
ASPEK SOSIAL BUDAYA 
YANG BERHUBUNGAN 
DENGAN PERILAKU 
KESEHATAN



Aspek Sosio-Budaya meliputi:

 Sosiologi

 Antropologi

 Psikologi

 Ilmu sosial lain (ekonomi, 
komunikasi massa, hukum, dll)



MASYARAKAT

GL Gillin & JP Gillin :

Sekelompok manusia yg besar yg 
mempunyai kebiasaan, sikap, tradisi, & 
perasaan persatuan yang sama

Koentjaraningrat (1996), 

Unsur masyarakat :

1. Kesatuan sosial

2. Pranata sosial



KEBUDAYAAN
 Budhaya  jamak dr budhi

Koentjaraningrat
Kebudayaan adalah keseluruhan kekuatan 
dan hasil kelakuan manusia yang teratur 
oleh tata kelakuan yang harus 
didapatkannya dengan belajar dan 
semuanya tersusun dalam kehidupan 
masyarakat



Unsur-unsur Universal 
Kebudayaan

(unsur-unsur kebudayaan yang pasti biasa 
diperoleh di semua kebudayaan di dunia):

1.  Sistem religi 
2.  Sistem & organisasi kemasyarakatan
3.  Sistem pengetahuan
4.  Bahasa
5.  Kesenian
6.  Mata pencaharian
7.  Teknologi & peralatan



3 Wujud Kebudayaan
(Koentjaraningrat)

1. Tata kelakuan

2. Kompleks aktivitas kelakuan berpola 
dari manusia dalam masyarakat

3. Benda hasil karya manusia



Mengapa Petugas Kesehatan 
perlu Mempelajari Sosio –
Budaya?

 Banyak perilaku yang berhubungan 

dengan kesehatan terkait dengan 
unsur-unsur sosial dan kebudayaan



Konsep mempelajari kebudayaan 
suatu masyarakat:

1. Menghindari sikap ethnocentrism, yaitu sikap 
yg memberi penilaian ttt kpd suatu 
kebudayaan

2. Masyarakat yg hidup dlm kebudayaannya 
sendiri biasanya tdk menyadari memilki 
kebudayaan kecuali jika mereka masuk masy 
lain

3. Variabilitas dlm perubahan kebudayaan (yg 
satu lebih sukar berubah drpd yg lain)

4. Unsur kebudayaan saling kait mengkait



Aspek Sosial Budaya yg 
Mempengaruhi Perilaku 
Kesehatan & Status Kesehatan

Aspek sosial yg mempengaruhi status

kesehatan & perilaku kesehatan :

1. Umur

2. Jenis kelamin

3. Pekerjaan

4. Sosial ekonomi



Beberapa faktor sosial yg 
berpengaruh thd perilaku 
kesehatan (H. Ray Elling, GM Foster)

1. Self concept

2. Image kelompok

3. Identifikasi individu kpd kelompok 
sosialnya



Aspek budaya yg mempengaruhi 
Status kesehatan & derajat kesehatan

1. Pengaruh tradisi

2. Pengaruh sikap fatalistis

3. Pengaruh sikap ethnocentris

4. Pengaruh perasaan bangga pada 
statusnya

5. Pengaruh norma

6. Pengaruh nilai

7. Pengaruh unsur budaya yg dipelajari 
pada tingkat awal dr proses sosialisasi

8. Pengaruh konsekuensi dari inovasi



Perubahan sosial budaya 
dibedakan :

 Perubahan yg CEPAT dan LAMBAT

 Pengaruhnya KECIL dan BESAR

 Perubahan DIRENCANAKAN dan TIDAK 
DIRENCANAKAN



INOVASI membutuhkan 
syarat:

 Masyarakat merasakan kebutuhan 
perubahan

 Perubahan harus dipahami & dikuasai 
masyarakat

 Perubahan dapat diajarkan

 Perubahan memberikan keuntungan di 
masa yg akan datang

 Perubahan tidak merubah prestise pribadi 
atau kelompok



Kondisi Dasar Individu agar Mau 
Berubah Perilakunya (GM Foster)

 Individu harus menyadari kebutuhan 
untuk berubah

 Harus mendapatkan informasi 
bagaimana kebutuhan ini dipenuhi

 Mengetahui bentuk pelayanan yg dpt 
memenuhi kebutuhannya & biayanya

 Tidak mendapatkan sanksi negatif



Untuk membantu individu mau 
berubah perilakunya perlu 
diperhatikan :

 Mengidentifikasi individu masyarakat yg 
menjadi sasaran perubahan

 Mengetahui motif yg mendorong 
perubahan, al motif ekonomi, religi, 
persahabatan, prestise

 Mengetahui faktor-faktor lain, misalnya 
kekuatan sosial, nilai, kebutuhan, waktu yg 
tepat, golongan yg mudah menerima ide 
baru, golongan yg berkuasa.


