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Etnografi adalah kajian tentang kehidupan dan kebudayaan suatu
masyarakat atau etnik, misalnya adat istiadat, kebiasaan, hukum, seni, religi,
bahasa (Sumarsono dan Partana, 2004:309). Menurut Hymes (dalam Sumarsono
dan Partana, 2004:312) linguistik yang dapat memberikan sumbangan terhadap
etnografi komunikasi itulah yang disebut dengan nama sosiolinguistik. Dalam
skripsi ini dibahas tentang interaksi yang dilakukan oleh bidan, kader, dan ibu
balita beserta balita dalam kegiatan Posyandu, masalah yang dibahas memiliki
peranan besar dalam kegiatan berkomunikasi. Dengan mengetahui interaksi yang
ada di dalam kegiatan Posyandu, peneliti dapat mengetahui bagaimana pola
interaksi yang terjadi.
Pelaksanaan penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap, yaitu 1) tahap
penyediaan data, 2) tahap analisis data, 3) tahap penyajian hasil analisis data.
Metode yang digunakan dalam tahap penyediaan data yaitu metode simak dan
metode wawancara. Metode simak digunakan untuk menyimak penggunaan
bahasa dalam kegiatan Posyandu. Metode wawancara digunakan untuk
memperoleh data informan seperti nama dan usia. Tahap yang kedua yaitu tahap
analisis data. Analisis data digunakan untuk menganalisis data yang sudah dipilih.
Metode yang digunakan dalam analisis data adalah metode kualitatif, khususnya
etnografi komunikasi. Etnografi komunikasi yang dimaksud adalah metode pola
komunikasi atas dasar komponen-komponen komunikasi yang diakronimkan
menjadi Speaking. Penggunaan metode ini dilakukan atas dasar pertimbangan
bahwa dengan menggunakan tinjauan etnografi komunikasi, interaksi yang
terdapat dalam kegiatan Posyandu dapat dianalisis secara lebih mendalam.
Analisis yang dilakukan meliputi pola komunikasi antara bidan atau kader dengan
ibu balita yang anaknya penakut dan pemberani. Lingkungan interaksi

berlangsung juga mempengaruhi terbentuknya pola-pola komunikasi. Usaha untuk
memahami pola-pola komunikasi tersebut secara luas dapat dilakukan melalui
kajian etnografi komunikasi. Peneliti menggunakan dua metode pada tahap
penyajian hasil analisis data yaitu metode formal dan informal. Metode formal
digunakan untuk memaparkan hasil analisis data, sedangkan metode informal
digunakan untuk menggambarkan skema pola komunikasi yang terdapat pada
data.
Pola interaksi verbal dalam kegiatan Posyandu dibagi menjadi dua yaitu
pola interaksi verbal pada anak yang penakut dan pola interaksi verbal pada anak
yang pemberani. Pola interaksi verbal yang dilakukan oleh bidan dan kader
dengan ibu balita yang anaknya penakut ditandai dengan bujukan dari bidan atau
ibu kepada balita. Bidan dan ibu balita membujuk balita bertujuan agar anak
tersebut tidak takut atau menangis saat proses pemeriksaan.
Balita yang pemberani saat pemeriksaan tidak sebanyak balita yang
penakut. Balita yang pemberani umumnya adalah balita yang usianya sudah di
atas satu tahun, namun terkadang ada juga balita yang masih berumur di bawah
satu tahun setelah disuntik oleh bidan tidak menangis. Pola interaksi verbal yang
dilakukan oleh bidan atau kader dengan ibu balita yang anaknya pemberani
berbeda dengan pola interaksi verbal dengan balita yang penakut. Pola interaksi
pada balita pemberani ditandai dengan pujian yang dikatakan oleh bidan atau ibu
balita kepada balita di akhir pemeriksaan.
Tahapan tuturan dalam kegiatan Posyandu terdiri atas tiga yaitu tahap
awal, inti, dan penutup. Bagian awal merupakan bagian yang diawali dengan
pemanggilan nama balita yang akan diperiksa oleh kader atau bidan. Bagian inti
yaitu proses pemeriksaan balita yang dilakukan oleh bidan kepada balita untuk
mengetahui kesehatan balita dan diakhiri dengan solusi. Bagian penutup yaitu
bagian paling akhir, bagian ini ditandai dengan ucapan terimakasih dari ibu balita
kepada bidan yang telah memeriksa keadaan anaknya.
Urutan-urutan

proses

Posyandu,

pertama

diawali

dengan

kader

menimbang balita. Kedua pengukuran tinggi badan balita. Ketiga proses
pemeriksaan pada balita yang dilakukan oleh bidan.
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