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Abstrak 
  
 Kesehatan adalah harta yang paling berharga bagi semua manusia karena 
ada yang berpendapat bahwa orang yang paling kaya adalah orang yang berada 
dalam kondisi sehat lahir batin. Kesehatan merupakan kewajiban dan tanggung 
jawab setiap individu dalam menjaga, merawat, menghindari, menjaga tubuh agar 
tidak diserang penyakit. Mayarakat awam mengartikan sehat dengan keadaan 
tubuh yang nyaman, enak, gembira, dan dapat melakukan kegiatan sehari-hari. 
Sedangkan sakit sebagai keadaan tubuh yang mengalami gangguan fisik, yang 
menimbulkan rasa tidak enak, tidak dapat melakukan aktifitas bekerja, tidak 
nyaman. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah  yang berkaitan 
dengan riset dan mencoba merumuskan masalah yang berkaitan dengan persepsi 
sehat sakit dan upaya/tindakan apa saja yang dilakukan oleh masyarakat miskin 
ketika menghadapi rasa sakit. Dan mekanisme yang dikembangkan oleh 
masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan kesehatan. 
 Rumusan tersebut dikaji dengan menggunakan teori Talcott Parson yang 
di dukung dengan teori mengenai sosiologi kesehatan, yaitu David Mechanic, 
Model Kosa&Robertson, Model Fabrega, Model Antonovsky&Kats. 
Dimaksudkan dengan teori tersebut, peneliti juga melihat bagaimana persepsi 
sehat sakit pada masyarakat miskin. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan 
Kenjeran Kelurahan Sidotopo Wetan, Surabaya utara. Penelitian ini merupakan 
penelitian desktiptif dengan teknik pengambilan sampel systematic random 
sampling dimana sampel yang pertama diambil secara acak, sedangkan sampel 
berikutnya ditentukan dengan pola tertentu dengan jumlah responden sebanyak 
100 responden, dengan menggunakan kuesioner. Dalam melakukan analisis 
peneliti juga menggunakan tabel univariat dan bivariat sehingga dapat 
menghasilkan analisis yang lebih bervariasi. 
 Temuan penting yang dihasilkan dari penelitian ini ada tiga yakni, 
pertama, dalam menanggapi rasa sakitnya sebagai keadaan lemah dimana dia 
tidak bisa menopang tubuhnya sendiri dan rasa sehat di tanggapi sebagai keadaan 
yang masih mampu untuk menopang dirinya sendiri. Kedua, hal-hal yang 
dilakukan masyarakat miskin ketika dalam kondisi sakit yaitu istirahat yang cukup 
dan memilih pengobatan tradisional. 
 
Kata kunci: Masyarakat miskin, Pola tindakan terhadap rasa sakit  
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sebut satu persatu...kalian selalu ada di hati ku. 
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Abstrak 
  
 Kesehatan adalah harta yang paling berharga bagi semua manusia karena ada 
yang berpendapat bahwa orang yang paling kaya adalah orang yang berada dalam kondisi 
sehat lahir batin. Kesehatan merupakan kewajiban dan tanggung jawab setiap individu 
dalam menjaga, merawat, menghindari, menjaga tubuh agar tidak diserang penyakit. 
Mayarakat awam mengartikan sehat dengan keadaan tubuh yang nyaman, enak, gembira, 
dan dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Sedangkan sakit sebagai keadaan tubuh yang 
mengalami gangguan fisik, yang menimbulkan rasa tidak enak, tidak dapat melakukan 
aktifitas bekerja, tidak nyaman. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah  yang 
berkaitan dengan riset dan mencoba merumuskan masalah yang berkaitan dengan 
persepsi sehat sakit dan upaya/tindakan apa saja yang dilakukan oleh masyarakat miskin 
ketika menghadapi rasa sakit. Dan mekanisme yang dikembangkan oleh masyarakat 
miskin dalam memenuhi kebutuhan kesehatan. 
 Rumusan tersebut dikaji dengan menggunakan teori Talcott Parson yang di 
dukung dengan teori mengenai sosiologi kesehatan, yaitu David Mechanic, Model 
Kosa&Robertson, Model Fabrega, Model Antonovsky&Kats. Dimaksudkan dengan teori 
tersebut, peneliti juga melihat bagaimana persepsi sehat sakit pada masyarakat miskin. 
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kenjeran Kelurahan Sidotopo Wetan, Surabaya 
utara. Penelitian ini merupakan penelitian desktiptif dengan teknik pengambilan sampel 
systematic random sampling dimana sampel yang pertama diambil secara acak, 
sedangkan sampel berikutnya ditentukan dengan pola tertentu dengan jumlah responden 
sebanyak 100 responden, dengan menggunakan kuesioner. Dalam melakukan analisis 
peneliti juga menggunakan tabel univariat dan bivariat sehingga dapat menghasilkan 
analisis yang lebih bervariasi. 
 Temuan penting yang dihasilkan dari penelitian ini ada tiga yakni, pertama, dalam 
menanggapi rasa sakitnya sebagai keadaan lemah dimana dia tidak bisa menopang 
tubuhnya sendiri dan rasa sehat di tanggapi sebagai keadaan yang masih mampu untuk 
menopang dirinya sendiri. Kedua, hal-hal yang dilakukan masyarakat miskin ketika 
dalam kondisi sakit yaitu istirahat yang cukup dan memilih pengobatan tradisional. 
Kata kunci: Masyarakat miskin, Pola tindakan terhadap rasa sakit  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Kesehatan adalah harta yang paling berharga bagi semua manusia karena 

ada yang berpendapat bahwa orang yang paling kaya adalah orang yang berada 

dalam kondisi sehat lahir batin. Kesehatan merupakan kewajiban dan tanggung 

jawab setiap individu dalam menjaga, merawat, menghindari, menjaga tubuh agar 

tidak diserang penyakit. UU No.23,1992 tentang kesehatan menyatakan bahwa 

kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang 

memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi.  

Kebanyakan masyarakat awan  mengartikan sehat dengan keadaan tubuh 

yang nyaman, enak, gembira, dan dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Selama 

seseorang masih mampu melaksanakan fungsinya seperti biasa maka orang 

tersebut masing bisa dikatakan sehat. Batasan ”sehat” yang diberikan oleh 

organisasi kesehatan sedunia adalah ”a state of complete physical, Mental and 

social wellbeing” (WHO, 1981:38). Maksud dari batasan ini terlihat bahwa sehat 

itu tidak bisa dilihat dari kondisi fisik saja, melainkan dilihat juga dari kondisi 

mental dan sosial seseorang (Solita, 1993). Sehat dalam arti sesungguhnya yang 

digunakan pada abad ke-21, sehat dipandang dengan perspektif yang lebih luas. 

Luasnya aspek itu meliputi rasa memiliki kekuasaan, hubungan kasih sayang, 

semangat hidup, jaringan dukungan sosial yang kuat, rasa berarti dalam hidup, 
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atau tingkat kemandirian tertentu (Haber, 1994). Masyakakat lebih berhati-hati 

dalam menjaga kesehatannya dengan pencegahan-pencegahan sejak dini. 

Sedangkan sakit sebagai keadaan tubuh yang mengalami gangguan fisik, 

yang menimbulkan rasa tidak enak, tidak dapat melakukan aktifitas bekerja, tidak 

nyaman (Depkes, 2008). Menurut Sudibyo Supardi, berkaitan dengan gangguan 

yang terjadi pada masyarakat belum tentu karena penyakit akan tetapi psikologi 

sosial. Jadi, bisa dikaitkan pada keadaan sakit yang dialami masyarakat miskin 

belum tentu mendapatkan respon yang serius karena masyarakat strata bawah 

biasanya tidak terlalu memperdulikan kondisi mereka oleh sebab itu sering kali 

ada perbedaan masyarakat dalam menanggapi perilaku sakit antara masyarakat 

miskin dengan masyarakat elit. Umumnya masyarakat tradisional memandang 

seseorang mengalami sakit apabila orang itu kehilangan nafsu makannya atau 

gairah kerjanya, tidak dapat lagi menjalankan tugasnya sehari-hari secara optimal 

atau kehilangan kekuatan sehingga harus tinggal di tempat tidur (Sudarti, 1998). 

Masyarakat miskin setidaknya lebih mengabaikan perilaku sakit dari pada 

mengobati sebab mereka berfikir tubuhnya masih kuat untuk melakukan segala 

aktifitas.  

Sebagian besar individu dan masyarakat memandang sehat dan sakit 

sebagai sesuatu hitam atau putih. Dimana kesehatan merupakan kondisi kebalikan 

dari penyakit atau kondisi yang terbebas dari penyakit. Anggapan atau sikap yang 

sederhana ini tentu dapat diterapkan dengan mudah; akan tetapi mengabaikan 

adanya rentang sehat-sakit. 
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Sehat yang dirasakan pada masyarakat miskin berbeda dengan yang 

dirasakan pada masyarakat pada kalangan menengah keatas karena menurut 

masyarakat miskin apabila mengalami flu mereka menggagap tidak sakit, sebab 

mereka masih bisa melakukan aktivitas kerja atau kegiatan yang lain . Tetapi, 

berbeda pada masyarakat menengah keatas mereka menggagap bahwa flu itu 

adalah sakit yang serius dan perlu ke dokter untuk mendapatkan pengobatan yang 

serius. Keluhan psikosomatis seperti ini lebih banyak ditemukan di negara maju 

daripada di kalangan masyarakat tradisional. 

Contoh kasus, Tukang Kayu yang menderita sakit punggung, jika ia 

merasa hal tersebut bisa membahayakan dan mengancam kehidupannya maka ia 

akan segera mencari bantuan. Akan tetapi persepsi seperti itu dapat pula 

mempunyai akibat yang sebaliknya. Bisa saja orang yang takut mengalami sakit 

yang serius, akan bereaksi dengan cara menyangkalnya dan tidak mau mencari 

bantuan.  

Faktor internal pada persepsi masyarakat jika mengalami sakit, sedangkan 

pada faktor ekternal lebih dapat dilihat dari sudut pandangan manapun. Pada 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mia Nurfitriani dalam judulnya 

tentang Orientasi kesehatan dan Persepsi Sehat dan sakit masyarakat Miskin 

Penerima Bantuan Kesehatan di RW16 Kelurahan Gading Kecamatan Tambaksari 

kota Surabaya. Menunjukkan 72% masyarakat miskin kelurahan Gading 

berorientasi kesehatan ilmiah. Pada tingkat pengetahuan penyakit rendah. Oleh 

karenanya, konsep sehat dan sakit masyarakat miskin Kelurahan Gading 

beranggapan sakit sebagai perasaan sakit pada tubuh tertentu yang menganggu 
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aktifitas sehari-hari, sedangkan sehat menurut masyarakat miskin adalah perasaan 

bahwa fisik tidak merasa sakit dan tidak ada aktifitas sehari-hari yang terganggu 

(http://journal.lib.unair.ac.id/index.php/mkr/artikel/view/5574). Konsep sehat-

sakit ini berbeda-beda antara kelompok masyarakat. Oleh sebab itu, petugas 

kesehatan perlu menyelidiki persepsi masyarakat setempat tentang sehat dan sakit, 

mencoba mengerti persepsi tersebut sampai berkembang sedemikian rupa dan 

setelah itu mengusahakan mengubah persepsi tersebut agar mendekati konsep 

yang lebih obyektif. Dengan demikian, penggunaan sarana kesehatan diharapkan 

dapat lebih ditingkatkan. 

Beberapa pekan lalu, media dihebohkan beberapa kejadian dan isu 

kesehatan. Munculnya dukun cilik ponari yang menggemparkan masyarakat yang 

tidak lain diserbu pada kebanyakan masyarakat kalangan menengah kebawah. 

Dipercayai bahwa dengan datang ke dukun cilik ponari dapat sembuh dengan 

harga yang murah dibanding datang ke rumah sakit atau puskesmas. Masyarakat 

rela berdesakkan untuk mendapatkan pengobatan yang dibayar dengan murah 

seperti dikutip Kompas, Kamis (12/2). Dengan munculnya fenomena dukun cilik 

Ponari ini, tidak sedikit anggota masyarakat mengidentifikasikan bahwa 

masyarakat menengah kebawah yang lebih percaya pada pengobatan non medis 

akan merasa yakin bahwa datang kerumah sakit atau puskesmas yang kadang 

dianggap malah tidak mampu memberikan kesembuhan. Diakui oleh peneliti 

kesehatan tradisional Prof Dr dr Hariyadi Soeprapto masalah keuangan yang 

mengakibatkan masyarakat miskin berani berduyun-duyun datang ke pengobatan 
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alternatif Ponari. Masyarakat sudah tidak percaya oleh pelayanan kesehatan yang 

sudah diadakan oleh pemerintah. 

 Berdasarkan masalah diatas maka penelitian ini penting dilakukan 

setidaknya berdasarkan pertimbangan, Pertama, dapat mengetahui bagaimana 

sesungguhnya masyarakat pada golongan miskin menekan rasa sakitnya yang 

disebabkan oleh minimnya akses ekonomi. Kedua, pentingnya fasilitas kesehatan 

bagi penduduk yang memiliki perbedaan persepsi sehat-sakit.  

 

I.2 Rumusan Masalah 

 1.  Bagaimana persepsi sehat-sakit terhadap rasa sakit pada masyarakat 

miskin di Kecamatan Kenjeran? 

 2. Upaya/tindakan apa saja yang dilakukan oleh masyarakat miskin 

ketika menghadapi rasa sakit sebagaimana yang dipersepsikan oleh 

mereka? 

3. Mekanisme yang dikembangkan oleh masyarakat miskin dalam 

memenuhi kebutuhan kesehatan? 

 

I.3 Tujuan Masalah 

1.3.1 Tujuan Praktis 

 Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan penelitian 

sebagaimana yang telah dikemukakan. Selain itu ingin mendeskripsikan pola 

tindakan masyarakat miskin terhadap kondisi sakit yang dialaminya. 
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1.3.2 Tujuan Akademis 

 Penelitian ini memiliki tujuan antara lain: 

1.   Memperoleh pemahaman tentang persepsi masyarakat miskin tentang 

konsep sehat-sakit. 

2.  Mendeskripsikan pola tindakan dalam mereaksi kondisi sakit. 

3.  Menggambarkan mekanisme yang dikembangkan oleh masyarakat 

miskin dalam memenuhi kebutuhan kesehatan. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kontribusi 

pada bidang kesehatan khususnya sosiologi kesehatan dalam pemilihan konsep 

dan proposisi yang berkaitan dengan Pola Tindakan Masyarakat Miskin Terhadap 

Kondisi Sakit sehingga dapat memberi wacana bagi penelitian lain. 

  

1.4.2 Manfaat Praktis 

 Penelitian Pola Tindakan Masyarakat Miskin Terhadap Kondisi Sakit ini 

dapat memberikan sumbangan pemikiran pada masyarakat untuk dapat menjadi 

acuan untuk  lebih peka dalam  memperhatikan masyarakat miskin dalam keadaan 

sakit. 
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I.5 Kerangka Teori 

 Teori adalah sesuatu yang penting dalam sebuah penelitian. Dengan ini 

menggunakan teori bagi peneliti dapat menjelaskan dan menerangkan suatu 

fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Untuk menjawab rumusan penelitan 

kali ini, penulis menggunakan beberapa teori yang diantaranya menggunakan teori 

sebagai berikut: 

 

1.5.1. Teori Talcott Parson 

 Dalam hal ini, Parson juga masuk pada sosiologi kesehatan dimana Parson 

mengemukakan bahwa penyakit tidak hanya dilihat sebagai proses 

pathophysiological akan tetapi juga dapat dilihat sebagai suatu gejala sosial. Pada 

saat orang jatuh sakit mereka menerima  suatu peranan sosial. Peranan tersebut 

ditandai oleh 4 harapan-peranan (role expectations) yakni: 1. Bahwa orang sakit 

tidak mempunyai ”tanggung jawab” terhadap keadaannya.  2. Mereka dibebaskan 

dari beberapa kewajiban sosialnya. 3. Mereka ingin melepaskan diri dari peran 

sakit dan ingin segera ”sembuh”. 4. Mereka dimintai untuk mencari pertolongan 

dan menuruti nasehat petugas yang berkompeten dalam soal medis. 

Dari keempat harapan peranan yang dikemukakannya terdapat beberapa 

kritik karena dalam kenyataannya banyak variabel yang terlibat didalamnya. 

Parson menempatkan peranan sakit dalam dalam konteks kerangka teori yang 

luas: sistem sosial. Penyakit atau keadaan sakit menurut Parson merupakan suatu 

bentuk penyimpangan. Karena itu penyakit harus dilihat sebagai kontrol sosial. 

Namun, peranan orang sakit tidak dapat dilihat secara terpisah atau terbatas, akan 
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tetapi juga perlu dilihat sebagai penyimpangan terhadap keterpaduan dari semua 

unsur dalam sistem sosial. Namun, bahwa peranan orang sakit tidak dapat dilihat 

secara terpisah atau terbatas, akan tetapi juga perlu dilihat sebagai penyimpangan 

terhadap keterpaduan dari semua unsur dalam sistem sosial. 

 Dengan demikian orang-orang yang menghadapi gangguan pada 

peranannya (baik dalam keluarga dan pekerjaan) maka peran sakit dapat 

digunakan sebagai alasan untuk menyimpang dari peranannya yang biasa. Peran 

sakit merupakan mekanisme khusus dari kontrol sosial karena dapat membatasi 

penyimpangan tanpa menimbulkan ancaman bagi kestabilan sistem sosial. Ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku sakit yang pertama, faktor internal 

yang terdiri dari persepsi individu terhadap gejala atau sifat sakit yang dialami 

oleh seseorang untuk segera mencari pertolongan jika gejala penyakit itu mulai 

mengganggu rutinitas kegiatan sehari-hari dan dari asal atau jenis penyakit yang 

dialami penderita pada penyakit akut atau berat dimana gejala relatif singkat dan 

berat serta mungkin mengganggu fungsi pada seluruh dimensi yang ada. Kedua, 

faktor eksternal yang dimana gejala suatu penyakit dapat mempengaruhi citra 

tubuh dan perilaku kesehatan sehingga kelompok sosial akan membantu 

mengenali ancaman penyakit, atau malah menyangkal potensi terjadinya suatu 

penyakit. Karena latar belakang budaya yang mengajarkan seseorang belajar 

menjadi sehat, mengenali penyakit. Pengetahuan atau pemanfaatan akan 

penggunaan layanan kesehatan yang tepat dan dekat dengan lingkungan rumah. 

Dengan adanya dukungan sosial yang memberikan masukan yang dapat 

meningkatkan kesehatan. 
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Dari kedua faktor diatas dapat diketahui bagaimana sebenarnya perilaku 

sakit yang dialami oleh masyarakat. Penjelasan faktor internal pada persepsi 

masyarakat jika mengalami sakit, sedangkan pada faktor ekternal lebih dapat 

dilihat dari sudut pandangan manapun. Disamping adanya kontrol sosial yang 

berlangsung secara informal, juga terdapat proses yang terjadi secara formal 

dimana masyarakat menjadi minder, digosipkan, di kucilkan, dan diolok-olok, 

sehingga semua yang ditujukan agar perilaku seseorang tidak menyimpang dari 

norma-norma yang berlaku. 

 

I.5.2  Teori Perilaku Sakit 

  Seseorang ahli sosiologi dan psikologi sosial yang lain, Mechanic, 

menggambarkan teori tentang perilaku sakit yang dinamakannya teori respon 

bertahan (coping response theory) (Notoatmodjo & Sarwono, 1986). Menurut 

mechanic perilaku sakit adalah sebagai gejala yang dapat dilihat, dinilai, dan 

diperlakukan secara berbeda oleh orang yang berbeda pula. Alasan-alasan, seperti 

pengalaman masa lalu dengan penyakit, perbedaan pengetahuan tentang gejala 

penyakit dan sebagainya, menyebabkan orang akan memandang ringan suatu 

gejala penyakit dan merasa tidak memerlukan pertolongan medis yang telah 

tersedia setempat. Perilaku sakit terdiri dari berbagai bentuk perbuatan dan 

tindakan yang dilakukan orang sebagai response mereka terhadap gejala penyakit.  

 David Mechanics menyebutkan ada 10 variabel, yaitu sebagai berikut: 

1. Ada tanda-tanda penyimpangan dan gejala penyakit dirasakan/dikenali. 

2. Seberapa jauh gejala penyakit dipandang serius (bahaya/tidak). 
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3. Seberapa jauh gejala penyakit menimbulkan gangguan kehidupan 

keluarga, pekerjaan dan kegiatan sosial lainnya. 

4. Frekuensi timbulnya gejala penyakit. 

5. Batas toleransi terhadap gejala penyakit. 

6. Informasi yang tersedia, pengetahuan, budaya, pandangan orang yang 

menilai 

7. Kebutuhan pokok lainnya seperti, pengabaian/penolokan adanya gejala 

sakit. 

8. Kebutuhan untuk melawan terhadap penyakit. 

9. Perbedaan interpretasi terhadap gejala penyakit. 

10. Ketersediaan sumber pengobatan; biaya; jarak; waktu; tenaga serta biaya 

sosial lainnya seperti; diasingkan, perasaan terhina, dan cacat. 

 

Dari faktor-faktor diatas dapat dibuat kategorisasi faktor pencetus perilaku 

sakit, yaitu faktor persepsi yang dipengaruhi oleh orientasi medis dan sosio-

budaya. Dalam mengananlisis kondisi tubuhnya, biasanya orang melakukan dua 

tingkatan analisa, yaitu 

Pertama, Batasan sakit menurut orang lain: orang-orang disekitar individu yang 

sakit mengenali gejala sakit pada diri individu dan mengatakan bahwa dia sakit 

dan perlu mendapatkan pengobatan. Penilaian orang lain ini sangat besar artinya 

pada anak-anak dan bagi orang dewasa yang menolak kenyataan bahwa dirinya 

sakit. Kedua, Batasan sakit menutut diri sendiri: individu itu sendiri mengenali 

gejala penyakitnya dan menentukan apakah dia dapat sesuai atau bertentangan 
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dengan analisa individu, namun biasanya analisa itu mendorong individu untuk 

mencari upaya pengobatan. 

Dari uraian diatas tampak bahwa perilaku sakit merupakan suatu pola 

reaksi sosio-budaya yang dipelajari. Pada saat individu dihadapkan pada gejala 

suatu penyakit, gejala itu akan dikenali, dinilai, ditimbang untuk diputuskan 

apakah akan bereksi atau tidak, tergantung dari penghayatan/dipengaruhi oleh 

faktor-faktor sosio budaya dan pola sosialisasi yang berlaku, sehingga reaksi 

individu dalam suatu komunitas tertentu mungkin berbeda dengan komunitas lain 

yang menganut norma sosial dan budaya yang berbeda. Akan tetapi memperluas 

foormulasinya dengan menekankan peranan dari gejala-gejala penyakit 

(kemenonjolan, frekuensi, lamanya) dan dari para penilai sendiri (pengetahuan 

mereka, tingkat gangguan yang dirasakan, latar belakang budaya, dan proses nyata 

yang berlangsung). 

Dalam membahas masing-masing faktor setelah gejala penyakit yang 

diketahui dan pertolongan yang diperlukan, maka Mechanic menbedakan antara 

penyakit ”menurut pandangan orang lain” dan ”menurut diri sendiri”. Kedua 

pandangan tersebut dapat mempengaruhi sistem rujukan awam (lay-refferal) dan 

tekanan-tekanan dari keluarga, yang satu sama lain berbeda.  

 

1.5.3. Perilaku Sehat 

Sehat menurut model Neuman adalah suatu keseimbangan biopsiko – 

sosio – cultural dan spiritual pada tiga garis pertahanan klien yaitu fleksibel, 

normal dan resisten. Keperawatan ditujukan untuk mempertahankan 
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keseimbangan tersebut dengan berfokus pada empat intervensi yaitu : intervensi 

yang bersifat promosi dilakukan apabila gangguan yang terjadi pada garis 

pertahanan normal yang terganggu. Sedangkan intervensi yang bersifat kurasi atau 

rehabilitasi dilakukan apabila garis pertahanan resisten yang terganggu. 

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional 

diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup 

sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang 

optimal. Dan kesehatan yang demikian yang menjadi dambaan setiap orang 

sepanjang hidupnya. Tetapi datangnya penyakit merupakan hal yang tidak bisa 

ditolak meskipun kadang-kadang bisa dicegah atau dihindari. Konsep sehat dan 

sakit sesungguhnya tidak terlalu mutlak dan universal karena ada faktor-faktor 

lain di luar kenyataan klinis yang mempengaruhinya terutama faktor sosial 

budaya. Kedua pengertian saling mempengaruhi dan pengertian yang satu hanya 

dapat dipahami dalam konteks pengertian yang lain. Banyak ahli filsafat, biologi, 

antropologi, sosiologi, kedokteran, dan lain-lain bidang ilmu pengetahuan telah 

mencoba memberikan pengertian tentang konsep sehat dan sakit ditinjau dari 

masing-masing disiplin ilmu. Masalah sehat dan sakit merupakan proses yang 

berkaitan dengan kemampuan atau ketidakmampuan manusia beradaptasi dengan 

lingkungan baik secara biologis, psikologis maupun sosio budaya. 

 

a. Model Kosa dan Robertson 

Upaya lain untuk memahami perilaku sehat dan sakit dari perspekif 

individu maupun sosial adalah dengan model yang dikembangkan oleh Kosa dan 
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L.S. Robertson (1975). Formulasinya meliputi 4 komponen utama yakni: (1) 

penilaian tentang suatu gangguan kesehatan; (2) peningkatan rasa khawatir karena 

persepsi tentang gejala penyakit; (3) penerapan pengetahuan sendiri terhadap 

kesehatan; dan (4) bentuk tindakan untuk menghilangkan kekhawatiran dan 

gangguan kesehatan tersebut. 

Ada 2 golongan rasa khawatir yang digambarkan, yaitu: kekhawatiran 

menggambang (floating anxiety), yakni kecemasan umum yang biasa dialami 

setiap orang, terlepas dari penyakit itu sendiri, dan kecemasan khusus (specific 

anciety), yakni suatu respon psikologis terhadap demam atau rasa sakit yang 

bakal, sesuai dengan tingkat keparahan atau ancaman yang ditimbulkan suatu 

gejala penyakit (Kosa dan Robertson, 1975: 59). Intervensi berupa pengobatan 

didasarkan dan direncanakan secara rasional, dan ditujukan untuk menghilangkan 

suatu gangguan kesehatan, termasuk kecemasan yang timbul sehubungan dengan 

gangguan tersebut. Sebaliknya, intervensi pemberian kepuasan didasarkan atas 

suatu perilaku yang tidak rasional dengan tujuan lain daripada penyembuhan 

gangguan kesehatan yang dirasakan. Boleh jadi rasa perilaku tersebut ditujukan 

untuk mengurangi rasa cemas tanpa ada rasa sangkut pautnya dengan gangguan 

penyakit. 

 

b. Model Fabrega 

Suatu teori tentang pengambilan keputusan (decision-theories) 

dikemukakan dalam model H. Fabrega Jr. Model ini menggunakan model 

pendekatan antopologi, yang menitik beratkan kepada ”proses informasi yang 
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diharapkan seseorang pada saat kejadian penyakit”. (sakit merupakan sesuatu 

yang telah ditetapkan oleh kebudayaan yang membentuk dasar-dasar pengambilan 

keputusan tentang pengobatan medis). Model ini mencoba menyusun dan 

mengkategorikan langkah-langkah yang dilalui seseorang dalam rangka 

pengenalan dan respon terhadap penyakit, dengan menusatkan perhatian pada: (1) 

informasi yang akan dihargai dan dilaksanakan; (2) urutan peristiwa dalam proses 

pengambilan keputusan; (3) pengurangan variasi dalam proses dan peristiwa 

medis melalui struktur yang konstan dan repetitif untuk menjaring informasi yang 

relevan.  

Fabrega (1973, hlm. 473) mengemukakan bahwa seseorang mempunyai 4 

sistem yang membentuk. Keempat sistem tersebut adalah (1) sistem biologis, 

dimana terdapat proses fisiologis dan kimia; (2) sistem sosial, dimana terdapat 

hubungan dengan individu, kelompok dan lembaga; (3) sistem fenomenologis, 

dimana terdapat tingkat kesadaran dan pengertian masing-masing individu; dan 

(4) sistem memori, dimana terdapat pengalaman sakit disertai sikap dan 

kepercayaan terhadap kesehatan, dan mempengaruhi ketiga sistem lainnya. Dalam 

hal ini, model tersebut diatas memberikan definisi abstrak tentang perilaku sakit 

yang dituangkan dalam 9 tingkatan dan menggambarkan sekuensi keputusan yang 

ditetapkan dalam orang selama dalam keadaan sakit. Dimana dua tingkatan yang 

pertama menggambarkan pengenalan dan evaluasi seseorang tentang gejala 

penyakit. Pada pengenalan tersebut, faktor internal (sistem biologis berkaitan 

dengan sistem fenomenologisberkaitan dengan sistem sosial) mendorong individu 

untuk menyadari keadaan penyakit atau perubahan-perubahan tidak wajar, dan 
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melaksanakan tindakan untuk meredanya. Dimana dapat diartikan bahwa 

masyarakat dalam merasakan sakit melalui kondisi tubuh yang tiba-tiba menurut 

dan mendapatkan gejala-gejala misal badan yang sebelumnya kuat merasakan 

lemas, lesu, letih, pusing jadi rasa inilah yang membuat masyarakat miskin 

berasumsi bahwa dirinya mengalami sakit. 

Pada tingkatan berikutnya dalam pengambilan keputusan, semua 

komponen negatif dari penyakit dinilai berdasarkan situasi sekarang dan 

pengalaman masa lalu (personal, atau hal-hal lain dalam kehidupan kelompok 

sosialorang itu. Dianggap bahwa penyakit ini adalah kurang wajar dengan kondisi 

yang mengisyaratkan bahwa ada bahaya, cacat sosial dan gangguan sosial 

psikologis akibat penyakit tersebut. 

Pada tingkatan ketiga, seseorang akan mempertimbangkan terlebih dahulu 

berbagai kemungkinan pengobatan yang dapat dilaksanakan. Dimana masyarakat 

dalam pemilihan berobat pada penderita penyakit dapat dilakukan dengan diobati 

sendiri misalnya membuat ramuan-ramuan tradisional yang dipercaya khasiatnya 

dapat menyembuhkan penyakit yang sedang dialami, dengan menjaga pola makan 

yang lebih teratur supaya penyakit itu tidak datang kembali, atau bahkan meminta 

nasehat pada orang awam untuk mendapatkan perawatan medis 

Pada 4 tingkatan berikutnya, seseorang melakukan serangkaian 

pertimbangan menyangkut rencana pengobatan: (1) melalui rencana pengobatan, 

yakni memperkirakan kemungkinan bahwa setiap tindakan yang diambil akan 

mengurangi ancaman yang mungkin timbul karena penyakit; (2) 

memperhitungkan segala keuntungan yang akan diperoleh dari suatu tindakan, 
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yakni seberapa jauh setiap rencana pengobatan akan dapat mengurangi keluhan 

sakit yang dirasakan; (3) menghitungkan segala kerugian meliput biaya, waktu, 

tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan setiap tindakan; (4) menetapkan 

manfaat setiap alternatif rencana pengobatan dengan melihat selisih keuntungan 

dan kerugian dari setiap tindakan yang akan dilakukan, misalnya memilih 

pengobatan termurah, manfaatnya besar. 

Pada tingkatan kesembilan, semua informasi baru berkaitan dengan hasil 

pengobatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan pada tingkatan kedelapan 

merupakan informasi yang diperhatikan dan diingat-ingat seseorang. Dengan 

demikian, pada tingkatan kesembilan ini seseorang digambarkan sebagai orang 

sedang mengenang pengalaman sakit dan menilainya dengan rencana pengobatan 

dan pada akhirnya selang beberapa waktu penyakitnya sudah diketahui atau jiak 

mengalami penyakit baru, maka ia ingin mencoba mengulangi perilaku tersebut 

berdasarka pengalaman masa lalu. 

 

c.  Model Antonovsky dan Kats 

Dalam mempelajari perilaku kesehatan preventif, A. Antonovsky dan Kats 

(1970) mengemukankan suatu model terpadu yang bertujuan untuk membuat 

kategori tentang berbagai tipe variabel yang berbeda menurut pola tindakan 

tertentu, dan membuat spesifikasi mengenai kaitan semua variabel tersebut. Ada 

tiga golongan variabel yaitu: (1) motivasi predisposisi; (2) variabel kendala; (3) 

variabel kondisi. Dimana motivasi predisposisi dengan anggapan bahwa setiap 

perilaku dan motivasinya untuk mencapai tujuan. Ada 3 tipe tujuan dalam 
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pencegahan sakit gigi setiap orang berbeda-beda: (1) untuk meningkatkan derajat 

kesehatan atau menghindari kemungkinan sakit; (2) untuk mendapat persetujuan 

dari orang-orang terdekat; dan (3) untuk memperoleh pengertian agar perilaku 

tertentu disetujui atau diakui sendiri kemanfaatannya. Maksud dari motivasi 

adalah untuk memperoleh pengakuan pihak orang-orang terdekat atau untuk 

memperoleh pengakuan sendiri tentang kemanfaatan suatu perilaku, maka 

tindakan harus disesuaikan dengan keingina kelompok atau keyakinan sendiri. 

Variabel kendala ialah variabel yang merintangi orang yang telah 

termotivasi untuk melakukan suatu perilaku kesehatan. Kendala bisa terjadi secara 

internal seperti kekurangan pengetahuan tentang perilaku sehat, atau ketakutan 

ketakutan untuk melakukan tindakan tertentu misalnya mengalami rasa cemas 

terhadap rasa sakit pada waktu menderita sakit gigi, atau secara secara eksternal 

misalnya, karena kurangnya sumberdaya (seperti uang, waktu atau dokter yang 

diperlukan) 

Terakhir, variabel kondisi dapat memodifikasi variabel motivasi dan 

kendala. Antonovsky dan Kats (1970: 369) mengemukakan contoh tentang fungsi 

kondisi.....”menganggap diri terserang penyakit sama halnya dengan menonjolkan 

tujuan agar selalu terhindar dari gangguan kesehatan. Tingkat pendidikan tinggi 

sama juga mengurangi kendala karena kekurangan pengetahuan. Ukuran kendala 

internal (seperti kekurangan pengetahuan dan kecemasan) dan kendala eksternal 

(seperti kesulitan uang) juga berkaitan dengan perilaku pencegahan gangguan 

kesehatan gigi dimana: (1) penetahuan minimal tentang kesehatan gigi sudah 

cukup untuk melaksanakan perilaku pencegahan penyakit gigi; (2) suatu 
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hubungan linier yang terbalik diperoleh antara kecemasan dan perilaku 

pencegahan penyakit gigi; (3) hubungan yang kurang bermakna didapatkan antara 

persepsi tentang kesulitan untuk membayar pengobatan penyakit gigi dan perilaku 

pencegahan.  Skiner merumuskan pula batasan perilaku kesehatan dapat 

diklasifikasikan   sebagai berikut : 

 Perilaku pemeliharaan kesehatan ( health maintanance ) adalah perilaku 

atau usaha-usaha seseorang untuk memelihara atau menjaga kesehatan agar tidak 

sakit dan usaha untuk penyembuhan bilamana sakit. Oleh sebab itu perilaku 

pemeliharaan kesehatan ini terdiri dari 3 aspek yaitu, pertama, Perilaku 

pencegahan penyakit, dan penyembuhan penyakit bila sakit, serta pemulihan 

kesehatan bilamana telah sembuh dari penyakit. Kedua, Perilaku peningkatan 

kesehatan yaitu dengan menjaga kesehatan apabila seseorang dalam keadaan 

sehat. Perlu dijelaskan di sini, bahwa kesehatan itu sangat dinamis dan relatif, 

maka dari itu orang yang sehatpun perlu diupayakan supaya mencapai tingkat 

kesehatan yang seoptimal mungkin. Ketiga, Perilaku gizi ( makanan ) dan 

minuman. Makanan dan minuman dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan 

seseorang, tetapi sebaliknya makanan dan minuman dapat menjadi penyebab 

menurunnya kesehatan seseorang, bahkan dapat mendatangkan penyakit. Hal ini 

sangat tergantung pada perilaku orang terhadap makanan dan minuman tersebut. 

 Struktur sosial kelompok ditentukan oleh keadaan sosial dari tingkat 

kelompok, yaitu tingkat komunitas, persahabatan, dan keluarga. Pada tingkat 

komunitas, derajat hubungan sosial diukur dengan solidaritas persahabatan, dan 

pada tingkat keluarga ditandai dengan kuat tidaknya orientasi terhadap tradisi dan 
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otoritas. Ketiga dimensi hubungan sosial tersebut dikombinasikan ke dalam suatu 

indeks kosmopolitan parokial struktur sosial. Parokialisme diartikan sebagai suatu 

keadaan sosial dimana terdapat rasa kesukuan yang kuat, solidaritas persahabatan 

tinggi, dan sangat berorientasi pada tradisi dan otoritas dalam keluarga. Orientasi 

kesehatan seseorang dilihat sebagai suatu kontinum, yang dibedakan atas orientasi 

ilmiah (bersifat objektif, profesional, dan impersonal) dan orientasi populer 

(bersifat subjektif, awam, dan personal), yang disesuaikan menurut tingkat 

pengetahuan pasien mengenai penyakit, skeptisisme terhadap perawatan 

kesehatan, dan ketergantungan seseorang akibat penyakit. Orientasi pada 

kesehatan populer ditandai oleh rendahnya tingkat pengetahuan tentang penyakit 

(dimensi kognitif), tingginya tingkat skeptisisme terhadap perawatan medis 

(dimensi afektif) dan tingginya tingkat ketergantungan seseorang akibat penyakit 

(dimensi perilaku).  

 

d. Model Pengambilan Keputusan 

 Dalam model ini, ada beberapa kondisi sosial yang khas terjadi, yaitu, 

pertama, realitas sosial adanya perbedaan pemahaman dan sikap antara pasien dan 

anggota keluarganya, kedua, perbedaan pamahaman dan sikap pasien tersebut 

diwujudkan dalam bentuk persepsi atau respon terhadap penyakit (sakit), keempat, 

adanya komunikasi atau interaksi antara pasien dan orang lain, kelima, dari 

interaksi ini melahirkan dua kemungkinan akhir, yaitu masih tetapnya persepsi 

masing-masing terhadap penyakit (de-kolektivasi refleksi) dan kolektivasi 

persepsi, keenam, pada saat ada kolektivasi persepsi posisi si pasien ada dua 
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kemungkinan, yaitu sebagai posisi aktif (memiliki inisiatif bertindak dalam proses 

penyembuhan penyakit) atau pasif (pasrah terhadap sikap orang lain diluar 

dirinya) dan pada akhirnya yang ketujuh, terjadilah sebuah tindakan yang 

menunjukkan perilaku kesehatan dari seseorang. 

 Tingginya dorongan untuk sehat yang ada dalam diri ini menyebabkan 

dapat mengabaikan masalah hambatan ekonomi, sosial maupun yang lain. 

Contohnya, pada awal mula seseorang merasakan sendiri sakit yang dideritanya 

dan orang lain pun hanya mampu melihat mengenai sakit yang dideritanya. 

 

1.6. Metode Penelitian 

1.6.1. Tipe Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan melakukan 

pendekatan kuantitatif. Dalam pelaksanaan penelitian digunakan instrumen 

penelitian berupa kuesioner dan wawancara terstruktur. Penelitian kuantitatif ialah 

penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner 

untuk pengumpulan data. Metode penelitian survey diambil dengan pertimbangan 

dapat dilakukannya generalisasi untuk populasi yang besar (Singarimbun, 1989). 

Tipe penelitian deskriptif digunakan untuk mengukur suatu realita Pola Tindakan 

Masyarakat Miskin Terhadap Kondisi Sakit Pada Masyarakat Miskin Kelurahan 

Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran.  
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1.6.2 Definisi Operasional    

 Definisi operasional digunakan untuk memberikan suatu batasan pada 

konsep-konsep yang digunakan oleh penulis dalam penelitian. Dengan ini, 

diharapkan penulis akan dapat lebih mudah untuk memahami maksud dari 

penulisan ini. Maka dari itulah akan dijelaskan mengenai konsep-konsep yang 

digunakan dalam penelitian ini. Konsep-konsep operasional inilah untuk 

membantu dan mempermudah peneliti dalam menentukan arah pertanyaan ketika 

wawancara yang dilakukan berkaitan dengan tindakan masyarakat miskin dalam 

mereaksi rasa sakit. variabel-variabel yang diukur adalah:  

1. Kondisi Ekonomi Keluarga  

 Kondisi Ekonomi Keluarga adalah dapat mengetahui kondisi ekonomi dari 

masyarakat di kecamatan Kenjeran, dengan asumsi mendapatkan gambaran 

kondisi ekonomi keluarga. 

a. Pekerjaan utama 

b. Pekerjaan sampingan 

c. Pengeluaran perbulan 

d. Pemasukan perbulan 

2. Persepsi Sehat-Sakit 

 Persepsi sehat-sakit adalah cara pandang setiap individu dalam masyarakat 

mengenai kondisi sehat atau kondisi sakit.  

a. Respon dalam menghadapi sehat 

b. Respon dalam menghadapi sakit 

c. Intensitas ke dokter 
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3. Upaya /tidakan terhadap rasa sakit  

 Upaya terhadap rasa sakit adalah tindakan yang dilakukan individu sebagai 

reaksi terhadap rasa sakit. 

 

a. Respon masyarakat langsung dibawa ke rumah sakit 

b. Melakukan pengobatan langsung 

c. Dengan cara dibiarkan begitu saja 

d. Dibawa ke tempat pengobatan selain medis 

4. Mekanisme yang dikembangkan oleh masyarakat miskin dalam memenuhi 

kebutuhan kesehatan adalah tindakan yang dilakukan individu agar mereka tidak 

berada dalam kondisi sakit 

a. Melakukan cek up lebih lanjut  

b. Menjaga pola makan 

c. Minum vitamin 

d. Dengan membuat ramuan tradisional 

 

1.6.3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran. 

Karena berdasarkan beberapa pertimbangan wilayah ini dari jumlah keseluruhan 

warga miskin di kelurahan Sidotopo wetan lebih banyak dibanding dengan 

kelurahan tanah kali kedinding, bulak banteng, tambak wedi yang mana sebagian 

besar penduduknya madura. Berdasarkan data dari Bappeko tahun 2006 yang 

menyatakan bahwa lokasi ini yang mempunyai banyak masyarakat miskin ialah 
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Surabaya Utara (Jawa Pos, 28 maret 2008). Untuk mempermudah peneliti, peneliti 

mengambil lokasi di Kecamatan Kenjeran dikota Surabaya karena pada akhir 

2005 jumlah KK miskin mencapai angka 5.437 KK dan pada tahun 2006 

mengalami kenaikan terbesar keluarga miskin mencapai angka 6.951KK naik 

27,85% jiwa. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kenjeran 

karena karakteristik masyarakat.  

 

1.6.4. Populasi dan Teknik  Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan masyarakat miskin 

yang tinggal di kecamatan Kenjeran. Dari unit pengambilan sampel merupakan 

salah satu unsur penting dalam melakukan penelitian, selain itu juga harus sesuai 

dengan topik yang diambil dan memilih jumlah responden yang dapat mewakili 

daerah yang diambil yang tentunya juga harus sesuai dengan karakteristik yang 

sudah di tetapkan. Oleh karena itu, teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah teknik Systematic Random Sampling. Dengan menggunakan teknik 

tersebut peneliti dapat langsung tertuju pada responden yang akan dipilih yaiti 

responden miskin yang sesuai pada kriteria yang sudah ada dalam persepsi sehat-

sakit. Besaran sampel yang dibutukan dihitung melalui: 

 

                                           Z² 
N = (p.q) x — 

                                          E² 
                    

                           1,96² 
N = (0,5.0,5) x  — 

                               0,1² 
N= 96,04 = 100 
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Dimana : (p.q) adalah variasi proporsi populasi 

Z adalah ukuran tingkat kepercayaan 

E adalah besaran yang dapat di toleransi (Supranto, 1998) 

 Cara penggunaan metode ini : semisal jumlah satuan-satuan elementer 

dalam populasi adalah N, dan besaran sampel yang akan diambil adalah n,  maka 

hasil bagi itu adalah interval sampel dan diberi kode k, untuk unsur pertama dalam 

sampel lalu dipilih secara kebetulan diantara sistem elementer bernomor urut i. 

(Singarimbun dan Effendi, 1989). 

 

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk dapat memperoleh data yang akurat dan juga untuk menjawab 

pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, maka pengumpulan 

data dilakukan dengan 2 cara sebagai berikut: 

1 Data didapatkan dengan cara wawancara langsung (face to face) antara 

peneliti dengan responden dengan menggunakan kuesioner yang telah 

tersusun secara terstuktur. Apabila pertanyaan dalam kuesioner belum 

menuju pada sasaran penelitian maka peneliti akan melakukan probing 

dalam melakukan wawancara pada responden dengan harapan dapat 

menyempurnakan jawaban dari rumusan masalah tersebut sehingga dapat 

digali lebih dalam lagi untuk mengetahui kebenaran sesungguhnya. 

2 Melakukan observasi lapangan, dilakukan untuk memperoleh dan 

mengamati secara langsung, serta didukung dengan data-data yang meliputi: 
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buku-buku, rujukan penelitian terdahulu, data dari instasi-instasi (BPS, 

BAPEKO) sehingga peneliti menghindari penelitian kesamaan dalam 

penelitian. 

 

1.6.6. Teknik Analisis Data 

Tahapan selanjutnya setelah data terkumpul dilakukan analisis data yang 

lebih banyak digunakan analisis deskriptif kuantitatif. Data yang berhasil 

dikumpulkan selanjutnya dilakukan analisis data. Sebelum melakukan analisis 

data secara terperinci, perlu dilakukan editing dan pengolahan data khususnya 

untuk membuat kategorisasi atau klasifikasi dalam penelitian ini analisis yang 

dilakukan meliputi univariat dan bivariat. Univariat dilakukan untuk kepentingan 

mendeskripsikan hal-hal seperti usia, jenis kelamin. Sedangkan bivariat dilakukan 

untuk mendiskripsikan hubungan antar dua variabel. Metode yang digunakan 

untuk analisis bivariat adalah elaborasi dengan metode lazarfeld atau analisis 

persentase. Di dalam analisis bivariat akan dideskripsikan ada tidaknya hubungan 

arah atau bentuk hubungan, kecenderungan yang terlihat serta kekuatan hubungan 

selanjutnya berdasarkan dua analisis univariat dan bivariat akan dikonfirmasikan 

dengan teori.  
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BAB II 

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

 

2.1. Deskripsi Umum Kelurahan Sidotopo Wetan 

Penelitian tentang persepsi sehat sakit pada masyarakat miskin di 

Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran di kota Surabaya. Alasan yang 

mendasari dipilihnya Kelurahan Sidotopo Wetan ini sebagai lokasi penelitian 

karena di Kelurahan Sidotopo Wetan  salah satu dari kecamatan Kenjeran yang 

terletak di wilayah Surabaya Utara. Kelurahan Sidotopo Wetan memiliki luas 

keseluruhan wilayah 165.960 Ha. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 

1. Sebelah  Utara : Kelurahan Bulak Banteng 

2. Sebelah Selatan : Kelurahan Simokerto 

3. Sebelah Barat  : Kelurahan Pegirian  

4. Sebelah Timur : Kelurahan Kedinding 

Menurut catatan Kelurahan Sidotopo Wetan ini merupakan yang paling 

banyak masyarakat miskinnya maka dari itu sesuai dengan karakteristik penelitian 

yang jumlahnya lebih banyak dibanding dengan kelurahan yang lainnya di 

Kecamatan Kenjeran. Jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Sidotopo Wetan 

ialah 38.245 jiwa. Berdasarkan temuan data dilapangan penduduk laki-laki 

berjumlah 19.400 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 18.845 jiwa. Jumlah 

laki-laki lebih besar dibanding jumlah perempuan di Kelurahan Sidotopo Wetan. 

Mata pencaharian penduduk relative beragam. Sebagian besar warga setempat 

membuka usaha sendiri di depan rumah, misalnya dengan membuka usaha tambal 
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ban, membuka warung nasi, berjualan sayur, membuka usaha warung klontong 

yang berjualan kebutuhan sehari-hari, dan sebagai buruh cuci baju yang biasanya 

dilakukan oleh para ibu-ibu yang membantu perekonomian keluarga. Selain 

berkerja sambilan penduduk Kelurahan Sidotopo Wetan mempunyai pekerjaan 

lainnya, sebagian penduduk bekerja sebagai buruh pabrik, tukang becak dan kuli 

bangunan. Memperhatikan profesi yang ditekuni masyarakat dapat 

menggambarkan bahwa masyarakat Kelurahan Sidotopo Wetan kondisinya 

relative terbatas. Masalah kesehatan kadang diabaikan karena kondisi ekonomi 

yang sangat minim untuk biaya kebutuhan sehari-hari apalagi untuk biaya 

kesehatan.   

Kecamatan Kenjeran sendiri terletak di wilayah Surabaya Utara. 

Kecamatan Kenjeran merupakan wilayah yang paling padat penduduknya 

Kelurahan Sidotopo Wetan jumlah penduduknya paling banyak. Jumlah RT yang 

ada di Kelurahan mencapai 139 RT dengan jumlah RW sebanyak 14. di 

Kelurahan Sidotopo Wetan terdapat beberapa pengkategorian, Keluarga Sejahtera 

adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah. Maupun 

memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil secara layak, Bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan serasi, selaras, seimbang antara 

anggota dan antar keluarga masyarakat dan lingkungan. Kedua, Keluarga 

Prasejahtera adalah Keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya 

(basic needs) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, 

dan kesehatan. Ketiga, Keluarga Sejahtera I adalah Keluarga yang telah dapat 

memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi 
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seluruh kebutuhan sosial psikologisnya. (sociopsychological needs), seperti 

kebutuhan akan pendidikan keluarga berencana interaksi dengan lingkungan 

tempat tinggal dan trasportasi. Keempat, Keluarga Sejahtera II adalah keluarga 

yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga dapat memenuhi 

seluruh kebutuhan sosial psikologisnya, akan tetapi keluarga ini belum dapat 

memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangannya (developmental needs). 

Kelima, Keluarga Sejahtera III adalah Keluarga yang telah dapat memenuhi 

kebutuhan dasar kebutuhan sosial psikologis dan kebutuhan pengembangannya, 

namun belum dapat memberikan sumbangan (kontribusi) yang maksimal terhadap 

masyarakat, contohnya secara teratur memberikan sumbangan dalam bentuk 

materiil dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, berperan serta 

aktif dengan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan sosial, 

keagamaan, kesenian, olahraga, pendidikan dan sebagainya. Keenam Keluarga 

Sejahtera III Plus adalah Keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh 

kebutuhannya, baik yang bersifat dasar, sosial psikologis maupun yang bersifat 

pengembangan, serta dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan 

berkelanjutan. 

 

2.2. Keadaan Sosial Budaya 

2.2.1 Kesehatan 

Upaya mengatasi pertumbuhan penduduk yang pesat melalui program KB 

juga dilaksanakan di Kelurahan Sidotopo Wetan. Berdasarkan data monografi 

Kelurahan Sidotopo Wetan tahun 2005, Hanya terdapat 25 Posyandu dan 1 
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Puskesmas yang tetap aktif di Kelurahan Sidotopo Wetan. Selain itu, terdapat pula 

4 orang Dokter yang membuka praktek di Kelurahan Sidotopo Wetan. Tidak 

terdapat rumah sakit umum atau rumah sakit bersalin untuk melahirkan sehingga 

bagi para ibu-ibu harus keluar dari Kelurahan Sidotopo Wetan untuk 

memeriksakan kandungannya. Dari data monografi tahun 2005 di Kelurahan 

Sidotopo Wetan terdapat ibu hamil sebanyak 870 orang, dimana ibu-ibu hamil ini 

paling sering memeriksakan kandungannya di puskesmas sebanyak 270 orang. 

Tetapi, sisanya ibu-ibu hamil ini jarang atau hampir tidak memeriksakan 

kandungannya, karena alasan keuangan yang tidak mencukupi untuk 

memeriksakan kandungannya tersebut. Ibu-ibu melahirkan paling banyak di 

tolong oleh bidan sebanyak 70% selain mendapat pertolongan dari bidan ibu-ibu 

melahirkan pergi ke dukun bayi, ibu-ibu yang melahirkan di tolong oleh dukun 

sebanyak 39% alasannya lebih murah. Masyarakat di Kelurahan Sidotopo Wetan 

jarang mengalami sakit yang serius, dapat dilihat berdasarkan data monografi 

tahun 2005 yang mengeluh sakit atau teserang penyakit hanya 2 orang saja itu pun 

terserang penyakit demam berdarah. Terkena penyakit demam berdarah ini 

disebabkan lingkungan yang padat, banyak sampah-sampah yang berserakan, 

selokan yang jarang dibersihkan sehingga menimbulkan penyakit demam 

berdarah. Untuk sakit-sakit semacam Malaria, Kolera/Tipus/Disentri itu tidak 

pernah ada yang mengalami. 
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2.2.2. Agama 

Tingkat religiusitas masyarakat Kelurahan Sidotopo Wetan ini sangat 

tinggi. Pada kegiatan atau dalam acara keagamaan sangat padat. Ada 5 agama 

yang dianut dan di yakini oleh masyarakat Kelurahan Sidotopo Wetan. Terdiri 

dari Agama Islam yang  selalu melaksanakan sholat jumat hampir semua masjid 

yang ada di Kelurahan Sidotopo Wetan melakukannya, pengajian umum yang 

rutin diadakan di kampung-kampung Kelurahan Sidotopo Wetan, tidak hanya 

pengajian umum saja pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak selalu bergiliran hampir 

setiap minggu diadakan pengajian rutin, tidak ketinggalan pula pengajian anak-

anak dan remaja yang biasanya remaja-remaja masjid ini selalu membuat acara 

untuk memperingati hari besar keagamaan terutama agama Islam. Agama Kristen 

pun juga memiliki kegiatan-kegiatan keagamaan yang diadakan ibadah 

mingguan,ibadah rumah tangga, latihan paduan suara, dan sekolah minggu yang 

biasanya dilakukan pada anak-anak yang belum masuk masa remaja. Penilaian 

agama Katholik yang sama kegiatan-kegiatan keagamaan juga banyak dilakukan 

yang hanya membedakan latihan paduan suara tidak ada di agama katholik. 

Penganut Agama hindu di Kelurahan Sidotopo Wetan ini hanya beberapa orang 

saja mereka melakukan pada waktu peringatan hari-hari besar agama Hindu yang 

lebih banyak dilakukan di Bali atau di Pura yang tempatnya jauh dari Kelurahan 

Sidotopo Wetan. Agama Budha juga sedikit sekali penganutnya hanya 1 keluarga 

saja yang menganutnya itupun juga mereka juga jarang melakukan ritual-ritual 

atau peringatan hari-hari besar keagamaan. Masing-masing agama juga memiliki 

sarana peribadatan sendiri. Berdasarkan data monografi Kelurahan Sidotopo 
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Wetan tahun 2005, jumlah sarana peribadatan yang terdapat di Kelurahan 

Sidotopo Wetan hanyalah Masjid, Musholla dan Gereja, tidak terdapat Pura 

maupun Wihara di Kelurahan Sidotopo Wetan. Daftar sarana peribadatan yang 

terdapat di Kelurahan Sidotopo Wetan dapat dilihat dalam tabel berikut ini. 

 

Tabel 2.1 

Daftar Sarana Peribadatan 

No Keterangan Jumlah 

  1 Masjid      10 

  2 Musholla/Langgar       15 

  3 Gereja       3 

  4 Pura        - 

  5 Wihara       - 
Sumber : Monografi Kelurahan Sidotopo Wetan Tahun 2005 

 

2.2.3. Pendidikan  

 Pada data monografi dapat dilihat tingkat pendidikan prnduduk yang ada 

di Kelurahan Sidotopo Wetan cukup memprihatinkan sebab penduduk yang buta 

aksara yang usianya lebih dari 12 tahun relatif cukup banyak yaitu sebanyak 

terdapat 22.545 orang. Hal ini sangat berkaitan dengan pemilihan jenis pekerjaan. 

Tidak sedikit masyarakat Kelurahan Sidotopo Wetan yang bekerja serabutan 

bahkan menjadi pengangguran. Sehingga pengetahuan tentang sakit juga sangat 

minim sekali atau malah meremehkan sebuah penyakit. Dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 
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Tabel 2.2 

Tamat Sekolah 

No  Keterangan  Jumlah (Orang) 

1. Jumlah penduduk tamat SLTP/Sederajat 11.338 

2. Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat 9.725 

3. Jumlah penduduk tamat Akademik/Perguruan 

Tinggi 

75 

 Jumlah  21.138 

Sumber : Monografi Kelurahan Sidotopo Wetan Tahun 2005 

 Terdapat warga yang tamatan SLTP sebanyak 11.338 orang. Sedangkan 

penduduk tamatan 9.725 orang. Pada warga yang lulusan SLTP sudah bekerja. 

Tetapi pekerjaannya hanya di sebuah pabrik saja. memepengaruhi pendidikan di 

Kelurahan Sidotopo Wetan. Dapat dilihat tabel dibawah ini. 

Tabel 2.3 

Remaja Putus Sekolah 

No Keterangan Jumlah 

1 Jumlah remaja putus sekolah SD/Sederajat 337 

2 Jumlah remaja putus sekolah SLTP/Sederajat 296 

3 Jumlah remaja putus sekolah SLTA/Sederajat 278 

4 Jumlah remaja putus kuliah 364 

Sumber : Monografi Kelurahan Sidotopo Wetan Tahun 2005 
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 Jumlah dari seluruh remaja yang ada di Kelurahan Sidotopo Wetan 

terdapat 15.298 orang. Hampir banyak yang putus sekolah pada duduk dibangku 

Sekolah Dasar ini.  

 

2.2.4. Organisasi Sosial 

 Organisasi sosial yang diadakan di Kelurahan Sidotopo Wetan ini terdiri 

dari beberapa organisasi. Antara lain organisasi tokoh atau Pemuka Masyarakat, 

Karang Taruna atau Organisasi Pemuda, PKK, Kelompok Sosial Masyarakat, 

Organisasi Sosial Masyarakat. Ada bermacam-macam organisasi di Kelurahan 

Sidotopo Wetan ini dipengaruhi oleh kepadatan  penduduk selain itu juga karena 

sudah menjadi acara rutin di lakukan pada warga di Kelurahan Sidotopo Wetan. 

Sehingga memiliki beraneka ragam organisasi yang diikuti warga sekitar. 

 

2.2.5. Sarana dan Prasarana 

Sarana perhubungan yang utama dan mampu menunjang aktivitas 

penduduk Kelurahan Kali Rungkut meliputi sarana transportasi dan sarana 

komunikasi serta informasi. Berdasarkan data monografi Kelurahan Sidotopo 

Wetan tahun 2005, sarana transportasi yang terdapat di Kelurahan Sidotopo 

Wetan terdapat 1 buah terminal/pangkalan bemo dan terdapat 2 jembatan yang 

masih aktif digunakan untuk melintas, kondisinya pun masih layak untuk di 

lewati. Sementara itu, terdapat 8 jenis sarana komunikasi dan informasi yang 

berjumlah 33.805 buah yang terdapat di Kelurahan Kali Rungkut yang meliputi 

Telepon Pribadi sebanyak 6500 buah, Wartel 35 buah, Kios telepon 20 buah, TV 
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milik pribadi 7250 buah, Radio 5000 buah, dan Pelanggan majalah/koran 

sebanyak 15000 buah. Di Kelurahan Sidotopo Wetan ini di beberapa RW sudah di 

paving untuk masuk ke kampung. Terdapat pula sarana Pendidikan formal yang 

ada di Kelurahan Sidotopo Wetan. Dapat dilihat tabel berikut ini: 

Tabel 2.4 

Prasarana Pendidikan Formal 

No  Jenis Prasarana Jumlah  

1. TK  14 

2. SD 8 

3. MI - 

4. SLTP 3 

5. SLTA 3 

6. Universitas/Akademik/Perguruan Tinggi - 
Sumber : Monografi Kelurahan Sidotopo Wetan Tahun 2005 

  

Sarana pendidikan ini cukup membantu warga sekitar kelurahan Sidotopo 

Wetan khususnya. Untuk menyekolahkan anak-anak mereka tidak perlu jauh-jauh 

dari daerah sekitar sehingga dapat lebih mudah dalam memantau dan mengetahui 

sejauhmana perkembangan anak-anak dalam pendidikannya. Biaya trasport untuk 

berangkat  ke sekolah lebih murah. Terdapat pula prasarana pendidikan dan 

keterampilan yang ada di Kelurahan Sidotopo Wetan. Dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 
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Tabel 2.5 

Prasarana Pendidikan dan Keterampilan 

No  Keterangan  Jumlah  

1. Kursus Menjahit - 

2. Kursus Las - 

3. Kursus Bahasa 1 

4. Kursus Komputer 1 

5. Kursus Keterampilan Tata Rias - 
Sumber : Monografi Kelurahan Sidotopo Wetan Tahun 2005 

 

 Selain sarana pendidikan formal terdapat pula sarana pendidikan dan 

keterampilan. Terdapat tempat kursus bahasa yang tempatnya tidak jauh dari 

sekolah SLTP disekitar daerah Kelurahan Sidotopo Wetan, selain itu ada juga 

kursus komputer yang tempatnya juga tidak berjauhan antara kursus bahasa. 

Sehingga dapat dengan mudah menjangkau fasilitas-fasilitas pendidikan yang ada 

di Kelurahan Sidotopo Wetan. Dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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BAB III 
 

TEMUAN  dan ANALISIS DATA 
 

 
 
3.1. Karakteristik Demografis dan Sosial Ekonomi Responden 
 

Kelurahan Sidotopo memiliki jumlah penduduk yang relative padat. 

Hampir tidak ada celah yamg memisahkan antara rumah yang satu dengan rumah 

yang lainnya. Setiap rumah seakan berdampingan tembok tanpa adanya sekat 

sedikitpun. Kalaupun ada, itu adalah sebuah gang kecil yang menghubungkan 

antara RT satu dengan RT yang lain. Kondisi lingkungannya pun sangat kumuh, 

karena terlalu banyak rumah sehingga lingkungan terlihat kurang terjaga 

sanitasinya. Hampir tidak dapat ditemui tempat sampah di situ, selokan terlihat 

berwarna hitam pekat. Menurut keterangan warga sekitar, memang kerja bakti 

tidak pernah dilaksanakan di lingkungan ini. Bukan karena malas, namun setiap 

warga enggan melakukan ini tanpa instruksi dahulu dari ketua RT setempat. 

Sedangkan ketua RT sampai sejauh ini tidak pernah sekalipun mengakomodir 

warganya untuk melaksanakan kerja bakti. Alhasil, terciptalah lingkungan dengan 

tingkat sanitasi yang minim pada daerah ini. 

Jika diamati komposisi demografis penduduknya, di kelurahan ini relative 

bervariasi baik dalam hal usia, tingkat pendidikan, pekerjaan dan karakteristik 

yang lainnya. Dalam hal jenis kelamin wilayah ini memiliki penduduk laki-laki 

lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan ditemukan bahwa mayoritas responden yang diteliti mayoritas berjenis 

kelamin laki-laki. 
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Tabel 3.1  
Jenis Kelamin Responden 

N=100 
 

No Keterangan Frekuensi Persentase 
1. Laki-laki 63 63% 
2. Perempuan 37 37% 

Total  100 100 
      Sumber: kuesioner pertanyaan/koding no4/2 
 
 

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah responden yang diteliti pada 

jenis kelamin laki-laki sebanyak 63% atau sebanyak 63 responden sedangkan 

jumlah responden perempuan ada sebanyak 37% atau 37 responden.  Banyaknya 

responden laki- laki dalam penelitian ini karena status responden sebagian besar 

sebagai kepala keluarga. Sementara itu dalam penelitian ini ditemukan sebanyak 

37 responden perempuan dengan status janda. Selain itu suami yang menjadi 

kepala keluarga dan responden dalam penelitian ini sebagian besar terdaftar dalam 

kartu keluarga. 

Bagi kepala keluarga yang sedang bekerja di luar kota biasanya pulang ke 

rumah setelah satu tahun lamanya bekerja. Pekerjaan yang ditekuninya pun juga 

beraneka ragam. Selain jenis pekerjaan yang bervariasi responden juga ada yang 

bekerja di luar pulau sebagai perantau dengan pekerjaan sebagai pedagang.  

Berdasarkan data yang ada juga terlihat bahwa jumlah perempuan yang 

hidup tanpa suami cukup banyak yakni sepertiga dari jumlah responden yang ada. 

Namun bukan berarti para ibu-ibu rumah tangga tersebut hidup sendiri di rumah 

dan mengasuh buah hatinya. Masih banyak anggota keluarga yang lain yang 

membantu ibu-ibu rumah tangga tersebut. Dalam satu rumah biasanya selain 

terdapat ibu dan anak juga terdapat orang tua ataupun saudara yang lain seperti 
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keponakan, adik dan sebagainya. Sebagian besar masih merupakan pasangan baru 

dengan anak yang masih kecil. Selain itu dalam penelitian juga ditemukan 

banyaknya keluarga somah yang umumnya penduduk asli atau orang lama yang 

sudah puluhan tahun tinggal di Kelurahan Sidotopo Wetan. Sebagian orang tua 

tidak memperbolehkan anaknya yang sudah menikah pindah dari rumah orang 

tuanya dengan alasan ekonomi belum mencukupi untuk pindah rumah. Untuk 

menanggung biaya kehidupan sehari-hari saja sudah susah, apalagi jika mereka 

harus hidup terpisah dari orang tua. Belum lagi soal biaya huni seperti beli rumah, 

sewa rumah ataupun kos yang biayanya semakin besar.  

Selain hidup bersama orang tua responden juga banyak yang tinggal 

bersama adik atau keponakannya. Hal ini disebabkan karena sang adik 

bercerai dari suaminya atau suaminya meninggalkan dia dan anaknya untuk 

bekerja di luar kota. Janda yang menjadi responden dalam penelitian ini 

banyak disebabkan oleh sang suami meninggal karena sakit. Walaupun ada 

juga yang disebabkan karena perceraian. Pada responden duda pun juga 

demikian, dari 5 responden duda kesemuanya itu ditinggal oleh istrinya yang 

meninggal karena sakit.  

Dalam keluarga, responden yang menyandang status janda ataupun 

duda tidak kesemuanya hidup sendiri saja. Ada juga yang anaknya sudah 

menikah jadi beliau hidup bersama anak. Pada janda atau duda yang memiliki 

anak masih kecil, beliau hidup bersama saudara yang lain dalam keluarganya, 

seperti adik, kakak, ataupun keponakan. Dalam keluarga somah anggota 

keluarganya jumlahnya relative tidak terlalu banyak. Jika anggota keluarga 
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batih tidak melebihi 5 orang, maka ditambah dengan anggota baru tidak akan 

lebih dari 10 orang dalam satu keluarga. 

 

Tabel 3.2  
Status Keluarga Responden 

N=100 
 

No  Keterangan Frekuensi  Persentase 
1. Menikah  87 87 
2. Janda  8 8 
3. Duda 5 5 

Total  100 100 
    Sumber: kuesionerpertanyaan/ koding no 6/4 
 
 

 Pada tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden 

telah menikah. Selain itu responden juga banyak yang telah memiliki anak. 

Banyaknya responden yang telah menikah pada usia muda dan telah 

memiliki anak kian menambah kepadatan penduduk di lingkungan 

tersebut. Oleh karena itu tidak heran jika lingkungan di kelurahan ini juga 

terlihat sangat padat. Sementara itu hanyak sebanyak 13% responden yang 

berstatus janda/ duda.  

Selanjutnya memperhatikan jenis pekerjaan responden ternyata 

dari hasil penelitian ini ditemukan cukup bervariasinya jenis pekerjaan 

yang dimiliki responden. Responden tidak hanya bekerja sebagai 

karyawan swasta tetapi juga sebagai pedagang kecil dengan berbagai jenis 

seperti makanan dan minuman.  
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Tabel 3.3 
Jumlah Anak Responden 

N=100 
 

No  Keterangan Frekuensi  Persentase 
1. 1 4 4 
2. 2 39 39 
3. 3 19 19 
4. 4 23 23 
5. 5 12 12 
6. 6 3 3 

Total  100 100 
 Sumber: kuesioner pertanyaan/koding no7/5 
 
 
                  Tabel 3.4 menunjukkan bahwa sebanyak 39 responden yang 

mempunyai anak 2 orang. Karena responden merasa memiliki banyak anak 

malah membuat ribet, untuk biaya 2 anak saja kurang mencukupi karena 

keadaan ekonomi yang pas-pasan. Semuanya serba mahal termasuk biaya 

kesehatan, pendidikan yang semakin mahal, harga kebutuhan pokok juga 

semakin naik.  Untuk biaya pendidikan saja sudah mahal apalagi harus 

memikirkan biaya untuk berobat.  

“Gimana ya mbak, sekarang ini apa-apa mahal, sekolah mahal, masuk 

sekolah masih harus beli seragam baru, kebutuhan sehari-hari tambah suwi 

tambah mundak. Dadi biaya mau sehat yo tambah mahal mbak. Wes 2 anak 

ae, wedi gak iso ngeramut mbak. (Listianingsih 42 tahun, diwawancarai pada 

hari minggu, 19 April 2009 ) 

( Bagaimana ya mbak, sekarang ini apa-apa mahal, sekolah mahal, masuk ke 

sekolah masih harus membeli seragam baru, kebutuhan sehari-hari tambah 

lama tambah naik. Jadi biaya mau sehat ya tambah mahal mbak. Sudahlah 2 

anak saja, takut tidak bisa mengasuh mbak ) 
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  Dari data yang ada juga terlihat sebanyak 23% responden memiliki 4 

anak, Banyaknya naka yang dimiliki tidak terlepas dari anggapan bahwa banyak 

anak banyak rejeki yang meskipun hanya makan pas-pasan atau seadanya, biaya 

kebutuhan sehari-hari harus benar-benar dibagi agar pemenuhan kebutuhan 

dapat diatasi. 

Bagi keluarga yang memiliki anak sampai berjumlah 6 orang, itu 

karena dalam keluarga tergolong sebagai keluarga yang hidup pada masa lalu 

yang mana dahulu masih belum sempat terpikir tentang KB atau beban biaya 

yang semakin meningkat. Kepala keluarga dalam keluarga yang memiliki 

jumlah anak banyak ini adalah mereka yang sudah berumur. Menikah saat usia 

muda bahkan pada masa anak-anak. Kisaran umurnya sekarang mencapai 70 

tahun-80tahun. 

Responden yang sudah “berumur” seperti ini adalah responden yang 

menjadi penduduk asli kelurahan sidotopo wetan. Maka dari itu, dalam kartu 

keluarga sampai saat ini masih tercantum walaupun usianya sudah tua dan 

rumahnya sudah pindah tangan ke anaknya. Dalam keluarga dengan responden 

berusia lansia biasanya hanya ikut sama anak, tidak ikut bekerja demi memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari.  
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Tabel 3.4 
Pekerjaan Pokok Responden 

N=100 
 

No  Keterangan Frekuensi  Persentase 
1. PNS 3 3 
2. Wiraswasta  16 16 
3. Sopir  4 4 
4. Tukang Becak 19 19 
5. Tukang cuci baju 6 6 
6. Tukang tambal ban 5 5 
7. Penjual nasi/buka warung 21 21 
8. Penjahit  6 6 
9. Kuli bangunan 11 11 
10. Tidak bekerja 9 9 

Total  100 100 
   Sumber: kuesioner pertanyaan/koding no 9/7  
 
 
                   Tabel di atas menunjukkan bahwa pekerjaan yang di tekuni 

responden paling banyak sebagai pedagang kecil yakni penjualan nasi. 

Sebanyak 21% responden bekerja di sector ekonomi mikro dan dengan 

pekerjaan ini tidak perlu menyewa tempat serta dapat dekat dengan 

keluarga. Pekerjaan pokok ini pun tidak membutuhkan keahlian khusus tapi 

yang penting menghasilkan dan dapat menambah penghasilan keluarga demi 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terlebih bagi ibu rumah tangga yang 

ditinggal suaminya bekerja di luar kota, untuk mengisi waktu luang dan 

menambah penghasilan keluarga beliau lebih memilih untuk membuka 

warung. Maklum saja, sebagai perempuan yang beliau punya hanyalah 

keterampilan memasak. Daripada ketrampilan ini terbuang sia-sia maka 

menggunakannya untuk hal yang bermanfaat seperti membuka warung.  

Bagi responden yang tidak bekerja karena usia  yang tidak 

produktif lagi (di atas usia 65 tahun) umumnya menggantungkan hidupnya 
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pada anak-anaknya. Selain itu bagi kepala keluarga yang tidak bekerja 

karena tugasnya sebagai pencari nafkah telah tergantikan oleh sang istri, 

karena tidak ada pekerjaan yang cocok buatnya. Dikatakan tidak cocok 

karena sebenarnya responden ini tidak memiliki keahlian apapun sehingga 

setiap diberikan tawaran untuk bekerja sebagai supir atau kuli bangunan 

beliau selalu tidak mampu untuk melakukannya. Responden yang bekerja 

sebagai buruh di sebuah perusahaan barang bekas, biasanya 

keberlangsungannya juag tidak terlalu lama karena tempat dimana ia bekerja 

tidak beroperasi setiap hari. Bekerja hanya dalam waktu tiga sampai empat 

hari saja, sedangkan pada sisa hari yang lain dia harus menganggur. 

 
 

Tabel 3.5  
Pekerjaan Sampingan Responden 

N=12 
 

No  Keterangan Frekuensi  Persentase 
1. Kuli bangunan 5 42 
2. Kuli angkut 3 25 
3. Tukang cuci baju 4 33 

Total  12 100 
Sumber: kuesioner pertanyaan/koding no 10/8 
 
 

Dari data yang ada juga terlihat bahwa hanya sebanyak 12 % 

responden yang memiliki pekerjaan sampingan. Pekerjaan sampingan yang 

ditekuni oleh responden antara lain sebagai kuli bangunan, kuli angkut serta 

tukang cuci baju.pekerjaan sampingan ditekuni responden guna mendapatkan 

nilai tambah terhadap pendapatan ekonomi keluarganya. Pendapatan dengan 

mengandalkan pekerjaan sam;pingan dirasa sangat kurang untuk memenuhi 
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kebutuhan rumah tangga. Pendapatan yang kecil tidak sebanding dengan 

pengeluran yang harus mereka keluarkan setiap bulannya.  

Pekerjaan sebagai kuli bangunan menjadi alternative pekerjaan 

sampingan responden karena memang kuli bangunan adalah pekerjaan yang 

tidak secara berkala dapat dikerjakan. Responden akan memenuhi permintaan 

orang lain jika ada orang lain yang membutuhkan tenaganya untuk melakukan 

perbaikan terhadap rumahnya.  

Melalui pekerjaan sampingan tersebut tidak sedikit responden yang 

mampu menyumbangkan pendapatan terhadap ekonomi keluarga. Dengan 

memiliki pekerjaan sampingan setidaknya responden dapat sedikit lega karena 

pendapatan rumah tangganya bertambah walaupun hanya sedikit. Upah setiap 

hari yang didapatkan seorang kuli bangunan hanya mencapai Rp. 30.000 saja 

yang diperoleh dengan bekerja dari pagi hingga menjelang maghrib. Pekerjaan 

yang dilakukan hanya  dua sampai lima hari saja. Dapat dibayangkan seberapa 

besar pendapatan tambahan yang diperoleh jika hanya mengandalkan pekerjaan 

itu. 

Pada pekerjaan kuli angkut responden mengaku juga tidak memiliki 

banyak peluang di bidang itu. Sama halnya dengan seorang kuli bangunan, 

pekerjaan sebagai kuli angkut tidak dapat setiap hari dilakukan. Jika ada orang 

yang mau memakai tenaganya, maka ia akan bekerja. Namun jika tidak ada 

orang yang mau memakai tenaganya maka ia tidak mendapatkan pekerjaan 

secara tidak langsung tidak dapat memberikan tambahan terhadap pendapatan 

ekonomi keluarganya. Karena di kelurahan sidotopo wetan banyak sekali usaha 
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barang-barang bekas maka kebanyakan responden yang memiliki pekerjaan 

sebagi kuli angkut adalah kuli angkut di tempat barang-barang bekas tersebut.  

Untuk ibu-ibu yang memiliki pekerjaan utama penjahit, mereka 

kebanyakan memiliki pekerjaan sampingan sebagai tukang cuci baju. Karena 

menjadi penjahit banyak sekali waktu luang yang tersisa bagi ibu-ibu ini maka 

mereka menggunakan waktu luangnya untuk mencari pekerjaan lain sebagai 

tukang cuci baju. Biasanya ibu-ibu ini sudah memiliki pelanggan sehingga 

mudah saja bagi mereka untuk mendapatkan tambahan pendapatan keluarga 

melalui pekerjaan sampingannya itu. Tidak terlalu banyak memang jika 

dibandingkan dengan pendapatannya sebagai penjahit, namun hal ini cukup 

mereka syukuri sebagai jalan untuk mendapatkan pendapatan tambahan guna 

keperluan perekonomian keluarga.   

Terbatasnya kesempatan kerja dan rendahnya besar penghasilan yang 

diperoleh responden tidak terlepas dari terbatasnya tingkat pendidikan dan jenis 

ketrampilan yang dimiliki. Dari data yang ditemukan dalam penelitian ini 

mayoritas respoden tingkat pendidikannya tergolong rendah.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pola Tindakan Dalam Mereaksi Kondisi Sakit Pada Masyarakat Miskin... AWALIA RACHMAWATI



 III-11 

Tabel 3.6 
Pendidikan Terakhir Responden 

N=100 
 

No  Keterangan Frekuensi  Persentase 
1. Tidak sekolah 16 16 
2. SD 58 58 
3. SMP 11 11 
4. SMA 12 12 
5. Akademia/PT 3 3 

Total  100 100 
Sumber: kuesioner pertanyaan/koding no 11/9  
 
 
                   Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden 

umumnya rendah yakni hanya setingkat SD dan SMP. Bekerja serabutan yang 

penting pekerjaan tersebut menghasilkan uang dan dapat mencukupi segala 

kebutuhan sehari-hari buat keluarga adalah jenis aktivitas yang banyak 

dilakukan responden. Pekerjaan yang dipilih responden kebanyakan adalah 

membuka warung dari membuka warung tersebut mendapatkan penghasilan 

yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebanyak 21 responden 

membuka warung di depan rumah. Tetapi tak jarang mereka merugi karena 

tidak ada yang membeli. Pekerjaan seperti ini tidak harus memiliki dasar 

pendidikan tinggi. Pendidikan yang responden tempuh kebanyakan hanya 

sampai tamat SD saja, sebanyak 58 responden. 

Hampir tidak ada perbedaan antara responden yang memiliki tamatan 

SD dengan responden yang memiliki tamatan SMP dalam hal pekerjaan. 

Lapangan pekerjaan yang kurang serta keterampilan yang tidak memadai 

membuat responden yang tamat SD ataupun SLTP kesulitan untuk mendapatkan 

pekerjaan.  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pola Tindakan Dalam Mereaksi Kondisi Sakit Pada Masyarakat Miskin... AWALIA RACHMAWATI



 III-12 

Kondisi sosial ekonomi orang tua responden banyak diduga sebagai 

penyebab responden memiliki riwayat pendidikan yang tidak terlalu tinggi. 

Bukan hanya responden yang memilki riwayat pendidikan rendah, orang tua 

responden pun pastinya juga memiliki riwayat pendidikan yang sama dengan 

responden. Bahkan banyak responden yang mengatakan bahwa orang tua 

mereka tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Secara kultural dapat 

dikatakan bahwa tingkat pendidikan responden sangat dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikan orang tuanya. 

 

Tabel 3.7 

Besar Pendapatan Responden 

N=98 

No. Keterangan  Frekuensi Persentase 
  

1. <Rp.500.000 49 50 
2. Rp.500.000-Rp.1.000.000 47 48 
3. >Rp.1.000.000 2 2 

Total 98 100 
Sumber Pertanyaan/Koding : 12/10 
 

 

Dengan melihat tabel 3.7 diatas dapat dilihat bahwa pendapatan 

mereka tidak begitu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dimana 

biaya kebutuhan hidup semakin lama semakin meningkat. Sebanyak 47 

responden atau sekitar 48% responden mengaku pendapatan perbulannya 

hanya berkisar Rp.500.000-Rp.1000.000 saja. Jumlah pendapatan perbulan 

sejumlah tersebut masih belum bisa memenuhi kebutuhan responden kecuali 
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untuk pangan dan sandang saja. Sebanyak 2 responden saja yang mengaku 

pendapatnnya perbulan >Rp.1.000.000. 

Jika responden mengatakan pendapatannya perbulan sebesar tersebut 

diatas, jumlah pengeluaran perbulannya belum tentu sama. Belum tentu 

pengeluarannya perbulan juga sama dengan pendapatannya. Pengeluaran 

kebutuhan sebuah rumah tangga disesuaikan dengan kebutuhannya, misalnya 

kebutuhan akan pendidikan dan jika ada keluarga yang sakit. Kebutuhan yang 

mendadak seperti itu tidak dapat di duga, belum lagi jumlah tagihan listrik 

atau air jika penduduk memasangnya di rumah mereka. Maka dari itu belum 

tentu pendapatan sama dengan pengeluaran. Kebutuhan setiap keluarga 

berbeda-beda, dan itu dapat mempengaruhi tingkat pengeluaran dan 

pendapatan tiap-tiap rumah tangga.  

 

 

Tabel 3.8 

 Besar Pengeluaran Responden 

N=98 

No. Keterangan  Frekuensi Persen 
  

1. <Rp.500.000 0 0 
2. Rp.500.000-Rp.1.000.000 93 95 
3. >Rp.1.000.000 5 5 

Total 98 100 
     Sumber Pertanyaan/Koding :13 /11 
        
   

 
Seperti yang terlihat pada tabel diatas, sebanyak 93 responden atau 

sekitar 95% responden mengaku bahwa pengeluaran mereka berkisar antara 
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Rp.500.000-Rp.1.000.000. Angka tersebut melebihi dari pendapatan mereka, 

kebutuhan yang mendadak membuat mereka tidak dapat memastikan 

pengeluaran perbulan mereka. Pengeluaran tetap digunakan untuk biaya 

pendidikan dan kebutuhan makan sehari-hari mereka. Terdapat pula responden 

yang mengaku mengeluarkan biaya >Rp.1.000.000/bulan sebanyak 5 

responden. Biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan makanan sehari-hari, 

meliputi kebutuhan akan sandang, yaitu membeli baju atau keperluan 

pendidikan, kebutuhan pangan yaitu kebutuhan makan sehari-hari misalnya 

dengan memberikan uang bulanan untuk belanja menu makanan selama satu 

bulan. Selain itu ada pula keperluan rumah tangga, seperti pembayaran listrik, 

air dan juga cicilan barang rumah tangga yang masih belum lunas atau juga 

cicilan kontrakan, membayar kos, dan untuk membayar cicilan rumah yang 

belum lunas.  

 

Selain kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang harus dipenuhi ada 

juga kebutuhan akan pendidikan yang harus mengeluarkan dana setiap 

bulannya. Kebutuhan lain yang harus dipenuhi ialah kebutuhan akan 

kesehatan keluarga, yang mengeluarkan biaya secara mendadak, maka paling 

tidak keluarga harus mempersiapkan biaya, jika tiba-tiba ada keluarga yang 

sakit. 
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Tabel 3.9 
Kepemilikan Rumah Responden 

N=100 
 

No  Keterangan Frekuensi  Persentase 
1. Rumah Sendiri 68 68 
2. Kos  8 8 
3. Kontrak  14 14 
4. Ikut Keluarga 10 10 

Total  100 100 
Sumber: kuesioner pertanyaan/ koding no 14/12  
 
                    Berdasarkan keterangan di atas responden yang diwawancarai 

sebanyak 68 responden memiliki rumah sendiri. Rumah yang dimilikinya 

sebenarnya juga tidak sepenuhnya menjadi hak milik pribadinya. Menurut 

pengakuan beberapa orang responden, rumah sendiri yang dihuninya itu adalah 

rumah warisan dari kedua orang tuanya. Jadi setelah menikah responden 

memilih untuk hidup bersama dengan orang tua karena tidak memiliki banyak 

uang untuk membeli, membangun ataupun mengontrak rumah. Setelah 

responden lama mendiami rumah kedua oramng tuanya maka suatu saat kedua 

orang tuanya itu meninggal dunia, sehingga walaupun secara hokum rumah itu 

belum menjadi hak miliknya namun secara pribadi sudah diakui bahwa rumah 

itu kini menjadi hak miliknya. 

Sementara itu sebanyak 14% responden mengaku bahwa tempat 

tinggalnya masih mengontrak. Bagi responden yang berasal dari luar kota, 

seperti Madura misalnya tidak ada pilihan lain bagi mereka kalau tidak 

mengontrak rumah di Surabaya. Walaupun biaya sewa rumah terbilang sangat 

mahal untuk ukuran ekonomi responden tetapi hal ini tetap saja dilakukan 
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dengan pertimbangan daripada tidak memiliki tempat tinggal. Keadaan rumah 

yang mereka huni pun masih jauh dari kelayakan. Terlihat sangat kumuh serta 

jauh dari pemenuhan sanitasi yang baik. Hal ini malah justru membebani 

responden yang memiliki beberapa anak, untuk biaya hidup pun harus benar-

benar diatur agar tidak sampai berhutang kepada tetangga. Mereka harus 

menyisihkan setiap bulannya untuk biaya sewa rumah meskipun biasanya beban 

ini dibayar setiap tahunnya. Kalau tidak dilakukan dengan cara menabung setiap 

bulan, maka mustahil bagi responden untuk ,membayar beban kontrak rumah 

sekaligus. Istilahnya dicicil namun melalui tabungan sendiri, jika sudah 

terkumpul maka akan dibayarkan untuk sewa rumah kontrakan yang dihuninya.  

 

3.2. Persepsi Sehat Sakit Masyarakat Miskin Kelurahan Sidotopo Wetan  
 

Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden 

hidup pada tingkat perekonomian keluarga yang rendah. Tingkat ekonomi yang 

rendah membuat masyarakat miskin di daerah ini selalu bekerja keras dalam 

pekerjaan guna mendapatkan penghasilan keluarga yang lebih baik lagi. Terlalu 

banyak kebutuhan keluarga yang harus mereka penuhi setiap hari, maka dari itu 

usaha pemenuhan kebutuhan perekonomian keluarga harus diimbangi dengan 

tingkat pencapaian pendapatan itu yang maksimal. Banyak hal yang telah 

dikorbankan oleh masyarakat miskin di daerah ini. Pemenuhan kebutuhan hidup 

seakan menjadi rantai yang tak kunjung putus yang menjadi beban pikiran setiap 

saat pada masyarakat miskin. Mereka meninggalkan kegelamoran yang kini 
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telah menjadi atribut masyarakat modern. Tidak akan mau tahu perkembangan 

dunia, asalkan setiap hari bisa makan saja sudah cukup.  

Pengorbanan tenaga dan pikiran seakan tak kunjung henti untuk 

selalu dikeluarkan. Setiap hari mengorbankan kesehatannya demi terpenuhinya 

kebutuhan keluarga. Keadaan fisik tak membuat masyarakat miskin menjadi 

terhalang untuk mencapai pemenuhan itu. Mereka memiliki persepsi tersendiri 

mengenai kondisi fisik itu. Termasuk mengenai persepsi sehat-sakit. Asalkan 

badan masih bisa digunakan untuk jalan menopang semua aktivitasnya, mereka 

tidak akan pernah merasakan bahwa mereka sebenarnya sedang berada dalam 

kondisi sakit. Ketika ditanyakan apakah responden pernah mengalami rasa sakit 

ternyata sebagian besar menyatakan tidak pernah. Masyarakat miskin selalu 

mengatakan dirinya sehat karena ada faktor yang mempengaruhi yaitu 

keterbatasan ekonomi apabila terlarut dalam keadaan sakit mereka tidak akan 

mendapatkan penghasilan. Alhasilnya keluarga juga tidak dapat makan. 

 

 
Tabel 3.10 

Mengalami Rasa Sakit 
N=100 

 
No  Keterangan  Frekuensi  Persentase 
1. Ya  13 13 
2. Tidak  87 87 
 Total  100 100 

              Sumber: kuesioner pertanyaan/ koding no 17/20 
 
 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar responden 

yang tinggal di Kelurahan Sidotopo Wetan mengatakan dalam satu bulan 
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terakhir  bahkan sampai 3 kali dalam sebulan mereka tidak pernah mengalami 

rasa sakit. Bagi mereka rasa sakit adalah rasa dimana seseorang sudah tidak 

mampu lagi menopang tubuhnya sehingga tidak dapat berjalan atau sedang 

mengalami gangguan mental. Selama kondisi tubuh masih bisa digunakan untuk 

menjalankan segala aktivitas itu berarti mereka sedang berada dalam kondisi 

sehat alias tidak sakit.  

 
 

 
 

Tabel 3.11 
Keadaan Sehat 

N=100 
 

No  Keterangan  Ya  Tidak  Persentase 
 F % f % 

1. Tidak Cacat 74 74 26 26 100 
2. Tidak Gangguan Jiwa 87 87 13 13 100 
3. Tidak Masuk Rumah 

Sakit 
95 95 5 5 100 

4. Tidak Masuk 
Puskesmas 

92 92 8 8 100 

5. Tidak Demam 22 22 78 78 100 
6. Tidak Pusing 11 11 89 89 100 
7. Tidak Batuk-Pilek 13 13 87 87 100 
8. Tidak Pegal 7 7 93 93 100 

Sumber: kuesionerpertanyaan/ koding no 18/21-29  
 
 

Tabel atas ini menunjukkan bahwa pada masyarakat itu dapat 

dikatakan sehat ketika pada keadaan sehat jasmani dan rohani. Tidak mengalami 

gangguan pada seluruh tubuhnya. Responden di Kelurahan Sidotopo Wetan ini 

mengaku jika mereka berada dalam kondisi batuk-pilek ataupun pegal-pegal 

masih dianggap sebagi hal yang lumrah, tidak dapat dikatakan sebagai sakit. 
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Namun jika anak-anak mereka sedang berada dalam kondisi ini, banyak 

responden mengaku kalau anaknya itu sedang berada dalam keadaan sakit. Hal 

ini dikarenakan anak-anak jika sudah terserang batuk-pilek kebanyakan dari 

mereka selalu merasa dirinya lemas, tidak bergairah dan lebih suka untuk 

bermalas-malasan. Hal seperti ini yang dimasukkan dalam kategori sakit 

menurut responden. Keadaan dimana seseorang sudah tidak mampu lagi 

menopang tubuhnya untuk dapat menjalankan segala aktivitas sebagaimana 

mestinya.  

Apalagi jika seseorang sudah terbaring lemah tak berdaya tidur di 

ranjang puskesmas ataupun rumah sakit.  Hal ini menurut responden dapat 

dikatakan sebagai kategori rasa sakit. Keadaan stress bagi responden perempuan 

juga dapat dikategorikan sebagai rasa sakit. Mengapa demikian? Kondisi 

ekonomi keluarga yang menekan biasanya membuat mereka merasa stress tidak 

tahan dengan keadaan yang seperti ini. Pikiran selalu membuat mereka merasa 

tertekan tidak pernah merasakan keamanan dan kenyaman dalam hidup. Setiap 

hari otaknya hanya dibuat untuk berfikir terus tanpa henti. Sah-sah saja kalau ini 

membuat mereka merasa lelah dan dapat mengkategorikannya dalam rasa sakit. 

Terlebih jika sedang berada dalam kondisi berfikir tentang perekonomian 

keluarga yang lemah tiba-tiba saja terdengar kabar bahwa sang suami lebih 

memilih perempuan lain untuk menjalani hidup dan menyingkirkan sang istri. 

Tentu saja keadaan yang demikian membuat responden merasa beban menjalani 

hidup bertambah sehingga membuat mereka merasa tak kuasa lagi untuk 

melakukan aktivitas.   
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Persepsi terhadap rasa sakit oleh keluarga miskin ternyata memiliki 

banyak perbedaan dengan masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi 

menengah ke atas. Hal ini disebabkan karena pemenuhan kebutuhan 

perekonomian keluarga sebenarnya juga menghalalkan segala cara termasuk 

dalam hal persepsi keadaan sehat-sakit ini demi terpenuhinya pemenuhan akan 

kebutuhan itu. Orang tak akan lagi peduli dengan kondisi sehat-sakit. 

senyampang kondisi tubuh masih dapat digunakan berdiri untuk menjalankan 

segala aktivitas maka keadaan seperti ini tidak dapat dikategorikan sebagai 

keadaan sakit.  

 
Tabel 3.12 

Keadaan Sakit 
N=100 

 
No  Keterangan  Ya  

 
Tidak  Persentase 

F % f % 
1. Cacat  74 74 26 26 100 
2. Stress 30 30 60 60 100 
3. Gangguan Jiwa 87 87 13 13 100 
4. Masuk Rumah Sakit 95 95 5 5 100 
5. Masuk Puskesmas 92 92 8 8 100 
6. Demam  22 22 78 78 100 
7. Pusing  11 11 89 89 100 
8. Batuk-Pilek 13 13 87 87 100 
9. Pegal  7 7 93 93 100 

Sumber: Pertanyaan/kuesioner koding no19/30-38 
 

Berdasarkan survei di lapangan ternyata masyarakat yang menjadi 

responden di Kelurahan Sidotopo Wetan berpendapat bahwa yang dikatakan sakit 

adalah ketika kita tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari yang sangat 

mengganggu dalam kehidupan. Yaitu ketika sedang mengalami rawat inap 
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dirumah sakit, bukan hanya sakit biologis saja melainkan sakit dalam ekonomi 

yang mana biasanya dapat bekerja untuk menghidupi keluarga, dapat memberikan 

nafkah tetapi ketika di rumah sakit sudah sakit masih harus di bebani biaya rumah 

sakit.  

                    Masyarakat miskin di Kelurahan Sidotopo Wetan ini masih banyak 

yang tidak mendapatkan Askeskin atau bahkan responden juga malas 

menggunaannya karena memakai Askeskin malah merugi sebab pelayanan tidak 

memuaskan yang membuat masyarakat sekitar malas untuk menggunakan 

Askeskin ini. Selain itu, sakit demam, pusing, batuk-pilek ini dianggap bukan 

penyakit, itu adalah hal yang sudah biasa kekhawatiran menggambang (floating 

anxiety), yakni kecemasan umum yang biasa dialami setiap orang, terlepas dari 

penyakit itu sendiri, dan kecemasan khusus (specific anciety), yakni suatu respon 

psikologis terhadap demam atau rasa sakit yang bakal, sesuai dengan tingkat 

keparahan atau ancaman yang ditimbulkan suatu gejala penyakit (Kosa dan 

Robertson, 1975: 59).  Penyakit yang tidak dianggap serius bahkan cenderung 

dihiraukan atau dibiarkan begitu saja. Ketika ditanyakan tentang siapa yang 

mengetahui bahwa responden sakit ternyata sebagian besar mengaku diri sendiri. 

Artinya kondisi ssakit didefinisikan atas kesadaran yang tumbuh secara sendiri.  

Tabel 3.13 
Pengetahuan Sakit 

N=100 
 

No  Keterangan  Ya  Tidak  Persentase 
1. Diri Sendiri 65 0 65 
2. Keluarga  0 15 15 
3. Tetangga  20 0 20 
 Total  85 15 100 

Sumber:Pertanyaan/ koding no 20/39 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Pola Tindakan Dalam Mereaksi Kondisi Sakit Pada Masyarakat Miskin... AWALIA RACHMAWATI



 III-22 

Dari tabel 3.12 diatas terlihat bahwa responden merasakan sakit atas 

pengetahuan dirinya sendiri ( sebanyak 65%). Meski demikian cukup banyak 

responden yang tidak memiliki keberanian untuk memutuskan bahwa dirinya sakit 

karena takut akan pandangan masyarakat bahwa ia mengalami sakit.  

Selain diri sendiri yang merasakan sakit dalam penelitian ini juga 

terlihat cukup banyaknya responden yang mengatakan bahwa dirinya sakit karena 

diberitahu oleh tetangga. Kondisi tempat tinggal yang padat dan rumah tyang 

berhimpitan membuat  sekitar 20% responden mengatakan tetangga yang 

mengetahui responden sakit. Hal ini juga disebabkan keseharian responden ini 

dihabiskan bersama tetangga sekitar kampung. Tetangga mengatakan bahwa 

responden sakit sebab terlihat responden selalu berdiam diri dan terlihat tidak 

seperti biasanya di mana responden selalu ceria, badan yang tidak lemas, dan 

selalu periang ini yang membuat tetangga menjustifikasi bahwa responden sedang 

dalam kondisi sakit. Menurut mechanic perilaku sakit adalah sebagai gejala yang 

dapat dilihat, dinilai, dan diperlakukan secara berbeda oleh orang yang berbeda 

pula. Alasan-alasan, seperti pertama pengalaman masa lalu dengan penyakit, 

perbedaan pengetahuan tentang gejala penyakit dan sebagainya, menyebabkan 

orang akan memandang ringan suatu gejala penyakit dan merasa tidak 

memerlukan pertolongan medis yang telah tersedia setempat. Batasan sakit 

menurut orang lain adalah orang-orang di sekitar individu yang sakit mengenali 

gejala sakit pada diri individu dan mengatakan bahwa dia sakit dan perlu 

mendapatkan pengobatan. Penilaian orang lain ini sangat besar artinya pada anak-

anak dan bagi orang dewasa yang menolak kenyataan bahwa dirinya sakit. Kedua, 
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Batasan sakit menuntut diri sendiri, individu itu sendiri mengenali gejala 

penyakitnya dan menentukan apakah dia dapat sesuai atau bertentangan dengan 

analisa individu, namun biasanya analisa itu mendorong individu untuk mencari 

upaya pengobatan. Dapat dilihat responden yang mengetahui bahwa dirinya sakit 

itu sedikit sekali dari keluarganya sendiri atau hanya 15 dikarenakan responden ini 

memiliki keluarga jauh.  

 

Tabel 3.14 
Ketakutan Menghadapi Rasa Sakit 

N=100 
 

No  Keterangan  Frekuensi  Persentase 
1. Ya  32 32 
2. Tidak  68 68 
 Total  100 100 

Sumber: kuesioner pertanyaan/koding no 21/40 
 
 

Pada tabel di atas terlihat bahwa responden yang tinggal di 

Kelurahan Sidotopo Wetan lebih membiarkan sakit yang dideritanya dan 

menganggap bahwa sakit yang datang itu adalah kehendak yang maha kuasa jadi 

tidak perlu di pikirkan. Sebanyak 32 Responden atau 32 % tidak ada ketakutan 

yang serius apabila sakitnya hanya sekedar batuk-pilek, demam, pusing. Sakit-

sakit semacam ini dianggap bukan sakit karena dengan cara di buat istirahat 

sebentar atau di minumin obat yang biasa dibeli di warung-warung terdekat 

dengan rumah sudah sembuh atau bahkan di diamkan begitu saja. Menurut Model 

Fabrega, masyarakat dalam merasakan sakit melalui kondisi tubuh yang tiba-tiba 

menurun dan mendapatkan gejala-gejala misal badan yang sebelumnya kuat 
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merasakan lemas, lesu, letih, pusing jadi rasa inilah yang membuat masyarakat 

miskin berasumsi bahwa dirinya mengalami sakit. 

Tetapi dalam penelitian ini juga terlihat sebanyak 68% responden 

yang merasa ketakutan sekali ketika ia di vonis akan penyakit yang di deritanya. 

Penyakit yang biasanya divoniskan dokter kepada responden adalah penyakit 

yang memang membahayakan seperti sakit jantung, paru-paru, ginjal ataupun 

diabetes. Penyakit yang tentu saja membutuhkan penangan serius dari dokter 

tidak dapat dibiarkan begitu saja untuk mecapai kesembuhannya seperti 

layaknya batuk-pilek ataupun pusing.  

Ketakutan itu biasanya juga tidak dibarengi dengan usaha 

penanganannya. Hal ini dapat dimaklumi kareana responden mayoritas yang 

diwawancarai adalah tergolong sebagai masyarakat dari kelas ekonomi rendah. 

Pengobatan mungkin dapat diusahan hanya sampai pada tingkat puskesmas saja. 

Untuk pergi berobat ke dokter mereka harus benar-benar berfikir sekian kali 

lagi, tentulah yang menjadi bahan pertimbangan adalah mengenai biaya 

pengobatan yang mahal. 
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Tabel 3.15 
Anggota Keluarga yang Sering Mengalami Sakit 

N=100 
 

No  Keterangan  Selalu  Sering  Kadang-
kadang  

Tidak 
Pernah 

Persentase 

1. Ayah  0 4 36 60 100 
2. Ibu  0 0 21 79 100 
3. Suami  0 1 31 68 100 
4. Istri  0 0 27 73 100 
5. Anak  0 5 77 18 100 
6.  Mertua  0 3 40 57 100 

Sumber: kuesioner pertanyaan/koding no 22/41-46 
 
 

Anggota keluarga yang sering mengalami rasa sakit biasanya adalah 

ayah, suami, anak serta mertua. Ayah dan mertua tentulah wajar jika sering 

mengalami rasa sakit itu karena usianya telah lanjut, sehingga wajar saja kalau 

kondisi fisik mereka sudah mengalami kemunduran. Penyakit yang dideritanya 

pun beragam. Tidak semua sakit yang diderita oleh mereka adalah sakit yang 

serius. Walaupun ada juga yang terkena penyakit serius seperti jantung dan 

diabetes. Biasanya yang sering dikeluhkan adalah sakit demam karena kondisi 

fisik yang lemah membuat mereka dengan mudah sekali terserang demam. 

Capek sedikit saja demam sudah menyerang. Tidak menjadi masalah bagi 

keluarga karena sakit demam dapat diatasi sendiri tanpa harus pergi ke 

puskesmas ataupun rumah sakit. Memang yang menjadi masalah jika sakit itu 

adalah tergolong sakit yang serius. Namun responden mengaku selalu berpasrah 

kepada tuhan untuk kesembuhan anggota keluarga yang sakit. 
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Bagi suami yang sering mengalami rasa sakit karena mungkin 

mereka terlalu capek dalam pekerjaan. Sakitnya pun tidak tergolong penyakit 

yang serius hanya demam saja. Begitu pula sang anak, seringkali mengalami 

rasa sakit karena kondisi lingkungan yang beragam membuat anak-anak kurang 

terkontrol pada hal makanan yang dikonsumsi. Sehingga mudah untuk terserang 

demam maupun batuk-pilek. 

 

Tabel 3.16 
Jenis Sakit Serius 

N=100 
 

No  Keterangan  Serius  Kurang 
Serius  

Tidak 
Serius 

Persentase 

1. Batuk  0 0 100 100 
2. Pilek  0 0 100 100 
3. Pusing  0 0 100 100 
4. Stress  40 60 0 100 
5.  Penyakit Dalam 

(Jantung, Paru, Ginjal, 
Kanker, Tumor) 

100 0 0 100  

Sumber: kuesioner pertanyaan/koding no 23/47-52 
 
 

Jenis sakit yang menurut responden tergolong sebagai sakit yang 

serius adalah stress dan juga penyakit dalam seperti jantung, paru-paru, ginjal, 

kanker, serta tumor. Stress selain diakibatkan karena tekanan ekonomi ternyata 

stress juga diakibatkan oleh perselingkuhan sang suami dengan perempuan lain. 

Keadaan ekonomi saja sudah memberikan tekanan batin yang cukup hebat 

kepada responden terlebih ditambah dengan tekanan saat mendenganr sang 

suami bermain perempuan. Sungguh kenyataan hidup yang mau atau tidak mau 

harus dihadapi oleh responden. Jika sedang berada dalam keadaan seperti 
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biasanya responden memilih untuk istirahat dari semua aktivitas yang ada. 

Seakan tidak mampu lagi menopang tubuhnya untuk melakukan kegiatan 

sehari-hari. Yang ada di dalam benaknya hanyalah berfikir tentang kelanjutan 

kehidupan serta pendidikan sang anak. Maka dari itu, stress adalah jenis 

penyakit yang tergolong sebagai penyakit serius menurut responden melihat 

sangat besar sekali  dampak yang diberikan oleh penyakit ini. Responden 

menjadi kehilangan aktivitas yang seharusnya ia lakukan setiap hari guna 

mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga. 

Selain stress, pemyakit yang dianggap serius oleh responden adalah 

penyakit dalam. Dianggap serius karena selain mengancam jiwa penderitanya 

penyakit dalam juga sulit dirasa untuk disembuhkan. Jika ada anggota keluarga 

yang menderita sakit serius seperti ini tentunya akan menjadi beban bagi 

anggota keluarga yang lain terutama tentang biaya perawatan dan 

pengobatannya. Oleh karena itu responden selalu merasa jengkel jika ada 

anggota keluarga yang sakit serius karena responden bingung harus 

mengusahakannya bagaimana. Bukan tidak mau diuji Tuhan dengan ujian 

semacam ini, namun memang keadaan yang membuat responden selalu merasa 

kesusahan. Antonovsky dan Kats (1970: 369) mengemukakan contoh tentang 

fungsi kondisi.....”menganggap diri terserang penyakit sama halnya dengan 

menonjolkan tujuan agar selalu terhindar dari gangguan kesehatan. 
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Tabel 3.17 
Respon Lingkungan 

N=100 
 

No  Keterangan  Ya  Tidak  Persentase 
1. Mengucilkan  0 100 100 
2. Mengejek  0 100 100 
3.  Membicarakan  0 100 100 
4. Diam Saja 100 0 100 

Sumber: kuesioner pertanyaan/koding no 24/53-56 
 
 

Respon lingkungan sendiri terhadap responden yang tengah 

menderita rasa sakit ternyata lingkungan tidak meberikan respon apa-apa. 

Mereka cenderung untuk diam karena mereka menganggap urusan menderita 

suatu penyakit itu menjadi urusan individu masing-masing. Bukan menjadi 

suatu hal yang harus diperbincangkan apalagi menjadikannya sebagi bahan 

ejekan. Jika dibutuhkan bentuan oleh penderita sakit maka tetangga akan dengan 

senang hati membantunya. Namun jika sang penderita tidak membutuhkan 

bantuan tetangga mengapa tetangga harus repot memberikan bantuan? Tetangga 

yang lain tidak mau ikut campur dalam urusan setiap individu. 

Fabrega (1973, hlm. 473) mengemukakan seseorang melakukan 

serangkaian pertimbangan menyangkut rencana pengobatan: (1) melalui rencana 

pengobatan, yakni memperkirakan kemungkinan bahwa setiap tindakan yang 

diambil akan mengurangi ancaman yang mungkin timbul karena penyakit; (2) 

memperhitungkan segala keuntunag yang akan diperoleh dari suatu tindakan, 

yakni seberapa jauh setiap rencana pengobatan akan dapat mengurangi keluhan 

sakit yang dirasakan; (3) menghitungkan segala kerugian meliput biaya, waktu, 

tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan setiap tindakan; (4) menetapkan 
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manfaat setiap alternatif rencana pengobatan dengan melihat selisih keuntungan 

dan kerugian dari setiap tindakan yang akan dilakukan, misalnya memilih 

pengobatan termurah, manfaatnya besar. 

 

 
Tabel 3.18 

Beban Terhadap Rasa Sakit 
N=100 

 
No  Keterangan  Frekuensi  Persentase 
1. Ya  78 78 
2. Tidak  22 22 

 Total  100 100 
Sumber:kuesioner pertanyaan/koding no 25/57 

 
 

 Rasa sakit bagi kebanyakan responden dirasakan sebagai beban. 

Seperti yang sudah diketahui, secara materi responden masih belum mampu 

melakukan pengadaan untuk kesembuhan suatu penyakit. Seperti untuk berobat 

ke dokter ataupun untuk membeli obat. Belum lagi jika sang anak atau orang tua 

yang tengah menderita rasa sakit, mau tidak mau responden harus intensif untuk 

merawat mereka yang dirasakan sebagi beban karena ada kalanya responden 

harus mengorbankan pekerjaan untuk memberikan perawatan bagi keluarga 

yang sakit.  

Keadaan keluarga yang sehat jauh dari rasa sakit merupakan 

dambaan semua responden. Dengan adanya keluarga yang selalu berada dalam 

keadaan sehat secara tidak langsung dapat membantu keluarga itu sendiri untuk 

dapat survive melakukan segala kegiatan terutama mengenai kegiatan untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. 
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Menurut Talcot Parson faktor internal yang terdiri dari persepsi 

individu terhadap gejala atau sifat sakit yang dialami oleh seseorang untuk 

segera mencari pertolongan jika gejala penyakit itu mulai mengganggu rutinitas 

kegiatan sehari-hari dan dari asal atau jenis penyakit yang dialami penderita 

pada penyakit akut atau berat dimana gejala relatif singkat dan berat serta 

mungkin mengganggu fungsi pada seluruh dimensi yang ada. Kedua, faktor 

eksternal yang dimana gejala suatu penyakit dapat mempengaruhi citra tubuh 

dan perilaku kesehatan sehingga kelompok sosial akan membantu mengenali 

ancaman penyakit, atau malah menyangkal potensi terjadinya suatu penyakit. 

 

3.3. Upaya/Pola Tindakan Terhadap Rasa Sakit 
 

 

Masyarakat miskin memiliki banyak perbedaan untuk 

mempertahankan kehidupannya jika dibandingkan dengan masyarakat kelas 

menengah atas. Tentu yang menjadi indikasi adalah mengenai perbedaan 

pendapatan keluarga. Pada masyarakat miskin, mempertahankan kehidupan  

banyak ditentukan dengan cara praktis. Tidak banyak berfikir yang berbelit 

asalkan mereka tetap bisa mempertahankan kehidupannya saja sudah cukup. 

Tidak perlu muluk-muluk untuk bertindak banyak. Keadaan ekonomi juga 

mempengaruhi pola pikir yang demikian ini. Memang tidak terlalu banyak hal 

yang dapat dilakukan masyarakat miskin terkait dengan penghasilannya yang 

minimum itu. Karena jika ia menuntut untuk dapat memenuhi segala kebutuhan 
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hidupnya yang layak maka akan sulit untuk dipenuhi karena keterbatasan 

penghasilan. 

Dalam hal kesehatan pun juga nyatanya demikian. Dalam 

mempertahankan kesehatannya banyak hal yang telah dilakukan oleh masyarakat 

miskin ini. Mulai dari pola pengobatan hingga pola penjagaan makanan agar 

terpenuhi kebutuhan kesehatannya itu. Dalam bab ini selanjutnya akan dibahas 

mengenai pola atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat miskin terkait 

dengan kesehatan. Agar dapat diketahui lebih lanjut mengenai pola atau perilaku 

kesehatan yang akan dilakukan oleh masyarakat miskin sebagai bahan deskripsi 

mengenai kesehatan masyarakat miskin itu sendiri. 

 
 

Tabel 3.19 
Ketika Mengalami Rasa Sakit 

N=100 
 

No  Keterangan  Ya  Tidak  Persentase  

f % f % 

1. Periksa ke Dokter 7 7 93 93 100 

2. Periksa ke Puskesmas 93 93 7 7 100 

3. Periksa ke Dukun 5 5 95 95 100 

4. Diobati Sendiri 94 94 6 6 100 

5. Dibiarkan Begitu Saja 87 87 13 13 100 
 Sumber:kuesioner pertanyaan/ koding no 26/58-62 
 
 
 

 Pada tabel diatas menunjukan bahwa responden dalam mengalami 

rasa sakit hanya 7 responden atau 7% saja yang pergi ke dokter. Responden 

tersebut mempunyai alasan bahwa pergi ke dokter karena dekat dengan rumah 
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tinggal. selain itu responden mengatakan bahwa penyakit yang diderita anak, 

suami sakitnya sudah amat parah sehingga harus dilarikan ke dokter terdekat. 

Untuk beberapa responden pergi ke puskesmas jauh lebih banyak dibanding pergi 

ke dokter. Responden yang pergi ke puskesmas sebanyak 93 responden atau 93% 

responden. Responden lebih memilih pengobatan yang murah yang sebenarnya 

pelayanannya juga tidak terlalu baik ini dikarenakan harga yang cukup terjangkau, 

obat yang terjangkau sehingga responden rela antri berjam-jam di puskesmas. 

Tetapi, ada juga responden yang percaya pergi ke dukun untuk berobat.  

 

”aku yo pernah berobat ke dukun mbak, tapi aku sakitnya beda,  iki 
sakitnya bojoku biasa, sakit selingkuh. Itu kan juga namanya sakit lah 
wong gampang kambuh. Kalo gak berobat ke dukun apa dokter yang 
iso ngobati orang sakit ’gatel’” ( Munah, 33tahun, diwawancari pada 
hari sabtu 18 April 2009). 
(Saya ya pernah berobat ke dukun mbak, tapi aku sakitnya beda, ini 
sakitnya suami saya biasa, sakit selingkuh. Itu kan juga namanya 
sakit, kan mudah kambuh. Kalo tidak berobat ke dukun apa dokter 
bisa mengobati orang sakit ’gatal’.) 

 
 

 Pada kebanyakan responden di Kelurahan Sidotopo Wetan memilih 

untuk diobati sendiri cukup banyak sebesar 94 responden. Alasannya responden 

lebih mudah dan tidak ribet dalam sakitnya, ada juga responden tidak bisa minum 

obat karena tidak bisa menelan obat sehingga menilih untuk diobati sendiri, selain 

itu juga responden mengobati dirinya sendiri itu  disebabkan oleh tidak adanya 

biaya untuk berobat dan sudah menjadi kebiasaan turun temurun dari keluarga. 

bahkan ada juga penyakit itu dibiarkan begitu saja oleh responden dengan tidak 

ada penanganan khusus dari diri sendiri. 
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Tabel 3.20 

Intensitas Memeriksakan Kesehatan 
N=100 

No  Keterangan  Selalu  Sering Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

 

Persentase 

  f % f % f % f % 

1. Dokter  0 0 7 7 0 0 93 93 100 

2. Puskesmas  6 6 83 83 4 4 7 7 100 

3. Dukun  0 0 0 0 5 5 95 95 100 
Sumber:kuesioner pertanyaan/ koding no 27/63-66 

 
 

  Pada tabel 3.20 intensitas responden untuk memeriksakan kesehatan 

lebih sering ke puskesmas. Responden yang memilih berobat ke puskesmas 

sebanyak 83% responden. Hampir sebagian besar memilih ke puskesmas karena 

jarak antara rumah dan puskesmas terjangkau tidak terlalu jauh untuk ditempuh 

berjalan kaki. Responden juga tidak perlu repot-repot membeli obat di apotik 

karena di puskesmas sudah biaya murah mendapatkan obat pula. Yang cukup bisa 

membuat responden lega, meski pelayanan puskesmas tidak begitu bagus. 

Sebanyak 93 responden atau  93% responden tidak pernah pergi memeriksakan 

kesehatannya ke dokter. Responden mengatakan bahwa pergi ke dokter sama saja 

pergi ke puskesmas sama-sama ditangani oleh dokter, memeriksakan kesehatan ke 

dokter selain biaya mahal, responden merasa takut di vonis memiliki sakit yang 

parah. Tetapi tidak semua responden mempunyai pemahaman yang sama 7 

responden ini mengatakan bahwa lebih nyaman berobat ke dokter. Karena berobat 

ke dokter lebih lega karena penyakit yang di derita pasien dapat segera diketahui 

dan pasien lebih cepat mencegah penyakit itu datang lagi. Untuk masyarakat yang 
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senang berobat ke dukun, mereka ini takut atau sudah menjadi kebiasaan dari 

dulu. Dukun lebih banyak memberikan mantra-mantra yang diyakini dapat 

menyembuhkan penyakit yang ia derita. 

 
 
 

Tabel 3.21 
Alasan  Periksa ke Dokter 

N=7 
 

No  Keterangan  Frekuensi  Persentase  

1. Pelayanan lebih bagus 0 0 

2. Hasil medis lebih akurat 3 42.8 

3. Prestise  2 28.6 

4. Punya uang 1 14.3 

5. Dekat Dengan Tempat Tinggal 1 14.3 

 Total 7 100 
Sumber:kuesioner pertanyaan/ koding no28/67-71 
 
 

Tabel 3.21 diatas responden di Kelurahan Sidotopo Wetan memilih 

memeriksakan kesehatan ke dokter  karena responden mengalami sakit yang 

cukup serius yang harus dilarikan ke dokter.  Ada 3 responden yang mengatakan 

bahwa hasil yang diperoleh dari dokter itu lebih menyakinkan dan dokter bisa 

memberikan hasil medis yang dapat di lihat serius atau tidaknya penyakit. Pada 

hasil medis juga tidak perlu di khawatirkan karena sudah jelas dokter yang bisa 

membaca sebuah penyakit yang responden derita. Seorang responden saja yang 

memiliki cukup uang mereka akan memilih memeriksa ke dokter. 1 orang 

responden juga merasa dekat dengan tempat tinggal sehingga responden berfikir 
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bahwa lebih baik berobat ke dokter yang dekat dengan rumah tidak perlu 

membuang biaya dan tenaga untuk pergi ke puskesmas. Hasilnya pun sama saja. 

 
Tabel 3.22 

Tidak Berobat ke Puskesmas 
N=12 

 
No  Keterangan  Frekuensi  Persentase  

1. Antri  7 58,3 

2. Obatnya Tidak Berkualitas 3 25 

3. Pelayanannya Tidak Bagus 2 16,7 

 Total 12 100 
Sumber:kuesioner pertanyaan/ koding no29/72-74 
 
 
 

 Dapat diketahui pada tabel 3.22 diatas bahwa 12 responden yang 

tidak memilih berobat di puskesmas dikarenakan malas mengantri berjam-jam 

yang membuat responden malah tidak sembuh melainkan tambah parah penyakit 

yang diderita responden. Untuk masalah obat yang diberikan 3 responden atau  

25% responden yang mengeluh. Tetapi, banyak juga yang tidak 

mempermasalahkan obat yang responden dapat. Sebab kebanyakan dari  

responden tidak tau menahu soal obat yang di minumnya. Yang penting dapat 

minum obat dan bisa segera sembuh itu harapan semua masyarakat di Kelurahan 

Sidotopo Wetan. Pelayanan yang ada di peskesmas bisa di maklumi sebab 

responden dapat menerimanya karena sudah terbiasa dengan budaya antri di 

puskesmas. 

 

 ” Halah mbak maklum, nang puskesmas yo wes ngunu iku. Lek gak 
antri jenenge gak puskesmas. Yo’opo maneh berobat sing paling 
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murah yo nang puskesmas iku. Ono pengobatan gratis yo jarang-
jarang“. (Sumirah 54 tahun, diwawancarai pada hari kamis, 17 April 
2009 ). “Dengan nada pasrah, halah mbak maklum, di puskesmas ya 
sudah begini ini. Kalo tidak antri ya mananya juga bukan puskesmas. 
Bagaimana lagi berobat yang paling murah yang di puskesmas itu. 
Ada pengobatan gratis ya ada tapi jarang-jarang” . 

 
 

Responden mengalami ketakutan apabila ia berobat di puskesmas. 

Responden takut mengalami malpraktik karena biaya yang murah yang 

menjadikan responden was-was. Responden mengatakan bahwa pelayanan yang 

kurang bagus menimbulkan dampak yang menyusahkan, dan menakutkan. Tetapi, 

yang mengatakan seperti diatas hanya 2 responden saja. Responden sudah 

berpengalaman ketika berobat ke puskesmas. Dokter yang ada di peskesmas selalu 

mengatakan tidak apa-apa cuman panas biasa. Lalu responden merasa sakit yang 

di deritanya tak kunjung sembuh ketika itu responden di bawa k dokter ternyata 

responden terkena tipus. 

 

 ”Yo ngunu iku mbak, sing garai males nang puskesmas. Masak loro 
tipus diarani sakit biasa. Obat sing di kei nang puskesmas yo iku-iku 
ae, salah yo wes antri. Tambah sumpek”. (Pak Nyoto, 57 tahun, pada 
hari Rabu, 17 April 2009). (Ya gitu mbak, yang membuat males ke 
puskesmas. Masak sakit tipus dibilang sakit biasa. Obat yang 
diberikan dari puskesmas juga itu-itu saja, sudah antri. Tambah 
ribet.) 
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Tabel 3.23 

Alasan Tidak Berobat ke Dukun 
N=95 

 
No  Keterangan  Frekuensi  Persentase  

 

1. Takut sakitnya Tambah Parah 45 47.4 

2. Tidak Percaya Akan Kemampuan Dokter 50 52.6 

 Total 95 100 

Sumber:kuesioner pertanyaan/ koding no30/75-76 

 
Pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden masih percaya akan 

kekuatan medis. Responden takut sakitnya tambah parah apabila dibawa berobat 

ke dukun. Karena di dukun tidak diobati tapi hanya di beri mantra-mantra dan 

dukun tidak mengetahui sakit apa yang sedang diderita.  Responden mengaku 

takut untuk berobat ke dukun karena dukun tidak memiliki pengetahuan medis 

yang cukup. Responden takut dukun akan salah diagnosis dan salah memberikan 

obat sehingga dinilai merugikan bagi responden. Pengobatan yang diberikan oleh 

dukun pun dinilai tidak masuk di akal bagi responden. Suatu penyakit tidak akan 

mudah sembuh jika hanya diobati dengan segelas air putih saja. Daripada 

mencoba-coba untuk berobat ke dukun responden memilih untuk mengobati 

sakitnya sendiri mungkin dengan minum jamu atau atau pergi ke puskesmas.  

 

”Takut mbak kalo dibawa ke Dukun,mending di obati dewe, wedi 
resiko. Dukun gak kayak dokter sing iso ngerti penyakite awak dewe. 
Wedine malah salah, mek loro panas dikiro loro kiriman. Tambah 
puweng mbak, tambah kepikiran sing gak-gak. Mending sing pasti-
pasti ae koyok nang dokter” (Katimah, 35 tahun, diwawancarai pada 
hari jumat, 18 April2009). (Takut mbak kalo dibawa kedukun, 
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mending di obatin sendiri, takut terjadi resiko. Dukun tidak seperti 
dokter yang bisa mengerti penyakit yang sedang kita alami. Takutnya 
malah salah, cuman sakit panas dikira sakit kiriman (Santet). Tambah 
pusing mbak, tambah kepikiran yang tidak-tidak. Mendingan yang 
pasti-pasti saja seperti ke dokter.) 

 
 

Dari kutipan diatas responden mengalami ketakutan untuk berobat ke 

dukun. Menurut responden ini di keluarga besarnya masih menggunakan 

pengobatan dukun. Tetapi tidak bagi ibu Katimah. Ia tidak percaya dengan hal 

yang berbau mistis. 

 
 

 
Tabel 3.24 

Alasan Periksa ke Puskesmas 
N=93 

 
No  Keterangan  Frekuensi  Persentase  

1. Biaya lebih murah 45 48.4 

2. Dekat dengan tempat tinggal 39 41.9 

3. Tidak antri 9 9.7 

 Total  93 100 
Sumber:kuesioner pertanyaan/ koding no31/77-79 

 

Alasan responden memeriksakan ke Puskesmas ini responden cukup 

antusias berobat karena 45 responden atau 48.4 % responden di Kelurahan 

Sidotopo Wetan. karena biaya yang terjangkau, lebih murah dalam memperoleh 

pengobatan. Menurut responden lumayan bisa mereda sakit yang dideritanya 

sekipun belum semuanya sembuh. Selain itu 39 responden atau 41.9% responden 

mengaku  Puskesmas juga dekat dengan tempat tinggal. Mereka dapat pergi ke 

puskesmas dengan sepeda maupun jalan kaki. Apabila datang lebih awal pasti 
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tidak terlalu antri. Responden memaklumi ketika berada dalam puskesmas harus 

antri. Hal itu tidak menjadi masalah bagi responden. Karena yang datang ke 

puskesmas kebanyakan warga sekitar Kelurahan Sidotopo Wetan sehingga saling 

kenal.  Tallcot Parson mengatakan bahwa pengetahuan atau pemanfaatan akan 

penggunaan layanan kesehatan yang tepat dan dekat dengan lingkungan rumah. 

Dengan adanya dukungan sosial yang memberikan masukan yang dapat 

meningkatkan kesehatan. 

 
 

Tabel 3.25 
Alasan Tidak Berobat ke Dokter 

N=93 
 

No  Keterangan  Frekuensi  Persentase  
1.  Jauh dari Tempat Tinggal 25 26,9 
2. Mahal  22 23.7 
3. Takut Dianogsis Dokter 10 10,7 
4. Menganggap Semua Jenis 

Pengobatan Hasilnya Sama 
36 38,7 

 Total  93 100 
Sumber:kuesioner pertanyaan/ koding no32/80-83 
 

Alasan responden untuk tidak berobat ke dokter karena berbagai 

alasan. Apalagi pada masyarakat awam di sekitar Kelurahan Sidotopo Wetan ini. 

Dapat dilihat alasan 36 responden atau 38.7% responden menganggap semua jenis 

pengobatan hasilnya sama saja. Disini mereka lebih memilih pengobatan yang 

lebih murah karena biaya atau anggaran untuk sakit itu tidak ada sehingga 

responden terutama responden miskin ini lebih memilih yang murah, yang penting 

mendapatkan obat itu sudah cukup. Biaya ke dokter pun cukup mahal, belum lagi 

apabila di vonis penyakit yang bermacam-macam. Hal ini, malah akan menjadi 
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beban responden. responden tidak memilih berobat di dokter karena biaya yang 

menjadi halangan Responden memeriksakan diri ke dokter apabila penyakit itu 

tidak benar-benar parah atau sudah tidak tau harus pilih pengobatan yang dituju, 

alternatif terakhir responden memilih untuk pergi ke dokter. 

 
 

Tabel 3.26 
Mendorong Untuk Berobat 

N=100 
 

No  Keterangan  Frekuensi  Persentase  

1. Teman  32 32 

2. Saudara  12 12 

3. Tetangga  56 56 

 Total  100 100 
Sumber:kuesioner pertanyaan/ koding no37/97 
  
 

Pada tabel 3.26 diatas responden yang mendorong untuk berobat 

yang terbesar jumlah dari tabel diatas adalah tetangga. Karena tetanggalah yang 

sehari-hari berkumpul apalagi letak antar rumah sangat merapat sehingga tetangga 

dulu yang mengetahui bahwa dirinya sakit. Sehingga menurut responden peran 

tetangga sangat mempengaruhi dalam hal pengobatan dan menyuruh responden 

yang sedang mengalami sakit untuk cepat-cepat melakukan pengobatan. 

Sedangkan terdapat 32 responden yang mengatakan bahwa teman kerja yang 

menyarankan untuk segera mengobatinya, karena tidak seperti biasa. Dimana 

biasanya dapat mampu bekerja dengan baik dan bersemangat tetapi harus melihat 

keadaan responden yang lemas, tak bertenaga yang menjadi peran teman untuk 

menyarankan pergi berobat dengan alasan agar tidak mengganggu aktifitas 
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pekerjaan. Untuk saudara karena jarang yang jauh dan mempunyai urusan 

keluarga masing-masing sehingga tidak terlalu ikut campur, hanya 12 responden 

saja yang saudaranya memberikan dorongan untuk berobat hal itu dikarenakan 

tinggal serumah dan rumah mereka tidak begitu berjauhan. 

 

Tabel 3.27 
Periksa ke Dokter 

N=7 
 

No  Keterangan  Frekuensi  Persentase  

1. Sangat Efektif 2 28,6 

2. Kurang Efektif 4 57,1 

3. Tidak Efektif 1 14.3 

 Total  7 100 
Sumber:kuesioner pertanyaan/ koding no38/98 
  
 

Tabel diatas menunjukkan bahwa melakukan pemeriksaan ke dokter 

menurut responden di Kelurahan Sidotopo Wetan kurang efektif yang responden 

maksud karena ia tidak cukup uang untuk berobat ke dokter dan juga responden 

takut adanya sakit yang dialaminya malah menjadi beban pikiran keluarga. 

Sehingga tidak salah apabila responden merasakan tidak efektif.  
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Tabel 3.28 

Periksa ke Puskesmas 
N=93 

 
No  Keterangan  Frekuensi  Persentase  

1. Sangat Efektif 78 83,9 

2. Kurang Efektif 8 8,6 

3. Tidak Efektif 7 7,5 

 Total  93 100 
Sumber:kuesioner pertanyaan/ koding no39/99 
 
 
 

Jika dilihat pada tabel 3.28 responden yang memeriksakan 

kesehatannya ke puskesmas sangat efektif sebanyak 78 responden atau 83,9% 

responden. Karena responden lebih cocok berobat ke puskesmas selain itu biaya 

yang mereka keluarkan juga tidak seberapa besar untuk memeriksakan 

kesehatannya. Ada sebagian responden menganggap kurang efektif dalam hal 

pelayanan terhadap masyarakat miskin sehingga 8 responden malas untuk 

memeriksakan kesehatan di puskesmas, obatnya yang juga murah membuat 

responden was-was untuk meminumnya. Responden lebih memilih mengobati 

sendiri apabila sudah tidak bisa diobati lagi baru mereka membawanya ke rumah 

sakit atau ke klinik terdekat. Bagi responden yang menganggap tidak efektif 

periksa ke puskesmas adalah responden yang mengalami kejadian buruk dalam 

hal pelayanan dan juga pengobatan yang tak kunjung sembuh-sembuh. 
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Tabel 3.29 
Tingkat Keefektifan Pemeriksaan Kesehatan 

N=100 
 

No  Keterangan  Frekuensi  Persentase  

1. Menyembuhkan Rasa Sakit 45 45 

2. Mengurangi Rasa Sakit 55 55 

 Total  100 100 
Sumber:kuesioner pertanyaan/ koding no41/101 
  

Tabel 3.29 dapat dilihat bahwa responden dalam pemeriksakan 

kesehatannya ke dokter, puskesmas atau dukun itu semata-mata karena percaya 

bahwa dapat menyembuhkan rasa sakit sebanyak 45 responden. Responden yang 

menyatakan bahwa pemeriksaan kesehatan hanyalah mengurangi rasa sakit saja. 

Sebanyak 55 responden.karena responden menganggap bahwa yang hanya bisa 

menyembuhkan sakit itu hanyalah Tuhan. Dokter hanya perantara saja. Jadi 

meskipun tidak diobati sebenarnya tidak masalah, ujar responden.  Latar belakang 

budaya yang mengajarkan seseorang belajar menjadi sehat, mengenali penyakit.  

 
 
 

Tabel 3.30 
Ketika Pemeriksaan Kesehatan dirasa Tidak Efektif 

N=100 
 

No  Keterangan  Frekuensi  Persentase  

1. Periksa Kesehatan pada alternatif lain 33 33 

2. Ditekuni hingga mencapai kesembuhan 22 22 

3. Dibiarkan begitu saja 45 45 

 Total  100 100 
Sumber:kuesioner pertanyaan/ koding no42/102 
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Ketika responden di Kelurahan Sidotopo Wetan merasa dalam menjalani 

pemeriksaan kesehatan yang dianggap kurang efektif 33 responden memilih pada 

pemeriksaan kesehatan ke alternative yang lain. Karena percuma saja di bawah ke 

dokter juga tidak dapat menghasilkan, tidak malah menyembuhkan malah akan 

menjadi beban bagi responden yang mengalami sakit. Tetapi adapula responden 

menekuni dalam menjalani pengobatan sampai pada titik kesembuhan. Responden 

yang ini kebanyakan orang-orang yang takut penyakit yang pernah mereka alami 

kembali datang ke tubuhnya. Sehingga responden benar-benar melakukan terapi, 

atau mencegah penyakit dengan cara apapun sampai mengalami kesembuhan 

total. Akan tetapi, berbeda dengan 45 responden ini. Mereka lebih memilih 

membiarkan begitu saja penyakit yang mereka alami alasannya sudah capek akan 

penyakit yang di deritanya. Bahkan biaya untuk berobat pun sudah habis sudah 

tidak ada harapan lagi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, untuk pergi ke 

dokter juga sia-sia yang malah akan menambah pikiran akan dianogsis yang 

diberikan, untuk pergi ke puskesmas pun juga sudah malas, sudah antri lama, obat 

yang diberikan hanya itu-itu saja tidak malah menyembuhkan. Obat yang diberi 

dokter atau puskesmas sifatnya hanya mengurangi rasa sakit saja apabila sudah 

habis obat yang diberikan penyakit kambuh lagi. Responden takut ketergantungan 

meminum obat. Sehingga lebih aman untuk membiarkan saja tanpa ada efek 

samping.  
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3.4 Mekanisme Menghadapi Rasa Sakit 
 
 

Rasa sakit harus dihadapi secara serius oleh responden. Bagaimana 

tidak, kesehatan adalah hal terpenting demi keberlangsungan kehidupan 

responden. Tanpa adanya kesehatan yang cukup, responden tidak akan mampu 

pergi bekerja secara tidak langsung hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat 

pendapatan responden. Jika pendapatan berkurang maka responden tak akan lagi 

mampu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari mulai dari makan hingga 

pemenuhan pendidikan anak-anaknya. Karena alasan tersebut maka sebuah 

kesehatan mahal dihargai oleh responden. Bagaimana caranya agar kesehatan bisa 

tetap terjaga. 

Selain menempuh sebuah tindakan cepat untuk mengurangi bahkan 

menyembuhkan rasa sakit, responden juga melakukan mekanisme untuk menjaga  

kesehatannya itu. Banyak hal dilakukan demi kebutuhan mekanisme kesehatan 

itu. Pada bagian ini akan dibahas mengenai berbagai macam cara mekanisme 

responden untuk menghadapi kesehatannya agar dapat bertahan hidup 
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Tabel 3.31 
Bentuk Antisipasi agar Terhindar Dari Kondisi Sakit 

N=100 
 

No  Keterangan  Selalu  Sering  Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

Persentase  

1. Rajin Kontrol 0 0 25 75 100 

2. Makan Teratur 0 0 36 64 100 

3. Istirahat Cukup 0 0 54 46 100 

4. Olahraga  0 4 76 0  

5. Minum Vitamin 0 3 19 78 100 

6. Makan Sayuran 

dan Buah 

0 0 10 90 100 

Sumber:kuesioner pertanyaan/ koding no44/109-115 
 
 

Tabel diatas menunjukkan bahwa responden di Kelurahan Sidotopo 

Wetan ini lebih menganggap remeh dalam kondisi sakit dapat dilihat bahwa untuk 

melakukan kontrol saja banyak responden yang tidak melakukan kontrol sebanyak 

75% responden, ada juga ketika diwawancarai responden tidak tau apa kontrol itu. 

Responden ini memang benar-benar lugu, ia tidak pernah melakukan sesuatu yang 

berbau medis. Ia mengatakan tidak ada perlakuan khusus ketika dalam kondisi 

sakit. Hampir semua responden tidak pernah melakukan antisipasi terhadap 

kondisi sakitnya buktinya 90 responden tidak pernah makan buah dan sayuran 

untuk makan sehari-hari saja seadanya tidak pernah berfikiran untuk memilih 

makanan itu sehat atau bukan. Hanya 19 responden untuk minum vitamin saja 

juga kadang-kadang, dapat vitamin itu karena ada pengobatan gratis, lalu diberi 

vitamin itu pun dapat dengan gratis, atau kalo tidak begitu mendapatkan vitamin 

dari puskesmas.  
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Adapun untuk memberlakukan pola hidup sehat di keluarga juga 

tidak mungkin. Karena sebagian responden Sidotopo Wetan bekerja sebagai 

tukang becak makan pun juga seadanya, kerjanya juga tidak ada jam tetap 

sehingga untuk istirahat pun juga jarang atau hanya sebentar saja. Disini 

responden menganggap olahraga itu adalah kegiatan yang mereka lakukan itu 

olahraga. Pekerjaan sebagai kuli itu juga di anggap sebagai olahraga, tukang 

becak juga sebagai olahraga, jadi tidak ada olahraga yang benar-benar sifatnya 

sebagai antisipasi untuk tidak terkena sakit. Tetapi, tidak semua responden 

beranggapan olahraga seperti responden lain ungkapkan, meskipun 75 responden 

ini kadang-kadang melakukan olahraga tetapi mereka sebisa mungkin 

menyempatkan untuk sekedar berjalan santai mengelilingi kampung Platuk 

Donomulyo dan sekitarnya, biasanya dilakukan setelah melakukan sholat subuh. 

 
Tabel 3.32 

Dalam Keadaan Sakit Agar Bisa Survive 
N=100 

 
No  Keterangan  Frekuensi  Persentase  

1. Minum obat sesuai anjuran medis 8 8 

2. Minum obat-obatan ramuan Tradisional 

(Jamu) 

32 32 

3. Pijat Tradisional 15 15 

4. Dibiarkan Begitu Saja 45 45 

 Total  100 100 
Sumber:kuesioner pertanyaan/ koding no45/116 
  
 

Meskipun hanya terdapat 8 responden atau 8% responden yang 

minum obat sesuai dengan anjuran medis ini di karenakan responden sudah 
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percaya hanya bantuan medis saja yang bisa membantunya agar bisa survive. 

Responden ini pernah mencoba berbagai alternative tetapi tetap tidak kunjung 

sembuh, setelah respoden kembali pada anjuran medis ia merasakan lebih baik 

dan sudah berkurang sakit yang pernah dideritanya meskipun minum obat. 

responden ini harus mengirit dalam keuangannya. Kalo tidak begitu bisa-bisa 

tidak makan setiap hari. Ada juga 32 responden membuat ramuan-ramuan 

tradisional yang dibuat sendiri dengan resep turun temurun. Responden lebih 

percaya apabila sakit lebih enak membuat jamu yang sudah diramu sendiri, selain 

murah juga lebih mudah memperolehnya tidak harus pergi ke apotik. Selalu 

tersedia kapan saja, efek sampingnya pun juga tidak begitu mengkhawatirkan 

sehingga aman untuk dikonsumsi baik untuk anak-anak sampai orang dewasa.  

Faktor ekonomi juga yang harus menekan pengeluaran sehari-hari. 

Apalagi sakit yang tak pernah di duga kapan datangnya.  Untuk 15 responden 

memilih melakukan pijat tradisional, sebab ia tidak pernah mengeluh sakit apa-

apa, ia hanya pegal-pegal atau capek di daerah tubuh tertentu yang dapat 

mengganggu aktivitas sehari-harinya. Selain itu mereka juga lebih senang apabila 

dipijat sebulan bisa sampai 2 sampai 3 kali dipijat. Namun pada keadaan sakit ini 

45 responden atau 45% responden lebih memilih membiarkan begitu saja dalam 

keadaan sakit pun responden tidak mencoba untuk mengobati, minum ramuan-

ramuan tradisional, pijat tradisional. Sebenarnya responden juga menginginkan 

mencegah dengan cara seperti itu tetapi apa daya keadaan lah yang lagi-lagi 

membuat responden tak berdaya untuk memanjakan diri. Apabila sakit responden 

hanya bisa istirahat dirumah besoknya harus mencari nafkah buat keluarga. 
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Tabel 3.33 
Ketika tidak Memiliki Uang 

N=100 
 

No  Keterangan  Selalu  Sering  Kadang-

Kadang 

Tidak 

Pernah 

Persentase  

1. Menggadaikan 

barang 

0 0 20 80 100 

2. Utang ke 

Tetangga tanpa 

bunga 

0 67 33 0 100 

3. Utang ke Saudara 

tanpa bunga 

0 14 56 30 100 

4. Utang dengan 

bunga  

0 0 12 88 100 

5. Menjual barang 0 0 85 15 100 
Sumber:kuesioner pertanyaan/ koding no46/117-121 

 

 Ketika dalam keadaan tidak memiliki uang tindakan yang 

dilakukan oleh responden menggadaikan barang yang ia miliki sebanyak 20 

responden disini responden mengaku bahwa tidak ada jalan lagi selain 

menggadaikan barang yang responden punya sebab untuk utang di tetangga atau 

saudara takutnya menjadi bahan omongan para tetangga-tetangga yang lain. 

Responden memilih jalan amannya saja mumpung masih ada barang yang bisa 

untuk digadaikan demi berobat kerumah sakit. Hampir 80 % responden tidak 

pernah menggadaikan barang dengan alasan tidak memiliki barang yang di 

gadaikan untuk menonton TV saja harus kerumah tetangga. Sebagian responden 

juga sering utang ke tetangga yang dianggap sudah dekat sekali sehingga lebih 
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mudah untuk mengembalikan tanpa harus terburu-buru dan bisa mengerti ketika 

anak atau suami sakit yang tidak pernah diduga akan mengeluarkan uang 

sebanyak itu. Responden ysng memilih kadang-kadang sebanyak 56 responden. 

Responden beranggapan bahwa lebih baik utang di sodara sendiri lebih mudah 

untuk mengembalikan.  

 

 
Tabel 3.34 

Tindakan Pengobatan Ketika Anak Sakit 
N=100 

 
No  Keterangan  Frekuensi  Persentase  

1. Diperiksakan ke Dokter 4 4 

2. Diperiksakan ke Puskesmas 20 20 

3. Diperiksakan ke Dukun 7 7 

4. Diberi obat sendiri 55 55 

5. Dibiarkan begitu saja 14 14 

 Total  100 100 
Sumber:kuesioner pertanyaan/ koding no47/122 

 

 Pada tabel diatas menunjukkan bahwa 55 responden ketika anak 

sakit langkah pertama yang harus di lakukan oleh responden untuk mengurangi 

rasa sakit dengan cara diberi obat sendiri, gunanya untuk mencegah rasa sakit 

yang di derita sang anak. Karena ketika anak sakit terasa sekali bebannya. Maka 

sebisa mungkin anak harus diobati terlebih dahulu. Ketika anak tak kunjung 

sembuh maka responden segera melarikan puskesmas, 20 responden atau 20 % 

responden yang melalukan hal tersebut. Responden takut terjadi apa-apa pada diri 

anaknya. selain itu biaya untuk ke puskesmas sangatlah terjangkau sekali. 
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Berbeda dengan responden yang satu ini. Ia merasa lebih cocok anaknya dibawa 

ke dukun. Responden mengatakan bahwa ke dukun ini sudah menjadi kebiasaan 

keluarganay atau bisa di sebut juga dengan turun temurun. Sehingga mereka lebih 

percaya dengan pengobatan tanpa dianogsis tersebut. 

 

Tabel 3.35 
Tindakan Pengobatan Ketika Suami Sakit 

N=100 
 

No  Keterangan  Frekuensi  Persentase  

1. Diperiksakan ke Dokter 10 10 

2. Diperiksakan ke Puskesmas 15 15 

3. Diperiksakan ke Dukun 3 3 

4. Diberi obat sendiri 45 45 

5. Dibiarkan begitu saja 27 27 

 Total  100 100 
Sumber:kuesioner pertanyaan/ koding no48/123 

 

 Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa ketika sang suami mengalami 

sakit biaya kebutuhan sehari-hari juga ikut berhenti sejenak. Maka dari itu sang 

suami hampir tidak pernah memperdulikan kondisi fisiknya. Ketika sakit lebih 

membiarkan begitu saja, hanya diobati seadanya atau hanya di buat untuk istirahat 

sejenak saja sudah cukup. Untuk pergi ke dokter maupun puskesmas itu karena 

sang suami sudah tidak tahan untuk berdiam diri di rumah dan larut dalam 

penyakit yang di deritanya.  
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Tabel 3.36 
Dalam Keadaan Sakit Masih Bisa Melakukan Aktifitas Sehari-hari 

N=100 
 

No  Keterangan  Frekuensi  Persentase  

1. Ya  90 90 

2. Tidak  10 10 

 Total 100 100 
Sumber:kuesioner pertanyaan/ koding no49/124 
 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa ketika dalam keadaan sakit 90 

responden menjawab iya masih melakukan aktivitas sehari-harinya. Apalagi pada 

responden seorang ibu yang peneliti wawancarai ini yang tak pernah berhenti pada 

tugas rumah tangganya. Responden wanita ini mengatakan apabila yang sakit 

segala pekerjaan rumah tangga akan malah tidak tau apa jadinya. Maka sebisa 

mungkin responden wanita kebanyakan yang mengatakan bahwa dirinya tidak 

bisa membedakan mana yang sakit dan mana yang tidak sakit. 

 

 “Oalah mbak, kalo aku seng loro, terus sing ngeramuti anak-anak ku 
sapa. Anakku sik cilik-cilik podo sekolah kabeh. Dadi masio loro yo di 
empet-empet. Lek gak ngunu mesake anakku, bojoku gak ono sing 
ngeladeni.” (Tina 28 tahun, pada hari senin, 20 April 2009). (Oalah 
mbak, kalo yang sakit saya, terus yang merawat atau menjaga anak 
saya siapa. Anak saya masih kecil-kecil semua sekolah. Jadi meskipun 
saya sakit ya saya tahan-tahan. Kalau tidak seperti itu kasian anak 
saya, suami saya tidak ada yang meladeni). 

 

Kutipan diatas menunjukkan bahwa seorang ibu mempunyai 

tanggung jawab yang lebih dalam rumah tangga ia merasa terbebani ketika sakit, 

responden ini menggadaikan kesehatan demi keluarga. Sakit yang dirasakan 

sebisa mungkin untuk dihilangkan. 
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BAB IV 
 

DISKUSI TEORITIK 
 

4.1. Persepsi Sehat Sakit 

 

Menurut upaya lain untuk memahami perilaku sehat dan sakit dari 

perspekif individu maupun sosial adalah dengan model yang dikembangkan oleh 

Kosa dan L.S. Robertson (1975). Formulasinya meliputi 4 komponen utama 

yakni: (1) penilaian tentang suatu gangguan kesehatan; (2) peningkatan rasa 

khawatir karena persepsi tentang gejala penyakit; (3) penerapan pengetahuan 

sendiri terhadap kesehatan; dan (4) bentuk tindakan untuk menghilangkan 

kekhawatiran dan gangguan kesehatan tersebut. 

Teori di atas menunjukkan bahwa melihat dari perilaku sehat sakit 

responden memiliki persepsi tersendiri mengenai kondisi fisik itu. Menunjukkan 

bahwa sebenarnya keinginan seseorang untuk melihat tindakan yang dilakukan 

ketika dalam kondisi atau keadaan sakit ialah berbeda-beda. Dalam kaitannya 

mereka masih mempertimbangkan manfaat yang di dapatkan dan juga 

kemampuan mereka untuk melakukan pengobatan tersebut selain itu pengorbanan 

yang harus mereka keluarkan untuk berobat. Termasuk mengenai persepsi sehat-

sakit. Asalkan badan masih bisa digunakan untuk jalan menopang semua 

aktivitasnya, mereka tidak akan pernah merasakan bahwa mereka sebenarnya 

sedang berada dalam kondisi sakit. Dari temuan data yang ada dilapangan ketika 

ditanyakan apakah responden pernah mengalami rasa sakit ternyata sebagian besar 
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menyatakan tidak pernah. Masyarakat miskin selalu mengatakan dirinya sehat 

karena ada faktor yang mempengaruhi yaitu keterbatasan ekonomi apabila terlarut 

dalam keadaan sakit mereka tidak akan mendapatkan penghasilan. Latar belakang 

budaya yang mengajarkan seseorang belajar menjadi sehat, mengenali penyakit.  

Menurut Sudibyo Supardi, berkaitan dengan gangguan yang terjadi pada 

masyarakat belum tentu karena penyakit akan tetapi psikologi sosial. Jadi, bisa 

dikaitkan pada keadaan sakit yang dialami masyarakat miskin belum tentu 

mendapatkan respon yang serius karena masyarakat strata bawah biasanya tidak 

terlalu memperdulikan kondisi mereka oleh sebab itu sering kali ada perbedaan 

masyarakat dalam menanggapi perilaku sakit antara masyarakat miskin dengan 

masyarakat elit. 

Menurut David Mechanic dalam mengananlisis kondisi tubuhnya, biasanya 

orang melakukan dua tingkatan analisa, yaitu Pertama, Batasan sakit menurut 

orang lain: orang-orang disekitar individu yang sakit mengenali gejala sakit pada 

diri individu dan mengatakan bahwa dia sakit dan perlu mendapatkan pengobatan. 

Penilaian orang lain ini sangat besar artinya pada anak-anak dan bagi orang 

dewasa yang menolak kenyataan bahwa dirinya sakit. Kedua, Batasan sakit 

menutut diri sendiri: individu itu sendiri mengenali gejala penyakitnya dan 

menentukan apakah dia dapat sesuai atau bertentangan dengan analisa individu, 

namun biasanya analisa itu mendorong individu untuk mencari upaya pengobatan. 

Respon seseorang tentang kondisi sakit memanglah berbeda-beda, 

seseorang memiliki alasan sendiri mengenai hal tersebut sesuai dengan yang 

dipaparkan pada teori di atas tersebut. Selain itu dikaitkan dengan penelitian yang 
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peneliti teliti menunjukkan bahwa selain diri sendiri yang merasakan sakit ini juga 

terlihat cukup banyaknya responden yang mengatakan bahwa dirinya sakit karena 

diberitahu oleh tetangga. Hal ini juga disebabkan keseharian responden ini 

dihabiskan bersama tetangga sekitar kampung. Tetangga mengatakan bahwa 

responden sakit sebab terlihat responden selalu berdiam diri dan terlihat tidak 

seperti biasanya di mana responden selalu ceria, badan yang tidak lemas, dan 

selalu periang ini yang membuat tetangga menjustifikasi bahwa responden sedang 

dalam kondisi sakit. Responden di Kelurahan Sidotopo Wetan ini mengaku jika 

mereka berada dalam kondisi batuk-pilek ataupun pegal-pegal masih dianggap 

sebagi hal yang lumrah, tidak dapat dikatakan sebagai sakit. Respoden cenderung 

lebih memilih dengan cara mengobati sendiri.  

Pembangunan kesehatan yang dinyatakan oleh Neuman sebagai salah satu 

upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, 

dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan 

derajat kesehatan yang optimal. Dan kesehatan yang demikian yang menjadi 

dambaan setiap orang sepanjang hidupnya. Tetapi datangnya penyakit merupakan 

hal yang tidak bisa ditolak meskipun kadang-kadang bisa dicegah atau dihindari. 

Konsep sehat dan sakit sesungguhnya tidak terlalu mutlak dan universal karena 

ada faktor-faktor lain di luar kenyataan klinis yang mempengaruhinya terutama 

faktor sosial budaya.  

Kaitan dengan teori diatas realitas di lapangan menunjukkan bahwa 

masyarakan miskin di Kelurahan Sidotopo Wetan ini mengatakan dirinya sehat 

ketika ia dapat melakukan segala aktivitas sehari-hari pada masyarakat itu dapat 
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dikatakan sehat ketika pada keadaan sehat jasmani dan rohani. Tidak mengalami 

gangguan pada seluruh tubuhnya. Responden di Kelurahan Sidotopo Wetan ini 

mengaku jika mereka berada dalam kondisi batuk-pilek ataupun pegal-pegal 

masih dianggap sebagi hal yang lumrah, tidak dapat dikatakan sebagai sakit. 

 

4.2. Upaya/Pola Tindakan Terhadap Rasa Sakit 
 

Adapun respon terhadap kondisi sakitpun berbeda-beda menurut 

masyarakat, yaitu: 

1. Tidak bertindak apapun (no action). Penyebabnya: (a) tidak 

mengganggu aktivitas/pekerjaan sehari-hari;(b) symptom atau gejala 

yang di derita akan hilang sendiri; (c) prioritas tugas lain, kesehatan 

bukanlah prioritas dalam hidup; (d) jarak yang jauh dengan fasilitas 

kesehatan;(e) petugas tidak simpatik; (f) takut terhadap dokter;takut 

pergi ke rumah sakit, takut biaya tinggi, dsb. 

2. Tindakan mengobati sendiri (self treatment). Alasannya, (a) lebih 

percaya pada diri sendiri; (b) berdasar pengalaman masa lalu. 

3. Mencari pengobatan ke fasilitas-fasilitas pengobatan tradisional 

(traditional remedy). Lazimnya dilakukan oleh masyarakat pedesaan. 

Pada masyarakat yang masih sederhana masalah sehat-sakit masih 

terkait dengan soal budaya dibandingkan dengan gangguan fisik. 

Upaya pencarian pengobatan juga lebih berorientasi pada sosial 

budaya. Peran dukun lebih dominan dibanding dokter, mantri, bidan, 

dan sebagainya. 
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4. Mengandalkan chemist shop atau kios penyedia obat, termasuk ke 

tukang jamu. Sejauh ini kontrol terhadapa obat yang dijual bebas 

belum efektif. 

5. Mencari fasilitas-fasilitas pengobatan modern yang diadakan oleh 

pemerintah atau lembaga kesehatan swasta. 

6. Mencari pengobatan ke fasilitas kesehatan modern yang 

diselenggarakan oleh dokter praktek (private medicine). 

Pemilihan tempat berobat yang dilakukan masyarakat miskin tergantung 

jenis penyakit apa dulu yang diderita, tingkat keparahan pada penyakit, kondisi 

tubuh yang menungkinkan atau tidak apabila melakukan pengobatan di rumah 

sakit, puskesmas, dukun atau bahkan diobati sendiri. Tetapi, pada kenyataan 

dilapangan masyarakat miskin khususnya di Kelurahan Sidotopo Wetan memilih 

untuk berfikir kembali masalah biaya yang tak terduga untuk pengobatan.   

Ada 2 golongan rasa khawatir yang digambarkan, yaitu: kekhawatiran 

menggambang (floating anxiety), yakni kecemasan umum yang biasa dialami 

setiap orang, terlepas dari penyakit itu sendiri, dan kecemasan khusus (specific 

anciety), yakni suatu respon psikologis terhadap demam atau rasa sakit yang 

bakal, sesuai dengan tingkat keparahan atau ancaman yang ditimbulkan suatu 

gejala penyakit (Kosa dan Robertson, 1975: 59). Intervensi berupa pengobatan 

didasarkan dan direncanakan secara rasional, dan ditujukan untuk menghilangkan 

suatu gangguan kesehatan, termasuk kecemasan yang timbul sehubungan dengan 

gangguan tersebut. Sebaliknya, intervensi pemberian kepuasan didasarkan atas 

suatu perilaku yang tidak rasional dengan tujuan lain daripada penyembuhan 
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gangguan kesehatan yang dirasakan. Boleh jadi rasa perilaku tersebut ditujukan 

untuk mengurangi rasa cemas tanpa ada rasa sangkut pautnya dengan gangguan 

penyakit. Namun pada kenyataan di lapangan masyarakat miskin lebih senang 

berobat ke puskesmas selain jarak rumah menuju ke puskesmas yang terjangkau 

juga biaya yang murah. Membuat masyarakat miskin takut untuk berobat ke 

dukun atau  pada pengobatan alternatif. Berobat yang diberikan oleh dukun pun 

dinilai tidak masuk di akal bagi responden. Suatu penyakit tidak akan mudah 

sembuh jika hanya diobati dengan segelas air putih saja. 

 

4.3. Mekanisme Menghadapi Rasa Sakit 
 

Suatu teori tentang pengambilan keputusan (decision-theories) 

dikemukakan dalam model H. Fabrega Jr. Model ini menggunakan model 

pendekatan antopologi, yang menitik beratkan kepada ”proses informasi yang 

diharapkan seseorang pada saat kejadian penyakit”. (sakit merupakan sesuatu 

yang telah ditetapkan oleh kebudayaan yang membentuk dasar-dasar pengambilan 

keputusan tentang pengobatan medis). faktor internal (sistem biologis berkaitan 

dengan sistem fenomenologisberkaitan dengan sistem sosial) mendorong individu 

untuk menyadari keadaan penyakit atau perubahan-perubahan tidak wajar, dan 

melaksanakan tindakan untuk meredanya. Dimana dapat diartikan bahwa 

masyarakat dalam merasakan sakit melalui kondisi tubuh yang tiba-tiba menurut 

dan mendapatkan gejala-gejala misal badan yang sebelumnya kuat merasakan 

lemas, lesu, letih, pusing jadi rasa inilah yang membuat masyarakat miskin 

berasumsi bahwa dirinya mengalami sakit. 
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Fabrega mengemukakan bahwa seseorang akan mempertimbangkan 

terlebih dahulu berbagai kemungkinan pengobatan yang dapat dilaksanakan. 

Dimana masyarakat dalam pemilihan berobat pada penderita penyakit dapat 

dilakukan dengan diobati sendiri misalnya membuat ramuan-ramuan tradisional 

yang dipercaya khasiatnya dapat menyembuhkan penyakit yang sedang dialami, 

dengan menjaga pola makan yang lebih teratur supaya penyakit itu tidak datang 

kembali, atau bahkan meminta nasehat pada orang awam untuk mendapatkan 

perawatan medis 

 Pada teori diatas berhubungan dengan temuan data dilapangan yang 

dimana pada masyarakat miskin lebih baik membuat ramuan-ramuan tradisional 

yang dibuat sendiri dengan resep turun temurun. Responden lebih percaya apabila 

sakit lebih enak membuat jamu yang sudah diramu sendiri, selain murah juga 

lebih mudah memperolehnya tidak harus pergi ke apotik. Selalu tersedia kapan 

saja, efek sampingnya pun juga tidak begitu mengkhawatirkan sehingga aman 

untuk dikonsumsi baik untuk anak-anak sampai orang dewasa. Selain itu juga 

pengobatan  yang dilakukan oleh responden dengan mencari pengobatan yang 

modern seperti berobat ke rumah sakit, ke dokter, puskesmas seperti yang 

dilakukan pada masyarakat modern.  

Perilaku pemeliharaan kesehatan ( health maintanance ) adalah perilaku 

atau usaha-usaha seseorang untuk memelihara atau menjaga kesehatan agar tidak 

sakit dan usaha untuk penyembuhan bilamana sakit. Oleh sebab itu perilaku 

pemeliharaan kesehatan ini terdiri dari 3 aspek yaitu, pertama, Perilaku 

pencegahan penyakit, dan penyembuhan penyakit bila sakit, serta pemulihan 
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kesehatan bilamana telah sembuh dari penyakit. Kedua, Perilaku peningkatan 

kesehatan yaitu dengan menjaga kesehatan apabila seseorang dalam keadaan 

sehat. Perlu dijelaskan di sini, bahwa kesehatan itu sangat dinamis dan relatif, 

maka dari itu orang yang sehatpun perlu diupayakan supaya mencapai tingkat 

kesehatan yang seoptimal mungkin. Ketiga, Perilaku gizi ( makanan ) dan 

minuman. 

Pada masyarakat miskin di Kelurahan Sidotopo Hampir semua responden 

tidak pernah melakukan antisipasi terhadap kondisi sakitnya responden tidak 

pernah makan berserat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran untuk makan 

sehari-hari saja seadanya tidak pernah berfikiran untuk memilih makanan itu 

berserat atau bukan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

 Kesehatan adalah harta yang paling berharga bagi semua manusia karena 

ada yang berpendapat bahwa orang yang paling kaya adalah orang yang berada 

dalam kondisi sehat lahir batin. Selama seseorang masih mampu melaksanakan 

fungsinya seperti biasa maka orang tersebut masing bisa dikatakan sehat. Batasan 

sehat tidak dapat dilihat dari kondisi fisik seseorang saja melainkan dapat dilihat 

dari sisi keadaan perekonomian, pendidikan, pekerjaan. Sedangkan sakit sebagai 

keadaan tubuh yang mengalami gangguan fisik, yang menimbulkan rasa tidak 

enak, tidak dapat melakukan aktifitas bekerja, tidak nyaman. Dalam bab ini akan 

dibahas mengenai kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis dan pada 

pembahasaan pada bab sebelumnya. Pada bab ini disertakan pula saran-saran yang 

diharapkan dapat memberi manfaat. 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan hasil analisis maka 

dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat di Kelurahan Sidotopo Wetan 

dalam tingkat kehidupan perekonomiannya tergolong masih rendah. Biaya untuk 

kesehatan pun harus mengorbankan seluruh tenaga dan pikirannya untuk selalu 

dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Keadaan fisik bukan menjadi penghalang 

bagi masyarakat miskin. Termasuk persepsi sehat sakit. Meskipun dapat 

melakukan aktivitas saja sudah dianggap sehat. Mereka tidak pernah merasakan 
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bahwa sebenarnya yang dirasakan dalam dirinya itu rasa sakit. Rasa sakit ini yang 

membuat seseorang tidak mampu menopang tubuhnya sendiri. Tetapi selama 

tubuhnya masih dapat digunakan untuk menjalankan segala aktivitas maka tidak 

dikatakan sakit. Hal yang lumrah jika responden berada dalam kondisi batuk-pilek 

ataupun pegal-pegal. Persepsi terhadap rasa sakit oleh keluarga miskin ternyata 

memiliki banyak perbedaan dengan masyarakat yang berada dalam kondisi 

ekonomi menengah ke atas. Hal ini disebabkan karena pemenuhan kebutuhan 

perekonomian keluarga sebenarnya juga menghalalkan segala cara termasuk 

dalam hal persepsi keadaan sehat-sakit ini demi terpenuhinya pemenuhan akan 

kebutuhan itu. Orang tak akan lagi peduli dengan kondisi sehat-sakit. senyampang 

kondisi tubuh masih dapat digunakan berdiri untuk menjalankan segala aktivitas 

maka keadaan seperti ini tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan sakit.  

Dalam mengetahui bahwa responden dalam keadaan sakit ini dapat di 

ketahui bahwa bukan hanya dirinya sendiri yang mengetahui dirinya sakit tetapi 

orang lain juga mengetahuinya, tak lepas peran tetangga yang menyarankan 

bahwa responden harus berobat untuk kesembuhannya. Upaya atau pola tindakan 

terhadap rasa sakit ketika mengalami sakit pada masyarakat miskin. Selain 

menempuh sebuah tindakan cepat untuk mengurangi bahkan menyembuhkan rasa 

sakit, responden juga melakukan mekanisme untuk menjaga  kesehatannya itu. 

Banyak hal dilakukan demi kebutuhan mekanisme kesehatan itu.  Tanpa adanya 

kesehatan yang cukup, responden tidak akan mampu pergi bekerja secara tidak 

langsung hal ini akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan responden. 

Responden dalam menentukan tempat untuk pengobatan yang lebih efisien dan 
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ekonomis. Kebanyakan responden di Kelurahan Sidotopo Wetan ini memilih 

berobat di Puskesmas. Alasannya karena murah, dekat dengan tempat tinggal, 

terjangkau akan biaya yang dikeluarkan. Selain itu juga masyarakat miskin lebih 

memilih tidak melakukan pengobatan atau berobat kemana-mana dengan 

mengabaikan penyakitnya. Demi menghidupi keluarga yang menjadi tanggung 

jawab kepala keluarga. Lebih baik dibuat istirahat saja sudah cukup.Inilah yang 

membuat responden malas untuk berobat ke dokter. Tak jarang responden lebih 

memilih pengobatan dengan cara tradisional yang tidak menimbulkan efek 

samping, tidak perlu mengeluarkan uang terlalu banyak, pengobatannya pun juga 

diracik sendiri. Selain itu juga karena resep turun temurun dari keluarga. Pada saat 

menjaga daya tahan tubuh warga Kelurahan Sidotopo Wetan juga sangat jarang 

atau hampir tidak pernah makan, makanan bergizi. Tidak nampak warga 

Kelurahan Sidotopo wetan untuk melakukan pola makanan sehat. 

 

5.2. Saran  

Persepsi sehat sakit pada masyarakat miskin dirasa sangat penting dalam 

menyangkut kehidupan serta kesehatan masyarakat yang ada dalam bidang 

kesehatan. Sebagai berikut adalah saran dari peneliti Berdasarkan kesimpulan 

diatas, maka disampaikan saran-saran yang dianggap penting dan diharapkan 

dapat bermanfaat bagi pemeliharaan kesehatan. Adapun saran tersebut antara lain: 

1. Seharusnya masyarakat lebih sadar akan kesehatan. Kesehatan sangat 

perlu diperhatikan ketika menghadapi rasa sakit itu dapat menyiksa diri 

sendiri, keluarga,dan orang lain.  
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2. Pemerintah melalui Dinas kesehatan Surabaya seharusnya lebih 

memperhatikan tingkat kesehatan masyarakat khususnya masyarakat 

miskin. Dengan cara memberikan bantuan kesehatan gratis pada 

masyarakat miskin, memberikan antibiotik pada masyarakat miskin 

agar tidak rentan jatuh sakit. 

3. Memberikan penyuluhan-penyuluhan kesehatan memahami resiko dan 

gejala penyakit sekaligus mengetahui tindakan pencegahan dan 

pengobatanya dan memberikan  pengarahan kepada masyarakat 

tentang bahayanya ketika penyakit di biarkan begitu saja tanpa harus 

ada penanganan lebih cepat. Memberikan pengenalan penyakit apa 

yang serius untuk ditangani. 

4. Mengubah paradigma sakit dan sehat dengan konsep pembelajaran dan 

pencerdasan masyarakat mengenai seluk beluk penyakit dan cara 

mengatasinya secara mandiri. 

5. Dan hal yang juga tidak kalah pentingnya dimana masyarakat harus 

menjaga dan memperhatikan kebersihan di tempat tinggalnya agar 

tidak mudah menjadi sarang penyakit, selain itu juga mempelajari dan 

menggali informasi tentang masalah kesehatan, dan mengkonsumsi 

makanan bergizi. 

Secara keseluruhan peneliti masih jauh dari kata sempurna. Banyak 

kekurangan yang terjadi akhibat keterbatasan peneliti, namun demikian peneliti 

berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi 
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pihak-pihak yang berkepentingan dan berminat untuk melakukan penelitian 

tentang persepsi sehat sakit. 
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