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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Anak adalah harta yang berharga untuk orang tuanya dan mereka akan 

melakukan apapun untuk anaknya. Sebagian orang tua juga menganggap anak adalah 

manifestasi masa depan karena anaklah yang nantinya diharapkan menjadi tempat 

berlindung di hari tua. Selain harapan yang besar pada anak orang tua juga memiliki 

banyak kewajiban misalnya untuk melindungi dan memberikan pendidikan, kasih 

sayangnya sampai anak itu tumbuh dewasa.  

Orang tua memiliki anak yang sakit akan berusaha semaksimal mungkin 

untuk mengupayakan kesembuhan anaknya, apalagi terkena penyakit yang dianggap 

berbahaya dan mematikan seperti kanker. Orang tua umumnya akan melakukan 

apapun demi kesembuhan anaknya. Orang tua tidak akan rela kehilangan anaknya.  

Anak anak yang masih dalam usia balita tidak bisa mengeluhkan rasa 

sakitnya, dan hanya bisa menangis sehingga menambah kekhawatiran orang tuanya. 

Peran orang menjadi lebih berat lagi karena tidak bisa langsung mengetahui apa yang 

dirasakan oleh anaknya secara jelas dan orang tua diharuskan lebih peka. Anak anak 

balita yang menderita kanker biasanya sulit dideteksi arena anak tidak bisa berbicara 

langsung layaknya orang dewasa. 

Penyakit kanker yang diderita pada usia balita umunya tidak bisa dicegah 

seperti penyakit pada orang dewasa. Perlu diketahui bahwa pola hidup dan makan 

yang sehat tetap harus diajarkan kepada anak-anak sejak dini. Bukan semata 
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bertujuan mencegah kanker yang dapat timbul pada usia kanak-kanak, namun untuk 

mencegah agar pada saat mereka menginjak usia dewasa. 

Menurut data statistik resmi dari International Agency for Research on 

Cancer (IARC) bahwa satu dari 600 anak akan menderita kanker sebelum umur 16 

tahun. Berdasarkan fakta dari Kementerian  Kesehatan Republik  Indonesia (2002-

2012) setiap tahun sebanyak 4.100 anak atau 2-3 persen anak-anak di Indonesia 

menderita kanker, di mana gejalanya seringkali sulit dideteksi. Keadaan ini 

diperburuk dengan kurangnya informasi mengenai kanker pada anak-anak dan 

rendahnya pengetahuan orangtua bahwa anak-anak juga dapat terserang kanker sejak 

lahir. 

Kementerian kesehatan menerangkan berdasarkan Data Global Burden Cancer 

tahun 2012, jumlah kasus kanker-baru pada anak-anak dan dewasa, mencapai 14,1 

juta kasus dengan 8,2 juta kematian. Data ini menunjukkan adanya peningkatan jika 

dibandingkan dengan data tahun 2008, dengan 12,7 kasus baru dengan  7,6 juta 

kematian. World Health Organization juga memperkirakan bahwa ada  175.300 kasus 

baru kanker anak dan ada sekitar 96.400 anak yang meninggal karena kanker di 

seluruh dunia. Hal ini disebabkan banyaknya pasien yang berobat dalam stadium 

lanjut. Di Indonesia, data registrasi kanker di DKI Jakarta menunjukkan jumlah kasus 

kanker pada anak adalah sebesar 4,7 % (601 kasus) dari seluruh kasus kanker  12.792 

kasus. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian kanker adalah 

penyakit yang disebabkan oleh ketidakteraturan perjalanan hormon yang mengakibatkan 
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tumbuhnya daging pada jaringan tubuh yang  normal; tumor ganas. Ketika kanker ini 

menyerang maka akan berdampak negatif pada kesehatannya. Kanker merupakan 

penyebabkan kematian kedua pada anak. Pasalnya, gejala-gejala awal kanker pada 

anak sulit dideteksi. Anak yang terkena kanker dapat disembuhkan total jika 

dilakukan pengobatan sedini mungkin bila penyakit tersebut diketahui belum 

parah.  Berikut empat  jenis kanker yang banyak diderita anak seperti dijelaskan salah 

seorang pendiri Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia Ira Soelistyo kepada 

okezone dalam acara ―Temu Wicara Mengenai Kanker pada Anak‖ di Jakarta, Rabu 

(21/3/2012):1. (Leukemia (kanker darah), 2. Tumor otak, 3. Retinoblastoma (kanker 

mata), 4. Limfoma (kanker kelenjar getah bening) 

Berita online menyebutkan 50 persen dari jenis kanker pada anak adalah 

leukemia yang mencapai 5000 hingga 6000 kasus menempati kedudukan pertama 

paling banyak kanker pada anak (liputan6.com 29/06/ 2015). Menurut Aisyi, dokter 

spesialis anak dari rumah sakit Dharmis usia anak yang menguntungkan adalah pada 

usia 2 sampai 10 tahun untuk penyembuhan. Kurangnya kesadaran masyarakat 

khususnya orang tua yang mendiaknosis penyakit kanker hanya 15 persen pada 

stadium 1. Neuroblastoma adalah salah satu jenis kanker yang umum diderita pada 

masa kanak-kanak dan mewakili 7%—10% keganasan anak. Sekitar 75% kanker ini 

diderita oleh anak di bawah usia 5 tahun (Tabloid-nakita.com). Meski demikian, 

neuroblastoma masih dikatakan sebagai penyakit langka karena belum banyak 

masyarakat yang mengetahuinya. Rata-rata terdapat 8 kasus baru per tahun pada anak 

di bawah usia 16 tahun dengan usia tersering sekitar 2 tahun. Neuroblastoma 
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merupakan tumor yang sangat ganas. Setengah dari penderita biasanya datang ke 

dokter untuk pertama kali berobat, saat kanker sudah menyebar ke bagian tubuh lain 

atau berada pada tahap akhir penyakit. 

Neuroblastoma pada anak memang tidak dapat dicegah karena faktor resiko 

dan penyebabnya pun belum diketahui. Namun, jika ditemukan sejak dini, peluang 

kesembuhan kanker pada anak cukup besar. Di Amerika Serikat, angka kelangsungan 

hidup sampai 5 tahun untuk neuroblastoma mencapai 87% pada anak berusia kurang 

dari setahun (Tabloid-nakita.com). 

Orang tua mengusahakan kesembuhan anaknya dengan berbagai hal yang 

ditempuh agar anaknya bisa sehat kembali. Kesehatan adalah sesuatu yang mahal 

harganya. Sosiologi kesehatan membahas interaksi yang terjadi antara pasien, tenaga 

kesehatan, dokter dan beberapa orang yang terkait dalam proses mengusahakan 

kesembuhan. Usaha yang dilakukan oleh pasien atau orang tua pasien akan 

melakukan tindakan karena sakit yang dideritanya yaitu 1. tahap pengenalan gejala, 2 

tahap asumsi peran sakit, 3.  Tahap kontak dengan pelayan kesehatan, 4. Tahap 

ketergantungan dengan si sakit dan terakhir adalah tahap penyembuhan (Solita,1993). 

Tahapan proses interaksi yang dilakukan oleh pasien dengan lingkungannya 

baik dengan lingkungan medis atau lingkungan keluarga serta latar belakang 

kehidupan keluarga akan mempengaruhi pengambilan keputusan dalam menentukan 

pengobatan yang diusahakan untuk memperoleh kesembuhan.  

Indonesia memiliki masyarakatnya heterogen yaitu dari berbagai kalangan 

latar belakang yang berbeda. Masyarakat Indonesia dapat diidentifikasikan dalam 
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masyarakat tradisional dan masyarakat yang sudah maju. Masyarakat tradisonal 

dicirikan dalam mengusahakan kesembuhan akan lebih banyak menggunakan 

kepercayaan, pengobatan alternatif atau pengobatan herbal, sedangkan yang 

diidentifikasikan masyarakat yang sudah maju adalah masyarakat yang 

mempertimbangkan rasionalitas ini kebanyakan akan mengusahakan kesembuhan ke 

dokter berdasarkan uji laboratorium.   

Penelitian ini penting, karena dari data yang diperoleh banyak penderita 

kanker yang masih anak anak, sehingga peran orang tua sangat dominan dalam 

mendampingi proses penyembuhan anak anak penderita kanker sehingga keputusan 

orang tua menjadi bahan tumpuan yang utama dalam memperoleh kesembuhan. 

Penyembuhan kanker dibutuhkan waktu yang lama. Penderia kanker 

didiagnosis dokter dapat disembuhkan dengan jangka waktu satu setengah tahun 

apabila dilakukan kemo secara rutin, namun itu saja tidak bisa dipastikan dapat 

sembuh karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Penyembuhan yang dilakukan secara 

bertahap karena sel kanker harus dibersihkan sampai ke akar-akarnya. Waktu yang 

lama ini memungkinkan untuk orang tua memilih pengobatan- pengobatan yang 

dapat diusahakannya. Namun jangka waktu yang panjang juga akan membuat sikap 

putus asa. Penyembuhan yang membutuhkan waktu yang panjang akan berakibat 

pada biaya yang mahal. Biaya pengobatan kanker untuk keluarga miskin dapat 

diansuransikan melalui BPJS atau JAMKESMAS, namun BPJS atau JAMKESMAS 

tidak dapat menanggung seluruh pengobatan. Hal ini karena terdapat obat-obat 

tertentu yang harus ditebus oleh pasein. Selain itu, biaya tempat tinggal dan 
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transportasi untuk mobilisasi di perkotaan juga membuat orang tua mengeluarkan 

uang lebih banyak. 

Basis teori Weber mengenai teori sosial ialah tindakan sosial, yaitu tindakan 

yang terkait dan ditujukan kepada orang lain (Wirawan, 2012:103). Tindakan sosial 

orang tua dalam upaya pengobatan  pada anak penderita kanker ini dimungkinkan 

akan berpengaruh pada kesembuhan anaknya. Tindakan sosial menurut Weber 

dipengaruhi oleh motiv kenapa tindakan itu dilakukan. Tindakan dapat terjadi karena 

dipengaruhi oleh stimulus dan respon. Tindakan sosial dibedakan menjadi 4 yaitu 

tindakan tradisonal, tindakan berorientasi nilai, tindakan rasional instrumental dan 

tindakan afektif.  

I.2 Fokus Penelitian  

 Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji tindakan sosial orang tua pada anak 

yang menderita kanker dalam proses penyembuhan. Oleh karena itu skripsi berjudul 

Tindakan Sosial Orang Tua pada Anak Penderita Kanker (Studi Kualitatif Orientasi 

Kesehatan untuk Memperoleh  Penyembuhan oleh Orang Tua  pada Anak Penderita 

Kanker Darah di RSU Dr. Soetomo) memiliki fokus penelitian untuk memperoleh 

data-data yang akurat. Fokus penelitian dalam studi ini di antaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana makna subyektif orientasi kesehatan untuk memperoleh  penyembuhan 

di RSU Dr. Soetomo bagi orang tua penderita kanker? 
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2. Bagaimana proses tindakan sosial yang diambil dalam orientasi kesehatan untuk 

memperoleh  penyembuhan di RSU Dr. Soetomo bagi orang tua penderita kanker? 

3. Bagaiaman pola tindakan yang diambil dalam orientasi kesehatan untuk 

memperoleh  penyembuhan di RSU Dr. Soetomo bagi orang tua penderita kanker? 

I.3 Tujuan Penelitian 

1. Memahami  makna subyektif orientasi kesehatan untuk memperoleh  

penyembuhan di RSU Dr. Soetomo bagi orang tua penderita kanker 

2. Memahami  proses tindakan sosial yang diambil dalam orientasi kesehatan untuk 

memperoleh  penyembuhan di RSU Dr. Soetomo bagi orang tua penderita kanker  

3. Mengetahui pola tindakan yang diambil dalam orientasi kesehatan untuk 

memperoleh  penyembuhan di RSU Dr. Soetomo bagi orang tua penderita kanker  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapakan mampu memberikan sumbangan akademis terhadap 

ilmu sosiologi terutama sosiologi kesehatan, penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan wacana baru di bidang kesehatan tentunya dalam perspektif yang lebih 

sosiologis. Melalui penelitian ini ditemukan tindakan sosial yang dikembangkan oleh 

para orang tua pada anaknya dalam proses memperoleh kesembuhan. Penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dari sekian banyak bahan referensi 

untuk memahami tindakan sosial orang tua. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak terkait seperti: 

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan terkait 

tindakan sosial orang tua anak-anak pada penderita kanker di yayasan kanker anak 

Indonesia 

2. Bagi subyek, penelitian ini diharapkan dapat membantu masalah masalah yang 

dihadapi terkait dengan penanganan kanker anak agar dapat memberikan 

pertolongan sedini mungkin untuk melakukan pengobatan kanker terutama bagi 

keluarga miskin.  

3. Bagi pemerintah dan lembaga terkait yaitu intansi kesehatan diharapkan dari 

penelitian dapat pula memberikan kontribusi dalam penanganan penyakit kanker 

yang menyerang anak anak, dan menjadi pertimbangan berbagai kebijakan 

khususnya pihak pemerintah terkait dengan kanker anak.  

I.5. Kerangka Teori  

I.5.1 Verstehen oleh Max Weber  

Weber adalah sosiolog yang dilahirkan di Jerman yaitu di kota Erfurt pada 

tanggal 21 April 1864. Keluarga Weber dari kalangan menengah, ayahnya bekerja 

sebagai seorag birokrat dan ibunya penganut chalvinis yang setia. Weber sangat dekat 

dengan ayahnya namun akhirnya dia lebih dekat dengan ibunya yang kemudian 

berpengaruh besar terhadap pemikirannnya.  
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  Salah satu teoritisi dalam sosiologi yang memberikan warna baru di 

zamannnya karena pada saat itu ilmu sosial yang sangat dipengaruhi oleh ilmu alam 

yang positivis namun weber menggunakan metode baru yaitu metode interpretif 

understanding. Ia menawarkan konsep verstehen atau analisis pemahaman yang 

diperoleh melalui negosiated meaning (pemaknaan bersama) atau intersubyektif 

(Wirawan,2012). Penjelasan lebih lanjut mengatakan bahwa fenomena yang dapat 

ditangkap oleh indra memliki makna yang dapat dipahami lebih dalam oleh subyektif 

individu. Dasar dari pemikiran Weber verstehen di kalangan sejarawan Jerman pada 

masanya dikenal dengan sebutan hermeneutika.  

Hermeneutika adalah suatu pendekatan khusus untuk pemahaman 

dan penafsiran tulisan tulisan yang diterbitkan. Tujuanya adalah untuk 

memahaman dan penafsiran tulisan tulisan yang diterbitkan. Tujuanya 

adalah untuk memahami sang pengarang dan juga struktur dasar 

teksnya. Weber dan yang lain (mialnya Wilhelm Dilthey) berusaha 

meperluas ide itu dari pengertian atas teks ke pengertian ataskehidupan 

sosial (Ritzer,2012). 

 

Vertehen atau bahasa vertehende adalah suatu pendekatan yang berusaha 

untuk mengerti makna yang mendasari dan mengitari peristiwa sosial dan historis 

(Hotman,1994). Dalam pendekatan ini bertolak dari gagasan para aktor yang terlibat 

dalam suatu fenomena dan situasi tertentu sehingga menghasilkan makna yang 

berbeda-beda dari setiap aktor karena latar belakang yang dimilikinya.  

Weber berusaha memahami tindakan yang dilakukan oleh individu 

menguraikannya dan menyelidiki sebab-sebab dari suatu tindakan yang dilakukan 

oleh individu. Tidak seperti teoritisi sebelumnya yang menjadi pokok pembahasan 

dari Weber bukanlah bentuk bentuk subtansi dari kehidupan masyarakat maupun nilai 
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yang objektif dari tindakan namun arti yang nyata dari tindakan perorangan yang 

timbul karena alasan alasan subyektif.  

I.5.2 Teori Stimulus dan Respon 

Perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh individu dipengaruhi oleh latar 

belakang yang membentuk perilaku atau tindakan yang telah diambil ketika 

menghadapi masalah atau situasi tertentu. Pengalaman historis menjadi pokok respon 

menghadapi sesuatu atau stimulus. Perilaku manusia merupakan hasil dari pada 

segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannnya yang 

terwujud dalam bentuk pengetahuan sikap dan tindakan (Solita, 1993). 

Teori aksi yang sering dikenal dengan teori bertindak (action theory) pada 

mulanya dikembangkan oleh Marx Weber, dia berpendapat bahwa individu 

melakukan suatu tindakan berdasarkan atas pengalaman, persepsi penafsiran dan 

pemahaman atas suatu obyek stimulus atau situasi tertentu (Solita, 1993). 

 

 

 

 

 

    Skema I.1 

Teori Action Max Weber 

 

Individu di dalam unit masyarakat memiliki lingkungan yang berbeda dan 

pengalaman yang berbeda pula sehingga ketika terjadi keadaan stimulus tertentu akan 

Stimulus 

Pengalaman 

Persepsi 

Penafsiran 

Pemahaman 

 

Tindakan 
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menghasilkan respon yang berbeda dan akan menimbulkan pemaknaan yang berbeda 

pula. Unit indvidu dinilai sangat unik karena terbentuk secara historing yang berbeda 

dan akan bereaksi berbeda pula ketika berhadapan dengan respon tertentu.  

I.5.3 Tindakan Sosial Weber  

Tindakan yang dilakukan oleh manusia memiliki motif tertentu yang 

mendorong seseorang melakukan tindakan tersebut. Tindakan sosial menurut Weber 

adalah tindakan yang ditujukan kepada orang lain (Wirawan, 2012:103). Individu 

manusia memiliki kreatifitas untuk bersikap subyektif. Yang paling penting adalah 

pembedaan yang dilakukan oleh Weber diantara dua tipe tindakan rasional. Yang 

pertama rasional alat-tujuan, atau tindakan yang ditentukan oleh pengharapan-

pengharapan mengenai perilaku  objek-objek di dalam lingkungan dan perilaku 

adalah manusia pengharapan-pengharapan itu digunakan sebagai ‗kondisi-kondisi‘ 

atau ‗alat-alat‘ lainnya untuk pencapaian tujuan-tujuan sang actor yang dikejar dan 

diperhitungkan secara rasional (Ritzer, 2012:216). Tindakan rasional berdasarkan 

tujuan ini tindakan yang didasarkan atas perhitungan perhitungan secara rasional agar 

tujuan dapat dicapai secara maksimal. 

Kedua adalah rasional nilai, atau tindakan yang ditentukan oleh kepercayaan 

yang sadar akan nilai tersendiri suatu bentuk, estetis, religius, atau bentuk lainnya 

terlepas dari prospek prospek keberhasilannnya (Ritzer, 2012:216). Tindakan yang 

dilakukan oleh seseorang yang biasanya didasarkan pada keyakinan ada kekuatan 

supranatural yang dapat membantu dalam usaha yang dilakukan untuk mencapai 

tujuan. 
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Tindakan afektual (yang tidak banyak diperhatikan Weber) ditentukan oleh 

keadaan emosional actor (Ritzer, 2012:216). Tindakan yang didasarkan emosional 

aktor seperti menangis, tertawa, cinta dan kasih sayang. Tindakan tradisional (yang 

jauh lebih banyak diperhatikan oleh Weber) ditentukan oleh cara-cara perilaku sang 

aktor yang biasa dan lazim (Ritzer, 2012:216). Tindakan yang dilakukan tanpa 

perencanaan berdasarkan kebiasaan sehingga tanpa refleksi yang sadar. 

Orang tua sebagai individu akan memiliki tindakan sosial yang berbeda dalam 

upaya untuk menyembuhkan anaknya, tindakan sosial orang tua ini dapat dilihat 

berdasarkan pembagian tindakan sosial oleh Weber  yaitu tindakan rasional alat 

jutuan, tindakan sosial rasional berorientasi pada nilai tindakan afektif maupun 

tindakan tradisional. 

I.5.4 Karya Pemikiran Weber 

Weber saat menjadi seorang pemikir keadaan politik Jerman mengalami 

ketegangan dan penuh dengan kontradiksi karena meskipun Jerman mengalami masa 

damai  selama 43 tahun namun  setelah pecah perang dunia ke II dan pemerintahan 

Biscmark berakhir dalam berbagai kebijakan Jerman  kepada kolonial dan ekspansi 

militer. Di bidang ekonomi Jerman Barat telah menjadi kota industry dan borjuasi 

yang sangat kuas meskipun di Jerman Timur masih dikuasai oleh aristokrasi dengan 

pola hidup feodal sehingga banyak terjadi ketimpangan sosial. Dari latar belakang 

politik dan sosial itulah melahirkan seorang teoritisi yang berbeda dari zamannya.  

Pada tahun 1904 dan 1905  dia menerbitkan salah satu karya terbaik yang 

paling terkenal yaitu The Protestan Ethic and The Spirit of Capitalism. Dalam karya 
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tersebut peran ibunya sangat dominan dalam menginspirasi pemikirannya. Weber 

memiliki ibu yang sangat teguh memegang dan memepelajari agama yang membuat 

Weber mencurahkan banyak waktunya untuk mempelajari agama meskipun dia 

pribadi tidak agamis.  

Karya Weber dalam bidang tulisan banyak dan termashur diantaranya adalah 

Wirtschaft Und Gesselschaft, Gesammelte Aufsatre Zur Wissenschaftlehre. 

Sementara karangan dalam sosilogi agama adalah Gessamelter Aufsatre Zur 

Religionssoziologie yang terbit dalam tiga jilid dan diterjemahkan dalam bahasa 

Inggris oleh Ephrain Fischoff dengan judul Sociologie Of Religion. 

Selain menghasilkan tulisan yang banyak pada masa itu, Weber juga melakukan 

sejumlah kegiatan yang lain dia membantu mendirikan masyarakat sosiologis di 

Jerman 1910 rumahnya menjadi pusat jajaran intelektual. Pada masa itu dia juga aktif 

dalam menulis essay essay politik yang aktual pada zamannya.  

I.5.5 Implikasi Tindakan Sosial Orang Tua pada Anak Penederita Kanker 

Weber mengembangkan konsep sosiologi dalam ranah yang mikro bahwa 

tindakan seseorang sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek psikologis tertentu karena 

dasar dari seorang individu mengambil keputusan berdasarkan pengalaman, 

penafsiran dan pemahaman yang ia miliki. Tindakan sosial bukanlah tindakan 

kolektif namun hasil dari pemikiran individu sendiri tanpa adanya tekanan dari pihak 

manapun sebagai perilaku yang dapat dipahami secara subyektif. 

Weber memetakan proses tindakan manusia yang meliputi, stimulus, individu 

dan tindakan (Panca, 2014). Stimulus adalah ragsangan dari luar yang dihadapi oleh 
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individu. Rangsangan ini dapat berupa masalah atau keadaan  yang kemudian akan 

diproses dengan 4 tahapan yaitu pengalaman, persepsi, penafsiran dan pemahaman 

yang secara utuh dipahami oleh individu untuk mengambil keputusan berupa 

tindakan. Ketiga aspek yakni stimulus, individu dan tindakan merupakan konsep yang 

dipaparkan oleh Weber dalam teori aksi. Penelitian ini akan menjelaskan proses 

pengambilan keputusan individu dalam mencari pengobatan untuk kesembuhan 

anaknya yang akan digambarkan dalam diagram berikut:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Proses Tindakan Sosial Weber 

 

Penelitian ini menemukan orang tua dalam menentukan tindakan yang diambil 

dalam memperoleh kesembuhan anaknya melaui proses yang komplek. Pertama 

individu memiliki latar belakang yang berbeda beda dari yang dipengaruhi oleh 

keadaan sosial, ekonomi atau budaya. Latar belakang inilah yang akan mempengaruhi 

pengalaman, persepsi, penafsiran dan pemahaman mengenai kanker yang diderita 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI TINDAKAN SOSIAL ORANG ... TITIN NURJANAH



15 

 

oleh anaknya yang kemudian menjadi dasar dalam melakukan tindakan seperti yang 

dipaparkan oleh Weber dalam teori aksi. 

Tindakan sosial oleh Weber dibagi menjadi 4 yaitu tindakan rasioanl 

instrumental, tindakan tradisional, tindakan rasioanal berorientasi nilai dan tindakan 

afektif. Keempat tindakan tersebut dapat dilakukan oleh individu dalam usaha untuk 

mendapatkan kesembuhan. Kemudian akan dibahas lebih dalam pada BAB 

selanjutnya.  

I.5.6 Penelitian Terdahulu  

Penelitian tentang tindakan orang tua pada naka yang mengalami sakit tidak 

banyak ditemukan penelitian yang sebelumnya lebih banyak diteliti dalam sudut 

pandang psikologi seperti penelitian yang dilakukan (Mohammad Azziz dan Retno, 

2005) strategi pengatasan masalah pada orang tua pasien leukemia. Penelitian ini 

membahas bagaimana strategi yang dilakukan untuk mengurangi kecemasan pada 

orang tua yang memiliki anak menderita kanker. Penelitian berikutnya juga dalam 

sudut pandang psikologi yang dilakukan oleh (Kusuma Dewi, Ismi, 2015) hubungan 

antara dukungan sosial dengan resiliansi pada ibu yang memiliki pada anak yang 

menderita kanker retinoblastoma di Rumah Sakit Cinta Kanker Bandung. Dalam 

penelitian ini hampir sama dengan penelitian sebelumnya mebahas tentang keadaan 

orang tua ketika anaknya mengalami sakit tetap harus menjadi penyemangat dan 

memberikan dukungan sosial pada anaknya. 

Tindakan sosial dalam sosiologi kesehatan pernah di teliti oleh Ningwati Ayu 

(2014)   yaitu tindakan sosial penderita gagal ginjal kronis dalam proses 
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penyembuhan penyakit. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam teori namun berbeda 

dari konteks dan subyek penelitian karena penyakit yang diteliti juga berbeda yaitu 

penyakit kanker dan yang menjadi subyek penelitian juga berbeda yaitu orang tua 

pasien bukan pasien langsung. 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Paradigma Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan 

paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial tidak beranjak dari sudut pandang 

fakta sosial yang objektif seperti struktur-strukrur makro dan pranata- pranata yang 

ada dalam masyarakat. Paradigma definisi sosial justru bertolak pada proses berpikir 

manusia itu sendiri sebagai individu (Wirawan, 2012:95). Paradigma definisi sosial 

lebih memusatkan perhatiannya lebih pada makna subyektif dalam masyarakat. 

Tindakan sosial ini merupakan suatu tindakan yang berkait dan ditujukan 

kepada orang lain. Berdasarkan fenomena yang dikaji maka dapat dinyatakan bahwa 

penjelasan yang diinginkan ialah intepretatif atau makna untuk memahami tindakan 

sosial serta antar hubungan sosial untuk sampai pada penjelasan kausal. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif 

deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah  metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai 

instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukansecara triangulasi (gabungan), 

anaisis  data bersifat induktif  dan hasil penelitian kualitatif lebih mementingkan 

makna dari pada generalisasi (Sugiyono,2011). 
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Metode dekriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata 

cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi tertentu, termasuk tentang 

hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan–pandangan serta proses-proses 

yang sedang berlangsung serta pengaruhnya dengan fenomena (Natsir, 2014:43) 

menggambarkan fenomaena yang sedang terjadi dalam penelitian.   

I.6.2 Isu Penelitian 

Penelitian ini membahas mengenai tindakan sosial orang tua anak penderita 

kanker dalam proses penyembuhan penyakitnya. Oleh karena itu terdapat 5 isu besar 

yang ada dalam penelitian ini yaitu orang tua anak penderita kanker, kanker darah, 

tindakan sosial, (faktor eksternal) kondisi sosial dan kondisi ekonomi. Isu-isu tersebut 

dijelaskan lebih luas beserta dengan batas-batasannya sebagai berikut: 

o Orang Tua Anak Penderita Kanker 

Dalam studi ini orang tua anak penderita kanker adalah orang tua kandung 

yaitu bapak atau ibu yang memiliki anak yang menderita kanker. Anak dalam definisi 

ini adalah anak yang belum berumur dan merupakan subyek utama dalam studi ini 

dengan latar belakang usia, status ekonomi, tingkat pendidikan dan yang berbeda-

beda dan stadium yang berbeda-beda. 

o Kanker  

Pengertian kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh ketidakteraturan 

perjalanan hormon yang mengakibatkan tumbuhnya daging pada jaringan tubuh yang normal 

(tumor ganas). Ketika kanker ini menyerang maka akan berdampak negatif pada 

kesehatannya 
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o Tindakan Sosial 

Tindakan yang dilakukan oleh orang tua anak penderita kanker. Tindakan 

yang dipengaruhi oleh motiv dan latar belakang dari individu tanpa paksaan dari 

pihak lain. Tindakan sosial yang dijelaskan oleh Weber yaitu tindakan rasional 

instrumental, tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan afeksi dan tindakan 

tradisional 

o Kondisi Sosial 

Lingkungan tempat orang tua penderita kanker tumbuh dan besar yang akan 

membentuk kepribadian dan nilai nilai yang dipegang  

o Kondisi Ekonomi 

 Kondisi ekonomi dilihat dari penghasilan keluarga, rumah tempat tinggal serta 

dimana pengobatan yang dipilih. Kondisi ekonomi ini dibedakan dari kalangan 

bawah, kondisi ekonomi menengah dan atas sebagai referensi perbandingan tindakan-

tindakan sosial yang diambil. 

I.6.3 Setting Sosial 

Setting penelitian akan langsung mencerminkan lokasi penelitian yang 

langsung melekat pada fokus penelitian sejak awal (Hendrarso, 2005:171). Setting 

sosial yang menjadi latar penelitian ini adalah di rumah sakit soetomo RSU Dr. 

Soetomo adalah rumah sakit umum milik pemerintah yang menerima semua pasien, 

baik dengan BPJS maupun tanpa BPJS. Rumah sakit RSUD adalah rumah sakit 

daerah yang sukup besar di Jawa Timur. Fasilitas yang dimiliki lengkap dengan 
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