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MOTTO : 

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, 
Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. 

(Qs: Al-Insyirah 5 dan 8) 

Sabaaaaar 
 

I will, I can, I do 
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ABSTRACT 

 
Cancer is one of the dangerous diseases in developing countries such as 
Indonesia, the cancer became one of the main causes of death of a person. 
Therefore considered as one of the diseases that are harmful, in need of treatment 
facilities and adequate experts. Currently in Indonesia cancer has mushroomed 
into the various regions, including East Java. It needs to be watched by all levels 
of society from various circles, because cancer can strike anyone, anytime. In 
order to maintain a cancer patient survival remains active perform information 
discovery. The discovery information by cancer patients on the basis of 
information needs they have today can be done in various ways, both online and 
ofline. Neither consult with their families, health professionals, or friends who are 
more experienced. It was all done so that information needs are met. The purpose 
of this study to determine how the social characteristics of respondents with 
cancer, stage of cancer information seeking behavior, and how the relationship 
between the social characteristics of cancer patients with stage discovery behavior 
information by cancer patients. The method used in this research is quantitative 
descriptive, which intends to describe and provide an explanation of the behavior 
of the discovery of information that do olehpenderita cancer in Surabaya. The 
selection of respondents is done in some cancer patients who are in Surabaya and 
treatment in Surabaya or cancer patients who live in Surabaya but no treatment in 
Surabaya, and cancer patients are not domiciled in Surabaya but treatment in 
Surabaya with a total of 100 respondents, with engineering sampling purposive 
sample. So that the required data can be met in accordance with the criteria. 
 
 
 
Keywords: Cancer, Finding information Behavior, Information Needs. 
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ABSTRAK 

 

Kanker merupakan salah satu penyakit yang berbahaya di negara berkembang 
seperti Indonesia, kanker menjadi salah satu penyebab kematian utama seseorang. 
Oleh karenanya di anggap sebagai salah satu penyakit yang berbahaya maka 
dalam penanganannya membutuhkan fasilitas dan tenaga ahli yang memadai. Saat 
ini di indonesia penyakit kanker telah menjamur ke berbagai wilayah, termasuk 
Jawa Timur. Hal ini perlu diwaspadai oleh semua lapisan masyarakat dari 
berbagai macam kalangan, karena kanker bisa menyerang siapa saja dan kapan 
saja. Agar tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya seorang penderita 
kanker tetap aktif melakukan penemuan informasi. Penemuan informasi yang 
dilakukan oleh penderita kanker atas dasar kebutuhan informasi yang dimilikinya 
saat ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara baik secara online maupun 
ofline. Baik berkonsultasi dengan pihak keluarga, profesional kesehatan, atau 
teman yang lebih berpengalaman. Itu semua dilakukan agar kebutuhan 
informasinya terpenuhi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana 
karakteristik sosial responden penderita kanker, tahapan perilaku penemuan 
informasi penderita kanker, dan bagaimana hubungan antara karakteristik sosial 
penderita kanker dengan tahapan perilaku penemuan informasi yang dilakukan 
oleh penderita kanker. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
kuantitatif deskriptif, yang bermaksud menggambarkan dan memberikan 
penjelasan tentang perilaku penemuan informasi yang dilakukan olehpenderita 
kanker di Surabaya. Pemilihan responden dilakukan pada beberapa penderita 
kanker yang berada di Surabaya dan melakukan pengobatan di Surabaya atau 
penderita kanker yang berdomisili di Surabaya tetapi tidak melakukan pengobatan 
di Surabaya, dan penderita kanker tidak berdomisili di Surabaya tetapi melakukan 
pengobatan di Surabaya dengan jumlah sebanyak 100 responden, dengan teknik 
pengambilan sampel purposif sample. Sehingga data yang dibutuhkan dapat 
terpenuhi sesuai dengan kriteria. 
 

Kata kunci : Kanker, Perilaku Penemuan Informasi, Kebutuhan Informasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kanker merupakan suatu penyakit yang dapat menyerang sistem kerja organ 

tubuh manusia sehingga tidak bisa berfungsi dengan baik. Kanker termasuk dalam 

kategori penyakit berbahaya,  bisa menyerang siapa pun dan kapan pun. Apabila 

setiap penderita kanker tidak mendapatkan penanganan yang tepat tentu akan 

berakibat fatal. Oleh karena semakin berbahaya penyakit kanker, maka banyak 

orang yang berusaha menemukan informasi untuk menghindari penyakit ini, 

mencegahnya, serta bahkan untuk penderita ingin mendapatkan informasi lainnya 

selain informasi yang sudah diterima dari profesionalis kesehatan. Sebagian besar 

masyarakat di Indonesia  kurang begitu memperhatikan tentang kanker dan 

penanganannya. Sehingga banyak dari mereka yang tidak mengetahui bagaimana 

cara pencegahan dan penanggulangannya. Selain itu banyak sumber informasi 

mengenai kanker belum bisa mencukupi kebutuhan pengguna informasi tersebut. 

Seperti manusia pada umumnya, penderita kanker juga membutuhkan informasi 

dan melakukan aktifitas penemuan informasi dalam rangka memenuhi kebutuhan 

informasinya.  

Di Indonesia kanker menduduki peringkat ketiga penyebab kematian 

seseorang setelah kecelakaan dan serangan jantung. Dikhawatirkan kasus ini akan 

terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2012 ada 14 juta kasus 

kanker di dunia dan diprediksikan menjadi 22 juta pada tahun 2022 untuk kasus 

kanker. Menurut data dari grafik yang dikeluarkan oleh GLOBOCAN (IARC) 

pada tahun 2012, menjelaskan bahwa kanker yang ditemukan baik pada laki-laki 

maupun perempuan, prosentase antara jumlah kematian dan kasus baru lebih 

banyak kasus baru yang ditemukan.1 Selain itu jumlah penderita kanker paling 

                                                           
1 GLOBOCAN,IARC,2012: Estimated Cancer Incidence, Morality and Prevalence Worldwide 
2012.Tersedia dalam http://globocan.iarc.fr/en/media-centre/pr/2013/pdfs/pr223_E.pdf diakses 
pada 8 Septeber 2015. 
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banyak diderita oleh kalangan laki-laki di usia lanjut. Namun tidak menutup 

kemungkinan kanker bisa menyerang pada siapa saja tak terkecuali pada anak-

anak.  

Saat ini jumlah penderita kanker di Indonesia sangat tinggi. Hal ini terlihat 

dari berbagai data kanker yang dipublikasikan baik oleh pemerintah maupun 

lembaga-lembaga kanker. Bahkan menurut WHO pada tahun 2030 akan terjadi 

lonjakan penderita kanker di Indonesia sampai tujuh kali lipat. Jumlah penderita 

kanker yang meninggal juga kian memprihatinkan. Untuk penderita kanker 

serviks, jumlahnya juga sangat tinggi. Setiap tahun tidak kurang dari 15.000 kasus 

kanker serviks terjadi di Indonesia. Itu membuat kanker serviks disebut sebagai 

penyakit pembunuh wanita nomor 1 di Indonesia. Label itu tidak berlebihan 

karena tiap hari di Indonesia dari 40 wanita yang terdiagnosa menderita kanker 

serviks, 20 wanita diantaranya meninggal karena kanker serviks. Tingginya kasus 

kanker serviks di Indonesia membuat WHO menempatkan Indonesia sebagai 

negara dengan jumlah penderita kanker serviks terbanyak di dunia2.  

Hasil riset kesehatan yang dilakukan oleh Badan Litbangkes Kementrian RI 

menunjukkan bahwa secara nasional penduduk indonesia yang terkena penyakit 

kanker diperkirakan sebanyak 347.792 jiwa atau sekitar 1,4%. Estimasi untuk 

penduduk terbanyak yang terjangkit penyakit kanker di Indonesia adalah wilayah 

Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu sebanyak 68.638 dan 61.230 jiwa untuk 

tahun 2013, sisanya tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Tidak menutup 

kemungkinan jumlah tersebut bisa semakin menambah pada tahun-tahun 

berikutnya.3  

Berdasarkan data statistik yang dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan RI 

bahwa di Indonesia ada sekitar 6,6% penyebab utama kematian seseorang karena 

mengidap penyakit kanker dan tidak dapat diselamatkan. Hal ini diprediksikan 

terus meningkat hingga 60% pada tahun 2030. Keterlambatan penanganan, 

kekurangan informasi dan salah penggunaan informasi diduga menjadi salah satu 

                                                           
2 https://www.deherba.com/statistik-penderita-kanker-di-indonesia.html 
3 Kanker di Indonesia.dalam www.litbangkes.go.id di akses pada 8 september 2015. 
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faktor mengapa penderita kanker tidak bisa diselamatkan. 4 Hal ini menunjukkan 

bahwa ketersediaan informasi yang tepat juga turut memberikan kontribusi atas 

keselamatan pada penderita kanker. Maka dari itu penelitian ini dirasa penting 

untuk dilakukan, guna mengetahui secara lebih dalam bagaimana masyarakat 

penderita kanker melakukan sebuah penemuan informasi yang dapat memenuhi 

kebutuhannya.  

Ketika membicarakan sebuah perilaku penemuan informasi yang dilakukan 

oleh seseorang, tentu hal ini berkaitan dengan hal-hal yang memicu seseorang 

ingin memenuhi kebutuhan infromasinya. Misalnya  rasa cemas, gelisah, 

ketidakpastian dan lain sebagainya. Seperti yang dikemukakan oleh Kulthau 

bahwa sebuah proses penemuan informasi dibangun karena adanya rasa 

kecemasan dan ketidakpastian, serta untuk mendapatkan kepastian tersebut 

seseorang melakukan aktifitas penemuan informasi.  

Aktifitas-aktifitas tersebut dilakukan secara bertahap dari hal yang tidak pasti 

menuju kepastian. Umumnya pada penderita kanker aktifitas tersebut di awali 

dengan adanya rasa kecemasan terhadap situasi yang dihadapi. Selanjutnya 

penderita kanker berupaya untuk memilih jenis sumber informasi yang akan 

digunakan, biasanya mereka mulai menentukan pada satu topik permasalahan, dan 

rasa optimis pun mulai muncul. Keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh 

penderita kanker dalam memenuhi kebutuhan informasinya menjadi salah satu 

penghambat. Sehingga tidak jarang para penderita kanker sering mengalami 

kebingungan yang meningkat dalam proses penemuan informasi sebelum 

akhirnya mereka mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Setelah mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan rasa percaya diri pada seorang penderita kanker akan 

muncul. Informasi yang dinilai relevan denga kebutuhannya akan digunakan dan 

bahkan di praktekkan secara terus-menerus dikehidupan sehari-harinya.5 

                                                           
4Pusdatin Kementrian Kesehatan Republik Indonesia 2013. dalam 

http://www.pusdatinkemenkesri.go.id diakses pada 8 september 2015. 
5 Geraldine M Leydon, Mary Boulton,Clare Moynihan, Alison Jones, Jean Mossman, Markella 

Boudioni, and Klim McPherson. 2000. Faith, hope, and charityan an in-depth interview 
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Ketersediaan informasi saat ini sangat berlimpah ruah, informasi menjadi hal 

yang sangat pervasif. Artinya  informasi bisa di akses secara lebih mudah, dan 

dalam jumlah yang banyak tersebar dimanapun, memicu seseorang lebih selektif 

dalam memilih informasi yang tepat untuk dirinya sesuai dengan kebutuhan. 

Kurangnya informasi atau salah dalam memilih informasi bisa saja merugikan 

seseorang dalam melakukan aktivitas di kehidupan sehari-harinya, atau bahkan 

bisa menyebabkan kematian, seperti halnya  pada penderita kanker. Seperti 

manusia pada umumnya, penderita kanker juga memiliki kebutuhan informasi 

baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Tentunya karena ada desakan 

kebutuhan informasi, penderita kanker juga aktif melakukan kegiatan penemuan 

informasi. Mereka merasa memiliki kepentingan untuk mengetahui informasi 

yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidupnya.   

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hang In Noh “Cervical Cancer 

Patien Information-Seeking Behaviors, Information Needs, and Information Sourches in 

South Korea” menyatakan bahwa dorongan-dorongan atas kebutuhan informasi yang 

dimiliki memicu penderita kanker terus menerus melakukan kegiatan penemuan 

informasi secara lebih aktif.6 Bahkan lebih aktif dibandingkan dengan individu 

lainnya yang tidak terkena kanker. Selain berkonsultasi dengan dokter untuk 

memenuhi kebutuhan informasinya, mereka juga aktif melakukan pencarian 

informasi melalui berbagai sumber seperti televisi, radio,surat kabar, internet dan 

lain sebagainya. Internet paling sering dijadikan sebagai sumber informasi ketika 

mereka melakukan penemuan informasi, kemudian disusul oleh televisi dan radio. 

Kebanyakan masyarakat yang dijadikan responden dalam penelitian Hang In Noh 

mereka dikalangan usia muda yang berpendidikan. Dari hasil temuannya 

penderita kanker tetap aktif melakukan penemuan informasi, mereka beralasan 

bahwa mereka lebih mudah mendapatkan informasi melalui sumber-sumber 

seperti internet, televisi dan radio. Meski sebenarnya sumber informasi dari buku 
                                                                                                                                                               

study of cancer patients' information needs and information-seeking behavior. West J Med. 
2000 Jul; 173(1): 26–31. 

 
6 Hang In Noh et.al.2009.Cervical Cancer Patien Information-Seeking Behaviors, Information 

Needs, and Information Sourches in South Korea. Vol 17 :1277-1283. Diakses pada 2 
September 2015. 
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juga dapat mereka pahami, namun mereka tetap menggunakan sumber-sumber 

lainnya yang turut berkotribusi dalam keberhasilan mereka memenuhi kebutuhan 

informasi yang dimilikinya. 

Penelitian yang hampir sama juga dilakukan oleh Sultan Kav dan kawan-

kawan yang berjudul “ Patients with Cancer and their Relatives Beliefs, 

Information Needs and Information-Seeking Behavior about Cancer and 

Treatment” penelitian yang dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner ke 

responden sebanyak 82 dan hasilnya selain berkonsultasi dengan dokter dan 

perawat sumber-sumber informasi seperti internet dan media lainnya turut 

memberikan kontribusi dalam proses penemuan informasi. Tidak hanya itu saja 

bertukar informasi dengan sesama penderita atau kerabat juga dinilai dapat 

memberikan informasi yang mereka butuhkan. Pasien dengan tingkat pendidikan 

yang tinggi dan usia yang muda diindikasikan lebih aktif melakukan penemuan 

informasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya data yang mengindikasikan bahwa 

sekitar 2,5% dari responden adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan 

rendah dan berusia lanjut. Mereka menyatakan bahwa “ saya tidak ingin 

mendapatkan informasi tentang penyakit yang mengganggu saya, karenaitu hanya 

akan membuat saya merasa takut”. Sedangkan sisanya merupakan mereka yang 

berusia muda dan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Dari hasil temuan 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Sultan Kav dan kawan-kawan dapat di 

ketahui bahwa tingkat pendidikan, dan usia dapat mempengaruhi seorang 

penderita kanker dalam menemukan informasi. Semakin tinggi tingkat 

pendidikannya maka semakin baik pula perilaku penemuan informasi mereka7  

Selain itu berdasarkan fenomena yang terungkap bahwa kebanyakan dari 

penderita kanker merasa malu untuk menanyakan perihal infromasi yang mereka 

butuhkan. Karena mereka menganggap bahwa penyakit yang mereka alami 

merupakan sebuah aib, bahkan ada beberapa dari mereka yang mengalami depresi 

ketika mengetahui dirinya terkena kanker. Tak heran jika banyak di antara mereka 

                                                           
7 Sultan Kav et.al.2012. Patients with Cancer and their Relatives Beliefs, Information Needs and 

Information-Seeking Behavior about Cancer and Treatment. Asian Pacific Journal of Cancer 
Prevention, Vol 13, 2012. Tersedia dalam   

       DOI :http://dx.doi.org/10.7314/APJCP.2012.13.12.602. Diakses pada 8 September 2015. 
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selain berkonsultasi dengan dokter dan psikiater mereka juga melakukan 

pencarian informasi secara lebih tertutup. Misalnya dengan melakukan tanya 

jawab melalui fasilitas chatting yang tersedia di grup facebook, atau grup BBM 

dan Whatsap. Mereka menganggap bahwa dengan melakukan interaksi melalui 

media yang tersedia di internet mereka bisa bebas mencari informasi yang 

dibutuhkannya tanpa harus merasa malu.8 

Jika dilihat dari segi kaca mata ilmu informasi jika hal ini tidak mendapatkan 

perhatian tentu akan terjadi gap, dan gap ini yang nantinya akan membatasi ruang 

gerak bagi penderita kanker ketika melakukan aktifitas penemuan informasi. 

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa 8 dari 10 orang penderita kanker sepakat 

dengan pernyataan “ kanker itu bisa disembuhkan, dan saya tidak hanya 

membutuhkan informasi kanker saja”. Mereka yang berpendapat demikian 

memiliki background pendidikan yang tinggi dan usianya masi dibawah 45 tahun. 

Selain berkonsultasi ke profesionalis kesehatan, dalam rangka memenuhi 

kebutuhan informasinya mereka melakukan hal yang hampir sama yaitu dengan 

sharing informasi baik secara online maupun offline, terkadang mereka sengaja 

melakukan pertemuan khusus. Untuk informasi tambahan mereka bisa 

menemukannya di berbagai sumber seperti televisi dan radio.9 

Menurut fakta-fakta yang ditemukan dilapangan sebagian besar penderita 

kanker yang melakukan penemuan informasi bersumber internet atau media sosial 

lainnya adalah mereka yang masih berusia muda, berpendidikan tinggi dan kaum 

sosialita. Sedangkan mereka yang diluar dari itu masih mengandalkan dokter dan 

pendapat dari seseorang yang berpengalaman dengan kanker. Tetapi mereka 

semua terkadang sengaja melakukan pertemuan khusus untuk sekedar sharing 

informasi seputar kanker dan informasi lainnya yang mereka butuhkan. 

Karakteristik sosial yang dimiliki oleh pendirita kanker juga dapat 

mempengaruhi perilaku mereka dalam menemukan informasi, karakteristik sosial 

penderita kanker inidapat dilihat dari segi, usia, jenis kelamin, pekerjaan,tingkat 

pendidikan, status ekonomi, status penderita kanker (pasien penerima BPJS atau 

                                                           
8 Hasil wawancara online dengan ketuan YKPKA (Yayasan Komunitas Peduli Kanker dan Aids) 
9 Hasil wawancara online dengan beberapa penderita kanker di Surabaya. 
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bukan). Berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan penderita kanker dengan 

background pendidikan yang tinggi mereka akan melakukan penemuan informasi 

dengan menggunakan berbagai macam sistem dan sumber, selain itu kecemasan 

dan kegelisahan yang mereka alami tidak begitu parah karena mereka memiliki 

pengetahuan untuk menemukan informasi yang tepat dan memiliki keyakinan 

bahwa penyakit mereka bisa disembuhkan. Namun hal ini berbeda dengan 

penderita kanker dengan background pendidikan yang rendah, semangat mereka 

untuk menemukan informasi tidak begitu tinggi, terkadang ada yang sampai 

mengalami depresi ketika mengetahui bahwa dirinya terkena kanker. 10 

Ketika menemukan permasalahan tentang perilaku penemuan informasi di 

Surabaya yang merupakan kota besar, tentu hal ini akan terlihat sangat berbeda 

dibandingkan dengan kota lainnya. Perilaku penemuan informasi yang dilakukan 

oleh masyarakat di Surabaya, khususnya pada penderita kanker tentu sangat 

beragam. Jumlah penduduk yang banyak, adat dan kebiasaan yang dilakukan oleh 

masyarakat yang bermacam-macam juga bisa memperngaruhi seseorang dalam 

melakukan sebuah proses penemuan informasi. Selain itu juga berpengaruh dalam 

keberhasilan seseorang dalam memenuhi kebutuhan informasinya. 

Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya yang menyatakan bahwa 

Surabaya atau Jawa Timur merupakan wilayah dengan jumlah penduduk kanker 

terbanyak nomor dua di Indonesia. Tentu terdengar sangat ironi, karena Jawa 

Timur bukanlah wilayah yang tertinggal di Indonesia, di Jawa Timur terdapat 

fasilitas dan SDM di bidang kesehatan yang memadai dan bisa memberikan 

bantuan penanganan pada penderita kanker. Namun pada realitanya Jawa Timur 

justru memiliki jumlah penduduk terbanyak yang mengidap menyakit kanker. 

Dari hasil penjelasan yang telah disampaikan, hal tersebut sangat menggelitik 

peneliti untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam lagi mengenai 

perilaku penemuan informasi pada masyarakat penderita kanker di Surabaya.  

 

 

 
                                                           
10 Hasil wawancara dengan penderita kanker di Surabaya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan pada bagian 

sebelumnya, maka, penulis merumuskan masalah yaitu: 

1. Bagaimana gambaran umum karakteristik sosial yang dimiliki oleh  

penderita kanker? 

2. Bagaiman tahapan perilaku penemuan informasi di kalangan penderita 

kanker ? 

3. Bagaimana hubungan antara karakteristik sosial dengan tahapan 

perilaku penemuan informasi dikalangan penderita kanker? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka dapat 

diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui dan memahami gambaran umum karakteristik 

sosial yang dimiliki oleh penderita penderita kanker. 

2. Untuk mengetahui dan memahami tahapan perilaku penemuan 

informasi di kalangan penderita kanker. 

3. Untuk mengetahu dan menggambarkan hubungan antara karakteristik 

sosial dengan tahapan perilaku penemuan informasi dikalangan 

penderita kanker. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun manfaat 

yang diharapkan oleh penulis kepada pembacanya yaitu : 

1.4.1 Manfaat akademis 

Penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan 

dibidang akademik, khusnya di Jurusan Ilmu Informasi dan 

Perpustakaan mengenai perilaku penemuan informasi di kalangan 

penderita kanker. Karena penelitian ini masih jarang dilakukan di 

prodi Ilmu Iformasi dan Perpustakaan. 
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1.4.2 Manfaat praktis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap 

pelayanan informasi dan kesehatan kepada lembaga penyedia layanan 

kesehatan seperti rumah sakit, khususnya kepada penderita kanker. 

Agar informasi yang diberikan tepat sesuai dengan kebutuhan 

penderita kanker. 

2. Penelitian ini diharapkan menjadi masukkan kepada lembaga 

penyedia informasi khususnya perpustakaan dalam menyediakan 

sumber informasi, terkait dengan informasi kesehatan mengenai 

kanker. 

3. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat 

umum khusnya masyarakat penderita kanker terkait dengan kebutuhan 

informasi. 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

Dalam rangka untuk membahas permasalahan yang di angkat dalam 

penelitian ini secara lebih mendalam, pada tinjauan pustaka  memuat atas teori, 

konsep, dan penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan perilaku penemuan 

informasi khususnya dikalangan penderita kanker, karakteristik sosial yang 

berdampak pada perilaku seseorang. Hal ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

bantuan bagi peneliti dalam menyususn pemikiran yang teoritis sebagai jawaban 

sementara dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 

1.5.1 Perilaku Penemuan Informasi 

Manusia tidak akan melakukan tindakan tanpa adanya tujuan tertentu yang 

mampu mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut dlam rangka mencapai 

suatu tujuan. Tujuan yang dimiliki oleh setiap manusia tentunya berbeda-beda 

sesuai dengan kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Seperti halnya dengan penderita 

kanker, yang segala tindakannya memiliki tujuan. Salah satu tujuan dari tindakan 

yang dilakukan oleh penderita kanker yaitu ingin memenuhi kebutuhan informasi 
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yang akurat dan terpecaya guna mempertahankan dirinya dikehidupan yang 

sedang berlangsung. 

Wilson pada tilisannya di tahun 1999, mengungkapkan bahwa ketika 

seseorang berada dalam kondisi membutuhkan informasi, maka pada dasarnya 

seseorang tersebut juga menyertakan tujuan yang mendasarinya untuk 

mendapatkan informasi.11 Sehingga seseorang tersebut terdorong untuk 

melakukan aktifitas penemuan informasi. Ketika seorang penderita kanker 

melakukan segala aktifitas untuk menemukan informasi dalam rangka memenuhi 

kebutuhannya, maka perilakunya dapat dikategorikan kedalam perilaku penemuan 

informasi (information seeking behavior). Wilson juga mendefinisikan perilaku 

penemuan informasi merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh individu 

dalam menemukan informasi akibat adanya suatu kebutuhan informasi. Dalam 

melakukan usaha menemukan informasi tersebut seorang individu bisa 

berinteraksi dengan sumber informasi hastawi (surat kabar, majalah, 

perpustakaan) atau yang berbasis dengan komputer.12 Perilaku prnemuan 

informasi yang didasari oleh suatu kebutuhan ini tentu memerankan kemampuan 

yang dimiliki oleh setiap individu. Kemampuan tersebut meliputi, kemampuan 

kognitif, akfektif, dan psikomotor. 

Berfokus pada aspek kogitif Belkin dan rekannya  mengungkapkan bahwa, 

aspek kognitif ini berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki 

oleh pengguna, meliputi cara berfikir mengenai permasalahan yang dimiliki, dan 

cara berfikir untuk melakukan sebuah tindakan menemukan solusi dari 

permasalahan.13 Sehingga Belkin dan rekannya berpendapat bahwa aspek kognitif 

yang dimiliki oleh pengguna turut berkontribusi dalam menemukan informasi. 

                                                           
11 Wilson, T.D. 1999. The Journal Of Documentation:Models In Information Behaviour Research. 
Models.pdf. tersedia dalam http://informationr.net/tdw/publ/paper/1999JDoc.html. diakses pada 
taggal 2 April 2014. 
12 Wilson, T.D. 2000. Human In Information Behavior. Dalam Special Issue On Information 
Behavior Research. Vol.3 No.3 tahun 2000. Diakses pada 8 November 2015. Pada 
http://inform.nu. Diakses pada tanggal 2 April 2014 

13 Belkin, N. J. (1980). Anomalous state of knowledge for information retrieval. Canadian 
Journal oflnformation Science, 5, 133-143. 
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Dari pengetahuan yang dimiliki oleh pengguna dapat berimbas pada tindakan-

tindakan yang akan dilakukan oleh pengguna dalam menemukan informasi, atau 

bisa dikatakan aspek kognitif ini bisa mempengaruhi pada aspek psikomotor.  

Sedangkan Abu Ahmadi berpendapat bahwa aspek kognitif merupakan 

kegiatan berfikir yang terjadi pada seseorang ketika menjumpai permasalahan 

yang harus diselesaikan. Dari kegiatan berfikir seseorang akan berusaha 

memahami pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya, serta berusaha 

mengaitkan satu sama lain.14 Pengertian disini merupakan sebuah materi yang 

diartikan dapat memecahkan masalah. Pada penderita kanker kegiatan yang 

berhubungan dengan aspek kognitif meliputi, pemahaman tentang permasalahan 

yang dihadapi, pengetahuan yang dimiliki tentang informasi dari permasalahan 

yang dihadapi dan solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut, menganalisis 

informasi yang sesuai dan lain sebagainya. 

Berfokus pada aspek afektif, Maher  mengungkapkan bahwa aspek afektif 

ini meliputi motivasi, dan suasana hati. Jadi dalam hal ini aspek afektif yang 

dimaksud adalah perubahan suasana hati dari pengguna selama proses penemuan 

informasi, yang memungkinkan pengguna untuk termotivasi mencapai harapan-

harapan yang dimiliki oleh pengguna.15 Aspek afektif ini masih berkaitan dengan 

aspek kognitif yang dimiliki seseorang, seseorang akan mengalami perubahan 

sikap apa bila telah menguasai kemampuan kognitif yang cukup tinggi. 

Salah satu bentuk dari aspek afektif berupa reaksi perasaan kejiwaan , 

yaitu rasa senang, sedih, kecewa dan lain sebagainya. biasanya ketika menghadapi 

permasalahan seseorang akan merasa bingung, sedih, takut bahkan rasa psimis. 

Selain itu juga ada reaksi perasaan fisik ayau tingkat sensorik seperti rasa panas, 

gatal,nyeri, pusing dan lain sebagainya. Dimana setiap perasaan tersebut turut 

memberikan kontribusi yang besar pada setiap tindakan dan kemauan yang 

                                                           
14 Ahmadi, Abu. 2009. Psikologi Umum. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hlm 83 
15 Maher, B. (1969). Clinical psychology and personality: The selected papers of George Kelly. 
New York: John Wiley and Sons. 
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dimiliki oleh seseorang.16 Pada penderita kanker kegiatan yang dilakukan dan 

berhubungan dengan aspek afektif ini antara lain, sikap yang dikeluarkan ketika 

menerima dan menanggapi permasalahan yang dihadapi, dan ketika mendapatkan 

informasi. Selain itu bagaimana emosi yang dikeluarkan ketika dirinya berada 

dalam kondisi ketidakpastisan. Bayak di antara responden pada penelitian ini 

ketika dihadapkan pada situasi ketidakpastian, mereka merasa gelisah, cemas, 

ketakutan, sedih dan lain sebagainya, meskipun beberapa di antaranya merasakan 

biasa saja. 

Dervin mengungkapkan bahwa suatu penemuan informasi dipandang 

sebagai sebuah proses yang masuk akal untuk membentuk sudut pandang pribadi. 

Dalam hal ini individu terlibat secara aktiv untuk melakukan tindakan penemuan 

informasi yang di anggapnya sesuai dengan kebutuhan. Tindakan tersebut bisa 

dilakukan oleh seseorang melalui berbagai cara. Misalnya seperti membaca, 

berdiskusi, dan lain sebagainya. Seperti apa yang dikemukakan oleh Hang In Noh 

dan rekan-rekannya mengemukakan pendapatnya dalam penelitiannya yang 

berjudul Cervical Cancer Patien Information-Seeking Behaviors, Information Needs, 

and Information Sourches in South Korea” , bahwa seseorang akan lebih aktif 

melakukan penemuan informasi ketika membutuhkan informasi tersebut. Cara 

yang dilakukan selain berdiskusi untuk memenuhi kebutuhan informasinya, 

mereka juga aktif melakukan penemuan infromasi melalui berbagai sumber 

seperti televisi, radio, surat kabar, buku,  majalah, internet dan lain sebagainya.17 

Selain itu Sultan Kav dan rekannya dari hasil penelitiannya mengungkapkan 

bahwa, seseorang yang termasuk kategori usia muda akan lebih aktif melakukan 

penemuan informasi dibandingkan mereka yang usianya sudah tua, terlebih jika 

seseorang tersebut memiliki pendidikan yang lebih tinggi.18 

                                                           
16 Op.cit hlm 110 
17 Hang In Noh et.al.2009.Cervical Cancer Patien Information-Seeking Behaviors, Information 
Needs, and Information Sourches in South Korea. Vol 17 :1277-1283. Diakses pada 2 September 
2015. 
18 Sultan Kav et.al. 2012. Patients with Cancer and their Relatives Beliefs, Information Needs and 
Information-Seeking Behavior about Cancer and Treatment.  Asian Pacific Journal of Cancer 
Prevention, Vol 13, 2012. Tersedia dalam  DOI:http://dx.doi.org/10.7314/APJCP.2012.13.12.602. 
Diakses pada 8 September 2015. 
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Perilaku seseorang dapat dipegaruhi oleh beberapa hal, salah satunya 

adalah karakteristik sosial yang dimiliki oleh seseorang dalam kehidupannya. 

Salah satu perilaku seseorang yang dapat di pengaruhi oleh karakteristik sosial 

adalah perilaku penemuan informasi. Lisa Rashott mengatakan dalam tulisannya 

yang berjudul Social Influence bahwa karakteristik sosial yang dimiliki oleh 

seseorang dapat berpengaruh terhadap tindakan, atau perilaku mereka di 

kehidupan sehari-hari. Setiap orang tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. 19 

Karakteristik diri secara umum dapat didefinisikan sebagai ciri atau 

karakter yang melekat secara alamiah pada diri seseorang. Hal ini meliputi umur, 

jenis kelamin, ras/suku, pengetahuan, kepercayaan, dan lain sebagainya . French 

dan Raven mengungkapkan bahwa meskipun pemahaman dan kemampuan 

seseorang dalam berinteraksi, pengaruh dari karakteristik sosial bisa memberikan 

dampak pada perubahan seseorang, perubahan ini salah satunya adalah perubahan 

perilaku, seseorang bisa menjadi lebih aktif atau bisa juga menjadi pasif. Hasil 

temuan yang dilakukan oleh French dan Raven, dapat diketahui bahwa tingkat 

pendidikan dapat mempengaruhi tindakan seseorang dalam berperilaku. Yaitu 

seseorang yang memiliki pendidikan tinggi akan lebih pandai dalam mengeksplor 

kemampuan yang dimilikinya.20  

Sedangkan sumber lain mengungkapkan bahwa, latar belakang pendidikan 

dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Hasil temuan yang dilakukan dalam 

penelitiannya dapat diketahui bahwa lamanya seseorang mengenyam pendidikan 

akan berpengaruh terhadap perilaku mereka, misalnya dalam menyelesaikan 

pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi, selain itu dari hasil 

temuannya menunjukkan bahwa seseorang yang berpendidikan akan lebih 

mengtahui tentang cara menyelesaikan permasalahan dalam hidupnya. Hal 

demikian terjadi karena adanya pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang 

tersebut. Selain itu pendidikan yang tinggi akan mengajarkan seseorang untuk 
                                                           
19 Lisa Rashott. Social Influence. Comp. by: sugumar Date:10/1/06 Time:07:17:39 Stage:First 
Proof File Path:// spsind002s/mrw_flem/PRODENV/00E206~1/000000~1/S00000~1/00D226~1/ 
000014529.3D 
20 French, J. R. P., Jr. & Raven, B. (1959) The Bases of Social Power. In: Cartwright, D. (Ed.), 
Studies in Social Power. Institute for Social Research, Ann Arbor, MI, pp. 150–67. 
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berpikir logis dan rasional, sehingga seseorang dapat bertindak  menganalisis dan 

memecahkan masalahnya .21  

Dalam konteks penelitian “Perilaku Penemuan Informasi di Kalangan 

Penderita Kanker”, peneliti berusaha mendeskripsikan perilaku penemuan 

informasi dikalangan penderita kanker, yang mana perilaku ini dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, salah satunya adalah karakteristik sosial. Karakteristik sosial 

pada penderita kanker ini meliputi, usia, jenis kelamin, jenis kanker yang diderita, 

latar belakang pendidikan, pekerjaan/profesi, status ekonomi, dan status penderita 

kanker sebagai pasien penerima bantuan atau tidak.  

 

1.5.2 Teori  Information Search Process (ISP)-Carol C Kuhlthau di 

Kalangan Penderita Kanker 

Penelitian tentang perilaku penemuan informasi dikalangan penderita 

kanker di Surabaya menggunkan Teori Information Seeking Behavior yang 

dikembangkan oleh Carol C Kulhthau pada tahun 1991. Model penemuan 

informasi yang dikembangkan oleh Carol C Kulhthau menekankan pada 

penemuan informasi dari konteks kebutuhan pengguna. Dalam penelitian ini  

pengguna yang dimaksud adalah seorang penderita kanker. Kulthau dalam 

teorinya mengemukakan ada tiga aspek yang terlibat ketika seseorang melakukan 

proses penemuan informasi. Aspek tersebut adalah aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor yang dimiliki oleh seseorang, dalam hal ini adalah penderita kanker. 

Kulthau juga mengenalkan model Information Search Proses (ISP) yang terdapat 

dalam proses penemuan informasi oleh seseorang, dalam hal ini adalah penderita 

kanker.  

                                                           
21 Julianty Pradono dan Ning Sulistyowati.2013. Hubungan ANTARA Tingkat Pendidikan, 
Pengetahuan Tentang Kesehatan Lingkungan, Perilaku Hidup Sehat Dengan Status Kesehatan 
Studi Korelasi pada Penduduk Umur 10–24 Tahun di Jakarta Pusat (Correlation between 
Education Level, Knowledge of Environmental Health, Healthy Behavior with Health Status) 
Correlation Study on People Aged 10–24 in Jakarta Pusat. Tersedia dalamBuletin Penelitian 
Sistem Kesehatan – Vol. 17 No. 1 Januari 2014: 89–95 
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Dalam model Information Search Process (ISP) yang dikemukakan oleh 

Carol C Kuhlthau ISP  menggambarkan proses penemuan informasi dilihat dari 

prespektif penggua, dimana proses ini melibatkan kemampuan pengguna dalam 

membangun sudut pandang mereka ketika menemukan makna dari informasi yang 

dapat mempengaruhi keberlangsungan hidupnya pada suatu kondisi permasalahan 

atau topik tertentu. Selain itu model ISP juga membicarakan sebuah perilaku 

penemuan informasi (information seeking behavior) yang  tidak bisa dilepaskan 

dari kebutuhan informasi (information needs). Dimana kebutuhan informasi 

(information needs) ini bisa menjadi salah satu pendorong seseorang untuk 

melakukan kegiatan penemuan informasi (seeking behavior). Teori ini digunakan 

guna mengetahui kegiatan yang berjenjang di kalangan penderita kanker, tahap-

tahap ini meliputi tahap awalan (initiation), pemilihan (selection), penjelajahan 

(exploration), penyusunan (formulation), pengumpulan (collection), penyajian 

(presentation). Hal ini dapat digambarkan seperti tabel di bawah ini: 

Tabel 1.1 Information Search Proses 

No  Tahapan 

pada  ISP 

Tugas yang tepat Menurut 

Model Kuhlthau 

Tugas yang dilaporkan 

oleh  Peserta Studi 

1.  Awalan  Mengenali kebutuhan informasi Mengumpulkan 

2. Pemilihan Mengidentifikasi topik umum Mengumpulkan 

3. Exploration  Menginvestigasi informasi 

tentang Topik secara umum 

Mengumpulkan 

4. Formulation  Merumuskan fokus Mengumpulkan 

5. Pengumpulan Mengumpulkan informasi yang 

berkaitan dengan fokus 

Complete  

6. Presentation Pencarian informasi lengkap Menulis atau menyajikan 

 

Tahapan proses penemuan informasi yang terdapat dalam model information 

search process (ISP) yang dikembangkan oleh Kulhthau, pada konteks penelitian 
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mengenai Perilaku Penemuan Informasi Dikalangan Penderita Kanker di 

Surabaya dapat di uraikan sebagai berikut: 

1. Tahan awalan (initiation)   

 Tahap awalan ini akan muncul ketika seseorang menyadari bahwa 

dirinya berada dalam suatu permasalahan dan membutuhkan informasi 

terkait dengan konteks permasalahan yang dihadapinya. Pada tahap ini 

individu belum dapat mengidetifikasi topik permasalahan yang mereka 

miliki, mereka hanya mengetahui bahwa dirinya memiliki masalah. Tahap 

ini ditandai dengan adanya kondisi ketidakpastian seperti kecemasan, 

kegelisahan, ketakutan dan lain sebagainya yang dimiliki oleh seseorang 

terhadap inti permasalahan yang sedang dihadapinya. tindakan yang biasa 

dilakukan oleh seseorang pada tahap ini biasanya adalah berdiskusi 

dengan pihak lain. Kulhthau mengungkapkan, pada tahap ini pemikiran 

mereka akan terfokus pada permasalahan, tugas, dan merenungkan 

masalah. Kondisi ketidakpastian ini bisa mendorong seseorang untuk 

melakukan tindakan penemuan informasi.  

 Tahap ini akan di alami oleh penderita kanker, ditandai dengan 

adanya keraguan, kecemasan, ketakutan atau kegelisahan yang 

dimilikinya. Keterbatasan informasi yang dimiliki oleh penderita kanker 

membuat penderita kanker juga menyadari bahwa dirinya masih memiliki 

pemahaman yang kurang terhadap informasi yang dibutuhkan. Tujuan dari 

tahap ini yaitu untuk mengetahui kebutuhan informasi yang dibutuhkan. 

Sehingga biasanya seorang penderita kanker pada tahap ini akan 

melakukan tindakan diskusi dengan pihak keluarga, profesional kesehatan 

atau teman. 

 Pemikiran yang dimiliki oleh penderita kanker akan terfokus pada 

permasalahan yang sedang dihadapinya, merenungkan masalah, berusaha 

memahami tugas atau tindakan dari setiap permasalahan yang dimilikinya. 

Selain itu tidak jarang pengalaman atau kejadian yang pernah dialami yang 

berkaitan dengan topik permasalahan turut berkontribusi dalam melakukan 

tindakan selanjutnya guna menemukan informasi yang tepat. Tindakan 
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yang biasanya dilakukan pada tahap awalan ini seorang penderita kanker 

akan mendiskusikannya dengan pihak lain tentang topik permasalahan 

yang mereka hadapi, sebelum akhirnya mereka melakukan tahap 

selanjutnya. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memperoleh informasi 

yang dibutuhkannya. 

2. Tahap pemilihan  (selection) 

 Pada tahap ini seseorang telah mampu mengidentifikasi topik 

permasalahan yang dimilikinya secara umum. Perasan optimis mulai 

muncul menggantikan rasa ketidakpastian yang dimiliki pada tahap 

sebelumnya. Selanjutnya seseorang akan memilih tindakan lebih lanjut 

untuk menemukan informasi sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. 

pada tahap ini seseorang akan berusaha menelusur informasi yang 

dibutuhkan. Interaksi antara seseorang dengan sumber informasi belum 

dikatakan efisien, karena kegiatan yang dilakukan pada tahap ini hanya 

menelusur informasi secara umum. Mereka mulai mengalokasikan waktu 

sesering mungkin untuk melakukan interaksi dengan sumber informasi 

yang tersedia. Tujuan dari tahap ini yaitu berusaha menemukan informasi 

terkait dengan topik permasalahan secara umum. 

 Tahap ini akan dialami oleh seorang penderita kanker ketika 

dirinya telah mengenali dan mulai menentukan topik yang akan 

diselidikinya lebih lanjut. Hal itu terjadi karena, pada tahap ini seorang 

penderita kanker telah berhasil mengidentifikasi secara umum mengenai 

topik permasalahan yang dihadapi. Identifikasi ini bisa dilakukan dengan 

cara bediskusi dengan pihak lain, kegiatan diskusi ini telah dilakukan oleh 

penderita kanker pada tahap sebelumnya. Dari kegiatan diskusi tersebut 

penderita kanker bisa menemukan informasi yang dibutuhkannya. 

Informasi tersebut akan diseleksi sebelum akhirnya dipilih dan dijadikan 

pengetahuan.  Atau bisa dilakukan dengan cara berunding dengan pihak 

lain, seperti keluarga, teman atau rekan kerja, ahli kesehatan dan lain 

sebagainya yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Sehingga 
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penderita kanker juga telah mengetahui pendekatan apa yang tepat 

digunakan dalam menghadapi topik permasalahan yang dihadapinya.  

 Meskipun pada tahap ini penderita kanker belum dapat berinteraksi 

dengan sumber informasi secara efisien untuk penemuan informasi, namun 

pada tahap ini perasaan optimis akan muncul dalam diri seorang penderita 

kanker. Mereka akan memusatkan perhatian pada kepentingan 

menemukan informasi, kepentingan kebutuhan informasi, dan waktu yang 

tersedia untuk menemukan informasi. Alokasi waktu atau frekuensi waktu 

yang digunakan selama berinteraksi dengan sumber informasi mulai 

mereka sediakan atau luangkan. Penelusuran informasi yang dilakukan 

pada tahap ini bisa dengan berbagai macam sumber informasi, dan terus di 

akses oleh penderita kanker hingga informasi tersebut dapat terkumpul dan 

bisa di anggapnya sebagai pengetahuan yang sifatnya sementara. 

3. Penjelajahan (exploration)  

 Tahap ini terjadi ketika seseorang telah memilih bebrapa informasi 

yang telah diolah dan dianggapnya bisa dijadikan sebagai pengetahuan. 

Namun tidak menutup kemungkinan rasa ketidakpastian, kecemasan atau 

kegelisahan akan kembali muncul bahkan meningkat. Kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang pada tahap ini yaitu berusaha memperluas 

pengetahuannya dengan cara mencoba menemukan informasi tambahan 

terkait dengan permasalahannya. Penemuan informasi tambahan ini bisa 

dilakukan dengan berbagai macam cara melalui sumber-sumber informasi 

yang telah tersedia. Sumber informasi yang biasanya digunakan oleh 

seseorang pada tahap ini adalah sumber informasi yang terorganisir, 

seperti literatur yang telah tersedia dalam berbagai bentuk baik digital 

maupun manual. Sumber informasi yang non terorganisir, seperti mencoba 

memperdalam informasi yang telah dimilikinya, dengan cara bertanya 

lebih lanjut atau dngan cara mengaitkan masalah dengan informasi yang 

telah dimiliki. 

 Umumnya penderita kanker pada tahap ini telah memiliki 

pengetahuan dari hasil pemilihan informasi yang dilakukan pada tahap 
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sebelumnya. Meskipun pengetahuan ini belum dikatakan dapat memenuhi 

kebutuhan informasi secara keseluruhan oleh penderita kanker. Sehingga 

tidak jarang pada tahap ini penderita kanker terus aktif melakukan 

kegiatan atau tindakan penemuan-penemuan  informasi yang baru, selain 

itu juga  menghubungkan informasi baru tersebut dengan pengetahuan 

yang sudah didapatkan sebelumnya. Dari tindakan yang telah dilakukan 

oleh penderita kanker, maka akan muncul sebuah reaksi terhadap tindakan 

yang telah dilakukan. Reaksi ini berupa rasa kebingungan, kegelisahan dan 

ketidakpastian yang semakin meningkat, tentunya hal ini terjadi karena 

beberapa hal, sehingga tahap ini merupakan tahap dimana seorang 

penderita kanker mengalami kesulitan untuk memahami informasi baru 

yang didapatkannya, dan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya.  

 Hal-hal yang dapat mempersulit penderita kanker memahami 

informasi yang baru didapatkannya dengan pengetahuan yang dimilikinya  

antaranya adalah keterbatasan kemampuan seorang penderita kanker 

dalam mengungkapkan kebutuhan informasi  yang dimilikinya, tidak 

adanya kesesuaian atau kekonsistenan antara informasi yang baru 

didapatkannya dengan pengetahuan yang dimilikinya. Sehingga 

membutuhkan pemahaman dan konsentrasi yang lebih tinggi. Biasanya 

tindakan yang dilakukan oleh penderita kanker pada tahap ini adalah 

berusaha mencari informasisebanyak-banyaknya dengan berbagai macam 

cara, bisa melalui bertanya kembali dengan pihak lain secara lebih 

mendalam atau membaca inforormasi dalam berbagai bentuk,baik 

cetakmaupun non cetak. Tujuan dari pada tahap ini adalah untuk 

menemukan informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan topik 

permasalahan yang dihadapi. Kemampuan untuk melakukan tindakan 

penemuan ini juga turut berkontribusi memberikan pemahaman kepada 

penderita kanker dalam menggunakan informasi, selain itu juga bisa 

berpengaruh pada perasaan yang dimilikinya. 

 Hal-hal tersebut perlu dilakukan guna membuat seorang penderita 

kanker lebih mengerti terhadap topik permasalahan yang dihadapi dan 
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pengetahuan yang diperlukan. Tentunya dalam hal ini kemampuan afektif 

yang dimiliki penderita kanker juga ikut berkontribusi terhadap 

keberhasilan seseorang melalui tahap ini. Sebagian orang banyak yang 

kurang maksimal ketika melakui tahap ini karena mereka cenderung 

frustasi dan tidak memiliki strategi untuk melakukan tindakan yang sesuai 

dalam tahap ini. 

4. Penyusunan (formulation) 

 Tahap ini merupakan harapan dari serangkaian proses ISP, karena 

ketidakpastian mulai berkurang dan tergantikan oleh rasa percaya diri, 

keyakinan yang meningkat oleh seseorang. Permasalahan mulai 

terfokuskan, dan seseorangpun mulai memahami informasi yang lebih 

fokus terkait dengan permasalahan yang dihadapinya. Kegitan yang 

dilakukan pada tahap ini oleh seseorang biasanya mulai memfokuskan 

informasi yang lebih fokus dengan permasalahan yang dihadapi, dengan 

barbagai cara, seperti mengaitkan dengan topik atau pengalaman pribadi. 

Tujuan dari tindakan ini semata utuk memfokuskan informasi yang telah 

diperoleh agar sesuai dengan topik permasalahan. 

 Seorang penderita kanker pada tahap ini sudah mulai percaya diri, 

perasaan ketidakpastian sudah mulai berkurang. Hal ini disebabkan karena 

pemikiran mereka sudah mulai terfokuskan pada permasalahan yang 

dihadapi, dan sudah mengetahui fokus informasi apa yang benar-benar 

tepat digunakan olehnya. Selain itu topik permasalahan sudah lebih 

personal sesuai dengan perspektif masing-masing individu. Sehingga pada 

tahap ini ditandai dengan adanya sikap optimis dan keyakinan yang tinggi 

dari dalam diri seorang penderita kanker karena mersa telah menemukan 

pemahaman dan kejelasan terhadap informasi yang akan digunakannya 

sebagai solusi dari topik permasalahan yang dihadapi. 

5. Pengumpulan (collection)  

 Pada tahap ini seseorang telah terfokuskan pada informasi yang 

dibutuhkan, dan mengerti tindakan apa yang harus dilakukan. Sehingga 

interaksi antara seseorang dengan sumber informasi akan lebih efisien. 
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Umumnya pada penderita kenker pemikiran mereka akan terpusat untuk 

mengumpulkan informasi-informasi yang telah terfokus dan 

menyimpannya dalam berbagai bentuk, bisa dalam catatan yang lebih rinci 

atau yang lainnya. Informasi ini di anggap lebih spesifik dan relevan, 

karena sudah terfokuskan pada tahap sebelumnya. Tindakan yang 

dilakukan selain mengumpulkan informasi yang telah terfokus yaitu juga 

tindakan penilaian. Tindakan pengumpulan ini dapat dilakukan dengan 

berbagai cara seperti mendokumentasikan informasi yang telah diperoleh. 

Sedangkan tindakan penilaian ini dilakukan dengan cara memadukan 

dengan pengetahuan yang sudah didapat atau mengkaitkannya dengan 

permasalahan yang dihadapi. Hal yang dilakukan oleh seorang penderita 

kanker pada tahap ini yaitu mengumpulkan informasi yang dirasa benar-

benar relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Tujuan dari tahap ini 

adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan sesuai dengan topik 

permasalahan. 

 Tahap ini merupakan tahap paling efektif dan efisien antara 

penderita kanker dengan sistem informasi yang digunakannya. Hal ini 

karena penderita kanker telah megerti informasi yang benar-benar relevan 

sesuai dengan kebutuhan, dan pemikiran mereka terfokus pada informasi 

yang sudah sesuai dengan topik permasalahan. Sehingga penderita kanker 

pada tahap ini tanpa ada keraguan lagi dalam mengumpulkan informasi 

yang dibutuhkannya, karena sudah bisa menilai apakah informasi ini dapat 

memberikan solusi dari fokus permasalahan yang dihadapinya atau tidak. 

Kemampuan seseorang dalam menilai informasi pada tahap ini tentunya 

sangat diperlukan. 

6. Penyajian (presentation) 

 Tahap ini merupakan tahap terakhir dari serangkaian Information 

Search Process (ISP) yang dikembangkan oleh Kulthau.  Hal ini terjadi 

ketika seorang penderita kanker telah benar-benar selesai dalam proses 

penelusuran informasi yang dilakukannya. Informasi yang diperolehnya 

mampu menyelesaikan fokus permasalahan yang dihadapi oleh seseorang 
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tersebut. Pada tahap ini akan timbul perasaan puas atau kecewa. Perasaan 

puas jika serangkaian proses yang mereka lakukan berjalan dengan baik, 

atau sistem yang mereka gunakan turut memberikan kontribusi. 

Sebaliknya akan timbul perasaan kecewa karena proses tidak berjalan 

sesuai dengan harapan, dan sistem informasi yang digunakan dinilai 

kurang begitu membantu. Tidak ada tahapan lagi setelah tahap ini, bisa 

dikatakan ini merupakan tahap terakir dari serangkaian proses ISP. 

Tindakan yang biasanya dilakukan seseorang dalam hal ini adalah 

penderita kanker yaitu hanya sekedar mempersiapkan diri untuk mulai 

menggunakan informasi yang telah ditemukannya. Biasanya tindakan 

persiapan yang dilakukan oleh penderita kanker seperti mempersiapkan 

fisik dan mental mereka, membiasakan diri untuk menerapkan informasi 

yang didapatkan, dan lain sebagainya. 

 

Teori Kulhthau ini lebih menekankan proses penemuan informasi pada aspek 

afektif, kognitif dan kedua aspek tersebut akan berimbas pada aspek psikomotor 

yang dimiliki oleh seseorang misalnya pada penderita kanker. Pada aspek afektif 

ini melibatkan pengalaman seorang penderita kanker yang berpengaruh dalam 

proses pengkontruksian makna dari informasi guna menanggapi masalah yang 

sedang mereka hadapi.  Dalam hal ini sikap dari penderita kanker ketika 

menanggapi sebuah informasi baru diasimilasikan pada serangkaian fase yang di 

alami oleh penderita kanker tersebut. Sikap ini dimulai dengan adanya 

kebingungan yang meningkat sehingga menyebabkan keraguan akan kebenaran 

informasi.  

Hal ini bisa menjadikan seorang penderita kanker dalam posisi yang bingung 

atau ragu-ragu antara harus menggunakan informasi baru tersebut atau tidak. 

Namun pada aspek kognitifnya terletak pada kemampuan seorang penderita 

kanker dalam menganalisis atau mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, 

dan memahami informasi apa yang tepat untuk dijadikan solusinya. Akan tetapi 

kesenjangan antara pengetahuan yang dimiliki dan informasi yang dibutuhkan 

sering kali menjadi kendala seorang penderita kanker yang terletak pada aspek 
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kognitif ini. Selain itu aspek psikomotoriknya terletak pada ketrampilan atau skill 

yang dimiliki oleh seorang penderita kanker dalam menganalisa permasalahan 

serta mengkaitkannya dengan pengalaman yang pernah di alaminya. Kemampuan 

antara aspek kognitif, afektif dan psikomotor sangat memberikan kontribusi 

terhadap keberhasilan yang akan dicapai ketika menghadapi permasalahan 

penemuan informasi guna memenuhi kebutuhan infomasi penderita kanker. 

Kebutuhan ini dipicu karena adanya ketidakpastian (uncertainly), kecemasan, 

kegelisahan yang dimiliki oleh seorang penderita kanker. Kulhtau di dalam 

teorinya mengemukakan bahwa proses penemuan informasi merupakan suatu 

proses kegiatan yang dikonstruksi dengan meleibatkan seluruh pengalaman 

seseorang, perasaan, pikiran, dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam 

hal ini adalah penderita kanker. Kegiatan ini awalnya terbentuk karena adanya 

dorongan berupa kebutuhan informasi yang dimiliki oleh seseorang, pada konteks 

penelitian ini adalah seorang penderita kanker.  

 

1.6 Definisi Konseptual 

Definisi konseptual merupakan pengertian konsep-konsep yang digunakan 

oleh peneliti dalam penelitiaan yang dilakukannya. Definisi konseptual yang 

digunakan dalam penelitian ini antara lain :  

1.6.1 Gambaran Karakteristik Sosial Penderita Kanker 

Gambaran Karakteristik sosial penderita kanker di artikan sebagai segala 

sesuatu yang menggambarkan  secara umum ciri-ciri yang dimiliki oleh seorang 

penderita kanker. Ciri-ciri ini dapat mempengaruhi tingkah laku penderita kanker 

dalam aktivitas kehidupan sehari-harinya. Termasuk dalam perilaku penemuan 

informasi yang dilakukan oleh penderita kanker sendiri. 

1.6.2 Tahapan Perilaku Penemuan Informasi di Kalangan Penderita 

Kanker 

Terdapat enam tahapan dalam model ISP yang terdapat pada teori yang 

dikemukakan oleh C.C Kulhthau. Keenam tahapan tersebut meliputi awalan 
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(initiation), pemilihan (selection), penjelajahan (exploration), penyusunan 

(formulation), pengumpulan (collection), penyajian (presentation). Dari keenam 

tingkatan ini saling terintegrasi antara yang satu dengan yang lainnya, keenam 

tingkatan ini dapat di definisikan secara konseptual sebagai berikut: 

1. Tahap awalan (initiation) 

Permasalahan awal yang dialami penderita kanker dan menyebabkan 

ketidakpastian sehingga membutuhkan informasi untuk mengatasinya, 

serta reaksi yang muncul sebelum akhirnya melakukan tindakan penemuan 

informasi. 

2. Tahap pemilihan (selection) 

 Kondisi dimana penderita kanker telah mampu mengidentifikasikan 

secara umum tentang topik permasalahan, mereka mulai berinteraksi 

dengan sumber informasi untuk menemukan informasi. Akan muncul 

perasaan optimis dari dalam diri penderita kanker. 

3.  Tahap penjelajahan (exploration) 

Tindakan tambahan yang dilakukan oleh penderita kanker untuk 

memperluas informasi yang telah dimilikinya. Akan muncul sebuah reaksi 

dari penderita kanker terhadap tindakan yang dipilih pada tahap ini. 

4. Tahap Penyusunan (formulation) 

Tindakan yang dilakukan oleh penderita kanker ketika permasalahan yang 

dihadapi mulai terfokus, penderita kanker mulai memfokuskan atau 

merumuskan informasi yang sesuai dengan permasalahannya. 

5.  Tahap pengumpulan (collection) 

Tindakan yang dilakukan oleh penderita kanker setelah informasi 

terkumpul dan di anggap relevan dengan permasalahan yang dihadapi.  

6. Penyajian (presentation) 

Tindakan yang dilakukan oleh penderita kanker ketika akan menggunakan 

infromasi yang telah diperoleh dan siap untuk digunakan. Serta reaksi 

yang diberikan dari serangkaian proses penemuan informasi yang telah 

dilakukannya. 
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1.7 Definisi Operasional 

Konsep-konsep yang harus dioperasionalkan dalam penelitian perilaku 

penemuan informasi dikalangan penderita kanker di surabaya ini antara lain : 

1. Gambaran karakteristik sosial penderita kanker, disusun kedalam 

indikator: 

a. Umur/usia penderita kanker 

b. Jenis kelamin penderita kanker 

c. Jenis kanker yang diderita 

d. Status penderita kanker 

e. Pendidikan pendeita kanker 

f. Pekerjaan penderita kanker 

 

2. Tahapan perilaku penemuan informasi dikalangan penderita kanker, 

disusun kedalam indikator: 

a. Tahap awalan (initation) , meliputi: 

1) Permasalahan awal 

2) Reaksi terhadap permasalahan 

3) Jenis pemilihan tindakan awal terhadap permasalahan 

b. Tahap pemilihan (selection), meliputi: 

1) Pemilihan jenis sumber informasi 

2) Frekuensi mengakses sumber informasi 

3) Tujuan pemilihan sumber informasi  

4) Reaksi terhadap topik permasalahan kanker 

c. Tahap penjajakan (exploration), meliputi: 

1) Cara-cara menemukan informasi kanker tambahan 

2) Reaksi terhadap  penemuan informasi tambahan 

d. Tahap perumusan (formulation), meliputi: 

1) Jenis tindakan  terhadap informasi kanker 

2) Tujuan melakukan tindakan terhadap informasi kanker 

e. Tahap pengumpulan (collection), meliputi : 
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1) Cara-cara mengumpulkan informasi kanker 

2) Cara-cara menilai informasi kanker  

3)  Tujuan mengumpulkan informasi kanker 

f. Tahap penyajian (presentation), meliputi: 

1) Reaksi terhadap proses penemuan informasi kanker 

2) Jenis tindakan persiapan penggunan informasi kanker 

 

1.8 Metode dan Prosedur Penelitian 

1.8.1 Metode Penelitian 

Penelitian tentang perilaku penemuan informasi di kalangan penderita 

kanker di Surabaya ini menggunakan metode penelitian kuantitatif 

deskriptif. Jenis penelitian ini dipilih karena melalui penelitian ini peneliti 

bisa memberi gambaran mengenai suatu fenomena atau gejala secara lebih 

rinci. Dalam penelitian ini juga tidak ada tindakan khusus terhadap objek 

penelitian, dengan harapan penelitian ini mampu menggambarkan 

mekanisme pada sebuah proses. Pada penelitian kuantitatif deskriptif 

penyajian data yang dilakukan haya pada deskriptif variabel, atau dalam 

hal ini tidak ada uji hipotesis yang dilakukan, karena hanya ada satu 

variabel yang tersedia. 

Pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran 

mengenai perilaku penemuan informasi di kalangan penderita kanker 

diSurabaya. Meliputi bagaimana perilaku penemuan informasi yang 

dilakukan oleh penderita kangker di Surabaya yang tentunya hal ini tidak 

bisa lepas dari sumber, jenis, dan saluran informasi yang dugunakan oleh 

kalangan penderita dalam menemukan informasinya. 

 

1.8.2 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Agar bisa menggambarkan perilaku penemuan informasi dikalangan 

penderita kanker Surabaya dengan berbagai karakteristik sosial yang ada 

Maka peneliti melibatkan sejumlah masyarakat yang mengidap penyakit 
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kanker jenis apapun dan dan bertempat tinggal di Surabaya atau 

melakukan pengobatan di Surabaya. Masyarakat penderita kanker ini 

mencakup diberbagai usia, baik muda maupun tua, laki-laki atau 

perempuan. Untuk mendapatkan informasi secara lebih mendalam dan 

rinci, maka penelitian ini dilakukan dengan kangka waktu selama kurang 

lebih 1 bulan yaitu 1-30 Maret 2016 di kota Surabaya. 

 

1.8.3 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

1. Populasi  

Pada penelitian ini subjek penelitian yang dijadikan populasinya 

adalah penderita kanker yang berdomisili di Surabaya, dan melakukan 

pengobtan di Surabaya atau luar Surabaya, atau mereka yang berada di 

luar Surabaya tetapi melakukan pengobatan di Surabaya. Pada 

penelitian ini mereka dijadikan sebagai responden penelitian yang akan 

dilakukan. 

2. Teknik pengambilan sampel 

Prosedur penentuan sampel dalam penelitian ini dengan teknik 

pengambilan sampel non random sampling system. Alasan 

menggunakan teknik ini,karena setiap individu dalam populasi 

memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel. 

Sementara itu untuk menjadi aggota sampel peneliti melakukannya 

dengan cara purposive sampling, yakni pengambilan sampel yang 

dilakukan secara sengaja, sesuai dengan persyaratan sampel yang 

diperlukan. Adapun syarat-syarat atau kriteria yang dimiliki responden 

dalam penelitian ini antara lain, mereka menderita kanker, bertempat 

tinggal di Surabaya dan melakukan pengobatan di Surabaya, bertempat 

tinggal di Surabaya dan tidak melakukan pengobatan di Surabaya, 

serta bertempat tinggal diluar Surabaya tetapi melakukan pengobatan 

di Surabaya.  

Untuk mendapatkan responden penderita kanker yang sesuai 

dengan kriteria, peneliti mengunjung satu per satu rumah sakit di 
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Surabaya yang memang bisa menerima pengobatan kanker diantaranya 

seperti RSU. Dr. Soetomo, RSU. Dr. Soewandi, RS Onkologi 

Surabaya, RS. Islam Surabaya, RS Bedah, untuk mendapatkan data 

penderita kanker. Namun karena dari setiap rumah sakit data yang 

didapatkan kurang memadai jumlahnya maka peneliti melakukan 

kunjungan ke rumah sakit-rumah sakit tersebut untuk beberapa kali. 

Tidak hanya pada rumah sakit saja, peneliti juga mengunjungi 

komunitas peduli kanker di Surabaya, ikut bergabung dengan beberapa 

komunitas peduli kanker yang ada di grup facebook, dan yayasan 

kanker Indonesia yang berada di Surabaya hal ini dilakukan agar 

peneliti memperoleh data-data terkait dengan penderita kanker yang 

akan dijadikan responden. Setelah itu barulah peneliti mendatangi satu 

per satu penderita kanker yang ada di Surabaya berdasarkan data yang 

diperoleh dari rumahsakit dan komunitas tersebut. 

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100, hal ini dilakukan 

berdasarkan pendapat Sudman dan Aaker bahhwa “Sudman suggest 

thah the sample should be large enough so that when it is divided into 

groups, each group will have a minimum sample size of 100 or more”. 

Karena populasi didalam penelitian ini dianggap sama, yaitu 

merupakan sekelompok masyarakat penderita kanker, maka sampel 

yang digunakan adalah 100 responden penderita kanker.22 

Metode ini dilakukan dengan harapan kriteria sampel yang 

diperoleh benar-benar sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memiliki 

kriteria seperti yang telah disebutkan. Untuk mendapatkan informasi 

yang dibutuhkan peneliti menyebarkan kuisioner kepada responden, 

dan melakukan wawancara dengan responden secara langsung.  

 

 

                                                           
22

 Aeker, David A, V. Kumar, and George S. Day. (1995). Marketing Research. Canada : John 
Wiley and Sons, Inc. 
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1.9 Rencana Analisis 

1.9.1 Teknik Pengumpulan Data 

1. Data primer 

Pengumpulan data primer yang dilakukan oleh peneliti yaitu 

dengan cara penyebaran kuisioner kepada seluruh individu yang 

dijadikan responden dalam penelitian, yaitu penderita kanker yang 

berdomisili di Surabaya. Selain itu peneliti juga melakukan probing 

yaitu pemantauan secara langsung kepada responden dalam melakukan 

pengisian kuisioner. Dari kedua cara yang dilakukan oleh peneliti 

diharapkan mampu memberikan data, berupa data primer yang 

dibutuhkan. selain itu hal tersebut dilakukan oleh peneliti agar peneliti 

bisa memberikan tanggapan atau penilaian kepada responden 

penelitiannya. 

2. Data sekunder 

Pengumpulan data sekunder yang dilakukan oleh meneliti melalui 

artikel-artikel yang terkait dengan topik penelitian, jurnal penelitian 

yang di anggap dapat memberikan kontribusi dalam penelitian yang 

akan dilakukan. Hal ini dilakukan guna mengetahui apakah ada data 

terkait dengan topik penelitian yang dilakukan, objek dan karakteristik 

responden penelitian. data sekunder ini dilakukan agar mampu 

memperkuat dan mendukung data primer. Selain itu hal ini dilakukan 

karena, keterbatasan peneliti dalam mencari dan menemukan data 

primer.  

3. Studi literatur 

Studi literatur atau studi pustaka ini dilakukan oleh peneliti dengan 

tujuan untuk mengetahui hal-hal apa sajakah yang nantinya akan 

diteliti oleh peneliti ketika turun dilapangan. Studi literatur ini 

dilakukan oleh peneliti melalui berbagai sumber seperti, buku 

referensi, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitin 

yang akan dilakukan oleh peneliti.  
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1.9.2 Teknik Pengolahan Data 

1. Editing  

Pada tahap editing ini peneliti melakukan pemeriksaan secra 

keseluruhan apakah ada kekurangan atau kekeliruan dari data yang 

telah diperoleh, baik melalui penyebaran angket atau kuisioner, 

maupun dari hasil wawacara serta dari cara lain yang dilakukan 

peneliti untuk memperoleh data penelitian. Tujuan dari adanya proses 

editing ini untuk meminimalisir kesalahan yang ada pada data yang 

diperoleh dari responden penelitian, yaitu klangan penderita kanker di 

Surabaya.  

2. Koding (data coding) 

Pada tahap koding penulis berusaha memilah-milah atau 

mengklasifikasikan jawaban dari para responden. Pemilahan jawaban 

ini dilakkukan dengan cara pemberian kode atau tanda, langkah ini 

dilakukan oleh peneliti agar dengan mudah peneliti memetakan 

jawaban para responden. Peneliti melakukan koding terhadap jawaban 

para responden penelitian, yaitu penderita kanker di Surabaya. 

3. Pemindahan data ke komputer (data entering) 

Sesetah data dikelompokkan langkah selanjutnya ialah pemindahan 

data ke komputer dan memasukkannya kedalam program SPSS 22. 

Untuk meminimalisir kesalahan dalam memasukkan data ke SPSS 22 

maka terlebih dahulu penulis membuat cooding sheet, atau lembar 

kode. Baru setelah itu program komputer SPSS 22 akan mengolah 

daya yang dimasukkan oleh peneliti. 

4. Pembersihan data (cleaning data) 

Pada tahap ini penulis memastikan kembali apakah data yang 

dimasukkan sudah sesuai dengan kebenaran dan sesuai. Pada tahap ini 

penulis benar-benar teliti melakukannya, hal ini dilakukan untuk 

meminimalisir kesalahan dalam pengolahan data.  

5. Tabulasi  
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Tabulasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat hasil 

jawaban pertanyaan dari para responden dengan cara tertentu. Selain 

itu melalui kegiatan tabulasi peneliti bisa menciptakan data-data 

statistik yang berkaitan dengan perilaku penemuan informasi di 

kalangan penderita kanker di Surabaya. 

 

1.9.3 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan kegiatan menganalisis data yang telah 

di olah dengan program SPSS 22 berupa data statistik. Kegiatan analisis 

data ini merupakan langkah lanjutan dari kegiatan mengolah data. Hal ini 

dilakukan guna melihat bagaimana data dapat diinterpretasikan secara 

teoritik dengan teknik tertentu. data statistik yang ada disini berupa 

jawaban dari kuisioner yang disebarkan kepada responden, dan hasil 

wawancara yang dilakukan ketika turun ke lapangan.  Hal ini dilakukan 

untuk memperoleh data yang akurat dan valid mengenai perilaku 

penemuani nformasi di kalangan penderita kangker di Surabaya. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

II.1 Perilaku Penemuan Informasi 

 Penemuan informasi yang dipicu oleh adanya suatu kebutuhan informai 

dalam penelitian “ Perilaku Penemuan Informasi di Kalangan Penderita Kenker di 

Surabaya” ini sangat berkaitan erat dengan kemampuan yang dimiliki oleh 

seorang individu dalam mencapai tujuan yang diinginkan, dalam hal ini adalah 

penderita kanker. Seperti manusia pada umunya, penderita kanker pun juga 

memilki kebutuhan informasi guna mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

Terkadang mereka lebih aktif melakukan aktivitas penemuan informasi 

dibandingkan manusia lain pada umumnya. Berdasarkan data yang dilansir dari 

Komunitas Peduli Kanker dapat diketahui bahwa penderita kanker saat ini tetap 

aktiv melakukan penemuan informasi, hal ini ditandai dengan adanya pertukaran 

informasi yang sering dilakukan oleh anggota sesama penderita kanker pada 

komunitas tersebut. Informasi-informasi yang mereka sebarkan (sharing) terkait 

dengan informasi pengobatan kanker, pencegahan kanker dan lain sebagainya.1 

 Aktivitas penemuan informasi tersebut dilakukan oleh penderita kanker 

karena mereka merasa membutuhkan informasi guna mempertahankan harapan 

hidup mereka yang semakin sedikit, untuk itu mereka tetap melakukan penemuan 

informasi. Hasil observasi yang dilakukan pada Sabtu, 30, Januari, 2016 

menunjukkan bahwa penderita kanker melakukan penemuan informasi karena ada 

dorongan dari dalam diri seorang penderita kanker. Dorongan tersebut berupa 

sebuah perasaan takut, gelisah atau bahkan perasaan psimis terhadap harapan 

hidup mereka akibat penyakit kanker yang dideritanya. Dari hal tersebut penderita 

kanker merasa membutuhkan informasi dan berinisiatif untuk melakukan tindakan 

penemuan informasi. 2 

                                                           
1 https://www.facebook.com/search/top/?q=komunitas%20penderita%20kanker%20indonesia 
2 Hasil wawancara degan responden penderita kanker di Surabaya pada Sabtu, 29, Januari, 2016. 
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 Saat ini tindakan untuk menemukan informasi dapat dilakukan oleh 

penderita kanker dengan berbagai macam cara, bisa melalui online ataupun 

offline. Seperti yang di ungkapkan oleh Dr. Ida Saraswati yang merupakan salah 

satu dokter di rumah sakit swasta Jakarta, beliau mengungkapkan bahwa saat ini 

masyarakat khususnya penderita kanker tidak perlu bersusah payah untuk datang 

kerumah sakit hanya untuk kepentingan konsultasi, karena ada beberapa rumah 

sakit juga menyediakan sarana untuk tanya jawab yang bisa dilakukan secara 

online. Jadi penderita kanker bisa mengaksesnya dari rumah tanpa perlu datang ke 

rumah sakit, tutur Dr. Ida dalam liputan6.com.3 

Tindakan menemukan informasi merupakan langkah pertama yang 

dianggap penting untuk membantu seorang penderita kanker. Seseorang yang 

telah divonis menderita kanker bisa memutuskan dirinya untuk melakukan sebuah 

tindakan penemuan informasi. Langkah pertama yang dilakukan oleh penderita 

kanker dalam menemukan informasi yaitu dengan cara melakukan diskusi dengan 

pihak-pihak lain yang dianggapnya dapat memberikan informasi yang mereka 

butuhkan. Pihak-pihak tersebut misalnya seperti keluarga, profesional kesehatan, 

dan teman yang lebih berpengalaman.4 

Tindakan untuk menemukan informasi kanker yang dilakukan oleh para 

penderita kanker di Indonesia khusunya kota Surabaya tergolong masih aktif. Hal 

ini terlihat dari intensitas mereka melakukan diskusi, bertukar informasi, 

berpendapat dan lain sebagainya.5 Kegiatan diskusi yang masih aktif dilakukan 

oleh penderita kaker menunjukan bahwa mereka merasa berkebutuhan untuk 

mendapatkan informasi kanker sehingga termotivasi untuk menemukan informasi 

kanker. Baik tua maupun muda semuanya terlibat dalam kegiatan diskusi, 

bertukar informasi dalam komunitas kanker yang tersedia pada grup online. 

Melalui grup online tersebut mereka para penderita kanker di Indonesia dapat 

melakukan tindakan diskusi untuk menemukan informasi, dalam rangka 

                                                           
3http://www.liputan6.com/search?q=penemuan_informasi%20pendrita%20kanker&type=all&page
=2. Diakses pada 5 Mei 2016 
4 Hasil wawancara Responden Penderita Kanker di Surabaya pada Sabtu, 29 Januari, 2016. 
5 https://www.facebook.com/ypki.kanker diakses pada 28 April 2016. 
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memenuhi kebutuhan informasi kanker yang mereka miliki. Grup online tersebut 

seperti YPKI (yayasan peduli kanker indonesia) Solusi Kanker, Komunitas 

Penderita Kanker Indonesia, Komunitas Peduli Kanker Serviks, dan lain 

sebagainya.6  

Selain dengan cara online ada juga penderita kanker di Indonesia, 

khususnya di Surabaya melakukan tindakan diskusi secara langsung, artinya tidak 

dengan bantuan media. Menurut salah satu dokter dari RS. Onkologi surabaya 

kebanyakan penderita kanker yang datang menemuinya dan melakukan 

konsultasi, mereka yang merasa sangat membutuhkan informasi akibat dari rasa 

ketakutan yang dimilikinya. Selain dari pada itu kegiatan konsultasi yang mereka 

lakukan juga bertujuan untuk menimbulkan kembali rasa optimis dan semangat 

dari dalam diri mereka agar mampu melawan penyakit kanker yang dimilikinya.7 

Berdasarkan hasil observasi lapangan dapat diketahui bahwa sebagian besar 

penderita di Surabaya memilih menemukan informasi dengan cara digital 

presentase sejumlah 55% dengan frekuensi sebanyak 55 orang. Sedangkan sisanya 

memilih menemukan informasi kanker dengan cara manual presentase sejumlah 

45% dan frekuensi sebanyak 45 orang.8 

II.2 Gambaran Umum Penderita Kanker 

Pada pasien penderita kanker dimana ketika dokter mendiagnosis bahwa 

seseorang menderita penyakit berbahaya seperti kanker, secara umum ada tiga 

bentuk respon emosional yang bisa muncul pada pasien penyakit kronis seperti 

kanker, yaitu penolakan, kecemasan, dan depresi (Taylor, 1968). 9Dalam keadaan 

tersebut sangat sulit bagi pasien kanker untuk dapat menerima dirinya karena 

keadaan dan penanganan penyakit kanker ini dapat menimbulkan stres yang terus-

menerus. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada Sabtu, 29, 

                                                           
6 Hasil wawancara online dengan ketua Yayasan Komunitas Peduli Kanker pada tanggan 20, 
Januari,2016. 
7 Hasil observasi langsung di RS.Onkologi Surabaya pada 24 Januari 2016. 
8 Hasil akumulasi data responden penderita kanker di Surabaya 
9 Taylor, R. S. (1968). Question-negotiation and information seeking in libraries. College and 
Research Libraries, 29, 178-194. 
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Januari, 2016 menunjukkan ketika mengetahui bahwa mereka menderita kanker, 

pasien kanker akan mengalami kondisi psikologis yang tidak menyenangkan, 

misalnya merasa kaget, cemas, takut, bingung, sedih, panik, gelisah atau merasa 

sendiri, dan dibayangi oleh kematian.10 Kecemasan meningkat ketika individu 

membayangkan terjadinya perubahan dalam hidupnya dimasa depan akibat dari 

penyakit yang diderita ataupun akibat dari proses penanganan suatu penyakit. 

Penyakit kanker menempati posisi tertinggi nomor tiga sebagai penyakit 

yang paling banyak menyebabkan kematian, setelah penyakit serangan jantung 

dan stroke. Selain itu kanker merupakan salah satu jenis penyakit yang dapat 

mengubah kondisi kualitas hidup dan kesehatan seseorang. Hal tersebut 

menyebabkan penyakit kanker dapat dianggap sebagai penyakit yang berbahaya, 

oleh karena itu setiap penderita kanker harus mendapatkan informasi yang dan 

pelayanan yang tepat. Selain itu oleh karena sangat pesatnya pertambahan 

penderita kanker di Indonesia, sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui 

informasi apasajakah yang dapat digunakan terkait dengan menghindari penyakit 

kanker dan melakukan pengobatan penyakit kanker. 

Di Indonesia saat ini penyakit kanker sudah menyebar merata dan kian 

meningkat di seluruh penjuru kota, terutama kota-kota besar seperti Surabaya. Hal 

serupa juga dikemukakan oleh Kepala Departemen Radioterapi Rumah Sakit 

Cipto Mangunkusumo Profesor Soehartati Gondhowiardjo mengatakan, jumlah 

penderita kanker di Indonesia kian meningkat. Data dari Kementerian Kesehatan 

(Kemenkes) tahun 2012 menyebutkan, prevalensi kanker mencapai 4,3 banding 

1.000 orang. Padahal data sebelumnya menyebutkan prevalensinya 1 banding 

1.000 orang11. Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan Serikat Pengendalian Kanker 

Internasional (UICC) memprediksi, akan terjadi peningkatan lonjakan penderita 

                                                           
10 Hasil wawancara dengan responden penderita kanker pada 29 Januari 2016 di Surabaya 
11 Balitbangkes Kementrian Kesehatan RI: Riset Kesehatan Dasar RISKESDAS 2013, pages 85-
87. Accessed on Dec 01, 2015: http://www.depkes.go.id/ (PDF - 4.50 MB). 
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kanker sebesar 300 persen di seluruh dunia pada tahun 2030. Jumlah tersebut 70 

persennya berada di negara berkembang seperti Indonesia12.  

Di Jawa Timur sendiri menempati posisi kedua dengan jumlah penderita 

kanker terbanyak setelah Yogyakarta, dengan estimasi penderita kanker sebanyak 

61.230 jiwa pada tahun 2013.13 Hal ini cukup memprihatinkan, terlebih jenis 

kasus kanker yang terjadi dikalangan masyarakat pun sangat beragam. Penyakit 

kanker serviks dan payudara merupakan penyakit dengan presentase tertinggi di 

Indonesia yaitu sebesar 0,8% dan 0,5%, atau sekitar 15 ribuan kasus kanker 

serviks dan kanker payudara terjadi di Indonesia untuk setiap tahunnya.14 

Sedangkan di Surabaya itu sendiri  berdasarkan hasil survey yang 

dilakukan oleh peneliti pada Minggu, 31, Januari 2016 yang dilakukan di kota 

Surabaya. Dimana kota Surabaya sebagai ibu kota provinsi merupakan sebuah 

kota yang dianggap oleh masyarakat Jawa Timur mempunyai berbagai macam 

fasilitas yang disediakan untuk umum dan pelayanan sosial di berbagai bidang. 

Dari hasil survernya dapat diketahui bahwa kasus kanker payudara merupakan 

kasus terbanyak nomor satu yang terjadi pada masyarakat Surabaya. Ironisnya 

banyak di antara masyarakat yang menderita kanker masih belum mendapatkan 

penanganan yang kurang tepat, hal ini juga disebabkan karena banyak masyarakat 

yang masih belum mengetahui informasi terkait dengan bagaimana cara 

menangani penyakit kanker dengan tepat.15 

Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, bisa 

dikatakan sebagai kota metropolitan. Perkembangan penduduk di Surabaya 

sangatlah pesat, dengan kondisi masyarakat yang sangat beragam. Di Surabaya 

terdapat beberapa penduduk yang menderita penyakit kanker, dari kalangan tua 

                                                           
12 World Health Organization: Cancer. Accessed on Dec 02, 2015: 
http://www.who.int/mediacentre/  
13 Kanker di Indonesia.dalam www.litbangkes.go.id di akses pada 8 september 2015. 
14 Balitbangkes Kementrian Kesehatan RI: Riset Kesehatan Dasar RISKESDAS 2013, pages 85-
87. Accessed on Dec 01, 2015 tersedia dalam : http://www.depkes.go.id/ (PDF - 4.50 MB). 
15 Hasil wawancara dengan salah Satu staff Rumah Sakit Swasta di Surabaya pada Minggu 31, 
Januari 2016. 
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maupun muda. Meskipun di Surabaya tersedia fasilitas kesehatan yang disediakan 

oleh pemerintah kota Surabaya dan bisa digunakan oleh semua masyarakat 

Surabaya, namun hal ini belum bisa memperlambat atau menghambat indeks 

pertambahan jumlah penderita kanker di Surabaya.  

Hampir sebagian besar penderita kanker yang ada di Surabaya adalah 

perempuan, dan penyakit kanker yang diderita kebanyakan adalah kanker 

payudara, meskipun beberapa ada yang mengalami kanker serviks, ovarium dan 

kelenjar getah bening. Jika ditinjau berdasarkan karakteristiknya di Indonesia 

penyebaranpenyakit kanker terus meningkat seiring pertambahan usia. Pada bayi 

(< 1 tahun) penyebran penyakit kanker berada di angka cukup tinggi yaitu 0,3 ‰, 

namun pada umur lebih tinggi antara 1 - 14 tahun persentase menurun di angka 

0,1‰ dan kembali meningkat pada kisaran umur lebih besar sama dengan 15 

tahun (≥ 15 tahun) pada angka 0,6‰ dan paling tinggi berada pada umur lebih 

dari sama dengan 45 tahun (> 45 tahun) dengan persentase 5,0‰ .16 Seperti 

halnya dengan di Surabaya, rata-rata kanker ini menyerang usia di atas 40 

tahunan, kanker yang menyerang masyarakat di Surabaya terjadi karena beberapa 

faktor  yaitu, pertama, faktor pola kehidupan penderita kanker yang memang 

kurang sehat, beberapa  dari mereka mengakui bahwa sering mengkonsumsi 

makanan yang tidak sehat, suka merokok, pola istirahat yang tidak teratur, dan 

beberapa di antaranya mengaku karena kurang berhati-hati dalam menjaga 

kesehatan.17 

Menurut WHO, organisasi kesehatan dunia, pada tahun 2012 diperkirakan 

terdapat 14 juta kasus kanker baru, dan sekitar 8,2 juta diantara dinyatakan 

meninggal dunia akibat kanker. Jenis kanker yang banyak menyebabkan kematian 

diantaranya, kanker paru-paru (1,59 juta kasus), kanker hati (745 ribu kasus), 

kanker perut (723 ribu kasus), kanker kolon (694 ribu kasus), kanker payudara 

(521 ribu kasus), kanker esopagus (400 ribu kasus), dan kanker lainnya sampai 
                                                           
16 RISKESDAS 2013: Prevalensi penyakit kanker menurut karakteristik.pages 85-87. Accessed on 
Dec 01, 2015: http://www.depkes.go.id/ (PDF - 4.50 MB). 
17 Hasil wawancara dengan salah satu Staff Rumah Sakit Negeri di Surabaya pada Minggu 31 
Januari 2016. 
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mencapai angka 8,2 juta kasus kematian akibat kanker di Indonesia18. Sedangkan 

di Surabaya Jenis-jenis kanker yang diderita oleh penderita kanker meliputi, 

kanker bagian organ dalam seperti kanker paru, kanker hati, kanker prostat, 

kanker serviks, kanker ovarium, kanker otak, dan kanker lidah, sedangkan jenis 

kanker yang menyerang bagian tubuh lainnya seperti kanker darah (leukimia), 

kanker kulit, dan kanker kelenjar getah bening. Pemerintah kota Surabaya dan 

Provinsi Jawa Timur tidak tinggaldiam saja, mereka tetap berupaya untuk 

menangani permasalahan kanker yang meyerang masyarakat, dengan cara 

menyediakan fasilitas kesehatan untuk pengobatan kanker.19 

Fasilitas-fasilitas kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah bagi 

masyarakat khususnya penderita kanker, antara lain seperti menyediakan rumah 

sakit dengan kelengkapan fasilitas untuk pengobatan kanker. Rumah Sakit yang 

dilengkapi dengan alat pegobatan daan tenaga ahli untuk pemeriksaan kanker, di 

antaranya RSU. Dr. Soetomo, RSU. Dr Soewandi, RS Husada Utama, RS Bedah 

Surabaya, RS. Islam Surabaya, RS. Onkologi dan lain sebagainya. Selain rumah 

sakit yang bisa dijadikan sebagai tempat pengobatan ada pula yayasan atau 

komunitas yang menaungi penderita kanker di Surabaya, seperti Yayasan Kanker 

Indonesia (YKI) cabang Surabaya, Komunitas Peduli Kanker, Komunitas Peduli 

Kanker Anak Surabaya, dan lain sebagainya. adanya yayasan dan komunitas 

kanker masyarakat di Surabay bisa melakukan deteksi dini sebelum dirinya positif 

terkena kanker, selain itu bisa bertukar informasi mengenai kanker dan 

pengobatannya.20 

Seperti yang bisa diketahui untuk melakukan pengobatan kanker tentunya 

membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan kondisi masyarakat penderita 

kanker di Surabaya tidak semuanya dalam kategori perekonomian yang mampu. 

Untu itu pemerintah kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur mengadakan 

beberapa program layanan kesehatan yang bisa membantu meringankan biaya 

                                                           
18 World Health Organization: Cancer. Accessed on Dec 02, 2015 tersedia dalam 
:http://www.who.int/mediacentre/  diakses pada 28 April 2016. 
19 Hasil akumulasi data penlitian dari tanggal 20 Januari s/d 10 Maret 2016 di Kota Surabaya. 
20 Hasil observasi lapangan dari tanggal 20 Januai  s/d 10 Maret 2016 di Kota Surabaya. 
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pengobatan bagi masyarakat Surabaya. Program layanan kesehatan tersebut bisa 

sediakan dalam bentuk BPJS, ASKES, JAMSOSTEK, Asuransi Kesehatan, dan 

lain sebagainya. Bahkan ada beberapa perusahaan swasta di Surabaya yang juga 

menyediakan asuransi kesehatan untuk setiap pegawainya.21 

Layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah ini mendapat respon 

baik dari masyarakat penderita kanker. Faktanya sebagian besar masyarakat 

menggunakan layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah, dan beberapa 

di antaranya menggunakan asuransi kesehatan yang memang disediakan oleh 

perusahaan atau lembaga dimana penderita kanker bekerja. Meskipun ada 

beberapa yang tidak menggunakan bantuan layanan kesehatan baik dari 

pemerintah maupun lembaga, akan tetapi jumlah tersebut sangat kecil. Terbukti 

dari 100 penderita kanker yang dijadikan responden dalam penelitian ini hanya 

ada 16 orang yang tidak menggunakan bantuan layanan kesehatan baik dari 

pemerintah maupun perusahaan atau lembaga, sedangkan sisanya menggunakan.22 

Jika dilihat dari karakteristiknya sebagian besar penderita kanker yang ada 

di Surabaya usia mereka kebanyakan kisaran antara 40 tahun lebih dan jumlah 

perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Sedangkan untuk 

profesi penderita kanker di Surabaya kebanyakan adalah wirausaha, mata 

pencaharian mereka ada yang berjualan, bisnis agen jasa pengiriman barang, 

bisnis konveksi dan lain sebagainya. Sisanya berprofesi menjadi guru, bidan, 

apoteker, ibu rumah tangga, mahasiswa atau pelajar dan rohaniawan. Tingkat 

pendidikan mereka beragam, dimulai dari SD, SMP, SMA/SMK, D3, S1 dan S2.23 

 

                                                           
21 Hasil akumulasi data penelitian dari  tanggal 20 Januari s/d 10 Maret 2016 di Kota Surabaya. 
22 Hasil observasi penelitian dari tanggal 20 Januari s/d 10 Maret 2016 di Kota Surabaya. 
23 sHasil akumulasi data penelitian dari tanggal 20 Januari s/d 10 Maret 2016 di Kota Surabaya. 
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BAB III 

TEMUAN DATA 

 Pada bab 3 ini disajikan data yang diperoleh selama terjun lapangan 

kepada penderita kanker yang berada di Surabaya. Data yang berhasil 

dikumpulkan berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif diperoleh 

dari hasil pengisian kuisioner yang dilakukan oleh responden yakni penderita 

kanker, sedangkan data kualitatif diperoleh dari hasil observasi wawancara dan 

probing yang dilakukan oleh peneliti kepada responden. Data kuatitatif disajikan 

dalam bentuk tabel tunggal yang yang mendiskripsikan berbagai aktivitas yang 

dilakukan oleh responden guna menemukan informasi kanker yang mereka 

butuhkan.  

 Ada beberapa tahapan aktivitas yang dilakukan oleh penderita kanker 

dalam memenuhi kebutuhan informasinya, meliputi tahap awalan (initiation) yaitu 

gejala awal dari permasalahan yang dirasakan oleh penderita kanker, tahap 

pemilihan (selection) yaitu penderita kanker mulai berinteraksi dengan sumber 

informasi, tahap penjelajahan (exploration) yaitu penderita kanker memperluas 

pengetahuannya , tahap penyusunan (formulation) yaitu permasalahan yang 

dihadapi oleh penderita kanker mulai terfokuskan dan mulai bisa menentukan 

informasi yang tepat, tahap pengumpulan (collection) yaitu Tindakan yang 

dilakukan oleh penderita kanker setelah informasi terkumpul dan di anggap 

relevan, tahap penyajian (presentation) yaitu tahap terakhir dari serangkaian 

proses penemuan informasi, penderita kanker mulai melakukan tindakan 

persiapan setelah informasi didapatkan dan siap untuk digunakan. 

III.1 Identitas Responden Penderita Kanker 

Identitas responden penderita kanker merupakan sesuatu yang 

menggambarkan  secara umum ciri-ciri yang dimiliki oleh seorang penderita 

kanker. Ciri-ciri ini meliputi, Umur/usia penderita kanker, Jenis kelamin penderita 
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kanker, Jenis kanker yang diderita, Status penderita kanker, Pendidikan pendeita 

kanker, Pekerjaan penderita kanker, dan Status ekonomi penderita kanker 

III.1.1 Umur/usia penderita kanker 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukan gambaran karakteristik 

penedrita kanker berdasarkan umur/usia. 

Tabel 3.1 Usia Penderita Kanker 

No Usia F % 

 1 16-20 tahun 2 2,0 

2 21-25 tahun 5 5,0 

3 26-30 tahun 4 4,0 

4 31-35 tahun 10 10,0 

5 36-40 tahun 19 19,0 

6 > 40 tahun 60 60,0 

Total 100 100,0 

Sumber : Hasil pengolahan data kuisioner no p1.1.1 

Karakteristik sosial penderita kanker pada tabel 3.1 berdasarkan usia 

penderita kanker, dari total 100 responden. Dari tabel tersebut dapat diketahui 

bahwa penderita kanker di Surabaya berusia sekitar 16-60 tahun. Dengan rincian 

usia 16-20 tahun presentase sejumlah 2% dengan frekuensi sebanyak 2 orang, usia 

21-25 tahun presentase sebesar 5% dengan frekuensi sebanyak 5 orang, usia 26-30 

tahun presentase sejumlah 4% dengan frekuensi sebanyak 4 orang, usia 31-35 

presentase sejumlah 10% dengan frekuensi sebanyak 10 orang, usia 36-40 

presentae sejumlah 19% dengan frekuensi sebanyak 19 orang, dan usia >40 

tahun(lebih dari 40 tahun) presentase sejumlah 60% dengan frekuensi sebanyak 

60 orang. 

III.1.2 Jenis Kelamin 

Berikut  adalah tabel yang menunjukan gambaran karakteristik penedrita 

kanker berdasarkan jenis kelamin. 
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Tabel 3.2 Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin F % 

 1 Laki-laki 39 39,0 

2 Perempuan 61 61,0 

Total 100 100,0 

Sumber : Hasil pengolahan data kuisioner no p1.2.1 

Pada tabel 3.2 diatas menunjukkan bahwa jenis kelamin penderita kanker 

di Surabaya dari total 100 responden, kebanyakan berjenis kelamin perempuan 

dengan presentase sebesar 61% dan frekuensi sebanyak 61 orang. Sedangkan 

responden berjenis kelamin perempuan lebih sedikit, yaitu presentase sebesar 39% 

dan frekuensisebanyak 39 orang. 

III.1.3 Jenis Kanker 

Berikut  adalah tabel yang menunjukan gambaran karakteristik penedrita 

kanker berdasarkan jenis kanker yang diderita. 

Tabel 3.3 Jenis kanker 

No Jenis Kanker F % 

 1 Kanker payudara 25 25,0 

2 Kanker getah bening 21 21,0 

3 Kanker kulit 7 7,0 

4 Kanker bagian organ dalam 43 43,0 

5 Lainnya 4 4,0 

Total 100 100,0 

Sumber : Hasil pengolahan data kuisioner no p1.3.1 

Berdasarkan tabel 3.3 dapat diketahui bahwa, jenis kanker yang diderita 

oleh penderita kanker di Surabanya dari total 100 responden adalah sebagai 

berikut, kanker payudara presentase sejumlah 25% dan frekuensi sebanyak 25 

orang, kanker getah bening prosentase sejumlah 21% dan frekuensi sebanyak 21 

orang, kanker kulit presentase sejumlah 7% dan frekuensi sebanyak 7 orang, 

kanker bagian organ dalam, seperti kanker hati, kanker paru-paru, kanker 
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ovarium, kanker serviks, kanker otak, kanker prostat, kanker otak dan lain 

sebagainya presentase sejumlah 43% dan frekuensi sebanyak 43 orang, lainnya 

seperti kanker darah atau leukimia presentase sejumlah 4% dan frekuensi 

sebanyak 4 orang. 

 

III.1.4 Lama Kanker Yang Diderita Oleh Penderita Kanker 

Berikut  adalah tabel yang menunjukan gambaran karakteristik penedrita 

kanker berdasarkan lama kanker yang diderita oleh penderita kanker 

Tabel 3.4 Lama  kanker yang diderita 

No Lama menderita F % 

 1 Kurang dari 1 tahun 6 6,0 

2 1 tahun 21 21,0 

3 2 tahun 48 48,0 

4 3 tahun 19 19,0 

5 Lebih dari 3 tahun 6 6,0 

Total 100 100,0 

Sumber : Hasil pengolahan data kuisioner no p1.3.2  

Berdasarkan tabel 3.4 dapat diketahui bahwa, Lama kanker yang diderita 

oleh penderita kanker di Surabanya dari total 100 responden adalah sebagai 

berikut, kurang dari 1 tahun prosentase sejumlah 6% dan frekuensi sebanyak 6 

orang, 1 tahun presentase sejumlah 21% dan frekuensi sebanyak 21 orang, 2 tahun 

presentase sejumlah 48% dan frekuensi sebanyak 48 orang, 3 tahun presentase 

sejumlah 19% dan frekuensi sebanyak 19 orang, lebih dari 3 tahun presentase 

sejumlah 6% dan frekuensi sebanyak 6 orang.  

III.1.5 Status Penderita Kanker 

Berikut  adalah tabel yang menunjukan gambaran karakteristik penedrita 

kanker berdasarkan status penderita kanker 
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Tabel 3.5  Status penderita kanker 

No Menerima bantuan F % 

 1 Iya 84 84,0 

2 Tidak 16 16,0 

Total 100 100,0 

Sumber : Hasil pengolahan data kuisioner no p1.3.2 

Berdasarkan tabel 3.5 dapat diketahui bahwa, status penderita kanker yang 

menerima bantuan pengobatan dan tidak di Surabanya dari total 100 responden 

adalah sebagai berikut, sebagian besar penderita kanker di Surabaya bantuan 

pengobatan dengan presentase sejumlah 84% dan frekuensi 84 orang, sedangkan 

sisanya tidak menerima bantuan pengobatan dengan presentase 16% dan frekuensi 

16 orang. Dari data tersebut peneliti tertarik untuk melakukan probing kepada 

responden baik yang menerima bantuan maupun yang tidak menerima bantuan. 

Berikut adalah hasil probing yang dilakukan oleh peneliti kepada responden R81 

dan R65. 

“Yo memang mba aku berobat iku ga oleh bantuan sama sekali, duit 
iku kabeh yo metu seko duwitku dewe kalian duwitte bapak. Yaopo 
mbak katene  oleh bantuan ngurus ae aku ga tau, aku wegah ribette 
mbak. Bapak iku ngomong nang aku, yowes priksao nang dokter 
rasah ngurus BPJS ribet, aku yo manut ae, penting penyakitku iso 
mari. Hehehe”(R81) 

 Sementara itu salah seorang responden yang mengaku mendapatkan 

bantuan pengobatan mengungkapkan bahwa: 

“Prikso nang rumah sakit aku oleh bantuan mbak, dadi biaya iku 
rodo ringan keno gomikir liyone. Biyen bojoku sing nguruske BPJS 
mbak, nrimo ribet ga popo mung gur pisan og. Lek ora ngono yo 
eman mbak, ono fasilitas ko ga dimanfaatne, ngringanno banget, aku 
kemo yo gratis ga mbayar. Alhamdulilah mbak danane gak sepiro 
gede sing ditokne, nek aku gak nggo bantuan lak mesti uakeh banget 
dana sing kudu di tokne” (R65) 
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III.1.6 Jenis bantuan yang diterima 

Berikut  adalah tabel yang menunjukan gambaran karakteristik penedrita 

kanker berdasarkan jenis bantuan yang diterima oleh penderita kanker. 

Tabel 3.6 Jenis Bantuan Yang Diterima 

No Jenis bantuan F % 

 1 BPJS 42 42,0 

2 Askes 12 12,0 

3 Jamsostek 11 11,0 

4 Asuransi perusahaan / lembaga 19 19,0 

5 Lainnya 16 16,0 

Total 100 100,0 

Sumber: hasil pengolahan kuisioner 1.4.2 

Berdasarkan tabel 3.6 dapat diketahui bahwa hasil pengolahan kuisioner 

menunjukkan bahwa jenis bantuan yang diterima oleh responden yang 

mendapatkan bantuan pengobatan dalam penelitian ini yakni, BPJS presentase 

sejumlah 42% dan frekkuensi sebanyak 42 orang, Askes presentase sejumlah 12% 

dan presentase sebanyak 12 orang, Jamsostek presentase sejumlah 11% dan 

frekuensi sebanyak 11 orang, Asuransi kesehatan dari lembaga/instansi presentase 

sejumlah 19% dan frekuensi sebanyak 19 orang, dan lainnya presentase sejumlah 

16% dan frekuensi sebanyak 16 orang. 16 orang lainnya ini mereka merupakan 

penderita kanker yang tidak mendapatkan bantuan pengobatan baik dari 

pemerintah maupun lmbaga. 

 

III.1.7 Tingkat Pendidikan  

Berikut  adalah tabel yang menunjukan gambaran karakteristik penedrita 

kanker berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh penderita kanker. 
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Tabel 3.7 Tingkat Pendidikan 

No Tingkat Pendidikan F % 

 1 SD 13 13,0 

2 SMP 12 12,0 

3 SMA/SMK 41 41,0 

4 D3 18 18,0 

5 S1 15 15,0 

6 S2 1 1,0 

Total 100 100,0 

Sumber : Hasil pengolahan data kuisioner no p1.5.1 

Berdasarkan tabel 3.7 dapat diketahui bahwa, tingkat pendidikan yang 

dimiliki penderita kanker di Surabanya dari total 100 responden adalah sebagai 

berikut, SD presentase sejumlah 13% dan frekuensi sebanyak 13 orang, SMP 

presentase sejumlah 12% dan frekuensi sebanyak 12 orang, SMA/SMK presentase 

sejumlah 41% dan frekuensi sebanyak 41 orang, D3 presentase sejumlah 18% dn 

frekuensi sebanyak 18 orang, S1 presentae sejumlah 15% dan frekuensi sebanyak 

15 orang, dan S2 presentase sejumlah 1% dan frekuensi sebanyak 1 orang. 

 

III.1.8 Pekerjaan 

Berikut  adalah tabel yang menunjukan gambaran karakteristik penedrita 

kanker berdasarkan pekerjaan yang dimiliki penderita kanker. 

Tabel 3.8 Pekerjaan 

No Pekerjaan F % 

 1 Guru/dosen 13 13,0 

2 Dokter/ahli medis 7 7,0 

3 Karyawan swasta 18 18,0 

4 Wirausaha 35 35,0 

5 Mahasiswa/pelajar 2 2,0 

6 Ibu rumah tangga 22 22,0 
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7 Rohaniawan 3 3,0 

Total 100 100,0 

Sumber : Hasil pengolahan data kuisioner no p1.6.1 

Berdasarkan tabel 3.8 dapat diketahui bahwa, pekerjaan yang dimiliki 

penderita kanker di Surabanya dari total 100 responden adalah sebagai berikut, 

Guru/Dosen presentase sejumlah 13% dan frekuensi sebanyak 13 orang, 

Dokter/Ahli medis presentase sejumlah 7% dan frekuensi sebanyak 7 orang, 

Karyawan Swasta presentase sejumlah 18% dan frekuensi sebanyak 18 orang, 

Wirausaha presentase sejumlah 35% dan frekuensi sebanyak 35 orang, 

Mahasiswa/Pelajar presentase sejumlah 2% dan frekuensi sebanyak 2 orang, Ibu 

rumah tangga presentase sejumlah 22% dan frekuensi sebanyak 22 orang, 

rohaniawan presentase sejumlah 3% dan frekuensi sebanyak 3 orang. 

 

III.2 Tahapan Perilaku Penemuan Informasi  

Perilaku penemuan informasi menurut Kulthau (1991) dilakukan oleh 

seseorang secara bertahap guna memenuhi kebutuhan informasi yang dimilikinya. 

Kegiatan penemuan informasi ini dilakukan secara bertahap, tahapan tersebut di 

antaranya yaitu tahap awalan (initiation), pemilihan (selection), penjelajahan 

(exploration), penyusunan (formulation), pengumpulan (collection), penyajian 

(presentation). 

III.2.1 Tahap Awalan (Initiation) 

Pada bagian ini akan disajikan data berupa tabel mengenai tahapan awal 

(Initiation) yang perilaku penemuan informasi Carol C Kuhlthau (1991) yang 

dilakukan oleh penderita kanker dalam menemukan informasi. Pada tahapan awal 

(initiation) meliputi  permasalahan awal, reaksi terhadap permasalahan, jenis 

pemilihan tindakan awal, dan alasan pemilihan tindakan awal yang dipilih oleh 

penderita kanker dalam menemukan informasi. 
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III.2.1.1 Permasalahan Yang Dimiliki 

Pada indikator gejala permasalahan awal terdapa data kuantitatif dari hasil 

kuisioner yang telah diolah berupa tabelmenyadari atau merasakan permasalahan, 

dan permasalahan yang dimiliki. Data tersebut dapat di analisis lebih lanjut oleh 

peneliti kedalam sub indikator gejala permasalahan awal dan lama merasakan 

gejala yang dimiliki oleh penderita kanker di Surabaya. 

III.2.1.1.1 Menyadari/ Merasakan Permasalahan Yang Dimiliki 

Berikut  adalah tabel yang menunjukan tahapan awalan perilaku penemuan 

informasi dikalangan penedrita kanker berdasarkan apakah penderita kanker 

mengetahui / merasakan permasalahan  yang dimiliki. 

Tabel 3.11 Menyadari/Merasakan Permasalahan Yang Dimiliki 

No Menyadari/ 
Merasakan F % 

 1 Iya 83 83,0 
2 Tidak 17 17,0 

Total 100 100,0 

Sumber: pengolahan hasil kuisioner no 2.1.1.1 

Berdasarkan tabel 3.11 dapat diketahui bahwa hasil pengolahan kuisioner 

menunjukkan bahwa, dari 100 responden penderita kanker sebagian besar 

mengaku bahwa menyadari atau merasakan bahwadirinya memiliki permasalahan 

dengan prosesntase sejumlah 83% dan frekuensi sebanyak 83 orang, sedangkan 

sebagian lainnya mengaku bahwa dirinya tidak menyadari atau tidak merasakan 

bahwa ada permasalahan yang sebenarnya dimiliki. Hal ini sangat menarik 

perhatian peneliti, oleh karena itu meneliti mencoba melakukan probing dengan 

beberapa responden. 

Berikut adalah hasil probing yang dilakukan oleh peneliti dengan 

responden yang mengaku menyadari atau merasakan permasalahan awal. 
 
“Awale aku biasa ae mbak, tapi sui-sui kok koyo kroso ono sing aneh. 
Terus aku nyobak saben arepan turu tak rasakno terus. Jebul.. wahh 
itoo iki ono sing ora beres karo awaku mbak.”(R15) 
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Sementara itu responden lain yang mengau bahwa dirinya tidak merasakan 

atau tidak menyadari bahwa terdapat permasalahan pada dirinya ketika awal 

mulanya mengungkapkan. 

“Ra kroso opo-opo aku i mbak, biasa ae sing kroso malah anakku, 
jarene anakku dodoku kok ono sing bedo. Terus di gatekno ding 
anakku, aku malah biasa ae.”(R31)  

 

III.2.1.1.2 Permasalahan Yang dimiliki 

Berikut  adalah tabel yang menunjukan tahapan awalan perilaku penemuan 

informasi dikalangan penedrita kanker berdasarkan permasalahan  yang dimiliki. 

Tabel 3.12 Permasalahan Yang Dimiliki 

No Permasalahan Yang Dimiliki F % 
 1 Rasa sakit/nyeri pada bagian tubuh tertentu 26 26,0 

2 Rasa gatal pada bagian tubuh tertentu 14 14,0 
3 Rasa lemas/pusing 14 14,0 
4 Adanya benjolan 29 29,0 
5 Lainnya 17 17,0 

Total 100 100,0 
Sumber: hasil pengolahan data kuisioner no p2.1.1.2 

Berdasarkan tabel 3.12 dapat diketahui bahwa, gejala permasalahan awal 

yang dimiliki oleh penderita kanker di Surabanya dari total 100 responden adalah 

sebagai berikut, rasa sakit/nyeri pada bagian tubuh tertentu presentase sejumlah 

26% dan frekuensi sebanyak 26 orang, rasa gatal pada bagian tubuh tertentu 

presentase sejumlah 14% dan frekuensi sebanyak 14 orang, rasa lemas atau pusing 

presentase presentase sejumlah 14% dan frekuensi sebanyak 14 orang, adanya 

benjolan dan nyeri presentase sejumlah 29% dan frekuensi sebanyak 29 orang, 

lainnya  merupakan penderita kanker yang tidak merasakan atau mengetahu 

permasalahnnya presentase sejumlah 17% dan frekuensi sebanyak 17 orang. 
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III.2.1.2 Reaksi Terhadap Permasalahan  

 Pada bagian ini terdapat data berupa tabel mengenai reaksi pemikiran dan 

reaksi perasaan yang dimiliki oleh responden penderita kanker ketika mengetahui 

permasalahan yang dimilikinya. 

 III.2.1.2.1 Reaksi Pemikiran 
 

Berikut  adalah tabel yang menunjukan tahapan awalan perilaku penemuan 

informasi dikalangan penedrita kanker berdasarkan reaksi pemikiran terhadap 

permasalahan yang dimiliki oleh penderita kanker. 

Tabel 3.13 Reaksi Pemikiran 

 
No Reaksi Pemikiran F % 

 1 Berusaha merenungkan masalah 40 40,0 
2 Berusaha memikirkan tindakan 

yang harus dilakukan 
34 34,0 

3 Berusaha mengaitkan masalah 
dengan pegalaman pribadi 

26 26,0 

Total 100 100,0 
Sumber : hasil pengolahan kuisioner no 2.1.2.1 

Berdasarkan tabel 3.13 dapat diketahui bahwa hasil kuisioner 

menunjukkan reaksi pemikiran yang dimiliki oleh penderita kanker. Dari 100 

responden penderita kanker diperoleh data sebagai berikut: berusaha 

merenungkan masalah presentase sejumlah 40% dan frekuansi sejumlah 40 orang, 

berusaha memikirkan tindakan yang harus dilakukan presentase sejumlah 34% 

dan frekuensi sebanyak 34 orang, danberusaha mengaitkan permasalahan dengan 

pengalaman pribadi presentase sejumlah 26% dan frekuensi sebanyak 26 orang. 

III.2.1.2.1 Reaksi Perasaan 
 

Berikut  adalah tabel yang menunjukan tahapan awalan perilaku penemuan 

informasi dikalangan penedrita kanker berdasarkan reaksi perasaan terhadap 

permasalahan yang dimiliki oleh penderita kanker. 
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Tabel 3.14 Reaksi Perasaan 

 
No Reaksi Perasaan F % 

 1 Sedih 16 16,0 
2 Gelisah/cemas 27 27,0 
3 Takut 39 39,0 
4 Lainnya 18 18,0 

Total 100 100,0 
Sumber: hasil pengolahan data kuisioner no p2.1.2.2 

Berdasarkan tabel 3.14 dapat diketahui bahwa, reaksi terhadap 

permasalahan awal yang dimiliki oleh penderita kanker di Surabanya dari total 

100 responden adalah sebagai berikut, reaksi sedih presentase sejumlah 16% dan 

frekuensi sebnyak 16 orang, gelisah/cemas presentase sejumlah 27% dan 

frekuensi sebanyak 27 orang, takut presentase sejumlah 39% dan frekuensi 

sebanyak 39 orang, lainnya presentase sejumlah 18% dan frekuensi sebanyak 18 

orang. 

Hal ini menarik perhatian peneliti untuk itu peneili mencoba melakukan 

probing dengan responden. Berikut adalah hasil probing yang dilakukan oleh 

peneliti kepada responden R4 dan R1 

“Ga karu-karuan mbak aku ki, sudah ndak usah ditanya kalo itu. 
Pikiranku ki wes kemana-mana, rasane yo takut banget mbak, apa 
lagi usiaku tergolong belum tua-tua amat. Cuman ya mau gimana lagi 
mau ga mau harus tetap tak terima aku kudu bisa melawan rasa 
takutku dewe mbak, ben aku yo iso melawan penyakitku.”(R4) 

Sementara responden lainnya yang mengaku merasa biasa saja 

perasaannya ketika mengetahui permasalahan awal mengungkapkan bahwa: 

“Saya itu pas tau saya kena getah bening sakjane aku gupuh mbak, 
cemas dewe nek bakalan lapo-lapo, cuman pas ada istri saya 
bersikap biasa saja mbak, ga sedih ga takut, malah istri saya yang 
sedih. Insyaallah ada obatnya kalau mau berusaha mbak.”(R1) 
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III.2.1.3 Jenis Pemilihan Tindakan Awal   

Ada beberapa pilihan tindakan yang dilakukan oleh responden dalam 

penelitian ini pada tahap awal penemuan informasi,2 yakni keigiatan awal berupa 

tindakan berdiskusi dengan pihak-pihak lain mengenai permasalahan yang 

dihadapi serta alasan berdiskusi dengan pihak lain tersebut.  

 

III.2.1.3.1 Tindakan Awal 

Berikut  adalah tabel yang menunjukan tahapan awalan perilaku penemuan 

informasi dikalangan penderita kanker berdasarkan tindakan awal yaitu berdiskusi 

dengan pihak lain mengenai permasalahan yang dilakukan oleh penderita kanker 

di Surabaya. 

Tabel 3.15 Tindakan Awal 
 

No Tindakan Awal F % 
 
 
1 Berdiskusi dengan keluarga 52 52,0 
2 Berdiskusi dengan profesional 

kesehatan 
31 31,0 

3 Berdiskusi dengan teman yang lebih 
berpengalaman 

17 17,0 

Total 100 100,0 

Sumber: hasil pengolahan kuisioner no 2.1.3.1 
 

Berdasarkan tabel 3.15 dapat diketahui bahwa hasil kuisioner 

menunjukkan tindakan awal yang dilakukan oleh 100 responden penderita kanker. 

Yakni berdiskusi dengan keluarga presentase sejumlah 52% frekuensi sebanyak 

52 orang, berdiskusi dengan profesional kesehatan presentase sebanyak 31% dan 

berdiskusi dengan teman yang lebih berpengalaman presentase sejumlah 17% dan 

frekuensi sebanyak 17 orang. 

 

 

 

 

SKRIPSI FRANSISKA YUNI KNPERILAKU PENEMUAN INFORMASI  .....

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



III-14 
 

III.2.1.3.2 Tujuan Pemilihan Tindakan Awal  

Berikut  adalah tabel yang menunjukan tahapan awalan perilaku penemuan 

informasi dikalangan penedrita kanker berdasarkan tujuan pemilihan tindakan 

awal dalam proses penemuan informasi oleh penderita kanker di Surabaya. 

Tabel 3.16 Tujuan Pemilihan Tindakan Awal 

No Tujuan F % 
 1 Untuk mengetahui tindakan yang harus 

dilakukan sesuai dengan kondisi diri anda 
47 47,0 

2 Untuk mengetahui informasi dan tindakan 
yang tepat 

20 20,0 

3 Untuk mengetahui pengalaman yang pernah 
dirasakan teman 

15 15,0 

4 Lainnya 18 18,0 
Total 100 100,0 

Sumber : hasil pengolahan kuisioner no2.1.3.2 

 
Berdasarkan tabel 3.16 dapat diketahui bahwa hasil pengolahan kuisioner 

menunjukkan tujuan yang dimiliki oleh 100 responden penderita kanker dalam 

melakukan tindakan awal pada proses penemuan informasi. Yakni, tujuan Untuk 

mengetahui tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan kondisi diri anda 

presentase sejumlah 47% dan frekuensi sebanyak 47 orang, Untuk mengetahui 

informasi dan tindakan yang tepat presentase sejumlah 20% dan frekuensi 

sebanyak 20 orang, Untuk mengetahui pengalaman yang pernah dirasakan teman 

presentase sejumlah 15% dan frekuensi sebanyak 15 orang. Dan lainnya 

presentase sejumlah 18% dan frekuensi sebanyak 18 orang. 

 

III.2.2 Tahap Pemilihan (Selection) 

Tahap pemilihan dapat diidentifikasikan sebagai aktivitas yang dilakukan 

oleh penderita kanker setelah mulai mengetahui permasalahan dan informasi 

secara umum, yaitu mengenai kanker yang dideritanya. Kemudian penderita 

kanker mulai menelusur informasi sesuai  kebutuhannya dengan berbagai macam 
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jenis sumber informasi, baik sumber tercetak maupun sumber elektronik. Pada 

tahap ini akan disajikan data dalam bentuk tabel mengenai jenis sumber informasi, 

frekuensi mengakses sumber informasi, tujuan memilih sumber informasi, dan 

reaksi terhadap topik permasalahan.  

III.2.2.1 Pemilihan Jenis Sumber Informasi 

Berikut adalah tabel yang menunjukan tahapan pemilihan perilaku 

penemuan informasi dikalangan penedrita kanker berdasarkan jenis sumber 

informasi yang diakses oleh penderita kanker di Surabaya. 

Tabel 3.17 Jenis Sumber Informasi 

No Jenis Sumber Informasi F % 

1. Cetak (Koran, buletin, brosur, 

majalah/tabloid kesehatan) 
42,0 42 

 2.  Elektronik (blogg, website, sosial 

media, youtube, televisi) 
58,0 58 

Total 100,0 100 

Sumber : hasil pengolahan kuisioner no 2.2.1.1 

Dari tabel 3.17 dapat diketahui bahwa hasil kuisioner menunjukkan jenis 

sumber informasi yang di akses oleh 100 penderita kanker yang dijadikan 

responden dalam penelitian ini antara lain, sebagian besar responden memilih 

jenis sumber informasi elektronik dengan presentase sejumlah 58% dan frekuensi 

sebanyak 58 orang, sedangkan sisanya memilih jenis sumber informasi tercetak 

dengan presentase sejumlah 42% dan frekuensi sebanyak 42 orang. 

 

III.2.2.2 Frekuensi Mengakses Sumber informasi 

Berikut adalah tabel yang menunjukan tahapan pemilihan perilaku 

penemuan informasi dikalangan penedrita kanker berdasarkan frekuensi 

mengakses sumber informasi yang dilakukan oleh respoden. 
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Tabel 3.18 Frekuensi Mengakses Sumber Informasi 
 

No Frekuensi F % 
 1 Sering sekali 15 15,0 

2 Sering 22 22,0 
3 Kadang-kadang 35 35,0 
4 Jarang 28 28,0 

Total 100 100,0 
Sumber: hasil pengolahan kuisioner no 2.2.2.1 

 Berdasarkan tabel 3.18 dapat diketahui bahwa hasil kuisioner 

menunjukkan frekuensi waktu yang dilakukan oleh penderita kanker dalam 

mengakses informasi. Dari 100 responden penderita kanker diperoleh data sebagai 

berikut. Sering sekali presentase sejumlah 15% dan frekuensi sebanyak 15 orang, 

sering presentase sejumlah 22% dan frekuensi sebanyak 22 orang, kadang-kadang 

presentase sejumlah 35% dan frekuensi sebanyak 35 orang, dan jarang presentase 

sejumlah 28% dan frekuensi sebanyak 28 orang. Hal ini menarik perhatian 

peneliti,untukitu peneliti melakukan probing dengan. 

 Berikut adalah hasil probing yang dilakukan oleh peneliti dengan 

responden yang mengaku sering sekali mengakses sumber informasi. 

“Iya mbak, pokoknya sempet nggak sempet tak sempet-sempetin biar 
dapet banyak informasi terkait penyakitku mbak. Ya aku sih selama 
melakukannya ga ada masalah mbak, toh pada akhirnya ya aku 
sendiri yang bakal nikmatin keuntungannya. Sebenere sih sebelumnya 
aku sudah tanya-tanya kedokter, pas dikasih tau kalo aku kena kanker 
aku kaget sih mbak, cuman ya aku ga mau tinggal diam, harus sering-
sering cari informasi.”(R9) 

 

Sementara itu responden lain yang mengaku jarang mengakses sumber 

informasi yang dipilih mengungkapkan bahwa: 

“Halah mbak, aku ki yo kesel mbak, sakjane aku wes takok-takok 
sadurunge terus gae memastikan aku dikon golek informasi dewe. 
Terserah arepan nani li golek. Yo tak golek mbak informasine iku, aku 
moco-moco nang internet, utowo liyone. Tapi aku yo ndue kegiatan 
liyone e mbak, ngopeni gaweanku ae ra rampung-rampung, dadi yo 
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sesempetku aku golek. Kadang dulurku perhatian karo aku yo melok 
golekke informasi. Aku dewe akeh sing bantu golek informasi, dadi yo 
rasah sering-sering lah mbak.”(R38) 

 

III.2.2.3 Tujuan Pemilihan Sumber Informasi 

Berikut adalah tabel yang menunjukan tahapan pemilihan perilaku 

penemuan informasi dikalangan penedrita kanker berdasarkan tujuan pemilihan 

sumber informasi yang digunakan oleh respoden. 

Tabel 3.19 Tujuan Pemilihan Sumber Informasi 
 

No Tujuan Pemilihan Sumber Informasi F % 
 1 Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan 24 24,0 

2 Untuk mendapatkan informasi terkait dengan topik 
permasalahan 

33 33,0 

3 Untuk mendapatkan informasi akurat dan terbaru 29 29,0 
4 Lainnya 14 14,0 

Total 100 100,0 

Sumber : hasil pengolahan kuisioner no 2.2.3.1 

Berdasarkan tabel 3.19 dapat diketahui bahwa hasil pengolahan kuisioner 

menunjukkan data mengenai tujuan pemilihan sumber informasi yang dilakukan 

oleh penderita kanker. Dari 100 responden penderita kanker diperoleh data yakni, 

tujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan presentase sejumlah 24% 

dan frekuensi sebanyak 24 orang, untuk mendapatkan informasi terkait dengan 

topik permasalahan presentase sejumlah 33% dan frekuensi sebanyak 33 orang, 

untuk mendapatkan informasi akurat dan terbaru presentase sejumlah 29% dan 

frekuensi sebanyak 29 orang, dan lainnya presentase sejumlah 14% dan frekuensi 

sebanyak 14 orang. 

 
III.2.2.4 Reaksi Terhadap Topik Permasalahan Kanker 

Berikut adalah tabel yang menunjukan tahapan pemilihan perilaku 

peneman informasi dikalangan penedrita kanker berdasarkan reaksi terhadap topik 
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permasalahan kanker setelah melakukan penemuan informasi melalui berbagai 

jenis sumber. 

Tabel 3.20 Reaksi Terhadap Topik Permasalahan Kanker 

No Reaksi  F % 

1.   Optimis karena telah 

menemukan informasi 
79 79,0 

2.  Biasa saja 21 21,0 

 Total 100 100,0 

Sumber : hasil pengolahan kuisioner no 2.2.4.1 

Berdasarkan tabel 3.20 dapat diketahui bahwa hasil kuisioner dari 100 

penderita kanker yang dijadikan responden dalam penelitian ini diperoleh data 

sebagai berikut, sebagian besar penderita kanker mengaku merasa optimis setelah 

melakukan penemuan informasi melalui berbagai sumber pada tahap pemilihan 

dengan presentase sejumlah 79% dan frekuensi sebanyak 79 orang, sedangkan 

sebagian lainnya mengaku biasa saja setelah melakukan penemuan informasi 

dengan beberapa sumber presentase sejumlah 21% dan frekuensi sebanyak 21 

orang. Dari data tersebut peneliti tertarik dan melakukan probing pada responden. 

Berikut adalah hasil robing yang dilakukan oleh peneliti kepada responden R36 

dan R58. 

“Iya mbak, tadine aku rodok bingung mari dikandani dokter, tapi 
aku cobak golet-golet informasi nang internet, eh aku rodok ngerti 
sing dimaksud dokter iku opo. Intine aku ki keno kanker, penyakitku 
iso di obati, cuman butuh proses jarene nang internet iku mbak. 
Dadi aku rodok lego lah mbak, ternyata penyakitku iso di 
obati.”(R36) 

 

Sementara itu responden lain yang mengaku biasa saja setelah melakukan 

tindakan penemuan informasi dengan berbagai sumber mengungkapkan bahwa: 

“Aku iku mbak mari dikandan-kandani dokter nyobak golek-golek 
informasi dewe, cobak moco-moco buku kesehatatan, brosur sing 
seko internet. Iyo aku iso nemu informasine mbak, ning aku biasa ae 
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i mbak, ga sedih ga, ga seneng yo biasa ae, mergo mungkin 
sadurunge aku wes dikandan-kandani dokter.”(R58)  

 

III.2.3 Tahap Penjajakan (Exploration) 

Tahap penjajakan diidentifikasikan sebagai tahap dimana  penderita 

kanker berusaha memperluas pengetahuannya lebih lanjut terhadap informasi 

yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapinya, dan berusaha 

membandingkan informasi yang telah ditemukan oleh penderita kanker pada 

tahap sebelumnya. Hal yang menandai aktivitas penjajakan yaitu akan muncul 

sebuah kebingungan yang meningkat dari penderita kanker. Pada bagian tahap 

penjajakan dalam pola perilaku penemuan informasi akan disajikan beberapa data 

terkait dengan aktivitaas penjajakan yang dilakukan oleh penderita kanker di 

Surabaya. Aktivitas tersebut meliputi cara mendapatkan informasi tambahan baik 

secara manual maupun digital, alasan memilih cara mendapatkan informasi 

tambahan terkait dengan kanker, frekuensi menggunakan cara tersebut, dan reaksi 

yang ditimbulkan setelah mendapatkan informasi dari cara tersebut. 

III.2.3.1 Cara Mendapatkan Informasi Tambahan 

Berikut adalah tabel yang menunjukan tahap penjajakan perilaku 

penemuan informasi dikalangan penedrita kanker berdasarkan cara mendapatkan 

informasi tambahan terkait dengan kanker yang dilakukan oleh respoden.  

Tabel 3.21 Pemilihan Cara Mendapatkan Informasi Tambahan 

No  Cara  F % 

 1.  Manual  42 42,0 

2.  Digital  58 58,0 

Total Total 100 100,0 

Sumber: hasil pengolahn kuisioner no 2.3.1.1 

Berdasarkan tabel 3.21 dapat diketahui bahwa hasil kuisioner 

menunjukkan dari 100 penderita kanker yang dijadikan responden dalam 

penelitian ini memilih menggunakan cara manual dengan presentase sejumlah 
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47% dan frekuensi sebanyak 47 orang, dan memilih menggunakan cara digital 

presentase sejumlah 53% dengan frekuensi sebanyak 53 orang. Dari data tersebut 

dapat di analisis lebih rinci lagi oleh peneliti untuk mengetahui cara manual 

seperti apa saja yang dilakukan oleh penderita kanker yang memilih menggunakan 

cara manual. Serta cara digital apa saja yang dilakukan oleh penderita kanker 

dalam menemukan informasi tambahan yang dipilih oleh penderita kanker yang 

memilih cara digital. Data tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel berikut 

Tabel 3.22 Cara Manual 

No Cara manual F % 

 1 Diskusi secara dengan keluarga/teman sesering mungkin 20 20,0 

2 Konsultasi dengan dokter secara lebih intensif 19 19,0 

3 Membaca bahan bacaan (buku, majalah) terikait dengan 

topik  
3 3,0 

4 Lainnya 58 58,0 

Total 100 100,0 

Sumber: hasil pengolahan kuisioner no 2.3.1.2 

 Berdasarkan tabel 3.22 dapat diketahui bahwa hasil kuisioner 

menunjukkan penderita kanker di Surabaya melakukan penemuan informasi 

tambahan yang menggunakan cara nonterorganisir. Dari 100 penderita kanker 

yang menjadi responden dalam penelitian ini diperoleh data sebagai berikut, 

diskusi dengan keluarga/ teman sesering mungkin presentase sejumlah 20% dan 

frekuensi sebanyak 20 orang, konsultasi dengan dokter secara lebih intensif 

presentase sejumlah 10% dan frekuensi sejumlah 19 orang, mengaitkan informasi 

dengan pengalan sejumlah 3% dan frekuensi sejumlah 3 orang, dan lainnya  

adalah penderita kangker yang memilih menggunakan cara teorganisir presentase 

sejumlah 58% dengan frekuensi 58 orang. 
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Tabel 3.23 Cara Digital 

No Cara Digital F % 

 1 Diskusi dengan pihak lain melalui sosial media 

(facebook, twitter, dll) lebih sering. 
15 15,0 

2 Mengakses informasi melalui website atau 

blogg sesering mungkin. 
29 29,0 

3 Menonton tayangan video terkait kanker di 

televisi atau di internet 
14 14,0 

4 Lainnya 42 42,0 

Total 100 100,0 

Sumber: hasil pengolahan kuisioner no 2.3.1.2 

Berdasarkan tabel 3.23 dapat diketahui bahwa hasil kuisioner 

menunjukkan penderita kanker di Surabaya melakukan penemuan informasi 

tambahan yang menggunakan cara-cara digital. Dari 100 penderita kanker yang 

menjadi responden dalam penelitian ini diperoleh data sebagai berikut, diskusi 

dengan pihak lain melalui sosial media (facebook, twitter dll) lebih sering 

presetase sejumlah 15% dan frekuensi 15 orang, mengakses informasi melalui 

website atau blogg sesering mungkin presentase sejumlah sejumlah 29% dan 

frekuensi sebanyak 29 orang, menonton tayangan video terkait kanker di televisi 

atau di internet presentase sejumlah 14% dan frekuensi 14 orang, dan lainnya 

adalah penderita kanker yang menggunakan cara manual presentase sejumlah 42% 

dengan frekuensi sebanyak 42 orang. 

III.2.3.2 Tujuan melakukan penemuan Informasi Tambahan 

Berikut adalah tabel yang menunjukan tahap penjajakan perilaku 

penemuan informasi dikalangan penedrita kanker berdasarkan tujuan melakukan 

penemuan informasi tambahan terkait dengan kanker yang dilakukan oleh 

respoden. 
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Tabel 3.24 Tujuan melakukan penemuan Informasi Tambahan 

No Tujuan F % 
 1 Untuk menemukan informasi 

sebanyak-banyaknya 
70 70,0 

2 Untuk  menambah informasi terkait 
dengan topik 

23 23,0 

3 Lainnya 7 7,0 
Total 100 100,0 

Sumber : hasil pengolahan kuisioner no 2.3.2.1 

 
Berdasarkan tabel 3.24 dapat diketahui bahwa hasil pengolahan kuisioner 

menunjukkan tujuan responden melakukan tindakan penemuan informasi 

tambahan terkait dengan kanker. Dari 100 responden penderita kanker sebagian 

besar bertujuan melakukan tindakan penemuan informasi tambahan untuk 

menemukan informasi sebanyak-banyaknya dengan prosentase sejumlah 70% dan 

frekuensi sebanyak 70 orang, sisanya untuk mengetahui informasi yang harus 

digunakan presentase sejumlah 23% dan frekuensi sebanyak 23 orang, dan 

lainnya presentase sejumlah 7% dan frekuensi sebanyak 7 orang. Hal ini menarik 

perhatian peneliti, untuk itu peneliti berusaha melakukan probing dengan 

beberapa responden. 

Berikut adalah hasil probing yang dilakukan oleh peneliti dengan 

responden yang mengaku memiliki tujuan untuk menemukan informasi sebanyak-

banyaknya.  

“Wes mbak, nek aku penting tak golek sek ae mbak, nang dokter, nang 
koncoku sing wes pengalaman. Kabeh tak takoi maneh mbak. Coro-
corone tak jak musyawarah lah, mergone iku aku esih bingung mbak, 
ngko nek aku gak ngono sopo sing ngerti mbak? Sopo sing arep 
nulungi aku lek aku lapo-lapo?, yowes digolek sek ae sing 
akeh.”(R69) 

 Sementara itu responden lain yang mengaku memiliki tujuan untuk 

mengetahui informasi yang harus digunakan mengungkapkan : 

“yoo pengen ngerti ae mbak informasi sing kudune pas di gae aku ki 
opo. Kan informasine uaakeh banget mbak. Mulakno aku golet maneh 
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informasine,sak durunge aku nglakoni oprasi lho yo mbak. Bee aku 
iso nemu mbak informasine,kan jenenge aeusaha mbak”(R79) 

 

III.2.3.3 Frekuensi Mengakses Informasi  

Berikut adalah tabel yang menunjukan tahap penjajakan pada perilaku 

penemuan informasi dikalangan penedrita kanker berdasarkan frekuensi 

mengakses informasi yang dibutuhkan oleh penderita kanker di Surabaya. 

Tabel 3.25 Frekuensi Mengakses Informasi  

No Frekuensi F % 

1.   Sering sekali 36 36,0 

2.  Sering 28 28,0 

3.  Kadang-kadang 31 31,0 

4.  Jarang 5 5,0 

5.  Total 100 100,0 

Sumber : hasil pengolahan kuisioner no2.3.3.1 

Berdasarkan tabel 3.25 dapat diketahui bahwa hasil pengolahan kuisioner 

menunjukan frekuensi mengakses informasi yang dibutuhkan oleh penderita 

kanker adalah sebagai berikut, sering sekali presentase sejumlah 36% dan 

frekuensi sebanyak 36 orang, sering 28% presentase sejumlah 28 orang, kadang-

kadang presentase sejumlah 31% dan frekuensi sebanyak 31 orang, jaranng 

presentase sejumlah 5% dan frekuensi sebanyak 5 orang. 

 

III.2.3.4 Reaksi Terhadap Penemuan Informasi Tambahan 

Berikut adalah tabel yang menunjukan tahap penjajakan perilaku 

penemuan informasi dikalangan penedrita kanker berdasarkan reaksi yaitu reaksi 

perasaan dan reaksi pemikiran setelah melakukan cara menemukan informasi 

tambahan terkait dengan kanker yang dilakukan oleh respoden.  
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Tabel 3.26 Reaksi Perasaan Terhadap Penemuan Informasi Tambahan 

No Reaksi Perasaan F % 

 1 Semakin Bingung  71 71,0 

2 Biasa saja / tidak merasa bingung 29 29,0 

Total 100 100,0 

Sumber: hasil pengolahan kuisioner 2.3.4.1 

Dari tabel 3.26 dapat diketahui bahwa hasil pengolahan kuisioner 

menunjukan bahwa dari 100 penderita kanker yang dijadikan responden dalam 

penelitian ini setelah melakukan tindakan penemuan informasi tambahan mereka 

mengakui bahwa merasa semakin bingung setelah melakukan informasi tambahan 

dengan presentase sejumlah 71% dan frekuensi sebanyak 71 orang, dan sisanya 

mengaku biasa saja atau tidak merasakan kebingungan dengan presentase 

sejumlah 29% dan frekuensi sebanyak 29 orang. Hal ini sangat menarik perhatian 

peneliti untuk itu peneliti melakukan probing dengan responden.  

Berikut adalah hasil probing yang dilakukan oleh peneliti dengan 

responden yang mengaku merasa bingung setelah melakukan penemuan informasi 

tambahan. 

“Kene iku malah bingung mbak, bukane tambah paham malah 
tambah bingung. Maune iku yo aku wes rodo paham sitik kepiye lek 
nomboni, tapi pas aku golek-golek informasi neh jarene suatu saat 
iso kumat neh, iso nurun juga, duuuh ssetrees mbak pas iku, gak 
pengen lapo-lapo.”(R25) 

 Sementara itu responden lain yang mengaku merasa biasa saja 

terhadaptindakan penemuan informasi tambahan mengungkapkan: 

“Yo lek aku si mari golek informasine aku biasa ae mbak, wog 
sadurunge ki aku wes ruh nek keno kangker ki resikone koyo opo, 
mergo aku dicritoni koncone budheku biyen pas keno kanker, yowes 
aku biasa ae kene yo lagi berusaha penting.”(R54) 
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Tabel 3.27 Reaksi Pemikiran Terhadap Penemuan Informasi Tambahan 
 

No Reaksi Pemikiran F % 
 1 Berusaha melengkapi informasi yang dibutuhkan 67 67,0 

2 Berusaha mencari informasi baru 29 29,0 
3 Lainnya 4 4,0 

Total 100 100,0 

Sumber: hasil pengolahan kuisioner no 2.3.3.2 

 
Berdasarkan tabel 3.27 dapat diketahui bahwa hasil pengolahan kuisioner 

menunjukkan reaksipemikiran yang dimiliki oleh penderita kanker pada tahap 

exploration. Dari 100 responden penderita kanker diketahui presentase sejumlah 

67% atau sekitar 67 orang memikirkan berusaha melengkapi informasi yang 

dibutuhkan, presentase sejumlah 29% atau sekitar 29 orang berusaha mencari 

informasi yang baru, dan lainnya presentase sejumlah 4% dan frekuensi sebanyak 

4 orang. 

 

III.2.4 Tahap Perumusan (Formulation) 

Tahap perumusan pada proses penemuan informasi menurut Carol C 

Kulhthau pada tahun 1991 dapat diidentifikasikan sebagai tahap dimana 

permasalahan mulai terfokus karena informasi yang dibutuhkan telah ditemukan, 

hal-hal yang dilakukan pada tahap ini haya tindakan terhadap informasi sebelum 

akhirnya informasi tersebut dikumpulkan untuk digunakan. Hal yang menandai 

dari tahap ini yaitu berupa rasa ketidakpastian yang berkurang dari para penderita 

kanker. 

 

III.2.4.1 Jenis Pemilihan Tindakan Terhadap Informasi 

Berikut adalah tabel yang menunjukan tahap perumusan pada perilaku 

penemuan informasi dikalangan penedrita kanker berdasarkan jenis pemilihan 
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tindakan yang dilakukan oleh penderita kanker setelah mendapatkan informasi 

yang ditemukan sebelum akhirnya dikumpulkan utuk digunakan. 

Tabel 3.28 Jenis Pemilihan Tindakan Terhadap Informasi 

No Tindakan F % 

 1 Menelitinya kembali sebelum digunakan 69 69,0 

2 Langsung menerimanya dan menggunakannya 31 31,0 

Total 100 100,0 

Sumber : hasil pengolahan kuisioner no 2.4.1.1 

Berdasarkan tabel 3.28 dapat diketahui bahwa hasil pengolahan kuisioner 

menunjukkan jenis pemilihan tindakan yang dilakukan oleh penderita kanker 

ketika mendapatkan informasi, sebelum informasi dikumpulkan untuk digunakan. 

Dari 100 penderita kanker yang dijadikan responden dalam penelitian ini 

diperoleh data yaitu, sebagian besar penderita kanker mengaku meneliti informasi 

sebelum digunakan dengan presentase sejumlah 69% dan frekuensi sebanyak 69 

orang, sedangkan sisanya mengaku langsung menggunakan informasi presentase 

sejumlah 31% dan frekuensi sebanyak 31 orang.  

Tabel 3.29 Cara Memfokuskan Informasi 
 

No Cara Memfokuskan Informasi F % 
 1 Mengaitkan dengan topik permasalahan 61 61,0 

2 Mengaitkan dengan pengalaman pribadi 29 29,0 
3 Lainnya 10 10,0 

Total 100 100,0 

Sumber: hasil pengolahan kuisioner no 2.4.1.2 

 
Dari tabel 3.29 di atas dapat diketahui bahwa hasil kuisioner menunjukkan 

cara-cara yang dilakukan oleh penderita kanker untuk memfokuskan informasi 

pada tahap perumusan (formulation). Dari 100 responden penderita kanker 

diperoleh data yakni, mengaitkan dengan topik permasalahan presentase sejumlah 

61% dan frekuensi sebanyak 61 orang, mengaitkan dengan pengalaman pribadi 
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presentase sejumlah 29% dan frekuensi sebanyak 29 orang, dan lainnya 

presentase sejumlah 10% dan frekuensi sebanyak 10 orang. 

III.2.4.3 Tujuan Melakukan Tindakan Terhadap Informasi 

Berikut adalah tabel yang menunjukan tahap perumusan pada perilaku 

penemuan informasi dikalangan penedrita kanker berdasarkan tujuan yang 

dimiliki oleh penderita kanker melakukan tindakan sebelum informasi 

dikumpulkan untuk digunakan. 

Tabel 3.30 Tujuan Melakukan Tindakan Terhadap Informasi 

No Tujuan F % 
 1 Untuk mendapatkan informasi yang rinci 

dan jelas 
23 23,0 

2 Untuk memperoleh informasi yang 
sesuai dengan topik 

29 29,0 

3 Agar informasi lebih terfokuskan 42 42,0 
4 Lainnya 6 6,0 

Total 100 100,0 
Sumber : Hasil pengolahan kuisioner no 2.4.2.1 

Berdasarkan tabel 3.30 dapat diketahui bahwa hasil pengolahan kisioner 

menunjukkan tujuan yang dikemukakan oleh penderita kanker melakukan 

tindakan terhadap infromasi sebelum informasi digunakan. Dari 100 penderita 

kanker yang dijadikan responden dalam penelitian ini diperoleh data yaitu, untuk 

mendapatkan informasi yang rinci dan jelas presentase sejumlah 23% dan 

frekuensi sebanyak 23 orang, untu memperoleh informasi yang sesuai dengan 

topik presentase sejumlah 29% dan frekuensi sebanyak 29 orang, agar informasi 

terfokuskan presentase sejumlah 42% dan frekuensi sebanyak 42 orang, dan 

lainnya presentase sejumlah 6% dan frekuensi sebanyak 6 orang. 
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III.2.5 Tahap Pengumpulan (Collection) 

Tahap pengumpulan merupakan tahap dimana informasi terkait dengan 

permasalahan mulai terfokuskan menurut  proses penemuan informasi menurut 

teori Carol C Kulhthau pada tahun 1991. Pada tahap ini penderita kanker hanya 

melakukan tindakan untuk mengumpulkan informasi yang telah terfokuskan. Di 

bagian ini akan disajikan data berupa tabel mengenai tindakan yang dilakukan 

oleh penderita kanker pada tahap pengumpulan.tindakan tersebut yakni, cara 

mengumpulkan informasi, cara menilai informasi, bentuk-bentuk penyimpanan 

informasi, dan alasan memilih bentuk penyimpanan informasi. 

III.2.5.1 Cara Mengumpulkan Informasi 

Berikut adalah tabel yang menunjukan tahap pengumpulan pada perilaku 

penemuan informasi dikalangan penedrita kanker berdasarkan cara 

mengumpulkan informasi yang dilakukan oleh penderita kanker. 

Tabel 3.31 Cara Mengumpulkan Informasi 

No Cara Mengumpulkan Informasi F % 

 1 Memfoto, mencatatat, dan mengingat-ingat 

informasi yang telah diperoleh 
23 23,0 

2 Merekam informasi, dan mengingat-ingat dari hasil 

tindakan yang telah dilakukan 
17 17,0 

3 Mencatat informasi dari hasil tindakan yang telah 

dilakukan 
33 33,0 

4 Mengingat-ingat informasi yang telah diperoleh 27 27,0 

Total 100 100,0 

Sumber : hasil pengolahan kuisioner no 2.5.1.1 

Berdasarkan tabel 3.31 dapat diketahui bahwa hasil kuisioner 

menunjukkan ada beberapa cara yang dilakukan oleh penderita kanker dalam 

mengumpulkan informasi. Dari 100 penderita kanker yang dijadikan responden 

dalam penelitian ini diperoleh data yaitu, memfoto, mencatatat, dan mengingat-

ingat informasi yang telah diperoleh presentase sejumlah 23% dan frekuensi 
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sebanyak 23 orang, merekam informasi, dan mengingat-ingat dari hasil tindakan 

yang telah dilakukan presentase sejumlah 17% dan frekuensi sebanyak 17 orang, 

mencatatinformasi dari hasil tindakan yang telah dilakukan presentase sejumlah 

33% dan frekuensi sebanyak 33 orang, mengingat-ingat informasi yang telah 

diperoleh presentase sejumlah 27% dan frekuensi sebanyak 27 orang. 

III.2.5.2 Cara-Cara Menilai Informasi 

Berikut adalah tabel yang menunjukan tahap pengumpulan pada perilaku 

penemuan informasi dikalangan penedrita kanker berdasarkan cara-cara menilai 

informasi yang dilakukan oleh penderita kanker. 

Tabel 3.32 Cara-Cara Menilai Informasi 

No Cara menilai informasi F % 

 1 Dilihat dari sumber informasinya 35 35,0 

2 Dilihat dari penulis informasinya 7 7,0 

3 Dilihat dari kesesuaian dengan 

permasalahan yang dihadapi 
39 39,0 

4 Dilihat dari keakuratannya 19 19,0 

 Total 100 100,0 

Sumber : hasil pengolahan kuisionel no 2.5.2.1 

Berdasarkan tabel 3.32 dapat diketahui bahwa dari hasil pengolahan 

kuisioner menunjukkan cara-cara yang dilakukan oleh penderita kanker dalam 

menilai informasi sebelum informasi tersebut digunakan. Dari 100 penderita 

kanker yang dijadikan responden dalam penelitian ini diperoleh data yaitu, dilihat 

dari sumber informasinya presentase sejumlah 35% dan frekuensi sebanyak 35 

orang, dilihat dari penulis informasinya presentase sejumlah 7% dan frekuensi 7 

orang, dilihat dari kesesuaian dengan permasalahan yang dihadapi presentase 

sejumlah 39% dan frekuensi sebanyak 39 orang, dilihat dari keakuratannya 

presentase sejumlah 19% dan frekuensi sebanyak 19 orang. Dari data tersebut 

peneliti tertarik untuk melakukan probing dengan responden, untuk itu peneliti 

melakukan probing dengan beberapa responden. 
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Berikut adalah hasil probing yang dilakukan oleh peneliti kepada 

responden yang mengaku melakukan penilaian informasi dengan cara melihat dari 

kesesuaian dengan permasalahan yang dihadapi : 

“ Iya saya tau mbak, sebenarnya diluar sana banyak informasi 
mengenai penyakit saya. Tapi lho mbak ga semua bisa tak simpen, 
bisa tak pake. Kadang informasine rodo ga pas mbak sama yang aku 
butuhin, jadi aku yo pilih-pilih maneh sesuai apa yang aku butuhin 
mbak.” (R72) 

 Sementara itu responden lain yang mengaku menilai informasi dengan 

cara melihat dari sumbernya mengungkapkan : 

“Lek aku yo mbak, asal iku sumbere iso dipercaya, misal koyo dokter, 
yowes mbak aku percoyo ae, informasine yo tak tompo. Lagian misal 
dipikir moso dokter mbujuk mbak. Aku ki wes mikir penyakitku rosone 
wes ngene iki, dadi yo aku wegah mikir liyo-liyone sermasuk sumbere 
informasi teko ngendi, asal seko dokter wes percoyo aku mbak.” 
(R89) 

Sedangkan responden lain yang mengaku menilai informasi dengan cara 

melihat dari penulisnya mengungkapkan : 

“Sebenernya kalo melihat dari permasalahan kita aja menurutku ga 
cukup si mbak, apa lagi kalo liatnya di internet. Kan banyak tuh 
penulis-penulis yang sebenernya masih cuma asal nulis aja. Makanya 
sebelun informasi itu ku ambi ya bolehlah ngecek dulu siapa sih yang 
nulis, kan cuma ngecek, bentar kok gak lama mbak. “(R31) 

Sedangkan responden lain yang mengaku menilai informasi dengan cara 

melihat dari keakurattan informasinya mengungkapkan bahwa : 

“Kalo aku sih ya mbak, ga mau yang ribet-ribetlah mbak, yaa selagi 
informasi itu banyak yang make terus yang make pada sembuh yo wes 
aku ikut make mbak. Berartikan itu informasinya udah bisa dipercaya 
ga bohong mbak.” (R97) 
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III.2.5.3 Bentuk-Bentuk Penyimpanan Informasi 

Berikut adalah tabel yang menunjukan tahap pengumpulan pada perilaku 

penemuan informasi dikalangan penedrita kanker berdasarkan bentuk-bentuk 

penyimpanan informasi yang dipilih oleh penderita kanker. 

Tabel 3.33 Bentuk-Bentuk Penyimpanan Informasi 

No Bentuk-bentuk penyimpanan F % 

 1 Dalam ingatan pribadi 32 32,0 

2 Dalam catatan-catatan/tulisan tangan  8 8,0 

3 Dalam komputer/smartphone  60 60,0 

Total 100 100,0 

Sumber : hasil pengolahan kuisioner no 2.5.3.1 

Dari tabel 3.33 dapat diketahui bahwa pengolahan hasil kuisioner 

menunjukkan bentuk-bentuk penyimpanan informasi yang dipilih oleh penderita 

kanker sebelum informasi digunakan. Dari 100 penderita kanker yang dijadikan 

responden dalam penelitian ini diperoleh data yaitu, dalam ingatan probadi 

prosentase sejumlah 32% dan frekuensi sebanyak 32 orang, dalam catatan-catatan/ 

tulisan tangan presentaase sejumlah 8% dan frekuensi sebanyak 8 orang, dalam 

komputer/smartphone prosentase sejumlah 60% dan frekuensi sebanyak 60 orang. 

III.2.5.4 Tujuan Mengumpulkan Informasi Kanker 

Berikut adalah tabel yang menunjukan tahap pengumpulan pada perilaku 

penemuan informasi dikalangan penderita kanker berdasarkan tujuan 

mengumpulkan informasi kanker yang dilakukan oleh penderita kanker. 

Tabel 3.34 Tujuan Mengumpulkan Informasi Kanker 

No Tujuan F % 
 1 Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan 18 18,0 

2 Untuk mendapatkan informasi yang sesuai permasalahan 56 56,0 
3 Untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci 17 17,0 
4 Lainnya 9 9,0 

Total 100 100,0 
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Sumber: hasil pengolahan kuisioner no 2.5.3.1 

 
Dari tabel 3.34 dapat diketahui bahwa hasil pengolahan kuisioner 

menunjukkan tujuan responden mengumpulkan informasi pada tahap 

pengumpulan ini. Dari 100 responden penderita kanker diperoleh data yakni, 

untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan presentase sejumlah 18% dan 

frekuensi sebanyak 18 orang, untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan 

topik presentase sejumlah 56% dan frekuensi sebanyak 56 orang, untuk 

mendapatkan informasi yang lebih rinci presentase sejumlah 17% dan frekuensi 

sebanyak 17 orang, dan lainnya prosentasesejumlah 9% dan frekuensi sebanyak 9 

orang. 

 

III.2.6Tahap Penyajian (Presentation) 

Tahap penyajian merupakan tahap akhir dari serangkaian proses penemuan 

informasi menurut teori Carol C Kulhthau pada tahun 1991. Tidak ada kegiatan 

menemukan informasi lagi pada tahap ini, hanya ada tindakan persiapan yang 

dilakukan oleh penderita kanker sebelum menggunakan informasi yang telah 

ditemukannya. Akan ada sebuah reaksi berupa rasa kecewa atau puas oleh 

penderita kanker terhadap serangkaian proses penemuan informasi yang telah 

dilakukannya. Pada bagian ini akan disajikan data berupa tabel mengenai reaksi 

terhadap proses penemuan informasi dan tindakan persiapan penggunaan 

informasi yang dilakukan oleh penderita kanker. 

III.2.6.1 Reaksi Terhadap Proses Penemuan Informasi 

Berikut adalah tabel yang menunjukan tahap penyajian pada perilaku 

penemuan informasi dikalangan penderita kanker berdasarkan reaksi yang 

dikeluarkan oleh penderita kanker setelah selesai melakukan proses penemuan 

informasi. 
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Tabel 3.35 Reaksi Terhadap Proses Penemuan Informasi. 

No Reaksi F % 

 1 Lega/puas 48 48,0 

2 Biasa saja 35 35,0 

3 Kecewa 17 17,0 

Total 100 100,0 

Sumber : hasil pengolahan kuisioner 2.6.1.1 

Berdasarkan tabel 3.35 dapat diketahui bahwa hasil pengolahan kuisioner 

menunjukkan perasaan yang ditkeluarkan pleh penderita kanker setelai selesai 

melakukan proses penemuan informasi. Dari 100 penderita kanker yang dijadikan 

responden dalam penelitian ini diperoleh data yaitu, perasaan lega/puas presentase 

sejumlah 48% dan frekuensi sebanyak 48 orang, biasa saja presentase sejumlah 

35% dan frekuensi sebanyak 35 orang, perasaan kecewa presentase sejumlah 17% 

dan frekuensi sebanyak 17 orang. Hal ini di anggap menarik oleh peneliti 

mengapa penderita kanker bisa merasa lega/puas, kecewa, dan biasa saja, untuk 

itu peneliti melakukan probing dengan responden.  

Berikut adalah hasil probing yang dilakukan oleh peneliti dengan 

responden yang mengaku merasa puas atau lega setelah melakukan proses 

penemuan infromasi. 

“Rosone ki plong mbak, aku perikso iku yo loos ae koyo biasa ra ono 
beban maneh, ga sio-sio aku montang-manting takok rono-rene hasile 
yo iso koyo ngene iki. Tapi aku tetep jaga-jaga mbak ben penyakite ra 
kambuh maneh.”(R25) 

Sementara itu responden lain yang mengaku merasa kecewa dengan proses 

penemuan informasi yang dilakukannya mengaku bahwa: 

“Rosone koyo kurang mantep mbak, rodo gelo sakjane ngopo aku lek 
takok-takok biyen ra cak-cek, doktere yo ngobatine ra cak-cek. Aku 
kudu rutin kontrol terus nang dokter mbak.”(R47) 

Sementara itu responden lain yang mengaku merasa biasa saja dengan 

proses penemuan informasi yang dilakukannya mengaku bahwa: 
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“Yo biasa mbak rasane, wes kudu-kudune koyo ngene, jenenge ae 
usaha golek tombo yo koyo ngene iki. Arep nangis, arep ngguyu tetep 
ga iso ngubah keadaan, yowis tak jalani ae. Lagian yo mbak kaet aku 
durung ruh nek akukeno kanker aku ki wes ruh koyongopo wong keno 
kanker iku, dulure koncoku ono mbak, dan aku wes ra kaget biasa 
ae.”(R64) 

 

III.3.6.2 Tindakan Persiapan Penggunaan Informasi kanker 

Berikut adalah tabel yang menunjukan tahap penyajian pada perilaku 

penemuan informasi dikalangan penderita kanker berdasarkan tindakan persiapan  

yang dilakukan oleh penderita kanker setelah selesai melakukan proses penemuan 

informasi. 

Tabel 3.36 Jenis Tindakan Persiapan 

No Jenis Tindakan Persiapan F % 

 1 Persiapan finansial 26 26,0 

2 Persiapan fisik  62 62,0 

3 Persiapan psikis 12 12,0 

Total 100 100,0 

Sumber : hasil pengolahan kuisioner no 2.6.2.1 

Berdasarkan tabel 3.36 dapat diketahui bahwa hasil kuisioner menunjukan 

tindakan persiapan sebelum menggunakan informasi yang dilakukan oleh 

responden setelah proses penemuan informasi berakhir. Dari 100 penderita kanker 

yang dijadikan responden dalam penelitian ini yakni, responden yang mengaku 

sebelum menggunakan informasi melakukan persiapan finansial presentase 

sejumlah 26%dan frekuensi sebanyak 26 orang, persiapan fisik dan mental 

presentase sejumlah 62% dan frekuensi sebanyak 62 orang, persiapan psikis 

presentase ssejumlah 12% dan frekuensi sebanyak 12 orang. 
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BAB IV 

ANALISIS TEMUAN DATA 

 Pada bab 4 ini akan disajikan analisis data dari hasil temuan data dan 

pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang telah diperoleh oleh peneliti dari 

kegiatan observasi dilapangan, penyebaran kuisioner dan probbing yang 

dilakukan oleh peneliti kepada responden. Dalam melakukan analisis data ini akan 

dikaitkan dengan teori yang sesuai, pendapat para ahli, penelitian terdahulu, juga 

akan diperkuat dengan jawaban dan pernyataan responden melalui hasil probbing 

yang dilakukan oleh peneliti. Secara keseluruhan pada bab 4 ini akan dijelaskan 

mengenai gambaran umum karakteristik yang dimiliki oleh enderita kanker dan 

proses perilaku penemuan informasi yang dilakukan oleh penderita kanker dalam 

menemukan informasi melalui enam tahapan. Ke enam tahapan perilaku 

penemuan informasi ini dalan teori Carol C Kulhthau (1991) meliputi, tahap 

awalan (initiation), tahap pemilihan (selection), tahap penjelajahan (exploration), 

tahap penyusunan (formulation), tahap pengumpulan (collection), dan tahap 

penyajian (presentation). Intinya pada bab 4 ini menjawab dari rumusan masalah 

yang terdapat didalam penelitian ini.  

 

IV.1 Gambaran Umum Karakteristik Sosial Penderita Kanker 

Karakteristik secara umum dapat diartikan sebagai suatu ciri atau tanda 

yang dimiliki oleh seseorang. Caragih (2013) mengatakan bahwa karakteristik 

secara umum dapat didefinisikan sebagai ciri atau karakter yang melekat secara 

alamiah pada diri seseorang. Hal ini meliputi umur, jenis kelamin, ras/suku, 

pengetahuan, kepercayaan, dan lain sebagainya. 

Penelitian ini juga membenarkan pernyataan yang dikemukakan oleh 

Caragih. Pada hasil temuan data BAB III. Tabel 3.1 sampai dengan 3.10 dapat 

menggambarkan secara umum karakteristik yang dimiliki oleh penderita kanker 

dalam penelitian ini. Karakteristik tersebut meliputi usia, jenis kelamin, jenis 
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kanker yang diderita, status penderita (penerima bantuan pengobatan atau tidak), 

tingkat pendidikan, dan pekerjaan.  

Dari 100 responden pendrita kanker dalam penelitian ini usianya sebagian 

besar diatas 40 tahun dengan presentase sejumlah 60% dan frekuensi sebanyak 60 

orang, berjenis kelamin prempuan dengan presentase sejumlah 61% dan frekuensi 

sebanyak 61 orang, kanker yang diderita adalah kanker organ dalam dengan 

presentase sejumlah 43% dan frekuensi sebanyak 43 orang, tingkat pendidikan 

yang dimiliki sebagian besar adalah SMA/SMK dengan presentase sejumlah 41% 

dan frekuensi sebanyak 41 orang, pekerjaan yang dimiliki adalah wirausaha 

dengan presentase sejumlah 35% dan frekuensi sebanyak 35 orang, status 

pengobatan mereka sebagian besar adalah penerima bantuan, baik bantuan dari 

pemerintah maupun dari lembaga, dengan presentase sejumlah 84% dan frekuensi 

sebanyak 84 orang. 

 

IV.2 Tahapan Perilaku Penemuan Informasi Menurut Carol C. Kuhlthau 

(1991) 

Perilaku penemuan informasi menurut Kulthau (1991) dilakukan oleh 

seseorang secara bertahap guna memenuhi kebutuhan informasi yang dimilikinya. 

Rasa ketidakpastian yang dimiliki oleh seseorang mendorong dirinya untuk 

melakukan suatu kegiatan untuk menemukan informasi. Kegiatan yang dilakukan 

secara bertahap ini melibatkan kemampuan afektif, kognitif dan psikomotor yang 

dimiliki oleh seseorang. Tahapan tersebut di antaranya yaitu tahap awalan 

(initiation), pemilihan (selection), penjelajahan (exploration), penyusunan 

(formulation), pengumpulan (collection), penyajian (presentation). 
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IV.2.1 Tahap Awalan (Initiation) 

Initiation atau merupakan tahap dimana penderita kanker telah menyadari 

permasalahan yang dimiliki. Aktivitas awal yang dilakukan oleh penderita kanker 

adalah menemukan informasi yang di butuhkannya. Tentunya semua penderita 

kanker akan melakukan aktivitas awalan tersebut, tindakan di tahap awalan yang 

dilakukan oleh penderita kanker untuk menemukan informasi antara lain 

melakukan diskusi dengan beberapa pihak terkait dengan permasalahan yang 

dimilikinya. Pada tahap ini ditandai dengan adaya suatu perasaan ketidakpastian 

dari penderita kanker akibat belum mampu menemukan informasi untuk 

permasalahan yang tengah dihadapinya. Selain itu pemikiran seseorang dalam hal 

ini adalah penderita kanker masih terfokus pada permasalahan yang dihadapi, 

mereka cenderung memikirkan tindakan yang harus dilakukan, merenungkan 

masalah, dan berusaha mengaitkan masalah dengan pengalaman pribadi 

(Kuhlthau, 1991).  

Hal tersebut dapat dibuktikan oleh peneliti melalui hasil temuan data yang 

telah dilakukan pada BAB III. Tabel 3.11 menunjukkan bahwa sebagian besar 

penderita kanker dari total 100 responden menyadari atau merasakan 

permasalahan yang dimiliki, dengan prosentase sejumlah 83% dan frekuensi 

sebanyak 83 orang. Sementara itu  sebagian kecil tidak menyadari atau merasakan 

permasalahan yang sebenarnya dimiliki dengan prosentase sejumlah 17% dan 

frekuensi sebanyak 17 orang. Hal tersebut seperti apa yang d kemukakan oleh 

Kulhthau (1991:366) yakni, tahap awalan dalam proses perilaku penemuan 

informasi akan terjadi ketika seseorang mulai menyadari atau merasakan 

permasalahan yang dimiliki. 

Selanjutnya Kuhlthau (1991:366) dalam teorinya mengemukakan bahwa, 

setiap orang tentu memiliki permasalahan yang membuatnya membutuhkan 

informasi dan membuatnya berada dalam kondisi ketidakpastian. Tentunya 

permasalahan yang dihadapi dari setiap individu berbeda-beda. Hal tersebut dapat 

dibuktikan oleh peneliti melalui  temuan data pada BAB III. Yakni pada tabel 
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3.12 menggambarkan mengenai permasalahan yang dimiliki oleh penderita 

kanker pada awal mulanya. Data yang telah di olah menunjukkan bahwa penderita 

kanker memiliki permasalahan awal seperti rasa sakit atau nyeri padabagian tubuh 

tertentu dengan prosentase sejumlah 26% dan frekuensi sebanyak 26 orang, rasa 

gatal pada bagian tubuh tertentu prosentase sejumlah 14% dan frekuensi sebanyak 

14 orang, rasa lemas atau pusing prosentase sejumlah 14% dan frekuensi 

sebanyak 14 orang, merasakan adanya benjolan presentase sejumlah 29% dan 

frekuensi sebanyak 29 orang, lainnya presentase sejumlah 17% dan frekuensi 

sebanyak 17 orang. Dari data mengenai permasalahan awal tersebut dapat 

diketahui bahwa itu merupakan bagian dari bentuk afektif yang ditekankan oleh 

Kuhlthau (1991). Salah satu reaksi yang ditimbulkan dari aspek afektif adalah 

perasaan sensorik yang meliputi rasa gatal, pusing, rasa nyeri, dan lainsebagainya 

(Abu Ahmadi, 2009:110). Dari pernyataan yang dikemukakan oleh para ahli dapat 

memperkuat hasil alaisis temuan data  yang dilakukan oleh peneliti.  

Kuhlthau menekankan ada beberapa aspek yang terlibat dalam 

prosespenemuan informasi. Aspek-aspek tersebut seperti aspek afektif, kognitif, 

dan aspek psikomotor. Belkin dan rekannya (1982) mengungkapkan bahwa aspek 

kognitif merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pemikiran dan pengetahuan 

yang dimiliki oleh pengguna terkait dengan permasalahan yang dihadapinya.  

Dari data yang diperoleh dilapangan menunjukkan bahwa 100 responden 

penderita kanker melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pemikiran 

terhadap permasalahan yang dimilikinya. Pada BAB III di tabel 3.13 

menggambarkan reaksi pemikiran yang dilakukan oleh penderita kanker terkait 

dengan permasalahan yang dimiliki. Yakni, berusahan merenungkan masalah 

presentase sejumlah 40% dan frekuansi sejumlah 40 orang, berusaha memikirkan 

tindakan yang harus dilakukan presentase sejumlah 34% dan frekuensi sebanyak 

34 orang, dan berusaha mengaitkan permasalahan dengan pengalaman pribadi 

presentase sejumlah 26% dan frekuensi sebanyak 26 orang. Data tersebut 

membenarkan pernyataan yang dikemukakan oleh Kulhthau (1991) dalam model 

yang dikembangkan pada teorinya. Kuhlthau berpendapat bahwa pada tahap awal 
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pemkiran seseorang akan terfokus pada permasalahan yang sedang dihadapinya, 

merenungkan masalah, berusaha memahami tugas atau tindakan dari setiap 

permasalahan  yang dimilikinya. Selain itu dapat diperkuat juga melalui pendapat 

yang dikemukakan oleh Abu Ahmadi (2009:83) yaitu, kegiatan berfikir 

merupakan bagian dari aspek kognitif yang dilakuka oleh seseorang ketika 

menjumpai permasalahan. Seseorang akan berusaha memikirkan solusi untuk 

segera menyelesaikan permasalahannya.  

Menurut Kuhlthau (1991:366) mengemukakan bahwa pada tahap awalan 

ini ditandai oleh sebuah perasaan ketidakpastian yang dimiliki oleh pengguna. 

Ketidakpastian tersebut berupa rasa ketakutan, cemas atau gelisah dan perasaan 

sedih atau dalam hal ini merupakan aspek afektif yang dimiliki oleh seseorang. 

Pendapat kuhlthau dapat dibenarkan oleh peneliti melalui hasil temuan data pada 

BAB III. Tabel 3.14 menggambarkan reaksi perasaan yang dimiliki oleh 100 

responden penderita kanker pada tahap awalan. Reaksi perasaan tersebut meliputi, 

rasa sedih presentase sejumlah 16% dan frekuensi sebnyak 16 orang, 

gelisah/cemas presentase sejumlah 27% dan frekuensi sebanyak 27 orang, takut 

presentase sejumlah 39% dan frekuensi sebanyak 39 orang, lainnya presentase 

sejumlah 18% dan frekuensi sebanyak 18 orang. hal ini dapat diperkuat juga 

dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Abu Ahmadi (2009:110) yakni, salah 

satu bentuk aspek afektif yang dimiliki seseorang ketika menghadapi situasi 

tertentu, seperti permasalahan misalnya. Reaksi ini berupa rasa sedih, kecewa, 

ketakutan, dan bahkan psimis.  

 Kuhlthau (1991) mengemukakan dari adanya aspek kognitif dan aspek 

afektif dapat menimbulkan aspek lanjutnya yakni aspek psikomotorik. Dimana 

aspek psikomotorik ini berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

seseorang guna memecahkan persoalan yang dimilikinya (Belkin dan Rekannya 

1982). Penderita kanker juga melakukan beberapa tidakan untuk menemukan 

informasi yang dilakukan pada tahap awalan (initiation). Tindakan tersebut dapat 

digambarkan melalui hasil temuan data pada BAB III yang telah dilakukan oleh 

peneliti. Tabel 3.15 menunjukkan bahwa beberapa tindakan awal yang dilakukan 
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oleh 100 responden penderita kanker diantaranya, berdiskusi dengan keluarga 

presentase sejumlah 52% frekuensi sebanyak 52 orang, berdiskusi dengan 

profesional kesehatan presentase sebanyak 31% dan berdiskusi dengan teman 

yang lebih berpengalaman presentase sejumlah 17% dan frekuensi sebanyak 17 

orang. Hal tersebut membenarkan pendapat Kuhlthau (1991:366) dalam teorinya 

yakni, tindakan yang dilakukan oleh seseorang pada tahap awal biasanya 

melakukan sebuah perundingan dengan pihak lain terkait dengan permasalahan 

yang dimiliki. 

  Tindakan diskusi yang dilakukan oleh seseorang pada tahap awalan ini 

dikarenakan adanya ketidakpastian yang dimiliki, dan semata-mata dilakukan 

karena ingin memenuhi kebutuhan informasi, dimana kebutuhan informasi 

tersebut merupakan salah satu motif atau tujuan seseorang untuk melakukan 

tindakan penemuan informasi. Seperti yang di kemukakan oleh Wilson (1999) 

mengungkapkan bahwa, ketika seseorang berada dalam kondisi membutuhkan 

informasi, maka pada dasarnya seseorang tersebut juga menyertakan tujuan yang 

mendasarinya untuk mendapatkan informasi.  

Pernyataan Wilson ini dapat dibuktikan oleh peneliti melalui hasil temuan 

data pada BAB III, pada tabel 3.16 menggambarkan beberapa tujuan 100 

responden penderita kanker melakukan tindakan diskusi pada tahap awal dalam 

proses penemuan informasi. Tujuan Untuk mengetahui tindakan yang harus 

dilakukan sesuai dengan kondisi diri anda presentase sejumlah 47% dan frekuensi 

sebanyak 47 orang, Untuk mengetahui informasi dan tindakan yang tepat 

presentase sejumlah 20% dan frekuensi sebanyak 20 orang, Untuk mengetahui 

pengalaman yang pernah dirasakan teman presentase sejumlah 15% dan frekuensi 

sebanyak 15 orang. Dan lainnya presentase sejumlah 18% dan frekuensi sebanyak 

18 orang. Hal ini juga dapat diperkuat oleh pernyataan yang dikemukakan oleh 

Kuhlthau (1991) bahwa tujuan dari tahap initiation ini adalah untuk mengetahui 

informasi terkait dengan tindakan akan dilakukan dan informasi yang harus di 

temukan pada tahap berikutnya.  
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Selain itu pernyataan tersebut juga dapat diperkuat dengan hasil probbing 

yang dilakukan peneliti kepada salah satu responden yang mengaku melakukan 

tindakan berdiskusi dengan dokter. Berikut adalah hasil probing yang dilakukan 

oleh peneliti: 

“ Iyo mbak, aku langsung takok nang dokter, soale kan dokter ngerti 
aku kudu lapo ae. Lek aku ga takok yo aku gangerti informasi opo 
mbak, padahal iku ki penting, mumpung penyakitku rung kebacut 
yowes mending takok sek ae ben akku ngerti” (R17). 

 

IV.2.2 Tahap Pemilihan (Selection) 

Tahap pemilihan (selection) merupakan tahap yang dialami oleh penderita 

kanker ketika mampu mengidentifikasikan permasalahannya secara umum, yakni 

permasalahan tentang kanker. Pada tahap ini penderita kanker akan mulai 

berinteraksi dengan sumber informasi untuk menemukan informasi yang 

dibutuhkan. Seperti apa yang dikemukakan oleh Hang In Noh dan rekan-rekannya 

dalam penelitiannya (2009) yaitu, cara yang dilakukan oleh seseorang untuk 

menemukan informasi selain berdiskusi dengan pihak lain juga bisa dilakukan 

melalui berbagai sumber informasi seperti televisi, radio, surat kabar, buku, 

majalah, internet dan lain sebagainya. 

Pernyataan Hang In Noh dapat dibuktikan oleh peneliti melalui hasil 

temuan data pada BAB III. Tabel 3.17 menunjukkan jenis sumber informasi yang 

dipilih atau digunakan oleh responden dalam menemukan informasi terkait 

dengan topik permasalahannya, yakni kanker. Dari 100 responden penderita 

kanker presentase 42% dan frekuensi 42 orang memilih menggunakan informasi 

tercetak seperti koran, buletin, brosur, majalah/tabloid kesehatan. Sedangkan 

penderita kanker yang memilih menggunakan sumber elektronik seperti blogg, 

website, sosial media, youtube, televisi presentase sejumlah 58% dan frekuensi 

sebanyak 58 orang. Hal ini juga membenarkan pernyataan Kuhlthau (1991:366) 

dalam teorinya yakni, pada tahap pemilihan dalam proses penemuan informasi 

seseorang akan mulai berinteraksi dengan berbagai macam sumber informasi. 
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Kuhlthau (1991:366) mengungkapkan, pada tahap pemilihan ini seseorang 

akan mulai menyediakan waktu, atau lebih tepatnya mulai meluangkan watunya 

untuk berinteraksi dengan sumber informasi yang digunakan. Tentunya setiap 

orang berbeda-beda dalam meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan sumber 

informasi, atau dalam hal ini adalah mengakses sumber informasi. Pernyataan 

Kuhlthau tersebut dapat dibuktikan oleh peneliti melalui hasil temuan data pada 

BAB III. Pada tabel 3.18 dapat menggambarkan alokasi waktu atau frekuensi 

waktu yang disediakan oleh penderita kanker untuk berinteraksi atau untuk 

mengakses sumber informasi yang digunakan. Dari 100 responden penderita 

kanker dapat diketahui bahwa sebagian besar mereka meluangkan waktunya 

sesering mungkin untuk mengakses sumber informasi. Yakni dengan presentase 

sering sekali sejumlah 15% dan frekuensi sebanyak 15 orang, sering presentase 

sejumlah 22% dan frekuensi sebanyak 22 orang Sedangkan sebagian lainnya 

alokasi waktu yang disediakan tidak begitu banyak untuk mengakses sumber 

informasi yang digunakan, yakni  kadang-kadang presentase sejumlah 35% dan 

frekuensi sebanyak 35 orang, dan jarang presentase sejumlah 28% dan frekuensi 

sebanyak 28 orang. Namun dari data tersebut dapat mendukung pernyataan yang 

dikemukakan oleh Kuhlthau. 

Dalam teorinya Kuhlthau (1991:366) mengatakan bahwa tujuan dari pada 

tahap pemilihan yang dilakukan sesorang semata-mata untuk menemukan 

informasi yang bisa dijadikan pengetahuan sementara, iformasi tersebut masih 

berkaitan dengan topik permasalahan yang dimiliki secara umum. Pernyataan 

tersebut dapat dibuktikan oleh peneliti melalui hasil temuan data pada BAB III. 

Pada tabel 3.19 dapat menggambarkan tujuan pemilihan yang dilakukan terhadap 

sumber informasi yang digunakan oleh penderita kanker, yakni dari 100 

responden penderita kanker diperoleh data , tujuan untuk mendapatkan informasi 

yang dibutuhkan presentase sejumlah 24% dan frekuensi sebanyak 24 orang, 

untuk mendapatkan informasi terkait dengan topik permasalahan presentase 

sejumlah 33% dan frekuensi sebanyak 33 orang, untuk mendapatkan informasi 
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akurat dan terbaru presentase sejumlah 29% dan frekuensi sebanyak 29 orang, dan 

lainnya presentase sejumlah 14% dan frekuensi sebanyak 14 orang. 

Hal yang menandai pada tahap ini adalah, perasaaan optimis yang mulai 

muncul dan menggantikan perasaan ketidak pastian dari penderita kanker. Hal ini 

seperti yang dikemukakan oleh Kuhlthau (1991:366) yaitu, pada tahap pemilihan 

akan muncul perasaan optimis yang dapat menggantikan perasaan ketidakpastian, 

perasaan optimis ini dapat memotivasi seseorang,  karena pada tahap ini seseorang 

telah menemukan informasi terkait dengan topik permasalahannya secara umum, 

meskipun hal ini hanya bersifat sementara. 

Pernyataan tersebut dapat dibuktikan oleh peneliti melalui hasil temuan 

data pada BAB III. Tabel 3.19 dapat menggambarkan sebuah reaksi perasaan yang 

dimiliki oleh penderita kanker terkait dengan topik permasalahan. Melalui data 

tersebut dapat diketahui bahwa, dari 100 responden penderita kanker sebagian 

besar merasa optimis karena telah menemukan informasi dengan presentase 

sejumlah 79% dan frekuensi sebanyak 79 orang. Hasil tersebut dapat mendukung 

pernyataan yang dikemukakan oleh Kuhlthau dalam teorinya. Hal ini juga dapat 

diperkuat oleh Maher (1969) yakni hal-hal yang terdapat pada aspek afektif adalah 

motovasi, dan suasana hati. Kedua hal tersebut memungkinkan seseorang 

termotivasi melakukan tindakan guna mencapai harapan-harapan yang 

dimilikinya.  

Hal ini juga dapat diperkuat oleh pernyataan yang dikemukakan oleh salah 

satu responden yang mengaku merasa optimis terhadap topik permasalahan yang 

dihadapinya setelah melakukan penemuan informasi pada tahap pemilihan.  

“ Yoo lumayan mbak, cek ra begitu shok koyo ndisik pas pertama kali 
ngerti penyakitku. Aku mulai paham aku kudu lapo ae, nek ameh 
berobat aku yo mulai ngerti aku kudu ngopo sek. Aku ngerti yo mergo 
aku moco-moco brosur seko doktere karo moco-moco liyone, selain 
takok-takok mau lho yo mbak.”(R52)  
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IV.2.3 Tahap Penjelajahan (Exploration) 

Tahap penjelajahan (exploration) merupakan tahap yang dilalui oleh 

penderita kanker dalam proses penemuan informasi. Pada tahap ini penderita 

kanker melakukan penemuan informasi tambahan dengan berbagai macam cara, 

melalui sumber informasi yang tersedia. Tahap ini ditandai dengan adanya reaksi 

berupa kebingungan yang meningkat. 

Kuhlthau (1991:366) mengungkapkan bahwa pada tahap exploration 

seseorang akan melakukan tindakan penemuan informasi tambahan dengan 

berbagai macam cara. Sultan Kav (2012) dalam penelitiannya, yaitu seseorang 

akan melakukan penemuan informasi menggunakan berbagai macam cara. 

Pernyataan tersebut dapat dibuktikan oleh peneliti melalui temuan data 

yang telah diperoleh pada BAB III. Tabel 3.20 dapat menggambarkan mengenai 

cara yang dilakukan oleh penderita kanker dalam menemukan iformasi tambahan. 

Penderita kanker menggunakan cara manual dengan presentase sejumlah 42% dan 

frekuensi sebanyak 42 orang, dan memilih menggunakan cara digital presentase 

sejumlah 58% dengan frekuensi sebanyak 58 orang. Tindakan tersebut merupakan 

bagiandari aspek psikomotor yang dilakukan oleh seseorang dalam menemukan 

informasi (Belkin dan Rekannya 1982). Dari data tersebut dapat membernarkan 

pernyataan yang dikemukakan oleh para ahli. 

Kuhlthau (1991:366) mengemukakan bahwa pada tahap ini seseorang akan 

berusaha mengakses informasi tambahan melalui sumber informasi 

nonterorganisir yaitu dengan cara bertanya dengan pihak lain secara lebih 

mendalam atau bisa juga dilakukan dengan cara mengaitkan informasi dengan 

pengalaman, dan dengan sumber informasi yang terorganisir, seperti membaca 

beberapa bahan bacaan terkait dengan topik permasalahan.  

Hal ini dapat dibuktikan oleh peneliti melalui temuan data yang diperoleh 

pada BAB III. Tabel 3.21 dan tabel 3.22 dapat menggambarkan sumber 

terorganisir dan sumber nonterorganisir yang digunakan oleh penderita kanker 

dalam menemukan informasi tambahan, baik dengan cara manual ataupun dengan 
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cara digital.  Sumber informasi terorganisir seperti Membaca bahan bacaan (buku, 

majalah) terikait dengan topik (tabel 3.21 BAB III), mengakses informasi 

Mengakses informasi melalui website atau blogg sesering mungkin (tabel 3.22 

BAB III) dan sumber informasi non terorganisir seperti Diskusi secara dengan 

keluarga/teman sesering mungkin, Konsultasi dengan dokter secara lebih intensif 

(tabel 3.21 BAB III), Diskusi dengan pihak lain melalui sosial media (facebook, 

twitter, dll) lebih sering, Menonton tayangan video terkait kanker di televisi atau 

di internet (tabel 3.22 BAB III). Hal ini juga dapat diperkuat oleh pernyataaan 

yang di kemukakan Dervin (1983) yakni, seseorang akan terlibt secara aktiv untuk 

melakukan tindakan penemuan informasi yang di anggapnya sesuai dengan 

kebutuhan. Tindakan tersebut bisa dilakukan oleh seseorang melalui berbagai 

cara. Misalnya seperti membaca, berdiskusi, dan lain sebagainya. 

Tujuan daripada tahap penjajakan (exploration) ini adalah untuk 

menemukan dan menambah informasi terkait dengan permasalahan. Seperti apa 

yang dikemukakan oleh Kuhlthau (1991:366) dalam teorinya yaittu, pada tahap 

exploration tindakan yang dilakukan oleh seseorang adalah melakukan penemuan 

informasi tambahan, guna menyelidiki informasi lebih lanjut. Tujuan dari 

tindakan yang dilakukan pada tahap ini pada dasarnya adalah,untuk menambah 

informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Selain 

itu dapat diperkuat juga oleh Wilson (1999) mengungkapkan bahwa, ketika 

seseorang berada dalam kondisi membutuhkan informasi, maka pada dasarnya 

seseorang tersebut juga menyertakan tujuan yang mendasarinya untuk 

mendapatkan informasi. 

Pernyataan tersebut dapat dibuktikan oleh peneliti melalui temuan data 

pada BAB III, tabel 3.22 dapat menggambarkan secara umum tujuan dari 

penderita kanker melakukan penemuan informasi tambahan yang telah 

dilakukannya. Dari 100 responden penderita kanker sebagian besar bertujuan 

melakukan tindakan penemuan informasi tambahan untuk menemukan informasi 

sebanyak-banyaknya dengan prosentase sejumlah 70% dan frekuensi sebanyak 70 

orang, sisanya untuk mengetahui informasi yang harus digunakan presentase 
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sejumlah 23% dan frekuensi sebanyak 23 orang, dan lainnya presentase sejumlah 

7% dan frekuensi sebanyak 7 orang. Hal ini menarik perhatian peneliti, untuk itu 

peneliti berusaha melakukan probing dengan beberapa responden. 

Pada tahap ini rasa ketidakpastian akan kembali muncul, atau bahkan 

meningkat. Seperti apa yang dikatakan oleh Kuhlthau (1991:366) dalam teorinya 

mengatakan bahwa, pada tahap exploration perasaan ketidakpastian akan kembali 

muncul, atau bahkan meningkat. Hal ini dikarenakan kuranngnya pemahaman 

yang dimiliki oleh seseorang terkait dengan informasi yang telah diperoleh.  

Pernyataan tersebut dapat dibuktikan oleh peneliti melalui hasil temuan 

data pada BAB III, pada tabel 3.26 dapat menggambarkan reaksi berupa 

ketidakpastian yang dimiliki oleh penderita kanker terhadap aktivitas penemuan 

informasi tambahan yang telah dilakukannya. Dari 100 penderita kanker yang 

dijadikan responden dalam penelitian ini setelah melakukan tindakan penemuan 

informasi tambahan mereka mengakui bahwa merasa semakin bingung setelah 

melakukan informasi tambahan dengan presentase sejumlah 71% dan frekuensi 

sebanyak 71 orang, dan sisanya mengaku biasa saja atau tidak merasakan 

kebingungan dengan presentase sejumlah 29% dan frekuensi sebanyak 29 orang. 

Hal ini juga dapat diperkuat oleh Abu Ahmadi (2009:110) mengungkapkan bahwa 

, salah satu bentuk aspek afektif yang dimiliki seseorang ketika menghadapi 

situasi tertentu, seperti permasalahan misalnya. Reaksi ini berupa rasa sedih, 

kecewa, ketakutan, dan bahkan psimis. 

Dari data tersebut dapat diperkuat dengan pernyataan dari salah satu 

responden yang mengaku mengalami kebingungan pada tahap exploration 

tersebut. 

“Aduuh mbak, wes gak paham aku mbak rosone. Tak kiro awale aku 
takok-takok iku bakalan ngerti mbak. Eh bukane paham malah 
tambah bingung mbak, akeh pendapat soale mungkin mbak, dadi aku 
gak iso mahami siji-sijine pendapat pas iku.”(R21) 
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Kuhlthau (1991:366) mengungkapkan, pada tahap penjajakan ini 

pemikiran seseorang akan terfokuskan pada hal-hal terkait untuk mencukupi 

kebutuhan informasinya. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan oleh peneliti 

melalui hasil temuan data pada BAB III. Tabel 3.27 dapat menggambarkan reaksi 

pemikiran yang dimiliki oleh penderita kanker setelah melakukan penemuan 

informasi tambahan pada tahap penjajakan. Dari 100 responden penderita kanker 

diketahui presentase sejumlah 67% atau sekitar 67 orang memikirkan berusaha 

melengkapi informasi yang dibutuhkan, presentase sejumlah 29% atau sekitar 29 

orang berusaha mencari informasi yang baru, dan lainnya presentase sejumlah 4% 

dan frekuensi sebanyak 4 orang. Data tersebut dapat diperkuat juga oleh Abu 

Ahmadi (2009:83) yakni ketika menjumpai permasalahan seseorang akan 

berusaha memahami pengertian yang satu dengan pengertian yang lainnya, serta 

berusaha mengaitkan satu sama lain. Pengertian disini merupakan sebuah materi 

yang diartikan dapat memecahkan masalah.. 

 Pernyataan para ahli  ini juga dapat diperkuat melalui probbing yang 

dilakukan oleh peneliti dengan salah satu responden, berikut adalah hasil probbing 

yang dilakukan oleh peneliti : 

“Yo iku mau mbak, mergo aku ejik ngroso bingung sak keliwat 
bingunge, pikiranku ki gur siji mbak, yaopo carane iso golek 
informasi sing tenanan, iki kiro-kiro informasine wes lengkap po 
urung, bener ta gak, ngono mbak. Lek informasine esih kurang yo aku 
gak wani lapo-lapo mbak, iki penyakitku yo ga sembarang penyakit, 
kecuali nek gur watuk pilek biasa aku ga popo mbak.”(R27) 

 

IV.2.4 Tahap Penyusunan (Formulation) 

Tahap penyusunan merupakan tahap yang dilalui oleh penderita kanker 

ketika permasalahan mulai terfokuskan. Menurut Kuhlthau (1991:367) dalam 

teorinya, pada tahap ini seseorang akan berusaha memfokuskan informasi yang 

diperoleh. Sebelum mengumpulkan informasi seseorang terlebih dahulu akan 

menelitinya kembali. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan oleh peneliti melalui 

temuan data yang diperoleh pada BAB III. Tabel 3.28 dapat menggambarkan 
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tindakan yang dilakukan oleh penderita kanker setelah mendapatkan informasi. 

Dari 100 responden penderita kanker sebagian besar mereka melakukan tindakan 

untuk menelitinya kembali yakni dengan presentase sebesar 69% atau sekitar 69 

orang. Data tersebut dapat mendukung pernyataan yang dikemukakan oleh 

Kuhlthau. 

Selain itu Kuhlthau (1991:367) juga mengemukakan bahwa, ada beberapa 

tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk memfokuskan informasi yang telah 

diperolehnya, seperti mengaitkan dengan topik permasalahan atau dengan 

pengalaman pribadi. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan oleh peneliti 

melaluihasil temuan data pada BAB III. Tabel 3.29 dapat menggambarkan cara-

cara yang dilakukan oleh penderita kanker untuk memfokuskan informasi yang 

telah diperolehnya. Dari 100 responden penderita kanker presentase sejumlah 

61% atau sekitar 61 orang memilih memfokuskan informasi dengan cara 

mengaitkan informasi dengan topik permasalahan, presentase 29% atau sekitar 29 

orang memilih mengaitkan dengan pengalaman pribadi, dan lainnya presentase 

sejumlah 10% atau sekitar 10 orang. Dari data tersebut dapat mendukung 

pernyataan yang dikemukakan oleh Kuhlthau. 

“Biar gampang memahaminya mbak, biasanya tak pilihin dulu kira-
kira mana yang udah sesuai dengan kasusku mbak, soale kadang 
temen-temen kanngasih pendapatnya berdasarkan pengalaman 
mereka dan belum tentu itu juga sesuai dengan kondisiku mbak, apa 
lagi jenis kankernya beda. Ya udah aku tetep iyain aja kata-kata 
temen-temen, tapi sehabis itu aku ya mikirlah mbak, kalo yang sesuai 
sama aku, aku simpen, kalo enggak ya aku lupain, ngapain di inget-
inget. Temen-temen critanya suka ngeri mbak, serem-serem, kan aku 
jadi takut padahal kata dokter gak seserem itu.” (R24) 

 

Kuhlthau (1991:367) mengemukakan tahap perumusan ini merupakan 

tujuan dari serangkaian proses penemuan informasi dengan modl information 

search process (ISP) yakni untuk memfokuskan informasi agar sesuai dengan 

permasalahan. Pernyataan Kuhlthau ini dapat dibuktikan oleh peneliti melalui 

hasil temuan data pada BAB III. Tabel 3.30 dapat menggambarkan beberapa 
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tujuan yang dimiliki oleh penderita kanker melakukan tindakan terhadap 

informasi pada tahap perumusan ini. Dari 100 penderita kanker yang dijadikan 

responden dalam penelitian ini diperoleh data yaitu, untuk mendapatkan informasi 

yang rinci dan jelas presentase sejumlah 23% dan frekuensi sebanyak 23 orang, 

untu memperoleh informasi yang sesuai dengan topik presentase sejumlah 29% 

dan frekuensi sebanyak 29 orang, agar informasi terfokuskan presentase sejumlah 

42% dan frekuensi sebanyak 42 orang, dan lainnya presentase sejumlah 6% dan 

frekuensi sebanyak 6 orang. Hal ini dapat diperkuat oleh Wilson (1999), yakni 

setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menemukan informasi, pada 

dasarnya memiliki motiv atau tujuan yang menyertainya, tujuan ini merupakan 

suatu hal yang ingin dicapai oleh seseorang tersebut.  

 

IV.2.5 Tahap Pengumpulan (Collection) 

Tahap pengumpulan merupakan tahap dimana penderita kanker telah 

mengtahui fokus permasalahan dan juga mengetahui informasi yang berkaitan 

dengan fokus permasalahan. Tindakan yang dilakukan pada tahap ini hanyalah 

mengumpukan informasi, menilai, dan menyimpan informasi dalam berbagai 

bentuk. Kuhlthau (1991:368) mengemukakan bahwa pada tahap pengumpulan 

tindakan yang dilakukan oleh seseorang hanyalah mengumpulkan informasi. 

Pengumpulan informasi ini dapat dilakukan denganberbagai macam cara.  

Pernyataan Kuhlthau ini dapat dibuktikan oleh peneliti melalui hasil 

temuan data pada BAB III. Tabel 3.31 dapat menggambarkan cara yang dilakukan 

oleh penderita kanker dalam mengumpulka informasi kanker yang dibutuhkan. 

Dari 100 penderita kanker yang dijadikan responden dalam penelitian ini 

diperoleh data yaitu, memfoto, mencatatat, dan mengingat-ingat informasi yang 

telah diperoleh presentase sejumlah 23% dan frekuensi sebanyak 23 orang, 

merekam informasi, dan mengingat-ingat dari hasil tindakan yang telah dilakukan 

presentase sejumlah 17% dan frekuensi sebanyak 17 orang, mencatatinformasi 

dari hasil tindakan yang telah dilakukan presentase sejumlah 33% dan frekuensi 
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sebanyak 33 orang, mengingat-ingat informasi yang telah diperoleh presentase 

sejumlah 27% dan frekuensi sebanyak 27 orang. Hal ini dapat diperkuat oleh 

Wilson (2000) yakni, dalam melakukan usaha menemukan informasi tersebut 

seorang individu bisa berinteraksi dengan sumber informasi dengan berbagai cara, 

baik secara hastawi (manual) atau elektronik. 

Kuhlthau (1991:368) mengungkapkan bahwa, seseorang akan melakukan 

penilaian terhadap informasi pada tahap pengumpulan ini. Penilaian tersebut dapat 

dilakukan dengan cara memadukan dengan pengetahuan yang sudah didapat atau 

mengkaitkannya dengan permasalahan yang dihadapi, aau busa juga dari sumber 

informasi yang dugunakan. Pernyataan Kuhlthau dapat dibuktikan oleh peneliti 

melalui hasil temuan data pada BAB III. Tabel 3.32 dapat menggambarkan cara-

cara yang dilakukan oleh penderita kanker dalam menilai informasi yang telah 

diperoleh. Dari 100 responden  presentase sejumlah 35% atau sekitar 35 orang 

menilai dengan cara dilihat dari sumber informasinya, presentase 39% atau sekitar 

39 orang menilai dengan cara dilihat dari kesesuaian dengan permasalahan yang 

dihadapi. Sedangkan sisanya dilihat dari keakuratannya presentase sejumlah 19% 

dan frekuensi sebanyak 19 orang. Dari data tersebut dapat mendukung pernyataan 

yang dikemukakan oleh Kuhlthau dalam teorinya. 

Setelah informasi dikumpulkan kemudian hal yang dilakukan oleh 

penderita kanker adalah menyimpannya kedalam berbagai macam bentuk. Seperti 

apa yang dikatakan oleh Kuhlthau (1991:368) bahwa, informasi yang telah 

dimiikiny sesorang bisa disimpannya melalui berbagai bentuk, seperti ingatan 

pribadi atau kedalam catatan yang lebih rinci. Pernyataan tersebut dapat 

dibuktikan oleh peneliti melalui hasil temuan data pada BAB III. Tabel 3.33 dapat 

menggambarkan berbagai macam bentuk penyimpanan informasi yang dilakukan 

oleh penderita kanker. Dari 100 penderita kanker yang dijadikan responden dalam 

penelitian ini diperoleh data yaitu, dalam ingatan probadi prosentase sejumlah 

32% dan frekuensi sebanyak 32 orang, dalam catatan-catatan/ tulisan tangan 

presentaase sejumlah 8% dan frekuensi sebanyak 8 orang, dalam komputer/ 

smartphone prosentase sejumlah 60% dan frekuensi sebanyak 60 orang. 
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Hal ini dapat diperkuat melalui pernyataan yang dikemukakan oleh salah 

satu responden penderita kanker yang mengaku menyimpan informasi dalam 

bentuk catatan di smartphonenya, yakni : 

“Yo iyolah mbak, segurunge aku prikso nang dokter, opo sedurunge 
aku kemo iku kabeh informasi sing wes tak olehi, seko internet, po 
seko koncoku, po seko bojoku iku tak catet nang hape, bee sesuk aku 
lali kan iso di buka hapene mbak,aku iku wonge lalen e mbak. Sak 
marine iku pas aku prikso aku lagi takkonsulno maneh nang dokter, 
tapi ngko doktere ngomong opo maneh, yo tak catet maneh mbak, inti-
intine. Lek gakngono ambyar kabeh mbak, lali aku, ngombe obat ge 
kadang lali nek gak tak alarm opo maneh iki, mulakno tak catet mbak, 
gampang ikih nglakonine.” (R58) 

 

Tahap ini sebenarnya bertujuan agar informasi yang dibutuhkan dan 

releven dapat terkumpulkan. Kuhlthau (1991:368) mengungkapkan bahwa tujuan 

dari pada tahap pengumpulan ini adalah untuk mendapatkan informasi yang 

relevan sesuai dengan topik permasalahan. Pernyataan Kuhlthau tersebut dapat 

dibuktikan oleh peneliti melalui hasil temuan data pada BAB III. Tabel 3.34 dapat 

menggambarkan tujuan yang dimiliki oleh penderita kanker dalam 

mengumpulkan informasi. Dari 100 responden diperoleh data yakni, untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan presentase sejumlah 18% dan frekuensi 

sebanyak 18 orang, untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan topik 

presentase sejumlah 56% dan frekuensi sebanyak 56 orang, untuk mendapatkan 

informasi yang lebih rinci presentase sejumlah 17% dan frekuensi sebanyak 17 

orang, dan lainnya prosentase sejumlah 9% dan frekuensi sebanyak 9 orang. Data 

tersebut dapat mendukung pernyataan yang dikemukakan oleh Kuhlthau. Hal ini 

dapat diperkuat oleh Wilson (1999), yakni setiap tindakan yang dilakukan oleh 

seseorang untuk menemukan informasi, pada dasarnya memiliki motiv atau tujuan 

yang menyertainya, tujuan ini merupakan suatu hal yang ingin dicapai oleh 

seseorang tersebut. 
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Pernyataan para ahli ini juga dapat didukung dengan pernyataan salah satu 

responden melalui hasil probing yang dilakukan oleh peneliti. Berikut adalah hasil 

probing yang dilakukan oleh peneliti kepada responden. 

“iyo mbak, informasine iku tak kumpulne sek, mari tak kumpulne lagi 
aku iso ngerti endi informasi sing coco karo aku. Yo intine maksudku 
ngumpulno informasi yo ben aku iku iso eruh informasi sing pas, 
informasi sing sesuai ambek penyakitsing tak adepi iku lho 
mbak.”(R65) 

 

IV.2.6 Tahap Penyajian (Presentation) 

Tahap penyajian (presentation) merupakan tahap terakhir dari serangkain 

proses penemuan informasi. Tidak ada tindakan penemuan informasi lagi steleah 

tahap ini. Menurut Kuhlthau (1991:368) pada tahap ini seseorang dikatakan telah 

selesai melakukanproses penemuan informasi. Tahap ini ditandai denganadanya 

reaksi berupa perasaan lega atau kecewa dari seseorang.  

Pernyataan Kuhlthau tersebut dapat dibuktikan oleh peneliti melalui 

hasiltemuan data pada BAB III. Tabel 3.35 dapat menggambarkan reaksi yang 

dimiliki oleh penderita kanker setelah selesai melakukan serangkaian proses 

penemuan informasi. Dari 100 penderita kanker yang dijadikan responden dalam 

penelitian ini diperoleh data yaitu, perasaan lega/puas presentase sejumlah 48% 

dan frekuensi sebanyak 48 orang, biasa saja presentase sejumlah 35% dan 

frekuensi sebanyak 35 orang, perasaan kecewa presentase sejumlah 17% dan 

frekuensi sebanyak 17 orang. Hal ini juga dapat diperkuat oleh Abu Ahmadi 

(2009:110) yakni seseorang akan memiliki perasaan yang berbeda-beda ketika 

menghadapi situasi tertentu. reaksi perasaan ini merupakan bagian dari aspek 

afektif yang meliputi rasa, senang, lega, sedih kecewa dan lain sebagainya.  

Hal ini di anggap menarik oleh peneliti mengapa penderita kanker bisa 

merasa lega atau puas, kecewa, dan biasa saja, untuk itu peneliti melakukan 

probing dengan responden. Dari data tersebut dapat mendukung pernyataan yang 
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dikemukakan oleh Kuhlthau dalam teorinya. Selain itu untuk memperkuat hasil 

analisis yang dilakukan peneliti melakukan probbing dengan responden.  

Berikut adalah hasil probing yang dilakukan oleh peneliti dengan salah 

satu responden yang mengaku kecewa: 

“Rosone ki koyo kurang legowo, pie yo mbak bosone ki, yo istilahe 
kurang puaslah,kurang marem ae. Prosedur pengobatane iku lho 
mbak sing ribet, po maneh aku ndadak urus-urus surat sikik, yo garai 
tambah ribet. Meskipun aku iso oleh informasine, tapi yoroso kurang 
marem ki sakjane tetep ono mbak “(R62). 

 Sementra itu responden lain yang mengaku merasa lega mengungkapkan 

sebagai berikut: 

“ Aku pie-pie tetep plong kok mbak, maunenge aku gak ngerti lapo-
lapo, terus aku tekok-tekok golek informasi yo tentang penyakitku iku 
mau aku iso ngerti sing mesti tak lakoniki opo ae. Blas mbak, 
maunenge aku ki gak mudeng popo, tapi aku saeki wes mudeng. 
Berartikan lek ngono iki usahaku gak sio-sio to mbak.”(R71)  

 

 Kuhlthau (1991:368) mengungkapkan pada tahap ini tidak ada tindakan 

untuk menemukan informasi lagi. Seseorang hanyalah akan melakukan tindakan 

untuk persiapan sebeluminformasi tersebut digunakan. Pernyataan Kuhlthau 

tersebut dapat dibuktikan oleh peneliti melaluihasil temuan data pada BAB III. 

Tabel 3.36 dapat menggambarkan tindakan persiapan yang dilakukan oleh 

penderita kanker sebelum informasi tersebut benar-benar digunakan dari 100 

penderita kanker yang dijadikan responden dalam penelitian ini yakni, responden 

yang mengaku sebelum menggunakan informasi melakukan persiapan finansial 

presentase sejumlah 26%dan frekuensi sebanyak 26 orang, persiapan fisik dan 

mental presentase sejumlah 62% dan frekuensi sebanyak 62 orang, persiapan 

psikis presentase sejumlah 12% dan frekuensi sebanyak 12 orang. 
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IV.3 Hubungan Antara Karakteristik Sosial Penderita Kanker Dengan 

Tahapan Perilaku Penemuan Informasi 

Pada sub bab ini akan akan dijelaskan hubungan antara karakteristik sosial 

penderita kanker dengan tahapan perilaku penemuan informasi. Dimana 

karakteristik sosial penderita kanker meliputi, usia, jenis kelamin, status penderita 

kanker, tingkat pendidikan, dan pekerjaan, sedangkan tahapan perilaku penemuan 

informasinya itu sendiri meliputi awalan (initiation), pemilihan (selection), 

penjelajahan (exploration), penyusunan (formulation), pengumpulan (collection), 

penyajian (presentation). Untuk mengetahui adanya suatu hubungan antara 

karakteristik sosial penderita kanker dengan tahapan perilaku penemuan informasi 

dalam penelitian ini menggunakan tabel silang atau crosstab.  

Setelah dilakukan crosstab antara karakteristik responden penderita kanker 

dengan tahapan perilaku penemuan informasi dan dilakukan analisis terhadap 

hasil crosstab yang telah dilakukan, ternyata ada beberapa karakteristik responden 

penderita kanker yang tidak memiliki hubungan, dan ada pula yang memiliki 

hubungan dengan tahapan perilaku penemuan informasi, berikut adalah hasil 

crosstab yang dilakukan antara karakteristik responden penderita kanker dengan  

tahapan perilaku penemuan informasi yang tidak memiliki hubungan, diantaranya 

adalah : 

Usia tidak memiliki hubungan dengan tahap awalan (initiation),  tahap 

perumusan (formulation), tahap pengumpulan (collection), tahap penyajian 

(presentation). Jenis kelamin dengan semua tahap, yakni tahap awalan, pemilihan, 

penjajakan, perumusan, pengumpulan, dan penyajian. Status penderita kanker 

tidak memiliki hubungan dengan semua tahap perilaku penemuan, baik dari tahap 

awalan (initiation), pemilihan (selection), penjelajahan (exploration), penyusunan 

(formulation), pengumpulan (collection),  maupun tahap penyajian (presentation). 

Demikian pula dengan pekerjaan penderita kanker tidak memiliki hubungan 

dengan tahapan perilaku penemuan informasi baik dari tahap awalan, pemilihan, 

penjajakan, perumusan, pengumpulan dan penyajian. tingkat pendidikan tidak 
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memiliki hubungan dengan tahapan perilaku penemuan informasi pada tahap 

awalan, pemilihan, dan penjajakan. 

Namun dari hasil crosstab tersebut ada beberapa karakteristik sosial 

penderita kanker yang memiliki hubungan dengan tahapan perilaku penemuan 

informasi, yakni diantaranya: 

Usia dengan tahap pemilihan (selection), usia dengan tahap penjajakan 

(exploration). Tingkat pendidikan dengan tahap perumusan (formulation), tingkat 

pendidikan dengan tahap pengumpulan (collection), tingkat pendidikan dengan 

tahap penyajian (presentation.). 

Berikut akan disajikan data berupa tabel dari hasil persilangan antara 

karakteristik responden pederita kanker yang memiliki hubungan dengan tahapan 

perilaku penemuan informasi.  

IV.3.1 Hubungan Antara Usia Dengan Frekuensi Mengakses Sumber Informasi 

Karakteristik responden penderita kanker yakni usia ternyata memiliki 

hubungan dengan perilaku penemuan informasi pada tahap pemilihan (selection) 

yakni alokasi waktu yang disediakan oleh penderita kanker untuk mengakses jenis 

sumber informasi yang dipilih. Sultan Kav dan rekannya (2012) mengungkapkan 

bahwa seseorang yang termasuk kategori usia muda akan lebih aktif melakukan 

penemuan informasi dibandingkan mereka yang usianya sudah tua. Pernyataan 

Sultan Kav tersebut dapat dibuktikan oleh peneliti melalui tabel persilangan 

seperti dibawah ini. 
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Tabel 4.1 Hubungan Antara Usia Dengan Frekuensi Mengakses 

Sumber Informasi  

Frekuensi 
Mengakses 

 

Usia (tahun)  
 

Total 16-20  21-25  26-30  31-35  36-40  > 40 

F % F % F % F % F % F % F % 

 Sering sekali 1 50 3 60 2 50 3 30 2 10,52 5 8,33 15 15,0 
Sering 1 50 1 20 1 25 4 40 6 31,58 8 13,33 22 22,0 
Kadang-kadang 0 0 1 20 1 25 2 20 9 47,37 22 36,67 35 35,0 
Jarang 0 0 0 0 0 0 1 10 2 10,53 25 41,67 38 28,0 

Total 2 100 5 100 4 100 10 100 19 100 60 100 100 100 

Sumber: hasil pengolahan kuisioner no 2.2.2.1 dengan 1.1.1 

 
Dari tabel 4.1 dapat menggambarkan keterkaitan antara usia terhadap 

frekuensi mengakses sumber informasi yang dilakukan oleh responden penderita 

kanker. Semakin muda penderita kanker maka semakin sering mengakses sumber 

informasi yang dipilinya, atau semakin banyak usia penderita kanker maka 

semakin jarang pula mereka mengakses sumber informasi yang dipilih, bisa di 

artikan bahwa antara usia dengan frekuensi mengakses sumber informasi 

memiliki hubungan yang negatif. Seperti pernyataan yang dikemukakan oleh 

Sultan Kav dan rekannya (2012) bahwa, usia dapat mempengaruhi seseorang 

dalam menemukan sumber informasi, yaitu orang yang berusia lebih muda akan 

lebih aktif untu menemukan informasi. Pada penderita kanker seseorang yang 

berusia lebih muda akan lebih sering mengakses sumber informasi yang mereka 

pilih pada tahap pemilihan (selection) dalam teori yang dikemukakan oleh 

Kulhthau. Jadi hasil tersebut sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh 

Sultan Kav dan rekannya. 

Dari 100 responden penderita kanker seperti pada tabel persilangan di atas 

dapat diketahui bahwa responden yang berusia 21-25 tahun ada 5 orang. Dari 5 

orang tersebut sebagian besar memilih mengakses informasi secara sering sekali 

yakni sebanyak 3 orang dengan presentase sejumlah 60%. Responden yang 

berusia 26-30 tahun ada 4 orang. dari 4 orang tersebut sebagian besar memilih 
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mengakses informasi secara sering sekali yakni sebanyak 2 orang dengan 

presentase sejumlah 50%. Responden yang berusia 31-35 tahun ada 10 orang. 

Dari 10 orang tersebut memilih mengakses informasi  secara kadang-kadang 

sebanyak 2 orang, dengan presentase sejumlah 20%. Responden yang memiliki 

usia 36-40 tahun ada 19 orang. Dari 19 orang tersebut memilih jarang mengakses 

informasi sebanyak 2 orang dengan presentase sejumlah 10,53%. Dari tabel 

tersebut dapat diketahui antara usia dengan keaktivan yang dapat dilihat melalui 

frekuensi mengakses sumber informasi ini memiliki hubungan yang positif dan 

signifikan.  

Hal ini juga dapat diperkuat dengan hasil probbing yang dilakukan oleh 

peneliti dengan beberapa responden. Berikut adalah hasil probbing yang 

dilakukan oleh peneliti dengan responden yang berusia 20 tahun dan sering sekali 

mengakses sumber iformasi yang dipilihnya. 

“Gak apa-apa sih mbak, soale aku penasaran aja kenapa aku bisa 
kena kanker, terus coba itu lho mbak cari di internet, tanya ke dokter. 
Yak kalo ke dokter sih ga seberapa sering, tapi kalo ke internet itu 
sering mbak. Pastinya sih kalo lagi duduk-duduk santai itu aku suka 
iseng browsing, terus kalo mau tidur malam hari ituaku juga sering 
cari. Selain penasaran ya sebenrnya aku juga takut, dan aku pengen 
sembuh makanya aku cari terus.”(R24) 

Sementara itu responden lain yang berusia 50 tahun dan mengaku jarang 

mengakses sumber informasi yang dipilihnya mengungkapkan bahwa: 

“Aku sakjane yo wes golek informasine mbak, tapi gak tek sepiro 
sering, mergone aku ono kesibukan liyo, aku dewe yowes pasrah, 
manut opo jarene dokterngono mbak. Malah anakku sing esih enom 
do semangat golekke informasi go aku mbak, nganti aku terharu. Tapi 
aku tetep konsultasi ning dokter, takok-takok, kadang yo takok 
dulurku. Ning yo iku mau mbak jarang, mergo kesibukkan.”(R76) 
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IV.3.2 Hubungan Antara Usia Dengan Cara Mendapatkan Informasi Tambahan 

Karakteristik sosial penderita kanker yakni usia ternyata memiliki hubungan 

dengan perilaku penemuan informasi, yakni pada tahap cara melakukan penemuan 

informasi tambahn. Hang In Noh (2009) mengemukakan hasil temuannya 

mengenai penderita kanker bahwa, kebanyakan pasien penderita kanker yang 

berusia muda akan memilih menemukan informasi dengan cara digital, yakni 

mengakses sumber informasi melalui internet, televisi, dan radio. mereka 

beralasan lebih mudah menemukan informasi dengan cara tersebut. Pernyataan 

tersebut dapat dibuktikan oleh peneliti melalui data yang disajikan dalam bentuk 

tabel silang seperti dibawah ini.  

Tabel 4.2 Hubungan Antara Usia Dengan Cara Mendapatkan 
Informasi Tambahan  

Cara 
Mendapatkan 

Informasi 
Tambahan 

Usia (tahun)  
Total 16-20  21-25  26-30  31-35  36-40  > 40 

F % F % F % F % F % F 
% F % 

 Digital 2 100 4 80 3 75 8 80 8 42,1 28 46,7 58 58,0 
Manual 0 0 1 20 1 25 2 20 11 57,9 32 53,3 42 42,0 

 
Total 

 
2 

 
100 

 
5 

 
100 

 
4 

 
100 

 
10 

 
100 

 
19 

 
100 

 
60 

 
100 

 
100 

 
100 

Sumber: hasil pengolahan kuisioner no 2.3.1.1 dengan 1.1.1 

Dari tabel 4.2 di atas dapat menggambarkan adanya keterkaitan antara usia 

terhadap cara penemuan informasi tambahan yang dilakukan oleh  penderita 

kanker. Bahwa  penderita kanker yang berusia muda lebih suka memilih 

menggunakan sumber informasi digital dibandingkan cara manual, sedangkan  

penderita kanker yang usianya tergolong sudah tidak muda lagi lebih suka 

memilih sumber informasi manual dari pada sumber informasi digital. Dapat 

diartikan keduanya memiliki hubungan dengan arah hubungan yang negatif. 

Data tersebut menunjukkan bahwa dari 100 responden penderita kanker 

yang berusia 16-20 tahun ada 2 orang dan 2 orang tersebut memilih menemukan 

informasi dengan cara digital dengan presentase sejumlah 100%. Responden yang 

memiliki usia 21-25 tahun ada 5 orang. Dari 5 orang tersebut sebagian besar 
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memilih menggunakan cara digital yakni sebanyak 4 orang dengan frekuensi 

sejumlah 80%. Responden yang memiliki usia 26-30 tahun ada 4 orang. Dari 4 

orang tersebut sebagian besar memilih menggunakan cara digital yakni sebanyak 

3 orang dengan presentase sejumlah 75%. Responden yang memiliki usia 31-35 

tahun ada 10 orang. Dari 10 orang tersebut sebagian besar memilih menggunakan 

cara digital yakni sebanyak 8 orang dengan presentase sejumlah 80%. Responden 

yang memiliki usia 36-40 tahun ada 19 orang. Dari 19 orang teersebut sebagian 

besar memilih menggunakan cara manual frekuensi sebanyak 11 orang dengan 

presentase sejumlah 57,9%. sementara itu responden yang memiliki usia di atas 

40 tahun sebanyak 60 orang. Dari 60 orang tersebut sebagian besar memilih 

menggunakan cara manual yakni sebanyak 32 orang dengan presentase sejumlah 

53,3%. 

Hal ini juga dapat diperkuat dengan hasil probbing yang dilakukan oleh 

peneliti dengan beberapa responden. Berikut adalah hasil probbing yang 

dilakukan oleh peneliti dengan responden yang berusia 23 tahun dan memilih 

menggunakan cara digital untuk menemukan informasi tambahannya. 

“Seneng ae mbak, soale luih gampang, tur informasi sing tak maksud 
iku yo ono, uaakeh mbah gak ngribeti pula. Nek aku gur ngandelke 
mung bola-bali ketemu doktere langsung yo sui mbak. Doktere kan yo 
sibuk, gurung ngko tekan rumah sakit antri, kan malesi mbak. 
Mulakno pilih sing gampang ae, golek informasi tambahane ndek 
internet.” (R24) 

Sementara itu responden lain yang berusia 39 tahun dan memilih 

menggunakan cara manual untuk mendapatkan informasi tambahan 

mengungkapkan bahwa: 

“Pieyo mbak, bukaneaku gak percoyo karo sing jenenge fasbuk, po 
internet, tapi aku luih mantep ae nek doktere ngomong langsung nang 
ngarepku. Po maneh penyakitku ini yo tergolong bahaya mbak, dadi 
aku yo golek informasine gak sembarangan mbak, aku temen pengen 
mari mbak. Mulakno wes seneng pilih karo dokter ae, gak masalah 
aku kudu sering-sering takok, penting aku waras.”(R48) 
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IV.3.3 Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dengan Tindakan Terhadap 

Informasi Kanker 

Karakteristik sosial penderita kanker memiliki hubungan dengan tindakan 

seseorang, dalam hal ini adalah tindakan terhadap informasi yang didapatkan yang 

terdapat dalam tahap perumusan (formulation). Lisa Rashott mengatakan dalam 

tulisannya yang berjudul Social Influence bahwa karakteristik sosial yang dimiliki 

oleh seseorang dapat berpengaruh terhadap tindakan, atau perilaku mereka di 

kehidupan sehari-hari, termasuk tindakannya mereka terhadap proses penemuan 

informasi. Salah satu karakteristik sosial yang dimiliki oleh seseorang adalah 

tingkat pendidikan. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan oleh peneliti kepada 

penderita kanker bahwa tingkat pendidikan dapat mempengaruhi tingkah laku 

atau perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari yakni perilaku dalam 

menemukan informasi. Pada tabel dibawah ini akan disajikan data mengenai 

hubungan tingkat pendidikan dengan perilaku penemuan informasi yaitu tindakan 

terhadap informasi yang dilakukan oleh penderita kanker 

Tabel 4.3 Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dengan Tindakan 

Terhadap Informasi Kanker 

Tindakan Terhadap 
Informasi Kanker 

Tingkat Pendidikan  
 

Total SD SMP 
SMA/ 
SMK D3 S1 S2 

F % F % F % F % F % F % F % 
 Menelitinya kembali 
sebelum digunakan 

 
4 

 
30,8 

 
3 

 
25,0 

 
32 

 
78,1 

 
15 

 
83,3 

 
14 

 
93,3 

 
1 

 
100 

 
69 

 
69,0 

Langsung 
menerimanya dan 
menggunakannya 

9 
 

69,2 9 
 

75,0 9 
 

21,9 3 
 

16,7 1 
 

6,7 0 
 
0 

 
39 

 
39,0 

Total 13 100 12 100 41 100 18 100 15 100 1 100 100 100 

Sumber : hasil pengolahan kuisioner no 2.4.1.1 dengan 1.5.1 

 
Dari tabel 4.3 dapat menggambarkan adanya keterkaitan  antara tingkat 

pendidikan dengan tindakan terhadap informasi kanker. Bahwa penderita kanker 

yang memiliki pendidikan rendah seperti SD dan SMP mereka cenderung akan 
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memilih tindakan langsung menggunakan informasi yang diperoleh, sedangkan 

mereka yang memiliki tingkat pendidikan sedang seperti SMA dan pendidikan 

tinggi seperti D3,S1, dan S2 mereka cenderung akan meneliti informasi kembali 

sebelum digunakan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa 100 responden 

penderita kanker yang memiliki tingkat pendidikan sampai dengan SD ada 13 

orang dan sebagian besar memilih langsung menerimanya dan menggunakannya 

yakni sebanyak 9 orang dengan presentase sejumlah 69,2%. Responden dengan 

pendidikan SMP ada 12 orang, sebagian besar memilih langsung menerimanya 

dan menggunakannya yakni sebanyak 9 orang dengan presentase sejumlah 75%. 

Responden yang berpendidikan sampai SMA/SMK ada 41orang, sebagian besar 

memilih menelitinya kembali sebelum digunakan yakni sebanyak 32 orang 

dengan presentase sejumlah 78,1%. Sementara itu responden dengan pendidikan 

D3 ada 18 orang, sebagian besar memilih menelitinya kembali sebelum digunakan 

yakni sebanyak 15 orang dengan presentase sejumlah 83,3%. Responden dengan 

pendidikan S1 ada 15 orang, hampir sepenuhnya memilih menelitinya sembali 

sebelum digunakan yakni sebanyak 14 orang presentase sejumlah 93,3%. Dan 

responden yang berpendidikan S2 ada 1 orang, dan 1 orang tersebut memilih 

menelitinya kembali sebelum digunakan presentase sejumlah 100%. 

Hal ini tentu dapat membuktikan pernyataan Lisa Rashott bahwa, tingkat 

pendidikan dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Dalam penelitian ini adalah 

tingkat pendidikan yang dimiliki oleh penderita kanker dapat mempengaruhi 

perilaku penemuan informasi penderita kanker dalam melakukan tindakan 

terhadap informasi kanker yang telah dimilikinya. 

Hal ini dapat diperkuat dengan hasil probbing yang dilakukan oleh peneliti 

dengan beberapa responden. Berikut adalah hasil probbing yang dilakkukan oleh 

peneliti dengan responden yang memiliki pendidikan SD dan mengaku memilih 

tindakan langsung menggunakan informasi ketika mendapatkannya: 

“Yowes mbak, aku teko manut ae jarene dokter aku kudu pie yo tak 
lakoni, jarene aku kudu ngombe obat, kudi ini itu lah mbak, jenenge 
ngandan-ngandani. Terus maneh jarene koncoku sing wes 
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pengalaman keno kanker, aku kon ojok mangan sate, bakaran, 
mangan penthol, yowes mbak aku manut ae. Wes ga usah di pikir-
pikir maneh, diteliti maneh, aku wes percoyo nek iku bener mbak, 
mergone mereka wes berpengalaman tinimbang aku.” (R90) 

 

 Sementara itu responden lain yang memiliki pendidikan D3 dan mengaku 

meneliti informasi kembali sebelum digunakannya mengungkapkan bahwa: 

“Iya de, sebelum kabar itu tak pake ato tak gunain, ya saya cek dulu 
itu kabar bener ta enggak. Jangan-jangan cuma sebatas isu aja, 
kebenarannya ga ada. Biasanya aku ngeceknya itu konsultasi ke 
beberapa ahli dibudang kesehatan, terutama kanker yah, dan 
kebetulan adik iparku seorang dokter, ya jadi seenggaknya taulah 
tentang penyakitku. Aku ga bisa terima informasi gitu aja sebelum tak 
cek dulu, apa lagi mengenai penyakitku. Mesti de tak teliti dulu biar 
lebih mantep,”(R80) 

 

IV.3.4 Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dengan Cara Mengumpulkan 

Informasi Kanker 

Karakteristik sosial penderita kanker memiliki hubungan dengan perilaku 

seseorang, dalam hal ini adalah perilaku penderita kanker dalam menemukan 

informasi. Karakteristik sosial tersebut yakni tingkat pendidikan, tingkat 

pendidikan ini juga memiliki hubungan dengan cara mengumpulkan informasi 

yang dilakukan oleh penderita kanker pada tahap pengumpulan (collection). Hal 

ini bisa dibuktikan oleh peneliti melalui data yang disajikan dalam bentuk tabel 

seperti dibawah ini. 
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Tabel 4.4 HubunganAntara Tingkat Pendidikan Dengan Cara 
Mengumpulkan Informasi Kanker 

 

Cara Mengumpulkan 
Informasi Kanker 

Tingkat Pendidikan 

Total SD SMP 
SMA/ 
SMK D3 S1 S2 

F % F % F % F % F % F % F % 
 Memfoto, mencatatat, dan 
mengingat-ingat informasi 
yang telah diperoleh 

1 
 

7,7 1 
 

8,3 6 
 

14,6 4 
 

22,2 10 
 

66,7 1 
 

100 23 
 

23,0 

Merekam informasi, dan 
mengingat-ingat dari hasil 
tindakan yang telah 
dilakukan 

 
1 

 
 
7,7 

 
1 

 
 

8,3 
 
2 

 
 

4,9 
 

11 

 
 

61,1 
 
2 

 
 

13,3 
 
0 

 
 
0 

 
17 

 
 

17,0 

Mencatat informasi dari 
hasil tindakan yang telah 
dilakukan 

4 
 

30,8 3 
 

25 24 
 

58,5 1 
 

5,6 1 
 

6,7 0 
 
0 33 

 
33,0 

Mengingat-ingat informasi 
yang telah diperoleh 
 

7 
 

53,8 7 
 

58,3 9 
 

21,9 2 
 

11,1 2 
 

13,3 0 
 
0 27 

 
27,0 

Total 13 100 12 100 41 100 18 100 15 100 1 100 100 100 

 
Sumber : hasil pengolahan kuisioner no 2.5.1.1 dengan 1.5.1 

Dari table 4.4 di atas dapat menggambarkan adanya keterkaitan antara 

tingkat pendidikan dengan cara mengumpulkan iformasi yang dilakukan oleh 

penderita kanker pada tahap pengumpulan (collection). Berdasarkan data tersebut 

dapat diketahui bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang maka dia akan 

semakin banyak pula tindakan yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi. 

Maka dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan dengan cara 

mengumpulkan informasi, dengan arah hubungan yang negatif. Dari data tersebut 

dapat membuktikan pernyataan yang dikemukakan oleh Lisa Rashott bahwa, 

tingkat pendidikan dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Semakin tinggi 

pendidikan seseorang maka dia akan semakin banyak melakukan tindakan untuk 

mendapatkan solusi dari permasalahan yang dimilikinya. Pada penelitian ini 

adalah tingkat pendidikan dapat mempengaruhi perilaku penderita kanker, yaitu 

cara mengumpulkan informasi pada tahap pengumpulan (collection) yang 
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dilakukan oleh penderita kanker. Perbedaan tersebut terjadi dikarenakan 

kemampuan yang dimiliki oleh penderita kanker berbeda. Seperti yang 

dikemukakan Kuhlthau (1991) mengungkapkan bahwa, kemampuan yang dimiliki 

oleh seseorang yang meliputi kemampuan afekfif, kognitif dan psikomotor turut 

berkontribusi pada seseorang dalam menemukan informasi. 

Dari data tersebut dapat menunjukkan bahwa, 100 responden penderita 

kanker yang berpendidikan SD ada 13 orang dan sebagian besar memilih 

mengingat-ingat informasi yang telah diperoleh ada 7 orang dengan presentase 

sejumlah 53,8%. Responden dengan pendidikan SMP ada 12 orang dan sebagian 

besar memilih mengingat-ingat informasi yang telah diperoleh ada 7 orang dengan 

presentase sejumlah 58,3%. Responden yang berpendidikan SMA/SMK ada 41 

orang, sebagian besar memilih mencatat informasi dari hasil tindakan yang telah 

dilakukan yakni sebanyak 24 orang presentase sejumlah 58,5%. Sementara itu 

responden dengan pendidikan D3 ada 18 orang dan sebagian besar memilih 

merekam informasi, dan mengingat-ingat dari hasil tindakan yang telah dilakukan 

ada 11 orang dengan presentase sejumlah 61,1%. Responden yang berpendidikan 

S1 ada 15 orang dan sebagian besar memilih memfoto, mencatatat, dan 

mengingat-ingat informasi yang telah diperoleh yakni sebanyak 10 orang dengan 

presentase sejumlah 66,7%. Dan Responden dengan pendidikan S2 ada 1 orang, 1 

orang tersebut memilih memfoto, mencatatat, dan mengingat-ingat informasi yang 

telah diperoleh dengan presentase sejumlah 100%. 

Selain itu  French dan Raven (1959) dari hasil temuan pada penelitiannya 

dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan dapat mempengaruhi tindakan 

seseorang dalam berperilaku. Yaitu seseorang yang memiliki pendidikan tinggi 

akan lebih pandai dalam mengeksplor kemampuan yang dimilikinya. Hal tersebut 

berlaku pula pada penderita kanker dalam mengumpulkan informasi pada perilaku 

penemuan informasi di tahap penggunpulan (collection).  
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IV.3.5 Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dengan Reaksi Perasaan 

Selain itu karakteristik sosial penderita kanker seperti tingkat pendidikan 

juga memiliki hubungan dengan reaksi perasaan yang dimiliki oleh penderita 

kanker pada tahap penyajian (presentation) reaksi perasaan ini merupakan hasil 

dari proses penemuan informasi yang dilakukan oleh penderita kanker. Hal ini 

bisa dibuktikan oleh peneliti melalui data yang disajikan dalam bentuk tabel 

seperti dibawah ini. 

Tabel 4.5 Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dengan Reaksi Perasaan 
 

Reaksi 
Perasaan 

Tingkat Pendidikan 

Total SD SMP 
SMA/ 
SMK D3 S1 S2 

F % F % F % F % F % F % F % 
 Lega/puas 2 15,4 2 16,7 15 36,3 15 83,3 13 86,6 1 100 48 48,0 
Biasa saja 5 38,5 3 25 24 58,5 2 11,1 1 6,7 0 0 35 35,0 

 Kecewa 6 46,1 7 58,3 2 4,9 1 83,3 1 6,7 0 0 17 17,0 
Total 13 100 12 100 41 100 18 100 15 100 1 100 100 100 

Sumber : hasil pengolahan kuisioner no 2.6.1.1 dengan  no 1.5.1 

 
Dari tabel 4.5 di atas dapat menggambarkan adanya keterkaitan antara 

tingkat pendidikan dengan reaksi perasaan yang dimiliki oleh penderita kanker 

pada tahap penyajian (presentation) dalam proses perilaku penemuan informasi. 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa semakin tinggi pendidikan 

seseorang maka reaksi yang dihasilkan berupa perasaan lega karena berhasil 

melalui proses penemuan informasi, sedangkan mereka yang memiliki pendidikan 

rendah reaksi yang dihasilkan berupa rasa kecewa karena proses penemuan 

informasi tidak berjalan lancar. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tingkat 

pendidikan memiliki hubungan dengan reaksi perasaan penderita kanker pada 

tahap (presentation) dengan arah hubungan yang positif.Berhasil atau tidaknya 

seseorang dapat dipengaruhi dari kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu, 

baik kemampuan kognitif, afektif, maupun psikomotor. 
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Data tersebut dapat menunjukkan bahwa, 100 responden penderita kanker 

yang memiliki tingkat pendidikan sampai dengan SD ada 13 orang. Dari 13 orang 

tersebut sebagian besar memiliki perasaan kecewa yakni sebanyak 6 orang dengan 

presentase sejumlah 46,1%. Responden yang berpendidikan SMP ada 12 orang 

dan memiliki perasaan kecewa yakni sebanyak 7 orang dengan presentase 

sejumlah 58,3%. Responden yang berpendidikan SMA/SMK ada 41 orang 

sebagian besar memiliki perasaan biasa yakni sebanyak 24 orang dengan 

presentase sejumlah 58,5%. Responden yang memiliki tingkat pendidikan sampai 

dengan D3 ada 18 orang dan sebagian besar memiliki perasaan lega/puas ada 15 

orang dengan presentase sejumlah 83,3%. Responden dengan tingkat pendidikan 

sampai S1 ada 15 orang dan sebagian besar memiliki perasaan lega/puas ada 13 

orang dengan presentase sejumlah 86,6%. Sementara itu responden yang memiliki 

tingkat pendidikan sampai dengan S2 ada 1 orang dan 1 orang tersebut memiliki 

perasaan lega/ puas terhadap proses penemuan informasi yang telah dilakukannya 

presentase sejumlah 100%. 

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa penderita kanker yang memiliki 

pendidikan tinggi memiliki reaksi berupa perasaan lega atau puas, dan penderita 

kanker yang berpendidikan rendah memiliki reaksi berupa perasaan kecewa. Hal 

ini membuktikan pernyataan yang dikemukakan oleh Julianty Pradono dan Ning 

Sulistyowati (2013) tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh terhadap 

perilaku mereka, misalnya dalam menyelesaikan pekerjaan, meningkatkan 

kesejahteraan sosial dan ekonomi, selain itu dari hasil temuannya menunjukkan 

bahwa seseorang yang berpendidikan akan lebih mengtahui tentang cara 

menyelesaikan permasalahan dalam hidupnya. Hal demikian terjadi karena adanya 

pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Hal tersebut tentu akan 

berpengaruh pada reaksi mereka setelah selesai melakukan proses tindakan 

tersebut, dalam hal ini adalah tindakan penemuan informasi. Seperti yang 

dikemukakan oleh Kuhlthau (1991) dalam teorinya yakni, seseorang akan 

memberikan reaksinya berupa perasaan kecewa atau lega dari proses penemuan 

informasi yang telah dilakukannya. Seseorang akan merasa lega atau puas apabila 
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proses yang dilakukannya berjalan dengan baik dan mampu dilakukannya. Reaksi 

kecewa apabila proses yang dilakukan berjalan tidak sesuai dengan harapan 

meskipun proses tersebut mampu dilakukannya.  
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BAB V 

PENUTUP 

V.1 Kesimpulan 

Dalam penelitian “Perilaku Penemuan Informasi Dikalangan Penderita 

Kanker di Surabaya” ini, peneliti menemukan beberapa temuan yang menarik 

dilapangan. Dari temuan ini dapat menggambarkan karakteristik sosial  penderita 

kanker yang dapat berkontribusi ketika penderita kanker melakukan penemuan 

informasi. 

Dari hasil prolehan data-data yang dihimpun berdasarkan pertanyaan 

kuisioner, temuan data pada bab 3, dan hasil interpretasi analisis secara teoritik 

pada bab IV, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa : 

1. Karakteristik sosial penderita kanker yang dapat digambarkan 

berdasarkan usia, jenis kelamin, jenis kanker yang diderita, tingkat 

pendidikan, pekerjaan, tingkat perekonomian , dan status penderita 

kanker. Dari temuan data dilapangan dapat diketahui bahwa :  

a. Sebagian besar usia responden penderita kanker dalam penelitian 

ini berusia diatas 40 tahun dengan presentase sejumlah 60% dari 

total jumlah responden 100 orang.  

b. Dari total 100 responden dalam penelitian ini, sebagian besar 

responden berjenis kelamin perempuan dengan presentase 

sejumlah 61%.  

c. Dari hasil temuan di lapangan sebagian besar responden menderita 

kanker organ dalam dengan presentase sejumlah 43%.  

d. Pendidikan yang dimiliki oleh responden penderita kanker 

sebagian besar adalah SMA/SMK dengan presentase sejumlah 

41% dari total 100 responden. 
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e. Dari total 100 responden penderita kanker sebagian besar mereka 

berprofesi sebagai seorang wirausaha dengan presentase sejumlah 

35% . 

f. Sebagian besar responden memiliki perekonomian yang sedang 

dengan presentase sejumlah 84% total 100 responden.  

 

2. Perilaku penemuan informasi dikalangan penderita kanker yang 

meliputi enam tahapan yaitu tahap awalan (initiation), pemilihan 

(selection), penjelajahan (exploration), penyusunan (formulation), 

pengumpulan (collection), penyajian (presentation). Terdapat beberapa 

tindakan yang dilakukan oleh penderita kanker dan kondisi yang 

dimiliki oleh penderita kanker untuk menemukan informasi dalam 

keenam tahapan tersebut. 

a. Tahap awalan (initiation) 

Dari hasil temuan data di lapangan dapat diketahui bahwa sebagian 

besar penderita kanker melakukan tindakan awal untuk 

menemukan informasi melalui cara berdiskusi dengan pihak 

keluarga presentase sejumlah 52%. Kondisi perasaan yang dimiliki 

oleh penderita kanker pada tahap ini sebagian besar merasa takut 

dengan presentase sejumlah 39% total 100 responden. 

b. Tahap pemilihan (selection) 

Pada tahap pemilihan, penderita kanker sebagian besar memilih 

mengakses sumber informasi dengan jenis elektronik (blogg, 

wesite, sosial media dan lainnya) presentase sejumlah 58%. 

c. Tahap penjelajahan (exploration) 

Tindakan yang dilakukan oleh penderita kanker pada tahap ini 

adalah berusaha menemukan informasi tambahan terkait dengan 

kanker. Sebagian besar penderita kanker memilih menemukan 

informasi tambahan dengan car digital, presentase sejumlah 53% 

dari total 100 responden. Kondisi perasaan yang dimiliki oleh 
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penderita kanker pada tahap ini sebagian besar merasa semakin 

bingung, presentase sejumlah 71% total 100 responden. 

d. Tahap penyusunan (formulation) 

Berdasarkan hasil analisis dan temuan data yang telah dilakukan 

peneliti menunjukka bahwa, tindakan yang dilakukan oleh 

penderita kanker pada tahap ini adalah berusaha untuk 

memfokuskan informasi yang telah dimiliki, sebagian besar 

penderita kanker memilih memfokuskan informasi dengan cara 

mengaitkan informasi dengan topik permasalahan, presentase 

sejmulah 61%. Sebelum informasi diterima tindakan yang 

dilakukan oleh penderita kanker sebagian besar adalah menelitinya 

kembali sebelum digunakan, presentase sejumlah 69% dan 

frekuensi sebanyak 69 orang dari total 100 responden. 

e. Tahap pengumpulan (collection) 

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa, tindakan yang dilakukan 

oleh penderita kanker pada tahap ini adalah, berusaha 

mengumpulkan informasi yang telah terfokuskan. Sebagian besar 

penderita kanker mengumpulkan informasi dengan cara mencatat 

informasi dari tindakan yang diperoleh dengan presentase sejumlah 

33% orang dari total 100 responden. Bentuk penyimpanan yang 

dilakukan oleh penderita kanker sebagian besar dilakukan dengan 

caramenyimpan nya didalam komputer atau smartphone, 

presentase sejumlah 60%. 

f. Tahap penyajian (presentation) 

Sebagian besar penderita kanker melakukan tindakan persiapan diri 

secara fisik, presentase sejumlah 62% total 100 responden. Kondisi 

perasaan yang dimiliki oleh penderita kanker sebagian besar 

merasa lega atau puas, dengan presentase sejumlah 48%. 

3. Dari hasil analisis temuan data yang dilakukan oleh peneliti, dapat 

diketahui bahwa ada beberapa karakteristik sosial penderita kanker 

yang dapat mempengaruhi perilaku penemuan informasi penderita 
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kanker. Karakteristik sosial tersebut antara lain, usia, dan tingkat 

pendidikan.  

a. Berdasarkan hasil analisis secara teoritik yang telah dilakukan pada 

bab IV, ternyata ada hubungan yang positif antara usia dengan 

frekuensi mengakses sumber informasi. Hal ini dapat diketahui 

melalui tabel 4.1 yang menunjukkan bahwa semakin muda usia 

penderita kanker maka akan semakin sering mereka mengakses 

sumber informasi yang dipilih. 

b. Pada tabel 4.2 di bab IV dapat diketahui bahwa ada hubungan 

antara usia dengan cara mendapatkan informasi, yakni responden 

yang berusia muda akan lebih memilih mendapatkan informasi 

dengan cara digital, sedangkan responden yang sudah tidak muda 

lagi akan memilih mendapatkan informasi secara manual. 

c. Dari tabel 4.3 menunjukkan hasil analisis secara teoritik bahwa ada 

hubungan antara tingkat pendidikan dengan tindakan terhadap 

informasi kanker, yakni emakin tinggi pendidikan yang dimiliki 

oleh penderita kanker maka mereka akan semakin lebih kritis 

terhadap informasi yang mereka dapatkan. 

d. Dari hasil analisis pada bab IV dapat disimpulkan bahwa adanya 

hubungan yang positif antara tngkat pendidikan dengan cara 

mengumpulkan informasi yang dilakukan oleh penderita kanker. 

Hal ini dpat dilihatmelalui tabel 4.4 yakni, semakin tinggi 

pendidikan yang dimiliki oleh penderita kanker maka semakin 

banyak pula cara atau tindakan yang mereka laukan untuk 

mengumpulkan informasi. 

e. berdasarkan hasil analisis pada bab IV secara teoritik, dapat 

disimpulkan bahwa adanya hubungan antara tingkat pendidikan 

denganreaksi perasaan yang dimiliki oleh penderita kanker. Hal ini 

dapat ditujukkan melalui tabel 4.5 yaitu semakin tinggi pendidikan 

yang dimiliki oleh penderita kanker maka semakin berhasil pula 

dalam melakukan proses penemuan informasi yang ditunjukkan 
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dengan reaksi perasaan berupa lega atau puas. Sedangkan semakin 

rendah pendidikan yang dimiliki oleh penderita kanker maka 

semakin kurang berhasil dalam melakukan proses penemuan 

informasi dan hal ini ditunjukkan melalui reaksi perasaan berupa 

rasa kecewa. 

 

V.2 Saran 

Berdasarkan hasil temuan dan analisis data dari penelitian “Perilaku 

Penemuan Informasi Dikalangan Penderita Kanker di Surabaya” ada beberapa 

saran yang dapat diungkapkan oleh peneliti kepada beberapa pihak antara lain: 

1. Bagi pihak profesional kesehatan seperti dokter dan suster agar lebih 

lengkap dalam memberikan informasi kanker, tidak hanya informasi 

mengenai pengobatannya tetapi juga pencegahannya. Karena dari 

beberapa hasil temuan data yang dilakukan oleh peneliti dapat 

mengindikasikan bahwa pihak profesional kesehatan hanya memberikan 

informasi terkait dengan penyembuhan dan pengobatannya tidak dengan 

pencegahannya. 

2. Dari hasil temuan data diperoleh bahwa penderita kanker kebanyakan 

merasakan ketidakpastian (rasa takut, cemas, gelisah, dan lain sebagainya) 

dalam menghadapi penyakitnya, sehingga peneliti menyarankan bagi 

pihak keluarga, teman, atau rekan, dan lingkungan dimana pasien 

penderita kanker tinggal, selalu mendampingi dan mensuport atau  

dukungan dalam bentuk apapun kepada pasien penderita kanker agar 

mampu melawan penyakit yang diderita oleh penderita kanker tersebut. 

3. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa temuan data melalui hasil 

probbing yang telah dilakukan dan menunjukkan bahwa banyak penderita 

kanker yang enggan menggunakan layanan jasa kesehatan karena 

birokrasinya yang dianggap cukup rumit. Sehingga peneliti menyarankan 

agi pihak yang meyediakan layanan asuransi kesehatan baik pemerintah 
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maupun perusahaan agar lebih mempermudah birokrasinya sehingga 

penderita kanker bisa mendapatkan jaminan dari asuransi kesehatan 

dengan mudah, baik dari pihak pemerintah atau dari pihak perusahaan lain.  

4. Dari hasil observasi lapangan peneliti banyak menjumpai penderita kanker 

yang kurang semangat dalam menghadapi penyakitnya. Sehingga peneliti 

menyarankan bagi pihak penderita kanker agar tetap terus semangat dan 

berusaha melawan kanker yag dideritanya. Serta tetap optimis bahwa 

penyakitnya bisa disembuhkan.  

5. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif yakni peneliti 

berusaha menggambarkan dan mendeskripsikan secara umum bagaimana 

perilaku penemuan informasi yang dilakukan oleh penderita kanker di 

Surabaya, untuk itu peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya 

sebaiknya menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan 

data yang lebih mendalam terkait dengan perilaku penemuan informasi 

dikalangan penderita kanker. 
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DEPARTEMEN ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

 

 

 

 

KUISIONER PENELITIAN     NO.RESPONDEN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identitas Responden: 

Nama  : ………………..……………………………………………………. 

Usia  : ......................................................................................................... 

Jenis Kelamin: L / P 

Alamat : ……………….................................................................................. 

 

1. Gambaran karakteristik sosial penderita kanker 

1.1 Umur / usia penderita kanker 

1.1.1 Berapa usia anda? 

1. 16-20 tahun   

2. 21-25 tahun 

3. 26-30 tahun 

4. 31-35 tahun 

5. 36-40 tahun 

6. > 40 tahun 

Kepada Yth Responden, 
Dalam rangka untuk menyelesaikan penelitian yang sedang saya lakukan 

dengan judul “Perilaku Penemuan Informasi DI Kalangan Penderita Kanker di 
Surabaya” maka Saya berharap Anda berkenan untuk mengisi kuisioner ini yang 
akan berguna untuk mendeskripsikan bagaimana perilaku penemuan informasi di 
kalangan penderita kanker khususnya di Surabaya. Atas kesediaan Anda dalam 
mengisi kuisioner ini, Saya sampaikan terima kasih. 

 
Hormat Saya, 

Fransiska Yuni KN 

Koding  

1 

 

2 
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1.2 Jenis kelamin penderita kanker 

1.2.1 Apa jenis kelamin anda? 

1. Laki-laki 

2. Perempuan 

1.3 Jenis kanker yang diderita 

1.3.1 Apa jenis kanker yang anda derita? 

1. Kanker payudara 

2. Kanker getah bening 

3. Kanker kulit  

4. Kanker bagian organ dalam  

5. Lainnya  

1.3.2 Berapa lama anda menderita kanker tersebut? 

1. Kurang dari 1 tahun 

2. 1 tahun 

3. 2 tahun 

4. 3 tahun 

5. Lebih dari 3 tahun 

1.4 Status penderita kanker 

1.4.1 Apakah anda mendapatkan bantuan pengobatan dari pemerintah 

/lembaga? 

1. Iya 

2. tidak 

1.4.2 Bentuk bantuan yang diterima berupa? 

1. BPJS 

2. Askes  

3. Jamsostek  

4. Asuransi  

5. Lainnya  

1.5 Pendidikan penderita kanker 

1.5.1 Apa pendidikan terakir anda? 

1. SD 

2. SMP 

3. SMA / SMK 

4. D3 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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5. S1 

6. S2 

1.6 Pekerjaan penderita kanker 

1.6.1 Apa pekerjaan anda? 

1. Guru / Dosen 

2. Dokter / ahli medis 

3. Karyawan Swasta 

4. Wirausaha  

5. Mahasiswa/ pelajar 

6. Ibu rumah tangga 

7. Rohaniawan  

 

2. Tahapan perilaku penemuan informasi dikalangan penderita kanker 

2.1 Tahap awalan (initation) , meliputi: 

2.1.1 Permasalahan Yang Dimiliki 

2.1.1.1 Apakah anda menyadari / merasakan permasalahan yang anda 

miliki? 

1. Iya  

2. Tidak  

2.1.1.2  Apa permasalahan yang anda miliki? 

1. Rasa sakit/nyeri pada bagian tubuh tertentu 

2. Rasa gatal pada bagian tubuh tertentu 

3. Rasa lemas / pusing  

4. Adanya benjolan  

5. Lainnya  

2.1.2 Reaksi terhadap permasalahan  

2.1.2.1 Apa yang anda pikirkan terkait masalah yang anda miliki ? 

1. Berusaha merenungkan masalah 

2. Berusaha memikirkan tindakan yang harus dilakukan 

3. Berusaha mengaitkan masalah dengan pengalaman pribadi 

2.1.2.2 Bagaimana perasaan anda ketika mengetahui permasalahan 

tersebut? 

1. Sedih 

2. Gelisah / cemas 

9 

10 

11 

12 

13 
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3. Takut  

4. Lainnya  

2.1.3 Jenis pemilihan tindakan awal terhadap permasalahan 

2.1.3.1 Apa yang anda lakukan dalam menghadapi permasalahan?  

1. Berdiskusi dengan keluarga 

2. Berdiskusi dengan profesional kesehatan 

3. Berdiskusi dengan teman yang lebih berpengaman 

2.1.3.2 Tujuan anda melakukan tindakan diskusi tersebut ?  

1. Untuk mengetahui tindakan yang harus dilakukan sesuai 

dengan kondisi diri anda 

2. Untuk mengetahui informasi dan tindakan yang tepat 

3. Untuk mengetahui pengalaman yang pernah dirasakan 

teman 

4. Lainnya 

 

2.2 Tahap pemilihan (selection), meliputi: 

2.2.1 Pemilihan jenis sumber informasi kanker 

2.2.1.1 Apa  jenis sumber informasi  yang anda gunakan?  

1. Cetak ( koran, buletin, brosur, majalah/tabloid kesehatan) 

2. Elektronik (blogg, website, sosial media, televisi) 

 

2.2.2 Frekuensi mengakses sumber informasi 

2.2.2.1 Berapa sering anda mengakses informasi kanker pada sumber 

informasi yang anda pilih? 

1. Sering sekali 

2. Sering 

3. Kadang-kadang 

4. Jarang 

2.2.3 Tujuan pemilihan sumber informasi  

2.2.3.1 Apa tujuan anda memilih sumber informasi tersebut? 

1. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan 

2. Untuk mendapatkan informasi terkait dengan topik 

permasalahan. 

14 

15 

16 

17 
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3. Untuk mendapatkan informasi akurat dan terbaru 

4. lainnya 

2.2.4 Reaksi terhadap topik permasalahan kanker 

2.2.4.1 Setelah melakukan penemuan informasi melalui berbagai 

sumber, bagaimana perasaan anda? 

1. Optimis karena telah menemukan informasi 

2. Biasa saja 

 

2.3 Tahap penjajakan (exploration), meliputi: 

2.3.1 Cara-cara menemukan informasi kanker tambahan 

2.3.1.1 Dengan cara apa anda menemukan informasi tambahan seputar 

kanker?  

Manual  Digital  

1. Diskusi secara langsung dengan 

teman/keluarga sesering 

mungkin. 

2. Konsultasi dengan dokter secara 

langsung lebih intensiv. 

3. Membaca bahan bacaan terkait 

dengan kanker. 

4. Lainnya . 

1. Diskusi dengan pihak lain 

melalui jejaring sosial 

(facebook, twitter, BBM, 

Whatsap dll) lebih sering. 

2. Mengakses informasi terkait 

kanker di blogg, atau website. 

3. Melihat tayangan video terkait 

dengan kanker di televisi atau 

di internet. 

4. Lainnya  

 

 

2.3.1.2 Apa  tujuan anda melakukan tindakan penemuan informasi 

tambahan  tersebut? 

1. Untuk menemukan informasi sebanyak-banyaknya 

2. Untuk menambah informasi terkait dengan topik 

3. Lainnya  

2.3.2 Frekuensi mengakses sistem penemuan informasi tambahan 

2.3.2.1 Seberapa sering anda menggunakan sistem yang anda pilih ? 

1. Sering sekali  3. Kadang-kadang 

19 

20 

21 
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2. Sering    4. Jarang 

2.3.3 Reaksi terhadap penemuan informasi tambahan 

2.3.3.1 Bagaimana perasaan anda setelah melakukan tindakan 

tambahan tersebut? 

1. Semakin Bingung  

2. Biasa saja/ tidak merasa bingung 

2.3.3.2 Apa yang anda pikirkan terhadap tindakan yang telah anda 

lakukan? 

1. Berusaha melengkapi informasi yang dibutuhkan 

2. Berusaha mencari informasi baru 

3. Lainnya  

 

2.4 Tahap perumusan (formulation), meliputi: 

2.4.1 Jenis tindakan terhadap informasi kanker 

2.4.1.1 Apa yang anda lakukan terhadap informasi tersebut? 

1. Menelitinya kembali sebelum diggunkan 

2. Langsung menerimanya dan menggunakannya 

2.4.1.2 Bagaimana cara anda memfokuskan informasi yang anda 

peroleh? 

1. Mengaitkan dengan  topik permasalahan 

2. Mengaitkan dengan pengalaman pribadi 

3. Lainnya  

2.4.2 Tujuan melakukan tindakan terhadap informasi kanker 

2.4.2.1 Apa tujuan anda melakukan tindakan tersebut? 

1. Untuk mendapatkan informasi yang rinci dan jelaas 

2. Untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan topik 

3. Agar informasi lebih terfokuskan 

4. Lainnya 

 

2.5 Tahap pengumpulan (collection), meliputi : 

2.5.1 Cara-cara mengumpulkan informasi kanker 

2.5.1.1 Apa yang anda lakukan untuk mengumpulkan informasi kanker 

setelah informasi ditemukan? 

1. Mencatat informasi dari hasil tindakan yang telah dilakukan 

23 
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2. Merekam informasi dari hasil tindakan yang telah 

dilakukan. 

3. Mengcapture/memfoto informasi yang telah diperoleh. 

4. Hanya mengingat-ingat informasi yang telah diperoleh 

2.5.2 Cara-cara menilai informasi kanker  

2.5.2.1 Bagaimana cara anda menilai informasi kanker yang anda 

dapatkan? 

1. Dilihat dari sumber informasinya 

2. Dilihat dari penulis informasinya 

3. Dilihat dari kesesuaian dengan permasalahan yang dihadapi 

4. Dilihat dari keakuratannya 

2.5.2.2 Dalam bentuk apa bentuk anda menyimpan informasi yang 

telah diperoleh? 

1. Dalam ingatan pribadi secara lebih mendalam 

2. Dalam catatan-catatan / tulisan tangan secara lebih rapi dan 

rinci 

3. Dalam komputer/ smartphone secara lebih rapi dan rinci. 

2.5.3 Tujuan mengumpulkan informasi kanker 

2.5.3.1 Apa tujuan anda mengumpulkan informasi tersebut? 

1. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan 

2. Untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan 

permasalahan 

3. Untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci 

4. Lainnya  

 

2.6 Tahap penyajian (presentation), meliputi: 

2.6.1 Reaksi terhadap proses penemuan informasi kanker  

2.6.1.1 Bagaimana reaksi anda terhadap proses penemuan informasi 

yang telah dilakukan? 

1. Lega/puas     

2. Kecewa 

3. Biasa saja 

 

29 

30 

31 

32 

SKRIPSI FRANSISKA YUNI KNPERILAKU PENEMUAN INFORMASI  .....

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



8 
 

2.6.2 Tindakan persiapan penggunaan informasi kanker 

2.6.2.1 Apa yang anda siapkan ketika akan menggunakan  

informasi? (boleh pilih lebih dari 1) 

1. Persiapan finansial 

2. Persiapan fisik dan mental 

3. Persiapan psikis 

 

 

 

33 
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IDENTITAS RESPONDEN PENDERITA KANKER 

 

No Nama Usia 
(tahun) 

Jenis 
Kelamin 

Alamat 

1. Zulkarnaen 41 L Nyamplungan Gang 6 no 11, 
Semampir, Surabaya 

2. Indayati 36 P Sidotopo Jaya Gang 1 No 27, 
Semampir, Surabaya 

3. Siti Hanifah 42 P Arimbi Gang 30 No 9 D, Sidotopo, 
Semampir, Surabaya 

4. Hasanah 27 P Sidotopo Rw 12, Semampir, Surabaya. 
5. Bambang Ananto 34 L Gunung Sari, Surabya 
6. Fajar Sidik 45 L Rungkut Industri, Surabaya 
7. Suroso 44 L Kel.Gunung Sari, Kec. Gunung Sari, 

Surabaya 
8. Maemunah 33  P Kel. Ngagel, Kec. Wonokromo, 

Surabaya 
9. Ike Amalia P 33 P Mulyorejo, Surabaya (60115) 
10. Rohanifah 45 P Kel. Gubeng Klingsingan, Kec. 

Gubeng, Surabaya 
11. Samsul Arifin 61 L Kel. Margorejo, Kec. Wonocolo, 

Surabaya (60238) 
12. Ike Ayu Marsela 17 P Kel. Prapen, Kec. Tenggilis Mejoyo, 

Surabaya  
13. Fatimah 38 P Kel.Semolowaru, Kec. Sukolilo, 

Surabaya (60119) 
14. Musaropah 53 P Kel. Kejawen Putih Tambak, Kec. 

Mulyorejo, Surabaya (60112) 
15. Hasanudin 58 L Rungkut Asri, Surabaya  
16. Ratna Sari 33 P Kel. Pucang Sewu, Kec. Gubeng, 

Surabaya (60283) 
17. Sa’diyah 55 P Kel. Genteng, Kec. Genteng, Surabaya 

(60275) 
18. Aminulloh 63 L Kel.Medo’an, Kec. Rungkut, Surabaya 
19. Sulton Hakim 28 L Kel.Gunung Anyar Tambak, 

Kec.Gunung Anyar, Surabaya (60294) 
20. Natalia 18 P Kel.Prapen,Kec.Wonocolo, Surabaya 

(60237) 
21. Kurmaen 57 L Jombang 
22. Indra Prayoga 24 L Sidoarjo, Surabaya 
23. Iim Puji Lestari 23 P Jombang 
24. Nur Puji Asih 38 P Kel.Klampis Ngasem, 

Kec.Sukolilo,Surabaya (60117) 
25. Eko Bayu Kurniawan 41 L Kel.Menur Nyamplungan, 

Kec.Sukolilo, Surabaya (60117) 
26. Ageng Wicaksono 24 L Kel.Panjang Jiwo, Kec.Tenggilis 

Mejoyo, Surabaya (60299) 
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27. Rahmat Basuki 48 L Kel.Tenggilis Mejoyo, Kec.Tenggilis 
Mejoyo, Surabaya 

28. Wasilah 38 P Kel.Keputih, Kec.Sukolilo, Surabaya 
(60111) 

29. Khurairi 45 L Kel.Jemur Wonosari, Kec.Wonocolo, 
Surabaya 

30. Syaifudin 50 L Wonokromo, Surabaya 
31. Nur Aeni 36 P Kel.Medokan Ayu, Kec.Rungkut, 

Surabaya (60295) 
32. Triyana 38 P Desa Kapasari, Kec Genteng, Surabaya 

(60273) 
33. Sri Astuti 45 P Desa Asemrowo, Kec.Asemrowo, 

Surabaya (60182) 
34. Suwigno 39 L Desa Jepara, Kec.Bubutan, Surabaya 

(60171) 
35. Moehammad Suwarto 35 L Desa Kenjeran, Kec.Bulak, Surabaya 

(60124) 
36. Ibnu Fajar 30  L Komplek Kenjeran, Kec.Bulak, 

Surabaya (60121) 
37. Haryo Murti Susilo 55 L Nganjuk 
38. Laelatul Fajaroh 42 P Nganjuk 
39. Mufaridah 39 P Tenggilis Mejoyo, Surabaya (60292) 
40. Ade Kurnia Dewi 24 P Ngawi 
41. Fatimah Azzahra 27 P Kel.Darmo, Kec. Wonokromo, 

Surabaya (60241) 
42. Fitria Lestari 22 P Desa Pacar Kembang, Kec.tambaksari, 

Surabaya (60136) 
43. Juwariyah 41 P Desa Kejawen Putih Tambak, Kec. 

Mulyorejo, Surabaya (60112) 
44. Suhartini 44 P Gubeng Klingsingan, Kec Gubeng, 

Surabaya (60281) 
45. Husna Rahmawati 33 P Nganjuk 
46. Farikhatun Nafsiah 43 P Kediri 
47. Siti Aminah 49 P Kel.Ampel, Kec. Semampir, Surabaya 
48. Sumarno 51 L Kel.Ngagel Rejo, Kec. Wonokromo, 

Surabaya (60245) 
49. Jumariah 46 P Gresik 
50. Munawaroh 44 P Kel.Menur Pumpungan, Kec.Sukolilo, 

Surabaya (60118) 
51. Ria Pramudito 34 P Kediri 
52. Dwi Agustiningsih 37 P Jember 
53. Eni Purwati 41 P Sidoarjo, Surabaya 
54. Rifa’atul Mahmudah 37 P Semolowaru, Kec. Sukolilo, Surabaya 

(60119) 
55. Sulaeman 50 L Manukan Wetan, Kec. Tandes, 

Surabaya (60185) 
56. Toni Hartanto 43 L Jemur Wonosari, Kec.Wonocolo, 

Surabaya (60237) 
57. Vera Anggraeni 37 P Putat Gede, Kec. Sukomanunggal, 
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Surabaya (60189) 
58. Heri Wibowo 47 L Sonokwijenan, Kec. Sukomanunggal, 

Surabaya 
59. Wahidun 51 L Desa Kapasan, Simokerto, Surabaya 
60. Moh. Aziz 52 L Tambak Rejo, Kec. Simokerto, 

Surabaya (60142) 
61. Ani Maryuni 43 P Situbondo 
62. Asep Saifurohman 42 L Kel.Darmo, Kec. 

Wonokromo,Surabaya 
63. Winda Sukmawati 46 P Desa Tambak, Kec. Gununganyar, 

Surabaya 
64. Abdul Majid 50 L Gresik 
65. Siti Ashopah 45 P Lamongan 
66. Yuli Astuti 40 P Kapasari, Kec. Genteng, Surabaya 
67. Rani Rostiani 35 P Desa Ketabang, Kec. Genteng, 

Surabaya (60272) 
68. Hikmatul Badriyah 49 P Gunungsari, Kec. Dukuh Pakis, 

Surabaya (60225) 
69. Tri Utami 47 P Perum. Dharmahusada barat no 27, 

Surabaya 
70. Mei Purwanti 44 P Keputih, Kec. Sukolilo, Surabaya 

(60111) 
71. Rita Larasati 39 P Kediri 
72. Rudiono 38 L Kediri 
73. Khoirulik 42 L Siwalankerto, Kec. Wonocolo, 

Surabaya 
74. Amar Ristiawan 45 L Banyu Urip, Kec. Sawahan, Surabaya 
75. Farikhatun Umami 36 P Putat Jaya, Kec. Sawahan, Surabaya 
76.  Wini Astuti 45 P Banyu Urip, Kec. Sawahan, Surabaya 

(60254) 
77. Yuliani Kristanti 41 P Balongsari, Kec. Tandes, Surabaya 
78. Leni Fitriyani 31 P Manukan Kulon, Kec. Tandes, 

Surabaya (60185) 
79. Novita Sari 37 P Desa Bringin, Kec. Sambi Kerep, 

Surabaya 
80.  Nuning Haryanti 44 P Sambikerep, Kec. Sambikerep, 

Surabaya 
81. Susi Setyowati 47 P Dukuh Pakis, Kec. Dukuh Pakis, 

Surabaya 
82. Sulistyowati 43 P Desa Gayungan, Kec. Gayungan, 

Surabaya 
83. Laelatul Maghfiroh 47 P Desa Ketintang, Kec. Gayungan, 

Surabaya 
84. Abdul Munir 49 L Gunungsari, Kec. Dukuh Pakis, 

Surabaya 
85. Faozi Nur Zaman 36 L KomlekKenjeran, Kec. Bulak, 

Surabaya (60121) 
86. Moehammad Hariri 51 L Prapen, Kec. Tenggilis Mejoyo, 

Surabaya 
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87. Setiawan  45 L Bendul Merisi, Kec. Wonocolo, 
Surabaya 

88. Musaropah 46 P Sidosermo, Kec. Wonocolo, Surabaya 
(60243) 

89. Sukmawati 47 P Kedungdoro, Kec. Tegal Sari, 
Surabaya (60261) 

90. Rohayati 41 P Kedungdoro, Kec. Tegal Sari, 
Surobaya 

91. Bejo Kristanto 45 L Sidoarjo 
92. Solahudin Arif 46 L Kediri 
93. Umi Aflahah 40 P Kediri 
94. Indah Puspita Sari 44 P Jember 
95. Ade Johari 44 L Ponorogo 
96. Hani Munawaroh 42 P Pucang Sewu, Kec. Gubeng, Surabaya 
97. Sekar Prasasti 36 P Kalijudan, Kec. Mulyorejo, Surabaya 

(60115) 
98. Farikhin Amrin 39 L Sidotopo Wetan, Kec. Kenjeran, 

Surabaya (60129) 
99. Samsuri 50 L Sidotopo Wetan, Kec. Kenjeran, 

Surabaya 
100 Nur Mutaqin 48 L Sidoarjo 
 

SKRIPSI FRANSISKA YUNI KNPERILAKU PENEMUAN INFORMASI  .....

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



1 
 

 

Usia Penderita Kanker 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 16-20 tahun 2 2,0 2,0 2,0 

21-25 tahun 5 5,0 5,0 7,0 

26-30 tahun 4 4,0 4,0 11,0 

31-35 tahun 10 10,0 10,0 21,0 

36-40 tahun 19 19,0 19,0 40,0 

> 40 tahun 60 60,0 60,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid laki-laki 39 39,0 39,0 39,0 

perempuan 61 61,0 61,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

Jenis kanker 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kanker payudara 25 25,0 25,0 25,0 

kanker getah bening 21 21,0 21,0 46,0 

kanker kulit 7 7,0 7,0 53,0 

kanker bagian organ dalam 43 43,0 43,0 96,0 

lainnya 4 4,0 4,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Lama  kanker yang diderita 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid kurang dari 1 tahun 6 6,0 6,0 6,0 

1 tahun 21 21,0 21,0 27,0 

2 tahun 48 48,0 48,0 75,0 

3 tahun 19 19,0 19,0 94,0 

lebih dari 3 tahun 6 6,0 6,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

Status penderita kanker 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid iya 84 84,0 84,0 84,0 

tidak 16 16,0 16,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Jenis Bantuan Yang Diterima 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid BPJS 42 42,0 42,0 42,0 

askes 12 12,0 12,0 54,0 

jamsostek 11 11,0 11,0 65,0 

asuransi 

perusahaan/lembaga 
19 19,0 19,0 84,0 

lainnya 16 16,0 16,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Tingkat Pendidikan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SD 13 13,0 13,0 13,0 

SMP 12 12,0 12,0 25,0 

SMA/SMK 41 41,0 41,0 66,0 

D3 18 18,0 18,0 84,0 

S1 15 15,0 15,0 99,0 

S2 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

Pekerjaan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid guru/dosen 13 13,0 13,0 13,0 

dokter/ahli medis 7 7,0 7,0 20,0 

karyawan swasta 18 18,0 18,0 38,0 

wirausaha 35 35,0 35,0 73,0 

mahasiswa/pelajar 2 2,0 2,0 75,0 

ibu rumah tangga 22 22,0 22,0 97,0 

rohaniawan 3 3,0 3,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

Status Ekonomi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tinggi 9 9,0 9,0 9,0 

sedang 84 84,0 84,0 93,0 

rendah 7 7,0 7,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Jumlah Penghasilan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid > 1juta/bulan 1 1,0 1,0 1,0 

1-2 juta/bulan 11 11,0 11,0 12,0 

2-3 juta/bulan 43 43,0 43,0 55,0 

3-5 juta/buta 31 31,0 31,0 86,0 

5-7 juta/bulan 8 8,0 8,0 94,0 

lainnya 6 6,0 6,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

Menyadari/Merasakan Permasalahan Yang Dimiliki 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid iya 83 83,0 83,0 83,0 

tidak 17 17,0 17,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

Permasalahan Yang Dimiliki 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid rasa sakit/nyeri pada bagian 

tubuh tertentu 
26 26,0 26,0 26,0 

rasa gatal pada bagian 

tubuh tertentu 
14 14,0 14,0 40,0 

rasa lemas/pusing 13 13,0 13,0 53,0 

adanya benjolan 29 29,0 29,0 82,0 

lainnya 18 18,0 18,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Reaksi Pemikiran 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid berusaha merenungkan 

masalah 
40 40,0 40,0 40,0 

berusaha memikirkan 

tindakan yang harus 

dilakukan 

34 34,0 34,0 74,0 

berusaha mengaitkan 

masalah dengan pegalaman 

pribadi 

26 26,0 26,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

 

Reaksi Perasaan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sedih 16 16,0 16,0 16,0 

gelisah/cemas 27 27,0 27,0 43,0 

takut 39 39,0 39,0 82,0 

lainnya 18 18,0 18,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

Tindakan Awal 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid berdiskusi dengan keluarga 52 52,0 52,0 52,0 

berdiskusi dengan 

profesional kesehatan 
31 31,0 31,0 83,0 

berdiskusi dengan teman 

yang lebih berpengalaman 
17 17,0 17,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Tujuan Pemilihan Tindakan Awal 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid untuk mengetahui tindakan 

yang sesuai dengan kondisi 

diri anda 

47 47,0 47,0 47,0 

untuk mengetahui informasi 

dan tindakan yang tepat 
20 20,0 20,0 67,0 

untuk mengetahui 

pengalaman teman 
15 15,0 15,0 82,0 

lainnya 18 18,0 18,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

Jenis Sumber Informasi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid cetak 42 42,0 42,0 42,0 

elektronik 58 58,0 58,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

Frekuensi Mengakses Sumber Informasi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sering sekali 33 33,0 33,0 33,0 

sering 38 38,0 38,0 71,0 

kadang-kadang 16 16,0 16,0 87,0 

jarang 13 13,0 13,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Tujuan Pemilihan Sumber Informasi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid untuk mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan 
24 24,0 24,0 24,0 

untuk mendapatkan 

informasi terkait dengan 

topik permasalahan 

33 33,0 33,0 57,0 

untuk mendapatkan 

informasi akurat dan terbaru 
29 29,0 29,0 86,0 

lainnya 14 14,0 14,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

Reaksi Terhadap Topik Permasalahan Kanker 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid optimis karena telah 

menemukan informasi 
79 79,0 79,0 79,0 

biasa saja 21 21,0 21,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

Pemilihan Cara Mendapatkan Informasi Tambahan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid manual 47 47,0 47,0 47,0 

digital 53 53,0 53,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Cara Manual 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid diskusi secara dengan 

keluarga/temas sesering 

mungkin 

20 20,0 20,0 20,0 

konsultasi dengan dokter 

secara lebih intensif 
19 19,0 19,0 39,0 

membaca bahan bacaan 

terkait kanker secara lebih 

sering 

3 3,0 3,0 42,0 

lainnya 58 58,0 58,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

Cara Digital 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid diskusi dengan pihak lain 

melalui sosial media 

(facebook, twitter, dll) lebih 

sering 

15 15,0 15,0 15,0 

mengakses informasi melalui 

website atau blogg sesering 

mungkin 

29 29,0 29,0 44,0 

menonton tayangan vedeo 

terkait kanker di televisi atau 

di internet 

14 14,0 14,0 58,0 

lainnya 42 42,0 42,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Tujuan melakukan penemuan Informasi Tambahan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid untuk menemukan informasi 

sebanyak-banyaknya 
70 70,0 70,0 70,0 

untuk menambah informasi 

terkait dengan topik 
23 23,0 23,0 93,0 

lainnya 7 7,0 7,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

Frekuensi Mengakses Informasi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sering sekali 36 36,0 36,0 36,0 

sering 28 28,0 28,0 64,0 

kadang-kadang 31 31,0 31,0 95,0 

jarang 5 5,0 5,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

Reaksi Perasaan Terhadap Penemuan Informasi Tambahan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Semakin bingung 71 71,0 71,0 71,0 

biasa saja / tidak merasa 

bingung 
29 29,0 29,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Reaksi Pemikiran Terhadap Penemuan Informasi Tambahan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid berusaha melengkapi 

informasi yang dibutuhkan 
67 67,0 67,0 67,0 

berusaha mencari informasi 

baru 
29 29,0 29,0 96,0 

lainnya 4 4,0 4,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

Jenis Pemilihan Tindakan Terhadap Informasi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid menelitinya kembali sebelum 

digunakan 
69 69,0 69,0 69,0 

langsung menerimanya dan 

menggunakannya 
31 31,0 31,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

Cara Memfokuskan Informasi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid mengaitkan dengan topik 

permasalahan 
61 61,0 61,0 61,0 

mengaitkan dengan 

pengalaman pribadi 
29 29,0 29,0 90,0 

lainnya 10 10,0 10,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Tujuan Melakukan Tindakan Terhadap Informasi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid untuk mendapatkan 

informasi yang rinci dan jelas 
23 23,0 23,0 23,0 

untuk memperoleh informasi 

yang sesuai dengan topik 
29 29,0 29,0 52,0 

agar informasi lebih 

terfokuskan 
42 42,0 42,0 94,0 

lainnya 6 6,0 6,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

Cara Mengumpulkan Informasi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Memfoto, mencatatat, dan 

mengingat-ingat informasi 

yang telah diperoleh 

23 23,0 23,0 23,0 

Merekam informasi, dan 

mengingat-ingat dari hasil 

tindakan yang telah 

dilakukan 

17 17,0 17,0 40,0 

Mencatat informasi dari hasil 

tindakan yang telah 

dilakukan 

33 33,0 33,0 73,0 

mengingat-ingat informasi 

yang telah diperoleh 
27 27,0 27,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Cara-Cara Menilai Informasi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid dilihat dari sumber 

informasinya 
35 35,0 35,0 35,0 

dilihat dari penulis 

informasinya 
7 7,0 7,0 42,0 

dilihat dari kesesuaian 

dengan permasalahan yag 

dihadapi 

39 39,0 39,0 81,0 

dilihat dari keakuratannya 19 19,0 19,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

Bentuk-Bentuk Penyimpanan Informasi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid dalam ingatan pribadi 32 32,0 32,0 32,0 

dalam catatan-

catatan/tulisan tangan 

secara lebih rapi dan rinci 

8 8,0 8,0 40,0 

dalam komputer/smartphone 

secara lebih rapi dan rinci 
60 60,0 60,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

Mengumpulkan Informasi Kanker 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid untuk mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan 
18 18,0 18,0 18,0 

untuk mendapatkan 

informasi yang sesuai 

dengan permasalahan 

56 56,0 56,0 74,0 

untuk mendapatkan 

informasi yang lebih rinci 
17 17,0 17,0 91,0 

Lainnya 9 9,0 9,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Reaksi Terhadap Proses Penemuan Informasi 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid lega/puas 57 57,0 57,0 57,0 

Biasa saja 26 26,0 26,0 83,0 

Kecewa  17 17,0 17,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 
 

Jenis Tindakan Persiapan 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid persiapan finansial 26 26,0 26,0 26,0 

persiapan fisik  62 62,0 62,0 88,0 

persiapan psikis 12 12,0 12,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

SKRIPSI FRANSISKA YUNI KNPERILAKU PENEMUAN INFORMASI  .....

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



1 
 

 

Hubungan Antara Usia Dengan Frekuensi Mengakses Sumber Informasi 

 

Usia  

Total 16-20 tahun 21-25 tahun 26-30 tahun 31-35 tahun 36-40 tahun > 40 tahun 

Frekuensi 

mengakses 

sering sekali Expected Count ,7 1,7 1,3 3,3 6,3 19,8 33,0 

% Frekuensi 

mengakses 
3,0% 9,1% 6,1% 15,2% 15,2% 51,5% 100,0% 

% Usia 50,0% 60,0% 50,0% 30,0% 10,25% 8,33% 33,0% 

sering Expected Count ,8 1,9 1,5 3,8 7,2 22,8 38,0 

% Frekuensi 

mengakses 
2,6% 5,3% 2,6% 13,2% 15,8% 60,5% 100,0% 

% Usia 50,0% 20,0% 25,0% 20,0% 47,37% 36,67% 38,0% 

kadang-kadang Expected Count ,3 ,8 ,6 1,6 3,0 9,6 16,0 

% Frekuensi 

mengakses 
0,0% 1,8% 2,0% 1,8% 12,5% 74,9% 100,0% 

% Usia 0,0% 20,0% 25,0% 20,0% 10,53% 41,67% 16,0% 

jarang Expected Count ,3 ,7 ,5 1,3 2,5 7,8 13,0 

% Frekuensi 

mengakses 
0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 46,2% 53,8% 100,0% 

% Usia 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 10,53% 41,67% 13,0% 

Total Expected Count 2,0 5,0 4,0 10,0 19,0 60,0 100,0 

% Frekuensi 

mengakses 
2,0% 5,0% 4,0% 10,0% 19,0% 60,0% 100,0% 

% Usia 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Hubungan Antara Usia Dengan Cara Mendapatkan Informasi Tambahan 

 

Usia  

Total 16-20 tahun 21-25 tahun 26-30 tahun 31-35 tahun 36-40 tahun > 40 tahun 

Cara 

mendapatkan 

informasi 

tambahan 

manual Count 0 1 1 2 11 32 42 

Expected Count 0,8 1,1 1,7 4,2 8,0 34,8 42,0 

% Cara mendapatkan 

informasi tambahan 
0,0% 1,8% 1,0% 1,1% 21,4% 55,2% 100,0% 

% usia  0,0% 20,0% 25,0% 20,0% 57,9% 53,3% 42,0% 

digital Count 2 4 3 8 8 28 58 

Expected Count 1,2 3,9 2,3 5,8 11,0 25,2 58,0 

% Cara mendapatkan 

informasi tambahan 
3,4% 6,2% 6,9% 12,1% 17,2% 66,7% 100,0% 

% usia 100,0% 80,0% 75,0% 75,0% 52,6% 46,7% 58,0% 

Total Count 2 5 4 10 19 60 100 

Expected Count 2,0 5,0 4,0 10,0 19,0 60,0 100,0 

% Cara mendapatkan 

informasi tambahan 
2,0% 5,0% 4,0% 10,0% 19,0% 60,0% 100,0% 

% usia 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dengan Tindakan Terhadap Informasi Kanker 

 

Tingkat pendidikan 

Total SD SMP SMA/SMK D3 S1 S2 

Tindakan 

terhadap 

informasi 

kanker 

menelitinya kembali 

sebelum digunakan 

Count 4 3 32 15 14 1 69 

Expected Count 9,0 8,3 28,3 12,4 10,4 ,7 69,0 

% Tindakan terhadap 

informasi kanker 
5,8% 4,3% 46,4% 21,7% 20,3% 1,4% 100,0% 

% Tingkat pendidikan 30,8% 25,0% 78,1% 83,3% 93,3% 100,0% 69,0% 

langsung 

menerimanya dan 

menggunakannya 

Count 9 9 9 3 1 0 31 

Expected Count 4,0 3,7 12,7 5,6 4,7 ,3 31,0 

% Tindakan terhadap 

informasi kanker 
29,0% 29,0% 29,0% 9,7% 3,2% 0,0% 100,0% 

% Tingkat pendidikan 69,2% 75,0% 22,0% 16,7% 6,7% 0,0% 31,0% 

Total Count 13 12 41 18 15 1 100 

Expected Count 13,0 12,0 41,0 18,0 15,0 1,0 100,0 

% Tindakan terhadap 

informasi kanker 
13,0% 12,0% 41,0% 18,0% 15,0% 1,0% 100,0% 

% Tingkat pendidikan 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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HubunganAntara Tingkat Pendidikan Dengan Cara Mengumpulkan Informasi Kanker 

 

Tingkat pendidikan  

Total SD SMP SMA/SMK D3 S1 S2 

Cara 

mengumpu

lkan 

informasi 

kanker 

Memfoto, mencatat, dan 

mengingat-ingat  

informasi dari hasil 

tindakan yang telah 

dilakukan 

Count 1 1 6 4 10  1 32 

Expected Count 1,3 1,2 12,7 1,8 4,7 ,3 32,0 

% Cara mengumpulkan 

informasi kanker 
10,0% 10,0% 19,4% 40,0% 32,3% 3,2% 100,0% 

% Tingkat pendidikan 7,7% 8,3% 14,6% 22,2% 66,7% 100,0% 32,0% 

merekam informasi dan 

mengingat-ingat dari 

hasil tindakan yang 

telah dilakukan 

Count 1 1 2 11 2 0 10 

Expected Count 1,3 1,2 4,1 5,6 1,5 ,1 10,0 

% Cara mengumpulkan 

informasi kanker 
10,0% 10,0% 20,0% 35,5% 20,0% 0,0% 100,0% 

% Tingkat pendidikan 7,7% 8,3% 4,9% 61,1% 13,3% 0,0% 10,0% 

Mencatat informasi 

yang telah diperoleh 

Count 4 3 24 1 1 1 31 

Expected Count 3,5 5,9 13,1 5,8 4,8 ,3 31,0 

% Cara mengumpulkan 

informasi kanker 
6,5% 3,2% 75,0% 3,1% 3,1% 0,0% 100,0% 

% Tingkat pendidikan 15,4% 8,3% 58,5% 5,6% 6,7% 0,0% 31,0% 

mengingat-ingat 

informasi yang telah 

diperoleh 

Count 7 7 9 2 2 0 27 

Expected Count 6,9 3,2 11,1 4,9 4,1 ,3 27,0 

% Cara mengumpulkan 

informasi kanker 
25,9% 25,9% 33,3% 7,4% 7,4% 0,0% 100,0% 

% Tingkat pendidikan 53,8% 58,3% 21,9% 11,1% 13,3% 0,0% 27,0% 

Total Count 13 12 41 18 15 1 100 

Expected Count 13,0 12,0 41,0 18,0 15,0 1,0 100,0 

% Cara mengumpulkan 

informasi kanker 
13,0% 12,0% 41,0% 18,0% 15,0% 1,0% 100,0% 

% Tingkat pendidikan 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Hubungan Antara Tingkat Pendidikan Dengan Reaksi Perasaan 

 

Tingkat pendidikan 

Total SD SMP SMA/SMK D3 S1 S2 

Reaksi  

perasaan 

lega/puas Count 2 2 15 15 13 1 57 

Expected Count 7,4 6,8 10,7 10,3 8,6 ,6 57,0 

% Reaksi perasaan 3,5% 3,5% 57,7% 26,3% 22,8% 1,8% 100,0% 

% Tingkat 

pendidikan 
15,4% 16,7% 36,6% 83,3% 86,7% 100,0% 57,0% 

Biasa saja Count 5 3 24 2 1 0 17 

Expected Count 3,4 3,1 23,4  4,7 2,6 ,2 17,0 

% Reaksi perasaan 19,2% 11,5% 42,1%  7,7% 5,9% 0,0% 100,0% 

% Tingkat 

pendidikan 
38,5% 25,0% 58,5% 11,1% 6,7% 0,0% 17,0% 

kecewa Count 6 7 2 1 1 0 26 

Expected Count 2,2 2,0 7,0 3,1 3,9 ,3 26,0 

% Reaksi perasaan 35,3% 41,2% 11,8% 5,9% 3,8% 0,0% 100,0% 

% Tingkat 

pendidikan 
46,2% 58,3% 4,9% 5,6% 6,7% 0,0% 26,0% 

Total Count 13 12 41 18 15 1 100 

Expected Count 13,0 12,0 41,0 18,0 15,0 1,0 100,0 

% Reaksi perasaan 13,0% 12,0% 41,0% 18,0% 15,0% 1,0% 100,0% 

% Tingkat 

pendidikan 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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TRANSKIP WAWANCARA 

 

1. Transkip wawancara dengan salah satu responden penderita kanker di Surabaya . 

Nama responden : Zulkarnaen (41 th) 

Pada Sabtu, 29, Januari, 2016. 

Hasil wawancara : 

Peneliti  : mas udah berapa lama menderita kanker getah bening? 

Responden : udah lama mbak, dua tahunan lebih saya menderita kankernya. 

Peneliti : terus mas apa sih tipsnya kon mas bisa tetap bertahan sampai dengan 

detik ini? 

Responden : gak ada tipsnya mbak, mungkin udah takdir. 

Peneliti  : iya mas, maksudnya apa sih usaha-usaha yang udah dilakukan sama 

mas Zul supaya bisa tetap bertahan melawan sakitnya? 

Responden  : kalo usaha banyak mbak, nggak Cuma sekali dua kali, tapi berkali-

kali. 

Peneliti  : boleh saya tau mas apa aja usaha yang udah dilakukan, katanya 

banyak, hehehe. 

Responden  : boleh mbak, tapi saya bingung mulai critanya dari mana. 

Peneliti  : gini aja deh mas, mas Zur ceritain aja dari awal mulanya mas kena 

kanker, terus sampe mas bertekat melakukan pengobatan, terus sampe 

sehat seperti saat ini mas. 

Responden  : saya critakan secara garis besarnya aja ya mbak, nanti kalo ada yang 

perlu ditanyakan, mbaknya tinggal tanya aja. 

Peneliti  : boleh deh mas. 

Responden  : jadi begini mbak, awal mulanya saya terkena kanker itu dulu sekitaran 

tiga ato empat tahun yang lalu. Saya gak merasakan apa-apa, biasa saja 

mbak. 

Peneliti  : terus kok mas bisa tau kalo itu kanker dari mana? 

Responden  : beberapa waktu kemudian, sekitar adalah tiga minggu, leher saya 

terasa nyeri, tapi tak biarin mak, tak pikir itu biasa aja. 

Peneliti : terus ada tindakan selanjutnya mas? 

Responden : ya pertamanya tak biarin dulu mbak, lama-lama kok kaya lehernya 

semakin membesar, kaya bengkak gitu, terus saya coba tanya ke istri 
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saya, kekeluarga, ke ayah dan ibu. Mereka bilang saya suruh kedokter 

aja biar tau sebenernya kena apa. Tadinya saya gak mau mbak,tapi 

keluarga terus menyarankan ke dokter. 

Peneliti  : terus mas ke dokter? 

Responden  : belum mbak, saya masih belum ke dokter, tak pikir saya gak kena 

apa-apa, ketika semakin lama tak biarin malah semakin nyeri dan 

keluarga terus menyarankan kedokter, akhirnya saya pun berangkat 

ke dokter buat priksa mbak, dan saya merasa memang harus priksa ke 

dokter.  

Peneliti  : terus hasilnya gimana mas? 

Responden  : ya itu tadi mbak, dokter memfonis saya kenakanker kelenjar getah 

bening, dan harus segera di obati.  

Peneliti  : perasaan mas ketika tau terkena kanker gimana mas? 

Responden  : ya sebenrnya takut mbak, shock juga, tapi saya mencoba buat biasa 

saja. Kasian waktu itu melihat saudara saya yang waktu itu ikut 

mengantar sedih sama shock. 

Peneliti  : ooo gitu ya mas, jaga perasaan ya mas istilahnya, terus langkah 

selanjutya apa mas? 

Responden :iya lah mbak, saya gak mau mereka ikutan sedih. Ya saya akhirnya 

mencoba mengikuti anuran dokter untuk melakukan pegobatan. 

Peneliti  : terus selain itu mas cari-cari iformasi lagi gak seputar penyakit mas, 

selain dari dokter? 

Responden  : iya mbak, dari keluarga ikut mencarikan,tanya ke temen, cari-cari di 

internet, tanya ke sodara yang lainnya. Tapi saya lebih sering cari di 

internet sih, soalnya gampang. 

Peneliti  : alesannya mas cari-cari informasi lagi itu kenapa mbak? 

Responden : ya soalnya saya butuh mbak, saya masih belum tau pasti pengobatan 

yang akan saya lakukan itu seperti apa, dampaknya seperti apa gitu 

mbak. 

Peneliti  : kalo di internet mas carinya dimananya mas? 

Responden : ya kadang di blogg yang ditulis sama orang, atau di web lembaga 

yang menaungi kanker, atau kadang juga d grup onine kan ada 

sekarang mbak. Banyak kalo di internet mah. Justru kalo tanya-tanya 
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ke orang-orang itu yang kadang banyak kendalanya mbak, apa lagi kalo 

sibuk. 

Peneliti : oo gitu ya mas. Terus keluarga setelah pada tau kalo mas sakit gimana 

tanggapan mereka mas? 

Responden : mereka baik, ikut membantu mencarikan informasi pengobatan, 

pernah juga sampe mengantarkan saya berobat. 

Peneliti  : jadi itu juga salah satu motivasi yang bikin mas tetap semangat? 

Responden : ialah mbak, saya sadar saya punya keluarga, ada istri, ada anak, ada 

adik saya mereka pasti butuh saya jadi saya harus bisa melawan 

penyakit ini. 

Peneliti  : sekarang penyakitnya gimana mas?udah sembuh? 

Responden : alhamdulilah mbak, sudah tapi belum seratus persen, masih harus 

melaukan pengobatan beberapa kali lagi. 

Peneliti  : syukurlah, ngomong-ngomong dengan cara apa mas pengobatannya? 

Responden : kalo saya dilaseer mbak, ini udah dua puluh sembilan kali, harus 

sampe tigapuluh lima kali mbak.  

Peneliti  : ooo gitu ya mas, banyaknya. 

Responden  : iya mbak, tapi ya gimana lagi, biar saya sembuh ya harus dilakukan. 

Peneliti  : iya mas, bener itu harus teratur melakukan pengobatannya. Semoga 

lekas sembuh ya mas, terimakasih uat waktu dan ceritanya. 

Responden : aamiin, sama-sama mbak. 
 

2. Transkip  wawancara online dengan ketua Yayasan Komunitas Peduli Kanker pada 

tanggan 20, Januari,2016 

Nama ketua yayasan : Muhammad Jamal Mustofa (Mr. HJM) 

Peneliti  : selamat malam bang, lagi sibukkah? 

Ketua yayasan : malam de, enggak sibuk, ada apayah? 

Peneliti : gini bang, aku mau tanya-tanya lagi nih, melanjutkan dari yang 

kemaren, megganggu ga ya? 

Ketua yayasan : oo sama sekali tidak, silahkan tanya aja, tapi sambil aku sambi 

ngerjain laporan yah. 

Peneliti : oke bang makasi. 

Ketua yayasan : sok atuh katanya mau tanya-tanya. 
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Peneliti : jadi gini bang, kan abang jadi ketua komunitas peduli kanker di 

Indonesia, abang keal sama semua anggota yang ada di komunitas 

tersebut? hehe maaf pertanyaannya sedikit konyol 

Ketua yayasan : bukan konyol lagi, tapi pake banget, hahaha. Ya tidak lah dee, gila aja 

segitu banyaknya,cuman kalo beberaa ya aku kenal sih sampe paham 

sama orangnya, tappi ak semua de. 

Peneliti : ya maap bang, kan aku cuma tanya, lanjut bang . Abang setidaknya tau 

gak, siapa-siapa aja yang terlibat didalam komunitas tersebut? 

Ketua yayasan : ya tau de, tapi Cuma sekedar tau aja, soale banyak banget. Kalo mereka 

yang aktif terus aku bisa sampe akrab. Kaya kamu gini bisa akrab. 

Peneliti : gitu ya bang, emang anggota dari komunitasnya itu harus mereka yang 

kena kanker yah? 

Ketua yayasan : ya enggak juga lah de, ini buktinya kamu bisa ikutan, anggota grupnya 

yang di faceebook itu ada dua macam, yang pertama grup terbuka untuk 

siapa pun orangnya yang memang perduli sama penderita kanker, dan 

yang kedua grup memang khusus untuk penderita kanker. Tapi 

kebanyakan mereka para penderita kaker lebih suka di grup bbm sih, 

soale lebih tertutup. 

Peneliti : kenapa milih yang lebih tertutup bang? 

Ketua yayasan : ya soalnya kebanyakan mereka merasa malu dengan penyakitnya, 

makanya mereka lebih tertutup. 

Peneliti : gitu ya bang, kasian yah. 

Ketua yayasan : jangan Cuma dikasihani aja, tapi kita juga harus mendukung dan 

melindungi mereka. Mereka juga berhak mendapatkan hidup yang 

bahagia kaya kita sebagai manusia yang normal tanpa kena penyakit. 

Peneliti : iya bang, bang kembali ke grup tertutup itu tadi yang khusus penderita 

kanker. Apakah semuanya aktif di grup bang?  

Ketua yayasan : ya enggak semuanya sih, tapi sebagian besar aktif, tua muda, laki-laki 

perempuan yang terlibat didalamnya aktif kok, dan sisaanya meskipun 

gak begitu aktif tapi masih berkomunikasi dengan baik.  

Peneliti  : kok mereka bisa tetap aktif ya bang? 

Ketua yayasan : ya soalnya mereka merasa membutuhkan banyak dukungan, mereka 

merasa membutuhkn informasi, makanya mereka tetap aktif berdiskusi, 

entah itu sebatas obrolan biasa seputar hiburan, fasion sampe terkadang 

SKRIPSI FRANSISKA YUNI KNPERILAKU PENEMUAN INFORMASI  .....

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA



5 
 

bahas yang serius, kaya pengobatan, pencegahan, perawatan macem-

macem deh obrolannya. 

Peneliti : kok meeka bicara tentang hiburan dan fashion juga sih bang? 

Ketua yayasan : emang kenapa gak boleh? 

Peneliti : ya boleh aja, tapi aku heran 

Ketua yayasan : ya soalnya mereka juga butuh hiburan kai dee, masa kanker terus 

yang dibahas, jenuh tar. Tapi ya pada dasarnya perbincangan yang 

dilakukan di grup itu selain membahas soal pencegahan dan 

penyemuhan, kita juga tetap ngasih motivasi-motivasi sama mereka, 

biar mereka tetap semangat. 

Peneliti : ooh gitu ya bang, makasih banyak ya bang, buat diskusi onlinenya 

malam ini. 

Ketua yayasan :iya sama-sama dee 

Peneliti : maaf bang merepotkan.hehe 

Ketua yayasan : ah sante aja.  

Peneliti : selamat malam bang. 

Ketua yayasan : oke malam. 

 

3. Transkip  wawancara dengan salah Satu staff Rumah Sakit Swasta di Surabaya  

Nama staff : Andik (AN) 

pada Minggu 31, Januari 2016 

Peneliti : selamat pagi pak  

Staff RS : pagi mbak, ini mbak fransiska ya yang dari uner? 

Peneliti : iya pak, saya fransiska. 

Staff RS : ada apa ya mbak, ada yang bisa saya bantu? 

Peneliti : jadi gini pak, saya mau tanya-tanya seputar pasien yang sering 

berkunjung di rumah sakit ini. 

Staff RS : oh iya mbak silahkan apa yang ditayakan. 

Peneliti : gini pak, rumah sakit disini selalu rame dikunjungi pasien ya pak? 

Staff RS : iya mbak, lumayan rame, setiap hari selalu ada pasien yang ddatang, 

entah itu melakukan priksa atau sekedar konsultasi. 

Peneliti : oo gitu ya pak, kira-kira usianya kisaran berapa ya pak pasiennya? 

Staff RS : kebanyakan mereka usianya suda tergolong dewasa mbak, sekitaran 

diatas tigapuluh tahun lah, empat puluh tahunan kebanyakan mbak. 
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Peneliti : laki-laki atau perempuan pak? 

Staff RS : kalo disini kebanyakan perempuan mbak, mereka yang terkena kanker 

serviks sama kanker paudara larinya kesini. Tapi paling banyak 

kasusnya kanker payudara sih. 

Peneliti : disini khusus kanker aja ya pak? 

Staff RS : iya mbak, kanker dan penyakit dalam, tapi kita disini spesifiknya 

lebih ke kanker sih. 

Peneliti : oh gitu ya pak, terus fasilitas yang diberikan apa aja pak disini? 

Saff RS : ya berbagaimacam sih mbak, melayai pengobatan dengan kemo, 

operasi bedah, sinar laser, terus tenaga dan alat-alatnya juga sudah 

komplit. Soale kebanyakan kasus yang terjadi mbak, kadang ada pasien 

yang terkena kanker tapi terdeteksinya telat, dan penanganannya juga 

kurang tepat. Dan kita gak menginginkan itu, kista semaksimal 

mungkin memberikan pelayanan kepada pasien kanker. 

Peneliti : terus dari pihak rumah sakit sendiri menyediakan layanan bantuan 

kaya BPJS ga pak? 

Staff RS : karena kita rumah sakit swasta jadi tidak menerima layanan dalam 

bentuk BPJS atau pun Akes mbak, kecuali layanan kesehatan dari 

perusahaan yang menyediakan asuransi. 

Peneliti : oh begitu ya pak, disini kalo mau konsultasi harus dateng langsung 

pak? 

Staff RS : dateng langsung ya bisa, via online ya bisa karena kita juga punya 

wesite yang bisa di akses oleh masyarakat. Tapi kebanyakan disini 

mereka lebih suka datang langsung untuk konsultasi mendalamya, kalo 

sekedar tanya-tanya biasa mereka kadang suka via online. 

Peneliti : ooh gitu ya pak, terimakasih banyak atas waktu dan informasinya pak 

Staff RS : iya mbak, sama-sama. 
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