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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam dan menjelaskan 

secara ilmiah tentang konstruktivisme holistic self-healing pada penderita asma di 

kota Surabaya. Riset ini dibangun dengan paradigma konstruktivis interpretif dengan 

menggunakan analisis konstruksi sosial Peter L. Berger dengan identifikasi rumusan 

masalah sebagai berikut: (1) tahapan internalisasi, bagaimanakah subjek dalam 

memahami dan memaknai sakit, penyakit dan pengobatan? (2) tahapan 

eksternalisasi, bagaimanakah adaptasi yang dilakukan subjek terhadap sakit, 

penyakit dan pengobatan? dan (3) tahapan objektivasi, realitas objektif apakah yang 

dihasilkan dalam intersubjektivitas antara subjek dengan lingkungan sosialnya? 

Subjek dalam penelitian ini adalah penderita asma yang berobat di 

RSUD dr. Soetomo Surabaya. Metode penelitian dalam disertasi ini adalah 

kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah fenomenologi. Penelitian ini 

menjelaskan tentang sebuah konstruksi holistic self healing pada penderita asma dan 

ditulis secara deskriptif analitik. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui tiga 

cara, yaitu teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.  

Novelty hasil penelitian adalah sebuah tindakan mekanisme koping untuk 

menurunkan dan meningkatkan tingkat kekambuhan penyakit asma dengan adanya 

regulasi emosi melalui pemaknaan sakit yang dikaitkan dengan pemaknaaan nilai-

nilai kehidupan keseharian yang ada dalam tradisi budaya Jawa. Bentuk mekanisme 

koping ini ternyata mampu menurunkan dan meningkatkan tingkat kekambuhan asma 

pada subjek.Tindakan tersebut berpengaruh terhadap pola pikir yang kemudian 

berdampak pada perilaku sehingga berpengaruh terhadap status kesehatan.  

Pada subjek yang mampu meregulasi emosinya secara positif, maka 

berpengaruh pada cara berpikir yang positif, kemudian berdampak pada perilaku 

positif sehingga menjadikan subjek dalam kondisi status kesehatan yang optimal 

diartikan subjek dalam kondisi asma terkontrol sebagian sampai pada asma terkontrol 

penuh. Sebaliknya, ketika subjek meregulasi emosinya secara negatif maka 

berpengaruh terhadap cara berpikir dan berperilaku yang negatif, maka 

mengakibatkan kondisi status kesehatan menjadi rendah yang diartikan subjek dalam 

kondisi asma tidak terkontrol.  
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