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ABSTRACT 

 

 Diabetes mellitus is a disease that is included in the top ten biggest disease events in East Java. 

The most common type of diabetes mellitus found in the world is type 2 diabetes mellitus. Physically, 

a type 2 diabetes mellitus patient is susceptible to complications from retinopathy or eye disorders which 

make it difficult for them to conduct health information seeking behavior. Health information seeking 

behavior itself is an action that can be taken by patients to help overcome health problems experienced. 

Interest and insistence that raises the information need relating to patient health problems encourages 

them to conduct health information seeking behavior. Each individual with a different background will 

produce different health information seeking behavior. Diverse patient health related background will 

produce different views on the characteristics and utility of information that will indicate the selection 

and determination of various sources and channels of information by each patient with different 

characteristics. Therefore, the authors have an interest in knowing the behavior of health information 

seeking behavior in patients with diabetes mellitus when looking at the fact that patients with type 2 

diabetes mellitus are susceptible to complications of retinopathy which forms limited access to 

information in the health information seeking behavior. The purpose of this study was to determine the 

characteristics and utility of sources and information on the behavior of health information seeking 

behavior of patients with diabetes mellitus, and to find out the patient's health information seeking 

behavior itself. This study used a quantitative descriptive method with the location of the study on 

Instalasi Rawat Jalan Endokrinologi, RSUD. Dr. Soetomo Surabaya. The sampling method used was 

purposive sampling with a total sample of 100 respondents. 

 

Keywords: Health Information Seeking Behavior, Limited Access to Information, Type 2 Diabetes 

Mellitus Patients 

 

 

ABSTRAK 

 

 Diabetes melitus merupakan penyakit yang termasuk dalam sepuluh besar kejadian penyakit 

terbesar di Jawa Timur. Tipe dari diabetes melitus yang paling umum ditemui di dunia adalah diabetes 

melitus tipe 2. Ditinjau dari segi fisik, seorang pasien diabetes melitus tipe 2 memiliki kerentanan untuk 

mengalami komplikasi retinopati atau gangguan mata yang membuat mereka sulit untuk melakukan 

perilaku penemuan informasi kesehatan. Perilaku penemuan informasi kesehatan sendiri merupakan 

suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh pasien untuk membantu mengatasi permasalahan kesehatan 

yang dialami. Ketertarikan dan desakan yang menimbulkan kebutuhan informasi berkaitan dengan 

permasalahan kesehatan pasien mendorong mereka untuk melakukan perilaku penemuan informasi 

kesehatan. Tiap individu dengan latar belakang yang berbeda akan menghasilkan perilaku penemuan 

informasi kesehatan yang berbeda pula. Latar belakang pasien yang beragam akan menghasilkan 

perbedaan pandangan terhadap karakteristik dan utilitas dari informasi yang akan menunjukkan 

pemilihan serta penetuan sumber dan saluran informasi yang beragam pula oleh masing-masing pasien 

dengan karakteristik yang berbeda. Oleh sebab itu, penulis memiliki ketertarikan untuk mengetahui 

perilaku penemuan informasi kesehatan pasien diabetes melitus ketika melihat fakta bahwa pasien 

diabetes melitus tipe 2 memiliki kerentanan terhadap komplikasi retinopati yang membentuk 

keterbatasan akses informasi dalam perilaku penemuan informasi kesehatan mereka. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik dan utitilas sumber dan informasi pada perilaku 

penemuan informasi kesehatan pasien diabetes melitus, serta mengetahui perilaku penemuan informasi 

kesehatan pasien itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan lokasi 

penelitian pada Instalasi Rawat Jalan Endokrinologi, RSUD. Dr. Soetomo Surabaya. Metode 
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pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 

responden. 

 

Kata kunci:  Keterbatasan Akses Informasi, Pasien Diabetes Melitus Tipe 2, Perilaku Penemuan 

Informasi Kesehatan 

 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

 Penyakit diabetes melitus tipe 2 

adalah tipe diabetes yang paling umum 

ditemui di dunia. Ditinjau dari segi fisik, 

seorang pasien diabetes melitus tipe 2 

memiliki kerentanan untuk mengalami 

komplikasi retinopati atau gangguan 

mata yang membuat mereka sulit untuk 

melakukan perilaku penemuan informasi 

kesehatan. Retinopati merupakan 

gangguan retina mata yang dapat 

menimbulkan kebutaan secara parsial 

maupun permanen.1 Apabila retina mata 

terganggu, maka otak tidak dapat 

memproses gambar yang dilihat oleh 

mata. Keterbatasan fisik tersebut 

membuat pasien diabetes melitus tipe 2 

mengalami keterbatasan pula untuk 

mengakses informasi kesehatan, padahal 

sebenarnya mereka membutuhkan hal 

tersebut untuk mengatasi permasalahan 

kesehatan mereka melalui pencarian 

berbagai sumber dan saluran informasi 

kesehatan.  

 Sebuah penelitian berjudul 

“Information Behavior of People with a 

Chronic Serious Health Condition: a 

Longutudinal Study”, menemukan 

bahwasannya beberapa pasien diabetes 

melitus memiliki permasalahan fisik 

yang membatasi kemampuan mereka 

untuk mencari dan atau menggunakan 

informasi terkait dengan diabetes.2 

Disebutkan bahwasannya, responden 

tersebut telah berubah dari menjadi 

seorang pencari informasi aktif yang 

kemudian menjadi lebih pasif sebab 

                                                           
1 Fox et.al, Bersahabat dengan Diabetes 

Melitus Tipe 2 (Jakarta: Penebar Plus, 2010) 
2 Beth Lenore St. Jean “Information Behavior 

of  People Diagnosed with a Chronic Serious 

Health Condition: A Longitudinal Study” 

(PhD dessertation, University of Michigan, 

US, 2012) 
3 Internation Diabetes Federation, IDF Diabetes 

Atlas 7th Ed (Internation Diabetes Federation, 

2015) 

adanya keterbatasan tersebut. 

Keterbatasan tersebut muncul sebab 

adanya keterbatasan fisik dan kognitif 

yang rentan mereka idap, salah satunya 

sesuai dengan ruang lingkup pada 

penelitian ini yaitu sebab adanya 

komplikasi yang terjadi pada pasien 

diabetes melitus tipe 2 yang berupa 

keterbatasan fisik pasien, yaitu gangguan 

mata atau retinopati yang membatasi diri 

mereka dalam melakukan perilaku 

penemuan informasi. 

 Banyak orang dengan diabetes di 

dunia yang mengembangkan beberapa 

bentuk penyakit mata (retinopathy) yang 

dapat merusak penglihatan atau 

memprovokasi kebutaan.3 Terkait 

dengan retinopathy sendiri, dilansir dari 

pernyataan Dr. Djiwatmo SpM(K), 

selaku kepala SMF Kesehatan Mata 

RSUD Dr Soetomo, bahwa di Poli Mata 

yang berada di Instalasi Rawat Jalan 

(IRJ) rata-rata dalam sehari bisa 

menerima 100 hingga 200 pasien. Dari 

jumlah tersebut, sekitar 25 hingga 30 

persennya merupakan penderita diabetic 

retinopathy.4 Fakta mengenai komplikasi 

diabetik yang menyebabkan keterbatasan 

fisik untuk melakukan aktivitas 

penemuan informasi pada penderita 

diabetes melitus yang tinggi tentu sangat 

memperihatinkan. Sedangkan dikatakan 

bahwa pasien sendiri menginginkan 

informasi yang spesifik untuk penyakit 

mereka, seperti pengobatan, efek 

samping, prognosis dan rehabilitasi 

setelah perawatan.5 Oleh sebab itu, 

pasien dinilai membutuhkan informasi 

4 Nur, “Cermati Gangguan Pengelihatan pada 

Penderita Diabetes” Radar Tegal.com, 8 

Desember 2015, diakses 19 Desember 2018. 
5 Lila J., Finney Rutten, et.al, “Information 

Needs and Sources of Information Among 

Cancer Patients: a Systematic Review of 

Research (1980-2003),” Patient Education 

and Counseling 57, (2005): 252 
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kesehatan guna memenuhi kebutuhan 

informasi mereka untuk mencapai 

kondisi kesehatan yang ideal. 

 Berdasarkan beberapa fenomena 

sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai perilaku penemuan informasi 

kesehatan pasien diabetes melitus tipe 2 

di RSUD Dr, Soetomo Surabaya dengan 

menggunakan Comprehensive Model of 

Information Seeking yang diadaptasi dari 

Johnson. Dalam hal ini peneliti ingin 

melihat bagaimanakah karakteristik dan 

utilitaas sumber dan saluran informasi 

(information carrier factors) pada 

perilaku penemuan informasi kesehatan 

(information seeking action) pasien 

diabetes melitus dan bagaimanakah 

perilaku penemuan informasi kesehatan 

pasien diabetes melitus dengan 

keterbatasan fisik atau retinopati yang 

memberikan keterbatasan informasi bagi 

mereka.  

1.2 Tinjauan Pustaka 

1.2.1 Karakteristik dan utilitas sumber 

dan saluran informasi kesehatan bagi 

pasien diabetes melitus (information 

carrier factors) 

Diawali dengan adanya faktor latar 

belakang pada perilaku penemuan 

informasi di model ini menunjukkan hal-

hal yang terkait dengan kecenderungan 

secara alami pada individu untuk 

melakukan penemuan informasi dari 

sumber atau saluran informasi tertentu.6 

Hal yang ditekankankankan pada faktor 

latar belakang ini lebih mengarah kepada 

pembahasan mengenai mengapa individu 

dalam hal ini pasien diabetes melitus 

menjadi seorang information seeker. 

Terdapat empat faktor latar belakang atau 

awalan dari perilaku penemuan informasi 

                                                           
6 J. David Johnson, James E. Andrews, Suzie 

Allard, “A model for Understanding and 

Affecting Cancer Genetics Information 

Seeking,” Library & Information Science 

Research Vol. 23, (2001): 339. 
7 Johnson dalam Donald. O, Case, Donald, 

O.case dan Lisa M. Given, Looking for 

Information: A Survey on Information 

kesehatan pasien yang tergabung dalam 

perilaku penemuan informasi: 

a. Demografis (demographics) 

Pada bagian awal ini, aspek demografis 

seperti halnya usia, pendidikan, dan jenis 

kelamin menjadi beberapa faktor yang 

dapat merujuk pada pola perilaku 

penemuan informasi yang berbeda-beda.7 

b. Pengalaman secara langsung (direct 

experience) 

Pengalaman secara langsung merupakan 

salah satu faktor yang dapat mendasari 

kebutuhan informasi apa yang akan 

dicari oleh individu. Salah satu faktor 

yang termasuk dalam latar belakang 

perilaku penemuan informasi kesehatan 

yaitu derajat dari individu terhadap 

pengalamannya mengenai suatu 

penyakit, misalnya dalam merasakan 

gejala penyakit, maupun jaringan pribadi 

mereka (hubungan interpersonal).8 Pada 

faktor ini, pasien dianggap telah memiliki 

berbagai macam pengalaman dari dalam 

dirinya sendiri yang mampu 

menimbulkan rasa ingin tahu dan 

kemudian berusaha untuk menelusur 

informasi untuk menjawabnya. Selain 

pengalaman langsung dari dalam diri, 

pengalaman ini juga dapat diperoleh dari 

pengalaman melalui orang lain atau 

jejaring interpersonal dengan orang lain 

yang memiliki permasalahan yang sama 

dengan dirinya. 

c. Arti penting informasi (salience) 

Arti peting bagi individu merupakan 

suatu ketepatan penerapan informasi 

terhadap masalah yang sedang dihadapi.9 

Ketika seorang pasien menghadapi 

permasalahan akan keluhan 

kesehatannya, maka mereka akan 

mencoba mencari hal-hal yang mampu 

menghindarkan mereka dari kesenjangan 

Seeking, Needs, and Behavior (UK: Emerald 

Grup Publishing, 2016), 132. 
8 J. David Johnson dan Hendrika Meischke, 

“A Comprehensive Model of Cancer-Related 

Information Seeking Applied to Megazies,” 

Human Communication Research 19, no. 3: 

357. 
9 Ibid 



4 

 

pengetahuan. Terdapat dua faktor 

relevansi pribadi dalam penemuan 

informasi, diantaranya adalah arti dan 

keyakinan yang dilihat sebagai penentu 

utama dalam menerjemahkan 

kesenjangan yang dirasakan menjadi 

pencarian aktif untuk informasi.10 

Keyakinan tentang topik dan arti penting 

informasi bergantung pada tingkat 

pengetahuan seseorang atau sebaliknya 

terletak pada ketidak tahuan mereka 

tentang topik tersebut. Johnson membuat 

perbedaan tentang konsep “ketidak 

tahuan” dengan “mengabaikan”, dimana 

seorang individu secara sadar dan tahu 

ada masalah tetapi memilih untuk tidak 

menghadapinya.11 Hal tersebut 

menyiratkan bahwasannya pasien 

terkadang lebih suka untuk menghindari 

suatu hal, terutama berkaitan dengan 

penyakitnya. 

d. Kepercayaan (beliefs) 

Kepercayaan individu terhadap keluaran 

dari tindakan perilaku informasi yang 

dilakukan adalah hal yang penting dalam 

pembahasan perilaku penemuan 

informasi kesehatan. Kebutuhan dan 

keinginan merupakan motif yang mampu 

mendorong seseorang untuk melakukan 

perilaku penemuan informasi. Dengan 

demikian perilaku penemuan informasi 

kesehatan adalah suatu hal yang terkait 

dengan sejauh mana pasien diabetes 

melitus memandang mengenai 

pengendalian masa depan atau keyakinan 

mereka terhadap adanya metode 

pencegahan dan pengendalian yang 

manjur bagi keluhan mereka.12 

 

                                                           
10 Cummings, Becker, Maile dalam J. David 

Johnson, James E. Andrews, Suzie Allard, “A 

Model for Understanding and Affecting 

Cancer Genetics Information Seeking” 

Library and Information Science Research 

Vol 23, (2001): 340. 

 
Sumber: J. David Johnson dan 

Hendrika Meischke (1993) 

Gambar 1. Comprehensive Model of 

Information Seeking (CMIS) 

 

Bermula pada faktor latar belakang 

atau awalan dalam penemuan informasi 

yang membahas mengenai 

kecenderungan seseorang untuk 

melakukan penemuan informasi, 

kemudian akan merujuk pada niat atau 

dorongan dari individu untuk 

melakukan tindakan dari penemuan 

informasi melalui penentuan 

karateristik dan utilitas informasi 

(information carrier factors). Faktor 

karateristik dan utilitas informasi 

(information carrier factors) bagi 

pasien diabetes melitus selaku 

information seekers berkaitan dengan 

niat atau dorongan dari diri individu 

untuk melakukan informasi kesehatan 

melalui penentuan karakteristik 

penyedia informasi dan utilitas dari 

informasi kesehatan yang dirasa oleh 

individu. Berikut aspek-aspek yang 

terdapat dalam faktor tersebut: 

a. Karakteristik (characteristic) 

11 Johnson dalam Donald O. Case, Looking 

for Information: A Survey of Research on 

Information Seeking, Needs, and Behavior 

4th ed (UK: Emerald Group Publishing 

Limited, 2016), 158. 
12 Ibid 
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Konten dari suatu informasi menjadi 

sasaran utama bagi pelaku penemuan 

informasi dalam menentukan subjek 

informasi yang ingin didapatkan. 

Kredibilitas, kualitas informasi, serta 

pemahaman dan pemaparan pesan dari 

penyedia informasi merupakan hal yang 

penting bagi information seekers untuk 

mengevaluasi informasi sesuai dengan 

yang dibutuhkan.13 Ketepatan 

karakteristik dari konten penyedia 

informasi akan dipilah sesuai kebutuhan 

dari individu, dalam hal ini berkaitan 

dengan karakteristik dari konten 

informasi penyakit diabetes melitus.  

b. Utilitas (utilities) 

Utilitas menghubungkan informasi yang 

disediakan oleh sumber atau saluran 

informasi secara langsung sesuai 

kegunaan dari informasi yang diinginkan 

individu.14 Dalam artian bahwa informasi 

akan dipilih berdasarkan kecocokan 

mereka dengan kebutuhan dan harapan 

mereka terkait kemungkinan kepuasan 

yang akan diperoleh. Karakteristik 

informasi dari saluran dan sumber 

informasi serta kegunaannya atau 

relevansinya yang dirasa tepat oleh 

individu, dalam hal ini pasien diabetes 

melitus akan menghasilkan penemuan 

informasi yang bernilai. Informasi yang 

memiliki kegunaan adalah informasi 

yang dapat membantu secara langsung 

menyelesaikan suatu masalah, 

kekhawatiran, maupun kepentingan 

seseorang.15 Oleh sebab itu informasi 

dikatakan memiliki nilai utilitas jika 

informasi tersebut dapat membantu untuk 

menjawab permasalahan yang dihadapi 

oleh pasien. 

                                                           
13 Narineh Hartoonian, et. al. “Information-

Seeking in Cancer Survivors: Application of 

the Comprehensive Model of Information 

Seeking to HINTS 2007 Data”, Journal of 

Health Communication 19 (2014):1308-

1325. 
14 J. David Johnson dan Hendrika Meischke, 

Op. Cit, hal. 349. 

1.2.2 Perilaku penemuan informasi 

pasien diabetes melitus 

(information seeking action) 
Perilaku penemuan informasi 

(information seeking behavior) 

merupakan suatu upaya yang dilakukan 

individu untuk menemukan informasi 

dengan tujuan tertentu sebagai akibat dari 

adanya kebutuhan dalam memenuhi 

suatu tujuan.16 Setelah mengetahui 

dimensi dari faktor latar belakang 

penemuan informasi kesehatan serta 

faktor karateristik dan utilitas bagi pasien 

diabetes melitus selaku information 

seekers berkenaan dengan sumber dan 

saluran informasi, maka dimensi 

selanjutnya terletak pada aksi dari 

perilaku penemuan informasi oleh pasien 

diabetes melitus itu sendiri. Individu 

dengan berbagai kebutuhannya tentu 

akan melakukan bentuk perilaku 

penemuan informasi yang sesuai dengan 

karakteristik kebutuhan informasi 

mereka. Perilaku penemuan informasi 

kesehatan (Health Information Seeking 

Behaviour) mencakup kegiatan seperti 

pencarian, penemuan dan penggunaan 

informasi yang berkaitan dengan 

penyakit, faktor ancaman kesehatan dan 

kegiatan terkait kesehatan yang 

dilakukan oleh seseorang. Pemahaman 

tersebut menunjukkan adanya kebutuhan 

akan informasi kesehatan yang seolah 

menjadi kebutuhan primer bagi mereka. 

Beragam sumber informasi mengenai 

penyakit serta metode pengobatannya 

menjadi informasi yang dibutuhkan oleh 

tiap pasien, terutama dalam lingkup ini 

keluhan mengenai diabetes melitus. 

Johnson menyebutkan bahwa perilaku 

penemuan informasi melibatkan pilihan 

15 Saracevic dalam Beth Lenore St. Jean 

“Information Behavior of  People Diagnosed 

with a Chronic Serious Health Condition: A 

Longitudinal Study” (PhD dessertation, 

University of Michigan, US, 2012), 48. 
16 Donald O. Case,  Op. Cit hal. 80. 
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sadar di antara saluran dan sumber 

informasi, tetapi juga menyiratkan 

proses, perasaan, dan keseluruhan 

elemen perilaku dan kognitif lainnya.17 

 

1.3 METODE PENELITIAN 

 Penelitian dengan tema perilaku 

penemuan informasi yang ditujukan pada 

pasien penderita diabetes melitus di 

Instalasi Rawat Jalan Endokrinologi, 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya ini 

menggunakan metode penelitian 

kuantitatif deskriptif. Penelitian 

deskriptif memusatkan perhatian pada 

masalah aktual dan penelitian berusaha 

mendeskripsikan peristiwa dan kejadian 

yang menjadi perhatian tanpa 

memberikan perlakuan khusus pada 

peristiwa yang diteliti.18 Penilitian ini 

diharapkan mampu untuk memberikan 

gambaran mengenai perilaku penemuan 

informasi kesehatan pada pasien 

penderita diabetes melitus di RSUD Dr. 

Soetomo, Surabaya. 

 

2. HASIL DAN PEMBAHASAN 

2.1 Karakteristik dan utilitas sumber 

dan saluran informasi bagi pasien 

diabetes melitus dalam perilaku 

penemuan informasi (information 

carrier factors) 

Diawali dengan adanya faktor latar 

belakang perilaku penemuan informasi 

pada model ini menunjukkan hal-hal 

yang terkait dengan kecenderungan 

secara alami pada individu untuk 

melakukan penemuan informasi dari 

sumber atau saluran informasi tertentu.  

Faktor demografis dengan segala 

perbedaan latar belakang individu yang 

melingkupinya membentuk tiap pola 

perilaku penemuan informasi kesehatan 

berbeda. Faktor ini nantinya akan 

merujuk pada faktor karateristik dan 

                                                           
17 Donald O. Case, “Avoiding Versus 

Seeking: the Relationship of Information 

Seeking to Avoidance, Blunting, Coping, 

Dissonance, and Related Concept,” Journal 

Medical Library Association 93, No. 3 

(2005): 358 

utilitas informasi (information carrier 

factors) yang merupakan faktor 

selanjutnya setelah faktor latar belakang 

yang menghubungkan langsung pada 

tindakan dari perilaku penemuan 

informasi. Hal yang ditekankankankan 

pada faktor ini lebih mengarah kepada 

pembahasan mengenai mengapa individu 

dalam hal ini pasien diabetes melitus 

menjadi seorang information seeker. 

Individu yang berbeda dengan situasi 

yang berbeda tentu akan merumuskan 

langkah-langkah dalam perilaku 

penemuan informasi kesehatan yang 

berbeda pula. Terdapat empat faktor latar 

belakang dari perilaku penemuan 

informasi kesehatan pasien yang 

tergabung dalam perilaku penemuan 

informasi: 

a. Demografis (demographics) 

Karakteristik demografi dan faktor yang 

terkait dengan kesehatan secara langsung 

mengemukakan  faktor terkait sumber 

informasi yang dirasakan dan 

diasumsikan berhubungan langsung 

dengan tindakan pencarian informasi.  

Karakter demografis tersebut meliputi 

usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

pekerjaan, jenis diabetes melitus yang 

diderita, dan lama pasien menderita 

diabetes melitus. 

 Dari 100 responden pasien 

diabetes melitus, sebagian besar pasien 

bejenis kelamin perempuan dengan 

jumlah pasien sebanyak 72 orang dengan 

mayoritas usia diatas 46 tahun sebanyak 

60 orang. Pendidikan terakhir mayoritas 

tamatan SMP sederajat dengan jumlah 

sebanyak 36 orang. Pekerjaan sebagai ibu 

rumah tangga sebanyak 51 orang. 

Mayoritas pasien menderita diabetes 

melitus tipe 2 dengan jumlah sebanyak 

97 orang, serta mayoritas telah mengidap 

penyakit tersebut selama lebih dari 3 

18 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, 

Kuantitatif, dan R&D. (Bandung:Alfabeta, 

2013), hal 56. 
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tahun dengan jumlah sebanyak 70 orang. 

Menurut sebuah penelitian terdahulu, 

secara umum orang-orang akan 

menggunakan sumber informasi 

kesehatan yang beragam dilihat dari 

perbedaan usia, pendidikan, dan ras 

mereka.19 

b. Pengalaman secara langsung (direct 

experience) 

 Pengalaman secara langsung 

(direct experience) berkaitan dengan 

derajat pengalaman langsung dari dalam 

diri seorang pasien dengan penyakit yang 

di derita melalui gejala maupun jaringan 

pribadi seseorang.20 Pengalaman ini 

diantaranya dapat berkaitan dengan 

riwayat dan ingatan dari pasien. 

 Dimulai dengan pengalaman 

awal dari pasien mengenal penyakit 

diabetes melitus mayoritas pasien dengan 

persentase 55% mengenal adanya 

penyakit tersebut dari dokter atau praktisi 

kesehatan. Pasien merasa awam dengan 

keberadaan penyakit tersebut dan baru 

mengenalnya setelah mereka melewati 

tahapan check up dan mendapati 

diagnosis dari dokter atau praktisi 

kesehatan yang mereka datangi. Namun, 

terdapat pula 32% pasien yang 

menyatakan jika mereka mengenal 

adanya penyakit tersebut dari keluarga 

mereka. Hal tersebut didapati saat salah 

satu dari keluarga mereka memiliki 

riwayat penyakit yang sama sebelumnya. 

Sesuai dengan literatur terdahulu yang 

menyatakan jika pengalaman bisa 

menjadi suatu ingatan atau memori 

pribadi melalui pengalaman terkait suatu 

penyakit yang ditimbulkan dari adanya 

                                                           
19 Ibid. 
20 Denise E. deLorme, Jisu Huh, Leonard N. 

Reid, “Source Selection in Prescription Drug 

Informastion Seeking and Influencing 

Factors: Applying the Comprehensive Model 

of Information Seeking in American 

Context.” Journal of Health Communication: 

International Perspectives. (2011): 771. 
21 Bishop dalam J. David Johnson, James E. 

Andrews, Suzie Allard, “A model for 

Understanding and Affecting Cancer 

jejaring dalam keluarga dan teman-

teman.21 Dapat disimpulkan bahwa 

pengalaman itu bisa didapatkan dari 

jejaring-jejaring informasi yang 

dilakukan oleh pasien diabetes melitus, 

seperti halnya dengan keluarga, teman, 

tetangga, dan lain sebagainya yang 

mampu memberikan memori bagi pasien. 

c.  Arti penting Informasi 

(salience) 

 Konsep arti penting informasi 

(salience) mengacu pada signifikansi 

pribadi terhadap informasi kesehatan 

melalui ancaman kesehatan yang pasien 

rasakan.22  Relevansi informasi kesehatan 

dan kebutuhan informasi yang timbul 

akibat adanya  desakan dari ancaman 

kesehatan merupakan motivator kunci 

pasien dalam memutuskan untuk mencari 

informasi. 

 Perilaku penemuan informasi 

kesehatan sendiri dilakukan untuk 

mengatasi dan menjawab permasalahan 

yang dimiliki. Semakin individu dibebani 

dengan hal-hal terkait pengobatan 

mereka melalui keterlibatan aktif dalam 

peran mengambil keputusan yang 

mempengaruhi perawatan kesehatan 

mereka, maka hal tersebut akan mampu 

meningkatkan signifikansi sikap dan 

kondisi mental pasien. Dengan demikian, 

proses yang terkait dengan penemuan 

informasi menjadi semakin penting bagi 

pasien dalam mengatasi penyakit yang 

diderita (coping).23 Hal tersebut 

menunjukkan bahwa informasi memiliki 

arti penting, dalam artian informasi 

kesehatan bersifat relevan dengan 

kebutuhan dan konteks pasien. 

Genetics Information Seeking,” Library & 

Information Science Research Vol. 23, 

(2001): 340. 
22 Johnson dan Meischke, Op. Cit 
23 Rimal dalam dalam Mei Song, “Modeling 

Situated Health Information Seeking and Use 

in Context: the Use of Two Approaches to 

Grounded Theorizing as Applied to 18 Sense-

Making Methodology Derived Narrative 

Interviews of Health Situation Facing” (PhD 

Thesis, Ohio State University, 2007): 14. 
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Ditemukan bahwa mayoritas pasien 

dengan persentase 43% menganggap jika 

keberadaan informasi kesehatan itu 

penting, sebab dapat membantu pasien 

untuk memperbaiki kondisi mereka. 

Sebuah penelitian mengenai motivasi 

individu dalam menemukan informasi 

mengungkapan bahwa, interaksi yang 

signifikan antara persepsi resiko dan self-

efficacy ditemukan dapat memotivasi 

individu untuk berpikir tentang penyakit 

yang diderita, penggunaan informasi 

kesehatan, serta akuisisi pegetahuan.24 

Temuan tersebut sejalan dengan makna 

dari arti penting perilaku penemuan 

informasi kesehatan yang dilihat sebagai 

penentu utama dalam menerjemahkan 

kesenjangan yang dirasakan menjadi 

pemicu untuk pencarian informasi yang 

aktif.25 Kesenjangan informasi yang 

dirasakan oleh pasien akan mendorong 

mereka untuk aktif mencari informasi, 

sebab mereka merasa informasi tersebut 

dapat mengisi kesenjangan mereka. 

d. Kepercayaan (beliefs) 

Kepercayaan terkait perilaku penemuan 

informasi kesehatan menyangkut 

dengan kepercayaan pasien pada output 

dari perilaku penemuan informasi 

kesehatan yang dilakukan. Setelah 

timbul kepercayaan dalam diri atas 

output dari perilaku penemuan 

informasi kesehatan, maka akan 

muncul harapan tesendiri dari output 

yang di dapat nantinya melalui 

keberadaan informasi kesehatan yang 

dapat mengatasi keluhan kesehatan 

mereka. Sejalan dengan apa yang 

dikatakan oleh Wilson bahwa saat 

seseorang berada pada kondisi yang 

membutuhkan informasi, maka pada 

dasarnya mereka akan menyertakan 

tujuan yang mendasarinya untuk 

memperoleh informasi tersebut.26 

Harapan dari tujuan yang dimaksud 

adalah sebuah pengharapan yang ingin 

                                                           
24 Ibid. 
25 Cummings, Becker, dan Maile dalam J. 

David Johnson, James E. Andrews, Suzie 

Allard., Op.Cit. 

dicapai oleh pasien dari aktivitas 

perilaku penemuan informasi 

kesehatan. Sebanyak 74% pasien 

berharap jika mereka memiliki 

pengetahuan yang semakin baik atas 

kondisi tubuh mereka.  

 Selanjutnya, membahas 

mengenai inti dari penentuan karateristik 

dan utilitas informasi (information 

carrier factors) itu sendiri. Bermula pada 

faktor latar belakang pasien dalam 

perilaku penemuan informasi yang 

membahas mengenai kecenderungan 

seseorang untuk melakukan penemuan 

informasi, pada dimensi ini akan 

membahas mengenai niat atau dorongan 

dari individu untuk melakukan tindakan 

dari penemuan informasi itu sendiri. 

Faktor karateristik dan utilitas informasi 

(information carrier factors) bagi pasien 

diabetes melitus selaku information 

seekers berkaitan dengan niat atau 

dorongan dari diri individu untuk 

melakukan perilaku penemuan informasi 

kesehatan melalui penentuan 

karakteristik penyedia informasi dan 

utilitas dari informasi kesehatan yang 

dirasa oleh individu. 

Berikut aspek-aspek yang terdapat dalam 

faktor tersebut: 

a. Karakteristik (characteristics) 

Informasi dari Sumber dan Saluran 

Informasi bagi Pasien 

  

 Karakteristik dalam pembahasan 

ini dimaksudkan sebagai karakteristik 

dari konten informasi pada saluran dan 

sumber informasi yang dibutuhkan oleh 

pasien diabetes melitus. Sebanyak 76% 

pasien menyatakan jika mereka menilai 

informasi kesehatan berdasarkan 

kesesuaian antara konten informasi 

dengan permasalahan yang mereka 

miliki. Namun juga terdapat 24% pasien 

yang menilai informasi kesehatan 

tersebut dengan melihat sumber dan 

26 Wilson T.D, “Models in Information 

Behaviour Research,” The Journal of 

Documentation Vol.55, no.3 (1999): 261. 
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saluran informasinya (majalah, buku, 

internet, dsb) terlebih dahulu.  

 Berdasarkan penilaian 

karakteristik tersebut, menunjukkan jika 

perilaku penemuan informasi melibatkan 

pilihan sadar antara sumber dan saluran 

informasi serta menyiratkan proses, 

perasaan, dan seluruh elemen perilaku 

dan kognitif lainnya.27 

 

b. Kegunaan (utility) Informasi 

Kesehatan bagi Pasien 

 Utilitas atau kegunaan dari 

informasi adalah aspek yang tidak dapat 

dipisahkan ketika seseorang menentukan 

untuk memilih suatu informasi. 

Sebanyak 70% pasien menyesuaikan 

informasi yang dipilih berdasarkan 

pertimbangan atas kegunaan informasi 

berdasarkan alasan untuk dapat 

menjawab pertanyaan dari keluhan yang 

mereka hadapi. 

 Informasi dipilih pasien 

berdasarkan dengan manfaat tersendiri 

bagi orang yang menerimanya, mayoritas 

pasien menginginkan informasi yang 

mampu menjawab rasa ingin tahu 

terhadap penyakit yang diderita. Faktor 

relevansi pribadi sendiri mencakup 

keyakinan  tentang topik yang dicari dan 

arti dari informasi bagi mereka. 

Keduanya bergantung pada tingkat 

pengetahuan seseorang  atau sebaliknya 

pada ketidaktahuan mereka  tentang topik 

tersebut.28 

2.2 Perilaku penemuan informasi 

pasien diabetes melitus (information 

seeking action) 

 Berbicara mengenai tindakan 

dari perilaku penemuan informasi 

kesehatan, maka tidak akan lepas dari 

sumber informasi dan saluran informasi. 

Perilaku penemuan informasi melibatkan 

                                                           
27 Johnson dalam Donald O. Case, “Avoiding 

Versus Seeking: the Relationship of 

Information Seeking to Avoidance, Blunting, 

Coping, Dissonance, and Related Concept,” 

Journal of Medical Library Association 

Vol.93, no. 3 (2005): 358. 
28 Donald O. Case, Op.Cit. 

pilihan sadar antara saluran dan sumber 

informasi serta menyiratkan proses, 

perasaan, dan seluruh elemen perilaku 

dan kognitif.29 

 Dalam penelitian ini menitik 

beratkan pada sumber dan saluran 

informasi yang pasien gunakan selain 

dari informasi yang mereka dapatkan dari 

dokter maupun tenaga medis lainnya. 

Sebanyak 86% pasien memilih sesama 

pasien diabetes melitus sebagai sumber 

informasi mereka. Kemudian 73% pasien 

menyatakan jika keluarga juga 

merupakan sumber informasi mereka. 

Pengobatan tradisional juga menjadi 

sumber informasi pasien dengan 

persentase 42% dan 34% pasien 

menyatakan jika tetangga juga menjadi 

sumber informasi kesehatan mereka. 

Sesuai dengan temuan pada literatur 

terdahulu yang menyebutkan jika 

individu sendiri sering mendapatkan 

informasi tentang masalah kesehatan dari 

orang-orang dalam jaringan interpersonal 

mereka.30 

 

3. KESIMPULAN 

 Dalam penelitian ini, peneliti 

menemukan beberapa temuan yang 

menarik dilapangan. Dari temuan ini 

dapat menggambarkan perilaku 

penemuan informasi kesehatan dari 

pasien diabetes melitus tipe 2 yang 

meliputi faktor latar belakang pasien 

dalam perilaku penemuan informasi 

kesehatan (antecedents to information 

seeking) yang meliputi aspek demografis 

pasien diabetes melitus, pengalaman 

secara langsung pasien (direct 

experience) terkait informasi kesehatan. , 

arti penting dari informasi (salience) bagi 

pasien diabetes melitus, kepercayaan 

(belief) pasien atas perilaku penemuan 

29 J. David Johnson, James E. Andrews, 

Suzie Allard, Op. Cit hal. 160 
30 Dutta-Bergman, “Primary Sources of 

Health Information Comparison in the 

Domain of Health Attitudes, Heal 

Cognitions, and Health Behaviors,” Health 

Communication Vol.16, no. 3 (2004): 276. 
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informasi kesehatan. Kemudian pada 

faktor karakterikstik dan utilitas 

informasi kesehatan yang meliputi 

karakteristik (characteristics) dan utilitas 

(utility ) informasi kesehatan menurut 

pasien diabetes melitus.  Pada faktor ini 

ditemukan bahwasannya pasien diabetes 

melitus tipe 2 telah memiliki 

kecenderungan secara alami berdasarkan 

latar belakang mereka yang berbeda-beda 

yang kemudian membentuk pemilihan 

dari karakteristik dan utilitas sumber dan 

saluran informasi yang berbeda-beda 

sesuai dengan permasalahan, kebutuhan, 

dan keyakinan mereka masing-masing 

terhadap informasi kesehatan.  

 Serta tindakan dari perilaku 

penemuan informasi kesehatan 

(information seeking action) yang akan 

dilakukan oleh pasien diabetes melitus. 

Pada tahapan atau faktor terakhir ini, 

pasien telah menentukan sumber dan 

saluran informasi sesuai dengan karakter 

dan utilitas dari sumber dan saluran 

informasi yang mereka yakini masing-

masing. Dimana sumber dan saluran 

informasi yang pasien diabetes melitus 

lebih menitik beratkan informasi yang 

sesuai dan mampu menjawab keluhan 

kesehatan yang mereka miliki. 
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