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PERILAKU PENEMUAN INFORMASI KESEHATAN PADA KELUARGA 

PENDERITA GANGGUAN JIWA 

Nur’Aini Yusminar Mardiansyah 

Abstrak 

Keluarga merupakan garda utama penyelesaian masalah untuk mereka yang mengalami 

permasalahan seperti permasalahan kesehatan pada gangguan jiwa. Tidak asing bahwa 

orang dengan gangguan jiwa secara langsung tidak dapat merawat diri mereka sendiri 

dikarenakan tidak sadarnya mereka pada gangguan mereka, dengan demikian sebagai 

usaha untuk membantu mereka, keluarga secara langsung terjun untuk melakukan 

penemuan informasi kesehatan tentang gangguan jiwa sebagai usaha mereka untuk 

merawat dan menyembuhkan anggota keluarga mereka yang menderita gangguan jiwa. 

Dari sana, didapatkan bahwa penemuan informasi tidak bisa dilakukan secara spontan 

dan harus berdasarkan pada faktor-faktor pendorong dan juga faktor-faktor yang dimiliki 

oleh sumber informasi yang dipilih oleh keluarga sebagai pembantu mereka dalam 

penemuan informasi kesehatan tentang gangguan jiwa. Dari sana baru akan ditemukan 

bagaimana aksi dari penemuan informasi kesehatan berdasarkan pada faktor-faktor 

pendorong dalam menemukan informasi dan juga faktor-faktor dari sumber informasi itu 

sendiri. 

Untuk menjawab hal-hal tersebut peneliti menggunakan kerangka berpikir utama dari J. 

David Johnson yaitu Comprehensive Model of Information Seeking (CMIS), dimana pada 

setiap faktor utama didalamnya akan menjawab hal-hal yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 

etnometodologi dan metode analisis data dari Miles dan Huberman. Adapun metode 

wawancara sistematik digunakan sebagai pengumpulan data primer dan metode 

penelaahan dokumen sebagai sumber data sekunder. Penentuan informan sendiri 

dilakukan menggunakan metode snowball sampling. Dari penelitian yang telah 

dilakukan didapatkan dua macam tipologi, adapun diantaranya adalah perilaku 

penemuan informasi kesehatan pada keluarga penderita gangguan jiwa secara tradisional 

melalui jalan alternatif dan perilaku penemuan informasi kesehatan pada keluarga 

penderita gangguan jiwa secara tradisional melalui jalan ahli medis. 

Kata Kunci: Perilaku Penemuan Informasi Kesehatan, teori CMIS, keluarga penderita 

gangguan jiwa. 

Abstract 

Family is the main guardian of solving problems for those who experience problems such 

as health problems in mental disorders. It is no stranger that people with mental 

disorders cannot directly care for themselves because of their unconsciousness in their 

disorder, thus in an effort to help them, the family directly jumps in to discover health 

information about mental disorders as their efforts to treat and cure family members 

suffering from mental disorders. From there, it was found that the discovery of 

information can’t be done spontaneously and must be based on the driving factors and 

also the factors possessed by the source of information chosen by the family as their 

assistants in the discovery of health information about mental disorders. From there it 

will only be discovered how the action of the discovery of health information is based on 
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the driving factors in finding information and also the factors of the source of information 

itself. 

To answer these questions, the researcher used the main frame of mind from J. David 

Johnson, namely Comprehensive Model of Information Seeking (CMIS), where in each 

of the main factors in it will answer the things that formulated the problem in this study. 

This study uses ethnomethodology qualitative research methods and data analysis 

methods from Miles and Huberman. The systematic interview method is used as primary 

data collection and document review method as a secondary data source. Determination 

of the informants themselves is done using the snowball sampling method. From the 

research that has been done, there are two types of typologies, one of which is health 

information seeking behavior in families with mental disorders traditionally through 

alternative ways and health information seeking behavior in families with mental 

disorders traditionally through medical experts. 

 

Keywords: Health information seeking behavior, the CMIS theory, family of mental 

disorders patients.

PENDAHULUAN 

Perilaku penemuan informasi 

kesehatan merupakan salah satu 

penemuan informasi pada kesehatan 

yang sekarang ini mulai dikenal dan 

dilakukan oleh berbagai macam 

kalangan, baik secara individual maupun 

secara kelompok. Penemuan informasi 

sendiri tidak hanya dilakukan oleh 

mereka yang sedang mengalami 

permasalahan kesehatan namun juga 

mereka yang berusaha untuk mengurus 

mereka yang menderita suatu 

permasalahan kesehatan. Didapatkan 

bahwa akses ke suatu informasi dapat 

memberdayakan pasien, orang tua 

(anggota keluarga), dan perawat, dan 

dapat menghasilkan, “pengambilan 

keputusan yang lebih tepat, pengambilan 

keputusan untuk perawatan yang lebih 

baik dan lebih sesuai, hubungan pasien 

dan penyedia layanan yang lebih kuat, 

peningkatan kepatuhan pasien dan hasil 

medis yang lebih baik” (Czaja et al., 

2009). Dari sana maka dapat dikatakan 

bahwa terdapat permasalahan kesehatan 

yang perlu melibatkan orang lain dalam 

penyembuhan dan perawatannya, 

beberapa diantaranya adalah 

permasalahan kesehatan kritis, dan 

disini yang akan dibahas adalah 

permasalahan kesehatan pada jiwa. 

Permasalahan kesehatan pada jiwa atau 

yang biasa disebut dengan gangguan 

jiwa adalah permasalahan kesehatan 

yang menyerang jiwa, pikiran, ataupun 

mental dari penderita. Adapun beberapa 

macam penyebab dari gangguan jiwa, 

diantaranya adalah depresi, psikosis, 

penyalahgunaan suatu zat, dan 

permasalahan kesehatan fisik, dan juga 
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orang-orang dengan disabilitas intelek 

(Scott & Havercamp, 2014). Namun 

pada akhirnya penyebab-penyebab 

tersebut tidak akan dapat diketahui 

sebagai gejala awal penderitaan pada 

gangguan jiwa jika penderita itu sendiri 

menghindari kenyataan bahwa dirinya 

menderita gangguan jiwa seperti yang 

banyak dilakukan oleh mereka yang 

menderita sampai pada akhirnya 

pengobatan tidak dapat dilakukan sejak 

awal (Gulliver et al., 2010; Nxumalo & 

Mchunu, 2017). 

Hal tersebut kemudian 

mendorong pihak ketiga, atau dalam 

kasus ini adalah keluarga, untuk terjun 

secara langsung untuk mengetahui 

bagaimana keadaan jiwa ataupun mental 

dari anggota keluarga mereka. Keluarga 

diharuskan untuk siap sedia dalam 

mengatasi permasalahan gangguan jiwa 

yang diderita oleh anggota keluarga 

mereka jika mereka mengalami 

permasalahan tersebut, hal ini 

dinyatakan oleh WHO (World Health 

Organization) yang bekerja sama 

dengan WFMH (World Federation for 

Mental Health) pada hari kesehatan jiwa 

sedunia pada tahun 2016. Adapun selain 

kesiagaan dari pihak keluarga, keluarga 

dijadikan sebagai garda utama 

penyelesaian dan penganggulangan 

permasalah kesehatan jiwa dikarenakan 

alasan bahwa individu cenderung untuk 

lari ke keluarga atau ke kerabat ketika 

mereka dihadapkan oleh sebuah 

masalah, khususnya masalah kesehatan 

(Rosetto et al., 2016). Hal tersebut 

dikarenakan keluargalah yang pada 

akhirnya memiliki peran yang penting 

untuk mengurus, merawat, dan peduli 

kepada mereka yang sedang menderita 

gangguan kesehatan, khususnya disini 

adalah gangguan jiwa (Tristiana et al., 

2017). Dari sana maka didapatkan 

kemunculan kebutuhan informasi oleh 

keluarga untuk membantu mereka dalam 

melakukan perawatan dan penyembuhan 

pada anggota keluarga mereka yang 

menderita gangguan jiwa, yang akhirnya 

mendorong mereka untuk melakukan 

penemuan informasi kesehatan tentang 

gangguan jiwa. Namun demikian, 

penemuan informasi kesehatan, 

khususnya tentang gangguan jiwa, tidak 

dapat dilakukan dengan abstrak dan 

spontan. Penemuan informasi kesehatan 

tentang gangguan jiwa perlu melalui 

tahapan-tahapan, dari pendorong 

keluarga dalam melakukan penemuan 

informasi, sumber informasi yang 

nantinya akan dipakai oleh keluarga, 

sampai bagaimana aksi dilakukan dalam 

penemuan informasi kesehatan tentang 

gangguan jiwa (Lwoga & Mosha, 2013).  
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Adapun diantaranya dorongan 

dari penemuan informasi disebutkan 

oleh Johnson et al. (1995), terdapat 

empat macam faktor, diantaranya adalah 

demografis, pengalaman, arti penting, 

dan kepercayaan. Pada faktor 

demografis sendiri didapatkan dengan 

jelas didalamnya seperti faktor usia, 

pendidikan, etnis, tempat tinggal, dan 

lain-lain, namun demikian menurut 

Johnson et.al (1995), pendidikan 

merupakan faktor terpenting dari faktor 

demografis. Namun demikian, menurut 

Lwoga & Mosha (2013) didapatkan 

bahwa selain faktor demografis sebagai 

pendorong adapun kemungkinan 

dorongan didapatkan dari faktor 

pengalaman meskipun dari faktor 

demografis sendiri dorongan tidak 

mencukupi, karena menurutnya faktor 

pengalaman juga merupakan faktor yang 

penting pada pendorong dari seseorang 

melakukan penemuan informasi 

kesehatan tentang gangguan jiwa. 

Sedangkan pada faktor arti penting 

disini, Johnson et al. (1995) menjelaskan 

bahwa maksud dari faktor tersebut 

adalah seberapa penting informasi untuk 

mereka sampai mereka melakukan 

penemuan informasi untuk 

menyelesaikan permasalahan yang 

mereka hadapi, atau singkatnya arti 

penting disini adalah motivasi dari 

keluarga melakukan apa yang harus 

mereka lakukan. Adapun dari faktor 

kepercayaan sendiri didapatkan adalah 

kepercayaan pada apa yang keluarga 

yakini sehingga membuat mereka yakin 

bahwa penemuan informasi akan 

menyelesaikan apa yang mereka hadapi 

(Johnson et al., 1995), kepercayaan 

disini dapat dalam bentuk berbagai 

macam kepercayaan mengingat 

masyarakat yang tidak selalu percaya 

pada medis, dalam kasus ini, ataupun 

percaya pada segala hal yang dapat 

dijelaskan secara logis. Mengingat disini 

permasalahan yang dihadapi adalah 

permasalahan gangguan jiwa maka tidak 

akan aneh jika kepercayaan-

kepercayaan yang tidak masuk akal akan 

masuk kedalam salah satu kepercayaan 

yang masyarakat yakini (Jorm, 2000; 

Uys & Middleton, 2010). 

Dari sana kemudian faktor dari 

penentuan sumber informasi muncul, 

dimana didalam sumber informasi yang 

dipilih lebih baik mengandung faktor 

karakteristik yang jelas dan kegunaan 

yang telah terbukti. Namun kembali lagi 

kepada masyarakat yang tidak dapat 

diprediksi, mereka biasanya memilih 

sumber informasi dengan karakteristik 

yang sesuai dengan pandangan mereka 

sendiri daripada dikarenakan faktor-

faktor lain seperti kredibilitas, 

kepercayaan, dan lain-lain, karena bagi 
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mereka jika terdapat kegoyahan pada 

sumber informasi yang 

direkomendasikan kepada mereka maka 

mereka lebih memilih untuk memakai 

sumber informasi lain (Rieh, 2002). Dari 

sana maka dapat dikatakan bahwa 

sumber informasi yang dipakai oleh 

seseorang, atau dalam kasus ini adalah 

keluarga, tidak selalu sumber informasi 

umum seperti media cetak, media 

internet, maupun media dari medis, bisa 

saja mereka memakai sumber informasi 

alternatif maupun sumber informasi dari 

orang-orang di sekitar mereka karena 

terdapat suatu rasa tersendiri antara 

orang-orang di sekitar mereka yang 

mereka putuskan sebagai sumber 

informasi mereka daripada sumber-

sumber informasi lain (Owusu-Addo et 

al., 2016). Maka dari sana didapatkan 

bahwa dari dorongan yang membuat 

seseorang melakukan penemuan 

informasi kesehatan tentang gangguan 

jiwa dan sumber informasi yang pada 

akhirnya akan mereka gunakan sebagai 

media penemuan informasi, maka akan 

terjadi aksi penemuan informasi 

kesehatan tentang gangguan jiwa oleh 

keluarga dari penderita sesuai dengan 

perjalanan mereka selama melakukan 

penemuan informasi kesehatan tentang 

gangguan jiwa. Adapun fokus penelitian 

dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana perilaku 

penemuan informasi 

kesehatan pada keluarga 

dari penderita gangguan 

jiwa? 

2. Bagaimana tipologi dari 

perilaku penemuan 

informasi kesehatan pada 

keluarga penderita gangguan 

jiwa? 

TEORI PENELITIAN 

Teori yang menjadi pedoman 

utama dalam penelitian ini adalah teori 

dari J. David Johnson yaitu teori 

Comprehensive Model of Information 

Seeking (CMIS) yang memiliki tiga 

faktor utama yaitu antecedents (latar 

belakang), information carrier factors 

(faktor pembawa informasi), dan 

information seeking action (aksi 

penemuan informasi).  

Gambar 1 

Comprehensive Model of Information Seeking 

Sumber: Johnson (1995), A Comprehensive 

Model of Information Seeking, hlm. 276 
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Dari faktor latar belakang sendiri 

terdapat empat faktor yang mendorong 

seseorang dalam melakukan penemuan 

informasi yaitu faktor demografis 

(demographics), faktor pengalaman 

(experience), faktor arti penting 

(salience), dan faktor kepercayaan 

(belief). Dan meskipun pada faktor-

faktor lain cukup jelas dari faktor-faktor 

tersebut, faktor demografis sendiri yang 

didalamnya terdapat beberapa faktor 

yang dapat mendorong seseorang dalam 

melakukan penemuan informasi, 

beberapa diantaranya adalah faktor usia, 

faktor pendidikan, faktor lingkungan 

tempat tinggal, faktor hubungan 

keluarga, dan lain-lain. Namun demikian 

meskipun terdapat banyak faktor 

didalam faktor demografis, tidak semua 

faktor didalamnya dapat mendorong 

seseorang untuk melakukan penemuan 

informasi. Dari sana kemudian masuk 

kedalam faktor pembawa informasi 

dimana dari sumber informasi yang telah 

ditentukan dilihat bagaimana 

karakteristik dan kegunaan dari sumber 

informasi dalam penggunaannya sebagai 

media untuk menemukan informasi. 

Setelah kedua faktor tersebut terpenuhi 

kemudian dari faktor pendorong dan 

faktor pembawa informasi yang dibawa 

oleh sumber informasi keluarga akan 

melakukan aksi penemuan informasi 

untuk menyelesaikan permasalahan 

yang mereka hadapi, dalam kasus ini 

adalah permasalahan dalam gangguan 

kesehatan pada jiwa. Adapun selain teori 

utama tersebut, peneliti nantinya akan 

memakai berbagai macam teori yang 

kemudian digunakan sebagai analisis 

hasil temuan data dari penelitian yang 

dilakukan. 

Adapun selain teori yang 

digunakan peneliti selama melakukan 

penelitian, diketahui bahwa subyek dari 

penelitian ini adalah adalah keluarga 

dari penderita gangguan jiwa yang ikut 

serta dalam mengurus, merawat, dan 

menyembuhkan penderita gangguan 

jiwa didalam keluarga mereka. Penderita 

gangguan jiwa atau yang biasa disebut 

dengan orang dengan gangguan jiwa 

(ODGJ) sendiri menurut Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang 

Kesehatan Jiwa adalah orang yang 

mengalami gangguan dalam pikiran, 

perilaku, dan perasaan yang 

termanifestasi dalam bentuk 

sekumpulan gejala dan/atau perubahan 

perilaku yang bermakna, serta dapat 

menimbulkan penderitaan dan hambatan 

dalam menjalankan fungsi orang sebagai 

manusia. Dengan demikian dapat 

diketahui bahwa gangguan jiwa 

menyerang kesehatan jiwa seseorang 

sehingga membuat orang tersebut 

kurang lebih kurang mampu melakukan 
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kegiatan sehari-hari dan cenderung 

berperilaku agrasif sehingga dibutuhkan 

perawatan yang lebih intensif. Dari sana 

kemudian didapatkan bahwa keluarga 

merupakan pembantu utama dalam 

membantu mereka yang menderita 

gangguan jiwa (Venkatesh et al., 2016). 

Dari penelitian tersebut juga disebutkan 

bahwa keluarga sebagai pembantu atau 

perawat berperan penting dalam 

perawatan dan pendukung dari penderita 

gangguan jiwa, mulai dari dukungan 

moral, dukungan ekonomi, sampai 

dengan dukungan informasi, dengan 

demikian dapat dikatakan keluarga 

disini perlu melakukan penemuan 

informasi kesehatan tentang gangguan 

jiwa dalam usaha mereka untuk merawat 

dan menyembuhkan penderita gangguan 

jiwa. Adapun yang termasuk keluarga 

disini berpedomana pada teori tentang 

macam keluarga dari Robert R. Bell 

(dalam Ihromi, 2004), yaitu keluarga 

dekat, keluarga jauh, dan orang yang 

dianggap keluarga. 

METODE PENELITIAN 

Dari teori yang telah terjabarkan, 

peneliti kemudian menetapkan metode 

penelitian kualitatif etnometodologi 

sebagai metode penelitian yang dipakai 

dalam penelitian ini dikarenakan 

keinginan peneliti untuk memahami 

bagaimana penemuan informasi 

kesehatan tentang gangguan jiwa 

dilakukan oleh sebagian kecil 

masyarakat Indonesia ketika dihadapkan 

dengan gangguan kesehatan yang 

terlingkup kuat dengan mistis-mistis 

yang tersebar dari dulu hingga sekarang. 

Adapun dari teknik penentuan informan 

dilakukan menggunakan teknik 

snowball sampling, yaitu teknik 

penentuan informan yang diawali oleh 

dua informan utama sebelum akhirnya 

dari kedua informan tersebut ditemui 

informan-informan lain sampai ditemui 

data jenuh yang didasarkan oleh 

kategori-kategori yang telah ditetapkan. 

Adapun dari teknik pengumpulan data 

sendiri, pengumpulan data primer 

dilakukan melalui wawancara sistematik 

dengan pedoman wawancara yang 

sebelumnya telah disiapkan, dan 

pengumpulan data sekunder dilakukan 

melalui penelaahan dokumen dari 

internet, jurnal, dan perpustakaan. 

Sedangkan teknik analisis data 

dilakukan menggunakan teknik analisis 

data oleh Miles dan Huberman yang 

terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan.  

Dalam tahap reduksi data dari 

analisis data sendiri didapatkan setelah 

informan direduksi didapatkan data dari 

tujuh informan yang memiliki berbagai 
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macam latar belakang dalam melakukan 

penemuan informasi kesehatan tentang 

gangguan jiwa. Adapun ketujuh 

informan tersebut adalah YA, WW, SN, 

SP, DW, EW, dan ST dengan latar 

belakang sebagai berikut: 

Tabel 1 

Data Identitas Informan Penelitian 

No Kode 

Nama 

Informan 

(Inisial) 

Pendidikan 

Hubungan 

dengan 

Pasien 

1 Informan 

1 

YA SMP Kakak 

2 Informan 

2 

WW SMA Adik 

3 Informan 

3 

SN Sekolah 

Rakyat 

Ibu 

4 Informan 

4 

SP SD Keponakan 

5 Informan 

5 

DW SMA Keponakan 

6 Informan 

6 

EW SMA Keponakan 

7 Informan 

7 

ST SMP Keponakan 

Ipar 

 

TEMUAN DAN ANALISIS DATA 

Dari hasil wawancara yang telah 

dilakukan, maka temuan data dianalisis 

berdasarkan teori yang telah ditetapkan 

sebagai pedoman dalam penelitian ini 

dan juga teori-teori pendukung lain yang 

akan mendukung analisis dari hasil 

temuan data yang telah ditemukan 

selama wawancara. Adapun dari teori 

pedoman utama yang digunakan oleh 

peneliti dalam penelitian ini, yaitu teori 

Comprehensive Model of Information 

Seeking oleh J. David Johnson, maka 

didapatkan bahwa pedoman dalam 

penelitian ini datang dari faktor latar 

belakang penemuan informasi yang 

terdiri dari faktor demografis, faktor 

pengalaman, faktor arti penting, dan 

faktor kepercayaan. Dari sana langsung 

masuk kedalam faktor demografis 

dimana didalamnya terdapat beberapa 

faktor yang ditemukan oleh peneliti 

yaitu faktor usia, faktor pendidikan, 

faktor lingkungan tempat tinggal, dan 

faktor hubungan keluarga. Dari faktor 

usia sendiri didapatkan bahwa mereka 

yang memiliki usia dibawah usia 45 

tahun memiliki kemungkinan untuk 

melakukan penemuan informasi yang 

lebih luas dan melalui sumber informasi 

yang lebih bermacam daripada mereka 

dengan usia diatas usia 50 tahun, seperti 

dinyatakan dalam penelitian oleh Lwoga 

(2013) dimana mereka yang berusia 

diatas 50 tahun cenderung memilih 

untuk menemukan informasi dengan 

cara termudah dan tercepat melalui 

orang-orang di sekitar mereka. 

Adapun dari faktor pendidikan 

didapatkan bahwa dalam penelitian yang 

dilakukan, ketujuh informan memiliki 

pendidikan yang rendah, dimana 

ditemukan pendidikan tertinggi yang 

mereka raih adalah Sekolah Menengah 

Atas (SMA), sedangkan menurut 
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Johnson et al. (1995) dinyatakan bahwa 

pendidikan merupakan faktor terpenting 

dimana semakin tinggi pendidikan 

seseorang semakin tinggi kemungkinan 

penemuan informasi yang dilakukan. 

Sedangkan dari segi faktor lingkungan 

tempat tinggal, meskipun terdapat 

informan yang terdorong dari faktor ini 

namun dikarenakan faktor-faktor lain 

yang akhirnya mematikan dorongan 

tersebut untuk digantikan dengan faktor 

lain. Adapun dari faktor hubungan 

keluarga sendiri, dikarenakan adanya 

hubungan yang kuat antara informan 

atau keluarga dengan penderita 

gangguan jiwa. Diantara keduanya 

terdapat hubungan keluarga langsung 

ataupun hubungan kepercayaan yang 

kuat, sehingga membuat keluarga 

terdorong untuk membantu anggota 

keluarga mereka. Adapun meskipun 

faktor-faktor tersebut setidaknya 

mendorong ataupun tidak memiliki 

dorongan yang diharapkan, faktor-faktor 

lain mendorong kekurangan dorongan 

yang ditemukan, seperti rendahnya 

pendidikan, namun tidak semua 

informan memilih cara tercepat dan 

termudah karena adanya dorongan lain. 

Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya, bahwa faktor demografis 

bukanlah satu-satunya faktor yang dapat 

mendorong informan dalam melakukan 

penemuan informasi kesehatan tentang 

gangguan jiwa. Sesuai dengan penelitian 

Lwoga (2013), dinyatakan bahwa selain 

faktor demografis, faktor pengalaman 

juga merupakan faktor penting dalam 

penemuan informasi kesehatan karena 

meskipun faktor demografis tidak 

terpenuhi, seperti pendidikan rendah, 

namun dikarenakan adanya pengalaman 

maka didapatkan bahwa informan dapat 

melakukan penemuan informasi melalui 

sumber informasi yang tepat dengan 

karakteristik dan kegunaan yang jelas 

daripada sumber informasi yang tercepat 

dan termudah untuk didapatkan namun 

tidak memiliki karakteristik yang jelas 

dan kegunaan yang terbukti, seperti 

informasi dari orang-orang sekitar 

responden yang terbukti sangat banyak 

digunakan oleh informan dalam 

penelitian ini. 

Sedangkan pada faktor arti 

penting, yang dapat dikatakan sangat 

berhubungan dengan faktor hubungan 

keluarga dari faktor demografis dimana 

motivasi mereka dalam melakukan 

penemuan informasi kesehatan tentang 

gangguan jiwa karena adanya rasa 

tanggung jawab kepada keluarga yang 

memotivasi mereka untuk melakukan 

penemuan informasi kesehatan tentang 

gangguan jiwa. Dan dikarenakan faktor 

ini lebih menekankan seberapa penting 



10 

 

informasi bagi mereka (Johnson, 1995) 

sehingga mereka melakukan penemuan 

informasi kesehatan tentang gangguan 

jiwa meskipun jika dilihat, mereka, 

keluarga dari penderita gangguan jiwa, 

jika memilih bisa mengabaikan 

tanggung jawab mereka dan 

meninggalkan penderita. Namun 

dikarenakan kuatnya hubungan keluarga 

dan kepercayaan antara keduanya 

membuat tanggung jawab tersebut 

memotivasi mereka dalam melakukan 

penemuan informasi kesehatan tentang 

gangguan jiwa sebagai usaha mereka 

untuk membantu merawat dan 

menyembuhkan penderita gangguan 

jiwa. Namun demikian, faktor yang kuat 

tersebut tetap tidak dapat mengarahkan 

sebagian besar informan kepada sumber 

informasi yang memiliki karakteristik 

dan kegunaan yang terpercaya dan 

terbukti dikarenakan kurangnya 

dorongan dari faktor lain, seperti faktor 

usia dan faktor pendirikan juga faktor 

pengalaman, hal ini kembali lagi 

membuat informan memilih penemuan 

informasi dan sumber informasi yang 

termudah dan tercepat. 

Adapun dari faktor terakhir dari 

faktor pendorong adalah faktor 

kepercayaan, dimana disini kepercayaan 

pada gangguan jiwa dapat menjalur 

kepada beberapa kepercayaan, yang 

paling kuat dari temuan data yang telah 

teranalisis adalah kepercayaan pada 

tradisi dan kepercayaan pada medis. 

Kepercayaan pada tradisi yang 

dimaksud disini adalah kepercayaan 

pada informasi-informasi yang 

didapatkan dari orang-orang di sekitar 

keluarga yang sedang melakukan 

penemuan informasi, karena menurut 

mereka tidak ada salahnya melakukan 

penemuan informasi menggunakan 

sumber infomasi dari orang-orang di 

sekitar mereka maupun melakukan 

penemuan informasi melalui orang-

orang di sekitar mereka. Adapun 

pendapat lain memilih untuk 

mempercayai tradisi adalah karena 

ketidaksanggupan mereka dalam 

melakukan penemuan informasi 

menggunakan sumber informasi 

maupun cara lain, dan akhirnya cara 

yang termudah dan tercepat yang 

dipakai adalah orang-orang di sekitar 

mereka. Adapun kepercayaan ini tidak 

begitu saja muncul, menurut Owusu-

Addo et al. (2016) kepercayaan pada 

orang-orang di sekitar mereka didorong 

karena adanya suatu rasa kepercayaan 

dan keakraban tersendiri antara keluarga 

yang melakukan penemuan informasi 

dan orang-orang di sekitar mereka yang 

memberikan informasi meskipun belum 

diketahui kebenaran maupun kegunaan 

dari informasi yang akan didapatkan. 
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Sedangkan kepercayaan lain yang 

dipilih oleh minoritas dari informan, 

yaitu kepercayaan pada medis dimana 

kepercayaan ini lebih memilih untuk 

melakukan penemuan informasi dan 

juga penentuan sumber informasi 

melalui jalan medis daripada jalan-jalan 

lain yang telah terbukti kegunaannya 

dan juga karakteristiknya. Adapun 

kepercayaan pada medis ini merupakan 

kepercayaan yang umum mendorong 

seseorang untuk melakukan penemuan 

informasi jika mereka memiliki 

dorongan lain yang tepat, seperti 

pengalaman sebelumnya, khususnya 

mereka yang melakukan penemuan 

informasi kesehatan tentang gangguan 

jiwa (Corcoran et al., 2010; Jackson and 

Baird,  2007; Khoo et al., 2008). 

KESIMPULAN 

Adapun dari hasil temuan data 

yang telah teranalisis maka didapatkan 

bahwa terdapat empat faktor yang 

mendorong seseorang melakukan 

penemuan informasi kesehatan tentang 

gangguan jwia, yaitu demografis, 

pengalaman, arti penting, dan 

kepercayaan. Dari keempat faktor 

pendorong tersebut pada akhirnya 

didapatkan kesimpulan bahwa semua 

informasi melakukan penemuan 

informasi secara tradisional, yaitu 

melalui tatap muka dan secara lisan, dan 

dari cara tradisional tersebut didapatkan 

kembali mereka melakukan penemuan 

informasi kesehatan tentang gangguan 

jiwa secara tradisional melalui jalur 

alternatif, dan penemuan informasi 

kesehatan tentang gangguan jiwa secara 

tradisional melalui jalur medis. Maka 

dari sana dapat disimpulkan dua tipologi 

yang didapatkan dalam penelitian, yaitu 

perilaku penemuan informasi kesehatan 

pada keluarga penderita gangguan jiwa 

secara tradisional melalui jalan alternatif 

dan perilaku penemuan informasi 

kesehatan pada keluarga penderita 

gangguan jiwa secara tradisional melalui 

jalan ahli medis. 
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Tabel 2 

 Tipologi Perilaku Penemuan Informasi Kesehatan pada Keluarga Penderita 

Gangguan Jiwa 

Unit Pembeda 

Perilaku Penemuan Informasi Kesehatan tentang 

Gangguan Jiwa secara Tradisional 

Alternatif Ahli Medis 

Demografis Usia 

Keluarga dalam kategori 

disini termasuk pada 

keluarga dengan usia 

lebih dari 50 tahun. 

Mereka lebih memilih 

untuk melakukan 

penemuan informasi 

pada tipe ini dikarenakan 

mereka tidak tahu 

tentang penemuan 

dengan cara lain dan juga 

tidak adanya dorongan 

dari faktor-faktor lain. 

Keluarga yang termasuk 

dalam tipe ini adalah YA, 

WW, SN, SP, DW, dan 

EW. 

Keluarga dalam kategori 

ini termasuk pada 

keluarga dengan usia 

antara 35 sampai dengan 

45 tahun. Mereka 

memilih penemuan 

informasi pada tipe ini 

dikarenakan adanya 

dorongan dari faktor 

pengalaman dan 

lingkungan tempat 

tinggal. Keluarga yang 

termasuk pada penemuan 

informasi tipe ini adalah 

ST. 

Pendidikan 

Keluarga disini termasuk 

kedalam pendidikan 

rendah dengan 

pendidikan maksimal 

Sekolah Mengah Atas 

(SMA). Karena memiliki 

pendidikan yang rendah 

Keluarga dalam tipe ini 

meskipun memiliki 

pendidikan yang rendah, 

yaitu hanya sampai 

pendidikan Sekolah 

Mengengah Pertama, 

namun dikarenakan 
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dan tidak terdapat faktor 

lain yang mendorong 

penemuan informasi 

dengan menggunakan 

cara lain. Keluarga yang 

termasuk dalam tipe ini 

adalah YA, WW, SN, SP, 

DW, dan EW. 

adanya faktor 

pengalaman dan 

lingkungan tempat 

tinggal membuat 

keluarga disini 

melakukan penemuan 

informasi menggunakan 

tipe ini. Keluarga yang 

termasuk pada penemuan 

informasi tipe ini adalah 

ST. 

Lingkungan Tempat Tinggal 

Keluarga disini 

bertempat tinggal di 

lingkungan dengan 

tingkat kesadaran 

kesehatan yang rendah, 

dikarenakan hal tersebut 

membuat keluarga pada 

tipe ini tidak tahu apa 

yang dapat mereka 

lakukan ketika ditemui 

permasalahan gangguan 

jiwa mereka. Keluarga 

yang termasuk dalam 

tipe ini adalah YA, WW, 

SN, SP, DW, dan EW. 

Keluarga disini 

bertempat tinggal pada 

lingkungan yang 

memiliki kesadaran pada 

kesehatan yang tinggi 

dan juga karena adanya 

faktor pengalaman, 

membuat keluarga disini 

melakukan penemuan 

informasi kesehatan 

tentang gangguan jiwa. 

Keluarga yang termasuk 

pada penemuan 

informasi tipe ini adalah 

ST. 

Hubungan Keluarga 

Keluarga disini memiliki 

hubungan keluarga 

langsung. Namun 

demikian, meskipun 

Selain hubungan 

keluarga yang dekat, 

penemuan ini juga 

didorong oleh adanya 
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terdapat hubungan 

keluarga yang dekat dan 

rengkat namun terdapat 

kurangnya faktor 

pendorong yang lain, 

seperti pendidikan dan 

pengalaman membuat 

keluarga memilih cara 

termudah dalam 

menemukan informasi 

kesehatan tentang 

gangguan jiwa. Keluarga 

yang termasuk dalam 

tipe ini adalah YA, WW, 

SN, SP, DW, dan EW. 

faktor pengalaman, 

faktor tempat tinggal, 

dan faktor kepercayaan. 

Keluarga yang termasuk 

pada penemuan 

informasi tipe ini adalah 

ST. 

Pengalaman Penemuan informasi 

disini, keluarga tidak 

memiliki pengalaman 

tentang gangguan jiwa, 

dan meskipun ada 

pengalaman mereka 

tidak berpikir untuk 

menggunakaannya 

sebagai dorongan untuk 

menemukan informasi 

dikarenakan rendahnya 

pendidikan dan tidak 

adanya dorongan lain 

baik dari dalam diri 

mereka sendiri maupun 

dari luar. Keluarga yang 

termasuk dalam tipe ini 

Penemuan informasi 

disini dilakukan 

berdasarkan pada 

pengalaman terdahulu 

keluarga dan juga 

dikarenakan adanya 

faktor kepercayaan pada 

medis. Keluarga yang 

termasuk pada penemuan 

informasi tipe ini adalah 

ST. 
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adalah YA, WW, SN, SP, 

DW, dan EW. 

Arti Penting Motivasi terdapat pada 

tanggung jawab mereka 

kepada keluarga, namun 

dikarenakan faktor lain 

yang tidak mendukung 

maka keluarga disini 

melakukan penemuan 

informasi dengan cara 

apa adanya dan juga 

termudah dalam 

penemuannya. Keluarga 

yang termasuk dalam 

tipe ini adalah YA, WW, 

SN, SP, DW, dan EW. 

Motivasi terdapat pada 

tanggung jawab mereka 

kepada keluarga, dan 

didorong oleh faktor-

faktor lain membuat 

keluarga disini 

menggunakan ahli medis 

sebagai penemuan 

informasi kesehatan 

tentang gangguan jiwa 

mereka. Keluarga yang 

termasuk pada penemuan 

informasi tipe ini adalah 

ST. 

Kepercayaan Kepercayaan pada Tradisi 

Kepercayaan ini 

didasarkan pada adanya 

kepercayaan dan 

keakraban tersendiri 

pada orang-orang di 

sekitar mereka yang 

tidak bisa diganggu 

gugat karena kuatnya 

kepercayaan tersebut 

(mendarah daging), 

sehingga mereka merasa 

bahwa dari tradisi 

tersebut nantinya akan 

menghasilkan sesuatu 

yang mereka inginkan 

Tidak adanya 

kepercayaan pada tradisi 

yang membuat keluarga 

melakukan penemuan 

secara medis 
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dan butuhkan. Keluarga 

yang termasuk dalam 

tipe ini adalah YA, WW, 

SN, SP, DW, dan EW. 

Kepercayaan pada Medis 

Meskipun memiliki 

kepercayaan pada medis, 

namun kepercayaan 

tersebut terhalang pada 

kepercayaan pada orang-

orang di sekitar mereka 

dan kepercayaan pada 

informasi yang mereka 

bawa, dikarenakan 

adanya kepercayaan dan 

keakraban tersendiri 

pada orang-orang di 

sekitar mereka yang 

tidak bisa dijelaskan dan 

juga tidak bisa diganggu 

gugat. 

Keluarga memiliki 

kepercayaan penuh pada 

medis dan juga karena 

adanya faktor-faktor lain 

yang mendukung pada 

penemuan informasi 

secara medis, seperti 

faktor pengalaman. 

Keluarga yang termasuk 

pada penemuan 

informasi tipe ini adalah 

ST. 

 


