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ABSTRAK 

Kajian mengenai perilaku penemuan informasi terutama dalam bidang kesehatan 

menjadi sorotan peneliti dengan menghasilkan suatu model yang sifatnya khas pada 

populasi tertentu satu satunya yaitu pasien dimana penelitian mengenai perilaku 

penemuan informasi kesehatan banyak membahas pasien yang menderita penyakit 

terkecuali penyakit lupus. Penyakit lupus merupakan salah satu penyakit kronis yang 

dapat mengancam jiwa jika terlambat untuk ditangani dikarenakan penyakit ini 

memiliki gejala yang hampir sama dengan penyakit lain seperti Kanker, HIV/AIDS 

yang sulit untuk dideteksi. Di Indonesia sendiri penderita lupus memiliki angka yang 

cukup besar ini dilihat karena kurangnya informasi kesehatan mengenai penyakit 

lupus untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat baik itu yang menderita 

ataupun tidak, perlunya informasi kesehatan tentang lupus diupayakan untuk dapat 

membantu penderita maupun masyarakat lain untuk melakukan penemuan informasi 

kesehatan. Penemuan informasi kesehatan yang dilakukan oleh penderita lupus 

didasari karena adanya kebutuhan informasi yang dimilikinya. Adanya kebutuhan 

informasi ini dipengaruhi oleh adanya faktor latar belakang (demografi dan 

pengalaman langsung), faktor keterkaitan personal (arti penting dan keyakinan), 

faktor pembawa informasi (karakteristik dan kegunaan), yang pada akhirnya 

seseorang akan melakukan tindakan dari proses penemuan informasi kesehatan yang 

telah dilakukan. Tujuan dalam penenelitian ini untuk dapat melihat gambaran 

mengenai demografi dan pengalaman langsung dengan kegunaan, arti penting dan 

keyakinan dengan kegunaan, karakteristik dengan kegunaan, serta karakteristik dan 

kegunaan dengan tindakan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu metode kuantitatif deskriptif, yang bermaksud menggambarkan dan 

memberikan penjelasan tentang perilaku penemuan informasi kesehatan orang 

dengan penyakit lupus. Pemilihan responden dilakukan semua populasi penderita 

lupus kecuali mereka yang melakukan rawat inap dengan jumlah 50 responden, 

dengan teknik pengambilan sampel purposive sample. Sehingga data yang 

dibutuhkan dapat terpenuhi sesuai pada pembahasan penelitian ini. 

 

kata kunci:  Lupus, Perilaku Penemuan Informasi Kesehatan, Kebutuhan Informasi 
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ABSTRACT 

Study about information seeking behavior especially in health major into focus of 

researchers by producing a model that is characteristic in a particular population only 

one of the patients in which research on health information seeking behavior many 

discuss patients who suffer from diseases exception lupus. Lupus disease is one of the 

most life-threatening chronic diseases if it is too late to treat because it has symptoms 

similar to other diseases such as Cancer, HIV / AIDS that are difficult to detect. In 

Indonesia, lupus patients have considerable numbers of this is seen because of lack of 

health information about lupus disease to provide knowledge to the community 

whether it suffers or not, the need for health information about lupus is strived to be 

able to help patients and other communities to make health seeking information. 

Health information seeking conducted by people with lupus is based on the 

information need. Information needs is influenced by background factors 

(demography and direct experience), personal relevance factor (salience and beliefs), 

information carrier factor (characteristics and utilities), ultimately one will take action 

from the process of finding health information do. The purpose of this research is to 

see the picture of demography and direct experience with utilities, salience and belief 

with utilities, characteristics with utilities, and characteristics and utilities with action. 

The method used in this research is descriptive quantitative method, which intends to 

describe and provide an explanation about health information seeking behavior of 

people with lupus disease. Selection of respondents conducted all population of lupus 

patients except those who do inpatient with 50 respondents, with purposive sample 

sampling technique. So that the required data can be fulfilled according to the 

discussion of this research. 

 

Keywords: Lupus, Health Information Seeking Behavior, Information Needs 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penelitian mengenai perilaku penemuan informasi telah banyak sekali 

dilakukan dan dikembangkan oleh para peneliti di berbagai belahan dunia sebagai 

upaya problem solving dalam kehidupan. Kajian mengenai perilaku penemuan 

informasi sendiri telah banyak membahas mengenai penemuan informasi di 

kalangan profesional dari penelitian tentang pustakawan, insinyur, pengacara, dan 

profesional perawatan kesehatan dengan menggunakan berbagai macam model 

dalam ruang lingkup perilaku penemuan informasi (Information Seeking 

Behaviour). Tetapi pada dewasa ini, perkembangan penelitian mengenai perilaku 

penemuan informasi terutama dalam bidang kesehatan menjadi sorotan peneliti 

dan professional kesehatan untuk memahami bagaimana dan mengapa individu 

mendapatkan informasi, informasi yang dibutuhkan individu, sumber informasi 

yang digunakan individu, dan bagaimana individu memanfaatkan informasi yang 

didapat terkait dengan kesehatanya (Lambert, 2006). Melihat permasalahan 

kesehatan menjadi hal yang mengglobal dan begitu kompleks di masyarakat. 

Seiring dengan bertambahnya waktu, penelitian mengenai perilaku penemuan 

informasi kesehatan semakin meningkat, melihat banyaknya promosi kesehatan 

dan tindakan pencegahan terhadap penyakit yang dapat membentuk perilaku 

kesehatan sebagai upaya mencegah dan merawat kesehatan tubuh agar terhindar 

dari penyakit. Penelitian yang dilakukan (Fahrenwald & Walker, 2003, dalam 

Lambert, 2006) mengidentifikasikan penemuan informasi kesehatan sebagai 

faktor signifikan yang mempengaruhi sejauh mana individu memutuskan untuk 

terlibat dalam gaya hidup sehat atau perilaku preventif, perilaku gaya hidup sehat 

menjadi salah satu upaya dalam pencegahan agar terhindar dari suatu penyakit 

yang dilakukan masyarakat kita dewasa ini. Hal yang sama juga diungkapkan 

(Loiselle & Delvigne, 1998, dalam Case, 2007) bahwa informasi yang memadai 
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mengenai kesehatan dapat memotivasi individu untuk membuat perubahan positif 

dalam praktik kesehatan mereka.  

Sebagian besar penelitian yang membahas mengenai perilaku penemuan 

informasi kesehatan menghasilkan suatu model perilaku informasi yang sifatnya 

khas pada populasi tertentu salah satunya yaitu pasien, dimana konsep perilaku 

penemuan informasi kesehatan pada pasien erat kaitanya dengan adanya 

kebutuhan yang memotivasi individu untuk menemukan informasi tentang 

penyakitnya sehingga terdorong dalam penggunaan informasi. (Marshal, 1993, 

dalam Case, 2007) mendeskripsikan penggunaan informasi seperti layanan 

perpustakaan, layanan kesehatan, dan informasi kesehatan lainnya yang 

digunakan oleh beberapa pasien sebagai coping strategy untuk mengatasi masalah 

kesehatan. Penggunaan informasi ditujukan untuk mengetahui bagaimana individu 

benar-benar menggunakan (atau tidak menggunakan) informasi kesehatan. 

Penelitian dalam populasi pasien semakin banyak diminati pada kajian perilaku 

penemuan informasi kesehatan melihat banyaknya permasalahan kesehatan dan 

kompleksitas mengenai penyakit dari penyakit ringan maupun kronis yang dapat 

mengancam jiwa bagi pasien, penyakit kronis meliputi Cancer; HIV/AIDS; 

Tuberculosis; Penyakit Jantung; dan lain sebagainya, sehingga muncul 

keberagaman kebutuhan informasi dan perilaku informasi pada pasien terkait 

dengan masalah kesehatan seputar penyakitnya. 

Masalah penelitian yang pernah diangkat dengan bahasan perilaku penemuan 

informasi kesehatan tidak beranjak jauh dari pasien yang menderita suatu 

penyakit, terutama pada penelitian penyakit kanker sering sekali dibahas oleh para 

peneliti mengenai perilaku penemuan informasi kesehatan dari pasien yang 

menderita hingga keterkaitan peran keluarga pasien dalam proses penemuan 

informasi, seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Johnson (2001) yang 

berfokus pada informasi tentang keluarga pasien kanker, keluarga yang 

mengetahui bahwa salah satu anggota keluarga mengidap penyakit kanker akan 

termotivasi untuk menemukan informasi tentang pengobatan dan secara tidak 

langsung melakukan penemuan informasi, hal yang sama dilakukan dalam 

penelitian Bian, Ibrahim (2017) mengenai perilaku penamuan informasi kesehatan 
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keluarga penderita kanker dimana pada penelitian ini mengulas faktor motivasi 

serta dukungan yang dapat mendorong terbentuknya perilaku penemuan informasi 

kesehatan bagi keluarga penderita kanker. Begitu pula pada beberapa penelitian 

perilaku penemuan informasi pada penyakit lain seperti, penelitian (Hogan dan 

Pahner, 2005, dalam Case, 2007) melakukan survei nasional terhadap orang yang 

hidup dengan HIV/AIDS dan penggunaan sumber informasi. (Tuominen, 2004, 

dalam Case, 2007) menganalisis perilaku penemuan informasi dalam wawancara 

dengan 20 pasien yang menderita penyakit jantung, serta penelitian yang 

dilakukan oleh (Hepworth dan Harisson, 2004, dalam Case 2007) menggunakan 

beberapa metode yang berfokus pada kelompok untuk menginvestigasikan 

kebutuhan informasi orang dengan penyakit sclerosis.  

Dari banyak penelitian tentang perilaku penemuan informasi kesehatan pada 

populasi pasien termasuk penelitian – penelitian di atas. Pada penelitian ini, 

peneliti berusaha mengkaji perilaku penemuan informasi kesehatan pada populasi 

pasien orang dengan penyakit lupus. Meskipun dewasa ini penelitian mengenai 

perilaku penemuan informasi kesehatan dalam populasi pasien banyak dibahas 

oleh beberapa peneliti, penelitian ini berusaha mengangkat penyakit yang awam 

ditelinga masyarakat tetapi memiliki risiko kematian yang tinggi jika terlambat 

untuk ditangani. Dengan melihat subyek penelitian pada pasien lupus, maka 

penelitian ini menjadi hal yang baru di bidang perilaku penemuan informasi 

kesehatan, karena pada penelitian di bidang ini penyakit lupus kurang mendapat 

perhatian lebih oleh beberapa penelitian dari beberapa literature ilmiah yang ada. 

Penyakit lupus merupakan penyakit inflamasi kronis yang disebabkan oleh 

sistem kekebalan tubuh yang keliru sehingga mulai menyerang jaringan dan organ 

tubuh sendiri.  Penyakit lupus termasuk kedalam kategori penyakit berbahaya 

karena penyakit ini berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh, dimana sistem 

kekebalan tubuh (zat antibodi) justru menyerang diri sendiri sehingga 

menimbulkan peradangan, pembengkakan dan kerusakan sendi, kulit, ginjal, 

darah, jantung, dan paru-paru tergantung dengan jenis lupus yang dialami, apabila 

pasien lupus kurang mendapatkan penanganan yang tepat dan keterlambatan 

diagnosa akan berakibat fatal pada diri pasien. Keterlambatan diagnosa karena 
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gejala lupus hampir sama dengan penyakit lain, ini yang menyebabkan penyakit 

lupus sering kali luput oleh pengamatan dokter, keluarga, bahkan pasien itu 

sendiri. Karena gejalanya yang hampir sama dengan penyakit lain seperti kanker 

maupun HIV/AIDS dan berisiko fatal ketika terlambat didiagnosa, maka banyak 

orang yang berusaha untuk menemukan informasi kesehatan terkait dengan 

penyakit lupus baik itu pasien maupun keluarga pasien. 

 Di Indonesia sendiri, istilah penyakit lupus sebagai suatu nama penyakit 

masik awam ditelinga masyarakat khususnya masyarakat kita. Istilah lupus yang 

paling dikenal oleh masyarakat kita yaitu nama tokoh fiksi film remaja yang 

terkenal di era tahun 1980, tidak banyak masyarakat kita yang memahami lupus 

sebagai nama suatu penyakit dimana secara medis penyakit ini dikenal dengan 

sebutan systematis lupus erythematosus (SLE). Tidak sedikit pula masyarakat 

memahami bahwa penyakit ini lebih banyak menyerang kaum wanita 

dibandingkan dengan kaum laki-laki dengan rasio perbandingan 9:1 dengan 

perbandingan angka pasien lupus wanita lebih tinggi dibandingkan laki-laki, 

Savitri (Aku dan Lupus 2005:91).   

Banyak yang beranggapan bahwa lupus merupakan penyakit langka dan 

jumlah pasien yang masik sedikit dibandingkan dengan penyakit lain seperti 

kanker maupun HIV/AIDS. Tetapi pada kenyataannya, mulai banyak pasien yang 

didiagnosa mengalami penyakit lupus dan terus bermunculan. Di Amerika, 

hampir satu juta orang menderita lupus sedangkan di Indonesia pengidap lupus 

kira-kira berjumlah 1.500.000 orang, dengan data pasien yang terdapat di pusat 

yayasan lupus Indonesia (YLI) berjumlah 757 orang, Wallace (dalam The Lupus 

Book, 2007:3). Sedangkan menurut Savitri (Aku dan Lupus 2005: 82) Data di 

Amerika menunjukkan, insiden penyakit ini lebih tinggi dialami oleh ras Asia 

dibanding dengan ras Kaukasia. Organisasi kesehatan dunia atau WHO mencatat 

jumlah pasien penyakit Lupus diseluruh dunia dewasa ini mencapai lima juta 

orang, sebagian besar pasien yaitu perempuan usia produktif dimana setiap 

tahunnya lebih dari 100 ribu didunia pasien baru terdiagnosa penyakit lupus. 

Banyak faktor penyebab tingginya angka pasien lupus di Indonesia salah satu 

faktor yang dapat diduga adalah karena kurangnya pengetahuan serta ketersedian 
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informasi mengenai penyakit lupus. Kurangnya pengetahuan serta informasi 

mengenai penyakit lupus dengan bahasa yang mudah dimengerti, memberikan 

kontribusi yang tinggi pada peningkatan pasien lupus.  

Kurangnya informasi yang mudah dipahami oleh pasien mengenai penyakit 

lupus dapat menjadi sorotan bagi para penyedia informasi untuk dapat 

memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan informasi penggunanya 

dalam konteks ini yaitu pasien lupus. Kebutuhan informasi sendiri berawal karena 

adanya permasalahan yang dihadapi oleh individu.  Permasalahan awal seperti 

gejala yang sering dialami oleh pasien lupus sendiri yaitu adanya perubahan fisik. 

Konsekuensi fisik dari penyakit ini seperti tubuh pasien yang mengalami 

penurunan berat badan, wajah memerah di area pipi menyerupai kupu-kupu 

(Butterfly Rash), muka yang terlihat menyerupai bulan (Moon Face) serta tidak 

dapat berinteraksi secara langsung dengan kepekaan sinar matahari, hal ini akan 

memberikan batasan-batasan terhadap kehidupan pasien.  Pasien lupus sering kali 

merasa terbatasi aktifitas sehari-harinya dikarenakan kondisi tubuh yang sewaktu-

waktu bisa saja menurun karena pasien lupus memiliki rasa lelah berlebihan. Hal 

ini yang dapat membawa dampak psikis pasien merasa terbebani. Dengan kata 

lain pasien akan sering merasa bahwa dirinya stress menghadapi atau menjalani 

keseharian hidup dengan kondisi penyakit yang dideritanya. Permasalahan yang 

terjadi pada pasien seperti yang dipaparkan diatas jika hal ini tidak mendapatkan 

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

gerak bagi pasien ketika melakukan aktifitas penemuan informaasi (Yuni, 

Fransiska. 2017) 

 Individu pada awal mengalami suatu penyakit baik itu penyakit ringan 

maupun penyakit kronis akan mengalami rasa kegelisahahan dalam dirinya, begitu 

pula pada pasien lupus. Rasa gelisah, cemas, tidak pasti dan lain sebagainya pada 

diri pasien lupus akan membentuk perubahan pola perilaku dan karakteristik 

pasien lupus dalam menemukan informasi mengenai kesehatan mereka sebagai 

kebutuhan informasinya. Proses untuk memenuhi kebutuhan informasi kesehatan 

pasien lupus diikuti karena adanya tuntutan keadaan yang memaksanya untuk 

melakukan proses penemuan informasi. Seperti yang dikemukakan oleh 
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(Kuhlthau, 1995. dalam Shannon 2002), bahwa sebab proses penemuan informasi 

dibangun karena adanya rasa kecemasan dan ketidakpastian, serta untuk 

mendapatkan kepastian tersebut individu perlu melakukan aktifitas penemuan 

informasi. 

Aktifitas penemuan informasi dimulai ketika para pasien lupus merasakan 

perbedaan antara kebutuhan informasi dan pengetahuan yang ada. Secara umum 

kebutuhan informasi pasien antara lain seputar informasi kesehatan mengenai 

kondisi dan treatment yang cocok untuk masing-masing pasien, dan informasi 

sekitar cara-cara mengakses informasi kesehatan dan layanan sosial (Anonymus, 

2004). Pada awal pasien didiagnosa mengalami penyakit ini ada kebutuhan yang 

mendasari untuk memilih jenis sumber informasi yang akan digunakan, seperti 

menentukan topik permasalahan. Keterbatasan pengetahuan yang dihadapi dan 

dimiliki oleh pasien lupus terhadap penyakit dalam memenuhi kebutuhan 

informasinya menjadi penghambat pasien lupus yang menyebabkan pasien lupus 

mengalami kebingungan ketika melakukan proses penemuan informasi sebelum 

akhirnya mereka mendapatkan informasi yang dibutuhkan, informasi yang 

dibutuhkan dinilai relevan yang dapat digunakan dan bahkan dipraktekkan secara 

terus menerus dikehidupan sehari-harinya.  

Penemuan informasi sendiri yaitu kegiatan yang dilakukan individu untuk 

mendapatkan informasi yang diinginkan. Perilaku penemuan informasi dimulai 

ketika individu merasa bahwa pengetahuan yang dimilikinya saat itu kurang dari 

pengetahuan yang dibutuhkan. Kurangnya pengetahuan pasien lupus untuk 

memenuhi kebutuhan informasi mengenai kesehatan mereka, maka pasien lupus 

akan menemukan informasi dari berbagai macam pilihan saluran dan sumber 

informasi yang ada. Perilaku penemuan informasi sebagai istilah Information 

Seeking Behaviour menurut Wilson (2000) merupakan upaya penemuan informasi 

yang digunakan oleh pencari informasi ketika berinteraksi dengan sistem 

informasi. Dalam hal ini pengguna informasi menyadari kebutuhan yang harus 

dipenuhi untuk kelangsungan kehidupan mereka sehari-hari terlebih mengenai 

kebutuhan informasinya.  
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Pilihan dalam memilih sumber informasi atau saluran informasi yang tersedia 

disebut dengan tindakan preferensi. Tindakan preferensi merupakan 

kecenderungan untuk memilih sesuatu yang lebih disukai secara emosional 

Zajone (1982, dalam, Triatma, 2011). Tindakan preferensi bertujuan melihat 

upaya-upaya yang dilakukan pasien lupus dalam menemukan informasi baik itu 

menemukan informasi melalui pusat layanan informasi (perpustakaan, pusat 

dokumentassi, toko buku, dan lain sebagainya), kerabat, teman, sahabat, keluarga, 

sesama pasien lupus (jaringan sosial), dokter dan tenaga medis (perawat 

kesehatan) maupun pengggunaan internet (saluran informasi) dapat digunakan 

sebagai upaya dalam menemukan informasi yang sesuai dengan kebutuhan akan 

informasi mengenai penyakitnya. 

Dari beberapa penelitian yang ada, penggunaan sumber informasi kesehatan 

yang paling umum digunakan oleh masyarakat yaitu berita televisi, surat kabar, 

dan sumber online (Case, 2007: 266). Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Ahmad Bakeri Abu Bakar dan Abdul Yasr Abdul Latief bin Alhadri di Malaysia 

(2009), menyebutkan bahwa sumber informasi yang digunakan untuk menemukan 

informasi tentang kesehatan adalah majalah (66,7%), keluarga dan teman 

(58,8%), surat kabar (58,8 %), TV dan radio (56,9%), buku (37,3%), internet 

(9,8%), kursus (5,9%), dan video serta kaset (3,9%), untuk sumber penelusuran 

informasi melalui internet meliputi website (57,1%), jurnal online (28,6 %), e-

book (21,4%), forum-forum diskusi (21,4%) e-mail (14,3%), dan advertisement 

(7,1 %). Sedangkan Dutta-Berman (2004) menginformasikan kepada individu 

yang sadar akan kesehatan tentang berbagai jenis pencegahan dan pengobatan 

yang efektif melalui internet mengingat keragaman dan aksesibilitas yang 

tersedia.   

Penggunaan internet dalam konteks Information Seeking Behaviour (ISB) 

banyak dijumpai dalam penelitian sebelumnya sebagai salah satu sumber 

informasi yang digunakan ketika melakukan proses penemuan informasi. 

Penggunaan internet yang dilakukan oleh individu menurut study yang dilakukan 

oleh Pew (2005) dalam (Case, 2007) pada remaja US yang menggunakan internet, 

(66%) mereka mengatakan menggunakan online untuk melihat informasi 
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kesehatan, jumlah pengguna ini lebih rendah daripada penggunaan informasi 

(91%) mengirim e-mail, (90%) menggunakan mesin pencari, (84%) penemuan 

dengan Driving Directions, atau (80%) penemuan untuk pertanyaan spesifik 

belum sebanding dengan  penggunaan informasi lainya, 77% penelusuran terkait 

mengenai hobi, 72% mendapatkan berita, 67% membeli produk, dan 66% 

menelesuri web untuk kesenangan. Data dari study yang dilakukan oleh Pew 

(2005, dalam Case, 2007), penggunaan informasi melalui internet menjadi 

universal dalam penemuan infomasi terkait dengan kesehatan. Dari penelitian 

yang dilakukan oleh Pew (200, dalam Case, 2007) internet juga merupakan 

sumber informasi yang sangat popular karena orang dapat memperoleh informasi 

mengenai risiko kesehatan dan segera bertukar informasi di media sosial 

mengenai tindakan coping strategy terhadap penyakit yang diderita. 

Media social tumbuh ditengah-tengah masyarakat, seiring dengan adanya laju 

perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang pesat seperti saat ini 

agar dapat mempermudah individu membentuk sebuah kelompok kelompok yang 

terbentuk secara virtual riil untuk saling melengkapi mengenai kebutuhan 

informasinya. Dimana menurut Castells (1996) dalam (Sugihartati, Rahma 

2014:84) menyatakan bahwa di era revolusi informasi, selain ditandai dengan 

dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat luar biasa juga 

memunculkan suatu kebudayaan yang disebut dengan kebudayaan virtual rill 

yaitu sistem kebudayaan sosial baru dimana realitas itu sendiri sepenuhnya 

termasuk didalam avatar-avatar dunia maya, yang merupakan sebuah pengalaman 

yang menyenangkan.  

Kelompok-kelompok yang terbentuk secara virtual rill dapat menjadi sumber 

infomasi bagi pasien lupus untuk menemukan informasi terkait dengan kesehatan, 

kelompok-kelompok virtual riil juga dapat berperan dalam proses pengalaman 

langsung (direct experience) yang didapatkan pasien lupus ketika berinteraksi 

dengan sesama pasien melalui kelompok yang tercipta pada media sosial. 

Terbentuknya kelompok tersebut karena adanya kesamaan terkait informasi 

kesehatan para pasien lupus, di mana mereka menghadapi situasi yang sama 

dimulai dari rasa ketidakpastian dan permasalahan yang timbul pada diri sesama 
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pasien sehingga dapat terbentuk kelompok tersebut yang secara tidak langsung 

dapat mempermudah proses penemuan informasi kesehatan antar sesama. Pasien 

lupus yang mendapatkan informasi mengenai penyakitnya melalui berbagai 

macam media seperti yang dipaparkan diatas secara tidak langsung akan 

menyebabkan coping yang afektif. Orientasi yang mengarah kepada bagaimana 

para pasien lupus dapat menemukan informasi kesehatan bertujuan agar pasien 

baik itu pasien yang baru mengetahui penyakit ini ataupun pasien yang sedang 

melakukan proses penyembuhan sebagai usaha untuk menyembuhkan atau 

mengurangi kekambuhan lupus agar dapat bertahan dengan penyakitnya.  

 Dari uraian diatas, peneliti ingin meneliti mengenai perilaku penemuan 

informasi kesehatan di kalangan orang dengan penyakit lupus mengingat 

kurangnya pengetahuan serta informasi mengenai lupus. Penelitian ini perlu 

dilakukan agar dapat menemukan informasi yang tepat terkait dengan kesehatan 

pasien lupus itu sendiri dan melihat perilaku pasien dalam menemukan informasi 

yang dibutuhkan. Pada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai perilaku 

penemuan informasi kesehatan dalam menemukan informasi lebih sering 

menggunakan sumber atau sistem informasi yang ada seperti internet, buku, 

majalah, radio, keluarga, teman dan lain sebagainya.  

Penelitian ini mencoba menggali perilaku penemuan informasi kesehatan pada 

pasien lupus dimana setiap individu memiliki karakteristik perilaku dalam 

menemukan informasi yang berbeda satu sama lain seperti yang diungkapkan oleh 

Taylor (1991) meyakinkan perilaku informasi selalu beraneka ragam dan tiap 

kelompok orang yang berbeda-beda, dalam keadaan ini individu akan beinteraksi 

dengan sumber maupun sistem informasi yang dianggap mampu memenuhi 

kebutuhan informasinya dimana pada akhirnya individu akan memilih dari 

berbagai informasi yang sesuai dengan bahasa yang mereka kuasai (Taylor, 1991, 

dalam Eka, 2014). 

Dari beberapa penelitian tentang perilaku penemuan informasi, terutama 

mengenai kesehatan, banyak didasari oleh kajian di bidang perilaku penemuan 

informasi seperti Wilson (2000), Kulthau (1991), Dervin (1992), Lambert (2007), 

Lazarus dan Folkman (1984), dan Johnson (2004). Masing-masing peneliti 
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tersebut membuat suatu model perilaku informasi dari masyarakat yang memiliki 

karakteristik berbeda. Dari beberapa model di bidang perilaku penemuan 

informasi peneliti berusaha menggali pola perilaku penemuan informasi pasien 

lupus dengan menggunakan model Comprehensive Model of Information Seeking 

oleh Johnson, dimana model ini melihat pola penemuan informasi terutama dalam 

populasi pasien yang diulas dengan melihat bagaimana latar belakang, 

pengalaman langsung, arti penting, keyakinan pada diri individu dalam konteks 

yaitu pasien lupus dan mencoba melakukan proses perilaku penemuan informasi 

kesehatan dengan menggunakan sumber dan saluran informasi yang ada.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasakan uraian latar belakang penelitian diatas, penulis ingin meneliti 

tentang perilaku penemuan informasi kesehatan orang dengan penyakit lupus, 

adapun rumusan masalah antara lain sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran keterkaitan demografi dan pengalaman langsung 

dengan kegunaan informasi kesehatan pada penderita lupus? 

2. Bagaimana gambaran keterkaitan arti penting dan keyakinan dengan 

kegunaan informasi kesehatan pada penderita lupus? 

3. Bagaimana gambaran keterkaitan karakteristik dengan kegunaan informasi 

kesehatan pada penderita lupus 

4. Bagaimana gambaran keterkaitan karakteristik dan kegunaan informasi 

kesehatan dengan tindakan terhadap penemuan informasi kesehatan 

penderita lupus? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk mengetahui perilaku penemuan 

informasi kesehatan di kalangan orang dengan penyakit lupus antara lain: 

1. Untuk melihat gambaran demografi dan pengalaman langsung dengan 

kegunaan informasi kesehatan pada penderita lupus. 
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2. Untuk melihat gambaran arti penting dan keyakinan dengan kegunaan 

informasi kesehatan pada penderita lupus. 

3. Untuk melihat gambaran karakteristik dengan kegunaan informasi 

kesehatan pada penderita lupus. 

4. Untuk melihat gambaran karakteristik dan kegunaan informasi kesehatan 

dengan tindakan terhadap penemuan informasi kesehatan pada penderita 

lupus. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua 

kalangan. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu: 

 

1. Manfaat Akademis 

1). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

pemikiran bagi pengambangan penelitian pada disiplin ilmu lainya 

terutama pada disiplin ilmu di bidang informasi dan perpustakaan, 

khususnya pada bidang ilmu informasi dan perpusatakaan terdapat 

kajian mengenai perilaku penemuan informasi. dengan adanya 

penelitian mengenai perilaku penemuan informasi terutama dalam 

bidang kesehatan dapat memperkaya bahan kajian pada bidang ilmu 

informasi dan perpustakaan.  

2). Perilaku penemuan informasi kesehatan (Health Infomarmation 

Seeking Behaviour) banyak melibatkan teori – teori multidisiplin 

lainya, maka secara tidak langsung penelitian ini dapat memberikan 

manfaat terkait pengembangan dunia keilmuan dengan persoalan-

persoalan di bidang kesehatan, informasi kesehatan, informasi dan 

perpustakaan, sosial, psikologi, dan teknologi informasi. 
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2. Manfaat Praktis 

Perilaku penemuan informasi keseharan dikalangan penderita lupus 

dengan menggunakan model Comprehensive Model of Information Seeking 

(CMIS). Model ini akan menunjukkan bagaimana faktor demografi, 

pengalaman langsung, arti penting, keyakinan, karakteristik, kegunaan, dan 

tindakan yang dilakukan pasien lupus dalam menemukan informasi kesehatan. 

Gambaran tentang kategori dalam model Johnson (1993) tentang CMIS dapat 

memberikan gambaran manfaat secara praktis bagi layanan perpustakaan, 

layanan infomasi, layanan kesehatan, yang menjadi salah satu sumber 

informasi bagi pasien lupus untuk menemukan informasi yang terkait dengan 

kesehatannya. Beberapa layanan terkait dengan penyediaan informasi 

kesehatan dapat menanggapi tantangan tersebut dengan merencanakan dan 

membuat sistem layanan perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan pasien 

lupus. Pada akhirnya layanan informasi kesehatan dapat menerapkan kinerja 

sesuai dengan pola perilaku penemuan informasi kesehatan pasien dalam 

konteks ini pasien lupus. Sehingga pasien lupus akan memanfaatkan layanan 

informasi kesehatan sebagai pusat pemenuhan kebutuhan informasi bagi 

mereka. 

 

1.5 Kerangka Konseptual 

Dalam rangka menjawab fokus permasalahan yang ditentukan oleh peneliti 

atau penulis dalam penelitian ini secara lebih mendalam, pada kerangka 

konseptual terdapat beberapa konsep-konsep yang memuat atas teori terkait 

dengan perilaku penemuan informasi kesehatan (Health Informatin Seeking 

Behaviour) khususnya dikalangan pasien lupus.  

1.5.1 Konsep Perilaku Penemuan Informasi Kesehatan 

Perilaku penemuan informasi kesehatan (Health Information Seeking 

Behaviour) merupakan perilaku yang dilakukan oleh individu untuk 

mendapatkan informasi mengenai kesehatan yang berguna bagi dirinya sendiri 

maupun orang lain, adapun informasi yang akan ditemukan adalah informasi 

kesehatan yang berhubungan dengan penyakit ataupun perilaku kesehatan 
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(Bian, 2017). Arti luas dari perilaku penemuan informasi kesehatan sendiri 

yaitu berkaitan dengan cara orang mendapatkan informasi, termasuk informasi 

tentang kesehatan, kegiatan promosi kesehatan, risiko terhadap kesehatan, dan 

penyakit individu.  

Perilaku penemuan informasi kesehatan khususnya pada pasien dapat 

menjadi coping strategy yang afektif, seperti yang dikemukakan oleh Van der 

Molen (1999, dalam Lambert, 2006) upaya penemuan informasi berfungsi 

untuk mengelola atau mengubah hubungan antara individu dan sumber stress, 

yang berkontribusi terhadap kesehatan positif dan psikososial. Dengan begitu 

perilaku penemuan informasi kesehatan pada pasien sering kali dirujuk 

menjadi coping strategy untuk menanggulangi permasalahan kesehatan yang 

dihadapi dimana dengan adanya coping ini untuk menurunkan stress yang 

dialami pasien ketika mengalami permasalahan mengenai kesehatanya, ini 

mengapa menurut (Smet, 1994 dalam Bian, 2017). Perilaku penemuan 

informasi kesehatan juga membantu seseorang mengetahui ancaman 

kesehatan, sumber informasi yang berguna untuk mengatasi penyebab stresss, 

dan menambah kontrol seseorang terhadap suatu kondisi kesehatan (Lambert, 

2006). 

Fungsi coping sendiri berfokus pada emosi, dimana informasi yang 

didapat sesuai dengan kebutuhanya akan mengurangi reaksi negative yang 

terkait dengan ketidakpastian (misalnya kecemasan) dan memberikan 

kepastian bahwa penemuan informasi seringkali berhubungan positive dengan 

masalah dan emosi. Emosi dalam kaitannya dengan rasa ketidakpastian 

(kecemasan) mendorong pasien lupus dalam proses penemuan informasi 

kesehatan sebagai kebutuhan informasi akan kesehatannya. Proses untuk 

memenuhi kebutuhan informasi kesehatan oleh individu dapat berlangsung 

setiap waktu oleh pengguna dalam konteks ini yaitu pasien lupus karena 

adanya tuntutan keadaan yang memaksanya untuk melakukan penemuan 

informasi kesehatan. Penemuan sebanyak mungkin atas suatu informasi oleh 

pasien lupus berawal dari adanya kesenjangan antara pengetahuan yang 

dimiliki dengan kebutuhan informasi yang diinginkan. Kesenjangan itulah 
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yang mendorong individu untuk mengatasi permasalahan yang sedang 

dihadapi (Lambert, 2006).  

Perilaku penemuan informasi kesehatan erat kaitanya dengan banyaknya 

individu yang memilih mengatasi ancaman terkait kesehatan, beberapa 

individu sengaja untuk menghindari informasi. Penghindaran terhadap 

informasi disebut secara luas sebagai penyangkalan yang menekankan bahwa 

beberapa individu memilih untuk mengalihkan perhatian mereka dari ancaman 

yang dirasakan (Loiselle, 1995, dalam Lambert, 2006). Dari paparan yang 

dijelaskan oleh Loiselle pengalihan informasi yang dilakukan oleh beberapa 

individu karena adanya ancaman yang dirasakan menjadi alasan individu 

untuk memilih menghindari informasi. informasi terkait kesehatan tidak 

menjamin perubahan perilaku kesehatan individu tetapi sebaliknya, individu 

yang merasa dengan menemukan informasi sesuai dengan kebutuhannya dan 

berkontribusi terhadap permasalahan kesehatan yang sedang dihadapi akan 

menemukan informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber informasi 

yang tersedia sehingga memungkinkan untuk dapat mengubah perilaku 

kesehatannya (Lambert, 2006). 

 

1.5.2   Model CMIS (Comprehensive Model of Information Seeking) Johnson 

Penelitian tentang perilaku penemuan informasi kesehatan di kalangan 

orang dengan pasien lupus, menggunakan teori Comprehensive Model of 

Information Seeking yang dikembangkan oleh Jonhson pada tahun 1997. 

Dimana model ini dikembangkan secara empiris dalam konteks penemuan 

informasi yang berkaitan dengan kanker.  Model CMIS milik Johnson adalah 

salah satu teori perilaku penemuan informasi kesehatan dari berbagai macam 

model yang ada mengenai perilaku penemuan informasi kesehatan. Model 

CMIS pada penelitian yang dilakukan oleh Johnson berkaitan dengan konteks 

penemuan informasi pada objek pasien kanker, dari sini peneliti mencoba 

mengalihkan kaitan pasien kanker dengan pasien lupus sebagai objek 

penelitian yang akan dibahas. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengaitkan 
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bagaimana perilaku pasien lupus ketika melakukan proses penemuan 

informasi kesehatan dengan menggunakan model Johnson, di mana model 

penemuan informasi yang komprehensif berusaha untuk menjelaskan 

penggunaan sumber dan saluran informasi yang paling sering digunakan oleh 

pasien dengan beberapa variabel seperti variabel demografi, pengalaman 

langsung, arti penting, keyakinan, karakteristik, kegunaan, dan tindakan yang 

dilakukan pasien lupus ketika mendapatkan informasi yang sesuai dengan 

kebutuhanya. 

 

 

 

Gambar 1. 1 

The Comprehensive Model of Information Seeking 

 

Sumber: Johnson’s (1997), Cancer-related information seeking. P (94) 

Dalam Gambar 1.1, model Comprehensive Model of Information Seeking 

(CMIS) yang dikembangkan oleh Johnson menggambarkan proses penemuan 

informasi dimulai ketika para pengguna dalam konteks ini yaitu pasien lupus 

merasakan perbedaan antara kebutuhan informasi dengan pengetahuan yang 

ada, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu demografi, pengalaman 

langsung, keyakinan dan arti penting. Kemudian para pasien lupus sadar 
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tentang kebutuhanya yang kemudian memilih saluran informasi dan sumber 

informasi yang berbeda sesuai dengan harapan untuk mengeluarkan 

kesenjangan antara kebutuhan informasi lebih lanjut dan ketidakcukupan 

informasi yang ada. 

1) Keterkaitan Demografi dan Pengalaman Langsung dengan Kegunaan 

a. Keterkaitan Demografi dengan Kegunaan 

Variabel ini meliputi usia, jenis kelamin, ras, sosioekonomi (yang 

meliputi tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan penghasilan seseorang). 

Kita dapat menduga bahwa “kelas sosial” dapat mempengaruhi perilaku 

penemuan informasi individu, meskipun pengaruh tersebut lebih banyak 

ditentukan oleh akses individu ke media perantara atau sumber informasi 

yang digunakan dalam proses penemuan, misal perilaku individu dari 

kelompok masyarakat atau lingkungan yang tak memiliki akses ke internet 

pastilah berbeda dari orang yang hidup dalam fasilitas teknologi melimpah 

dan juga ketika individu tersebut berada dalam lingkungan yang percaya 

kepada hal-hal bersifat tradisional misal individu yang memiliki suatu 

penyakit yang diasumsikan karena mendapatkan kutukan atau hal-hal yang 

mengarah kepada mitos bisa saja orang tersebut akan menemukan 

informasi melalui alternative pengobatan karena pengaruh lingkungan 

tempat mereka berada, ini mengapa faktor demografis dalam model 

perilaku penemuan informasi berupaya untuk menemukan pola antara 

perilaku kepercayaan, dan sikap dari suatu populasi yang berkaitan dengan 

faktor demografis. 

Di banyak penelitian mengenai perilaku penemuan informasi yang 

berorientasi pada pengguna, membagi populasi berdasarkan variabel yang 

sama halya dengan melakukan segmentasi pengguna. Pada konteks yang 

pasti, informasi mungkin lebih berguna secara karakteristik dan 

memprediksi kegunaan suatu informasi. sebagai contoh perbedaan usia 

dan gender akan mempengaruhi kegunaan informasi mereka saat 

melakukan penemuan informasi yang dalam konteks ini perilaku 
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penemuan informasi kesehatan dimana setiap individu memiliki 

karakteristiknya yang dapat memberikan perbedaan kegunaan informasi 

yang dimaksud, hanya saja pada beberapa kategori demografi berdasarkan 

stereotype (prasangka ras) pada penemuan informasi diragukan 

penggunaanya Dervin (1989). Hal ini seperti yang diungkapkan oleh 

Johnson (1997) bahwa karakteristik penggunaan informasi berdasarkan 

etnis adalah hal yang problematis, sebab keduanya akan saling tumpang 

tindih antara kelompok keanggotaan yang satu dengan kelompok yang 

berbeda. 

b. Keterkaitan Pengalaman Langsung dengan Kegunaan 

Faktor latar belakang yang jauh lebih sulit untuk dikarakteristikan 

salah satunya yaitu variabel pengalaman langsung dimana variabel ini 

berkaitan dengan kepentingan. Kunci dari konsep pengalaman langsung 

sendiri adalah jaringan sosial individu dengan kebutuhan informasinya. 

Hal ini dibuktikan oleh Johnson (1997) ketika mengadakan penelitian 

tentang penderita kanker, bahwa mayoritas keluarga akan mengalami 

keterlibatan pada suatu penyakit melalui beberapa cara, dan terjadinya 

kanker pada salah satu anggota keluarga seringkali memotivasi anggota 

keluarga yang lain untuk menemukan informasi mengenai pengobatan, 

sehingga informasi tentang kanker memiliki tingkat signifikansi sosial 

yang tinggi. Dalam penelitian Johnson (2001) mengenai seseorang yang 

memiliki penyakit kanker dari genetik yang dibawa dari salah satu anggota 

keluarga kepada anggota keluarganya, maka pengalaman dapat menjadi 

insiden pribadi atau pengobatan yang mencakup keterlibatan keluarga 

penderita kanker yang secara alami akan membawa proses pengalaman itu 

sendiri.  

Variabel pengalaman langsung dari model yang dipaparkan oleh 

Johnson (1997) berhubungan dengan jaringan sosial seseorang. Jaringan 

sosial seperti yang dipaparkan diatas mencakup bagaimana pengalaman 

seseorang saat mereka menemukan informasi dari sumber dan saluran 

informasi baik itu keluarga, teman, dapat Studi yang dilakukan oleh 
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Johnson (2004) pada masyarakat Ulaanbatar, Mongolia, diperoleh temuan 

bahwa individu akan mencari orang lain di luar jejaringnya untuk 

memperoleh informasi baru. Menurut Johnson sifat hirarki yang sama 

cenderung menunjukkan perilaku yang hampir sama dimana merupakan 

sifat alamiah manusia ketika mereka memilih untuk berinteraksi dengan 

orang lain yang mirip dengan dirinya. Kecenderungan ini yang mendorong 

terbentuknya ikatan yang kuat antara orang-orang yang memiliki banyak 

kesamaan. Dalam konteks ini peneliti mengaitkan kesamaan latar balakang 

permasalahan yang sama dimana jaringan sosial yang dimaksud tidak 

hanya keluarga atau teman bahkan bisa jadi sesama pasien lupus dapat 

dikatakan jaringan sosial yang dapat membantu terbentuknya perilaku, 

karena adanya persamaan yang mirip dimana pasien lupus dapat 

merasakan hal yang sama ketika berinteraksi dengan anggota sesama 

lupus. adanya jaringan sosial yang dimiliki seseorang akan berkaitan 

kegunaan informasi yang akan memberikan informasi yang beraneka 

ragam kepada seseorang dari pengalaman langsung yang didapat dari 

jaringan sosial mereka. 

2) Keterkaitan Arti Penting dan Keyakinan dengan Kegunaan 

a. Keterkaitan Arti Penting dengan Kegunaan 

Variabel arti penting meerupakan salah satu penyebab timbulnya atau 

dorongan seseorang untuk melakukan perilaku penemuan informasi 

dimana arti penting ini merupakan faktor keterkaitan seseorang untuk 

memberikan motivasi agar terlibat dalam proses penemuan informasi. 

Konsep penting sendiri menunjukkan bahwa informasi tidak hanya 

dirasakan menjadi relevan dengan kebutuhan akan tetapi juga aplikatif, 

aplikatif yang dimaksud berupa kegunaan informasi yang nantinya 

berdampak pada proses akhir dari model penemuan informasi ini berupa 

tindakan. 

Informasi yang dirasa menjadi penting memicu individu untuk 

termotivasi mencari informasi sehingga dapat mengurangi kesenjangan 
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yang dialami. Dervin mengatakan bahwa konsep ini dapat digunakan 

sebagai jembatan kesenjangan dalam memecahkan masalah atau 

menyelesaikan ambiguitas permasalahan. Model Dervin Sense Making 

(1992) mencoba mendeskripsikan perilaku informasi individu melalui 

perjalanan individu dalam mencari informasi dimana orang tersebut akan 

melalui empat elemen dasar, salah satu elemen dasar dalam model Dervin 

(1992), yaitu jembatan kognisi. Jembatan kognisi yaitu suatu cara yang 

dilakukan oleh individu untuk mengurangi atau menghilangkan gap 

(kesenjangan) informasi atau informasi yang dimiliki dengan informasi 

yang diinginkan. Jembatan kognisi yang dibangun biasanya berupa strategi 

untuk membangun ide baru, kognisi (berfikir), bersikap tertentu, 

menciptakan keyakinan, memanfaatkan perasaan, emosi, intuisi, ingatan, 

mencari bantuan, membangun motivasi, dan menggunakan sumber-sumber 

informasi tertentu.  

Dengan demikian pentingnya informasi adalah kunci yang menjadi 

dorongan dalam memutuskan untuk menemukan informasi (Johnson). 

Johnson membuat perbedaan penting tentang ketidaktahuan ketika ia 

menegaskan bahwa “ketidaktahuan” berbeda dari “mengabaikan” yang 

sering terjadi ketika seseorang secara sadar tahu bahwa adalah masalah, 

tetapi memilih untuk tidak mengatasinya. Hal ini diakibatkan karena 

ketidaktahuan dirinya tidak secara khusus memotivasi untuk menemukan 

informasi yang sesuai dengan kebutuhanya.  

b. Keterkaitan Keyakinan dengan Kegunaan 

Variabel keyakinan adalah hal yang penting dalam penemuan 

informasi karena memaksa pemikiran individu dan tingkat motivasi dalam 

penemuan informasi. keyakinan seseorang menentukan dirinya atas 

jawaban pertanyaan dalam diri seseorang terhadap keraguan yang dimiliki 

“apakah disana ada solusi?” dan “apakah saya bisa mengubah keadaan?” 

keyakinan tidak hanya tentang fakta, tetapi juga berkaitan dengan situasi 

saat ini dalam diri seseorang mengenai apa yang dirasakan. Tingkat 

pengendalian kita atas suatu keadaan, keampuhan diri kita. Jika kita tidak 
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meyakini bahwa mengetahui lebih lanjut tentang suatu topk akan membuat 

kita mengalami efek perubahan, maka kita tidak mungkin melakukan 

penemuan informasi. sebaliknya, perasaan bahwa kita dapat memecahkan 

masalah akan memotivasi kita untuk menemukan cara melakukanya 

termasuk mengumpulkan informasi maka akan memberikan kita kepada 

dorongan untuk melakukan perubahan. seperti halnya faktor pertama dan 

kedua yang dikelompokkan menjadi satu, faktor ketiga dan keempat 

berada dibawah judul dari relevansi pribadi. Termasuk keyakinan pada 

topik dan pentingnya informasi suatu topik. Keduanya tergantung pada 

tingkatan pengetahuan seseorang atau sebalinya pada tingkatan 

ketidaktahuan tentang suatu topik. 

Dalam penelitian mengenai penderita kanker, Johnson (1997) variabel 

keyakinan dalam faktor keterkaitan pribadi seseorang seperti peraasan 

keraguan (tidak yakin) atau bahkan yakin atas kemampuan yang dimiliki 

dalam menghadapi situasi sulit hal ini diungkapkan oleh Johnson 

berhubungan dengan tingkat self-efficacy seseorang dan keyakinan tentang 

kemampuan mereka terhadap prosedur medis tertentu yang berkaitan 

dengan kegunaan informasi untuk menyembuhkan penyakit kanker yang 

dipengaruhi oleh motivasi mereka dalam menemukan informasi yang 

sesuai. Berkaitan dengan self-efficacy Bandura (2001) menjelaskan self-

efficacy sebagai keyakinan manusia pada kemampuan mereka untuk 

melatih sejumlah ukuran pengendalian terhadap fungsi diri mereka dan 

kejadian-kejadian di lingkunganya (dalam Feist, 2006). Sedangkan 

Stajkovic & Luthans (1998) mendefinisikan self-efficacy sebagai 

keyakinan individu tentang kemampuanya untuk mengarahkan motivasi, 

sumber daya kognitive dan tindakan yang diperlukan untuk berhasil 

melaksanakan tugas dan dalam konteks tertentu (dalam Avey, Luthans & 

Jensen, 2009). Keyakinan yang dibahas dalam konteks ini mengarah 

kepada bagaimana tingkat keyakinan individu mendapatkan informasi 

sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhannya dari sumber dan saluran 

informasi, dan mengarahkan informasi yang didapat kedalam perasaan 
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keyakinan individu untuk menemukan informassi lebih lanjut atau tidak 

yang digunakan dalam penanggulangan atau pemecahan permasalahan 

yang dihadapi 

3) Keterkaitan Karakteristik dengan Kegunaan 

Kolom kedua dari model Johnson adalah faktor pembawa informasi, 

meliputi faktor yang telah menyita banyak perhatian pada studi dibidang 

penemuan informasi sebelumnya. Faktor pembawa informasi terdiri dari 

dua varibel karakteristik yang memiliki kaitanya dengan kegunaan 

informasi itu sendiri. Karakteristik dan kegunaan dari sumber maupun 

saluran informasi yang dipilih dan digunakan oleh pengguna informasi 

sesuai dengan kebutuhan informasi pengguna dalam menemukan 

informasi mana yang cocok dan digunakan untuk mengatasi masalah yang 

dihadapi. Johnson mengungkapkan bahwa, apa yang dirisaukan oleh 

pengguna informasi adalah tentang isi dari informasi, bukan sumber dan 

saluran yang membawa informasi tersebut.  Isi informasi yang dibawa 

oleh sumber dan saluran informasi akan disesuaikan dengan kegunaan dari 

informasi yang diperoleh apakah sesuai atau tidak dengan apa yang dicari 

oleh mereka. 

Jadi tersita beberapa peneliti pada sifat dari sumber maupun saluran 

informasi dan mengapa memilih suatu jenis informasi telah dikritik oleh 

Darvin (1989) dan yang lainya sebagai perhatian yang membingungkan 

dari pengguna informasi dan kebutuhan khusus mereka, yang biasanya 

tidak terpetakan secara rapi menuju saluran atau sumber informasi yang 

dipilih oleh seseorang. Yang membuat keadaan lebih rumit lagi yaitu 

saluran (dalam pengertian sempit) telah berkembang lebih dari 

sehaarusnya karena penerapan computer dan telekomunikasi pada media 

terdahulu. 

4) Keterkaitan Karakteristik dan Kegunaan dengan Tindakan 

a. Keterkaitan Karakteristik dengan Tindakan 
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Variabel yang paling mendasari dari perilaku penemuan informasi 

kesehatan adalah karakteristik yang ada disemua perempumaan dimana 

konsep tersebut muncul, tapi karateristik tersebut dapat bervariasi pada 

kekuatan asosiasi dan dapat dihadirkan dalam bentuk yang berbeda. Dalam 

teorinya Johnson (1997) mengungkapkan bahwa terdapat dua dimensi 

utama perilaku penemuan informasi kesehatan yaitu dimensi informasi dan 

dimensi metode. Dimensi informasi menekankan karakteristik informasi 

yang dicari, tepatnya dalam jenis dan jumlah. Jenis berkenaan dengan 

kandungan dan keanekaragaman dari penemuan. Jumlah berkenaan 

dengan seberapa banyak informasi mengenai suatu opik yang dicari oleh 

seseorang, menggaris bawahi kedalam penemuan 

Sedangkan dimensi metode dalam penjelasan Johnson lebih berkaitan 

kepada aksi atau tindakan yang telah diperhitungkan oleh seseorang untuk 

mendapatkan informasi mengenai kesehatanya dari sumber dan saluran 

informasi, bagaimana isi informasi kesesuaian dengan harapan mereka. 

Dalam konteks penderita lupus dimensi metode dalam penemuan 

informasi kesehatan lebih mengutamakan kesesuian isi informasi 

kesehatan dengan harapan mereka, gambaran ini menangkap bahwa 

meskipun sumber dan saluran informasi menentukan keberhasilan 

seseorang dalam menemukan informasi kesehatan yang diinginkan tetapi 

mereka memilih isi informasi kesehatan mana yang sesuai dengan harapan 

mereka, seperti yang diungkapkan oleh Lambert (2006) bahwa beberapa 

individu akan mencari informasi kesehatan hanya pada permasalahan 

tertentu tetapi menghindari informasi mengenai kesehatan lainya atau 

seseorang mungkin mencari informasi lainya secara detail dan spesifik. Ini 

mengapa mereka yang menemukan informasi sesuai dengan harapan 

mereka akan berpengaruh pada proses tindakan terhadap informasi yang 

didapat selama proses melakukan penemuan informasi. 

b. Keterkaitan Kegunaan dengan Tindakan  

Seringkali, seseorang dalam menemukan informasi yang berkaitan 

dengan kesehatan, setiap waktu, dari berbagai sumber dan saluran 
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informasi. Penggunaan sumber dan saluran informasi yang dilakukan 

pengguna merupakan cerminan dari keinginan individu untuk 

mendapatkan sebanyak mungkin informasi yang sesuai dengan 

kebutuhanya dan untuk melengkapi serta memastikan informasi yang 

diterima dari sumber dan saluran informasi sebelumnya. Dalam 

penelitianya tentang pilihan media cetak, Jonhson (1993) mengungkapkan 

bahwa potensi kegunaan disamakan dengan “kepentingan, kegunaan dan 

kepentingan untuk mencapai satu tujuan”. Misalnya salah seseorang yang 

mengetahui informasi kesehatan karena adanya tuntutan kesehatan dan 

memilih menemukan informasi dengan membaca buku untuk memperoleh 

saran mengenai kesehatan biasa dikarenakan adanya harapan untuk dapat 

memperoleh informasi yang tidak mungkin dimiliki oleh orang lain. Hal 

ini berarti bahwa sumber dan saluran informasi yang dipilih berdasarkan 

kesesuian mereka dengan kebutuhanya, dengan harapan kemungkinan 

untuk memperoleh informasi. adanya harapan untuk memporel informasi 

berkaitan dengan tindakan yang akan dilakukan nanti saat proses 

penemuan informasi telah dilakukan. Berkenaan dengan tindakan, 

tindakan komponen akhir dari model Johnson (1997). Penemuan informasi 

yang tidak hanya melibatkan sumber dan saluran informasi tapi juga 

proses berarti yang membawa pada perasaan dan seluruh elemen perilaku 

kognitif lainya. Pada konsep ini mendeskripsikan ketika seseorang benar-

benar selesai dalam proses penemuan informasi yang dilakukan pada 

proses sebelumnya. Informasi tersebut mampu menyelesaikan fokus 

permasalahan yang dihadapi. 

Tindakan tersebut berupa perasaan puas atau kecewa. Perasaan puas 

jika seseorang dari serangkaian proses yang mereka lakukan dalam 

penemuan informasinya berjalan dengan baik. Sebaliknya timbul perasaan 

kekecewaan jika proses tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Hal ini yang dapat menjadikan seseorang dalam posisi ragu-ragu 

menggunakan informasi baru atau tidak, jika terjadi perasaan kekecawaan 

dalam proses penemuan informasi yang dilakukan. Pada konsep ini erat 
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kaitanya dengan aspek kognitif dalam menganalisis permasalahan yang 

dihadapi, dan memahami informasi apa yang tepat untuk dijadikan 

solusinya. 

Dengan demikian, tindakan yang diambil oleh seseorang dalam 

menemukan informasi terkait kesehatan kemungkinan melibatkan dan 

menghasilkan suatu tindakan dari proses generalisisai yang terdapat dalam 

model Johnson mencatat bahwa kesulitan yang umum terjadi dalam 

tindakan yang diambil seseorang ketika mereka menukan informasi adalah 

perbedaan antara akuisisi aktif dan akuisisi pasif. Sulit untuk mengetahui 

apakah seseorang telah menemukan informasi dari lingkunngan mereka 

(akuisisi aktif) atau sebaliknya, memperoleh informasi dari ingatan 

(memory) (akuisisi pasif). 

1.6 Definisi Konseptual  

Penelitian tentang perilaku penemuan informasi kesehatan di kalangan 

penderita lupus, peneliti akan mencoba menggambarkan variable-variable yang 

terkait dengan penelitian ini, yaitu: 

 

 

1) Perilaku Penemuan Informasi Kesehatan 

Perilaku penemuan informasi kesehatan sebagai upaya yang dilakukan 

oleh individu maupun orang lain untuk mendapatkan informasi termasuk 

tentang kesehatan, kegiatan promosi kesehatan, dan penyakit. Sedangkan 

banyak penelitian mengenai perilaku penemuan informasi kesehatan dengan 

populasi pasien di mana dengan adanya perilaku penemuan informasi 

kesehatan dikalangan pasien dapat digunakan sebagai upaya coping strategy 

yang afektif. Fungsi coping berfokus pada emosi untuk dapat mengurungai 

tingkat stress yang dialami seseorang, mengurangi rasa ketidakpastian, dan 

memberikan kepastian yang berhubungan positive dengan masalah. 

Proses untuk memenuhi kebutuhan informasi kesehatan oleh individu 

dapat berlangsung setiap waktu yang dilakukan oleh pengguna yang 
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mendorongnya melakukan penemuan informasi kesehatan, penemuan 

sebanyak mungkin informasi karena adanya kesenjangan antara pengetahuan 

yang dimiliki dengan kebutuhan informasi yang diinginkan. Kesenjangan 

itulah yang mendorong individu untuk mengatasi permasalahan yang sedang 

dihadapi (Lambert, 2007).  

Beberapa penelitian banyak membahas mengenai perilaku penemuan 

informasi terutama dalam konteks kesehatan tidak terkecuali penelitian yang 

dilakukan oleh Johnson (1993) dengan menggunakan Model CMIS 

(Comprehensive Model of Information Seeking Behaviour) di mana model ini 

membahas beberapa variable diantaranya: 

1) Keterkaitan demografi dan pengalaman langsung dengan kegunaan 

a. Keterkaitan demografi dengan kegunaan 

Karakteristik demografi berhubungan sosial demografi individu dalam 

proses penemuan informasi yang mencakup usia, jenis kelamin, daerah 

dan sosial lebih speseifik jika dikaitkan dengan penemuan informasi yaitu 

mencakup usia, jenis kelamin, pendidikan, letak geografi, dan beberapa 

variable tambahan termasuk status perkawinan dan status pekerjaan, 

tingkat keparahan penyakit serta tingkat akses terhadap sumber dan 

saluran informasi kesehatan. variabel demografi seperti usia dan gender 

dapat mempengaruhi kegunaan informasi pada saat penemuan informasi 

kesehatan yang dilakukan.  

b. Keterkaitan pengalaman langsung dengan kegunaan 

Varibel pengalaman langsung berkaitan dengan jaringan sosial 

seseorang dimana pengalaman yang didapat dari jaringan sosial mereka 

melibatkan permasalahan mengenai representasi pengetahuan dan memory 

(daya ingat). Jaringan sosial yang dijadikan pengalaman seseorang untuk 

menemukan informasi baik itu keluarga, teman, atau dalam konteks ini 

penderita yaitu sesama penderita lupus akan memberikan tambahan 

pengatahuan kepada penderita untuk lebih mengetahui informasi yang 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                     PERILAKU PENEMUAN INFORMASI........            ARSILNA AZMI



I-26 
 

nantinya berkaitan dengan kegunan informasi yang bertujuan untuk apa 

mereka melakukan proses penemuan informasi kesehatan. 

2) Keterkaitan arti penting dan keyakinan dengan kegunaan 

a. Keterkaitan arti penting dengan kegunaan 

Arti penting memberikan motivasi kepada pengguna informasi untuk 

mengatasi permasalahan yang dihadapi dimana informasi yang didapatkan 

menjadi penting dalam menghadapi permasalahan karena adanya 

kesenjangan informasi antara pengetahuan yang dimiliki dengan 

pengetahuan diluar dirinya. Keterbatasan informasi dengan adanya 

informasi yang dianggap penting memberikan pemahaman kepada 

penggunanya untuk dapat mengatasi kesenjangan yang dimiliki. Arti 

penting berhubungan dengan seberapa penting informasi yang dicari dan 

bberkaitan dengan kegunaan yang nantinya berguna untuk mengurangi 

kesenjangan informasi dimana seperti yang diungkapakan oleh Dervin, 

bahwa ari penting dapat dijadikan jembatan kesenjangan untuk 

mengurangi ambiguitas permasalahan yang ada. 

b. Keterkaitan keyakinan dengan kegunaan 

Karakteristik beliefs menggambarkan keyakinan yang ada di dalam diri 

individu untuk melakukan proses penemuan informasi. Konsep ini 

berkaitan dengan self-eficacy (tingkat keyakinan) seseorang terhadap 

kemampuan yang dimiliki untuk mengatasi permasalahanya, saat 

seseorang merasa memiliki tingkat keyakinan tinggi seseorang akan 

merasakan efek perubahan dalam dirinya dimana dalam kontek ini 

memiliki keterkaitan dengan kegunaan informasi, sehingga saat seseorang 

merasa memiliki tingkat keyakinan yang tinggi maka mereka akan 

menggunakan informasi yang didapat sesuai dengan tingkat keyakinan 

yang mereka peroleh terhadap informasi yang mereka temukan untuk 

mengatasi permasalahan mereka.  

3) Keterkaitan karakteristik dengan kegunaan 
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Karakteristik pada faktor pembawa informasi menggambarkan jenis 

dan jumlah informasi yang dibawa dari sumber dan saluran informasi yang 

digunakan oleh individu dalam menemukan informasinya, penggunaan 

terhadap isi informasi disesuiakan dengan harapan penderita, dimana 

menurut Johnson mengungkapan bahwa, terdapat dua dimensi yaitu 

dimensi informasi dan dimensi metode. dimensi informasi memiliki 

keterkaitan dengan kegunaan informasi yang nantinya seseorang akan 

menentukan informasi mana yang tepat digunakan sesuai dengan 

kebutuhan seseorang dari karakteristik sumber atau saluran pembawa 

informasi yang didalamnya memiliki kreadibilitas ataupun relevansi yang 

dijadikan pertimbangan untuk digunakan sesuai dengan kebutuhanya. 

4) Keterkaitan karakteristik dan kegunaan dengan tindakan 

a. Keterkaitan karakteristik dengan tindakan 

Dalam variabel karakteristik yang dikemukakan oleh Johnson, Johnson 

mengatakan bahwasanya terdapat dua dimensi dalam variabel karakteristik 

ini, dimana dua dimensi tersebut yaitu dimensi informasi dan dimensi 

metode. Dimensi metode sendiri memiliki eterkaitan dengan tindakan 

seseorang saat pembawa informasi yang berisikan isi informasi kesehatan 

sesuai dengan harapan mereka saat mereka melakukan proses penemuan 

informasi dimna harapan yang sesuai dengan kebutuhan mereka akan 

secara tidak langsung memberikan aksi yang berkaitan dengan tindakan 

selanjutnya yang dilakukan saat isi informasi sesuai dengan harapan. 

b. Keterkaitan kegunaan dengan tindakan 

Kegunaan menggambarkan cerminan suatu kenginan individu untuk 

mendapatkan informasi sebanyak mungkin dengan memastikan informasi 

yang didapat dari sumber dan saluran informasi yang ada, apakah sesuai 

dengan kebutuhanya atau tidak. Potensi kegunaan disamakan dengan 

“kepentingan, kegunaan dan kepentingan untuk mencapai satu tujuan”. 

Dimana seseorang yang memiliki kebutuhan akan informasinya kemudian 

dia akan melakukan proses penemuan informasi yang bertujuan untuk 

menemukan informasi yang sesuai dengan kebutuhanya. Dimana 
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kesesuaian informasi dengan kegunaan berkaitan dengan tindakan, yang 

dalam model CMIS dikenal dengan tindakan, dimana konsep ini 

menggambarkan tindakan individu ketika telak melakukan proses 

penemuan informasi dimana hasil yang didapat dari proses berarti yang 

berarah kepada perilaku individu yang penemuan informasi yang 

melibatkan sumber dan saluran informasi yang dipilih membawa tindakan 

berupa perasaan puas atau kecewa terhadap informasi yang didapatkan 

serta konsep ini berkaitan dengan aspek kognitif pada kemampuan 

pengguna dalam menganalisis dan mengidentifikasikan permasalahan 

yang dihadapi untuk dapat memahami informasi apa yang tepat untuk 

dijadikan solusinya. 

 

1.7 Definisi Operasional 

Konsep-konsep yang harus dioperasionalkan dalam penelitian perilaku 

penemuan informasi kesehatan pada orang dengan penyakit lupus, antara lain: 

1) Perilaku Penemuan Informasi Kesehatan dengan menggunakan Model 

CMIS (Comprehensive Model of Information Seeking) oleh Johnson 

Perilaku penemuan informasi kesehatan dikalangan pasien lupus 

dimasukkan kedalam beberapa indicator seperti berikut: 

 

 

1. Demografi 

 Karakteristik 

a. Usia 

b. Jenis kelamin. 

c. Tingkat keparahan penyakit 

d. Lama penyakit 

e. Status perkawinan. 

f. Pekerjaan 

2. Direct Experience (Pengalaman Langsnng) 

 Pengalaman sebelumnya 
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 Kemudahan menemukan informasi dari pengalaman  

 Seberapa sering proses penemuan informasi kesehatan dilakukan 

3. Salience (Arti Penting) 

 Permasalahan awal  

 Hal yang dilakukan terkait permasalahan awal 

 Reaksi pemikiran 

 Seberapa penting informasi kesehatan dicari 

4. Beliefs (Keyakinan) 

 Keyakinan terhadap sumber informasi yang digunakan 

 Keyakinan terhadap saluran informasi yang digunakan 

 Alasan meyakini sumber dan saluran informasi yang digunakan 

 Kekhawatiran terhadap informasi kesehatan yang diterima 

5. Characteristics (Karakteristik) 

 Jenis informasi kesehatan yang didapat 

 Kesesuian isi informasi kesehatan dengan harapan 

6. Utilities (Kegunaan) 

 Tujuan atau motif melakukan penemuan informasi kesehatan 

 Dampak penemuan informasi kesehatan 

7. Information Seeking Actions (Tindakan penemuan informasi) 

 Cara menilai informasi setelah menemukan informasi kesehatan 

 Reaksi`dan jenis tindakan yang dilakukan setelah menemukan 

informasi kesehatan 

 

1.8 Metode dan Prosedur Penelitian 

1.8.1 Metode Penelitian 

Penelitian tentang perilaku penemuan informasi kesehatan dikalangan 

pasien lupus menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Adapun 

manfaat dari penelitian deskriptif menurut Burhan Bungin (2015:36) bahwa 

tujuan dari melakukan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif 

deskriptif yaitu bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, 
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berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi 

objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Jenis penelitian ini dipillih 

karena melalui penelitian ini peneliti bisa memberi gambaran mengenai suatu 

fenomena atau gejala secara lebih rinci. Sehingga dengan menggunakan metode 

penelitian kuantitatif deskriptif, diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

jelas mengenai perilaku penemuan informasi kesehatan orang dengan penyakit 

lupus yang menjadi topik permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini. 

1.8.2  Prosedur Penelitian 

1) Waktu dan Lokasi Penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Agar dapat menggambarkan perilaku penemuan informasi kesehatan 

dikalangan orang dengan penyakit lupus dengan berbagai karakteristik pasien 

lupus, peneliti mendatangi beberapa tempat seperti rumah sakit dan juga 

beberapa komunitas.  

Adapun rumah sakit yang dijadikan lokasi penelitian yang dilakukan oleh 

responden yaitu di Poli Reumathology URJ (unit rawat jalan) penyakit dalam 

RSUD Dr. Soetomo, alasan pemilihan lokasi: 

 Jumlah kasus lupus di RSUD Dr. Soetomo diperkirakan dari tahun ke 

tahun semakin meningkat. 

 RSUD Dr. Soetomo merupakan rumah sakit rujukan pusat di wilayah 

Indonesia Timur, yang memungkinkan untuk ditemukanya banyak pasien 

lupus yang berobat dirumah sakit tersebut. 

 RSUD Dr. Soetomo sering kali dijadikan tempat rujukan penelitian dengan 

kajian yang berbeda untuk dijadikan tempat penelitian serta adanya unit 

atau instansi tersendiri yang menangani pasien dengan permasalahan 

penyakit dalam yang termasuk kedalam penyakit lupus. 

Sedangkan komunitas yang dijadikan lokasi penelitian yaitu komunitas 

Parahita Malang dan komunitas Graha Kupu Lamongan, alasan pemilihan 

kedua komunitas tersebut: 
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 Banyaknya penderita lupus dari tahun ketahun yang semakin meningkat, 

bahkan saat ini di kota Malang sendiri penderitanya mencapai angkat 288 

penderita dari tiga ratus ribu jiwa di kota Malang (Elvira, ketua Yayasan 

Parahita). 

 Sedangkan di lamongan sendiri dari hasil temuan dari surat kabar radar 

lamongan didapatkan 1.432 warga menderita lupus. 

 Keaktifan kedua komunitas untuk memberikan wadah tempat berbagi 

informasi kesehatan mengenai penyakit lupus itu sendiri memberikan 

kontribusi yang besar bagi penelitian untuk melihat karakteristik 

responden saat menemukan informasi kesehatanya. 

1. Waktu penelitian 

Waktu penelitian dilakukan mulai dari penyusunan proposal sampai 

dengan menjelang ujian skripsi, yaitu dari bulan Januari 2017 sampai dengan 

bulan November 2017.  

2)   Populasi dan teknik pengambilan sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek 

yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 1999). Populasi 

dalam penelitian ini adalah adalah pasien lupus yang sedang melakukan rawat 

jalan atau tindakan berobat di RSUD Dr. Soteomo poli rheumatholgy penyakit 

dalam dan beberapa komunitas yaitu komunitas Parahita Malang dan 

komunitas Graha Kupu Lamongan.  

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Prosedur pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan 

teknik Nonrandom sampling system. Penggunaan teknik ini dikarenakan setiap 

individu dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi 

anggota sampel. Untuk menjadi anggota sampel diperlukan pengambilan 

teknik purposive sampling. Purposive Sampling yaitu sampling yang 

ditetapkan berdasarkan kesesuainya dengan tujuan penelitian, teknik ini 
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ditentukan dengan cara pemilihan unit terlebih dahulu (misal individual, 

kelompok individu, atau institusi) didasarkan pada tujuan spesifik terkait 

dengan jawaban dari pertanyaan penelitian. Peneliti menggunakan teknik 

purposive sampling karena sampel yang dipilih melalui pertimbangan tertentu. 

Agar dapat menggambarkan perilaku penemuan informasi kesehatan 

dikalangan orang dengan penyakit lupus dengan berbagai karakteristik pasien 

lupus, peneliti mendatangi beberapa tempat seperti rumah sakit dan juga 

beberapa komunitas. Selanjutnya dilakukan pengamatan pada calon 

responden, apakah dia termasuk dalam kategori responden yang sesuai dengan 

penelitian. Kriteria responden yang masuk kedalam kategori ini yaitu: 

 

a.   Kriteria inklusi: 

 Penderita lupus baik pada sampel kasus maupun kontrol, bersedia 

menjadi responden penelitian  

 Penderita lupus baik aktif dan tidak aktif dalam kegiatan di dalam 

komunitas, bersedia menjadi responden penelitian 

 Termasuk penderita lama ataupun baru 

 Penderita bersedia melakukan mengisi kuesioner dan melakukan tanya 

jawab bersama peneliti untuk menggambarkan hal yang akan dibahas 

pada penelitian ini. 

 

b. Kriteria ekslusi: 

 Penderita lupus baik sampel kasus maupun kontrol, yang tidak 

bersedia menjadi responden penelitian 

 Penderita lupus yang sedang mengalami rawat inap. 

Adapun jumlah sampel yang dapat diambil sebagai responden pada penelitian 

ini sebesar 50 responden, pengambilan 50 responden didasarkan pada temuan 

bahwa peneliti sudah mulai melihat kecenderugan responden dalam memberikan 

jawaban atas pertanyaan penelitian. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa 

seberapa banyak jumlah responden yang akan diteliti akan memberikan hasil yang 
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sama. Oleh karena itulah ketika jumlah responden telah mencapai 50 orang, 

peneliti menghentikan penyebaran kuesionar dan wawancara terhadap responden.  

1.9 Rencana Analisis 

1) Teknik Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

Pengumpulan data primer yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan 

melakukan penyebaran kuesioner dan wawancara kepada seluruh individu 

yang dijadikan responden dalam penelitian. Untuk mendapatkan jawaban 

yang sesuai dengan fokus penelitian ini, peneliti melakukan uji coba 

kuesioner kepada responden yang bertujuan untuk menciptakan desain 

kuesioner yang tidak hanya mudah dipahami dan dijawab oleh responden, 

melainkan agar mendapatkan jawaban yang memiliki tingkat akurasi tingi 

dari responden. Uji coba kuesioner ini dilakukan sebelum penelitian ini 

dilaksakan. 

Dari hasil wawancara saat uji coba kuesioner, perlu dikakukan 

beberapa revisi penyesuaian sesuai respon yang diberikan responden saat 

uji coba kuesioner. Revisi pada kuesioner ini dilakukan berdasarkan hasil 

uji coba untuk memastikan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini 

memiliki tingkat spesifisitas, dan sensitivitas yang tinggi. Dalam 

pengambilan data primer melalui wawancara, peneliti juga melengkapi 

data dengan probing yang bertujuan untuk menggali fakta lain selain yang 

tercantum dalam kuesioner berupa penjelasan respon langsung dari hal-hal 

yang dialami responden.   

2. Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder dilakukan oleh peneliti melalui jurnal dan 

artikel ilmiah baik yang diambil dari jurnal dalam negeri maunpun luar 

negeri yang terkait dengan topik permasalahan sebelumnya seperti topik 

yang dianggap memberikan kontribusi pada penelitian yang akan dibahas. 

Hal ini dilakukan guna mengetahui apakah ada data terkait dengan topik 

permasalahan. Selain itu penggunaan data sekunder dilakukan karena 
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keterbatasan peneliti dalam mencari dan menemukan data primer. Sumber 

data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkapkan data 

yang diharapkan. 

3. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan peneliti dengan tujuan untuk mengetahui apa 

sajakah yang nantinya akan diteliti oleh peneliti selama melakukan 

kegiatan turun lapangan. Berbagai sumber yang dijadikan acuan seperti 

buku, referensi, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini. 

2) Teknik Pengolahan Data 

1. Editing 

Kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memeriksa kembali hasil 

pengumpulan data yang telah diperoleh dalam penelitian selama 

kegiatan di lapangan melalui kuesioner dan menyiapkan data serta 

informasi yang diperlukan agar pengisian setiap lembar kuesioner 

dipastikan lengkap dan benar. Sehingga meminimalisir kesalahan data 

pada pengisian kuesioner yang dilakukan oleh responden, coding 

(penentuan kode), maupun pemindahan data dari lembaran kode pada 

kuesioner ke aplikasi komputer. 

2. Coding 

Coding adalah pemberian/ pembuatan kode-kode pada tiap-tiap 

data yang termasuk dalam kategori yang sama. Kode sendiri adalah 

isyarat yang dibuat dalam bentuk angkat-angka/huruf-huruf yang 

memberikan petunjuk atau identitas pada suatu informasi atau data 

yang akan dianalisis. 

3. Pemindaian data ke komputer 

Pemindahan data dimasukkan kedalam program SPSS 16. Untuk 

meminimalisir kesalahan dalam memasukkan data ke SPSS 16 maka 

terlebih dahulu penulis membuat cooding sheet, atau lembar kode. 

Program SPSS 16 akan mengolah data yang dimasukkan oleh peneliti 

dan kemudian di analisis untuk diliat hasilnya. 
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4. Pembersihan Data 

Pada tahap ini peneliti memastikan kembali apakah data yang 

dimasukkan sudah sesuai kebenaranya guna meminimalisir kesalahan 

yang ada pada tahap sebelumnya.  Sehingga pada tahap selanjutya 

tidak terjadi pengulangan jika terjadi kesalahan yang ditimbulkan pada 

tahap sebelumnya. 

5. Tabulasi 

Tabulasi dikenal pula dengan sebutan proses pembeberan, pada 

peneltian ini dilakukan 2 proses tabulasi yaitu tabulasi distribusi 

frekuensi dan tabulasi silang. Tahap pertama data pada kuesioner 

dientry atau dimasukkan pada aplikasi SPSS 16 untuk menghasilkan 

tabel - tabel distribusi frekuensi tertentu. Tahap pengolahan 

selanjutnya yang diperlukan dalam penelitian ini adalah membuat 

tabulasi silang terhadap beberapa variabel yang diteliti dalam 

penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui adanya keterkaitan 

variabel tertentu yang diteliti dalam penelitian ini. Keterkaitan antar 

varibel ini didasarkan atas pendekatan kajian teori atau kerangka 

konseptual sehingga menggambarkan analisis desktiptif. 

 

3) Teknik Analisis Data 

Teknik analysis data merupakan kegiatan menganalisis data yang telah 

di olah dengan program SPSS 16 berupa data statistic. Kegiatan analisis 

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

dilakukan guna melihat bagaimana data dapat diinterpretasikan secara 

teoritik dengan teknik tertentu, data statistic yang ada disini berupa 

jawaban dari kuesioner yang disebarkan kepada responden, dan hasil 

wawancara yang dilakukan saat melakukan kegiatan turun lapangan. 

Proses analisis dilakukan terhadap data yang telah diolah dan disajikan 

dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan tabel tabulasi silang. Data dari 

kuesioner kemudian akan dianalisis oleh peneliti dengan cara memberikan 
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skor atau nilai dari masing-masing pertanyaan. nilai ini nantinya akan 

diukur menggunakan skala Likert. 

Cara pengukuran menggunakan skala Likert adalah dengan 

mengajukan sejumlah pertanyaan kepada sejumlah responden dan 

responden diminta untuk memilih jawaban dari beberapa pilihan jawaban 

yang telah disediakan, dengan variasi nilai dari kategori yang ada yaitu: 

1. Tinggi    = 3 

2. Sedang   = 2 

3. Rendah  = 1 

dimana setiap angka memiliki kualitas yang berbeda. Semakin tinggi 

angka pilihan maka semakin tinggi kualitas jawaban yang diberikan. 

Sebaliknya, semakin rendah angka pilihan yang diberikan menunjukkan 

semakin rendah kualitas jawaban yang diberikan oleh responden. 

Masing-masing indikator dalam perilaku penemuan informasi 

kesehatan orang dengan penyakit lupus dapat diukur dengan mengunakan 

skor skala Likert dan Gutman, dengan cara: 

a. Skala dari data tabulasi disusun tabel frekuensi untuk setiap 

karakteristik dari responden dan untuk setiap pernyataan yang 

digabungkan sesuai dengan 7 variabel (demografi, pengalaman 

langsung, arti penting, keyakinan, karakteristik, kegunaan, dan 

tindakan). Untuk menghitung skor yang diperoleh variabel tersebut 

dengan cara mengkalikan dengan bobot masing-masing skala dan 

menghitung nilai rata-ratanya. Data tersebut kemudian dibahas secara 

deskriptif. Rumus yang digunakan untuk menghitung rata-ratanya 

adalah sebagai berikut:  

 

Keterangan: 

f = frekuensi 
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n = besarnya sampel 

b. Untuk menafsirkan nilai rata-rata disusun suatu daftar, dengan 

menentukan intervalnya, setiap jawaban atau pernyataan dalam 

kuesioner diberi bobot tertentu. Untuk mempermudah penelitian maka 

perlu dilakukan dengan menggunakan interval kelas dengan rumus 

sebagai berikut:  

 

Keterangan: 

i = interval 

R = nilai tertinggi – nilai terendah 

K = jumlah kelas 

Dari pernyataan diatas diperoleh nilai interval kelas sebagai berikut: 

i = R = 3-1 = 0,4 

    K 5    

Sehingga diperoleh batasan untuk masing-masing kelas dan nilai 

masing-masing variabel berdasarkan kataegori penelitian dengan 

kategori kelas sebagai berikut: 

 

 

 

 

Tabel 1. 1 Interval kategori nilai hambatan demografi 

Interval Nilai Kategori 

2,82 – 3,22 5 Sangat tinggi 

2,41 – 2,81 4 Tinggi 

2,00 – 2,40 3 Sedang 

1,59 – 1,99 2 Rendah 

1,18 – 1,58 1 Sangat rendah 

Sumber: Hasil olahan penelitian  
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Tabel 1. 2 Interval kategori nilai pengalaman langsung 

Interval Nilai Kategori 

2,44 – 2,84 5 Sangat tinggi 

2,03 – 2,43 4 Tinggi 

1,62 – 2,02 3 Sedang 

1,21 – 1,61 2 Rendah 

0,80 – 1,20 1 Sangat rendah 

Sumber: Hasil olahan penelitian  

 

Tabel 1. 3 Interval kategori nilai arti penting 

Interval Nilai Kategori 

2,78 – 3,18 5 Sangat tinggi 

2,37 – 2,77 4 Tinggi 

1,96 – 2,36 3 Sedang 

1,58 – 1,95 2 Rendah 

1,10 – 1,57 1 Sangat rendah 

Sumber: Hasil olahan penelitian 

Tabel 1. 4 Interval kategori nilai keyakinan 

Interval Nilai Kategori 

2,84 – 3,24 5 Sangat tinggi 

2,43 – 2,83 4 Tinggi 

2,02 – 2,42 3 Sedang 

1,61 – 2,01 2 Rendah 

1,20 – 1,60 1 Sangat rendah 

Sumber: Hasil olahan penelitian 

Tabel 1. 5 Interval kategori nilai karakteristik 

Interval Nilai Kategori 

2,70 – 3,10 5 Sangat tinggi 

2,29 – 2,69 4 Tinggi 

1,88 – 2,28 3 Sedang 

1,47 – 1,87 2 Rendah 

1,06 – 1,46 1 Sangat rendah 

Sumber: Hasil olahan penelitian 
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Tabel 1. 6 Interval kategori nilai kegunaan 

Interval Nilai Kategori 

2,56 – 2,96 5 Sangat tinggi 

2,15 – 2,55 4 Tinggi 

1,74 – 2,14 3 Sedang 

1,33 – 1,73 2 Rendah 

0,92 – 1,32 1 Sangat rendah 

Sumber: Hasil olahan penelitian 

 

Tabel 1. 7 Interval kategori nilai tindakan 

Interval Nilai Kategori 

2,67 – 3,07 5 Sangat tinggi 

2,26 – 2,66 4 Tinggi 

1,85 – 2,25 3 Sedang 

1,44 – 1,84 2 Rendah 

1,03 – 1,43 1 Sangat rendah 

Sumber: Hasil olahan penelitian 

 

c. Sedangkan untuk mengukur kategori rendah, sedang, dan tinggi. 

Penelitian ini berpedoman kepada kategorisasi menurut Saifuddin 

Anwar (2016: 109) guna untuk mendapatkan kategori dalam mengukur 

keterkaitan varibel sesuai dengan rumusan masalah yang dibahas, 

yaitu: 

 
 

 

Tabel 1. 8 Tabel kategori 

Interval Kategori Nilai 

M + SD Tinggi 3 

(M – SD) < X < (M + SD) Sedang  2 

M – SD Rendah  1 

Sumber: Azwar Saifuddin, 2006. Penyusunan Skala Psikologis, hal 109 
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Keterangan:  

M  = Menunjukkan nilai rata-rata  

SD  = Menunjukkan nilai standar deviasi atau simpangan baku data 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

2.1 Perilaku Penemuan Informasi Kesehatan 

Perilaku penemuan informasi terutama dalam bidang kesehatan dipicu kaena 

adanya kebutuhan informasi yang medorong seseorang melakukan aktifitas 

penemuan informasi kesehatan, seseorang lebih cenderung aktif melakukan proses 

penemuan informasi dibandingkan individu lainya karena adanya tuntutan yang 

mendorongnya melakukan proses penemuan informasi mengenai kesehatanya 

terutama dalam populasi pasien, dimana kegiatan penemuan informasi kesehatan 

yang dilakukan agar dapat bertahan atau bahkan sebagai salah satu upaya 

penyembuhan terhadap penyakit yang dideritanya.  

Dalam penelitian ini aktifitas penemuan informasi kesehatan dapat dilihat saat 

pasien lupus sangat aktif menemukan informasi kesehatan dari sumber informasi baik 

itu dokter, perawat, sesama penderita. Keaktifan pasien melakukan penemuan 

informasi kesehatan juga dapat dilihat dari semua pasien lupus tidak hanya berobat 

ketika sedang melakukan rawat jalan tetapi juga menanyakan informasi apa saja yang 

kurang mereka pahami tentang penyakit yang dideritanya di mana kecenderungan 

informasi yang ditanyakan tentang pengobatan dan pencegahan yang harus dilakukan 

kepada pasien untuk dapat bertahan dengan kondisinya. Dalam melakukan aktifitas 

penemuan informasi kesehatan tidak hanya pasien lupus yang aktif melakukan 

penemuan informasi terkait dengan permasalahan kesehatan yang dihadapi tapi 

anggota keluarga juga turut membantu salah satu anggota keluarganya menemukan 

informasi yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Adanya dorongan pasien 

atau bahkan anggota keluarga yang membantu pasien menemukan informaasi karena 

adanya perasaan gelisah atau takut terhadap kondisi kesehatan pasien sehingga 

muncul sebuah tindakan yang membawa pasien atau pasien untuk aktif menemukan 

informasi kesehatan. 
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Tindakan menemukan informasi kesehatan menjadi langkah pertama yang 

dilakukan seseorang atau pasien dalam konteks ini, memutuskan apa yang harus 

mereka lakukan pada saat gejala yang dirasakan karena pada dasarnya penyakit lupus 

sendiri merupakan penyakit yang tidak dapat didiagnosa oleh dokter dengan mudah 

ini dikarenakan gejala yang muncul hampir sama dengan gejala lainnya ini mengapa 

penyakit lupus dikatakan “peniru ulung” karena lupus memiliki gejala yang hampir 

sama dengan penyakit lain, ini mengapa penyakit lupus sulit untuk di diagnosa. Dari 

sini pasien harus dapat mengenali tindakan apa yang harus dilakukan ketika gejala 

lupus mulai datang, dengan mengambil tindakan atau cara terbaik seperti berdiskusi 

dengan ahlinya atau beriskusi dengan keluarga untuk mengambil keputusan berobat 

kemana, seperti beberapa pasien yang mengeluh merasakan gejala ruam kulit yang 

dialaminya diakibatkan oleh alergi kulit tetapi pada kenyataanya merupakan salah 

satu gejala dari penyakit lupus, dan setelah berdiskusi dengan keluarga akhirnya 

pasien mengambil tindakan untuk berobat ke RS. Dr. Soetomo karena alasan yang 

tertentu. 

Tindakan untuk melakukan penemuan informasi yang dilakukan oleh pasien 

dikatakan aktif ini melihat pasien yang menemukan informasi kesehatan saat peneliti 

melakukan observasi terlihat pasien aktif melakukan diskusi dengan dokter atau 

sesama pasien untuk mendapatkan informasi atau bertukar informasi dengan pasien, 

disini dapat dikatakan bahwa kegiatan diskusi yang aktif menunjukkan bahwa mereka 

merasa memiliki kebutuhan untuk mendapatkan informasi dan termotivasi untuk 

menemukan informasi kesehatan sebanyak mungkin. Dalam menemukan informasi 

kesehatan tidak ada batasan usia untuk dikatakan aktif atau tidaknya ini dilihat dari 

interaksi pasien dengan sumber informasi yang ada baik usia muda maupun tua 

mereka semua terlihat sangat interest dalam menemukan informasi kesehatanya. 

2.2 Gambaran Umum Pasien Lupus 

Pada pasien lupus dimana saat dokter mendiagnosa bahwa seseorang 

mengalami penyakit lupus, secara umum ada tiga bentuk respon emosional yang 
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muncul pada pasien saat diketahui mengidap penyakit tertentu terlebih penyakit ini 

tergolong kedalam satu penyakit kronis yang dapat mengancam jiwa ketika terlambat 

untuk didiagnosa maka secara umum pasien akan secara tidak langsung memusatkan 

pemikiranya pada perasaan penolakan, kecemasan, atau bahkan depresi (Taylor, 

1968, dalam Fransiska, 2017). Dalam kasus yang terjadi pada pasien lupus 

kebanyakan dari mereka yang tidak mengetahui penyakit lupus sebelumnya memiliki 

perasaan emosional yang dijelaskan oleh Taylor diatas seperti penolakan, kecemasan, 

atau bahkan depresi tetapi beberapa pasien yang mengetahui tentang gejala lupus 

sebelumnya akan dengan tenang menanggapi penyakit lupus yang diderita meskipun 

tetap memiliki perasaan kecemasan, gelisah dan lain sebagainya, berbeda halnya 

dengan orang yang sebelumnya tidak mengenal penyakit lupus karena penyakit ini 

masik awam ditelinga mereka terutama mereka yang belum mengenal seperti apa 

penyakit lupus, mereka harus memusatkan pemikiranya terlebih dahulu pada perasaan 

tersebut sebelum mengenal apa itu penyakit lupus. 

Pasien yang sebelumnya mengetahui tentang penyakit lupus akan mengetahui 

penyakit lupus merupakan penyakit yang seperti apa tindakan apa yang harus 

dilakukan untuk dapat bertahan dengan penyakit yang dideritanya ini melihat kembali 

bahwa pasien yang mengetahui penyakit sebelumnya terlibat dalam penemuan 

informasi kesehatan tentang penyakit lupus. Perlu diketahui bahwasanya penyakit 

lupus bukan penyakit menular, penyakit lupus bisa menjadi penyakit yang berbahaya 

jika kita tidak mengetahui apa saja yang harus dilakukan agar lupus tidak datang 

kembali dengan mengurangi faktor pencetus kekambuhan, ini mengapa perlunya 

informasi tentang penyakit ini perlu disosialisasikan agar masyarakat lebih mengenal 

apa itu penyakit lupus. 

Penyakit lupus sendiri merupakan penyakit mengenai sistem imunitas, normalnya 

imun yang berfungsi sebagai tameng yang mencegah saat virus masuk dalam tubuh 

kita malah menyerang balik sel sehat dalam tubuh kita, ini mengapa lupus juga 

disebut dengan penyakit Autoimun. 
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Orang yang menderita penyakit lupus sering disebut dengan odapus (orang 

dengan lupus). Pasien lupus yang terdiagnosa penyakit ini bisa saja mengalami 

perubahan drastis dalam kehidupanya. Dalam kehidupannya, odapus akan beberapa 

kali mengalami suatu periode kemunculan gejala lupus yang parah dan periode 

lainnya dimana gejalanya lebih ringan. Gejala lupus pada dasarnya bisa diatasi jika 

pasien dapat menjauhi faktor yang memicu kekambuhan penyakit lupus. 

Lupus merupakan penyakit autoimun kronis yang tanda dan gejalanya dapat 

menetap selama lebih dari enam minggu dan seringnya hingga beberapa tahun. 

Namun demikian, ada juga odapus yang berhasil mengendalikan gejala lupus dengan 

baik sehingga tampak seperti orang sehat. Kemunculan gejala lupus tidak sama 

dengan pasien lain, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi hal ini. Peningkatan 

intensitas paparan faktor pencetus kekambuhan tentunya akan menyebabkan gejala 

lupus lebih sering muncul. Penyebab lupus masih belum sepenuhnya dimengerti, 

namun beberapa ahli berpendapat bahwa penyebab lupus berasal dari beberapa 

faktor, yaitu lingkungan (sinar UV, obat-obatan, infeksi, trauma/kecelakaan), faktor 

internal (stres emosional, stres fisik, demam, dan hormon estrogen ini mengapa 

pasien lupus lebih sering dialami oleh perempuan karena yang lebih banyak 

memproduksi hormone esteregon yaitu perempuan meskipun laki-laki juga memiliki 

horman esterogen) (Wallaace, 2007).  

Lupus dapat menyebabkan inflamasi dan merusak berbagai organ tubuh, seperti 

persendian, kulit, ginjal, jantung, paru-paru, pembuluh darah, dan otak. Gejala lupus 

yang paling sering dilaporkan oleh pasien selama dilapangan yaitu demam tinggi, 

ruam kulit karena fotosensitif, sendi yang bengkak/nyeri, kelemahan/kelelahan, dan 

gangguan ginjal. Baik manifestasi klinis maupun komplikasi penyakit lupus keduanya 

berpotensi menurunkan derajat kesehatan odapus, dan dapat berakibat fatal hingga 

menyebabkan kematian. Gejala lupus yang muncul sewaktu-waktu sangat berpotensi 

untuk mengganggu aktivitas sehari-hari dan menimbulkan banyak masalah lain. Agar 

dapat mencapai status kesehatan yang optimal dan kualitas hidup yang tinggi maka 
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odapus harus bersikap proaktif dalam pengelolaan penyakitnya. Untuk itu diperlukan 

pengetahuan dan informasi kesehatan mengenai lupus. 

2.3 Deskripsi Lokasi Penelitian 

2.3.1 RSUD Dr. Soetomo 

1. Profil Penelitian RS. Dr. Soetomo 

Rumah Sakit dr Sutomo Surabaya merupakan rumah sakit yang berdiri pada 

tahun 29 oktober 1938 yang didirikan oleh pemerintah belanda yang dulu 

bernama RS Central Buggerlijk Ziekenhuis (CBZ) yang bertempat di desa 

Karangmenjangan Surabaya. Namun pada tahun 1943 masa penjajahan jepang, 

pembangunan Rumah Sakit karangmenjangan dilanjutkan dan setelah selesai 

diganti menjadi Rumah Sakit AL. Pada tahun 1948 Rumah sakit simpang yang 

dikuasai oleh belanda, kemudian namanya diubah menjadi Roehmah Sakit 

Oemoem (RSO) Soerabaja. RSO. Soerabaja dibawah Departemen Kesehatan RI 

pada tahun 1950 dan berganti nama menjadi Rumah Sakit Umum (RSU) pusat. 

Sehingga berdasarkan SK. Menkes RI 20 Mei 1964 No 26769/KAB/76. RSUP 

Surabaya berganti nama menjadi RS Dr. Soetomo. Menurut SK Menkes pada 

tahun 1979 RSU Daerah Dr. Soetomo merupakan Rumah Sakit yang mempunyai 

kategori kelas A dan yang dikenal sebagai: - Rumah Sakit Pelayanan, Pendidikan 

dan Penelitian - Rumah Sakit Pusat Rujukan dan Rumah Sakit terbesar Wilayah 

Indonesia bagian Timur. Pada tahun 2002 menurut perda jatim melakukan 

perubahan nama menjadi RS Umum Dr Sutomo Surabaya. Rumah sakit Umum dr 

Sutomo mempunyai lahan seluas 163.875 m2 dengan kapasitas tempat tidur 1449 

yang terdiri dari: Graha Amerta 123 TT, Ruangan 1209 TT, IRD 88 TT, GBPT 29 

TT, lain – lain 6 TT. Lokasi Rumah sakit ini berada pada Surabaya jawa timur 

dan beralamatkan Jl. Mayjen. Prof Dr Moestopo 6-8 Surabaya. RSU Dr Sutomo 

telah mendapatkan predikat lulus akreditasi RS 16 pelayanan dan empat ISO 
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9001:2000 untuk system, managemen yang terdiri dari Graha Amerta, Instalasi 

Rawat Jalan (IRJ), dan semua Instalasi Rawat Inap (IRNA).  

2. Visi dan Misi RS. Dr. Soetomo 

1. Visi RS. Dr. Soetomo Surabaya  

Menjadi Rumah Sakit yang terkemuka dalam pelayanan, pendidikan dan 

penelitian di tingkat ASEAN.  

2. Misi RS. Dr. Soetomo Surabaya 

 Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang prima, aman, informatif, 

efektif dan manusiawi tetap memperhatikan aspek social 

 Menyelenggarakan pelayanan rujukan yang berfungsi sebagai pusat 

rujukan tertinggi dengan menggunakan teknologi modern  

 Membangun sumber daya manusia (SDM) rumah sakit yang 

profesional, akuntabel, yang berorientasi pada kastemer serta 

mempunyai integritas tinggi dalam memberikan pelayanan 

 Melaksanakan proses pendidikan yang menunjang pelayanan 

kesehatan prima berdasar standar nasional dan internasional 

 Melaksanakan penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu 

dan teknologi di bidang kedokteran dan pelayanan perumah sakitan. 

3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan di RS. Dr. Soetomo 

Untuk menunjang kesehatan yang di miliki oleh pasien, maka RS. Dr. 

Soetomo memiliki beberapa fasilitas yang dapat dinikmati oleh pasien antara 

lain:  

1. Rawat Darurat IRD  

Merupakan pelayanan pasien gawat darurat di gedung Instalasi Rawat 

Darurat (IRD) yang berlantai lima ini memberikan pelayanan selama 24 jam, 

dengan tenaga ahli darurat yang professional dan terlatih baik, dilengkapi 
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dengan peralatan modern dan canggih. Sistem pelayanan di RSU Dr sutomo 

telah memiliki sertifikat ISO tentang sistem managementnya 9001:2000  

2. Rawat Jalan Instalasi Rawat Jalan (IRJ)  

Memiliki lantai 4 dengan 24 poliklinik siap melayanani anda setiap hari 

kerja mulai jam 07.00 sampai jam 14.00 terdiri dari:  

 Unit Rawat Jalan Othopaedi  

 Unit Rawat Jantung  

 Unit Rawat Jalan Infertiliti  

 Unit Rawat Jalan Kandungan  

 Unit Rawat Jalan Paru  

 Unit Rawat Jalan Penyakit Dalam  

 Unit Rawat Jalan Geriatri  

 Unit Rawat Jalan Menopouse  

 Unit Rawat Jalan Obat Tradisional  

 Unit Rawat Jalan Paliatif 

 Unit Rawat Jalan Hamil  

 Unit Rawat Jalan Onkologi Satu Atap  

 Unit Rawat Jalan Anak  

 Unit Rawat Jalan Tumbuh Kembang Anak  

 Unit Rawat Jalan Keluarga Berencana  

 Unit Rawat Jalan THT  

 Unit Rawat Jalan Gizi  

 Unit Rawat Jalan Mata  

 Unit Rawat Jalan Syaraf  

 Unit Rawat Jalan Jiwa  

 Unit Rawat Jalan Bedah  

 Unit Rawat Jalan Pegawai  

 Unit Rawat Jalan Kulit dan Kelamin  
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 Unit Rawat Jalan Andrologi  

3. Rawat Inap  

4. Rehabilitasi medic  

5. Gigi dan mulut  

6. Bedah Pusat Terpadu  

7. Hemodialisis  

8. General check up  

9. Gedung Rawat Inap Utama (GRIU) – Graha Amerta  

10. Gedung Diagnostik center (GDC) atau Pusat Pemeriksaan Penunjang  

4. RSUD Dr. Soetomo sebagai rumah sakit rujukan 

Rumah sakit umum daerah Dr. Soetomo Surabaya merupakan rumah sakit 

kelas A, Rumah sakit pendidikan dan rumah sakit rujukan tertinggi untuk wilayah 

Indonesia Bagian Timur. Rumah sakit yang menjadi rujukan ialah rumah sakit 

kelas A yang menjadi rujukan apabila pasien sudah tidak dapat ditangani oleh 

rumah sakit lain. Sebagai rumah sakit umum daerah, pusat pendidikan dan 

rujukan tertinggi di wilayah Indonesia bagian Timur, RSUD Dr. Soetomo telah 

menyediakan poliklinik lengkap untuk bayi sampai dengan lansia, pasien umum, 

pasien rujukan, pasien jankesmas untuk penanganan segala macam penyakit dari 

penyakit ringan maupun penyakit kronik yang mengancam jiwa. Bahkan saat ini 

tim dokter yang ada di rumah sakit ini memiliki spesialis penyakit dalam, 

khususnya dalam bidang rheumatholgy yang termasuk kedalam kelompok 

penyakit lupus. 

Peningkatan jumla pasien rumah sakit ini disebabkan meningkatnya pasien 

rujukan dari rumah sakit daerah yang tidak dapat tertangan. Saat ini RSUD RSUD 

Dr. Soetomo melayani penduduk provinsi Jawa Timur sendiri 38 juta jiwa, 

peningkatan jumlah pasien disebabkan meningkatnya pasien rujukan dari rumah 

sakit daerah yang tidak dapat tertangani dengan jenis dan berbagai macam 
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penyakit. Meningkatnya jumlah pasien dapat ditangani melalui pelayanan unit 

gawat darurat, unit rawap inap, dan unit rawat jalan. 

2.3.3 Komunitas Parahita Peduli Lupus Malang 

1. Profil 

Parahita berdiri pada tanggal 26 Juli 2008, di Lab Kawi 31 Malang, dalam 

pertemuan yang dipimpin oleh Prof. Dr. dr. Handono Kalim, Sp. PD-KR 

dengan sekitar 73 orang yang terdiri dari para penyandang lupus dan 

keluarganya serta para simpatisan. 

a. Visi dan misi 

 Menjadi sebuah organisasi yang mandiri dalam melayani dan 

membantu para penyandang lupus untuk meningkatkan kualitas 

mereka dengan semangat kebersamaan.   

 Memberikan edukasi tentang lupus untuk para penyandang Lupus dan 

keluarganya, serta masyarakat; Membantu dan meringankan beban 

para penyandang lupus serta keluarganya, baik secara moril maupun 

materiil; Memperjuangkan kepentingan penyandang lupus; Menjadi 

wadah dan rumah penyandang lupus dan keluarganya serta para 

simpatisan untuk membina keakraban, pengertian, motivasi, dan 

kreativitas. 

b. Tujuan 

 Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para penyandang lupus 

dan keluarganya tentang penyakit ini sehingga mereka mampu 

mandiri dan kreatif dalam hidup dengan lupus. 

 Meningkatkan kualitas hidup para penyandang lupus. 

 Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai 

lupus, sehingga mereka ikut mendukung para penyandang lupus, dan 

dapat berobat dini jika ada kecurigaan terhadap gejala lupus.  

 Penyandang lupus mendapat pengobatan dan perawatan yang optimal. 
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 Tercapainya keakraban diantara anggota sehingga dapat saling 

mendukung satu sama lain. 

2.4.3 Komunitas Graha Kupu Lamongan 

Yayasan graha kupu adalah sebuah wadah bagi penyadang lupus dengan 

pendampingan, pemberdayaan, edukasi, dan sosialisasi bagi masyarakat tentang lupus 

dan autoiun, sehingga para odapus (orang dengan penyakit lupus) bisa hidup layak 

bersama masyrakat dan memiliki kreativitas serta prestasi sebagaimana orang normal 

lainya. Dimana yayasan komunitas graha kupu ini membuka donator dan relawan 

untuk membantu pasien lupus mewujudkan tujuan dari berdirinya komunitas ini 
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BAB III 

TEMUAN DAN PENYAJIAN DATA 

Bab ini secara umum akan melakukan atau menyajikan data-data dari hasil yang 

telah diperoleh pada saat peneliti melakukan kegiatan selama di lapangan guna 

memperoleh hasil yang diinginkan sesuai dengan penelitian ini. Pada saat melakukan 

kegiatan turun lapangan peneliti melakukan kegiatan observasi, penyebaran 

kuesioner, dan wawancara dimana hasilnya berupa data kuantitatif dan juga kualitatif. 

Data kuantitatif diperoleh dari pengisian kuesioner yang dilakukan oleh responden 

yaitu penderita lupus, sedangkan untuk data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara 

dan probing yang dilakukan peneliti kepada responden. Data kuantitatif disajikan 

dalam bentuk tabel tunggal yang mendeskripsikan berbagai aktivitas yang dilakukan 

responden guna menemukan informasi terkait permasalahan kesehatan yang 

dihadapinya. 

Untuk memberikan gambaran tentang demografi dan pengalaman terhadap 

kegunaan informasi, arti penting dan keyakinan terhadap kegunaan informasi, 

karakteristik terhadap kegunaan informasi, serta karakteristik dan kegunaan informasi 

terhadap tindakan perilaku penemuan informasi kesehatan penderita lupus, digali dan 

diungkapkan melalui wawancara peneliti dengan responden menggunakan kuesioner 

penelitian, dengan dua pola. Pertama, pola pernyataan menggunakan skala likert 

dengan lima skala respons kualitatif yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), 

Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Respons responden pada setiap 

pernyataan berskala likert tersebut berupa satu pilihan skala dari lima skala Likert 

yang tersedia untuk masing pernyataan. Jika responden menjawab Sangat Setuju (SS) 

atau Setuju (S), maka kemudian dilanjutkan pada pertanyaan pola kedua pada 

kuesioner. Pada pola kedua ini adalah berupa pertanyaan semi terbuka yang 

bersesuaian dari masing-masing responden pernyataan berskala Likert disertai 

penggalian (probing) yang dilakukan peneliti kepada responden. Dengan menerapkan 
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kedua pola ini diharapkan diperoleh gambaran lebih lengkap secara kualitatif dan 

kuantiatif.   

 

3.1 Demography (Demografi) 

Variabel demografi dalam penelitian ini diidentifikasikan berdasarkan usia, jenis 

kelamin, tingkat keparahan penyakit, lama penyakit, sosio ekonomi yang meliputi 

status perkawinan, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan. Tidak hanya itu penelti 

mencoba melakukan gambaran terhadap hamabatan demografi yang mempengaruhi 

penemuan informasi kesehatan penderita lupus. 

3.1.1 Karakteristik 

1. Usia Responden 

Data usia responden pada penelitian ini adalah dengan rentang usia yang terbagi 

kedalam lima kelompok usia yaitu kurang dari 15 tahun, 16-25 tahun, 26-35 tahun, 

36-45 tahun, dan lebih dari usia 45 tahun. 

 

Tabel 3. 1 Usia Responden 

No Usia F % 

1. < 15 Tahun 4 8.0 

2. 16-25 Tahun 21 42.0 

3. 26-35 Tahun 15 30.0 

4. 36-45 Tahun 8 16.0 

5. >46 Tahun 2 4.0 

 Total 50 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner No.1 

 

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa pada masing-masing responden yaitu penderita 

lupus mengenai usia penderita dibagi menjadi lima kelompok dengan total 50 
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responden dengan jumlah persentase sebanyak 100%. Dari tabel tersebut dapat 

diketahui bahwa penderita lupus dengan jumlah paling banyak yaitu usia 16-25 tahun 

sebanyak 21 orang dengan persentase 42%, kedua usia 26-35 tahun sebanyak 15 

orang dengan persentase 30% dan usia 36-45 tahun sebanyak 8 orang dengan 

persentase 16%, ketiga usia <15 tahun sebanyak 4 orang dengan persentase 8%, dan 

yang terakhir usia >46 tahun sebanyak 2 orang dengan persentase nilai 4%. 

2. Jenis Kelamin 

Data jenis kelamin yang akan dipaparkan dalam penjelasan ini hanya akan 

menampilkan jumlah dan persentase responden laki-laki dan perempuan yang 

ditemukan di lapangan. Jenis kelamin menjadi salah satu varibel demografi yang 

dapat diduga memiliki perbedaan perilaku penemuan informasi kesehatan diantara 

keduanya. 

Tabel 3. 2 Jenis Kelamin 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner No.2 

 

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa pada masing-masing responden yaitu penderita 

lupus mengenai jenis kelamis dibagi menjadi dua kelompok dengan total 50 

responden dengan jumlah persentase sebanyak 100%. Dari tabel tersebut dapat 

diketahui bahwa penderita lupus dengan jumlah paling banyak yaitu lebih dominan 

perempuan dibandingan dengan laki-laki dimana perempuan sebanyak 46 orang 

dengan persentase 92% sedangkan laki-laki sebanyak 4 orang dengan persentase 8%. 

No Jenis Kelamin F % 

1. Laki-laki 4 8.0 

2. Perempuan 46 92.0 

 Total 50 100.0 
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3. Tingkat Keparahan Penyakit 

Data tingkat keparahan penyakit dibagi menjadi 3 kelompok yaitu rendah, sedang, 

dan baik dimana setiap kelompok memiliki hasil yang berbeda, seperti yang 

dipaparkan dalam tabel dibawah ini. 

 

Tabel 3. 3 Tingkat Keparahan Penyakit 

No Tingkat Keparahan 

Penyakit 

F % 

1. Ringan 5 10.0 

2. Sedang 36 72.0 

3. Tinggi 9 18.0 

 Total 50 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner No.3 

 

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa pada masing-masing responden yaitu penderita 

lupus mengenai tingkat keparahan penyakit yang dirasakan dibagi menjadi tiga 

kelompok dengan total 50 responden dengan jumlah persentase sebanyak 100%. Dari 

tabel tersebut dapat diketahui bahwa tingkat keparahan penyakit dengan jumlah 

paling banyak yaitu dengan tingkat keparahan penyakit sedang sebanyak 36 orang 

dengan persentase sebesar 72%, tingkat keparahan penyakit tinggi sebanyak 9 orang 

dengan persentase sebesar 18%, sedangkan untuk tingkat penyakit ringan sebanyak 5 

orang dengan persentase 10%. 

4. Lama Penyakit 

Data lama penyakit dibagi menjadi lima kelompok berdasarkan lama   penderita 

lupus mengalami penyakitnya yaitu kelompok pertama kurang dari 1 tahun, 

kelompok kedua 1 tahun, kelompok ketiga 2 tahun, kelompok keempat 3 tahun, dan 

terakhir kelompok kelima lebih dari 3 tahun. 

 

Tabel 3. 4 Lama Penyakit 
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No Lama Penyakit F % 

1. Kurang dari 1 tahun 8 16.0 

2. 1 tahun 13 26.0 

3. 2 tahun 9 18.0 

4. 3 tahun 3 6.0 

5. Lebih dari 3 tahun 17 34.0 

 Total 50 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner No.4 

 

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa pada masing-masing responden yaitu penderita 

lupus mengenai lama penyakit yang diderita dibagi menjadi tiga kelompok dengan 

total 50 responden dengan jumlah persentase sebanyak 100%. Dari tabel tersebut 

dapat diketahui bahwa lama penyakit yang dirasakan oleh penderita lupus dengan 

jumlah paling banyak yaitu dengan lama penyakit selama lebih dari 3 tahun sebanyak 

17 orang dengan persentase sebanyak 34 %, 1 tahun sebanyak 13 orang dengan 

persentase 26%, 2 tahun sebanyak 9 orang dengan persentase 18%, kurang dari 1 

tahun sebanyak 8 orang dengan persentase 16%, dan yang terakhir 3 tahun sebanyak 

3 orang dengan persentase 9%. 

5. Status Perkawinan 

Data mengenai status perkawinan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kelompok 

pertama dengan status belum menikah, kedua menikah, dan kelompok terkahir 

dengan status telah cerai. 

 

Tabel 3. 5 Status Perkawinan 

No Status Perkawinan F % 

1. Belum menikah 21 42.0 

2. Menikah 27 54.0 

3. Cerai 2 4.0 
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 Total 50 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner No.5 

 

Tabel 3.5 menunjukkan bahwa pada masing-masing responden yaitu penderita 

lupus mengenai status perkawinan dibagi menjadi tiga kelompok dengan total 50 

responden dengan jumlah persentase sebanyak 100%. Dari tabel tersebut dapat 

diketahui bahwa status perkawinan dengan jumlah paling banyak yaitu status 

menikah sebanyak 27 orang dengan persentase 54%, status belum menikah sebanyak 

21 orang dengan persentase 42%, dan yang terakhir cerai sebanyak 2 orang dengan 

persentase 4%. 

Dari beberapa data responden mengenai status perkawinan bahwa masalah 

kesehatan yang dihadapkan pada responden tidak mempengaruhi hubungan 

perkawinan, dan juga didapatkan peran pasangan pada responden yang memiliki 

status perkawinan “menikah”. Pasangan memiliki peran yang besar dalam membantu 

responden menemukan informasi mengenai permasalahan kesehatan yang sedang 

dihadapinya. 

Selain itu didapatkan responden dengan jenis kelamin perempuan yang telah 

“menikah” hampir semua responden didiagnosa mengalami penyakit lupus pada saat 

setelah melahirkan 

6. Pekerjaan Responden 

Data pendidikan terakhir responden dibagi menjadi 7 jenis pekerjaan yaitu 

Pelajar/Mahasiswa, Guru/Dosen, Pegawai, Wirausaha, Swasta, Ibu rumah tangga, dan 

tidak bekerja 

 

Tabel 3. 6 Pekerjaan Responden 

No Jenis Pekerjaan F % 

1. Pelajar/Mahasiswa 8 16.0 

2. Guru/Dosen 3 9.0 
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3. Pegawai 2 4.0 

4. Wirausaha 1 2.0 

5. Swasta 14 28.0 

6. Ibu rumah tangga 16 32.0 

7. Tidak bekerja 6 12.0 

 Total 50 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner No.6 

 

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa responden dengan jenis pekerjaan data dengan 

jumlah paling banyak yaitu ibu rumah tangga sebanyak 16 orang dengan persentase 

32%, Swasta sebanyak 14 orang dengan persentase 28%, Pelajar/Mahasiswa 

sebanyak 8 orang dengan persentase 16%, Tidak bekerja sebanyak 6 orang dengan 

persentase 12%, Guru/Dosen sebanyak 3 orang dengan persentase 9%, Pegawai 

sebanyak 2 orang dengan persentase 4%, dan yang terakhir Wirausaha sebanyak 1 

orang dengan persentase 2%. 

7. Tingkat Pendidikan 

Data tingkat pendidikan terakhir responden dibagi menjadi 5 kelompok yaitu SD, 

SMP, SMA, Diploma, dan jawaban lainya. 

 

Tabel 3. 7 Tingkat pendidikan 

No Tingkat Pendidikan F % 

1. SD atau sederajat 5 10.0 

2. SMP atau sederajat 14 28.0 

3. SMA atau sederajat 23 46.0 

4. Diploma 5 10.0 

5. Jawaban lainya 3 6.0 

 Total 50 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner No.7 
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Tabel 3.7 menunjukkan bahwa responden dengan tingkat pendidikan terakhir dari 

50 responde, hasil persentase yang paling banyak yaitu SMA atau sederajat sebanyak 

23 orang dengan persentase 46%, SMP atau sederajat sebanyak 14 orang dengan 

persentase 28%, SD atau sedarajat dan Diploma masing-masing sebanyak 5 orang 

dengan persentase 10%, dan yang terakhir jawaban lainya yaitu Sarjana dan tidak 

bersekolah masing-masing 1 dan 2 dengan total pilihan 3 dengan persentase 6%. 

3.2 Direct Experience (Pengalaman Langsung) 

Dalam bagian ini akan disajikan data yang menggambarkan pengalaman 

langsung responden saat melakukan penemuan informasi kesehatan terkait dengan 

permasalahan kesehatanya. Pada tabel 3.8 sampai dengan tabel 3.13 berikut ini 

disajikan temuan data penelitian yang menunjukkan pengalaman langsung responden:  

3.2.1 Pengetahuan Sebelumnya 

Data ini menunjukan gambaran mengenai pengalaman sebelumya penderita saat 

melakukan interaksi dengan sumber informasi untuk mendapatkan pengetahuan dan 

memberikan daya ingat bagi penderita untuk mengatasi masalah kesehatanya. 

Tabel 3. 8 

Pengalaman sebelumnya 

Pengalaman sebelumnya F % 

Sangat Setuju 3 6.0 

Setuju 10 20.0 

Tidak Setuju 37 74.0 

Total 50 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner No.14 

 

Pada tabel 3.8 menunjukkan data mengenai medapatkan pengetahuan dan 

pengalaman sebelumnya sebelum mereka terdiagnoas penyakit lupus. Dari 50 

responden, sebanyak 37 orang dengan persentase 74% menyatakan tidak setuju 

bahwa responden sebelumnya mengenal penyakit lupus sebelum mereka sakit, kedua 
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sebanyak 10 orang dengan persentase 20% menyatakan setuju, dan yang terkahir 

sebanyk 3 orang menyatakan sangat setuju. 

Berikutnya pada tabel 3.9 di sajikan data mengenai sumber informasi yang 

dijadikan pengalaman oleh penderita lupus untuk mendapatkan informasi kesehatan: 

 

 

Tabel 3. 9 

Dari mana informasi kesehatan tentang lupus di dapat sebelumnya 

Dari mana informasi kesehatan 

tentang lupus didapat sebelumnya 

Iya    Tidak  Total 

F % F % F % 

Keluarga/kerabat 10 20.0 40 80.0 50 100.0 

Teman/sesame penderita 12 24.0 38 76.0 50 100.0 

Internet 8 16.0 42 84.0 50 100.0 

Buku/majalah 5 10.0 45 90.0 50 100.0 

Jawaban lainya 5 10.0 45 90.0 50 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner No.17 

 

Tabel 3.9 menunjukkan data yang berkaitan dengan dari mana responden 

mengenal penyakit lupus sebelum didiagnosa oleh dokter. Dari data diatas mayoritas 

mengenal lupus dari teman/sesame penderita sebanyak 12 orang dengan persentase 

24%, kedua sebanyak 10 orang dengan persentase 20% mengenal lupus dari keluarga, 

ketiga sebanyak 8 orang dengan persentase 16% mengatakan mereka mengenal lupus 

dari internet, dan terakhir sebanyak 5 orang dengan persentase 10% masing-masing 
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memilih mengenal lupus dari buku bacan dan lainya memilih mengenal dari jurnal, 

televisi, dan surat kabar. 

Dapat dilihat dari data diatas mayoritas responden cenderung memilih teman 

ketika mengenal lupus sebelum didiagnosa oleh dokter, karena kecenderungan 

responden memilih teman/sesame penderita, peneliti mencoba melakukan wawancara 

kepada salah seorang responden yang sangat paham menjelaskan alasanya memilih 

teman/sesame penderita, di dapatkan hasil probing: 

“…dulu saya pernah tau mbak sakit lupus itu dari teman ditempat kerja, dia itu 

ya sakit lupus juga, pas saya ngeluh kalo saya kok sering kaku-kaku terus 

merah-merah muka saya, batuk itu ngga sembuh-sembuh, temen saya ngerasa 

kalo saya itu takutnya lupus, saya ya ngga tau kan lupus itu apa mbak terus 

dijelaskan mbak lupus itu kaya gimana, akhirnya disuruh ketempat dokternya 

teman saya itu, saya dicek lab dll, baru ketauan kalo saya ternyata sakit lupus 

itupun ketauannya lama mbak soalnya gejala yang rasakan itu mirip kaya 

penyakit lainkan makanya susah dideteksi.” (R.7) 

 

Beberapa responden juga memilih teman maupun keluarga karena sebelumnya 

mereka mempunyai kesamaan penyakit yang diderita. Pada kasus keluarga/kerabat 

mayoritas responden mengalami penyakit lupus bukan karena faktor keturunan 

meskipun beberapa responden mengenal penyakit lupus dari keluarga/kerabat hanya 

karena informasi lupus yang disampaikan dari mulut ke mulut.  

Berdasarkan wawancara terhadap salah seorang dokter, meskipun lupus 

diturunkan angkanya relative kecil, ini dapat dilihat dari penderita yang keluarga 

dekatnya (orang tua, kakak, dan adik) beberapa juga menderita lupus (5-10% pasien 

lupus yang diturunkan dalam keluarga, 90% lainya tidak mempunyai 

keluarga/kerabat yang menderita lupus). dan hanya beberapa bayi yang terkena lupus 

dilahirkan dari ibu pasien lupus. Bahkan, jika bayi yang dilahirkan identik, 

kemungkinan yang terkena lupus hanya salah satu dari mereka bukan keduanya, tapi 

sejauh ini terdapat sekitar 30 varisasi gen yang masik dikaitkan dengan kejadi SLE 

(Systematic Lupus Erythematosus) oleh beberapa ahli.  
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Adapun karena tuntun tugas beberapa responden salah seorang mahasiswa 

mengaku mengenal lupus saat melakukan pencarian informasi melalui internet 

(Interconecction-Nerworking): 

“…saya itu pertama kali tau lupus dari jurnal di internet mbak, waktu ada 

tugas terus saya nemu jurnal tentang lupus gitu mbak ya saya sekilas tau mbak 

penyakit lupus itu kaya gimana, gejala awalnya yang saya rasakan itu mirip 

penyakit phenemonia mbak tapi ngga sembuh-sembuh sampai tiga kali kedokter 

mana aja itu mbak saya belum ketauan sakitnya itu apa, diagnosa nya dokter 

itu beda-beda cuman ada satu orang dokter itu curiga kalau saya itu lupus, 

saya dicek lab terus diobservasi, dll baru ketauan kalau saya itu kena lupus.” 

(R.41) 

Dari penjelasan responden diatas dapat diketahui karena adanya tuntutan atau 

kebutuhan (baik itu tuntutan untuk pemenuhan tugas maupun pemenuhan terhadap 

permasalahan kesehatan yang sedang dihadapi) secara tidak langusng memberikan 

dorongan kepada mereka untuk melakukan proses penemuan informasi kesehatan 

yang dapat memberikan pengetahuan tambahan kepada mereka sehingga pada saat 

mereka mengalami masalah kesehatan baikt itu dirinta maupun orang lain mereka 

memiliki pengetahuan yang didapat dari pengalamannya saat berinterkasi dengan 

sumber informasi yang ada dan mereka gunakan dalam memenuhi kebutuhan 

informasinya. 

3.2.2 Kemudahan Menemukan Informasi dari Pengalaman 

Data ini menunjukan gambaran responden mengenai kemudahan menemukan 

informasi kesehatan dari pengalaman yang didapat: 

 

Tabel 3. 10 

Kemudahan menemukan informasi dari pengalaman yang didapat 

Kemudahan menemukan informasi 

dari pengalaman yang didapat 

F % 

Sangat Setuju 1 2.0 

Setuju 37 74.0 
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Tidak Setuju 12 24.0 

Total 50 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner No.15 

 

Pada tabel 3.10 menunjukkan data mengenai kemudahan menemukan 

informasi kesehatan dari pengalaman responden mendapatkan informasi mengenai 

penyakit lupus. Dari 50 responden, sebanyak 37 orang dengan persentase 74% 

menyatakan setuju, kedua sebanyak 12 orang dengan persentase 24% memilih tidak 

setuju, dan yang terakhir sebanyak 1 orang dengan persentase 2% memilih sangat 

setuju 

Berikutnya pada tabel 3.11 di sajikan data kemudahan penderita menemukan 

informasi kesehatan tentang lupus dari pengalaman sebelumnya: 

Tabel 3. 11 

Kemudahan menemukan informasi tentang lupus dari pengalaman 

Kemudahan menemukan informasi 

tentang lupus dari pengalaman 

Iya  Tidak  Total 

F % F % F % 

Sulit 0 0.0 50 100.0 50 100.0 

Sedang  28 56.0 22 44.0 50 100.0 

Mudah  10 20.0 40 80.0 50 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner No.18 

 

Tabel 3.11 menunjukkan data yang berkaitan dengan kemudahan responden 

menemukan informasi kesehatan tentang penyakit lupus dari pengalaman yang 

mereka dapatkan. Pertama sebanyak 28 orang dengan persentase 56% memilih 

kemudahan yang didapat sedang, sedangkan yang kedua sebanyak 10 orang dengan 
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persentasr 20% memilih mudah menemukan informasi kesehatan tentang lupus dari 

pengalaman yang didapat. 

Salah seorang responden mengatakan sedang menemukan informasi kesehayan 

mengungkapkan alasanya memilih jawaban tersebut, dan didapatkan hasil probing 

dari salah seorang responden, yaitu: 

 “…dari pengalaman saya mbak nyari informasi tentang lupus yang sesuai 

sama keinginan saya itu gampang-gampang susah, jenis lupus yang saya alami 

ini kan termasuk awam jadi lebih sering saya itu tanya kedokter untuk lebih 

mudahnya.”  (R.16) 

 

Sedangkan beberapa responden yang menjawab mudah menemukan informasi 

kesehatan didapatkan dari beberapa responden yang mengikuti beberapa komunitas 

dan menjadi anggota aktif, adapula beberapa responden merasa mudah mendapatkan 

informasi kesehatan tentang lupus karena menemukan informasi kesehatan melalui 

internet, didapatkan hasil probing dari responden (R.5) dan (R.11): 

“…saya itu semenjak sakit lupus ikut kaya komunitas gitu mbak, dari situ 

saya lebih mudah cari informasi yang sesuai sama saya inginkan, soalnya 

disana setiap bulan itu ada kaya pertemuan mbak terus kadang diadakan 

seminar dan yang jadi pembicara dokter jadi saya bisa tanya-tanya tentang 

sakit saya.” (R.5) 

 

Sedangkan responden yang merasa mudah karena adanya internet yang 

membantu untuk menemukan informasi yang sesuai dengan kebutuhanya: 

“…saya lebih mudah menemukan semua informasi kesehatan melalui internet 

karena disana banyak informasi kesehatan tentang sakit saya.” (R.11) 

 

 Dari pernyataan responden kemudahan yang didapat responden untuk 

mendapatkan informasi kesehatan dari pengalaman saat berinteraksi dengan salah 

satu sumber informasi memberikan tingkat keyakinan individu untuk menemukan 

informasi kesehatan memalui sumber informasi dari pengalaman yang mereka alami. 

3.2.3 Seberapa Sering Proses Penemuan informasi Dilakukan 
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Data ini menunjukan gambaran mengenai pengalaman yang membawa mereka 

untuk lebih sering menemukan informasi kesehatan mereka. 

Tabel 3. 12 

Intensitas Menemukan Informasi Kesehatan  

Intensitas menemukan informasi 

kesehatan 

F % 

Sangat Setuju 18 36.0 

Setuju 32 64.0 

Tidak Setuju 0 0.0 

Total 50 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner No.16 

 

Pada tabel 3.12 menunjukkan data mengenai seringnya responden mencari 

informasi kesehatan tentang lupus sebelum didiagnosa penyakit lupus. Dari 50 

responden, sebanyak 36 orang dengan persentase 72% menyatakan setuju, dan 

sebanyak 18 orang dengan persentase 36% menyatakan sangat setuju. 

Berikutnya pada tabel 3.13 di sajikan seberapa sering responden terlibat untuk 

menemukan informasi kesehatan tentang penyakit lupus sebelum sakit: 

Tabel 3. 13 

Seberapa sering terlibat untuk menemukan informasi kesehatan tentang 

penyakit lupus 

Seberapa sering terlibat untuk 

mencari informasi kesehatan tentang 

lupus sebelum sakit  

Iya  Tidak  Total 

F % F % F % 

Tidak tentu 31 62.0 19 38.0 50 100.0 

Setiap bulan  16 32.0 34 64.0 50 100.0 

Setiap hari 9 18.0 41 82.0 50 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner No.19 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                     PERILAKU PENEMUAN INFORMASI........            ARSILNA AZMI



III-15 
 

Berdasarkan tabel 3.13 di atas menunjukkan gambaran mengenai seberapa 

sering responden terlibat untuk menemukan informasi kesehatan tentang penyakit 

lupus. dari 50 responden sebanyak 31 orang dengan 62% memilih menemukan 

informasi kesehatan tentang lupus dimana mayoritas responden yang memilih tidak 

tentu merupakan responden dengan tingkat keparahan penyakit sedang, kedua 

sebanyak 16 orang dengan 32% memilih melakukan penemuan informasi setiap 

bulan, dan yang terakhir sebanyak 9 orang dengan persentase 18% memilih 

melakukan penemuan informasi kesehatan setiap hari dan mayoritas responden yang 

memilih menemukan informasi setaip hari mereka yang memiliki tingkat keparahan 

penyakit yang tinggi. 

3.3 Salience (Arti Penting) 

Dalam bagian ini akan disajikan data yang menggambarkan arti penting 

responden saat melakukan penemuan informasi kesehatan terkait dengan 

permasalahan kesehatanya. Pada tabel 3.14 sampai dengan tabel 3.21 berikut ini 

disajikan temuan data penelitian yang menunjukkan arti penting responden:  

3.3.1 Permasalahan Awal 

Data ini menunjukan permasalahan awal yang dirasakan oleh responden, yang 

digambarkan dengan pemahaman mengenai gejala yang dirasakan oleh responden 

untuk mengetahui penyebab dari gejala tersebut. 

Tabel 3. 14 

Memahami gejala yang dirasakan 

Memahami gejala yang dirasakan F % 

Sangat Setuju 18 36.0 

Setuju 32 64.0 

Tidak Setuju 0 0.0 

Total 50 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner No.20 
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Pada tabel 3.14 menunjukkan data mengenai gejala yang dirasakan oleh 

responden perlu dipahami atau tidak untuk dapat mengetahui permsalahan apa yang 

mereka rassakan dikarenakan gejala yang timbul sehingga mereka terdorong dalam 

proses penemuan informasi kesehatan. hasil temuan data dilapangan dari 50 

responden sebanyak 32 orang dengan persentase 64% menyatakan setuju bahwa 

responden perlu memahami gejala yang dirasakan karena mereka mengganggap 

penting untuk mengetahui gejala dari penyakit apa yang mereka rasakan, dan 

sebanyak 18 orang dengan persentase 36% menyatakan sangat setuju bahwa 

responden perlu memahami gejala yang dirasakan. 

Berikutnya pada tabel 3.15 di sajikan data mengenai gejala seperti apa yang 

sering dirasakan oleh responden sebelum diketahui bahwa mereka terkena lupus: 

Tabel 3. 15 

Gejala yang Sering Dirasakan 

Gejala yang sering dirasakan oleh 

responden 

Iya    Tidak  Total 

F % F % F % 

Sakit, kaku, linu dan mengalami 

pembengkakan di daerah persendian 
44 88.0 6 12.0 50 100.0 

Sering mengalami demam tinggi 39 78.0 11 22.0 50 100.0 

Sering mengalami lelah yang 

berkepanjangan  
36 72.0 14 28.0 50 100.0 

Ruam pada kulit  40 60.0 10 20.0 50 100.0 

Jawaban lainya 34 68.0 16 32.0 50 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner No.24 

 

Tabel 3.15 menunjukkan data yang berkaitan dengan gejala yang palig sering 

dirasakan oleh responden. informasi kesehatan seperti apa yang didapat responden 
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untuk lebih mengenal penyakit lupus. dari 50 responden sebanyak 44 orang dengan 

persentase 88% memilih gejala yang paling sering dirasakan yaitu sakit, kaku, linu, 

dan mengalami pembengkakan di daerah persendian, kedua sebanyak 40 orang 

dengan persentase 80% memilih gejala yang paling sering dirasakan yaitu ruam pada 

kulit, ketiga sebanyak 39 orang dengan persentase 78% memilih gejala yang 

dirasakan yaitu sering mengalami demam tinggi, keempat sebanyak 36 orang dengan 

persentase 72% memilih gejala yang dirasakan yaitu sering mengalami kelelahan 

yang berkepanjangan, dan yang terakhir sebanyak 34 orang dengan persentase 68% 

memilih gejala lainya. 

Dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada dokter dan responden 

mengatakan bahwa, gejala yang dialami oleh penderita satu dengan penderita lainya 

berbeda satu sama lain, dari beberapa kasus lupus, gejalanya beragam hingga sulit 

untuk dideteksi bahwa pasien tersebut terkena lupus. Biasanya, jika gejala yang 

muncul adalah suhu tubuh yang meningkat atau demam tinggi, maka pasien akan 

segera mendatangi dokter umum tanpa pemeriksaan medis yang akurat, dokter akan 

memberi obat antiobiotik, seperti salah seorang responden: 

“…dulu saya itu demam tinggi rasanya badan itu lemes mbak dibuat aktivitas 

ngga bisa soalnya ngerasa kaya capek semua badan, ngga bisa dijelasin mbak 

capeknya itu kaya gimana, sampe seminggu itu ndak sembuh saya pergi 

kedokter saya dibilang kecapekan dikasik vitamin sama obat antiobiotik, terus 

mendingan, ndak sampek beberapa hari saya kumat lagi kaya gitu terus 

pokoknya gejalanya, dikira gejala demam berdarah kan mbak tapi hasilnya 

negative. Baru saya ketauan lupus itu lama mbak dan itupun saya taunya ya 

disini.” (R.19) 

 

Tidak hanya itu temuan dilapangan gejala awal yang paling sering dirasakan oleh 

responden mengeluh sakit di persendian karena terbatasnya informasi kesehatan 

responden mengaku hanya melakukan tindakan tanpa menghubungi ahli dibidangnya, 

seperti yang dikatakan oleh salah seorang responden: 

“…waktu pertama kali saya sakit itu mbak rasanya itu kaku, nyeri badanya 

apalagi lutut susah buat gerak ya saya pijatkan mbak ketukang pijat kok ya tak 

pijat tambah parah mbak ya dari situ saya terus ke dokter.” (R.20)  
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Adapula responden yang mengalami gejala sariawan berkepanjangan dan sulit 

untuk disembuhkan. Timbul bercak merah dibagian pipi dan hidungya. Dan beberapa 

responden mengaku pernah mengalami dan saat ini sedang mengalami radang ginjal, 

radang jantung, atau radang otak dan komplikasi lainya dimana dapat menjadi tanda 

awal penyebab lupus. 

3.3.2 Hal yang Dilakukan Terkait dengan Permasalahan Awal 

Data ini menunjukan gambaran responden yang memahami gejala yang 

dirasakan untuk mengambil tindakan yang harus dilakukan terkait dengan penyakit 

yang dideritanya: 

 

 

Tabel 3. 16 

Memahami gejala yang dirasakan untuk mengambil tindakan 

Memahami gejala yang dirasakan 

untuk mengambil tindakan yang 

harus dilakukan 

F % 

Sangat Setuju 18 36.0 

Setuju 32 64.0 

Tidak Setuju 0 0.0 

Total 50 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner No.21 

 

Pada tabel 3.16 menunjukkan data mengenai tindakan apa yang dilakukan 

responden terhadap gejala yang dirasakan. Dari 50 responden, sebanyak 32 orang 

dengan persentase 64% menyatakan setuju untuk mengambil indakan terhadap gejala 

yang dirasakan, kedua sebanyak 18 orang dengan persentase 36% menyatakan sangat 

setuju unntuk mengambil tindakan terhadap gejala yang dirasakan dengan total 

responden yang memilih setuju dan sangat setuju sebanyak 50 responden. 

Berikutnya pada tabel 3.17 di sajikan data mengenai tindakan responden saat 

diketahui bahwa gejala yang dirasakan merupakan gejala dari penyakit lupus: 
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Tabel 3. 17 

Tindakan terhadap gejala yang dirasakan 

Tindakan terhadap gejala yang 

dirasakan 

Iya  Tidak  Total 

F % F % F % 

Merenungkan masalah yang dihadapi 14 28.0 36 72.0 50 100.0 

Berdiskusi dengan keluarga 14 28.0 36 72.0 50 100.0 

Berdiskusi dengan ahlinya 22 44.0 28 56.0 50 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner No.25 

 

Tabel 3.17 menunjukkan data yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan 

oleh responden terhadap gejala yang dirasakan. Sebanyak 22 orang dengan persentase 

44% memilih melakukan tindakan dengan berdikusi dengan ahlinya, kedua sebanyak 

14 orang dengan persentase 28% masing-masing memilih melakukan tindakan 

merenungkan masalah yang dihadapi dan memilih berdiskusi dengan keluarga. 

Dari hasil pembahasan diatas paling banyak responden melakukan tindakan saat 

mulai mucul gejala awal lupus yaitu dengan memilih berdiskusi dengan ahlinya, ini 

menjelasakan orang yang sakit tindakan pertama kali untuk mengetahui penyakitnya 

yaitu melakukan penemuan informasi kesehatan dengan cara berdiskusi dengan 

ahlinya. Misal pada temuan yang didapat peneliti, responden yang mengalami ruam 

pada kulit akan berdiskusi dengan ahli kulit atau dokter spesialis kulit meskipun 

belum tentu dokter tersebut dapat langsung mengatakan pasien ini mengalami 

penyakit lupus, tapi diperlukan untuk mempelajari riwayat kesehatan pasien dan 

menggabungkan berbagai keluhan untuk di observasi baru dapat menganali penyakit 

apa, hal ini seperti yang dijelaskan dalam hasil probing yang dilakukan oleh peneliti: 

 “…waktu saya muncul ruam di muka saya itu saya kira alergikan tapi saya 

ngerasa saya ngga ada alergi apa-apa, disitu saya langsung berobat kedokter 

dan dirusuh untuk cek lab mbak, baru ketahuan lupus itu lama, pas saya dirujuk 
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sama dokter buat ke poli penyakit dalam ini baru saya ketauan saya sakit 

lupus.” (R.11) 

 

Adapun beberapa responden yang melakukan tindakan yaitu berdisukusi dengan 

anggota keluarga, beberapa responden yang mengalami gejala diatas mengaku hal 

yang pertama dilakukan saat merasakan gejala yang dirasakan dengan berdiskusi 

dengan anggota keluarga, tindakan ini bertujuan untuk mengambil tindakan 

selanjutnya yang harus dilakukan oleh responden, dan mayotias yang memilih 

tindakan ini yaitu responden yang sudah menikah dan responden yang berusia kurang 

dari 15 tahun dimana diperlukan peran keluarga untuk membantunya melakukan 

penemuan informasi kesehatan. hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah seorang 

responden perempuan yang berstatus menikah: 

“…pertama saya merasa saya sering linu-linu saya tanya suami mbak, terus 

suami dapat informasi itu coba ke rumah sakit sini, pertama saya ke rumah 

sakit sini itu ke bagian rheumatology terus itu masik lama saya ketahuan lupus, 

ketahuan lupus itu beberapa bulan setelahnya.” (R.42) 

3.3.3 Reaksi Pemikiran 

Data ini menunjukan gambaran reaksi pemikiran saat responden mengetahui 

bahwa dirinya terkena penyakit lupus. 

 

Tabel 3. 18 

Reaksi pemikiran terhadap sakit yang dirasakan 

Reaksi pemikiran terhadap sakit 

yang dirasakan 

F % 

Sangat Setuju 15 30.0 

Setuju 27 54.0 

Tidak Setuju 8 16.0 

Total 50 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner No.22 

 

Pada tabel 3.18 menunjukkan data mengenai reaksi pemikiran saat responden 

mengetahui bahwa dirinya mengalami penyakit lupus, dimana dari reaksi pemikiran 
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tersebut dapat memberikan motivasi kepada mereka agar mendapatkan informasi 

kesehatan yang tepat dimana dengan adanya informasi yang tepat dapat mengurangi 

reaksi pemikiran yang negarif seperti gelisah, cemas, khawatir, dan lain sebagainya. 

Dari 50 responden sebanyak 27 orang dengan persentase 54% memilih setuju bahwa 

perasaanya tidak menentu saat mengetahui sakit yang diderita, kedua sebanyak 15 

orang dengan persentase 30% memilih sangat setuju, dan terakhir sebanyak 8 orang 

dengan persentase 16% memilih tidak setuju. 

Berikutnya pada tabel 3.19 di sajikan data mengenai reaksi pemikiran responden 

ketika mengeatahui dirinya memiliki penyakit lupus: 

 

Tabel 3. 19 

Reaksi Pemikiran Terhadap Sakit yang Dirasakan 

Reaksi pemikiran terhadap sakit yang 

diderita 

Iya  Tidak  Total 

F % F % F % 

Sedih  10 20.0 40 80.0 50 100.0 

Gelisah  20 40.0 30 60.0 50 100.0 

Takut  12 24.0 38 72.0 50 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner No.26 

 

Tabel 3.19 menunjukkan data yang berkaitan dengan reaksi pemikiran responden 

saat mengetahui dirinya sakit lupus. Sebanyak 20 orang dengan persentase 40% 

memilih merasa gelisah saat tau dirinya sakit lupus, kedua sebanyak 12 orang dengan 

persentase 24% memilih merasa khawatir saat tau dirinya sakit lupus, dan ketiga 

sebanyak 10 orang dengan persentase 20% memilih merasa sedih. 
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 Dari hasil diatas peneliti mencoba melakukan wawancara kepada salah seorang 

responden mengapa responden merasa sedih saat tau dirinya sakit lupus, di dapatkan 

hasil probing sebagai berikut: 

“…saya itu awal diagnosanya beda-beda mbak, sampe akhirnya baru ketahuan 

kalo sakit lupus baru-baru ini. pas dibilang kalo sakit lupus itu sedih mbak 

perasaanya saya, wong saya itu ngga tau mbak lupus itu kaya apa keluarga 

saya juga ngga ada yang sakit lupus tiba-tiba kok saya sendiri kena lupus.” 

(R.3) 

 

Hal yang sama juga dijelaskan oleh salah seorang respoden laki-laki yang 

mengungkapakan alasanya memilih reaksi gelisah. Reaksi gelisah yang timbul terjadi 

karena adanya faktor kondisi dan situasi yang mendorong reaksi tersebut muncul: 

“…saya itu yang diserang bagian sarafnya mbak, awal saya tau kalo gejala 

yang saya rasakan itu penyakit lupus saya gelisah mbak. Perasaan saya 

campur aduk soalnya saya ya kepala keluarga sudah nikah punya anak tau kalo 

saya sakit itu ya beban terlebih kondisi seperti ini, gimana nanti nafkahi 

keluarga, istri sama anak.” (R.17) 

3.3.4 Seberapa Penting Informasi Kesehatan dicari 

Data ini menunjukan gambaran mengenai informasi kesehatan tentang sakit 

responden sangat penting saat ini responden merasa informasi kesehatan yang dicari 

penting untuk saat ini. 

Tabel 3. 20 

Informasi kesehatan sangat penting untuk saat ini 

Informasi kesehatan sangat penting 

untuk saat ini 

F % 

Sangat Setuju 14 28.0 

Setuju 30 60.0 

Tidak Setuju 6 12.0 

Total 50 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner No.23 
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Pada tabel 3.20 menunjukkan data mengenai pentingnya informasi kesehatan bagi 

responden saat ini. Dari 50 responden, sebanyak 30 orang dengan persentase 60% 

menyatakan setuju, kedua sebanyak 14 orang dengan persentase 28% manyatakan 

sangat setuju, dan 6 orang dengan persentase 12% memilih tidak setuju. 

Berikutnya pada tabel 3.21 di sajikan data seberapa paham rsponden menjelaskan 

perasaan yang dirakan oleh seberapa sering responden terlibat untuk mencari 

informasi kesehatan tentang penyakit lupus: 

Tabel 3. 21 

Alasan informasi kesehatan dianggap penting untuk saat ini 

Alasan informasi kesehatan dianggap 

penting untuk saat ini 

Iya  Tidak  Total 

F % F % F % 

Karena adanya perasaan ingin tau 0 0.0 50 100.0 50 100.0 

Karena adanya kebutuhan  4 8.0 46 92.0 50 100.0 

Karena tuntutan kesehatan 40 80.0 10 20.0 50 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner No.27 

 

Tabel 3.21 menunjukkan data yang berkaitan dengan alasan responden 

menganggap informasi kesehataan penting untuk saat ini. Sebanyak 40 orang dengan 

persentase 80% memilih menganggap informasi kesehatan penting karena adanya 

tuntutan kesehatan, dan sebanyak 4 orang dengan persentase 8% memilih karena 

kebutuhan. 

Dari data diatas dapat dilihat mayoritas responden menganggap informasi 

kesehatan karena adanya tuntutan kesehatan, ini tidak terlepas dari pengaruh kondisi 

dan situasi meraka. Faktor kondisi dan situasi dapat berhubungan secara langsung 

maupun tidak langsung pada kondisi kesehatan mereka. Hal ini sama seperti yang 

diungkapkan oleh salah seorang responden perempuan yang sedang hamil: 
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“…saya sudah lebih dari 3 tahun mbak kena lupus, kadang ya kumat kadang ya 

ngga, tapi alhamdulillah saat ini udah mulai baik, ini sayakan hamil anak kedua 

makanya saya berobat mbak kesini buat nyari informasi, dan bagi saya 

informasi sangat penting soalnya saya dulu pernah ada masalah sama 

kehamilan yang pertama, saya ndak mau mbak ada kejadian seperti kehamilan 

yang pertama keulang lagi.”  (R.32) 

Dari hasil kegiatan di lapangan mayoritas responden menganggap informasi 

kesehatan terutama mengenai penyakit yang dideritanya adalah penting karena 

berhubungan dengan kondisi dan situasi mereka. Dengan memperoleh informasi 

kesehatan terkait penyakitnya responden akan dapat melakukan tindakan pencegahan 

atau penyembuhan. 

3.4 Beliefs (Keyakinan) 

Dalam bagian ini akan disajikan data yang menggambarkan keyakinan responden 

saat melakukan penemuan informasi kesehatan terkait dengan permasalahan 

kesehatanya. Pada tabel 3.22 sampai dengan tabel 3.29 berikut ini disajikan temuan 

data penelitian yang menunjukkan keyakinan responden:  

3.4.1 Keyakinan terhadap Sumber Informasi yang Digunakan 

Data ini menunjukan gambaran mengenai keyakinan terhadap sumber informasi 

yang digunakan oleh responden dalam menangani masalah kesehatanya: 

Tabel 3. 22 

Perasaan yakin terhadap sumber informaasi yang digunakan 

Perasaan yakin terhadap sumber 

informasi yang digunakan 

F % 

Sangat Setuju 14 0.0 

Setuju 36 72.0 

Tidak Setuju 0 28.0 

Total 50 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner No.26 
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Pada tabel 3.22 menunjukkan data mengenai perasaan yakin responden terhadap 

saluran informasi yang digunakan untuk dapat membantu masalah kesehatan. Dari 50 

responden, sebanyak 36 orang dengan persentase 62% menyatakan setuju bahwa 

responden menemukan informasi kesehatan dari sumber informasi yang digunakan 

dapat meyakininya membantu masalah kesehatan. Dari 50 responden, dan sebanyak 

14 orang dengan persentase 28% menyatakan sangat setuju. 

Berikutnya pada tabel 3.23 di sajikan data mengenai sumber informasi kesehatan 

yang membuat responden merasa yakin dapat membantu mengenai masalah 

kesehatan yang dihadapi: 

Tabel 3. 23 

Sumber informasi yang dirasa yakin dapat membantu masalah kesehatan 

Sumber informasi yang dirasa yakin 

dapat membantu masalah kesehatan 

Iya   Tidak  Total 

F % F % F % 

Perpustakaan 5 10.0 45 90.0 50 100.0 

Layanan kesehatan 47 940 3 6.0 50 
100.0 

Dokter umum atau spesialis 50 100.0 0 0.0 50 
100.0 

Keluarga/kerabat 17 34.0 34 68.0 50 
100.0 

Teman/sesama penderita 18 36.0 32 64.0 50 
100.0 

Komunitas  18 36.0 32 64.0 50 
100.0 

Seminar/kajian 15 30.0 35 70.0 50 
100.0 

Alternative pengobatan 7 14.0 43 86.0 50 
100.0 
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Jawaban lainya 0 0.0 50 100.0 50 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner No.27 

 

Tabel 3. 23 menunjukkan data yang berkaitan dengan sumber informasi mana 

yang membuat responden merasa yakin untuk menggunakan informasi kesehatan 

tersebut. Sebanyak 50 orang orang dengan persentase 100% memilih dokter umum 

dan spesialis sebagai sumber informasi yang paling diyakini dapat membantu 

masalah kesehatanya, kedua sebanyak 47 orang dengan 94% memilih layanan 

kesehatan, ketiga sebanyak 18 orang dengan persentase 36% masing-masing memilih 

komunitas dan teman/sesama penderita, keempat sebanyak 17 orang dengan 

persentase 34% memilih keluarga, kelima 15 orang dengan persentase 30% memilih 

seminar/kajian, keenam sebanyak 7 orang dengan persentase 14% memilih alternative 

pengobatan, dan yang terakhir sebanyak 5 orang dengan persentase 10% memilih 

perpustakaan. 

Dari penjelasan diatas mayoritas sumber informasi yang diyakini oleh responden 

untuk dapat membantu permasalahan kesehatanya yaitu dokter dan layanan 

kesehatan. kenyataan ini membawa kita pada pernyataan bahwa salah satu alasan 

yang masuk akal mengapa intensitas dalam menemukan informasi dari profesional 

kesehatan tampaknya jelas karena kenyataan perilaku penemuan informasi kesehatan 

sebagian besar didorong oleh kebutuhan medis, oleh karena itu orang sama sekali 

tidak menemui dokter kecuali dia sakit (Natalie, 2014). 

Dalam menemukan informasi kesehatan, seseorang yang mengalami 

permasalahan kesehatan yang cukup serius tidak hanya menemukan informasi 

kesehatan melalui dokter maupun layanan kesehatan tetapi sumber informasi lain 

yang dapat membantu menemukan informasi kesehatan seperti sumber informasi 

yang didapat melalui sesama penderita, keluarga dan komunitas yang dibentuk untuk 

membantu penderita berbagi informasi kesehatan yang dipunya dengan sesama 

penderita, ahli dibidangnya, dan orang lain. Dibentuknya komunitas bagi penderita 
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dapat membantu mengurangi kesenjangan informasi yang dimiliki karena dengan 

adanya komunitas dapat memberikan wadah untuk menemukan informasi dan 

berbagi informasi kesehatan bagi penderita. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh 

salah seorang responden didapat hasil probing: 

“…saya itu ikut komunitas udah lumayan lama meskipun saya ndak aktif, disana 

itukan juga ada dokternya mbak, terus biasanya setiap bulan diadakan 

pertemuan, terus sering ada seminar jadi kadang sering gitu kita diundang sama 

keluarga juga diundang mbak, biar keluarga juga bisa tau lupus itu sebenernya 

penyakit yang seperti apa.” (R.44) 

  

Tersedianya sumber informasi untuk dapat mengatasi masalah kesehatanya, 

beberapa responden juga memilih salah satu sumber informasi yang diyakini dapat 

membantu dalam masalah kesehatan yang dihadapi. Dari hasil kegiatan dilapangan 

diketahui bahwa beberapa responden memilih alternative pengobatan yang dipilih 

untuk menemukan informasi kesehatanya, dari sini peneliti mencoba melakukan 

wawancara kepada responden yang memilih alternative pengobatan untuk 

menemukan alasan mengapa responden memilih menggunakan salah satu sumber 

informasi tersebut, didapatkan hasil probing dari R.10 dan R.38: 

“…saya ndak bisa berhenti mbak dari obat jadi terus-terusan minum obat, 

makanya itu mbak ayah saya kan khawatir kalau kebanyakan mengkonsumsi obat 

kurang baik soalnya ya bahan kimia makanya sama ayah saya disarankan buat 

coba ramuan herbal buat menyimbangkan gitu katanya cuman ya saya manut aja 

mbak apa yang dibilang orang tua.” (R.10)  

 

Begitu pula sama halnya dengan R.38 yang mengungkapakan alasanya, 

didapatkan hasil probing: 

“…saya itu keluhannya skeloderma jadi ada pembengkakan didaerah 

persendian, di daerah yang bengkak itu kulit saya menebal mbak. Sama 

keluarga saya, saya disarankan buat coba alternative pengoabatan ya lumayan 

mbak ada hasilnya ndak terlalu tebal kulitnya, dulu itu udah rasanya atos mbak 

kulit ini tapi mungkin juga ada rasa yakin buat sembuh makanya ada hasilnya 

soalnya saya rekomendasikan ke teman saya itu ya biasa saja ngga ada 

perubahan katanya, tapi gitu ya tergantung keyakinan orangnya juga kan mbak 

yang ngaruhi ada hasil atau ndaknya.” (R.38) 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                     PERILAKU PENEMUAN INFORMASI........            ARSILNA AZMI



III-28 
 

 

Salah satu yang mempengaruhi tingkat keyakinan sesorang ialah pengalaman 

yang dirasakan oleh seseorang. Meskipun dalam penemuanya dikaitkan dengan 

respon terhadap kebutuhan informasi, namun perilaku penemuan informasi ini juga 

dimodifikasikan berdasarkan adanya pengalaman terhadap hasil proses penemuan 

informasi terdahulu. 

3.4.2 Keyakinan terhadap Saluran Informasi yang Digunakan 

Data ini menunjukan gambaran mengenai keyakinan terhadap saluran informasi 

yang digunakan oleh responden dalam menangani masalah kesehatanya: 

 

Tabel 3. 24 

Perasaan yakin terhadap saluran informasi kesehatan yang digunakan 

Perasaan yakin terhadap saluran 

informasi kesehatan yang digunakan 

F % 

Sangat Setuju 10 20.0 

Setuju 36 72.0 

Tidak Setuju 4 8.0 

Total 50 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner No.28 

 

Pada tabel 3.24 menunjukkan data mengenai perasaan yakin responden terhadap 

sumber informasi yang digunakan untuk dapat membantu masalah kesehatan. Dari 50 

responden, sebanyak 36 orang dengan persentase 62% menyatakan setuju bahwa 

responden menemukan informasi kesehatan dari saluran informasi yang digunakan 

dapat meyakininya membantu masalah kesehatan, dan sebanyak 10 orang dengan 

persentase 28% menyatakan sangat setuju, dan yang terakhir sebanyak 4 orang 

dengan persentase 8% menyatak tidak setuju menemukan informasi kesehatan terkait 

dengan kesehatan dari saluran informasi yang digunakan dapat meyakininya 

membantu masalah kesehatanya. 
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Tabel 3.25 disajikan data mengenai saluran informasi kesehatan yang membuat 

responden merasa yakin dapat membantu mengenai masalah kesehatan yang 

dihadapi: 

Tabel 3. 25 

Saluran informasi yang dirasa yakin dapat membantu masalah kesehatan 

Saluran informasi yang dirasa yakin 

dapat membantu masalah kesehatan 

Iya   Tidak  Total 

F % F % F % 

Surat kabar 4 8.0 46 92.0 50 100.0 

Majalah  6 12.0 44 88.0 50 100.0 

Buku bacaan 12 24.0 38 64.0 50 100.0 

Televisi 27 54.0 23 46.0 50 100.0 

Radio  2 4.0 48 96.0 50 100.0 

Internet  44 88.0 6 12.0 50 100.0 

Jawaban lainya 0 0.0 50 100.0 50 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner No.29 

 

Tabel 3.25 menunjukkan data yang berkaitan dengan saluran informasi mana 

yang diyakini dapat membantu masalah kesehatanya. Sebanyak 44 orang dengan 

persentase 88% memilih internet sebagai saluran informasi yang digunakan dapat 

meyakini responden membantu masalah kesehatanya, kedua sebanyak 27 orang 

dengan persentase 54% memilih televisi, ketiga sebanyak 12 orang dengan persentase 

24% memilih buku bacaan dan, keempat sebanyak 6 orang dengan persentase 12% 

memilih majalah, kelima sebanyak 4 orang dengan persentase 8%memilih surat kabar 

dan terakhir sebanyak 2 orang dengan persentase 4% memilih radio. 
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Persentase paling banyak jika dilihat dari tabel diatas, saluran informasi yang 

digunakan dan merasa yakin terhadap saluran informasi untuk membantu menangani 

masalah kesehatanya yaitu internet, preferensi internet yang dipilih tidak menutup 

kemungkinan karena adanya perkembangan zaman di era teknologi informasi yang 

secara tidak langsung ikut mendorong pada perubahan perilaku seseorang dalam 

menemukan informasi kesehatan, kemudahan dalam mengakses internet yang dapat 

diakses kapan saja dan dimana saja menjadi alasan responden memilih internet 

sebagai saluran informasi yang paling sering digunakan, tidak hanya itu adanya 

internet memberikan ruang virtual riil kepada responden untuk membuat sebuah 

wadah komunikasi sesama penderita melalui group media sosial, hal ini seperti yang 

dikemukakan oleh beberapa responden: 

„‟…sekarang itu adanya internet semuanya lebih mudah mbak, cari-cari apa 

yang semuanya sudah tersedia mau cari informasi apa saja semuanya itu ada.” 

(R.15) 

 

Sama halnya responden yang menggunakan internet untuk membuat wadah 

sebagai tempat berbagi informasi sesama penderita: 

“…saya itu waktu berobat ya sering mbak ngobrol-ngobrol sama penderita 

juga, terus saya kapan itu dimasukkan ke group whatsapp, ya dari situ mbak 

saya berbagi informasi sama penderita kadang informasi apa kita sampaikan 

kadang itu kalau ada seminar dari dokter kita sampaikan, ya pokoknya berbagi 

informasilah mbak disana.” (R.21) 

 

Meskipun banyaknya responden yang memilih internet tetapi sebagian 

menganggap bahwa beberapa informasi kesehatan yang dibawa oleh internet masik 

diragukan kebenaranya, oleh dari itu responden merasa bahwa mereka harus memiliki 

kemampuan untuk membedakan informasi mana yang benar atau tidak untuk 

dijadikan bahan referensi dalam menemukan informasi kesehatan. 

Selanjutnya dapat kita lihat beberapa responden memilih saluran informasi 

televisi untuk menemukan informasi kesehatan, jika melihat kembali sumber 

informasi (dokter dan layanan kesehatan) dengan saluran informasi (internet dan juga 

televisi) terdapat perbedaan persentase antara keduanya tidak terlalu tinggi ini dapat 
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menunjukkan bahwa ketika seseorang memiliki masalah kesehatan yang cukup serius 

ia tidak lagi berfokus pada ahli kesehatan meskipun pada akhirnya seseorang akan 

memilih pergi kedokter ketika mengalami masalah kesehatan. 

Dari beberapa responden yang memilih televisi sebagai saluran informasi yang 

paling sering digunakan hampir semua responden dengan profesi ibu rumah tangga 

memilih saluran informasi tersebut, dari sini peneliti mencoba melakukan wawancara 

kepada salah seorang responden wanita yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga 

dan didapat alasanya memilih saluran informasi tersebut: 

“…saya itu kalau dirumah ya tontonanya televisi mbak jadi kalau ada 

informasi tentang lupus langsung saya besarkan volumenya, soalnya kan 

jarang sih mbak ada berita atau informasi tentang lupus itu di televisi, waktu 

itu ada berita, beritanya tentang even memperingati hari lupus sedunia yang 

diadakan sama yayasan lupus Indonesia, tau ada informasi tersebut saya coba 

cari-cari informasi gitu buat gabung sama yayasannya, sekarag ya saya ikut 

komunitasnya mbak tapi ngga  yang di Jakarta saya diarahkan kalo mau 

bergabung ikut di Malang, soalnya kan saya posisinya di Malang.” (R.1) 

Dari jawaban responden di atas dapat diketahui bahwa tingkat keyakinan 

seseorang dipengaruhi sumber lainya untuk menemukan informasi dari berbagai 

sumber dan saluaran informasi yang ada untuk dijadikan bahan referensi lainya. 

 

 

3.4.3 Alasan Meyakini Sumber dan Saluran Informasi yang Digunakan 

Data ini menunjukan gambaran bahwa responden memiliki alasan tertentu 

mengapa mereka merasa yakin terhadap informasi kesehatan yang didapat dari 

sumber dan saluran informasi yang mereka gunakan. 

Tabel 3. 26 

Alasan merasa yakin terhadap sumber dan saluran informasi yang digunakan 

Alasan merasa yakin terhadap sumber dan 

saluran informasi yang digunakan 

F % 

Sangat Setuju 4 8.0 

Setuju 38 76.0 
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Tidak Setuju 8 16.0 

Total 50 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner No.30 

 

Pada tabel 3.26 menunjukkan data mengenai responden yang merasa yakin 

terhadap sumber dan saluran informasi karena adanya alasan tertentu. Dari 50 

responden, sebanyak 38 orang dengan persentase 76% menyatakan setuju memilih 

sumber dan saluran informasi karena adanya alasan tertentu, kedua sebanyak 8 orang 

dengan persentase 16% menyatakan tidak setuju, dan yang terakhir sebanyak 4 orang 

dengan persentase 8% menyatakan sangat setuju. 

Berikutnya pada tabel 3.27 di sajikan data mengenai alasan responden merasa 

yakin terhadap sumber dan saluran informasi yang digunakan: 

Tabel 3. 27 

Alasan merasa yakin terhadap sumber dan saluran informasi yang digunakan 

Alasan merasa yakin terhadap sumber 

dan saluran informasi yang digunakan 

Iya   Tidak  Total 

F % F % F % 

Karena kecapatan dan kemudahan 

mengakses informasi kesehatan yang 

dibutuhkan 

 

29 58.0 21 42.0 
50 100.0 

Karena kualitas sumber dan saluran 

informasi kesehatan 
26 52.0 24 48.0 50 100.0 

Karena isi informasi yang terpercaya, 

akurat, dan juga up to date 
32 64.0 18 36.0 50 100.0 

Karena kesesuian informasi kesehatan 

terhadap permasalahan yang dihadapi 
34 68.0 16 32.0 50 100.0 

Jawaban lainnya 0 0.0 50 100.0 50 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner No.34 
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Tabel 3.27 menunjukkan data yang berkaitan dengan alasan responden merasa 

yakin terhadap sumber dan saluran informasi yang digunakan untuk mengatasi 

masalah kesehatanya. Sebanyak 34 orang dengan persentase 68% memilih alasan 

karena kesesuian informasi kesehatan terhadap permasalahan yang dihadapi, kedua 

sebanyak 32 orang dengan persentase 64% memilih alasan karena isi informasi yang 

terpercaya, akurat dan juga up to date, ketiga sebanyak 29 orang dengan persentase 

58% memilih alasan karena kecepatan dan kemudahan dalam mengakses informasi 

kesehatan yang dibutuhkan, dan yang terakhir sebanyak 26 orang dengan persentase 

56% memilih alasan karena kualitas sumber dan saluran informasi kesehatan. 

Dari hasil diatas dapat kita lihat beberapa responden lebih banyak memilih 

kesesuaian isi informai dengan alasan karena adanya kesesuaian informasi terhadap 

permasalahan yang dihadapi, seperti pemilihan dari sumber informasi yaitu dokter 

atau hal yang berhubungan dengan kesehatan karena kondisi dan situasi kesehatan 

yang cukup serius sehingga mereka secara tidak langsung akan memilih sumber 

informasi tersebut meskipun pemilihan sumber dan saluran informasi lain sebagai 

bahan referensi lain. Adanya pemilihan ini bisa dilihat karena adanya situasi dan 

kondisi yang dirasakan oleh responden sehingga mempengaruhi mereka dalam 

perilaku penemuan informasi kesehatan dimana setiap responden memiliki 

karakteristik perilaku dalam menemukan informasi kesehatan yang berhubungan 

dengan permasalahan kesehatan yang berbeda satu sama lain.  

Beberapa responden juga memilih kesesuaian isi informasi dengan alasan karena 

kualitas sumber dan saluran informasi, dari hasil pengelompokan data yang peneliti 

lakukan beberapa reponden yang memilih alasan ini adalah responden yang memilih 

sumber dan saluran informasi yang paling sering digunakan yaitu ahli medis sepert 

dokter umum dan spesialis, layanan kesehatan, buku, majalah, televisi, perpustakaan, 

dan komunitas. Mereka mengganggap sumber dan saluran informasi tersebut dipilih 

karena memiliki kualitas. 
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Begitu pula beberapa responden yang memilih kesesuian isi informasi karena isi 

informasi yang terpercaya, akurat, dan juga up to date. Dari beberapa responden yang 

memilih alasan ini pada saat memilih sumber dan saluran informasi yang paling 

sering digunakan yaitu internet. Mereka yang memilih internet meskipun mereka 

menganggap sumber informasi di internet masih diragukan kebenarannya, namun 

mereka merasa memiliki kemampuan untuk membedakan mana informasi yang benar 

dan tidak. Salah satu cara yang dilakukan untuk menghilangkan keraguan atas isi 

informasi kesehatan di internet adalah dengan memilih situs kesehatan mengenai 

lupus yang kreadibel. 

3.4.4 Kekhawatiran terhadap Informasi Kesehatan yang diterima  

Data ini menunjukan gambaran mengenai kekhawatiiran responden terhadap 

informasi kesehatan yang diterima. 

Tabel 3. 28 

Perasaan khawatir terhadap informasi kesehatan yang diterima 

Perasaan khawatir terhadap 

informasi kesehatan yang diterima 

F % 

Sangat Setuju 5 10.0 

Setuju 15 30.0 

Tidak Setuju 30 60.0 

Total 50 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner No.31 

 

Pada tabel 3.28 menunjukkan data mengenai perasaan khawatir yang 

dirasakan responden terhadap informasi yang didapat sumber dan saluran informasi 

yang digunakan. Dari 50 responden, sebanyak 30 orang dengan persentase 60% 

menyatakan tidak setuju bahwa mereka merasa khawatir terhadap informasi 

kesehatan yang didapat, kedua sebanyak 15 orang dengan persentase 30% 

menyatakan setuju, dan terakhir sebanyak 5 orang dengan persentase 10% 

menyatakan sangat setuju. 
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Berikutnya pada tabel 3.29 di sajikan data mengenai alasan responden merasa 

khawatir terhadap informasi kesehatan yang diterima: 

Tabel 3. 29 

Alasan merasa khawatir terhadap informasi kesehatan yang diterima 

Alasan merasa khawatir terhadap 

informasi kesehatan yang diterima 

Iya    Tidak  Total 

F % F % F % 

Informasi yang didapat membuat saya 

lebih teretkan dengan kondisi kesehatan 

saya 

1 2.0 49 98.0 50 100.0 

Informasi yang didapat tidak membuat 

saya lebih baik  
4 8.0 46 92.0 50 100.0 

Informasi yang didapat tidak sesuai 

dengan kondisi kesehatan saya 
15 30.0 35 70.0 50 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner No.35 

 

Tabel 3.29 menunjukkan data yang berkaitan dengan alasan responden merasa 

khawatir terhadap informasi kesehatan yang diterima. Sebanyak 15 orang dengan 

persentase 30% memilih alasan karena menganggap informasi yang didapat tidak 

sesuai dengan kondisi kesehatan, kedua sebanyak 4 orang dengan persentase 8% 

memilih alasan karena menganggap informasi yang didapat tidak membuat mereka 

lebih baik, ketiga sebanyak 1 orang dengan persentase 2% memilih alasan karena 

menganggap informasi yang didapat membuat mereka tertekan. 

Dari hasil data diatas responden yang merasa khawatir terhadap informasi 

kesehatan yang didapat beberapa responden berusia kurang dari 15 tahun, seperti 

yang diungkapkan oleh salah seorang responden dan didapatkan hasil probing: 

“…akukan ngga tau mbak sakit lupus apa terus denger orang cerita lupus 

sampai katanya ada yang ginjalnya bocor itu jadi takut mbak kok kaya gitu 

masak nanti saya sakit kaya gitu, padahal kata dokter saya ngga kena ginjalnya 

cuman lupus aja.” (R.2) 

 

Dari paparan diatas faktor situasi dapat mendorong kecemasan perasaan khawatir 

terhadap informasi yang didapat, terutama bagi anak yang masik belum dapat 
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membedakan informasi mana yang dianggap benar atau tidak dimana seharusnya 

informasi yag didapat perlu difilter kembali agar dapat digunakan sesaui kebutuhan. 

Begitupula salah seorang responden yang mengatakan merasa khawatir terhadap 

informasi yang didapat: 

“…saya pernah mbak cari informasi tentang lupus itu diinternet, saya cari saya 

liat gambar orang yang sakit lupus aduh itu saya liatnya ngeri sampe ada yang 

parah gitu mukanya mbak. Saya ya takut sendiri kan mbak jadinya, padahal 

ternyata lupus ya ndak seperti yang saya bayangkan waktu cari diinternet.” 

(R.8) 

 

Dalam temuan diatas informasi yang tidak diketahui kebenarannya dapat merubah 

persepsi seseorang terhadap informasi yang didapat atau diterima sehingga informasi 

yang diterima bisa menjadi ancaman bagi seseorang. 

3.5 Characteristic (Karakteristik) 

Dalam bagian ini akan disajikan data yang menggambarkan karakteristik 

informasi kesehatan yang dibawa dari sumber dan saluran informasi yang digunakan 

responden saat melakukan penemuan informasi kesehatan terkait dengan 

permasalahan kesehatanya. Pada tabel 3.30 sampai dengan tabel 3.33 berikut ini 

disajikan temuan data penelitian yang menunjukkan karakteristik informasi kesehatan 

yang dibawa oleh sumber dan saluran informasi yang digunakan responden: 

 

3.5.1 Jenis Informasi Kesehatan 

Data ini menunjukan gambaran mengenai jenis informasi kesehatan apa yang 

didapat dari sumber dan saluran informasi yang sesuai dengan kebutuhan respoden: 

 

Tabel 3. 30 

Jenis informasi kesehatan sesuai dengan kebutuhan 

Jenis informasi kesehatan F % 

Sangat Setuju 14 28.0 
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Setuju 36 72.0 

Tidak Setuju 0 0.0 

Total 50 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner No.36 

 

Pada tabel 3.30 menunjukkan data mengenai kesesuaian kebutuhan informasi 

dengan jenis informasi kesehatan yang dibawa oleh sumber dan saluran informasi. 

Dari 50 responden, sebanyak 36 orang dengan persentase 72% menyatakan setuju 

jenis informasi kesehatan memeliki kesesuian dengan kebutuhan informasi 

responden, dan sebanyak 14 orang dengan persentase 28% menyatakan sangat setuju 

dengan pernyataasn tersebut. 

Berikutnya pada tabel 3.31 di sajikan data mengenai jenis informasi kesehatan 

apa yang sesuai dengan kebutuhan informasi responden dari sumber dan saluran 

informasi yang digunakan: 

Tabel 3. 31 

Jenis Informasi Kesehatan  

Jenis informasi kesehatan 
Iya  Tidak  Total 

F % F % F % 

Informasi tentang cara pencegahan yang 

harus dilakukan agar sakit lupus tidak 

kambuh 

 

36 72.0 14 28.0 
50 100.0 

Informasi tentang cara pengobatan yang 

harus dilakukan saat sakit lupus mulai 

mengalami kekambuhan 

 

29 58.0 21 42.0 
50 100.0 

Informasi mengenai penjelasan bahwa sakit 

lupus, sakit yang seperti apa 
28 56.0 22 44.0 50 100.0 

Informasi tentang efek samping obat yang 

dikonsumsi 
21 42.0 29 58.0 50 100.0 

Jawaban lainya . . . 0 0.0 50 100.0 50 100.0 
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Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner No.38 

 

Tabel 3.31 menunjukkan data yang berkaitan dengan jenis informasi kesehatan 

apa yang sesuai dengan kebutuhan pengguna saat menemukan informasi kesehatan 

dari sumber dan saluran informasi yang digunakan. Sebanyak 36 orang dengan 

persentase 58% memilih informasi tentang cara pencegahan yang harus dilakukan 

agar sakit lupus tidak kambuh, kedua sebanyak 29 orang dengan persentase 58% 

memilih informasi tentang cara pengobatan yang harus dilakukan saat sakit lupus 

mulai mengalami kekambuhan, ketiga sebanyak 28 orang dengan persentase 56% 

memilih informasi mengenai penjelasan bahwa sakit lupus sakit yang seperti apa, dan 

yang terakhir sebanyak 21 orang dengan persentase 42% memilih informasi tentang 

efek samping obat yang dikonsumsi oleh responden. 

Responden yang memilih informasi tentang cara pencegahan terhaap penyakit 

lupus mayoritas yaitu responden yang mengalami tingkat keparahan penyakit yang 

sedang dan ringan dimana dapat diketahui lupus sendiri merupakan penyakit yang 

bisa sewaktu-waktu dapat datang saat kondisi tubuh lemah, terutama saat penderita 

mengalami stress, lelah, dll yang dapat memicu si lupus dapat kembali. Menurut 

wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah seorang penderita dengan tingkat 

keparahan yang sedang, di dapatkan hasil probing: 

“…dulu saya sering keluar masuk rawap inap alhamdulillah sekarang udah 

ndak, saya ikutin saran yang saya dapatkan mbak mulai dari rajin minum obat, 

selalu mikir yang positif, mengurangi aktifitas yang membuat badan drop, dan 

alhamdulillah sekarang saya bisa aktivitas kaya biasanya.” (R.39)  

Sedangkan responden yang memilih informasi tentang cara pengobatan yang 

dilakukan hampir semua responden yang memilih yaitu penderita yang memiliki 

tingkat keparahan yang tinggi meskipun ada beberapa responden dengan tingkat 

keparahan sedang memilih pilihan ini. Pada penderita dengan tingkat keparahan yang 

tingi dimana informasi yang dicarinya berkaitan dengan penyembuhan terhadap 

penyakit lupusnya saat ini. 
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3.5.2 Kesesuaian Isi Informasi Kesehatan dengan Harapan 

Data ini menunjukan gambaran mengenai kesesuaian isi informasi kesehatang 

yang sesuai dengan harapan responden saat proses menemukan informasi kesehatan: 

Tabel 3. 32 

Kesesuaian isi informasi kesehatan dengan harapan 

Kesesuian isi informasi kesehatan 

dengan harapan 

F % 

Sangat Setuju 18 36.0 

Setuju 32 64.0 

Tidak Setuju 0 0.0 

Total 50 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner No.37 

 

Pada tabel 3.32 menunjukkan data mengenai kesesuaian isi informasi 

kesehatan denga harapan mereka. Dari 50 responden, sebanyak 32 orang dengan 

persentase 64% menyatakan setuju bahwa informasi kesehatan yang mereka dapatkan 

sesuai dengan harapan mereka, dan sebanyak 18 orang dengan persentase 36% 

menyatakan sangat setuju dengan pernyataasn tersebut. 

Berikutnya pada tabel 3.33 di sajikan data mengenai kesesuaian isi informasi 

kesehatan dengan harapan: 

Tabel 3. 33 

Kesesuian isi informasi kesehatan dengan harapan   

Jenis informasi kesehatan 
Iya  Tidak  Total 

F % F % F % 

Tidak sesuai 0 0.0 50 100.0 50 100.0 

Sebagian sesuai 20 40.0 30 60.0 50 100.0 
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Sesuai  30 60.0 20 40.0 50 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner No.39 

 

Tabel 3.33 menunjukkan data yang berkaitan dengan kesesuian isi informasi 

kesehatan dengan harapan responden saat menemukan informasi kesehatan yang 

dicarinya. Sebanyak 30 orang dengan persentase 60% memilih isi informasi 

kesehatan yang didapat sesuai dengan harapan, dan sebanyak 20 orang dengan 

persentase 36% memilih isi informasi kesehatan yang didapat sebagian sesuai dengan 

harapan. 

Dari hasil temuan dilapangan beberapa responden yang memilih kesesuaian isi 

informasi kesehatan yang mereka dapatkan dari kegiatan penemuan informasi 

kesehatan mereka, hampir semua penderita mengatakan sesuai saat mereka 

berinteraksi melalui sumber informasi seperti dokter dan layanan kesehatan, dan 

beberapa sumber dan saluran informasi tertulis baik (bahan cetak maupun elektronik), 

meskipun ada beberapa responden yang mengatakan sebagian sesuai dengan harapan 

karena berdasarkan kebutuhan setiap penderita berbeda satu sama, salah seorang 

responden ibu rumah tangga dengan kondisi tingkat keparahan yang tinggi 

mengungkapkan alasanya memilih isi informasi sebagian sesaui dengan harapan, di 

dapatkan hasil probing: 

“…saya itu iya sakit lupus mbak, tapi kan penyakit lupus itu beda-beda setiap 

orang keluhanya, ada yang diserang ginjalnya, paru, jantung, persendian, kulit, 

nah saya kan termasuk lupus yang timbul gara-gara efek samping obat. Saya 

pernah mbak liat di televisi dan itu ada berita lupus kapan itu mbak dan yang 

diberita itu cuman tentang lupus itu kaya gimana ndak terlalu spesifik mbak 

jadi ya kurang sesuai.” (R.33) 

 

Dari jawaban responden diatas bahwa responden lebih mengutamakan memilih isi 

informasi kesehatan ketika melakukan penemuan informasi dari sumber informasi 

yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang dirisaukan oleh pencari 

informasi ialah isi tentang informasi yang mereka butuhkan.  
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3.6 Utilities (Kegunaan) 

Dalam bagian ini akan disajikan data yang menggambarkan kegunaan informasi 

kesehatan yang didapat oleh responden saat melakukan penemuan informasi 

kesehatan terkait dengan permasalahan kesehatanya. Pada tabel 3.34 sampai dengan 

tabel 3.37 berikut ini disajikan temuan data penelitian yang menunjukkan kegunaaan 

informasi kesehatan: 

3.6.1 Tujuan Melakukan Penemuan Informasi Kesehatan 

Data ini menunjukan gambaran mengenai alasan responden untuk 

menggunakan informasi kesehatan yang didapat: 

Tabel 3. 34 

Adanya alasan menggunakan informasi kesehatan yang didapat 

Adanya alasan menggunakan 

informasi kesehatan yang didapat 

F % 

Sangat Setuju 23 46.0 

Setuju 27 54.0 

Tidak Setuju 0 0.0 

Total 50 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner No.40 

 

Pada tabel 3.34 menunjukkan data mengenai responden yang memiliki alasan 

untuk menggunakan informasi kesehatan yang didapat. Dari 50 responden, sebanyak 

27 orang dengan persentase 54% menyatakan setuju bahwa responden memiliki 

alasan mengapa mereka menggunakan informasi kesehatan dan melakukan penemuan 

informasi kesehatan, kedua sebanyak 23 orang dengan persentase 46% memilih 

sangat setuju bahwa mereka memiliki alasan menggunakan informasi kesehatan 

yanag didapat ketika melakukan penemuan informasi kesehatan. 
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Berikutnya pada tabel 3.35 di sajikan data mengenai alasan responden 

menggunakan informasi yang didapat dari melakukan penemuan informasi kesehatan 

yang dilakukan: 

Tabel 3. 35 

Alasan menggunakan informasi kesehatan yang didapat 

Alasan menggunakan informasi 

kesehatan yang didapat 

Iya  Tidak  Total 

F % F % F % 

Untuk tindakan pencegahan terhadap 

penyakit lupus 
30 60.0 20 40.0 50 100.0 

Untuk upaya penyembuhan terhadap 

penyakit lupus 
24 48.0 26 52.0 50 100.0 

Untuk menambah pengetahuan terhadap 

penyakit lupus 
22 44.0 28 56.0 50 100.0 

Untuk meningkatkan kualitas hidup 36 72.0 14 28.0 50 100.0 

Jawaban lainya 0 0.0 50 100.0 50 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner No.42 

 

Tabel 3.35 menunjukkan data yang berkaitan dengan alasan responden 

menggunakan informasi kesehatan yang didapat. Sebanyak 36 orang dengan 

persentase 72% memilih alasan menggunakan informasi kesehatan untuk 

meningkatkan kualitas hidup, kedua sebanyak 30 orang dengan persentase 60% 

memilih untuk tindakan pencegahan terhadap penyakit lupus, ketiga sebanyak 24 

orang dengan persentase 48% memilih alasan menggunakan informasi kesehatan 

untuk upaya penyembuhan terhadap penyakit lupus,  dan terakhir sebanyak 18 orang 

dengan persentase 36% memilih alasan menggunakan informasi kesehatan untuk 

menambah pengetahuan terhadap penyakit lupus. 

Dari data diatas responden lebih banyak memilih alasan menggunakan informasi 

kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup pada pasien dimana kualitas hidup 
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yang dirasakan oleh pasien yaitu dapat tetap merasa nyaman secara fisik, psikologis, 

sosial maupun spiritual serta secara optimal memanfaatkan hidupnya untuk 

kebahagian dirinya maupun orang lain meskipun dirinya mengalami gangguan 

kesehatan dalam dirinya. Beberapa responden yang mengungkapkan alasanya 

mengapa menggunakan informasi kesehatan didapatkan hasil probing yang 

dilakukan: 

“…saya itu cari informasi kesehatan caranya bisa bertahan, tetap optimis, 

ikhlas. saya itu mikir ya positive saja saya sakit seperti ini karena yang diatas 

itu ya sayang sama saya makanya dikasik cobaan seperti ini biar saya selalu 

ingat sama yang diatas, orang sehat juga seperti itu mbak dikasik cobaan sehat 

dilihat apa orang itu semasa sehat tetap ingat sama yang diatas atau 

sebaliknya.” (R.9) 

 

Peneliti juga mencoba melakukan wawancara kepada beberapa responden yang 

memilih menggunakan informasi yang didapat untuk upaya penyembuhan karena 

adanya tuntutan kesehatan yang mendorongnya untuk melakukan proses penemuan 

informasi kesehatan, dari beberapa responden yang memilih jawaban ini di dapatkan 

hasil probing: 

“…saya itu sudah setahun lebih mbak sakit lupus dan itu sering kambuh 

makanya saya ada usaha buat gimana caranya agar sembah, ya dengan rutin 

berobat dan cari informasi yang berhubungan dengan sakit saya.” (R.14) 

 

Alasan lain dikemukakan oleh beberapa responnden yang memilih menggunakan 

informasi yang didapat untuk tindakan pencegahan terhadap penyakitya: 

“…saya itu udah lama sakit lupus dan tau kalau lupus penyakit yang termasuk 

penyakit menahun yang kemungkinanya tidak bisa sembuh hanya bisa dicegah 

kekambuhanya dengan mengurangi atau menghindari faktor yang memicu 

kekambuhan, makanya itu mbak saya cari-cari informasi tentang faktor apa 

yang bisa memicu si lupus ini datang mbak.” (R.6) 
 

3.6.2 Dampak Penemuan Informasi Kesehatan 

Data ini menunjukan penggunaan informasi kesehatan yang didapat membawa 

dampak positif terhadap perilaku responden: 
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Tabel 3. 36 

Dampak positif penggunaan informasi kesehatan  

Dampak positif penggunaan 

informasi kesehatan 

F % 

Sangat Setuju 18 36.0 

Setuju 32 64.0 

Tidak Setuju 0 0.0 

Total 50 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner No.41 

 

Pada tabel 3.36 menunjukkan data mengenai dampak positive yang diarasakan 

oleh responden terhadap perubahan yang dirasankan. Dari 50 responden, sebanyak 32 

orang dengan persentase 64% menyatakan setuju bahwa penggunaan informasi 

kesehatan yang didapat membawa perubahan pada diri responden, dan sebanyak 18 

orang dengan persentase 36% menyatakan sangat setuju. 

Berikutnya pada tabel 3.37 di sajikan data mengenai perubahan seperti apa yang 

dirasakan terahap penggunaan informasi kesehatan yang didapat: 

Tabel 3. 37 

Dampak positif terhadap perubahan pada diri penderita 

Dampak positif terhadap perubahan 

pada diri penderita 

Iya  Tidak  Total 

F % F % F % 

Lebih giat untuk mengurangi faktor 

pendukung kekambuhan lupus  

 

34 68.0 16 32.0 50 100.0 

Lebih giat untuk melakukan treatment 

yang cocok untuk memperbaiki masalah 

kesehatan 

 

26 42.0 24 58.0 
50 100.0 

Lebih giat melakukan penemuan 

informasi kesehatan lagi dan lagi 
25 50.0 25 50.0 50 100.0 

Lebih giat untuk membuat jadwal 

konsultasi dengan dokter 
24 48.0 26 52.0 50 100.0 
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Jawaban lainya 0 0.0 50 100.0 50 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner No.44 

 

Tabel 3.37 menunjukkan data yang berkaitan dengan perubahan apa yang 

dirasakan oleh responden saat menggunakan informasi kesehatan yang didapat. 

Sebanyak 34 orang dengan persentase 68% memilih perubahan menjadi lebih giat 

untuk mengurangi faktor pendukung kekambuhaan lupus dengan tidak stress, lelah, 

mengurangi paparan sinar matahari, rutin minum obat sesuai anjuran dokter, dll, 

kedua sebanyak 26 orang dengan persentase 52% memilih perubahan menjadi lebih 

giat untuk melakukan treatment yang cocok untuk memperbaiki kesehatan, ketiga 

sebanyak 25 orang dengan persentase 50% memilih perubahan menjadi lebih giat 

melakukan penemuan informasi kesehatan lagi dan lagi, dan terakhir sebanyak 20 

orang (40%) memilih perubahan menjadi lebih giat untuk membuat jadwal konsultasi 

dengan dokter. 

3.7 Action (Tindakan) 

Dalam bagian ini akan disajikan data yang menggambarkan tindakan yang 

dilakukan responden setelah melakukan proses penemuan informasi kesehatan. Pada 

tabel 3.38 sampai dengan tabel 3.41 berikut ini disajikan temuan data penelitian yang 

menunjukkan tindakan yang dilakukan responden melakukan penemuan informasi 

kesehatan:  

 

 

3.7.1 Cara Menilai Informasi Kesehatan 

Data ini menunjukan responden yang melakukn tindakan menilai dan meniliti 

kembali informasi kesehatan yang didapat: 

Tabel 3. 38 

Meneliti kembali informasi kesehatan yang didapat 
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Meneliti kembali informasi kesehatan 

yang didapat 

F % 

Sangat Setuju 18 36.0 

Setuju 24 48.0 

Tidak Setuju 8 16.0 

Total 50 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner No.44 

 

Pada tabel 3.38 menunjukkan data mengenai responden yang meneliti kembali 

informasi kesehatan yang didapat sebelum menerapkannya. Dari 50 responden, 

sebanyak 24 orang dengan persentase 48% memilih setuju untuk meneliti kembali 

informasi kesehatan sebelum menerapkannya, kedua sebanyak 18 orang dengan 

persentase 36% memilih sangat setuju, dan yang terakhir sebanyak 8 orang dengan 

persentase 16% memilih tidak setuju. 

Berikutnya pada tabel 3.39 di sajikan data cara responden meneliti dan menilai 

informasi sebelum digunakan 

Tabel 3. 39 

Cara meniliti dan menilai informasi kesehatan sebelum digunakan 

Cara meneliti dan meneliti 

informasi kesehatan sebelum 

digunakan 

Iya Tidak Total 

F % F % F % 

Mengaitkan dengan topik 

permasalahan 
32 64.0 18 36.0 50 100.0 

Mengaitkan dengan pengalaman 

pribadi 
25 50.0 25 50.0 50 100.0 

Mengaitkan dengan pengetahuan 

yang dipunya 
19 38.0 31 62.0 50 100.0 

Mengaitkan dengan informasi 

lainya yang didapat 
14 28.0 36 72.0 50 100.0 
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Jawaban lainya 0 0.0 50 100.0 50 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner No.46 

Tabel 3.39 menunjukkan data yang berkaitan dengan cara responden meneliti 

kembali informasi kesehatan yang didapat sebelum diterapkan. Sebanyak 32 orang 

dengan persentase 64% memilih meneliti kembali informasi kesehatan dengan cara 

mengaitkan dengan topik permasalahan, kedua sebanyak 25 orang dengan persentase 

50% memilih meneliti kembali informasi kesehatan dengan cara mengaitkan dengan 

cara mengaitkan dengan pengalaman pribadi, ketiga sebanyak 19 orang dengan 

persentase 38% memilih meneliti kembali informasi kesehatan dengan cara 

mengaitkan dengan pengetahuan yang dipunya, dan yang terakhir 14 orang dengan 

persentase 36% memilih mengaitkan dengan informasi lainya yang didapat: 

3.7.2 Reaksi dan Jenis Tindakan yang Dilakukan 

Data ini menunjukan gambaran reaksi dan tindakan responden seteleh 

melakukan proses penemuan informasi kesehatan: 

 

Tabel 3. 40 

Reaksi terhadap informasi kesehatan yang didapat 

Reaksi terhadap informasi kesehatan 

yang didapat 

F % 

Sangat Setuju 16 32.0 

Setuju 29 58.0 

Tidak Setuju 5 10.0 

Total 50 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner No.45 

 

Pada tabel 3.40 menunjukkan data mengenai perasaan puas terhadap proses 

penemuan informasi kesehatan yang dilakukan oleh responden. Dari 50 responden 

sebanyak 29 orang dengan persentase 58% memilih setuju bahwa mereka merasa 
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puas terhadap perilaku informasi kesehatan yang dilakukan, kedua sebanyak 16 orang 

dengan persentase 32% memilih sangat setuju, dan yang terakhir sebanyak 5 orang 

dengan persentase 10% memilih tidak setuju. 

Berikutnya pada tabel 3.41 di sajikan data mengenai tindakan apa yang dilakukan 

oleh responden saat mereka puas terhadap proses penemuan informasi kesehatan 

yang dilakukan.: 

 

Tabel 3. 41 

Tindakan yang dilakukan setelah menemukan informasi kesehatan 

Tindakan yang dilakukan setelah 

menemukan informasi kesehatan 

Iya  Tidak  Total 

F % F % F % 

Mengikuti semua saran dari informasi 

kesehatan yang didapat 
18 36.0 32 64.0 50 100.0 

Mengikuti sebagian saran dari informasi 

kesehatan yang didapat 
22 44.0 28 56.0 50 100.0 

Melakukan penemuan informasi kesehatan 

lagi sebagai referensi tambahan 

 

24 48.0 26 52.0 50 100.0 

Merekomendasikan informasi kesehatan 

yang didapat kepada orang lain 

 

33 66.0 17 34.0 50 100.0 

Tidak melakukan tindakan tambahan 26 52.0 24 48.0 50 100.0 

Jawaban lainya 0 0.0 50 100.0 50 100.0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Kuesioner No.47 

 

Tabel 3.41 menunjukkan data yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan 

responden setelah melakukan proses penemuan informasi kesehatan yang dilakukan. 

Sebanyak 33 orang dengan persentase 66% memilih merekomendasikan informasi 

kesehatan yang didapat kepada orang lain, kedua sebanyak 26 orang dengan 

persentase 52% memilih tidak melakukan tindakan tambahan, ketiga sebanyak 24 
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orang dengan persentase 48% memilih melakukan penemuan informasi kesehatan 

lagi sebagai referensi tambahan, keempat sebanyak 22 orang dengan persentase 44% 

memilih mengikuti sebagian saran dari informasi kesehatan yang didapat, dan yang 

terakhir sebanyak 18 orang dengan persentase 36% memilih mengikuti semua saran 

dari informasi kesehatan yang didapat. 

Dari hasil diatas tindakan yang paling banyak dilakukan oleh responden ialah 

dengan mengikuti sebagian saran dari informasi yang didapat serta melakukan 

penemuan informasi lagi sebagai bahan referensi tambahan, dari sini ada beberapa 

alasan mengapa responden memilih mengikuti sebagian saran dari informasi yang 

didapat karena yang pertama adanya beberapa informasi kesehatan yang 

membingungkan responden sehingga sulit untuk diterapkan, hal ini menunjukkan 

bahwa seseorang kadang kala mengalami kesulitan dalam menafsirkan informasi 

kesehatan yang didapatkanya, kedua karena informasi yang didapatkan sebelumnya 

lebih disesuaikan dengan kondisi yang sedang dialami oleh responden itu sendiri.  

Sedangkan alasan untuk responden yang memilih melakukan penemuan informasi 

sebagai referensi tambahan karena agar informasi yang didapat semakin lengkap 

sehingga memberikan perubahan yang baik pada diri responden, kedua 

membandingkan informasi yang didapatkan sebelumnya.  Seperti salah seorang 

responden yang mengungkapkan: 

 

“…informasi yang saya cari dari sumber atau saluran informasi nantinya akan 

saya bandingkan mbak dengan informasi yang saya dapatkan sebelumnya, 

soalnya kan kadang informasi satu sama lain ndak sama kan.” (R.36) 

 

Hal ini menjadi anggapan oleh responnden karena jika informasi kesehatan yang 

diperoleh tidak sama dengan informasi kesehatan yang didapat sebelumnya, maka 

respoden akan memutuskan sendiri mana informasi kesehatan yang dianggap baik 

menurutnya. 

Beberapa responden juga mengungkapkan alasan memilih untuk 

merekomendasikan informasi kesehatan yang didapat kepada orang lain, ini dapat 
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dilihat karena adanya kesamaan permasalahan yang dihadapi dengan 

merekomendasikan informasi kesehatan yang dirasa membawa perubahan untuk ikut 

merasakan perubahan yang dirasakan kepada orang lain seperti sesama penderita 

maupun keluarga/kerabat: 

“…saya sering gitu mbak berbagi informasi yang saya dapat dari mana saja 

dengan teman saya yang juga sakitnya sama seperti saya.” (49) 
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BAB IV 

TEMUAN DAN PENYAJIAN DATA 

Pada bab ini secara umum akan memaparkan analisa secara deskriptif kuantitatif 

terhadap temuan hasil data penelitian baik data kuantitatif maupun data kualitatif 

yang telah diolah berbasis computer menggunakan aplikasi SPSS 16 maupun data 

kualitatif hasil penggalian (Probing). Kedua jenis data tersebut diperoleh melalui 

wawancara peneliti dengan responden sampel terpilih dengan menggunakan 

kuesioner. Hasil analisis data pada bab ini dilakukan dengan menghubungkan 

berbagai aspek yang tertuang dalam teori dan konsep khususnya perilaku penemuan 

informasi kesehatan serta temuan pada hasil penelitian ini. Disamping itu analisis 

data pada bab ini mempertimbangkan pula pendapat para ahli di yang terkait dengan 

perilaku penemuan informasi kesehatan maupun hasil penelitian yang dilakukan 

terdahulu. Analisis data ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini. Pertama, mengenai gambaran demografi dan 

pengalaman langsung dengan kegunaan informasi kesehatan pada penderita lupus, 

kedua mengenai gambaran arti penting dan keyakinan dengan kegunaan informasi 

kesehatan pada penderita lupus, ketiga mengenai gambaran karakteristik dengan 

kegunaan informasi kesehatan pada penderita lupus, keempat mengenai gambaran 

karakteristik dan kegunaan informasi kesehatan dengan tindakan terhadap penemuan 

informasi kesehatan penderita lupus. Berikut ini merupakan pembahasan analisis data 

hasil penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian tersebut.  

Analisis tabulasi silang (Cross Tabulation) juga dilakukan dengan fokus pada 

empat rumusan masalah penelitian di atas. Pertama, keterkaitan antara demografi dan 

pengalaman langsung dengan kegunaan, kedua keterkaitan antara arti penting dan 

keyakinan dengan kegunaan, ketiga keterkaitan karakteristik dengan kegunaan, dan 

terakhir keterkaitan antara karakteristik dan kegunaan dengan tindakan. 

 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                     PERILAKU PENEMUAN INFORMASI........            ARSILNA AZMI



IV-2 
 

 

4.1 Perilaku Penemuan Informasi Kesehatan 

Perilaku penemuan informasi kesehataan adalah perilaku yang dilakukan 

individu untuk mendapatkan informasi kesehatan yang berguna bagi dirinya sendiri 

maupun orang lain. Perilaku penemuan informasi kesehatan didorong karena adanya 

kebutuhan informasi yang mendasari seseorang melakukan proses penemuan 

informasi kesehatan.  hal ini seperti yang diungkapan oleh Wilson (1999) bahwa 

perilaku penemuan informasi merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh individu 

dalam menemukan informasi akibat adanya suatu kebutuhan informasi. dalam usaha 

menemukan informasi tersebut seorang individu bisa berinteraksi dengan sumber dan 

saluran informasi yang ada. 

Pemilihan terhadap sumber dan saluran informasi, jenis informasi, dan 

perbedaan strategi untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan kebutuhanya 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor demografis, pengalaman langsung, 

pentingnya informasi, keyakinan, kegunaan, karakteristik dan tindakan seseorang 

(Johnson, 1997, dalam Case, 2007). Ketujuh faktor tersebut dapat membentuk 

penemuan informasi kesehatan yang khas pada seseorang seperti pembahasan analisis 

dibawah ini berdasarkan tabel III yang sesuai dengan model comprehensive model of 

information seeking (CMIS), yaitu: 

4.1.1 Demography (Demografi) 

Pada pembahasan ini didasarkan pada hasil temuan data pada bab III tabel 3.1 

sampai dengan tabel 3.7 menggambarkan karakteristik demografi penderita lupus 

baik itu berupa usia, jenis kelamin, tingkat keparahan penyakit, lama penyakit yang 

diderita oleh pasien, serta status sosial yang meliputi (status perkawinan, pekerjaan, 

dan tingkat pendidikan), karakterik demografi setiap orang berbeda satu sama lain ini 

mengapa dengan adanya karakteristik dapat membedakan sikap, persepsi, dan 
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perilaku untuk dapat diamati bagaimana melakukan penemuan informasi kesehatan 

yang dilakukan penderita berdasarkan karakterik demografi yang dimiliki.  

Dalam penelitian tentang perilaku penemuan informasi kesehatan ini unsur 

karakteristik demografi usia berdasarkan hasil temuan data pada tabel 3.1 didominasi 

oleh usia 16-25 tahun, temuan data ini sama halnya denga penelitian yang dilakukan 

oleh Sultan Kav dan rekanya (2012, dalam Fransiska 2017), bahwa usia dapat 

mempengaruhi seseorang dalam menemukan informasi kesehatan yaitu orang yang 

berusia lebih muda akan lebih aktif untuk menemukan informasi kesehatanya. 

Sedangkan menurut Savitri (2005) orang yang menderita lupus lebih diserang pada 

saat usia produktif meskipun temuan data dilapangan beberapa responden diserang di 

usia kurang dari 15 tahun, begitu pula jenis kelamin pada tabel 3.2 dapat dilihat angka 

tertinggi penderita lupus mayoritas perempuan dibandingkan dengan laki-laki, 

temuan data ini terkait dengan faktor jenis kelamin, beberapa penelitian mengenai 

perilaku penemuan informasi kesehatan banyak mengulas mengenai perbedaan jenis 

kelamin dalam menemukan informasi kesehatan salah satunya yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Laurance (2006) bahwa mayoritas para pencari informasi kesehatan di 

internet yaitu perempuan dibandingkan dengan laki-laki, dimna diungkapkan bahwa 

laki-laki cenderung pasif dalam melakukan penemuan informasi kesehatan (passive 

serach), penemuan informaasi kesehatan baru dilakukan ketika laki-laki telah 

mengalami gangguan kesehatan. Perbedaan ini tidak terlepas dari penyakit lupus itu 

sendiri dimana dalam temuan data terjadi perbandingan yang cukup jauh antara 

perempaun dan laki-laki yang terserang penyakit lupus karena penyakit lupus sendiri 

lebih didominasi oleh perempuan, hal ini disebabkan wanita lebih banyak 

memproduksi hormone esterogen dibandingkan dengan laki-laki, hormone esterogen 

diduga menjadi salah satu pemicu timbulnya penyakit ini (Lupus Research Allience).  

Tabel 3.3 tingkat keparahan penyakit yang lebih didominasi pada tingkat 

keparahan yang tidak terlalu serius, penyakit lupus sendiri merupakan penyakit dalam 

kelompok kronik dimana mulai dari ringan sampai berat, ada beberapa orang yang 
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bisa hidup bersama penyakit ini dengan ringan asalkan mereka menghindari faktor 

kekambuhan, namun lupus juga bisa menjadi masalah serius jika sudah pada tahap 

berat ini mengapa tidak jarang lupus dapat menimbulkan kematian.  Tabel 3.4 lama 

penyakit yang diderita responden didominasi oleh penderita yang menderita lupus 

lebih dari 3 tahun. Tabel 3.5, tabel 3.6, dan table 3.7 yang menunjukkan status sosial 

penderita lupus lebih didominasi penderita yang telah menikah, jenis pekerjaan 

responden yang mayoritas merupakan ibu rumah tangga, dan tingkat pendidikan yang 

ditemput SMA atau sederajat. Semua karakteristik demografi diatas mempengaruhi 

perilaku penemuan informasi kesehatan karena setiap individu memiliki karakterisik 

perilaku yang berbeda satu sama lain ketika mencari dan menemukan informasi 

kesehatan yang sesuai dengan kebutuhanya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh 

Hargittai dan Hinnat (2008) dalam bukunya yang berjudul Toward a Social 

Framework for Information Seeking mengatakan pentingnya meneliti perilaku 

penemuan informasi untuk mengetahui atribut sosial kelompok yang diteliti 

(karakteristik demografi), karena faktor ini berpengaruh terhadap metode yang 

mereka gunakan untuk menemukan informasi.  

4.1.2 Direct Experience (Pengalaman Langsung) 

Pada pembahasan ini didasarkan pada hasil temuan data pada bab III tabel 3.8 

sampai dengan tabel 3.13 menggambarkan pengalaman langsung penderita dalam 

menemukan informasi kesehatan dan menggunakan informasi kesehatan yang didapat 

Pengalaman langsung membawa kita pada permasalahan representasi 

pengetahuan dan memory (daya ingat). Representasi pengetahuan dan memory (daya 

ingat) dapat dijelaskan berupa pengalaman seseorang ketika mendapatkan informasi 

terkait dengan kebutuhan informasinya, pengalaman yang melibatkan pengetahuan 

dan daya ingat menjadi salah satu informasi yang dapat digunakan untuk memberikan 

tambahan pengetahuan. Hal ini seperti pengatahuan yang dimiliki penderita tentang 

penyakitnya, dari tabel 3.8 dapat dilihat mayoritas penderita belum mengenal tentang 

penyakit lupus sebelum mereka sakit, penderita mengatakan mereka masik awam 
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mendengar istilah lupus sebagai nama suatu penyakit dan hanya beberapa penderita 

yang sebelumnya telah mengenal penyakit lupus. Berdasarkan tabel 3.9 penderita 

yang sebelumnya mengenal penyakit lupus didapat dari jaringan sosial mereka 

dimana mayoritas informasi kesehatan yang mereka dapatkan dari teman/sesama 

penderita dan keluarga/kerabat. Temuan ini sesuai dengan konsep dari pengalaman 

langsung itu sendiri bahwa konsep pengalaman langsung adalah jaringan sosial 

individu dengan kebutuhan informasi. Hal ini seperti studi yang dilakukan oleh 

Johnson (2004) pada masyarakat Ulaanbatar, Mongolia diperoleh temuan bahwa 

individu akan mencari orang lain di luar jejaringnya untuk memperoleh informasi 

baru.  

Pengalaman langsung yang didapat dari jaringan sosial mereka secara tidak 

langsung memberikan pengetahuan yang baru bagi seseorang sesuai dengan 

kebutuhanya, adanya pengetahuan baru yang didapat tidak lain memberikan 

pengalaman bagi penderita untuk dapat menemukan informasi kesehatan tentang 

penyakit lupus. dari pengalaman yang dirasakan oleh penderita, mayoritas penderita 

mengungkapkan bahwa saat mereka mencari dan menemukan informasi kesehatan 

mengenai penyakit lupus beberapa respoden menjelaskan mereka merasa tidak terlalu 

mudah menemukan informasi kesehatan tentang penyakit lupus terutama mereka 

yang bertempat tinggal di pedesaan karena kurangnya fasilitas layanan kesehatan 

maupun layanan informasi kesehatan yang mendukung mereka untuk lebih mudah 

menemukan informasi kesehatan tentang penyakit lupus dengan referensi yang 

memiliki kreadibilitas seperti dokter maupun buku bacaan, meskipun beberapa 

responden bertempat tinggal di wilayah yang sulit menemukan informaasi kesehatan 

sesuaai dengan kebutuhan seperti kurangnya (layanan kesehatan dan informasi) 

mereka menjelaskan mereka dapat menemukan informasi dari internet, dimana 

dengan adanya internet dirasa dapat memberikan kemudahan dalam menemukan 

informasi kesehatan tetapi sebagian merasa informasi kesehatan yang terdapat di 

internet sering kali tidak sesuai dengan kebutuhannya dan mengganggap bahwa 
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menemukan informasi kesehatan tentang lupus tidak begitu mudah untuk dilakukan 

sesuai dengan pengalaman langsung yang mereka lakukan sebelumnya (hasil temuan 

data tabel 3.11). 

Pada tabel 3.12 dan 3.13 didapatkan hasil bahwa dari pengalaman menemukan 

informasi kesehatan tentang lupus mayoritas responden mengungkapkan bahwa 

mereka lebih intens untuk menemukan informasi mengenai penyakit lupus sebagai 

upaya untuk menambah pengetahuan mereka (tabel 3.12). Tabel 3.13 menjelaskan 

bahwa intensitas yang dilakukan oleh responden tidak menentu dalalam mencari dan 

menemukan informasi kesehatan yang mereka lakukan, hal ini seperti hasil temuan 

data dilapangan bahwa responden akan melakukan penemuan informasi kesehatan 

saat penyakit yang diderita mulai kambuh selebihnya mereka melakukan penemuan 

informasi kesehatan untuk melakukan pencegahan agar penyakit lupus tidak 

mengalami kekambuhan. Responden akan menemukan informasi kesehatan sesuai 

dengan kebutuhan dengan intensitas waktu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan 

yang dilakukan dengan lebih aktif dibandingkan sebelum mereka terserang penyakit 

lupus. keaktifan penderita menemukan informasi kesehatan dapat terjadi karena 

adanya kebutuhan informasi yang mendorong mereka melakukan penemuan 

informasi kesehatan tentang lupus, mereka akan lebih intens dalam proses penemuan 

informasi kesehatan karena adanya kebutuhan informasi yang memaksanya 

melakukan penemuan informasi kesehatan terlebih mereka yang dalam kondisi 

kesehatanya cukup serius, seperti halnya menurut Lambert (2006) pemenuhan 

kebutuhan seseorang pada informasi kesehatan dapat dilakukan setiap hari, setiap 

minggu, setiap bulan atau bahkan jangka waktu yang tidak tentu semua disesuaikan 

dengan kemauan, kondisi yang sedang dialami.oleh seseorang dan tujuan yang ingin 

dicapai. 

4.1.3 Salience (Arti Penting) 

Pada pembahasan ini didasarkan pada hasil temuan data pada bab III tabel 3.14 

sampai dengan tabel 3.21 menggambarkan arti penting penderita lupus dalam 
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menemukan informasi kesehatan dan menggunakan informasi kesehatan yang 

didapat. 

Pada tabel 3.14 dan tabel 3.15 berkaitan dengan bentuk permasalahan penderita 

berupa gejala awal yang dirasakan sebelum mereka terdiagnosa mengalami penyakit 

lupus. Gejala yang dirasakan oleh penderita menjadikan motivasi utama mereka 

untuk menemukan informasi kesehatan, ini menangkap konsep mengenai arti penting 

itu sendiri dimana informasi dianggap penting dapat memberikan motivasi kepada 

diri seseorang untuk menemukan informasi yang sesuai.  

Dalam tabel 3.14 mayoritas penderita menyatakan setuju bahwa mereka perlu 

memahami gejala yang dirasakan untuk dapat mengetahui gejala dari penyakit apa 

yang mereka rasakan terlebih penyakit lupus sangat sulit untuk dikenali karena 

penyakit ini gejalanya hampir sama dengan penyakit lain, ini mengapa penyakit lupus 

sering dikatakan sebagai “peniru ulung” (Lupus Research Allience). Adanya kesulitan 

dalam mengenali gejala yang dirasakan oleh responden mendorongnya untuk 

menemukan informasi kesehatan yang relevan dan juga aplikatif terkait dengan 

permasalahanya. Permasalahan awal yang dirasakan penderita terkait dengan 

gejalanya, dalam tabel 3.15 mayoritas penderita mengalami gejala berupa sakit, kaku, 

linu, dan mengalami pembengkakan pada daerah persendian meskipun gejala lain 

juga sering dialami oleh penderita lupus seperti rasa lelah yang berlebih, demam 

tinggi, ruam merah pada kulit, sariawan pada rongga mulut dan tenggorakan, serta 

gejala-gejala lainya yang dirasakan oleh penderita.  

Pemahaman mengenai gejala yang dirasakan oleh penderita diupayakan untuk 

mengambil tindakan atau cara terbaik yang harus dilakukan untuk dapat mengatasi 

permasalahanya. Prabhs (dalam Agus, 2008) mengungkapkan bahwa individu akan 

cenderung memilih cara terbaik dalam mencapai sasaran atau memenuhi kepentingan 

mereka berdasarkan sudut pandang mereka sendiri, seperti halnya tabel 3.16 

mayoritas penderita mengatakan setuju perlu adanya pengambilan tindakan atau cara 

terbaik untuk mengatasi permasalahanya. Salah satu cara terbaik atau tindakan yang 
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penderita lakukan untuk mengatasi permasalahanya berdasarkan hasil temuan pada 

tabel 3.17 yaitu berdiskusi dengan ahlinya terkait dengan gejala yang mereka rasakan. 

Diskusi yang dilakukan penderita saat berinteraksi dengan sumber yang dipercaya 

dan menganggap infomasi yang didapat penting terkait dengan permasalahanya dapat 

mengurangi kesenjangan informasi yang mereka miliki, hal ini seperti istilah Dervin 

(1992) mengatakan informasi yang sangat penting adalah yang digunakan untuk 

menjembatani kesenjangan, memecahkan masalah, atau ambiguitas yang 

menyesatkan.  

Adanya proses penemuan informasi kesehatan diawali dengan seseorang 

menyadari bahwa dirinya berada dalam suatu permasalahan dan membutuhkan 

informasi kesehatan terkait dengan konteks permasalahan yang dihadapinya. Saat 

seseorang tau permasalahan mereka, mereka dapat mengidentifikasikan topik 

permasalahan yang mereka miliki, mereka hanya mengetahui bahwa dirinya memiliki 

masalah. Dari sini mulai muncul rasa ketidakpastian seperti kesedihan, kecemasan, 

kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan dan lain sebagainya yang dimiliki seseorang 

terhadap permasalahanya, hal ini seperti pada tabel 3.18 dimana hasil temuan data 

penderita mengungkapkan setuju bahwa mereka mengalami perasaan tidak menentu 

terkait dengan permasalahannya dan mayoritas penderita mengungkapkan reaksi 

pemikiran yang muncul karena ketidakpastian yaitu perasaan gelisah yang mereka 

rasakan (hasil temuan data tabel 3.19). Reaksi kegelisahan yang penderita rasakan 

muncul karena adanya reaksi pemikiran terhadap pemasalahan yang mereka dihadapi. 

Kulhtau mengungkapkan pemikiran seseorang akan terfokuskan pada permasalahan 

sehingga muncul rasa ketidakpastian, untuk mendapatkan kepastian tersebut individu 

perlu melakukan aktifitas penemuan informasi. 

Perlunya proses penemuan informasi kesehatan untuk mengurangi rasa 

ketidakpastianya tentunya memberikan motivasi kepada penderita untuk menemukan 

informasi mana yang sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi. Oleh karena 

itu pada saat penderita mengetahui permasalahanya, informasi yang didapat akan 
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menjadi penting untuk digunakan dan mengurangi rasa ketidakpastian yang 

dirasakan. Ini mengapa informasi kesehatan adalah hal yang penting bagi kehidupan 

kita, setidaknya itulah yang diungkapkan oleh penderita pada tabel 3.20 dimana dari 

hasil temuan data penderita setuju bahwa informasi kesehatan tentang sakit mereka 

sangat penting. Pentingnya informasi kesehatan dapat dilihat dari motif penemuan 

informasi kesehatan dan kegunaan informasi kesehatan yang dicarinya. Berdasarkan 

temuan data pada tabel 3.21 menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan 

karena adanya tuntutan kesehatan yang menjadikan motif utama penderita melakukan 

penemuan informasi kesehatan. sedangkan kegunaan informasi kesehatan yang 

didapat untuk dapat mengatasi masalah kesehatanya dan mengurangi ketidakpastian 

yang dirasakan. 

Karena begitu pentingnya informasi kesehatan bagi seseorang terutama seseorang 

yang memiliki permasalahan yang cukup serius dimana dalam konteks ini yaitu 

penderita lupus baik itu dalam kondisi kesehatan yang ringan, sedang, maupun tinggi 

mereka menganggap informasi kesehatan penting dilakukan dan digunakan, maka 

ketika seseorang tidak menemukan informasi kesehatan yang dicari ia akan terus 

menerus melakukan penemuan informasi kesehatan sampai mereka menemukanya. 

Menurut Wilson, penemuan terus menerus hanya dimungkinkan ketikan pencarian 

aktif (active search) telah menjadi kerangka dasar gagasan, keyakinan, nilai dan 

sejenisnya. 

 

4.1.4 Beliefs (Keyakinan) 

Pada pembahasan ini didasarkan pada hasil temuan data pada bab III tabel 3.22 

sampai dengan tabel 3.29 menggambarkan keyakinan penderita lupus dalam 

menemukan informasi kesehatan dan menggunakan informasi kesehatan yang didapat 

dari sumber dan saluran informasi yang ada. Informasi kesehatan yang didapat saat 

berinteraksi dengan sumber dan saluran informasi dapat memberikan perubahan yang 

positif atau malah sebaliknya memberikan kecemasan atau khawatiran terhadap 

informasi kesehatan yang didapat. 
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Keyakinan menjadi penting dalam hal penemuan informasi karena memaksa 

pemikiran individu dan tingkat motivasi dalam penemuan informasi. keyakinan 

individu menentukan dirinya atas permasalahan yang dihadapi. Keyakinan tidak 

hanya tentang fakta melainkan berkaitan dengan situasi saat ini, tingkatan 

pengendalian kita atas suatu keadaan, dan keampuhan diri kita. Jika kita tidak 

meyakini bahwa mengetahui lebih lanjut tentang topik akan membuat kita mengalami 

efek perubahan, efek perubahan yang terjadi seperti proses berfikir, motivasi diri, dan 

mengarahkan kepada tindakan perilaku seseorang.  

Jika mengacu pada pendapat Johnson dalam teorinya (comprehensive model of 

information seeking), keyakinan ialah modal awal bagi seseorang untuk melakukan 

penemuan informasi. Seseorang yang memiliki keyakinan terhadap informasi yang 

didapat akan memberikan efek perubahan terutama dalam perilaku penemuan 

informasi kesehatan, ini berhubungan dengan sumber dan saluran informasi yang 

dijadikan sebagai sumber untuk menemukan informasi kesehatan.  

 Pemilihan terhadap sumber dan saluran informasi kesehatan yang paling diyakini 

menentukan seberapa tinggi tingkat keyakinan terhadap sumber tersebut, ini sama 

halnya penderita dalam temuan data pada tabel 3.21 dimana mayoritas penderita 

setuju bahwa informasi kesehatan yang didapat dari sumber informasi, mereka 

merasa yakin untuk dapat mengatasi masalah kesehatanya. Dari data pada tabel 3.22 

sumber informasi yang diyakini membawa perubahan kesehatan yang positive bagi 

penderita yaitu mayoritas dokter dan kedua yaitu layanan kesehatan (rumah sakit, 

puskesmas, dll). Pilihan sumber informasi dokter dan layanan kesehatan yang dipilih 

penderita menunjukkan tingkat keyakinan yang tinggi dibandingkan sumber 

informasi lainya. Temuan ini sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh 

beberapa peneliti tentang perilaku penemuan informasi kesehatan oleh Dorothy 

(2006) dan juga Britain (dalam Agus, 2008), menurut Dorothy (2006) 

mengungkapkan bahwa dokter adalah sumber informasi kesehatan yang memiliki 

kreadibilitas paling diakui oleh pelaku penemuan informasi kesehatan. Begitu pula 
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menurut Britain (dalam Agus, 2008) mengungkapkan bahwa seseorang ahli akan 

menjadi salah satu sumber informasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

informasi seseorang. 

Dalam hasil temuan meskipun dokter dan layanan kesehatan merupakan sumber 

informasi yang paling diyakini dapat membantu masalah kesehatanya tetapi 

responden juga mencari informasi diluar sumber informasi tersebut sebagai bahan 

referensi lainya. Dari hasil temuan data 3.23 sumber informasi lainya yang diyakini 

membantu masalah kesehatanya yaitu jaringan sosial mereka seperti teman dan juga 

keluarga mereka, hal ini didapat karena adanya kekuatan hubungan antara intesitas 

emosi, keintiman (keyakinan) dan layanan timbal balik yang merupakan karakteristik 

dari suatu hubungan (Marsden dan Campbell 1984). Hubungan yang terjadi antara 

keluarga dan penderita membentuk perilaku penemuan informasi kesehatan kepada 

keluarga untuk membantu anggota keluarganya yang terserang penyakit lupus, ini 

dikarenakan adanya hubungan secara interpersonal antara keluarga dan penderita, 

hubungan interpersonal hadir atas dorongan rasa cinta antar keluarga satu sama lain. 

Begitu pula dengan teman/sesama penderita, hubungan penderita antar sesama 

memberikan dorongan untuk saling berbagi informasi kesehatan yang mereka dapat 

karena adanya kesamaan permasalahan yang dihadapi, hal ini selaras dengan 

Johnson, bahwa sifat hirarki yang sama cenderung menunjukkan perilaku yang 

hampir sama dimana merupakan sifat alamiah manusia ketika mereka memilih untuk 

berinteraksi dengan orang lain yang mirip dengan dirinya, kecenderungan ini yang 

mendorong terbentuknya ikatan yang kuat antara orang-orang yang memiliki banyak 

kesamaan. Temuan yang didapat antara penderita dengan keluarga maupun teman / 

sesame penderita jelas bahwa dalam perilaku penemuan informasi kesehatan tidak 

melulu seseorang berusaha menemukan informasi kesehatan dan menggunakan 

informasi yang didapat untuk kepentingan sendiri, akan tetapi untuk membantu orang 

lain yang sedang membutuhkan informasi kesehatan (Lambert, 2006). 
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Hasil temuan data 3.22 sumber informasi lain yang digunakan oleh penderita 

yaitu komunitas, alternative pengobatan, dan juga perpustakaan. Tidak hanya itu 

beberapa responden juga setuju mangatakan bahwa mereka juga merasa yakin 

terhadap penggunaan saluran informasi untuk mangatasi masalah kesehatanya (hasil 

temuan data 3.23). Saluran informasi sendiri adalah hal yang mengarahkan seseorang 

kepada sumber yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan oleh seseorang 

sedangkan sumber adalah hal yang berisi informasi (dianggap mengandung) 

informasi yang relevan (Bystrom 1995, dalam Agus, 2008). 

Dalam temuan data pada tabel 3.24 mengatakan bahwa mayoritas responden 

merasa yakin terhadap saluran informasi yang mereka gunakan, dimana responden 

memilih beberapa saluran informasi cetak (buku bacaan, surat kabar, dan juga 

majalah) maupun elektronik (televisi, radio, internet), hasil temuan data 3.24 

mayoritas responden memilih internet untuk menemukan informasi kesehatan, 

penelusuran informasi kesehatan melalui internet meliputi website dari beberapa 

serach engine serta forum-forum diskusi seperti social media, mereka yang 

menggunakan internet cenderung ialah dari dari kelompok usia kurang dari 45 tahun 

baik perempuan dan laki-laki, beberapa responden yang bekerja yang mengaku 

menggunakan intenet untuk menemukan informasi kesehatan karena mereka merasa 

dengan penggunaan internet dapat memudahkan mereka berseluncur menemukan 

informasi yang mereka inginkan meskipun mereka harus meneli kembali kebenaran 

informasi kesehatan yang mereka dapatkan. 

Berdasarkan temuan pada bab III mengenai sumber dan saluran informasi yang 

diyakini oleh penderita, terdapat beberapa jawaban dari hasil temuan. Pertama, 

pemilihan sumber dan saluran informasi, tingkat kepercayaan dalam sumber dan 

saluran informasi responden didominasi oleh dokter ini tidak terlepas dari kualitas 

informasi yang diakui dan kreadibiltasnya ini mengapa hampir semua penderita 

memilih sumber informasi dokter sebagai sumber yang diyakini dapat membantu 

permasalahan kesehatan. Kedua, kebiasaan, kebiasaan seseorang terhadap sumber 
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dan saluran informasi memberikan tingkat keyakinan terhadap penderita seperti 

halnya keluarga, teman karena hal ini tidak didasari secara rasional akan tetapi lebih 

kepada emosional. Ketiga, faktor Pengalaman, pengalaman penderita saat 

berinteraksi dengan sumber dan saluran informasi yang sama akan berkembang untuk 

dijadikan bahan referensi lainya yang digunakan penderita untuk menemukan 

informasi kesehatan, namun berbeda halnya jika penderita mengalami pengalamam 

yang kurang memuaskan maka mereka akan beralih untuk menemukan informasi 

lainya dari sumber dan saluran informasi. 

Pada tabel 3.26 dan tabel 3.27 menggambarkan alasan penderita merasa yakin 

dengan sumber dan saluran informasi lainya, dalam temuan data pada tabel 3.26 

mayoritas penderita mengatakan setuju bahwa mereka memiliki alasan ini tidak 

terlepas dari tingkat keyakinan penderita yang mempengaruhi mereka untuk memilih 

sumber dan saluran informasi kesehatan yang mereka gunakan. Dari tabel 3.27 

didapatkan temuan bahwa alasan mereka menggunakan sumber dan saluran informasi 

kesehatan karena adanya kesesuain isi informasi dengan permasalahan kesehatan, 

temuan data ini dapat diketahui bahwa seseorang lebih mengutamakan informasi dari 

pada sumber dan saluran informasi mereka gunakan. Hal ini menunjukkan bahwa apa 

yang dirisaukan oleh penderita adalah tentang isi informasi yang mereka dapatkan 

apakah sesuai dengan masalah kesehatanya. 

Dari temuan data peniliti juga menyimpulkan alasan responden terhadap 

pemilihan sumber dan saluran informasi yang mereka yakini, terdapat 2 faktor yang 

mempengaruhi, yaitu: 

a. Kualitas  

Sumber dan saluran informasi yang berkualitas jika terdiri dari kreadibel 

dan relevan. Dikatakan kreadibel jika sumber dan saluran informasi yang 

dipilih mampu memenuhi beberapa aspek yaitu konten informasi (terpercaya, 

akurat, dan juga up to date), kepengarangan, struktur dan layout, dan tautan 

yang juga telah dipublikan pada sumber dan saluran informasi lainya, disini 
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kita tidak membicarakan kreadibilitas dari sumber informasi seperti dokter 

tetapi lebih kepada buku atau bahan cetak maupun elektronik seperti jurnal 

dan lainya karena seperti pembahasan sebelumnya bahwa dokter sendiri 

menjadi sumber informasi yang memiliki kreadibilitas bagi pelaku penemuan 

informasi kesehatan terlebih mereka yang memiliki masalah kesehatan cukup 

serius (Dorothy, 2006, dalam Agus, 2008). Sedangkan sumber dan saluran 

informasi yang relevan apabila mampu memberikan informasi yang berguna 

dan sesuai dengan kebutuhan, hal ini seperti penggunan sumber informasi 

alternative pengobatan, jika menurut penderita sumber tersebut mampu 

memberikan informasi yang memiliki “keterkaitan” antara penyakitnya, 

penderita akan merasa bahwa informasi kesehatan yang didapatnya relevan 

meskipun jika diliat dari kreadibilitasnya rendah. Ini mengapa kebanyakan 

seseorang mencari informasi yang relevan bagi mereka terlepas dari implikasi 

negative atau positifnya (Stahlberg, dalam Lambert, 2006). 

b. Aksesibilitas  

Tedapat beberapa persepsi mengenai makna aksesibilitas itu sendiri, 

namun secara umum aksesibilitas dapat disimpulkan sebagai seberapa mudah 

sesuatu untuk dijangkau, didapatkan, temu kembali yang efektif, tampilan 

yang jelas, dan perwakilan informasi yang mudah dimengerti. Dalam temuan 

data pada tabel 3.27 mayoritas penderita pengguna menggunakan internet 

dilihat dari segi aksesibilitasnya dimana tidak hanya dapat dijangkau, didapat, 

dll tetapi dapat membantu mereka menemukan informasi dan mengurangi 

usaha (waktu yang dihabiskan, biaya, dll) dalam penemuan informasi 

kesehatan tetapi diperlukan pula tingkat pemahaman mengenai informasi 

kesehatan yang didapat untuk dapat membedakan kebenaran isi dari informasi 

yang didapatnya. 

Selanjutnya pada tabel 3.28 dan 3.29 berkaitan dengan khawatiran terhadap 

informasi kesehatan yang mereka dapatkan dari sumber dan saluran informasi. Dalam 
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hasil temuan pada tabel 3.28 didapatkan temuan bahwa beberapa responden 

mengatakan setuju bahwa informasi kesahatan yang mereka dapatkan memberikan 

perasaan kekhawatiran atas informasi kesehatan yang didapat, beberapa responden 

yang merasa khawatir terhadap informasi kesehatan yang didapat mendorong 

berkurangnya tingkat keyakinan terhadap sumber dan saluran informasi yang mereka 

gunakan. Faktor ini dikarenakan beberapa responden yang memiliki pengetahuan dan 

pemahaman yang kurang akan informasi kesehatan yang didapatnya, dimana 

kelompok responden yang merasa khawatir terhadap informasinya yaitu usia muda 

dan mereka yang memiliki beckground tingkat pendidikan yang rendah,  hal ini 

diakibatkan karena adanya dorongan dari reaksi individu yang membatasi perilaku 

penemuan informasi kesehatan seperti perasaan bersalah, takut akan stigma sosial 

mengenai jenis informasi tertentu, dan khawatir bahwa informai akan berkontribusi 

pada kekhawatiran dan kecemasan yang lebih (Case et al., 2005). Pada tabel 3.29 dari 

hasil temuan data dapat diketahui mayoritas mereka yang merasa khawatir terhadap 

informasi kesehatan dikarena informasi yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan 

kondisi kesehatan mereka meskipun beberapa responden memiliki alasan lain 

mengapa mereka merasa khawatir terhadap informasi kesehatan yang mereka dapat.  

4.1.5 Characteristics (Karakteristik) 

Karakteristik yang paling mendasari dari perilaku penemuan informasi 

kesehatan adalah karakteristik yang ada disemua perempumaan dimana konsep 

tersebut muncul, tapi karateristik tersebut dapat bervariasi pada kekuatan asosiasi dan 

dapat dihadirkan dalam bentuk yang berbeda. Dalam teorinya Johnson 

mengungkapkan bahwa terdapat dua dimensi utama perilaku penemuan informasi 

kesehatan yaitu dimensi informasi dan dimensi metode. Dimensi informasi 

menekankan karakteristik informasi yang dicari, tepatnya dalam jenis dan jumlah. 

Jenis berkenaan dengan kandungan dan keanekaragaman dari penemuan. Jumlah 

berkenaan dengan seberapa banyak informasi mengenai suatu opik yang dicari oleh 

seseorang, menggaris bawahi kedalam penemuan. 
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Pada tabel 3.30 dan tabel 3.33 menggambarkan karakteristik informasi kesehatan 

yang penderita temukan terkait dengan isi informasi kesehatan yang mereka 

dapatkan. Tabel 3.30 dan tabel 3.33 menggambarkan jenis informasi kesehatan yang 

dibawa oleh sumber dan saluran informasi yang dipilih berdasarkan kecocokan 

mereka dengan kebutuhan informasi kesehatan setiap individu, hal ini selaras dengan 

temuan data pada tabel 3.30 bahwa dari mereka mengatakan setuju bahwa jenis 

informasi kesehatan yang mereka pilih dari sumber dan saluran informasi karena 

adanya kecocokan dengn kebutuhan informasi kesehatan mereka. Jenis informasi 

kesehatan yang dipilih dalam temuan data pada tabel 3.31 mayoritas dari mereka 

memilih jenis informasi kesehatan yaitu mengenai informasi kesehatan tentang cara 

pencegahan agar lupus tidak kambuh, mayoritas penderita yang memilih jenis 

informasi yaitu mereka yang sudah lama terserang penyakit lupus dan mencari 

informasi kesehatan mengenai cara pencegahan agar lupus tidak kambuh karena 

seperti yang diketahui bahwa penyakit lupus dapat datang kapan saja saat faktor 

pemicu kekambuhan seperti stress, lelah, dll tidak bisa dikendalikan oleh penderita 

lupus.  

Sedangkan dimensi metode dalam penjelasan Johnson lebih menekankan kepada 

fokus aksi yang telah diperhitungkan oleh seseorang untuk mendapatkan informasi 

mengenai kesehatanya dari sumber dan saluran informasi, bagaimana isi informasi 

kesesuaian dengan harapan mereka. Berdasarkan pada tabel 3.32 dan tabel 3.33 

menjelaskan kesesuian isi informasi kesehatan dengan harapan, dimana dalam hasil 

temuan data mayoritas responden menyatakan isi informasi kesehatan sesuai dengan 

harapan meskipun beberapa responden menyatakan sebagian sesuai dengan harapan 

mereka sehingga diperlukanya penemuan informasi kesehatan lagi. Dalam temuan 

data ini dapat dikatakan bahwa dimensi metode dalam penemuan informasi kesehatan 

lebih mengutamakan kesesuian isi informasi kesehatan dengan harapan mereka, 

gambaran ini menangkap bahwa meskipun sumber dan saluran informasi menentukan 

keberhasilan seseorang dalam menemukan informasi kesehatan yang diinginkan 
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tetapi mereka memilih isi informasi kesehatan mana yang sesuai dengan harapan 

mereka, seperti yang diungkapkan oleh Lambert (2006) bahwa beberapa individu 

akan mencari informasi kesehatan hanya pada permasalahan tertentu tetapi 

menghindari informasi mengenai kesehatan lainya atau seseorang mungkin mencari 

informasi lainya secara detail dan spesifik, ini mengapa beberapa responden merasa 

sebagian informasi kesehatan yang mereka temukan kurang seseuai dengan harapan 

karena beberapa responden mencari informasi kesehatan lain seecaraa detail dan 

spesifik untuk mengatasi masalah kesehatanya. 

4.1.6 Utilities (Kegunaan) 

Seseorang yang melakukan penemuan informasi kesehatan didominasi oleh 

tuntutan keadaan atau kondisi yang mendorong melakukan proses penemuan 

informasi kesehatan. dalam penelitian ini keadaan dan kondisi dapat berupa masalah 

kesehatan yang dihadapi oleh penderita. Kondisi dan keadaan inilah yang mendorong 

mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam bentuk perilaku 

informasi. Dalam teorinya (Johnson, 1997) potensi kegunaan itu sendiri disamakan 

dengan ketertarikan, manfaat, dan pentingnya mencapai satu tujuan. Hal ini selaras 

dengan ungkapan Wilson (1999) bahwa ketika seseorang mengalami kondisi 

membutuhkan informasi, maka orang tersebut harus menyertai kebutuhan informasi 

tersebut dengan motif untuk mendapatkan informasi, sehingga mendorong seseorang 

untuk bertindak dalam bentuk perilaku informasi  

Beragamnya kebutuhan informasi seseorang, yang mana setiap orang memiliki 

kebutuhan informasi yang berjumlah lebih dari satu dan kebutuhan informasi masing-

masing orang tersebut tidaklah sama, maka tidak bisa dihindari jika setiap orang 

mendefinisikan kebutuhan informasi sesuai dengan situasi yang mereka alami. Hal ini 

seperti hasil temuan data pada tabel 3.34 dan tabel 3.37 menggambarkan kegunaan 

informasi kesehatan yang responden dapatkan dimana pada tabel 3.34 mayoritas 

responden setuju bahwa mereka memiliki alasan menggunakan informasi kesehatan 

yang didapatkan. 
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Pada tabel 3.35 hasil temuan data lebih banyak responden menggunakan 

informasi kesehatan yang mereka dapatkan untuk meningkatkan kualitas hidup 

mereka. Dalam temuan data berdasarkan kegunaanya, penemuan informasi kesehatan 

dilakukan untuk beberapa hal antara lain: 

a. Meningkatkan kualitas hidup 

Kegunaan ini mengindikasikan bahwa penderita yang memiliki gangguan 

kesehatan dalam dirinya, memiliki perhatian yang cukup tinggi mengenai 

masalah kesehatan. Kualitas hidup yang dirasakan penderita seperti 

mengurangi kecemasan, ketakutan dan tekanan, meningkatkan harapan dan 

permberdayaan. Adanya hal ini penderita akan merasa nyaman secara fisik, 

psikologis, sosial maupun spiritual serta secara optimal memanfaatkan 

hidupnya untuk kebahagian dirinya maupun orang lain meskipun dirinya 

mengalami gangguan kesehatan. 

b. Tindakan terhadap pencegahan penyakit lupus 

Penyakit yang beraneka ragam baik itu ringan maupun kronis memiliki 

tindakan yang berbeda untuk mencegah penyakit agar sedini mungkin 

terhindar dari suatu penyakit dengan melakukan tindakan pencegahan. 

Tindakan pencegahan dilakukan untuk menghindari masalah kesehatan yang 

pernah dialami sebelumnya, pada kasus penderita lupus tindakan pencegahan 

perlu dilakukan agar menghindari kekambuhan dari penyakit lupus itu sendiri.  

c. Upaya penyembuhan terhadap penyakit lupus 

Upaya penyembuhan sebagai upaya tindakan yang dilakukan seseorang 

saat dihadapkan dengan masalah kesehatan dan memerlukan tindakan 

penyembuhan agar dapat sembuh dari masalah kesehatan, dalam kasus 

penderita lupus saat penderita lupus mengalami gangguan kesehataan yang 

dialami saat lupus menyerang, informasi kesehatan yang digunakan 

diupayakan agar dapat memberikan coping strategy yang efektif terhadap 

masalah kesehatan mereka. 
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d. Menambah pengetahuan tentang penyakit lupus 

Seseorang yang melakukan penemuan informasi kesehatan dengan tujuan 

untuk menambah pengetahuan menunjukkan kecenderungan yaitu sebagai 

seorang yang merasa memiliki kesenjangan informasi antara pengetahuan 

yang dimiliki dengan pengetahuan diluar dirinya. Seseorang yang merasa 

memiliki kesenjangan akan berupaya untuk mengatasi kesenjangan informasi 

dengan melakukan penemuan informasi kesehatan dengan melibatkan strategy 

serta sumber dan saluran informasi untuk mendapatkan informasi kesehatan 

sesuai dengan permasalahan kesehatan dan kebutuhan informasi mereka. 

Dalam hal kegunaan informasi, proses penemuan informasi kesehatan yang 

dilakukan oleh penderita diyakini dapat memiliki perubahan yang berarti terhadap 

permasalahan kesehatan yang dihadapinya, perubahan yang berarti dalam diri 

penderita seperti pada tabel 3.36 dan tabel 3.37 bahwa reponden merasa memiliki 

perubahan terhadap dirinya ketika melakukan proses penemuan informasi kesehatan. 

Tabel 3.37 menggambarkan perubahan pada diri responden ketika melakukan proses 

penemuan informasi kesehaan yaitu agar lebih giat mengurangi faktor pendukung 

kekambuhan lupus dengan tidak stresss, lelah, mengurangi paparan sinar matahari, 

rutin minum obat sesuai dengan anjuran dokter, dll, dimana kelompok yang memilih 

pernyataan ini mereka yang memiliki tingkat keparahan yang sedang ini dikarenakan 

mereka yang memiliki tingkat keparahan sedang cenderung untuk dapat bertahan 

dengan penyakit yang dideritanya agar terhindar dari kekambuhan penyakit lupus, hal 

ini sesuai dengan (Johnson, 1997, dalam Case, 2007) proses perilaku penemuan 

informasi kesehatan memberikan adanya efek perubahan terhadap pelaku penemuan 

informasi kesehatan itu sendiri.  

4.1.7 Tindakan 

Penemuan informasi kesehatan tidak hanya melibatkan pilihan terhadap sumber 

dan saluran informasi tetapi juga proses, perasaan, dan keseluruhan perilaku lainya 
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serta elemen kognitif. Bahkan, pilihan sederhana terhadap sumber dan saluran 

informasi yang digunakan dapat dikarakteristikkaan berdasarkan jumlah informasi 

yang dipilih dan sebarapa mendalam pengujian atau penelitian kembali terhadap 

informasi kesehatan yang didapat. Pernyataan ini sesuai dengan temuan data pada 

tabel tabel 3.38 dan tabel 3.41 dimana menggambarkan tindakan yang dilakukan saat 

penderita mendapatkan informasi kesehatan dari proses berarti yang mereka lakukan 

saat melakukan penemuan informasi kesehatanya. Tindakan yang dilakukan penderita 

sebelum menerapkan informasi kesehatan yang didapat terlebih dahulu mereka 

mengungkapkan untuk meneliti kembali informasi kesehatan yang mereka dapatkan 

dengan topik permasalahan yang mereka hadapkan karena beberapa responden 

mengatakan informasi kesehatan yang mereka dapatkan tidak semua sesuai dengan 

permaslahan kesehatan yang mereka dapatkan, meskipun beberapa responden 

mengatakan meneliti kembali informasi kesehatan yang didapat dengan cara 

mengaitkan dengan topik permsalahan beberapa responden memilih meneliti dan 

menilai informasi kesehatan dengan cara mengaitkan informasi yang didapat dengan 

informasi lain yang mereka miliki, hal ini bertujuan untuk menilai informasi 

kesehatan yang dimiliki dapat diterapkan untuk mengatasi masalah kesehatanya atau 

sebaliknya, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Paisley (dalam Donald, 2008). 

Mengungkapkan bahwa seseorang harus selektif dalam memilih informasi mana yang 

paling sesuai dengan kebutuhanya agar informasi eksehatan yang didapat dapat 

digunakan sebagai upaya problem solving dalam kehidupan. 

Tindakan dalam teori Johnson merupakan komponen akhir dari model 

comprehensive model of information seeking (CMIS), tindakan seseorang pada saat 

melakukan penemuan informasi kesehatan yang dipengaruhi beberapa faktor dalam 

model CMIS itu sendiri. Dalam hasil temuan data berdasarkan pada tabel 3.40 dan 

3.41 menggambarkan tindakan lanjutan yang dilakukan penderita saat melakukan 

proses berarti dalam penemuan informasi kesehatan, dimana dalam tabel 3.41 

menggambarkan hasil temuan data penderita yang mengambil tindakan lanjutan 
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berupa merekomendasikan informasi kesehatan yang didapat kepada orang lain, 

mengikuti sebagian saran dari informasi kesehatan yang didapat, mengikuti semua 

saran dari informasi kesehatan yang didapat, melakukan penemuan informasi 

kesehatan lagi sebagai referensi tambahan, dan tidak melakukan tindakan tambahan.  

 

4.2 Gambaran keterkaitan demografi dan pengalaman langsung dengan 

kegunaan 

4.2.1 Gambaran keterkaitan demografi dengan kegunaan 

Pada tabel 4.1 saampai dengan tabel 4.2 menggambarkan demografi penderita 

lupus berupa usia dan jenis kelamin yang berhubungan dengan kegunaan informasi 

kesehatan dalam melakukan penemuan informasi kesehatan: 

1. Keterkaitan usai dengan kegunaan  

Tabel 4.1 

   
UTILITIES 

Total 
   

RENDAH SEDANG TINGGI 

USIA <15THN Count 3 1 0 4 

% of Total 6.0% 2.0% .0% 8.0% 

16-25THN Count 3 4 14 21 

% of Total 6.0% 8.0% 28.0% 42.0% 

26-35THN Count 4 8 3 15 

% of Total 8.0% 16.0% 6.0% 30.0% 

36-45THN Count 4 2 2 8 

% of Total 8.0% 4.0% 4.0% 16.0% 

>46THN Count 0 0 2 2 

% of Total .0% 0.0% 4.0% 4.0% 

Total Count 14 15 21 50 

% of Total 28.0% 30.0% 42.0% 100.0% 
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Keterkaitan usia dengan kegunaan 

   Sumber: hasil olahan kuesioner no.1 dan n0. 40 s.d 43 

 

Dari tabel 4.1 dapat diinterpretasikan bahwa usia 16-25 tahun penderita lupus dan 

kegunaan informasi tinggi dengan persentase 28%, usia 26-35 tahun penderita lupus 

dan kegunaan informasi sedang dengan persentase 16%, sedangkan untuk usia 36-45 

tahun penderita lupus dan kegunaan informasi rendah dengan persentase 8%. 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sultan Kav dan Rekanya (2012) bahwa, 

usia dapat mempengaruhi dalam penggunaan informasi, yaitu orang yang berusia 

lebih muda penggunaan informasi mereka akan lebih tinggi karena mereka lebih aktif 

dalam melakukan penemuan informasi. Pada penderita lupus seseorang yang berusia 

lebih muda penggunaan informasi dimana untuk meningkatkan kualitas hidup mereka 

lebih tinggi  

2. Keterkaitan jenis kelamin dengan kegunaan 

Tabel 4.2 

Keterkaitan jenis kelamin dengan kegunaan 

   
UTILITIES 

Total 
   

RENDAH SEDANG TINGGI 

JENIS_KELAMIN LAKI-LAKI Count 0 3 1 4 

% of Total .0% 6.0% 2.0% 8.0% 

WANITA Count 8 10 28 46 

% of Total 16.0% 20.0% 56.0% 92.0% 

Total Count 8 13 29 50 

% of Total 16.0% 26.0% 58.0% 100.0% 

Sumber: hasil olahan kuesioner no.1 dan n0. 40 s.d 43 

 

Dari tabel 4.2 dapat diinterpretasikan bahwa jenis kelamin laki-laki dan kegunaan 

informasi sedang dengan persentase 6%, sedang untuk jenis kelamin perempuan dan 

kegunaan informasi tinggi dengan persentase 56%. 
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Dalam sebuha simpopsium nasional mengenai kesehatan pria (National 

Symphosium on Men’s Health Care Toward a Better Qualitity of Life Through 

Prevention Early Detection and Rehabilitation) Rudi Yuwana mengungkapkan 

bahwa perhatian pria dalam hal kesehatan lebih rendah dibandingkan dengan 

perempuan hanya saja perhatian pria lebih fokus pada saat mereka telah sakit. Ini 

mengapa saat mereka mengetahui bahwa dirinya mengalami gangguan kesehatan 

mereka akan lebih terfokus menemukan informasi dari pada mereka yang 

mendapatkan pengatahuan dari proses penemuan informasi kesehatan yang mereka 

lakukan sebelumnya mereka akan lebih fokus meskipun dapat dikatakan sama-sama 

fokus dalam menangani permasalahan kesehatan agar dapat sembuh dari masalah 

kesehatan yang mereka alami saat ini. 

4.2.2 Gambaran keterkaitan pengalaman langsung dengan kegunaan 

Tabel 4. 1 Keterkaitan pengalaman langsung dengan kegunaan 

   UTILITIES 

Total    TINGGI SEDANG RENDAH 

DIRECT_EXPERIENCE RENDAH Count 0 3 6 9 

% of Total .0% 6.0% 12.0% 18.0% 

SEDANG Count 6 22 4 32 

% of Total 12.0% 44.0% 8.0% 64.0% 

TINGGI Count 5 2 2 9 

% of Total 10.0% 4.0% 4.0% 18.0% 

Total Count 11 27 12 50 

% of Total 22.0% 54.0% 24.0% 100.0% 

Sumber: Hasil olahan crosstab kuesioner no. 14 s.d 19 dan no. 40 s.d 43 

Pada tabel 4.2 menggambarkan keterkaitan pengalaman langsung dangan 

kegunaan informasi kesehatan dimana dalam tabel diatas dapat diinterprestasikan 

bahwa ketika pengalaman langsung rendah maka kegunaan informasi kesehatan juga 

ikut rendah dengan persentase 12% akan tetapi jika hambatan demografi menjadi 
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kategori sedang terbukti kegunaan informasi kesehatan juga meningkat menjadi 

berkategori sedang yang ditunjukkan dengan persentase 44%. 

Temuan di atas sependapat dengan dan mendukung teori yang dikemukakan oleh 

Hargittai dan Hinnant (2006) tentang teori difusi innovasi yang membahas mengenai 

peran jaringan sosial (social network), dimana pengalaman langung dalam konteks ini 

berhubungan dengan jaringan sosial. Didapatkan bahwa adanya jaringan pendukung 

sosial menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi perilaku penemuan 

informasi pengguna dalam hal memenuhi kebutuhan informasi mereka. Saat jaringan 

pendukung sosial rendah maka kesulitan mendapatkan pengetahuan dan infomasi 

yang didapat dari pengalaman langsung dengan jaringan sosialnya akan 

mempengaruhi proses penemuan informasi seseorang yang berdampak pada hal 

kegunaan informasi kesehatan itu sendiri. 

4.3 Gambaran keterkaitan arti penting dan keyakinan dengan kegunaan 

Hasil analisis yang menggambarkan keterkaitan arti penting dan keyakinan 

dengan kegunaan informasi kesehatan, bertujuan melihat gambaran variable arti 

penting serta keyakinan penderita dalam menemukan informasi kesehatan yang 

nantinya digunakan sesuai dengan tujuan penderita melakukan penemuan informasi 

kesehatan. 

4.3.1 Gambaran keterkiatan arti penting dengan kegunaan 

Tabel 4. 2 Keterkaitan arti penting dengan kegunaan 

   UTILITIES 

Total    TINGGI SEDANG RENDAH 

SALIEN

CE 

RENDAH Count 2 3 4 9 

% of Total 4.0% 6.0% 8.0% 18.0% 

SEDANG Count 3 21 4 28 

% of Total 6.0% 42.0% 8.0% 56.0% 

TINGGI Count 8 4 1 13 
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% of Total 16.0% 8.0% 2.0% 26.0% 

Total Count 13 28 9 50 

% of Total 26.0% 56.0% 18.0% 100.0% 

  Sumber: Hasil olahan crosstab kuesioner no. 20 s.d 27 dan no. 40 s.d 43 

Pada tabel 4.3 menggambarkan keterkaitan arti penting dangan kegunaan 

informasi kesehatan dimana dalam tabel diatas sedang cenderung tinggi, ketika arti 

penting itu sendiri tinggi maka kegunaan informasi kesehatan juga ikut tinggi dengan 

persentase 16% akan tetapi jika arti penting itu sendiri menjadi kategori sedang 

terbukti kegunaan informasi kesehatan juga meningkat menjadi berkategori sedang 

yang ditunjukkan dengan persentase 42%. 

Temuan di atas sependapat dengan dan mendukung teori yang dikemukakan oleh 

Dervin (1992) yang dikenal dengan model sense making dimana salah satu dari 

perjalanan seseorang dalam menemukan informasi menurut Dervin dipengaruhi 

karena adanya faktor kesenjangan kognitif. Kesenjangan kognitif menunjukkan 

adanya perbedaan antara pengetahuan yang dimiliki seseorang dengan pengetahuan 

yang ada diluar dirinya. Kesenjangan kognitif yang memberikan arti penting untuk 

dapat memotivasi seseorang menemukan informasi yang sesuai dengan kebutuhan 

informasinya. Tingginya arti penting dan kegunaan informasi kesehatan 

menggambarkan tingginya kesenjangan kognitif yang mempengaruhi arti penting, 

sehingga ketika arti penting tinggi maka secara tidak langsung motivasi seseorang 

juga ikut tinggi dimana adanya motivasi yang tinggi sebagai upaya untuk 

menjembatani kesenjangan agar informasi yang didapatkan sesuai dengan kegunaan 

informasi kesehatan itu sendiri. 

Akan tetapi saat arti penting seseorang rendah kegunaan informasi seseorang ikut 

rendah ini dapat dilihat dari hasil temuan data yang dipaparkan diatas bahwasanya 

seseorang yang memiliki kemampuan untuk mendorong dirinya agar termotivasi 

dalam proses penemuan informasi maka akan berpengaruh kepada kegunaan 

informasi, dimana kegunaan informassi saat proses penemuan informasi kesehatan 
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yang dilakukan memiliki kontribusi besar kepada mereka yang terlibat dalam 

penemuan karena mengganggap informasi kesehan penting untuk dilakukan ini 

mengapa saat seseorang berhasil dalam menggunakan informasi yang sesuai dengan 

kebutuhan seperti yang dikemukakan oleh Dervin, akan menjadi jembatan kognisi 

yang mengurangi faktor ambiguitas dalam diri seseorang terhadap informasi yang 

mereka peroleh atau informasi yang dimiliki berbeda dengan informasi diluar dirinya. 

 

 

4.3.2 Gambaran keterkaitan keyakinan dengan kegunan 

Tabel 4. 3 Keterkaitan keyakinan dengan kegunaan 

   UTILITIES 

Total    TINGGI SEDANG RENDAH 

BELIEFS RENDAH Count 0 4 7 11 

% of Total .0% 8.0% 14.0% 22.0% 

SEDANG Count 8 18 5 31 

% of Total 16.0% 36.0% 10.0% 62.0% 

TINGGI Count 5 3 0 8 

% of Total 10.0% 6.0% .0% 16.0% 

Total Count13 13 25 12 50 

% of Total 26.0% 50.0% 24.0% 100.0% 

  Sumber: Hasil olahan crosstab kuesioner no. 28 s.d 35 dan no. 40 s.d 43 

Pada tabel 4.4 menggambarkan keterkaitan keyakinan dangan kegunaan 

informasi kesehatan dimana dalam tabel diatas sedang cenderung rendah, ketika 

keyakinan itu sendiri rendah maka kegunaan informasi kesehatan juga ikut rendah 

dengan persentase 14% akan tetapi jika keyakinan itu sendiri menjadi kategori sedang 

terbukti kegunaan informasi kesehatan juga meningkat menjadi berkategori sedang 

yang ditunjukkan dengan persentase 36%. 
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Temuan di atas sependapat dengan dan mendukung teori yang dikemukakan 

oleh Bandura (1997) mengenai self efficacy. Self efficacy merupakan suatu keyakinan 

akan kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan. Self efficacy 

yang dimiliki individu dapat mendorong untuk meningkatkan kemampuan dalam 

berusaha memperoleh informasi serta bertahan dalam menghadapi situasi sulit saat 

individu berada dalam keadaan tertentu. Seseorang yang mempunyai self efficacy 

tinggi cenderung memiliki tingkat optimistik yang tinggi dalam menghadapi situasi 

sulit, sebaliknya seseorang yang memiliki self efficacy yang rendah seseorang merasa 

kurang dengan kemampuan dalam menghadapi masalah sehingga timbul perasaan 

cemas yang digambarkan sebagai ketakutan, keadaan yang tidak menentu, bingung, 

hidup penuh tekanan dan ketidakpastian. 

Saat seseorang memiliki masalah kesehatan yang serius diperlukanya usaha 

lebih keras untuk menemukan informasi kesehatan saat berinteraksi dengan sumber 

informadi dimana dengan adanya self efficacy memberikan tingkat keyakinan tehadap 

sumber informasi tersebut, karena dengan kemampuan yang baik berpengaruh dalam 

memilih informasi mana sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketika kemampuan 

seseorang menemukan informasi rendah maka tingkat keyakinan seseorang ikut 

rendah dimana kesesuian dengan kegunaan informaSi juga ikut rendah, begitu pula 

sebaliknya. 

4.4 Gambaran keterkaitan karakteristik dengan kegunaan 

Hasil analisis yang menggambarkan keterkaitan karakteristik pembawa informasi 

kesehatan dengan kegunaan informasi kesehatan, bertujuan melihat gambaran 

variable karateristik pembawa informasi kesehatan dalam menemukan informasi 

kesehatan yang nantinya digunakan sesuai dengan tujuan penderita melakukan 

penemuan informasi kesehatan. 
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Tabel 4. 4 Keterkaitan karakteristik dengan kegunaan 

   UTILITIES 

Total    TINGGI SEDANG RENDAH 

CHARACTERISTICS RENDAH Count 2 1 3 6 

% of Total 4.0% 2.0% 6.0% 12.0% 

SEDANG Count 5 8 3 16 

% of Total 10.0% 16.0% 6.0% 32.0% 

TINGGI Count 15 7 6 28 

% of Total 30.0% 14.0% 12.0% 56.0% 

Total Count 21 17 12 50 

% of Total 42.0% 34.0% 24.0% 100.0% 

Sumber: Hasil olahan crosstab kuesioner no. 36 s.d 39 dan no. 40 s.d 43 

Pada tabel 4.5 diatas tentang keterkaitan karakteristik dengan kegunaan 

informasi kesehatan dapat diinterpretasikan dan menunjukan bahwa terdapat 

keterkaitan antara karakteristik dengan kegunaan informasi kesehatan dalam proses 

penemuan informasi kesehatan, dimana dapat dilihat dari keduanya memiliki arah 

keterkaitan yang positif. Ketika karakteristik itu sendiri tingi maka kegunaan 

informasi kesehatan juga ikut tinggi dengan persentase 30%, jika karakteristik itu 

sendiri sedang maka kegunaan ikut sedang dengan persentase 16% akan tetapi jika 

karakteristik itu sendiri menjadi kategori rendah terbukti kegunaan informasi 

kesehatan juga meningkat menjadi berkategori rendah yang ditunjukkan dengan 

persentase 6%. 

Temuan di atas sependapat dengan dan mendukung konsep health information 

seeking (HISB) itu sendiri yang dikemukakan oleh Lambert (2006), salah satu konsep 

kunci dari health information seeking behavior terdapat konsep mengenai 

karakteristik mengenai dimensi, salah satu dimensi menurut Lambert yaitu dimensi 

informasi. Dimensi informasi meliputi informasi yang didapat yang ditinjau 

berdasarkan jumlah dan jenis informasi yang didapat. Jumlah dan jenis dapat dinilai 
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dari tingkat kedalaman dari informasi tersebut. Ketika jumlah dan jenis dari 

karakteristik pembawa informasi kesehatan itu tinggi sesuai dengan kebutuhan 

informasi kesehatan seseorang, maka kegunaan informasi berdasarkan jenis dan 

jumlah meningkat, hal ini seperti yang diunkapkan Clark, bahwa seseorang mungkin 

akan menemukan banyak jenis dan jumlah informasi kesehatan pada beragam topik 

sesuai dengan kebutuhan dan penggunaanya (Clark, 2005, dalam Lambert, 2006). 

4.5 Gambaran Keterkaitan karakteristik dan kegunaan dengan tindakan 

Hasil analisis yang menggambarkan keterkaitan antara katakteristik dan 

kegunaan dengan tindakan penemuan informasi kesehatan, bertujuan melihat 

gambaran variable karakteristik pembawa informasi kesehatan dan kegunaan 

informasi kesehatan yang nantinya digunakan sesuai dengan tindakan yang dilakukan 

penderita terhadap proses penemuan informasi kesehatan yang telah dilakukanya: 

4.5.1 Gambaran keterkaitan karakteristik dengan tindakan 

Tabel 4. 5 Keterkaitan karakteristik dengan tindakan 

   ACTION 

Total    TINGGI  SEDANG RENDAH 

CHARACTERISTICS RENDAH Count 0 2 4 6 

% of Total .0% 4.0% 8.0% 12.0% 

SEDANG Count 6 18 4 28 

% of Total 12.0% 36.0% 8.0% 56.0% 

TINGGI Count 8 5 3 16 

% of Total 16.0% 10.0% 6.0% 32.0% 

Total Count 14 25 11 50 

% of Total 28.0% 50.0% 22.0% 100.0% 

 Sumber: Hasil olahan crosstab kuesioner no. 36 s.d 39 dan no. 44 s.d 47 

Pada tabel 4.6 menggambarkan keterkaitan karakteristik dangan tindakan 

penemuan informasi kesehatan dimana dalam tabel diatas sedang cenderung tinggi, 
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ketika karakteristik itu sendiri tinggi maka kegunaan informasi kesehatan juga ikut 

tinggi dengan persentase 16% akan tetapi jika karakteristik itu sendiri menjadi 

kategori sedang terbukti tindakan penemuan informasi kesehatan juga meningkat 

menjadi berkategori sedang yang ditunjukkan dengan persentase 36%. 

Temuan di atas sependapat dengan dan mendukung konsep health information 

seeking (HISB) itu sendiri yang dikemukakan oleh Lambert (2006), salah satu konsep 

kunci dari health information seeking behavior terdapat konsep mengenai 

karakteristik. Salah satu dimensi karakteristik yang dikemukakan oleh Lamber yaitu 

dimensi metode, dimensi metode meliputi pertimbangan yang dilakukan individu 

dalam menggunakan sumber informasi dan informasi yang didapat. Dimensi metode 

yang dimaksud merupakan aksi atau tindakan melakukan pertimbangan yang 

dilakukan saat berinteraksi dengan sumber informasi, aksi ini dapat berupa kesesuain 

informasi dengan harapan, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Loiselle (1995, 

dalam Lambert 2006) dimana jenis dan jumlah informasi yang dipilih sesuai dengan 

harapan seseorang tinggi maka akan tinggi pula penggunaan informasi untuk 

mengatasi situasi tertentu. 
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4.5.2 Gambaran keterkaitan kegunaan dengan tindakan 

Tabel 4. 6 Keterkaitan kegunaan dengan tindakan 

   ACTION 

Total    TINGGI SEDANG RENDAH 

UTILITIES RENDAH Count 0 4 5 9 

% of Total .0% 8.0% 10.0% 18.0% 

SEDANG Count 6 14 4 24 

% of Total 12.0% 28.0% 8.0% 48.0% 

TINGGI Count 9 5 3 17 

% of Total 18.0% 10.0% 6.0% 34.0% 

Total Count 15 23 12 50 

% of Total 30.0% 46.0% 24.0% 100.0% 

  Sumber: Hasil olahan crosstab kuesioner no. 40 s.d 43 dan no. 44 s.d 47 

Pada tabel 4.7 diatas tentang keterkaitan kegunaan dengan tindakan penemuan 

informasi dapat diinterpretasikan dan menunjukan bahwa terdapat keterkaitan yang 

cukup antara kegunaan dengan tindakan penemuan informsi. Tabel 4.7 

menggambarkan keterkaitan kegunaan dangan tindakan penemuan informasi dimana 

dalam tabel diatas sedang cenderung tingi, ketika kegunaan itu sendiri tinggi maka 

tindakan penemuan informasi kesehatan juga ikut tinggi dengan persentase 18%, 

akan tetapi jika kegunaan itu sendiri menjadi kategori sedang terbukti tindakan 

informasi kesehatan juga meningkat menjadi berkategori sedang yang ditunjukkan 

dengan persentase 28%. 

Temuan di atas sependapat dengan dan mendukung konsep health information 

seeking (HISB) itu sendiri yang dikemukakan oleh Lambert (2006), salah satu konsep 

kunci dari health information seeking behavior terdapat konsep mengenai outcome. 

Saat kegunaan informasi berkaitan dengan tindakan penemuan informasi memberikan 

hasil atau konsekuensi dari penemuan informasi meliputi cognitive outcome seperti 

meningkatkan pengetahuan dan pengambilan keputusan (Muha et al., 1998, dalam 
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Lambert, 2006); behavior outcome seperi mendiskusikan informasi yang diperoleh 

dengan profesional perawatan kesehatan, meningkatkan kemampuan perawatan diri 

dan kepatuhan terhadap pengobatan, dan perubahan perilaku; physical outcomes 

seperti meningkatkan kualitas fisik; affective outcomes seperti mengurangi 

kecemasan, ketakutan, tekanan, mingkatkan harapan dan pembardayaan. Hasil ini 

melihat kegunaan dan tindakan yang tinggi dapat menjadi problem solving dan 

menjadi coping strategy yang afektif dalam mengatasi masalah kesehatan seseorang. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dalam penelitian perilaku penemuan informasi kesehatan dikalangan orang 

dengan penyakit lupus, peneliti menemukan beberapa temuan yang menarik 

dilapangan. Dari temuan ini dapat menggambarkan perilaku penemuan informasi 

kesehatan meliputi gambaran keterkaitan demografi dan pengalaman langsung 

dengan kegunaan informasi, gambaran keterkaitan arti penting dan keyakinan dengan 

kegunaan, gambaran keterkaitan karakteristik dan kegunaan, serta karakteristik dan 

kegunaan dengan tindakan penemuan informasi kesehatan. 

Dari hasil perolehan data-data saat melakukan kegiatan dilapangan dan diolah dan 

dihimpun berdasarkan pertanyaan kuesioner dan wawancara, temuan data pada bab 

III, dan hasil analisis secara teoritik pada bab IV, peneliti dapat menarik kesimpulan 

bahwa: 

5.1.1 Gambaran Perilaku Penemuan Informasi Kesehatan 

Gambaran perilaku penemuan informasi kesehatan dapat digambarkan berupa 

demografi, pengalaman langsung, arti penting, keyakinan, karakteristik, kegunaan, 

dan tindakan penemuan informasi kesehatan itu sendiri: 

a. Demografi 

Sebagian besar penderita dalam penelitian ini berusia 16-25 tahun dengan 

persentase sejumlah 42% dari 50 penderita, mayoritas penderita yaitu perempuan 

dengan persentase 92%, mayoritas penderita memiliki tingkat penyakit sedang 

dengan persentase 72%, sebagian besar penderita lama penyakit yang diderita 

lebih dari 3 tahun dengan persentase 34%, sedangkan mengenai keadaan sosial 

penderita yang menyangkut (satus menikah, jenis pekerjaan, dan tingkat 

pendidikan) masing-masing penderita sebagian besar memiliki keadaan sosial 
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yaitu menikah dengan persentase 54%, ibu rumah tangga dengan persentase 32%, 

dan tingkat pendidikan SMA dengan persentase 46%. 

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa hambatan demografi yang meliputi 

(tingkat pendidikan, kesulitan menemukan informasi, dan kurangnya sarana 

prasana) sebagian besar responden mengatakan setuju dan sangat setuju bahwa 

tingkat pendidikan mempengaruhi dalam penemuan informasi mereka dengan 

persentase 62%, dimana mayoritas responden yang memilih setuju dan saangat 

setuju perlunya tingkat pendidikan dan pengetahuan untuk dapat memahami 

penjelasan dokter saat pergi berobat dan berkonsultasi karena hampir semua 

responden merasakan informasi kesehatan yang disampaikan oleh dokter mereka 

masik awam dengan istilah medis yang didpaparkan oleh dokter dengan 

persentase 60%, sedangkan hambatan lainya dikarenakan kurangnya sumber 

informasi di suatu tempat tinggal mereka, ini dapat dilihat dari sebagian besar 

penderita setuju dan sangat setuju bahwa mereka merasa kesulitan menemukan 

informasi kesehatan dengan persentase 66%,  dimana mayoritas responden 

merasa kesulitan karena ditempat tinggal mereka sosialiasi terhadap penyakit 

lupus yang dilakukan oleh beberapa ahli dibidangnya merasa kurang dengan 

persentase 60%, selain itu penderita juga mengatakan setuju dan sangat setuju 

terhadap kurangnya sarana prasana di tempat tinggal mereka dengan persentase 

64%, mayoritas masyarakat yang merasa kurang disebabkan mereka merasa 

kurangnya bahan bacan yang mudah dipahami dengan penderita untuk menjadi 

bahan referensi dalam menemukan informasi kesehatan yang sesuai dengan 

kebutuhan dengan persentase 64. 

b. Pengalaman langsung 

Dari hasil analisis dapat dikatakan bahwa penderita sebelumnya tidak 

memiliki pengalaman langsung terkait dengan penyakit lupus sebelum mereka 

sakit. Ini terbukti dengan temuan data bahwa mayoritas responden setuju bahwa 

mereka sebelumnya tidak mengenal penyakit lupus dengan persentase 74%, saat 
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beberapa responden yang ditanyakan mendapatkan informasi kesehatan tentang 

lupus untuk pertama kali selain dokter yaitu beberapa responden mengatakan 

mendapatkan pengetahuan dari jaringan sosialnya (teman atau sesama penderita 

lupus), sedangkan dari pengalaman yang didapat mengenai kemudahan 

menemukan informasi kesehatan tentang penyakit lupus mayoritas sedang dengan 

persentase 56% dan dari jawaban responden saat dilakukan probing karena 

mereka menganggap informasi kesehatan tentang lupus tidak begitu mudah 

ditemukan yang sesuai dengan kebutuhan informasi kesehatan penderita, 

sedangkan mereka yang merasa mudah menemukan informasi kesehatan mereka 

yang mengguankan internet untuk menemukan informasi kesehatan tentang 

penyakitnya. Untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi kesehatan penderita 

setuju bahwa dengan adanya intensitas dapat memberikan tambahan pengetahuan 

dan informasi kesehatan dengan persentase 64%, dimana intensitas yang 

dilakukan responden mayoritas mengatakan tidak menentu menemukan informasi 

kesehatan tentang penyakitnya dengan persentase 62%, dan mereka yang memilih 

tdak menentu mereka yang memiliki tingkat keparahan penyakit yang sedang. 

c. Arti penting 

Dari hasil analisis dapat dikatakan bahwa penderita memiliki permasalahan 

awal yang digunakan penderita untuk menemukan informasi kesehatan yang 

sesuai dengan kebutuhan informasi mereka, dari hasil dapat diketahui bahwa 

mayoritas penderita memiliki permasalahan awal berupa gejala yang timbul dari 

penyakit lupus itu sendiri dengan persentase 100%, dimana gejala yang sering 

timbul berupa sakit, kaki, danlinu pada daerah persendian meskipun gejala lain 

mereka tetap merasakan dengan persentase 88%. Mayoritas responden juga 

menyatakan perlu adanya tindakan untuk menangani permasalahan kesehatan 

mereka dengan persentase 100%, adanya tindakan yang dimaksud penderita 

memilih melakukan tindakan dengan berdiskusi dengan ahlinya dengan 

persentase 44%. Dengan adanya permasalahan dalam kehidupanya membawa 
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penderita kepada reaksi pemikiran dan sebagian responden menyatakan setuju 

dan sangat setuju bahwa dirinya mengalami perasaan tidak menentu terhadap 

permasalahan yang dihadapi dengan persentase 84%, perasaan yang sering 

muncul dari permasalahan yang dihadapi yaitu berupa rasa gelisah dengan 

persentase 40%. Adanya permasalahan yang mendorong responden merasa bahwa 

informasi kesehatan penting untuk menangani permasalahan yang dihadapi 

dimana sebagian besar responden menyatakan setuju dan sangat setuju dengan 

persentase 76% karena mayoritas penderita menganggap informasi tersebut 

penting karena adanya tuntutan kesehatan dengan persentase 88%. 

d. Keyakinan 

Dari hasil analisis dapat dikatakan penderita memiliki tingkat keyakinan 

dalam menemukan informasi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhanya dari 

sumber dan saluran informasi, ini dapat dilihat dari mayoritas responden 

menyatakan setuju dan sangat setuju memiliki tingkat keyakinan terhadap 

beberapa sumber informasi dan saluran informasi kesehatan yang digunakan 

untuk menemukan informasi yang sesuai, dimana masing-masing sumber dan 

saluran informasi dari jawaban setuju dan sangat setuju ditunjukkan dengan 

persentase 100% dan 92% dengan masing-masing pemilihan sumber dan saluran 

informasi yang diyakini dapat membantu menemukan informasi kesehatan yaitu 

dokter dan internet dengan persentase 100% dan 88% meskipun beberapa 

responden juga dipilih pennderita juga dijadikan bahan referensi lainya. Sebagian 

responden juga menyatakan setuju dengan tingkat keyakinan mereka dalam 

memiliki sumber dan saluran informasi kesehatan karena memiliki alasan tertentu 

dengan persentase 84%, alasan pemilihan ini dikarenakan informasi kesehatan 

yang didapat karena kesesuian informasi kesehatan terhadap permasalahan yang 

dihadapi dengan persentase 68%. Meskipun dari hasil temuan beberapa penderita 

memiliki tingkat keyakinan ketika berinteraksi dengan sumber dan saluran 

informasi, penderita juga merasakan kekhawatir terhadap informasi kesehatan 
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yang didapat saat berinterkasi dengan sumber dan saluran informasi tertentu 

dengan persentase 40%, beberapa responden yang mengatakan merasa khawatir 

karena informasi yang didapat tidak sesuai dengan kondisi kesehatan dengan persentase 

30%. 

e. Karakteristik  

Dari hasil analisis dapat dikatakan penderita memiliki kecenderungan 

berinteraksi dengan sumber dan saluran informasi kesehatan karena melihat jenis 

dan jumlah informasi yang dibawa oleh sumber dan saluran informasi yang 

mereka yakini dapat membantu masalah kesehatan dengan persentase 100%, 

dimana mayoritas penderita memilih jenis informasi tentang cara pencegahan 

yang harus dilakukan agar sakit lupus tidak kambuh dengan persentase 72% dan 

mayoritas mereka yang memilih mereka yang saat ini tidak mengalami faktor 

kekambuhan. Dan penderita juga merasa isi informasi yang didapat dari sumber 

dan saluran informasi mereka dapatkan sesuai dengan harapan mereka dengan 

persentase 60%. 

f. Kegunaan  

Dari hasil analisis dapat dikatakan penderita memiliki alasan mengapa mereka 

melakukan proses penemuan informasi kesehatan dan mayoritas responden 

menyatakan setuju dan sangat setuju dengan persentase 100%, alasan mereka 

menggunakan informasi kesehatan yang mereka dapatkan untuk meningkatkan 

kualitas hidup dengan persentase 60%. Dengan adanya penemuan informasi 

kesehatan guna mengatasi permalasahan kesehatan yang dihadapi penderita 

menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa dari melakukan penemuan informasi 

kesehatan mereka memiliki perubahan positive dengan persentase 100%, dimana 

mayoritas penderita yang mengatakan nsetuju dan sangat setuju merasa bahwa 

informasi kesehatan yang digunakan memberikan perubahan berupa menjadi 

lebih giat untuk mengurangi faktor pendukung kekambuhan lupus dengan tidak 
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stresss, lelah, mengurangi paparan sinar matahari, rutin minum obat sesuai 

dengan anjuran dokter, dll dengan persentase 68%. 

 

g. Tindakan penemuan informasi kesehatan 

Dari hasil analisis dapat dikatakan penderita saat melakukan proses penemuan 

informasi kesehatan yang berarti, informasi kesehatan yang didapat dari proses 

tersebut sebagian besar penderita melakukan tindakan meneliti kembali informasi 

sebelum digunakan dan diterapkan dengan persentase 84% dimana mayoritas 

penderita mengatakan bahwa tindakan meneliti kembali dengan mengaitkan 

dengan topik permsalahan dengan persentase 64%. Penderita melakukan proses 

penemuan informasi kesehatan sebagian besar penderita merasa puas dengan 

tindakan penemuan informasi kesehatan dengan persentase 90%, saat proses 

penemuan informasi kesehatan yang mereka lakukan mayoritas penderita 

melakukan tindakan setelah menemukan informasi kesehatan dengan 

merekomendasikan informasi kesehatan yang mereka dapatkan kepada orang lain 

seperti teman, keluar, sesame penderita, dll dengan persentase 66%. 

5.1.2 Gambaran Keterkaitan Demografi dan Pengalaman Langsung dengan 

Kegunaan 

Berdasarkan hasil analisis secara teoritik yang menggambarkan demografi 

dengan kegunaan dapat diketahui bahwa usia 16-25 mayoritas menggunakan 

informasi kesehatan untuk menambah pengetahuan sedangkan mereka yang berusia 

diatas 36 keatas mereka menggunakan informasi kesehatan untuk meningkatkan 

kualitas hidup mereka. Sedangkan pada jenis kelamin, perempuan lebih aktif 

menemukan informasi kesehatan sebelum mereka sakit meskipun yang digunakan 

untuk informasi kesehatan keluarganya sehingga saat mereka mengetahui mereka 

terserang penyakit lupus mereka memiliki pengetahuan mengenai penyakit lupus, 

sedangkan mereka yang berjenis kelamin laki-laki sebelum mereka sakit mereka tidak 

melakukan proses penemuan informasi kesehatan dan baru melakukan proses 
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penemuan informasi kesehatan saat mereka sakit dimana kegunaan penemuan 

informasi mereka mengatakan untuk melakukan pengobatan terhadap penyakit yang 

dideritannya. Hambatan demografi dijelaskan pada tabel 4.1 bahwa terdapat 

perbedaan antara hambatan demografi dengan kegunaan informasi kesehatan, hal ini 

dapat diketahui dari hasil bahwa saat hambatan demografi itu sendiri rendah maka 

kegunaan informasi kesehatan rendah pula, begitu pula saat hambatan demografi 

dikategori sedang maka kegunaan informasi kesehatan menjadi berketegori sedang 

pula, hal ini disimpulkan oleh peneliti karena peneliti menggambarkan dan mengukur 

hambatan demografi dengan pengaruh tingkat pendidikan dan pengetahuan, kesulitan 

menemukan informasi, dan kurangnya sarana prasana untuk menemukan informasi 

kesehatan dilingkuangan tempat tinggal. Ketika pengaruh tingkat pendidikan dan 

pengetahuan seseorang rendah ini berkaitan dengan hasil temuan bahwa penyampaian 

informasi kesehatan yang disampaikan oleh sumber dan saluran informasi akan 

mempengaruhi mereka untuk menggunakan informasi kesehatan yang mereka 

dapatkan dan dari temuan  responden merasa pengaruh tingkat pendidikan dirasa 

berpengaruh saat berkonsultasi dengan dokter atau yang berkaitan dengan istilah 

medis mereka kurang mengerti dengan istilah medis ini disebabkan karena beberapa 

responden sendiri memiliki latar belakang pendidikan yang kurang, ini yang 

mempengaruhi mereka saat mengimplementasikan dan menggunakan informasi yang 

didapat dikehidupanya, begitupula halnya dengan kesulitan dan kurangnya sarana 

prasana untuk menemukan informasi kesehatan di lingkungan tempat tingggal 

mereka akan menghambat mereka dalam menemukan informasi dan menggunakan 

informasi kesehatan yang mereka dapatkan dimana kondisi tempat tinggal yang buruk 

disebabkan oleh penderita yang bertempat tinggal di pedesaan yang berpengaruh 

terhadap akses penemuan informasi kesehatan. 

Hasil analisis secara teoritik yang menggambarkan pengalaman langsung 

dijelaskan pada tabel 4.2 bahwa keterkaitan pengalaman langsung dan kegunaan 

dijelaskan saat pengalaman langsung rendah kegunaan informasi rendah dan 
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begitupula saat pengalaman langsung berkategori sedang maka kegunaan informasi 

kesehatan menjadi berkategori sedang, hasilnya dapat disimpulan keterkaiatan 

pengalaman langsung dan kegunaan informasi sedang cenderung rendah, kesimpulan 

ini diambil dari pengalaman langsung penderita yang cenderung rendah karena 

sebelumnya mereka merasa awam dengan penyakit yang dialami tetapi penderita 

yang telah mengenal informasi kesehatan tentang penyakitnya akan memiliki 

kemudahan untuk menemukan dan menggunakan informasi kesehatan yang didapat 

dari pengalaman dari jaringan sosial mereka sesuai dengan kebutuhan informasinya.  

Dimana dapat disumpulkaan saat jaringan sosial informasi kesehatan mereka rendah 

akan berpengaruh terhadap kemudahan mereka dalam menemukan informasi 

kesehatan, saat mereka merasa mudah maka akan mempengaruhi intesitas mereka 

dalam menemukan dan menggunakan informasi kesehatan yang mereka dapatkan 

dari pengalaman langsung. 

5.1.3 Gambaran Keterkaitan Arti Penting dan Keyakinan dengan Kegunaan 

Berdasarkan hasil analisis secara teoritik yang menggambarkan arti penting 

yang dijelaskan pada tabel 4.3 dari hasil temuan data dan teoritik dapat disimpulkan 

gambaran keterkaiatan arti penting dan kegunaan informasi didominasi pada ketegori 

sedang yang cenderung tinggi. Kesimpulan ini dapat diambil karena temuan data 

sebelumnya menjelaskan gejala sakit yang dirasakan penderita menjadikan 

permasalahan awal yang mendorong mereka untuk memotivasi dan menganggap 

informasi kesehatan penting untuk dicari dan ditemukan sesuai dengan permasalahan 

yang mereka hadapkan. Temuan data mengenai pentingnya informasi dianggap oleh 

penderita sebagai motivasi mengurangi perasaan gelisah yang dirasakan oleh 

penderita saat mengetahui mereka mengalami penyakit lupus dimana mayotitas 

penderita sendiri sebelumnya masik awam mendengar istilah lupus sebagai nama 

suatu penyakit dan mereka yang merasa gelisah beberapa mereka yang berusia 

dibawah usia 15 tahun dan dapat disimpulkan kegelisahan yang dirasakan dari 

keseluruhan responden laki-laki mereka semua merasakan kegelisahan mendengar 
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bahwa mereka memiliki penyakit lupus karena dianggap dapat mempengaruhi 

tugasnya sebagai kepala keluarga ataupun saat melakukaan pekerjaan yang 

berhubungan dengan kondisi fisik, ini mengapa mereka mengatakan informasi 

kesehatan tentang lupus saat ini menjadi penting bagi mereka untuk digunakan 

sebagai upaya mengurangi kegelisahan yang mereka rasakan. 

 Sedangkan hasil analisis secara teoritik yang menggambarkan keyakinan 

dijelaskan pada tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara keyakinan 

dengan kegunaan penderita memiliki kategori sedang cenderung rendah, hal ini dapat 

disimpulkan karena tingkat keyakinan terhadap kemampuan pengguna saat 

berinteraksi dengan sumber maupun saluran informasi yang membawa pada 

kegunaan informasi kesehatan, saat tingkat keyakinan penderita tinggi akan 

kemampuannya menemukan informasi kesehatan sesuai dengan kebutuhan akan 

mempengaruhi kepada penggunaan informasi kesehatan yang mereka dapatkan, ini 

dapat diambil kesimpulan dari hasil temuan data memang sangat jelas hampir semua 

responden merasa yakin untuk menemukan informasi kesehatan dari dokter dan 

layanan kesehatan namun untuk tingkat keyakinaan terhadap kemampuan mereka 

dalam menemukan informasi kesehatan dari dokter dan layanan kesehatan yang 

dilakukan penderita sebagian besar mereka merasa tingkat keyakinan untuk 

menemukan informasi kesehatan dari dokter dan layanan kesehatan diikuti dengan  

kemapuan mereka dalam menafsirkan informasi kesehatan yang mereka dapatkan 

dari dokter maupun layanan informasi kesehatan, karena dari hasil temuan data 

penderita mengalami kesulitan untuk menafsirkan informasi kesehatan yang didapat 

dari dokter dan layanan kesehatan, tetapi temuan lain terkait dengan tingkat 

keyakinan terhadap kemampuan bahwa beberapa penderita mengatakan bahwa 

mereka memiliki tingkat keyakinan akan kemampuan menemukan informasi 

kesehatan dari pengobatan alternative karena beberapa  dari mereka merasa 

kemampuan mereka saat menemukan informasi dari sumber ini memberikan 
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pengaruh terhadap permasalahan kesehatannya saat digunakan dan diterapkan 

(aplikatif) dikehidupanya. 

5.1.4 Gambaran Keterkaitan Karakteristik dengan Kegunaan 

Berdasarkan hasil analisis secara teoritik yang menggambarkan karakteristik 

yang dijelaskan pada tabel 4.5 bahwa antara karakteristik dan kegunaan memiliki 

arah keterkaiatan yang positif, hal ini dapat diketahui dari hasil bahwa jenis dan 

jumlah informasi yang dibawa sumber dan saluran informasi membawa pengaruh 

pada kegunaan informasi kesehatan itu sendiri, dimana karakteristik yang memiliki 

kecenderungan tinggi maka kegunaan memiliki tingkat yang tinggi pula, saat 

karakteristik sedang maka kegunaan memiliki tingkat yang sedang, dan saat 

karakteristik rendah maka kegunaan memiliki tingkat yang rendah pula, simpulan ini 

didasarkan pada hasil temuan yang dapat disimpulkan ada jenis informasi kesehatan 

yang sesuai dengan harapan mereka akan mempengaruhi pada kegunaan informasi 

kesehatan. kesesuian harapan yang dijelaskan dalam temuan data ini mereka yang 

menemukan informasi kesehatan dari sumber dan saluran informasi beberapa dari 

mereka menjelaskan ada kalanya saat mencari dan menemukan informasi kesehatan 

dari sumber dan saluran informasi terlebih pada saluran informasi dalam bentuk 

elektronik tidak selalu menemukan informasi kesehatan sesuai dengan harapan 

mereka karena informasi yang mereka cari sangat beragam dan disesuaikan dengan 

kebutuhan informasinya. 

5.1.5 Gambaran Keterkaiatan Karakteristik dan Kegunaan dengan Tindakan 

Berdasarkan hasil analisis secara teoritik yang menggambarkan karakteristik 

yang dijelaskan pada tabel 4.6 dapat disimpulan keterkaitan antara karakteristik dan 

tindakan dikategorikan sedang cenderung tinggi, kesimpulan ini didapat dari hasil 

temuan data dan analisis bahwa responden dalam menemukan informasi kesehatan 

lebih melihat isi informasi yang dibawa dari sumber dan saluran informasi meskipun 

sumber dan saluran informasi tidak memiliki kreadibilitas tetapi dengan melihat isi 
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informasi yang sesuai dengan harapan mereka, seperti hasil temuan data beberapa 

responden yang menggunakan alternative pengobatan meskipun alternative 

pengobatan tidak dapat dikatakan memiliki kreadibilitas yang tinggi tetapi jika isi 

informasi yang dibawa oleh alternative pengobatan sesuai dengan harapan, mereka 

akan melakukan tindakan selanjutnya dengan merekomendasikan temuan informasi 

kesehatan yang didapat kepada orang lain, berbeda halnya mereka yang melihat isi 

informasi kesehatan dari internet untuk dapat menyesuiakan harapan mereka dengan 

kebutuhan informasi kesehatan mereka memerlukan tindakan untuk meneliti kembali 

dan menilai informasi kesehatan yang didapat saat mereka menemukan informasi 

kesehatan dari internet ini mengapa mereka yang menemukan informasi kesehatan 

dari internet melakukan tindakan penemuan informasi kesehatan lagi sesuai dengan 

harapan mereka. 

Sedangkan hasil analisis secara teoritik yang menggambarkan kegunaan 

dijelaskan pada tabel 4.7 bahwa keterkaitan kegunaan dengan tindakan dapat 

dikatakan berkategori sedang cenderung tinggi, hal ini dapat disimpulkan dari 

kegunaan informasi kesehatan dimana dari hasil temuan dan analisis mereka 

menggunakan informasi kesehatan mayoritas kegunaan informasi kesehatan 

dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup, tindakan pencegahan yang diupayakan 

untuk mengurangi faktor kekambuhan, untuk pengobatan saat penderita mengalami 

kekambuhan dan tambahan pengetahuan dimana dari semua kegunaan bertujuan agar 

dapat memberikan perubahan kepada diri penderita. saat penderita merasa puas 

dengan informasi kesehatan yang mereka lakukan dan tidak melakukan tindakan 

penemuan informasi kesehatan dapat dikatakan bahwa proses penemuan informasi 

kesehatan yang dilakukan dapat menjadikan coping strategy yang efektif untuk 

menanggulangi masalah kesehatan yang dialami oleh mereka. 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                     PERILAKU PENEMUAN INFORMASI........            ARSILNA AZMI



 

V-12 
 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil temuan dan analisis data dari penelitian “perilaku penemuan 

informasi kesehatan orang dengan penyakit lupus” ada beberapa saran yang 

diungkapkan oleh peneliti kepada beberapa pihak antara lain: 

1. Bagi pihak layanan kesehatan (Rumah sakit, puskesmas, dll) dan layanan 

informasi (Perpustakaan, dll) untuk dapat memberikan informasi yang berkaitan 

dengan lupus ini terbukti dengan hasil temuan dan analisis yang dilakukan oleh 

peneliti bahwasanya sebagian responden merasakan kurangnya informasi kehatan 

yang didapat dari layanan kesehatan dan layanan informasi terutama di 

lingkungan tempat tinggal mereka. 

2. Bagi profesional kesehatan seperti dokter, perawat, yang ahli dibidangnya untuk 

dapat memberikan penyampaian informasi kesehatan yang mudah dimengerti dan 

dipahami oleh penderita, karena dari hasil temuan pada tingkat keyakinan 

mendapat sumber informasi dari dokter dan layanan informasi kesehatan 

responden mengatakan bahwa mereka saat berinterkasi dengan sumber informasi 

seperti dokter dan layanan kesehatan penderita masik merasa awam dengan istilah 

medis yang dijelaskan. 

3. Dari hasil temuan data yang diperoleh peneliti dan saat melakukan analisis, 

sebagian besar penderita lupus merasakan ketidakpastian (rasa takut, cemas, 

gelisah, dan lain sebagainya) dalam menghadapi penyakitnya, sehingga peneliti 

menyarankan bagi pihak keluarga, teman atau rekan dan lingkungan dimana 

penderitta lupus tingal untuk selalu mendampingi dan mendukung atau 

memberikan dukungan dalam bentuk apapun kepada penderit lupus agar mampu 

melawan penyakit yang diderita terutama bagi mereka yang mempunyai masalah 

kesehatan yang cukup serius dengan tingkat keparahan penyakit yang tinggi 

seperti komplikasi dan gangguan pada organ dalam seperti jantung, ginjal, paru, 

dll. 
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4. Dari hasil observasi selama melakukan kegiatan di lapangan peneliti banyak 

menjumpai penderita lupus yang kurang semangat dalam menghadapi masalah 

kesehatanya. Sehingga peneliti menyarankan bagi pihak penderita lupus agar 

tetap terus semangat dan berusaha melawan masalah kesehatanyanya serta tetap 

optimis bahwa penyakitnya bisa disembuhkan. 

5. Penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode kuantitatif 

deskriptif yang menggambarkan fenomena yang terjadi dilapangan, untuk itu 

peneliti menyarankan kepada penelitian selanjutnnya sebaiknya menggunakan 

metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang lebih mendalam terkait 

dengan perilaku penemuan informasi kesehatan baik subyek pasien, keluarga 

maupun masyarakat lain. 
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No. Responden :   

DEPARTEMEN INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 

KUESIONER 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Identitas Responden 

Nama : 

Alamat : 

Dengan hormat, 

Dalam rangka untuk mengetahui “Perilaku Penemuan Informasi Kesehatan Orang 

dengan Penyakit Lupus” maka saya bermaksud mengajukan kuesioner untuk 

mendukung penelitian ini. Saya harap ibu/bapak saudara bersedia meluangkan waktu 

dan menjawab beberapa pertanyaan dalam kuesioner ini dengan sebenar-benarnya. Atas 

bantuan dan partisipasi saudara saya ucapkan banyak terimakasih. 

Arsilina Azmi 

Mahasiswi S1 Ilmu Informasi dan Perpustakaan 
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Isilah pertanyaan dibawah ini, saudara diminta menjawab pertanyaan yang 

dianggap benar sesuai dengan pilihan saudara, jawaban yang dianggap benar diberi 

tanda silang (X) baik pada soal pilihan ganda maupun soal pada tabel. 

 

II. Perilaku Penemuan Informasi Kesehatan dengan menggunakan 

Comprehensif Model of Information Seeking. 

 

1) Demography (Demografi)  

1. Usia responden 

a. < 15 tahun     d. 36-45 tahun 

b. 16-25 tahun    e. > 46 tahun 

c. 26-35 tahun 

2. Jenis kelamin 

a. Laki-Laki     b. Perempuan 

3. Tingkat keparahan penyakit 

a. Ringan     c. Tinggi  

b. Sedang  

4. Lama penyakit yang diderita 

a. Kurang dari 1 tahun   d. 3 tahun 

b. 1 tahun     e. Lebih dari 3 tahun 

c. 2 tahun 

5. Status perkawinan 

a. Belum menikah    c. Cerai 

b. Menikah  

6. Jenis pekerjaan  

a. Pelajar/mahasiswa     e. Swasta 

b. Guru/Dosen    f. Ibu rumah tangga 

c. Pegawai     g. Tidak bekerja 

d. Wirausaha     h. Jawaban lainya . . . 
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7. Tingkat pendidikan 

a. SD atau sederajat 

b. SMP atau sederajat 

c. SMA atau sederajat 

d. Diploma 

e. Jawaban lainya . . . 

 

1. Direct Experience (Pengalaman Langsung) 

  Jawaban Responden  

No Daftar Pernyataan SS S N TS STS Keterangan 

  5 4 3 2 1  

8. Sebelum saya sakit saya telah 

mengenal penyakit lupus 

     Jika SS/S 

Lanjut P.11 

9. Dari pengalaman saya 

menemukan informasi, saya 

merasa mudah menemukan 

informasi tentang sakit lupus 

     Jika SS/S 

Lanjut P.12 

10. Saya merasa pengetahuan dan 

pengalaman saya bertambah 

saat saya lebih intens mencari 

informasi tentang lupus 

     Jika SS/S 

Lanjut P.13 

 

1. Dari mana anda mengenal penyakit lupus untuk pertama kali sebelum 

didiagnosa oleh dokter? (pilihan bisa lebih dari satu) 

a. Keluarga/ Kerabat    d. buku bacaan/majalah  

b. Teman     e. jawaban lainya 

c. Internet 

2. Seberapa mudah anda mendapatkan informasi kesehatan tentang lupus? 

a. Sulit 

b. Sedang  
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c. Mudah  

3. Seberapa sering anda menemukan informasi kesehatan tentang penyakit 

lupus meskipun anda belum tau anda sakit lupus? 

a. Tidak tentu  

b. Setiap bulan 

c. Setiap hari 

 

3. Salience (Arti Penting) 

  Jawaban Responden  

No Daftar Pernyataan SS S N TS STS Keterangan 

  5 4 3 2 1  

14. Gejala yang saya rasakan 

perlu untuk dipahami 

     Jika SS/S 

Lanjut P.18 

15. Saya perlu memahami gejala 

saya untuk mengambil 

tindakan apa yang harus 

dilakukan 

     Jika SS/S 

Lanjut P.19 

16. Perasaan saya tidak menentu 

ketika mengetahui sakit yang 

saya rasakan 

     Jika SS/S 

Lanjut P.20 

17.  Informasi kesehatan tentang 

sakit saya sangat penting saat 

ini  

     Jika SS/S 

Lanjut P.21 

 

18. Sebelum anda terdiagnosa mengalami penyakit lupus, gejala-gejala apa 

yang paling sering anda rasakan? (Pilihan jawaban bisa lebih dari satu) 

a. Sakit, kaku, linu dan mengalami pembengkakan pada daerah 

persendian 

b. Sering mengalami demam tinggi 

c. Sering mengalami kelelahan yang berkepanjangan 

d. Ruam pada kulit  
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e. Jawaban lainya. . . 

19. Apa yang anda lakukan ketika anda mengalami gejala seperti diatas? 

a. Merenungkan masalah yang dihadapi 

b. Berdiskusi dengan keluarga 

c. Berdiskusi dengan ahlinya 

20. Ketika gejala yang anda rasakan ternyata merupakan gejala dari penyakit 

lupus, bagaimana perasaan anda? 

a. Sedih 

b. Gelisah  

c. Takut 

21. Mengapa anda merasa informasi kesehatan yang dicari penting untuk saat 

ini? 

a. Karena adanya perasaan ingin tau 

b. Karena adanya kebutuhan 

c. Karena tuntutan kesehatan 

 

4. Beliefs (Keyakinan) 

  Jawaban Responden  

No Daftar Pernyataan SS S N TS STS Keterangan 

  5 4 3 2 1  

22. Saya merasa yakin terhadap 

informasi kesehatan yang 

didapat dari sumber informasi 

yang saya gunakan 

     Jika SS/S 

Lanjut P.26 

23. Saya merasa yakin terhadap 

informasi kesehatan yang 

didapat dari saluran informasi 

yang saya gunakan 

     Jika SS/S 

Lanjut P.27 

24. Saya meyakini informasi dari 

sumber dan saluran informasi 

karena alasan tertentu 

     Jika SS/S 

Lanjut P.28 
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25. Disatu sisi saya merasa 

khawatir terhadap infomasi 

yang saya dapatkan dari 

sumber dan saluran informasi 

yang didapat 

     Jika SS/S 

Lanjut P.29 

 

26. Sumber informasi mana yang paling anda yakini untuk menemukan 

informasi kesehatan mengenai penyakit lupus? (pilihan jawaban bisa lebih 

dari satu) 

a. Perpustakaan    f. Komunitas 

b. Layanan kesehatan   g.Seminar/kajian 

c. Dokter umum dan spesialis  h. Alternative pengobatan 

d. Keluarga/kerabat    i. Jawaban lainya . . . 

e. Teman/sesama penderita 

27. Saluran informasi mana yang paling anda yakini untuk menemukan 

informasi kesehatan mengenai penyakit lupus? (pilihan jawaban bisa lebih 

dari satu) 

a. Surat kabar    e. Radio 

b. Majalah     f. Internet 

c. Buku bacaan    g. Jawaban lainya . . . 

d. Televisi 

28. Apa alasan anda memilih sumber dan saluran informasi diatas? (pilihan 

jawaban bisa lebih dari satu) 

a. Karena kecepatan dan kemudahan mengakses informasi kesehatan  

b. Karena kualitas sumber dan saluran informasi kesehatan 

c. Karena isi informasi yang terpercaya, akurat dan juga up to date 

d. Karena kesesuaian informasi kesehatan terhadap permasalahan yang 

dihadapi 

e. Jawaban lainya . . . 
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29. Apa alasan anda merasa khawatir terhadap informasi yang didapat? 

a. Informasi yang didapat membuat saya lebih tertekan dengan kondisi 

kesehatan saya 

b. Informasi yang didapat tidak membuat saya lebih baik 

c. Informasi yang didapat tidak sesuai dengan kondisi kesehatan saya 

 

5. Characteristics (Karakteristik) 

  Jawaban Responden  

No Daftar Pernyataan SS S N TS STS Keterangan 

  5 4 3 2 1  

30. Saya memilih sumber dan 

saluran informasi kesehatan 

karena jenis informasi yang 

dibawa sesuai dengan 

kebutuhan saya  

     Jika SS/S 

Lanjut P.32 

31 Jenis informai yang saya 

dapatkan sesuai dengan 

harapan saya  

     Jika SS/S 

Lanjut P.33 

 

32. Jenis informasi kesehatan seperti apa yang anda terima? (Pilihan jawaban 

bisa lebih dari satu) 

a. Informasi kesehatan tentang cara pencegahan yang harus dilakukan 

agar sakit lupus tidak kambuh 

b. Informasi kesehatan tentang cara pengobatan yang harus dilakukan 

saat sakit lupus mulai mengalami kekambuhan 

c. Informasi kesehatan mengenai penjelasan bahwa sakit lupus, sakit 

yang seperti apa 

d. Informasi kesehatan tentang efek samping obat yang dikonsumsi 

e. Jawaban lainya . . . 
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33. Apakah jenis informasi kesehatan yang anda dapatkan sesuai dengan 

harapan anda? 

a. Tidak sesuai 

b. Sebagian sesuai 

c. Sesuai   

 

6. Utilities (Kegunaan) 

  Jawaban Responden  

No Daftar Pernyataan SS S N TS STS Keterangan 

  5 4 3 2 1  

34. Saya memiliki alasan untuk 

menggunakan informasi 

kesehatan yang saya 

dapatkan  

     Jika SS/S 

Lanjut P.36 

35. Penggunaan informasi 

kesehatan yang didapat 

membawa dampak positif 

terhadap perubahan pada diri 

saya saya  

     Jika SS/S 

Lanjut P.37 

 

36. Untuk kegunaan apa anda melakukan penemuan informasi kesehatan 

mengenai penyakit lupus? (pilihan bisa lebih dari satu) 

a. Untuk tindakan pencegahan terhadap penyakit lupus. 

b. Untuk upaya penyembuhan terhadap penyakit lupus.  

c. Untuk menambah pengetahuan terhadap penyakit lupus 

d. Untuk meningkatkan kualitas hiduh 

e. Jawaban lainya . . . 

37. Perubahan seperti apa yang dimaksud? (pilihan bisa lebih dari satu) 

a. Lebih giat untuk mengurangi faktor pendukung kekambuhan lupus 

dengan tidak stress, lelah, mengurangi paparan sinar matahari, rutin 

minum obat sesuai dengan anjuran dokter, dll. 
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b. Lebih giat untuk melakukan treatment yang cocok untuk memperbaiki 

kesehatan 

c. Lebih giat melakukan penemuan informasi kesehatan lagi dan lagi 

d. Lebih giat untuk membuat jadwal konsultasi dengan dokter 

e. Jawaban lainya . . . 

 

8. Information Seeking Action (Tindakan Penemuan Informasi) 

  Jawaban Responden  

No Daftar Pernyataan SS S N TS STS Keterangan 

  5 4 3 2 1  

38. saya meneliti kembali informasi 

yang didapat sebelum 

menerapkanya 

     Jika SS/S 

Lanjut P.40 

39. Saya merasa puas terhadap 

proses penemuan informasi 

kesehatan yang saya lakukan 

     Jika SS/S 

Lanjut P.41 

 

40. Bagaimana anda meneliti atau menilai informasi sebelum menerapkanya? 

(pilihan jawaban bisa lebih dari satu) 

a. Mengaitkan dengan topik permasalahan 

b. Mengaitkan dengan pengalaman pribadi 

c. Mengaitkan dengan pengetahuan yang dipunya 

d. Mengaitkan dengan informasi lainya yang didapat 

e. Jawaban lainya . . . 

 

41. Saaat anda merasa puas dengan proses penemuan informasi yang anda 

lakukan, tindakan apa yang anda lakukan? (pilihan jawaban bisa lebih dari 

satu) 

a. Mengikuti semua saran dari informasi kesehatan yang didapat 

b. Mengikuti sebagian saran dari informasi kesehatan yang didapat 
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c. Melakukan penemuan informasi kesehatan lagi sebagai referensi 

tambahan 

d. Merekemondasikan informasi kesehatan yang dipunya kepada orang 

lain 

e. Tidak melakukan tindakan tambahan 

f. Jawaban lainya . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekian pertanyaan mengenai “perilaku penemuan informasi kesehatan orang 

dengan penyakit lupus”. Terimakasih telah menyediakan waktu untuk 

menjawab pertanyaan ini 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                     PERILAKU PENEMUAN INFORMASI........            ARSILNA AZMI



 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                     PERILAKU PENEMUAN INFORMASI........            ARSILNA AZMI



 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                     PERILAKU PENEMUAN INFORMASI........            ARSILNA AZMI



 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                     PERILAKU PENEMUAN INFORMASI........            ARSILNA AZMI



 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                     PERILAKU PENEMUAN INFORMASI........            ARSILNA AZMI



 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                     PERILAKU PENEMUAN INFORMASI........            ARSILNA AZMI



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                     PERILAKU PENEMUAN INFORMASI........            ARSILNA AZMI



 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI                     PERILAKU PENEMUAN INFORMASI........            ARSILNA AZMI


	(0) COVER
	(1) HALAMAN JUDUL DALAM 1
	(2) PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT
	(3) HALAMAN JUDUL DALAM 2
	(4) HALAMAN PERSEMBAHAN
	(5) HALAMAN MOTTO
	(6) HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
	(7) HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI
	(8) ABSTRAK
	(9) ABSTRACT
	(10) KATA PENGANTAR
	(11) DAFTAR ISI
	(12) DAFTAR TABEL
	(13) DAFTAR GAMBAR
	(14) BAB I
	(15) BAB II
	(16) BAB III
	(17) BAB IV
	(18) BAB V
	(19) DAFTAR PUSTAKA
	(20) LAMPIRAN

