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1.1 Latar Belakang 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Penyakit merupakan sebuah kondisi abnormal dari dalam tubuh maupun pikiran 

yang menyebabkan tidak maksimalnya tubuh untuk melakukan aktifitas sehari-hari. 

Kondisi abnormal tersebut bisa berdampak besar bagi diri sendiri maupun orang 

lain. Dalam kasus penyakit yang mudah untuk disembuhkan, masyarakat akan 

dengan mudah menerima individu dengan hal tersebut, namun untuk penyakit berat 

baik penyakit menular maupun tidak menular, masyarakat akan cenderung menolak 

atau menghindari penderita tersebut. Hal tersebut terjadi karena pemahaman 

mengenai penyakit didalam sebuah masyarakat berbeda antara satu dengan yang 

lainnya. Salah satu penyakit yang tergolong kronis namun tidak menular adalah 

penyakit lupus atau bisa disebut sebagai penyakit autoimun. Penyakit ini 

merupakan sebuah penyakit yang tidak menular namun banyak orang maupun 

penderitanya sendiri merasa terganggu dengan penyakit tersebut karena kurangnya 

pengetahuan mengenai penyakit lupus. 

Penyakit lupus berasal dari Bahasa latin yang memiliki arti kemerah-merahan 

dengan ruam seperti serigala. Penyakit lupus (Systemic Lupus Erythematosus) 

merupakan salah satu penyakit yang berhubungan dengan sistem imunitas atau 

kekebalan tubuh. Penyakit lupus atau biasa disebut penyakit “seribu wajah” 

merupakan penyakit inflamasi autoimun kronis yang belum dapat diketahui 

penyebabnya secara pasti. Sistem imunitas pada penderita penyakit lupus akan 

mengalami kehilangan kemampuan untuk melihat perbedaan antara sustansi asing 

(non-self) dengan sel dan jaringan yang ada didalam tubuhnya sendiri. Penyebab 

dari penyakit lupus adalah sistem kekebalan tubuh yang salah sehingga kekebalan 

tersebut mulai menyerang organ tubuh itu sendiri. Inflamasi yang terjadi menyerang 

berbagai macam anggota tubuh, seperti kulit, sendi, sel darah, paru-paru, dan 

jantung (Infodatin, pusat data dan informasi kementerian kesehatan RI. Situasi 

Lupus di Indonesia:2017). Penyakit lupus merupakan penyakit tidak menular, 

namun para penderita penyakit lupus (odapus) harus melakukan pengobatan terus- 

menerus sepanjang hidupnya. Walaupun tergolong sebagai penyakit yang tidak 
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menular, penelitian menjelaskan bahwa penyakit tidak menular merupakan faktor 

utama penyebab kematian pada tahun 2012. Diperkirakan sebanyak 56 juta orang 

meninggal dan diantaranya disebabkan oleh penyakit lupus. 

Penyakit lupus masih tergolong penyakit yang awam di Indonesia. Akan tetapi 

bukan berarti tidak ada orang yang menderita penyakit ini. Prevalensi penyakit 

lupus ini semakin hari semakin banyak diteliti. Prevalensi berkisar antara 20–150 

kasus per 100.000 penduduk, dengan prevalensi yang tertinggi terdapat di negara 

Brazil. Di Amerika Serikat, orang-orang Afrika, Hispanik, atau Asia keturunan 

cenderung memiliki angka prevalensi yang tinggi dibandingkan dengan kelompok 

ras atau etnis lainnya. Tingkat kelangsungan hidup selama 10 tahun pada odapus 

(orang dengan lupus) berkisar pada 70% (Tsokos, 2011). World Health 

Organization (WHO) pada tahun 2018 mencatat jumlah penderita lupus di seluruh 

dunia saat ini mencapai 5 juta orang, dan ditemukan lebih dri 100.000 kasus baru 

setiap tahunnya. Menurut data yang terdapat dalam Sistem Informasi Rumah Sakit 

(SIRS) Online pada tahun 2016, di Indonesia terdapat 2.166 pasien yang melakukan 

rawat inap dan didiagnosis menderita penyakit lupus. Data yang berada dari SIRS 

tersebut menunjukkan peningkatan 2 kali lipat jika dibandingan dengan data yang 

terdapat pada tahun 2014 dengan jumlah kasus sebanyak 1.169. Tingginya angka 

kematian yang diakibatkan oleh penyakit lupus perlu mendapat perhatian khusus 

karena 25% atau sekitar 550 jiwa meninggal pada tahun 2016 

(http://p2ptm.kemkes.go.id/- Diakses pada 16 Januari 2020). 

Survey yang dilakukan Prof. Handono Kalim, dkk yang dilakukan di Malang. 

menunjukkan jumlah odapus adalah sebesar 0,5% dari total populasi penduduk 

yang ada di Malang (Kemenkes RI, 2017). Menurut data dari Yayasan Lupus 

Indonesia (YLI), jumlah penderita lupus di Indonesia pada tahun 2012 mencapai 

12.700 jiwa. Jumlah ini kemudian meningkat menjadi 13.300 jiwa pada tahun 2013. 

(http://www.mag.co.id/world-lupus-day/-Diakses 03 Mei 2020). Pada tahun 2015 data 

klinik penyakit dalam dan rematik rumah sakit umum pusat sardjito Yogyakarta 

menunjukkan jumlah penderita penyakit lupus di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta mencapa 2.000 jiwa. Menurut Yayasan Lupus Indonesia rentang usia 

penderita Lupus antara 15-45 tahun, 90% diantaranya perempuan muda dan 10 

http://p2ptm.kemkes.go.id/-
http://www.mag.co.id/world-lupus-day/
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persennya diderita oleh laki-laki dan anak-anak (Maruli, 2011). 

Di salah satu rumah sakit di Palembang, diperoleh data 89 pasien penderita 

penyakit lupus pada 2008 dengan jumlah laki-laki 12 orang dan wanita 77 orang. 

Pada Januari sampai dengan April 2009 jumlah penderita penyakit lupus berjumlah 

65 orang dengan rincian 6 orang laki-laki dan 53 orang perempuan. Angka 

kunjungan dengan penyakit lupus di Palembang pada tahun 2009 tercatat sebanyak 

321 orang. Dari beberapa data tersebut bisa dilihat bahwa setiap tahun terdapat 

peningkatan penderita penyakit lupus di sebuah daerah (Muhammad Judha, 2010). 

Salah satu komunitas yaitu Yayasan Graha Kupu di Kabupaten Lamongan 

menjelaskan bahwa, pada tahun 2016 sebanyak 450 warga Lamongan menderita 

penyakit lupus, data tersebut di dapat dari 2 rumah sakit yang ada di Kabupaten 

Lamongan (http://www.beritametro.news- diakses 5 Februari 2020). 

Dampak dari penyakit lupus bagi penderita adalah tingkat rasa sakit yang tinggi 

sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari penderita, selain itu juga aktivas baik 

sosial maupun ekonomi penderita terganggu karena penderita sensitif terhadap sinar 

matahari. Hal tersebut menyebabkan penderita yang awalnya memiliki pekerjaan 

kesulitan dalam bekerja karena merasakan rasa sakit jika terkena sinar matahari 

secara langsung. Gangguan fisik yang terjadi dalam sistem tubuh penderita juga 

menyebabkan ketergantungan terhadap keluarga serta pelayanan kesehatan seperti 

obat dan terapi yang harus dilalui ketika penderita mengalami sakit yang 

diakibatkan oleh autoimun tersebut. Salah satu efek samping dari penyakit ini 

adalah bertambahnya berat badan sehingga membuat penderita kurang percaya diri 

dalam melakukan interaksi maupun hubungan sosial dengan lingkungannya. 

Akibat dari terlambatnya pasien menyadari atau mengenali gejala penyakit 

lupus, pasien yang datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi yang serius. Hal 

tersebut menyebabkan sulitnya mendeteksi adanya penyakit lupus dalam tubuh 

pasien. Gejala yang seringkali umum dan mirip dengan gejala penyakit malaria, 

nyeri sendi, dsb menjadikan penderita tidak terlalu menganggap serius penyakit 

yang sedang diderita. Dampak penyakit lupus pada penderitanya adalah tingkat rasa 

sakit yang tinggi sehingga menimbulkan gangguan aktivitas dikarenakan penderita 

juga sensitif dengan sinar matahari. Gangguan fisik terutama pada organ tubuh juga 

http://www.beritametro.news-/
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menyebabkan penderita penyakit lupus mengalami ketergantungan dengan obat 

yang harus dikonsumsi setiap saat, selain itu penderita lupus juga mengalami 

ketergantungan kepada keluarga. Hasil studi mengenai penyakit lupus, yaitu The 

Great Imitator menjelaskan diagnosa awal penyakit lupus seringkali salah sehingga 

terapi ataupun pengobatan yang diberikan oleh tenaga medis kurang tepat. Akibat 

dari banyaknya waktu yang terbuang akibat diagnosa yang salah membuat penyakit 

semakin menyebar luas dan menimbulkan berbagai macam komplikasi. 

Hingga saat ini penyakit lupus belum bisa disembuhkan. Tujuan dari 

pengobatan yang dilakukan oleh penderita adalah agar mendapatkan jangka waktu 

hidup yang lebih panjang, mengurangi rasa sakit akibat gejala yang ditimbulkan 

seperti kerusakan organ serta rasa sakit yang terdapat didalam bagian tubuh. Selain 

pengobatan, penderita lupus juga harus mendapatkan dukungan dari keluarga atau 

teman, karena dengan dukungan tersebut dapat membantu penderita kembali 

kedalam lingkungan sosialnya dan kembali untuk hidup normal serta berjuang 

dalam menghadapi penyakit yang dideritanya (http://p2ptm.kemkes.go.id, diakses 

pada 20 April 2020). 

Berdasarkan data tersebut menyebabkan munculnya berbagai macam 

konstruksi pemikiran yang berbeda-beda mengenai penyakit lupus. Minimnya 

pengetahuan mengenai penyakit lupus juga menimbulkan berbagai macam 

konstruksi pemikiran yang berbeda-beda serta berdampak pada penanganan 

maupun pengobatan yang dilakukan. Gejala yang umum menyebabkan seseorang 

yang terserang penyakit lupus tidak mengetahui kondisi tubuhnya yang sebenarnya. 

Rentang usia penderita lupus dari mulai usia 15-45 tahun juga menyebabkan 

perbedaan konstruksi pemikiran. Perempuan yang memiliki pekerjaan juga 

memiliki konstruksi pemikiran yang berbeda dengan perempuan yang tidak 

memiliki pekerjaan. Bagi perempuan yang memiliki karir dan memiliki suami akan 

lebih kesulitan untuk beradaptasi dengan penyakit yang dideritanya, karena 

memiliki tanggung jawab lebih. Perbedaan konstruksi pemikiran odapus secara 

keseluruhan dipengaruhi oleh tingkat keparahan penyakit. 

Konstruksi sosial merupakan sebuah teori sosial yang menjelaskan mengenai 

sebuah realitas sosial yang diciptakan individu. Teori tersebut dikemukakan oleh 

http://p2ptm.kemkes.go.id/kegiatan-p2ptm/pusat-/periksa-lupus-sendiri-saluri-memahami-program-deteksi-dini-penyakit-lupus-eritematosus-sistemik-les
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Peter L.Berger dan Thomas Luckmann yang berakar pada sosiologi pengetahuan. 

Salah satu inti pemikiran dalam sosiologi pengetahuan adalah menjelaskan adanya 

dialektika antara diri (the self) dengan dunia sosio kultural (Berger, 1990). Dalam 

dialektika tersebut terdapat 3 proses yakni pertama eksternalisasi yang memiliki arti 

penyesuaian diri individu dengan lingkungan sosialnya, kedua objektivasi yaitu 

interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau bisa disebut 

mengalami proses institusionalisasi, yang ketiga adalah internalisasi dimana 

individu mengidentifikasikan diri dengan lembaga maupun organisasi sosial di 

tempat individu tersebut menjadi anggota didalamnya. 

Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi sosial terhadap 

orang dengan penyakit lupus (odapus) dan diharapkan peelitian ini dapat 

memberikan pandangan baru mengenai odapus yang ada di Kabupaten Lamongan. 

Peneliti berusaha untuk memberikan studi terbaru terkait penyakit lupus yang 

nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai 

odapus dalam perspektif sosial, khususnya sosiologi. 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, pada 

kesempatan kali ini peneliti akan mengkaji konstruksi sosial penyakit lupus pada 

odapus di Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, skripsi ini memiliki fokus 

penelitian bagaimana konstruksi sosial penyakit lupus pada odapus di Kabupaten 

Lamongan. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, penyakit lupus 

merupakan sebuah penyakit yang tidak menular namun memiliki dampak yang 

cukup besar dalam kehidupan penderita. Akibat dari penyakit lupus tersebut muncul 

dampak yang berbeda-beda antara penderita satu dengan lainnya. Oleh karena itu 

penelitian ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, mendeskripsikan 

konstruksi pemikiran penderita mengenai penyakit yang dideritanya sekaligus 

mengetahui makna terhadap penyakit lupus dilihat dari sudut pandang penderita. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritik 

 

a) Dapat memberikan kontribusi akademis, khususnya untuk 

memperkaya pemahaman teoritik tentang teori konstruktivisme 

yang terjadi di dalam masyarakat. 

b) Mampu memperkaya dan memberi variasi pengetahuan tentang 

studi dalam bidang sosiologi kesehatan yang menjelaskan mengenai 

konstruksi sosial salah satu penyakit yaitu penyakit lupus. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Studi tentang konstruksi penyakit lupus mampu memberikan masukan 

terhadap berbagai pihak yang terkait, diantaranya : 

a) Bagi Masyarakat, hasil studi dapat menambah wawasan dan 

masukan kepada masyarakat agar lebih mengetahui apa itu penyakit 

lupus; 

b) Bagi pihak rumah sakit dalam hal ini dokter maupun perawat , hasil 

studi dapat memberikan masukan dalam penanganan pasien 

penderita penyakit lupus; 

c) Bagi pemerintah, hasil studi dapat memberikan masukan terkait 

pelayanan medis guna merumuskan kebijakan yang lebih efisien 

bagi penderita penyakit lupus serta memberikan sosialisasi kepada 

masyarakat terkait penyakit lupus. 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Studi Terdahulu 

Berbagai macam penelitian mengenai odapus (orang dengan lupus) 

sudah banyak dilakukan, baik dalam perspektif kesehatan, maupun 

psikologis, bahkan sosial. Berbagai perspektif yang ada memberikan banyak 

pandangan serta hasil pengetahuan yang baru terkait penjelasan odapus. 

Penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya tentunya memiliki 

kekurangan serta sudut pandang yang berbeda, yang akan dilengkapi oleh 

peneliti dalam penelitian ini sesuai dengan apa yang sudah 
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dijelaskan diatas. 

Andrea Stockl (2005) di UK (united kingdom) melakukan penelitian 

mengenai harapan hidup yang dimiliki oleh orang yang menderita penyakit 

lupus. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa harapan hidup 

seseorang yang didiagnosis menderita lupus akan terganggu serta interaksi 

dengan lingkungan sekitarnya juga akan terganggu. Dalam hal pengobatan 

beberapa penderita juga memiliki penilaian berbeda, ada yang lebih memilih 

untuk melakukan pengobatan sendiri dan ada yang lebih memilih untuk 

melakukan pengobatan dengan dokter. Andrea Stockl juga menjelaskan 

bahwa pada masyarakat modern penderita lupus merupakan sebuah 

kelompok yang terpinggirkan dan terabaikan serta mendapatkan tekanan 

sosial dari masyarakat. Rujukan yang kedua dilakukan oleh Janete Lane 

Amadei (2015) di Brazil, melakukan penelitian mengenai evaluasi kualitas 

hidup pasien yang hidup dengan Systemic Lupus Erythematosus (SLE). 

Penelitian ini mengfokuskan pada wanita dengan diagnosis SLE yang 

sedang berada pada masa perawatan medis rawat jalan rumah sakit. 

Dirk Kinsey, et al.(2018) melakukan sebuah penelitian mengenai 

penyakit lupus di Amerika. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dirk 

Kinsey dkk, mereka menggabungkan pendekatan kritis terhadap produksi 

formasi ras dan gender yang diwujudkan sebagai pemahaman baru tentang 

dampak kondisi lingkungan dan pengalaman hidup penderita pada tingkat 

genetic. Nellyana Fitri (2018) melakukan sebuah penelitian di Indonesia , 

tepatnya di RSU Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh yang memiliki tujuan 

penelitian untuk mengetahui perilaku sosial penderita lupus terhadap 

penyesuaian diri di dalam masyarakat dan mendeskripsikan tentang bahaya 

dari penyakit lupus dan perjuangan penderita penyakit lupus dalam 

kehidupan sosialnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

metodologi kualitatif dengan jenis metode snowball, dengan melakukan 

wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. 

Muhammad Judha, Elly Nurachmah, dan Imami Nur Rachmawati 

(2010) dengan setting penelitian di Palembang, Sumatera Selatan. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mencari makna hidup penderita penyakit 

lupus menggunakan perspektif Abraham Maslow dan Henderson. Dalam 

penelitian ini dijabarkan kondisi internal maupun eksternal yang dialami 

oleh penderita, mulai dari kondisi fisik sampai kondisi lingkungan sekitar 

atau keluarga terdekat, sampai dengan proses penyembuhan penderita, 

selain itu juga peneliti menjelaskan peran tenaga medis untuk proses 

perawatan penyakit ini sehingga bisa memberikan pengetahuan kepada 

pembaca mengenai layanan kesehatan yang diterima oleh para penderita 

penyakit lupus. Lutz Wittmann, et al. (2009) menjelaskan mengenai 

postraumatik pada wanita penderita penyakit lupus. Mereka menggunakan 

paradigma ideografis dan menggabungkan kualitatif, psikometrik, dan 

obyektif, serta data terkait penyakit yang memungkinkan perincian ilustrasi 

serta pemahaman tentang proses yang kompleks. Pola jawaban yang 

konsisten dari responden tersebut menunjukkan bahwa temuan peneliti 

mencerminkan kunci fenomenologis aspek penderitaan. 

Andrea Fava dan Michelle Petri (2019) juga melakukan penelitian 

di Amerika Serikat. Dalam penelitian tersebut, peneliti meninjau 

pendekatan diagnostik serta alasan etiopatogenetik dan bukti klinis untuk 

manajemen SLE termasuk didalamnya terdapat perubahan gaya hidup 

seperti penghindaran sinar ultraviolet, pencegahan komorbiditas termasuk 

penyakit arteri koroner, osteoporosis, infeksi, dan toksisitas obat, 

penggunaan imunomodulator (misalnya hydroxychloroquine dan vitamin 

D), dan imunosupresan dan terapi bertarget. Margaretha Ratri Paramita 

(2013) juga melakukan penelitian dengan judul pengaruh penerimaan diri 

terhadap penyesuaian diri penderita lupus. Penelitian ini menggunakan 

metodologi kuantitatif dengan menggunakan 55 responden dengan rentang 

usia 16-22 tahun untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerimaan 

diri terhadap penyesuaian diri penderita lupus. Pengumpulan data 

menggunakan kuisioner dan menggunakan konstruksi teori kesehatan 

mental yang dikemukakan oleh Scneider. Untuk analisis peneliti 
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menggunakan teknik statistik korelasi dan regresi sederhana dengan 

menggunakan bantuan aplikasi SPSS. 

Tabel 1.1 

Matriks Penelitian Terdahulu 

 

No Detail Penelitian Temuan Kritik/Perbedaan 

1. Jurnal :  Complex 

Syndromes, 

ambivalent diagnosis, 

and   exixtential 

uncertainty : The case 

of Systemic  Lupus 

Erythematosus (SLE) 

Nama Penulis : Andrea 

Stockl 

Tahun : 2007 

Andrea    Stockl 

menjelaskan 

bahwa   harapan 

hidup  seseorang 

yang didiagnosis 

menderita   lupus 

akan  terganggu 

serta  interaksi 

dengan lingkungan 

sekitarnya   juga 

akan terganggu. 

Menurutnya 

diagnosis  yang 

didapatkan para 

penderita  lupus 

mendorong 

mereka  untuk 

mencari informasi 

sebanyak- 

banyaknya 

mengenai 

penyakitnya 

sehingga 

menyebabkan 

penderita menjadi 

seorang   yang 

protoprofesional. 

Para sosiolog 

medis berpendapat 

bahwa penyakit ini 

bisa 

mengintegrasikan 

pengambilan 

keputusan 

penderita 

mengenai 

penyakitnya  serta 

dapat 

mengintegrasikan 

Kekurangan    dari 

penelitian       ini 

adalah     tidak 

menjelaskan 

tentang interaksi 

sosial   antara 

penderita  dengan 

masyarakat sekitar 

dan    hanya 

menjelaskan 

mengenai kondisi 

psikologis   pasien 

mengenai 

bagaimana 

penderita 

menghadapi 

penyakitnya 
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  pengelolaan 

gangguan    pada 

saat penyembuhan 

penyakit     ini. 

Ketika didiagnosa 

menderita penyakit 

lupus   beberapa 

orang 

menanggapinya 

dengan  berbeda 

ada yang  sadar 

akan  penyakitnya 

dengan cepat dan 

ada      yang 

mengalami depresi 

akibat perubahan 

hormone yang 

menjadi akibat dari 
penyakit tersebut. 

 

2. Jurnal : Influence of 

Medical Care in The 

Quality of Life 

(WHOQOL-100) of 

Woman Living with 

Systemic Lupus 

Erythematosus 

Nama Penulis : Juliana 

Passos da Silva, Janete 

Lane Amadei 

Tahun : 2015 

Tujuan dari 
penelitian       ini 

adalah       untuk 

mengevaluasi 

kualitas       hidup 

pasien yang hidup 

dengan   Systemic 

Lupus 

Erythematosus 

(SLE). Penelitian 

ini mengfokuskan 

pada     wanita 

dengan  diagnosis 

SLE yang sedang 

berada pada masa 

perawatan    medis 

rawat jalan rumah 

sakit.    Setelah 

mendapat 
perawatan      dari 

tenaga     medis, 

penderita mengaku 

optimis      dalam 

menjalani 

kehidupannya  dan 

mulai bisa 

menerima 

Kekurangan    dari 

penelitian      ini 

adalah instrumen 

pengumpulan data 

berbentuk 

kuisioner   yang 

terlalu  panjang 

sehingga 

menimbulkan 

kelelahan terhadap 

responden,  selain 

itu     juga 

pengelompokan 

responden yang 

terlalu besar juga 

menjadi 

kekurangan  dari 

penelitian ini 
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  keterbatasan 

mereka         dan 

menghadapi semua 

dampak      yang 

ditimbulkan     oleh 

penyakit    lupus. 

Adanya perawatan 

medis    berhasil 

membuat  pasien 

bisa       untuk 

mengontrol 

emosinya sehingga 

bisa mengurangi 

rasa  sakit      dan 

meningkatkan 

kualitas hidupnya 

menjadi lebih baik 

lagi. Kesimpulan 
dari penelitian ini 

adalah jika wanita 

yang   mengidap 

SLE mendapatkan 

perawatan   medis 

yang berkelanjutan 

dan layak mereka 

akan         bisa 

menikmati dan 

meningkatkan 

kualitas hidupnya 

dan seiring dengan 

berjalannya waktu 

bisa 

meminimalkan 

komplikasi dari 

penyakit  yang  dia 
derita 

 

3. Jurnal : The Whole 

lupus : Articulating 

biosocial interplay in 

systemic  lupus 

erythematosus 

epidemiology  and 

population disparities 

Penulis : Dirk Kinset, 

et al 
Tahun : 2018 

Penderita lupus 
sebagian   besar 

adalah perempuan 

dan sebagian besar 

penderitanya 

berasal  dari   ras 

Afrika,   Amerika 

Latin, Asia,  dan 

Kepulauan Pasifik 

jika dibandingan 

Dalam penelitian 

yang  dilakukan 

oleh Dirk kinsey 

dkk   mencoba 

untuk 

menggabungan 

studi ilmu biologi 

dan studi ilmu 

sosial, sehingga 

hasil  yang 
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  dengan penderita 

yang berasal dari 

ras kulit putih 

(Eropa). Alasan 

perbedaan tersebut 

belum diketahui 

namun         secara 

medis alasan 

bahwa  sebagian 

besar perempuan 

menderita penyakit 

lupus    adalah 

dikarenakan 

perempuan 

memiliki  hormon 

estrogen. 

didapatkan 

didalam penelitian 

tersebut   lebih 

bersifat biologis 

dan  hanya 

menyentuh   ilmu 

sosial   pada 

permukaannya 

saja 

4. Jurnal : Perilaku Sosial 

Penderita Lupus 

Terhadap Penyesuaian 

Diri di Kalangan 

Masyarakat 

Penulis : Nellyana 

Fitri, Zulfan 

Tahun : 2018 

Penderita lupus 
sulit  untuk 

menyesuaikan diri 

di kalangan 

masyarakat 

dikarenakan 

kurang percaya diri 

dan   tidak 

mendapatkan 

dukungan social 

dari masyarakat 

akibat   dari 

kurangnya edukasi 

mengenai penyakit 

lupus. 

Penelitian    ini 

hampir   sama 

dengan penelitian 

yang akan peneliti 

lakukan  namun 

menggunakan 

sudut pandang 

teori yang 

berbeda, penelitian 

tersebut 

menggunakan 

teori 

Fenomenologi dari 

Alfred     Shutz 

sedangkan dalam 

penelitian ini akan 

menggunakan 

teori  konstruksi 
sosial dari   Peter 

L.Berger      dan 

Thomas 

Luckmann    serta 

menggunakan 

teori   hegemoni 

kepercayaan Max 

Webber 

5. Jurnal : Pencarian 
Makna Hidup  Klien 

Terdagnosa Lupus 

Pengalaman 

informan 

Penelitian tersebut 
menggunakan 

teori dari Abraham 
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 Eritematosus Sistemik 

dengan Perspektif 

Maslow dan 

Henderson 

Penulis : Muhammad 

Judha, Elly 

Nurachmah, Imami 

Nur Rachmawati 

Tahun : 2010 

menunjukkan 

bahwa  informan 

menghadapi 

berbagai  aktivitas 

fisik, prikologis, 

perubahan 

lingkungan, 

kepercayaan, serta 

keyakinan. 

Maslow    dan 

Henderson, 

penelitian ini akan 

menggunakan 

teori konstruksi 

social dari Peter L. 

Berger    dan 

Thomas 

Luckmann serta 

menggunakan 

teori  hegemoni 

kepercayaan Max 

Webber 

 Penelitian ini juga  

 menyarankan  

 kepada tenaga  

 perawat untuk  

 melakukan asuhan  

 yang  

 komprehensif,  

 untuk tenaga  

 pendidik juga  

 harus memberikan  

 edukasi mengenai  

 penyakit lupus.  

6. Jurnal : Suffering and 

Postraumatic Growth 

in Women With 

Systemic Lupus 

Erythematosus (SLE): 

A 

Qualitative/Quantitati 

ve Case Study 

Penulis : Lutz 

Wittmann, Luzia 

Meder, Thomas Stoll 

Tahun : 2009 

Penyakit lupus dan 

penderitaan adalah 

konstruksi      yang 

berbeda         tetapi 

saling terkait. 

Penderitaan dapat 

disebabkan oleh 

faktor fisik 

(terutama sakit 

dengan 

karakteristik 

tertentu).  Di 

samping itu, 

penderitaan dapat 

disebabkan     oleh 

Penelitian  ini 

menggunakan 

metode kualitatif 

untuk memperoleh 

data  serta 

mengambil sudut 

pandang  dari 

sosiologi 

kesehatan 
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  kendala        dalam 

menjadi, atau 

dalam mencapai 

hal-hal yang 

bernilai pribadi 

tinggi, atau secara 

sosial lingkungan 

Hidup. Beberapa 

dokter berpendapat 

bahwa         empati 

dengan   pasien 

mereka 

memungkinkan 

mereka   untuk 

mengerti 

penderitaan pasien 

mereka.    Hasil 

kami mendukung 

saran  tersebut 
bahwa empati saja 

tidak akan dapat 

diandalkan   tanpa 

pemahaman 

tentang bagaimana 

individu 

menafsirkan 

penyakit, Diri, dan 

hubungan  antara 
ini 

 

7. Jurnal : Systemic Lupus 

Erythematosus : 

Diagnosis and Clinical 

Management 

Penulis : Andrea Fava, 

Michelle Petri 

Tahun : 2019 

Systemic  Lupus 

Erythematosus 

(SLE) adalah 

penyakit autoimun 

kronis di seluruh 

dunia yang dapat 

mempengaruhi 

setiap organ dan 

jaringan yang ada 

didalam   tubuh 

manusia. 

Manifestasi klinis 

dan pola 

keterlibatan organ 

sangat beragam, 

mencerminkan 

mosaik kompleks 

Sudut pandang 

manajemen serta 

kesehatan 
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  jalur molekuler 

terganggu yang 

menyatu menjadi 

fenotipe klinis 

SLE. Selain itu, 

morbiditas       dan 

mortalitas pada 

SLE tidak hanya 

berasal dari 

kerusakan jaringan 

langsung        yang 

dimediasi imun 

tetapi juga dari 

SLE dan 

pengobatan 

komplikasi terkait 

seperti percepatan 

penyakit arteri 
koroner dan 

peningkatan risiko 
infeksi. 

 

8. Jurnal : Pengaruh 

Penerimaan  Diri 

Terhadap Penyesuaian 

Diri Penderita Lupus 

Penulis : Margaretha 

Ratri Paramita 

Tahun : 2013 

Terdapat korelasi 

yang positif antara 

penerimaan diri 

terhadap 

penyesuain  diri 

penderita lupus 

dengan nilai r= 

0,760  (p  < 0,001). 

Analisis regresi 

menemukan 

pengaruh 

penerimaan   diri 

terhadap 

penyesuaian  diri 

penderita  lupus 

yang positif  dan 

signifikan   (β= 

,863, r2= ,577). 

Penelitian ini 

memberikan bukti 

terkait dengan 

hubungan sebab- 

akibat antara 

penerimaan diri 

dan     penyesuaian 

Penelitian    ini 

bertujuan untuk 

mengetahui 

bagaimana 

konstruksi  yang 

dimiliki    oleh 

penderita penyakit 

lupus mengenai 

penyakit   yang 

diderita. 
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  diri          penderita 

lupus;         dimana 

semakin tinggi 

penerimaan diri, 

maka        semakin 

tinggi pula 

penyesuaian 

dirinya. 

 

 

Pada beberapa studi terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti 

sebelumnya, penelitian menggunaan metodologi penelitian kuantitatif. 

Penggunaan metode penelitian tersebut menimbulkan banyaknya 

pertanyaan yang panjang dan melelahkan bagi responden. Selain itu sudut 

pandang yang dimiliki oleh penelitian terdahulu banyak mengambil sudut 

pandang psikologi serta biologi. Hal tersebut dikarenakan inti studi tersebut 

mengenai penyakit yang berhubungan dengan ilmu alam. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang dapat 

mengungkap sebuah kejadian yang ada dibalik sebuah peristiwa, yang 

dalam penelitian ini adalah pengalaman hidup odapus. Penelitian ini dapat 

menjelaskan kehidupan odapus akibat penyakit kronis yang dideritanya. 

Penelitian ini dapat menjelaskan kehidupan informan yang jarang diketahui 

oleh masyarakat. 

Penelitian ini mengambil sudut pandang sosiologi kesehatan dan 

lebih fokus kepada kehidupan sosial odapus selama menderita penyakit 

lupus. Sudut pandang yang sama memang pernah dilakukan oleh peneliti 

terdahulu, namun terdapat perbedaan dalam penggunaan teori. Penelitian ini 

menggunakan teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L.Berger 

dan Thomas Luckmann serta menggunakan teori dari Max Webber tentang 

hegemoni sistem kepercayaan. Penelitian dengan sudut pandang metodologi 

penelitian kualitatif serta menggunakan teori tersebut belum pernah 

dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Selain itu, lokasi penelitian juga 

menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu 

bertempat di Kabupaten Lamongan. 
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1.5.2 Kerangka Teori 

Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial yang 

dikemukakan oleh Peter L.Berger dan Thomas Luckmann dalam bukunya 

yang sudah diterjemahkan dengan judul Tafsir Sosial Atas Kenyataan: 

Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan tahun 1990. Teori tersebut 

bertujuan untuk mengetahui konstruksi sosial penderita penyakit lupus yang 

ada di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini ingin melihat pemaknaan yang 

terjadi pada odapus setelah menderita penyakit kronis yang mengharuskan 

mereka untuk melakukan pengobatan seumur hidup. Teori tersebut 

digunakan untuk memperkaya pengetahuan mengenai penderita penyakit 

lupus, khususnya dalam pandangan ilmu sosiologi. Teori konstruksi sosial 

ini digunakan sebagai pisau analisis dalam melihat realita yang ada di 

masyarakat terkait dengan para penderita penyakit lupus (odapus). Analisis 

tersebut dapat teridentifikasi melalui dialektika ketiga tipifikasi konstruksi 

sosial yang ada pada teori ini yaitu, Objektivasi, Eksternalisasi dan 

Internalisasi. 

Selain teori tersebut, peneliti juga menggunakan teori yang 

dikemukakan oleh Max Weber yaitu teori hegemoni sistem kepercayaan. 

Terdapat 3 kategori dalam teori tersebut yang dapat menjelaskan mengenai 

perkembangan intelektual manusia yaitu; Pertama adalah Magis, tidak bisa 

disangkal bahwa tahap awal perkembangan rasionalitas manusia diawali 

serta didominasi oleh hal-hal magis. Kedua adalah Agama, Agama 

bertujuan untuk mengarahkan kehidupan pemeluknya agar sesuai dengan 

aturan-aturan yang ada dalam agama. Ketiga adalah Ilmu Pengetahuan. Ilmu 

Pengetahuan menawarkan hal-hal yang bersifat rasional, seperti perhitungan 

atau kalkulasi, sarana dan tujuan (means-ends calculation), telah 

menurunkan peran magis dan agama dalam hal memahami realitas dunia. 

1.5.2.1 Konstruksi Sosial Peter L.Berger dan Thomas Luckmann 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori konstruksi 

sosial yang dikemukakan oleh Peter L.Berger dan Luckmann. Peter 
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L. Berger dan Thomas Luckmann menjelaskan didalam bukunya 

bahwa konstruksi sosial dibangun atas realitas sosial yang 

diintepretasikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan 

interaksi, baik individu atau sekelompok individu, menciptakan 

secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki serta dialami 

bersama secara subjektif. Teori ini berawal dari paradigma 

konstruktivis yang melihat realita sosial sebagai sebuah konstruksi 

sosial yang diciptakan oleh individu, yang merupakan manusia 

bebas. Teori konstruksi sosial berhubungan erat dengan sosiologi 

pengetahuan karena mengarahkan perhatian pada pembentukan 

kenyataan yang ada di masyarakat (social construction of reality) 

(Berger & Luckman, 1990). 

Kenyataan hidup yang ada didalam masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari menghadirkan suatu dunia intersubjektif 

sebagai suatu dunia yang didalamnya terdapat banyak orang yang 

hidup didalamnya. Didalam bukunya, PeterL. Berger dan Thomas 

Luckman menerangkan bahwa sosiologi pengetahuan berfokus pada 

analisa proses terjadinya sebuah kenyataan, dimana terdapat 

hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial dimana 

pemikiran itu timbul (Berger & Luckmann, 1990). 

Konstruksi merupakan sebuah proses pemaknaan yang 

dialami oleh individu terhadap lingkungan sekitar serta aspek diluar 

dirinya dan menggunakan 3 tahapan proses yaitu eksternalisasi, 

objektivasi, dan internalisasi. Peter L.Berger dan Thomas Luckmann 

(1990) dalam bukunya yang berjudul Tafsir Sosial atas Kenyataan : 

Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan menjelaskan bahwa terdapat 

2 istilah dalam sosiologi pengetahuan yaitu kenyataan dan 

pengetahuan. Kenyataan diartikan sebagai suatu kualitas yang 

terdapat dalam fenomena-fenomena yang diakui sebagai memiliki 

keberadaan (being) yang tidak bergantung kepada kehendaknya 

sendiri.  Sedangkan  pengetahuan  didefinisikan  sebagai  kepastian 
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bahwa fenomena itu nyata (real) dan memiliki karakteristik yang 

spesifik (Berger & Luckmann, 1990). 

Seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa terdapat 3 

proses sosial yang dapat menjelaskan konstruksi sosial yang ada 

didalam masyarakat, yaitu : 

Proses Eksternalisasi 

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann mendefinisikan 

eksternalisasi sebagai hubungan hubungan yang diciptakan manusia 

dengan dunia sekitarnya. Eksternalisasi merupakan sebuah aktivitas 

kolektif. Kolektifitas itu yang melakukan pembangunan dunia, yang 

merupakan realitas sosial. Manusia menciptakan alat-alat, bahasa, 

menganut nilai, dan membentuk lembaga – lembaga. Manusia juga 

melakukan proses sosial sebagai upaya untuk pemeliharaan aturan- 

aturan sosial. Dalam tahap ini manusia berusaha untuk menangkap 

dirinya dalam dunia luar sehingga nantinya manusia tersebut dapat 

menemukan dirinya sendiri dalam suatu dunia. Pada tahap ini 

manusia mengenal suatu hal baru yang dibentuk oleh manusia itu 

sendiri. 

Peter L. Berger dan Luckmann (1990) menjelaskan bahwa 

proses eksternalisasi adalah tahap penyesuaian diri dengan dunia 

sosiokultural sebagai produk manusianya. Proses eksternalisasi 

dipengaruhi oleh kepemilikan pengetahuan (stock of knowledge) 

yang ada pada diri individu. Pengetahuan yang dimiliki oleh 

individu secara bersama diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari 

secara terus menerus. Manusia merupakan pencipta kenyataan sosial 

yang objektif setelah melalui proses eksternalisasi, sesuai dengan 

kenyataan objektif yang dapat mempengaruhi kembali manusia 

melalui proses internalisasi. 

Tahapan eksternalisasi dalam teori konstruksi sosial Peter 

L.Berger dan Thomas Luckmann dalam kaitannya dengan 

konstruksi sosial odapus di Kabupaten Lamongan yaitu terlihat pada 
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gambaran pengetahuan penderita terhadap penyakit yang 

dideritanya. Sebagian besar dari para penderita penyakit lupus tidak 

mengetahui secara rinci mengenai penyakit tersebut, kurangnya 

informasi maupun pengetahuan mengenai penyakit lupus 

berdampak pada proses diagnosa penyakit tersebut. Hal tersebut 

menimbulkan berbagai macam penafsiran mengenai penyakit lupus 

dalam dunia eksternal masyarakat maupun penderita. Kurangnya 

pengetahuan mengenai penyakit lupus khususnya pada para odapus 

menimbulkan sebuah proses penyesuaian baru bagi mereka dalam 

melakukan kegiatan sehari-hari. Kurangnya pengetahuan juga 

terdapat pada dunia eksternal yang ada di sekitar odapus. 

Masyarakat Kabupaten Lamongan banyak yang belum teredukasi 

secara baik terkait dengan penyakit lupus. Oleh karena itu terjadi 

proses penyesuaian diri pada diri odapus setelah mengetahui bahwa 

dirinya menderita penyakit lupus. Hal tersebut diakibatkan oleh 

gejala-gejala kambuh yang sering terjadi pada odapus, sehingga 

odapus harus kembali mengatur interaksinya kembali. 

Proses Objektivasi 

Kesadaran diri seseorang dalam mengambil keputusan. 

Eksternalisasi dan objektivasi merupakan proses yang saling 

berurutan dan berkesinambungan, dimana objektivasi bergantung 

pada eksternalisasi yang diberikan. Peter L. Berger dan Thomas 

Luckman menyebutkan bahwa kenyataan hidup sehari-hari dapat 

terbentuk dari fenomena-fenomena yang tersusun, dan tertata dan 

dilakukan secara terus menerus yang akhirnya dapat dipahami 

sebagai kenyataan hidup sehari-hari. Selain itu objektivasi juga 

dipengaruhi oleh struktur relevansi, apa yang ada dibalik 

pengambilan suatu keputusan, apa yang menjadi kepentingan 

sehingga diambil sebuah keputusan. 

Objektivasi dipengaruhi oleh eksternalisasi yang dilakukan 

secara berkali-kali dan cenderung menjadi terbiasa sampai pada 
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tingkat tertentu, hal tersebut dikarenakan semua tindakan yang atau 

diamati oleh yang lainnya sendiri akan melibatkan tipifikasi 

dipihaknya. Peter L. Berger dan Luckmann (1990) menjelaskan 

bahwa Akibat dari aktivitas yang dilakukan berkali-kali muncul 

sebuah proses pembiasaan (habitualisasi) yang kemudian 

mengalami pelembagaan (institusionalisasi). Dunia kelembagaan 

adalah aktivitas manusia yang diobjektivasi. Dunia sosial yang telah 

memperoleh sifat objektif, tetap tidak dapat dilepaskan dari status 

ontologisnya, dari aktivitas manusia yang menghasilkannya. 

Proses objektivasi pada odapus di Kabupaten Lamongan 

dapat dilihat dari kesadaran diri penderita penyakit lupus untuk 

melakukan pengobatan sesuai anjuran dari dokter. Kesadaran 

tersebut menghasilkan keputusan untuk memilih pengobatan yang 

tepat dan sesuai dengan kondisi odapus. Adanya informasi mengenai 

cara penanganan penyakit lupus yang diberikan oleh dokter maupun 

tenaga medis menjadikan para penderita terbantu dalam melakukan 

beberapa macam tindakan pengobatan, maupun pencegahan 

kambuhnya suatu penyakit. Kesadaran tersebut merupakan sebuah 

hasil dari proses adaptasi terhadap sebuah kondisi baru yang ada 

dalam diri odapus, sehingga mulai muncul proses penerimaan dan 

sadar akan pentingnya melakukan pengobatan. Selain itu odapus 

yang sebelumnya memiliki pekerjaan mulai kembali bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-harinya kembali. Odapus juga mulai 

dapat menjalani aktifitasnya secara normal setelah melakukan 

proses adaptasi kembali pada proses sebelumnya, yaitu 

eksternalisasi. 

Proses Internalisasi 

Dalam bukunya, Peter L. Berger dan Thomas Luckman 

menyebutkan bahwa internalisasi merupakan pemahaman atau 

penafsiran yang langsung dari suatu peristiwa obyektif sebagai 

pengungkapan suatu makna. Artinya sebagai suatu manifestasi dari 
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proses-proses subjektif orang lain yang dapat bermakna bagi diri 

sendiri secara subjektif. Selain itu Peter L. Berger dan Thomas 

Luckman juga menyebutkan bahwa pemahaman terhadap dunia 

bukan merupakan hasil dari penciptaan makna secara otonom oleh 

individu-individu sendiri melainkan hasil dari “pengambilalihan 

dunia”. “pengambilalihan dunia” inilah merupakan proses awal bagi 

organisme, dan kemudian setelah “diambil alih” dunia tersebut 

dimodifikasi dan diciptakan kembali. Penciptaan dunia kembali 

inilah yang kemudian disebut sebagai internalisasi. 

Negara menjadi salah satu lembaga dalam masyarakat yang 

berpengaruh dalam kehidupan individu pada proses eksternalisasi. 

Negara dalam hal ini melaksanakan tugas sebagai birokrat sangat 

mempengaruhi kehidupan masyarakat, dari pengalaman bernegara 

tersebut dapat mempengaruhi kehidupan privat individu. Struktur 

objektif masyarakat dalam pandangan sosiologi pengetahun yang 

dijelaskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann tidak pernah 

menjadi produk akhir dalam sebuah interaksi sosial, sebab struktur 

berada dalam suatu proses objektivasi menuju suatu bentuk baru 

internalisasi yang akan melahirkan proses eksternalisasi yang baru 

lagi. 

Kenyataan sosial tentang kehidupan sehari-hari tersebut 

dapat dipahami dalam suatu rangkaian (continuum) berbagai macam 

tipifikasi yang menjadi semakin anonim dengan semakin jauhnya 

tipifikasi itu dari ‘di sini dan sekarang dalam situasi tatap muka 

(Berger & Luckman, 1990). Kemampuan ekspresi diri manusia 

mampu mengadakan sebuah objektivasi yang berarti dapat 

memanifestasikan diri dalam bentuk-bentuk kegiatan manusia yang 

tersedia. 

Pada tahap internalisasi ini terdapat proses penerimaan 

terhadap penyakit yang diderita oleh odapus di Kabupaten 

Lamongan. Odapus mulai menerima penyakitnya dan mencoba 
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untuk hidup secara normal yang tidak memiliki penyakit. Walaupun 

dalam kenyataannya para odapus harus melakukan pengobatan 

seumur hidup yang pastinya dapat mengganggu kehidupan sehari- 

hari penderita. Jika pada tahap sebelumnya individu tidak memiliki 

keleluasaan untuk memodifikasi proses yang ada, pada tahap ini 

individu bisa menyesuaikan konsep maupun tindakan yang sesuai 

dengan pemahaman individu itu sendiri. 

Para penderita lupus yang awalnya tidak mengetahui 

mengenai penyakit lupus akhirnya mendapatkan informasi dari 

dokter maupun dari media massa sehingga odapus bisa melakukan 

modifikasi tindakan sesuai dengan kondisi tubuh penderita lupus. 

Walaupun mengalami hambatan serta gangguan baik secara internal 

maupun eksternal, odapus dapat melalui proses eksternalisasi dan 

objektivasi. Setelah melewati proses eksternalisasi dan objektivasi 

odapus mengalami proses penerimaan dan melakukan aktifitas 

secara normal dengan beberapa tindakan pencegahan yang 

dilakukan untuk menstabilkan kondisi tubuh odapus. Pada akhirnya 

odapus mulai terbiasa dengan penyakit yang dideritanya, dan 

menjadi sebuah kebiasaan (habit) baru dalam menjalani kehidupan 

didalam masyarakat. 

Dalam penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial 

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann yang dapat membantu 

menjelaskan mengenai konstruksi sosial yang dibangun oleh 

penderita penyakit lupus mengenai penyakit yang dideritanya. 

Penderita lupus memiliki pengalaman mengenai kehidupan sehari- 

hari yang mereka lakukan serta memiliki penilaian juga mengenai 

penyakit yang dideritanya. Selain itu penderita lupus juga memiliki 

pemaknaan tersendiri mengenai penyakit lupus yang tentunya 

berbeda antar individu. 
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Skema 1.1 Kerangka Konseptual Teori Konstruksi Sosial Peter L.Berger & 

Thomas Luckmann 

 
Sistem Kepercayaan dalam Proses Konstruksi Sosial Odapus 

Salah satu teori yang dikemukakan oleh Max Weber 

adalah membahas mengenai masalah perkembangan intelektual 

manusia dan dampaknya pada berbagai bentuk perubahan sosial. 

Kesulitan utama dalam memahami teori weber ini adalah banyaknya 

istilah-istilah yang sulit dipahami karena kesukarannya untuk 

mencari padanan kata atau makna dalam Bahasa indonesianya. 

Didalam teori yang dikemukakan oleh Max Weber terdapat konsep 

pandangan dunia (world-view) dan sistem kepercayaan (belief 

system). Ketika Max Weber berusaha melihat perkembangan 

rasionalitas manusia, maka terjadi ketidakkonsistenan dalam 

penggunaan istilah. Max Weber mencampuradukkan berbagai 

Sosiologi 

Pengetahuan 

Konstruksi Sosial 

Pengetahuan 

Kenyataan 

Eksternalisasi 

 
Objektivikasi 

 
Internalisasi 
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istilah antara system of belief, world-view, dan kadang-kadang 

ideologi (Schroeder, 2002). 

Sistem kepercayaan atau world-view dalam kehidupan sosial 

dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu magic, religion, dan 

science. Meskipun demikian, ketiga kategori tersebut bukan 

merupakan tahapan linier, walaupun bukan sebuah tahapan yang 

linier, ketiga kategori tersebut bisa saling tumpang tindih 

(overlapping) dalam suatu keadaan tertentu. Tidak bisa disangkal 

bahwa tahap awal perkembangan rasionalitas manusia diawali serta 

didominasi oleh hal-hal magis. Dampak dari kekuatan magis dalam 

kehidupan sosial adalah meningkatkan stabilitas hubungan sosial 

melalui pemberkatan otoritas suci dan kekuatan-kekuatan magis di 

sekitar manusia yang dimanipulasi untuk tujuan duniawi (Schroeder, 

2002). 

Agama sangat berbeda secara kontras dengan magis. Agama 

bertujuan untuk mengarahkan kehidupan pemeluknya agar sesuai 

dengan aturan-aturan yang ada dalam agama. Reorientasi batin 

seseorang akan mengubah perilaku dan dapat membentuk kembali 

hubungan-hubungan sosial yang kemudian berpengaruh pada 

perubahan sosial maupun ekonomi masyarakat. Legitimasi kekuatan 

agama diturunkan dari sumber-sumber yang menurut masyarakat 

adalah sesuatu yang sakral dan transendental, yaitu berasal dari 

tuhan dan dewa. Sumber-sumber kepercayaan yang tidak berwujud 

konkret menimbulkan sebuah subjek intepretasi yang abstrak 

(Schroeder, 2002). 

Munculnya sebuah sistem kepercayaan baru yakni ilmu 

pengetahuan (science) yang menawarkan hal-hal yang bersifat 

rasional, seperti perhitungan atau kalkulasi, sarana dan tujuan 

(means-ends calculation), telah menurunkan peran magis dan agama 

dalam hal memahami realitas dunia. Hal tersebut merupakan gejala 

memudarnya daya-daya magis dunia karena dengan penerapan 
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metode ilmu untuk menguak berbagai fenomena yang sebelumnya 

dianggap misteri menjadi dapat dijelaskan secara rasional. Semua 

kenyataan di dunia dapat diketahui (knowable), dipelajari, 

diperhitungkan (calculable), bahkan dapat diprediksi ke arah mana 

kecenderungan suatu gejala (Schroeder, 2002). 

Tabel 1.2 

World View dan Dampak Sosial 

 

World-views Cara Tujuan Dampak Sosial 

Magis Tidak Rasional (misal : 

Sesaji, bakar kemenyan, 

dll) 

Rasional (misal : 

Keselamatan dunia, sehat, 

kaya, dll) 

Otoritas  dukun  atau 

magician,  pengokohan 

hubungan-hubungan 

sosial, struktur sosial 

komunitas magis 

Agama Rasional (Misal : Puasa, 

zakat, berhemat, dll) 

Tidak Rasional (Misal : 

masuk surga) 

Otoritas ulama atau elit 

agama, pengokohan 

kekuasaan politis, 

struktur sosial 

keagamaan,   perubahan 

budaya 

Ilmu 

Pengetahuan 

Rasional (Misal : 

Metode ilmu 

Rasional (Misal : 

Pemecahan problem 

duniawi) 

Otoritas ilmuwan, 

pengokohan hubungan 

politis, struktur sosial 

komunitas keilmuwan, 

perubahan budaya, dan 

disenchantment 

Tiap-tiap tingkatan perkembangan rasionalitas manusia 

ditandai dengan bentuk-bentuk sosial yang berbeda. Tingkat 

perkembangan magis ditandai dengan adaptasi individu atas norma- 

norma dan kekuatan-kekuatan di luar kemampuan manusia. Menurut 

sistem kepercayaan magis, manusia dikelilingi oleh 
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kekuatan-kekuatan supranatural yang belum sistematis sehingga 

kekuatan-kekuatan itu bersifat konstruktif atau destruktif terhadap 

manusia. Sedangkan tingkat perkembangan agama, keberadaan 

norma-normanya telah diinternalisasikan dan disistematisasikan. 

Norma-norma yang telah sistematis itu kemudian menjadi guide 

dalam perilaku sosial tiap-tiap pemeluknya. Selain itu norma juga 

menjadi sumber intepretasi atas realitas yang ada didalam 

masyarakat (Schroeder, 2002). 

Dalam dunia modern ilmu pengetahuan telah mendominasi 

hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Walaupun demikian ilmu 

pengetahuan hanya menjelaskan mengenai kepentingan material dan 

kegiatan-kegiatan praktis sehari-hari. Max Weber melihat terdapat 

dominasi ilmu terhadap kehidupan manusia, yaitu merebaknya 

sekulerisme, materialisme, dan menurunnya peran agama sebagai 

rujukan memahami dunia. Namun, menurut Max Weber dalam 

kehidupan modern masih tersisa idealisme etik (ethical ideal) yang 

telah diinternalisasi oleh masyarakat pada masa perkembangan dan 

dominasi agama sebelumnya dan menjadi personality guide bagi 

setiap individu (Schroeder, 2002). 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Paradigma Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan 

sebuah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi obyek 

secara alamiah. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan 

data secara mendalam, pada sebuah peristiwa atau permasalahan yang ada 

didalam masyarakat, tidak hanya data secara mendalam namun data yang 

didalamnya mengandung sebuah makna. Makna dari sebuah data yang didapat 

merupakan suatu nilai dibalik sebuah data yang tampak. 

Pendekatan kualitatif berawal dari pemikiran Max Weber (1864- 

1920) tentang memahami realitas sosial dengan melakukan verstehen. 
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Verstehen ialah cara memandang suatu realitas dari balik realitas yang terlihat 

dari luar. Pendekatan kualitatif tersebut dalam penelitian ini membantu untuk 

mengetahui suatu realitas atau fenomena sosial secara mendalam menurut 

aktor atau pelaku sosial. Realitas yang dilihat dalam penelitian ini adalah 

mengenai konstruksi sosial penyakit lupus pada odapus. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena dalam penelitian 

ini menggambarkan makna yang mendalam dari sebuah data dan dapat 

menjawab permasalahan penelitian yang diperoleh dari kehidupan sehari-hari 

subjek penelitian secara rinci. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui konstruksi pemikiran individu pada saat divonis menderita 

penyakit lupus. Penyakit lupus yang merupakan penyakit tidak menular tetapi 

memberikan banyak efek samping terhadap penderita menjadikan penelitian 

ini akan berfokus pada pemaknaan individu terhadap penyakit yang 

dideritanya. 

1.6.2 Isu-isu Penelitian 

Permasalahan yang sering dihadapi oleh orang dengan penyakit lupus 

atau biasa disebut odapus adalah sulitnya mereka dalam menjalani kehidupan 

secara normal. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh odapus mengenai 

penyakitnya mengakibatkan seringnya muncul diagnosa yang salah sehingga 

semakin memperparah keadaan odapus. Kurangnya pengetahuan juga 

menyebabkan berbagai macam tindakan yang kurang tepat. Kondisi sosial 

masyarakat juga kurang memiliki pengetahuan tentang penyakit lupus. Masih 

banyak yang mengira bahwa penyakit lupus merupakan sebuah penyakit yang 

menular. Hal tersebut mengakibatkan odapus meneriman cemoohan dan 

bahkan muncul diskriminasi kepada mereka. 

Kondisi yang tidak normal lagi mengakibatkan odapus mengalami 

hambatan serta gangguan dalam melakukan interaksi dengan keluarga 

maupun tetangga. Keharusan melakukan pengobatan juga sedikit banyak 

menyita waktu odapus untuk berinteraksi. Dampak secara signifikan juga 

dialami oleh odapus yang memiliki pekerjaan, dengan adanya penyakit lupus 

dalam tubuh mereka, odapus tidak lagi dapat bekerja secara maksimal. 
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Pemahaman yang berbeda-beda serta proses penerimaan yang berbeda-beda 

pada akhirnya menimbulkan konstruksi pemikiran yang berbeda pada masing- 

masing odapus. 

Dari hal tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terkait 

konstruksi sosial penderita penyakit lupus yang ada di Kabupaten Lamongan. 

Ditambah dengan data yang ada pada tahun 2016 sebanyak 450 warga 

lamongan menderita penyakit lupus, data tersebut didadapat dari 2 rumah sakit 

yang ada di Kabupaten Lamongan. 

1.6.3 Setting Sosial 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lamongan, hal tersebut 

dikarenakan cukup tingginya jumlah penderita penyakit lupus di Kabupaten 

Lamongan. Peneliti sengaja untuk memilih lokasi di Kabupaten Lamongan juga 

dikarenakan terdapat komunitas penderita penyakit lupus yang menandakan 

banyaknya penderita lupus di lokasi penelitian, sehingga dirasa dapat menjawab 

pertanyaan peneliti mengenai bagaimana penderita memaknai penyakit lupus 

tersebut. 

1.6.4 Subjek Penelitian 

Informan merupakan sumber informasi dalam penelitian ini berdasarkan 

pada subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data serta pengalaman dan 

bersedia memberikan informasi yang lengkap dan akurat sesuai dengan 

kebutuhan yang ada didalam penelitian ini. Oleh karena itu penelitian ini 

menentukan informan atau subyek penelitian menggunakan cara menetukan 

kriteria-kriteria tertentu yang dibutuhkan oleh peneliti, yaitu informan dipilih 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dengan sifat yang bisa diketahui 

sebelumnya. Selain menggunakan metode, penelitian ini juga menggunakan 

teknik Snowball, yakni proses penentuan informan berdasarkan informan 

sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali 

informasi terkait topik penelitian yang diperlukan. 

Pencarian informan akan dihentikan setelah informasi penelitian 

dianggap sudah mengalami kondisi jenuh dimana tidak adanya lagi variasi dari 

data yang diperoleh. Sesuai dengan penelitian ini, subyek penelitian dalam 
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penelitian ini adalah penderita lupus yang ada di sekitar informan. Untuk 

penderita Penyakit lupus yang akan digunakan sebagai informan adalah 

penderita dengan minimal 2 tahun menderita penyakit tersebut serta berada pada 

usia 15-45 tahun. Hal tersebut dikarenakan di usia tersebut merupakan usia 

produktif dan usia dimana banyak pasien terdiagnosa lupus. 

Langkah awal dalam penentuan informan penelitian ini adalah menemui 

ketua yayasan graha kupu untuk mengetahui secara detail mengenai penyakit 

lupus, hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa informan yang akan 

menjadi informan benar-benar penderita penyakit lupus. Melalui beliau peneliti 

mendapatkan informasi mengenai odapus yang akan menjadi informan dalam 

penelitian ini. Di dalam penelitian ini terdapat enam informan dengan berbagai 

latar belakang yang berbeda serta jangka waktu menderita penyakit lupus yang 

berbeda-beda. 

1. Informan AU 

 
Informan pertama dalam penelitian ini adalah ibu AU. Informan merupakan 

seorang perempuan berusia 40 tahun yang sudah 10 tahun menjadi odapus dan 

sekarang menjadi ketua Yayasan Graha Kupu di Kabupaten Lamongan. 

Pertemuan awal saya dengan informan AU berada di rumah informan yang 

terletak di Kecamatan Lamongan pada pukul 10.00 WIB pada hari Jumat. Pada 

awal pertemuan informan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Yayasan 

Graha Kupu yang merupakan yayasan tempat berkumpul untuk penderita 

penyakit lupus yang ada di Kabupaten Lamongan. Sebelum menjadi odapus 

informan pernah bekerja di beberapa tempat seperti stasiun televisi, rumah sakit, 

hingga di salah satu perusahaan. Namun setelah informan mengetahui bahwa 

dirinya menderita penyakit lupus informan memutuskan untuk tidak bekerja dan 

hanya menjadi freelancer dalam mengisi beberapa acara yang terkait dengan 

UKM. Informan tinggal di sebuah perkampungan di pusat Kabupaten 

Lamongan dan memiliki 2 orang anak perempuan. Anak pertama informan 

sekarang sedang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 

anak kedua informan sedang menempuh pendidikan di Sekolah 
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Menengah Pertama (SMP). Sedangkan suami informan merupakan seorang 

Aparatur Sipil Negara (ASN) di salah satu dinas yang ada di Kabupaten 

Lamongan. Informan AU merupakan sarjana ilmu komunikasi dari salah satu 

Univeritas di Kota Malang. Informan di diagnosa penyakit lupus pada tahun 

2009 dan melakukan pengobatan hingga sekarang. 

2. Informan KH 

 
Informan kedua yang saya temui adalah ibu KH. Informan KH merupakan 

seorang ibu rumah tangga. Pertemuan saya dengan informan KH bertempat di 

rumah informan pada pukul 10.30 WIB pada hari Senin. Informan saat ini 

berusia 38 tahun , serta memiliki tingkat pendidikan hingga Sekolah Menengah 

Pertama (SMP). Sebelum menderita penyakit ini informan KH memiliki 

anggota keluarga yang juga menderita penyakit yang sama, keluarga tersebut 

adalah adik sepupu informan KH yang juga menjadi informan dalam penelitian 

ini. Berbeda dengan adik sepupunya, penyakit lupus yang diderita oleh 

informan menyerang organ lambung. Semenjak menderita penyakit lupus, 

informan KH melakukan pengobatan secara rutin hingga sekarang dan sudah 

berlangsung selama 3 tahun. Informan KH merupakan seorang muslim dan 

memiliki 8 orang anak. 

3. Informan HA 

 
Informan ketiga adalah adik sepupu informan KH yaitu ibu HA. Peneliti 

bertemu dengan informan di rumahnya pada pukul 11.00 WIB pada hari Rabu. 

Sekarang informan HA berusia 35 tahun, dan merupakan seorang wirausahawan 

dibidang konveksi, toko kelontong, serta agen jual beli peralatan silat. Usaha 

tersebut tidak dilakukan sendiri oleh informan HA, namun dilakukan juga 

bersama dengan suaminya. Pendidikan terakhir yang dimiliki oleh informan HA 

adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

Informan memiliki 2 orang anak perempuan, anak bungsu informan HA 

sekarang sedang sekolah di Taman Kanak-Kanak (TK) yang dekat dengan 

rumah informan. Sehari-hari informan ikut mengawasi dalam hal produksi baju 

di konveksi yang informan HA miliki serta menjaga toko kelontong yang 
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dimilikinya. Sedangkan suami informan HA bekerja sebagai guru silat serta 

menjual online barang-barang yang terkait dengan dunia silat. Informan sudah 

mengetahui penyakitnya sejak tahun 2014, dan sudah menjalani pengobatan 

selama 6 tahun. 

4. Informan MI 

 
Informan keempat yang saya temui adalah seorang perempuan berumur 21 

tahun yaitu informan MI. Saya bertemu dengan informan di rumahnya pada 

pukul 13.00 di hari kamis. Informan merupakan seorang yang beragama islam 

dan sekarang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas negeri di 

Surabaya dan saat ini sudah menginjak semester akhir. Selama menjalani 

kehidupan sebagai mahasiswa, informan MI tinggal di asrama mahasiswa yang 

disediakan oleh kampus tempat informan melaksanakan studi. Pertama kali 

informan mengerti bahwa dirinya memiliki penyakit lupus adalah pada tahun 

2017, awal mula informan merasakan gejala adalah merasakan sakit 

dipersendiannya hingga informan MI tidak bisa melaksanakan sholat dengan 

berdiri. Setelah mendapatkan gejala tersebut informan MI melakukan check up 

di salah satu rumah sakit yang akhirnya diketahui bahwa informan menderita 

penyakit lupus. Semenjak positif menderita penyakit lupus, informan MI rutin 

melakukan pengobatan di rumah sakit tersebut hingga sekarang. Informan MI 

sempat ingin melakukan cuti kuliah karena kondisi yang dimilikinya, namun 

dengan beberapa pertimbangan termasuk dari dokter yang menangani informan 

MI informan tetap melanjutkan kuliahnya hingga sekarang. 

5. Informan IM 

 
Informan kelima dalam penelitian ini adalah informan IM. Saya bertemu 

dengan informan di salah satu rumah makan, hal tersebut karena jarak rumah 

saya dengan informan yang cukup jauh akhirnya kami bertemu di tempat yang 

tidak mengharuskan perjalanan jauh untuk kami berdua. Informan merupakan 

seorang laki-laki berumur 40 tahun dan seseorang yang memeluk agam islam. 

Informan bekerja sebagai penjual mie ayam yang letaknya berada di depan 

rumahnya. Pendidikan terakhir yang dimiliki oleh informan IM adalah Sekolah 
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Menengah Atas (SMA). Informan memiliki 1 orang anak yang sekarang sudah 

berusia 10 tahun dan sedang berada di kelas 4 Sekolah Dasar (SD). Awal mula 

gejala yang dimiliki oleh informan adalah sakit tipes yang tidak kunjung 

sembuh hingga berbulan-bulan. Beberapa pengobatan sudah dilakukan namun 

tidak ada tanda-tanda kesembuhan pada tubuh informan IM, hal tersebut 

menyebabkan informan harus melakukan tes darah untuk mengetahui 

penyakitnya. Setelah itu didapatkan hasil bahwa informan positif menderita 

penyakit lupus, hal tersebut terjadi pada tahun 2016. Hingga saat ini informan 

masih melakukan pengobatan rutin di Surabaya. 

6. Informan NU 

 
Informan keenam adalan ibu NU. Saya bertemu dengan Inforrman NU di 

rumahnya pada pukul 18.00 pada hari sabtu. Jarak rumah informan yang dekat 

dengan peneliti memudahkan untuk melakukan wawancara terhadap informan. 

Informan NU merupakan seorang tengkulak sembako dan merupakan ibu dari 

2 orang anak. Anak pertama informan adalah seorang laki-laki berumur 21 

tahun, dan anak kedua informan seorang perempuan berumur 14 tahun dan 

sedang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

Sedangkan pendidikan terakhir yang dimiliki oleh informan NU adalah Sekolah 

Dasar (SD). Sebelum mengetahui bahwa informan NU memiliki penyakit lupus, 

informan sempat mengalami beberapa kali sakit dan beberapa kali melakukan 

opname baik di klinik atau rumah sakit. Setelah melakukan tes darah akhirnya 

informan mengetahui bahwa dirinya menderita penyakit lupus. Hingga saat ini 

informan melakukan pengobatan di rumah sakit. Selain melakukan pengobatan 

secara medis, informan juga pernah melakukan pengobatan alternatif. Dampak 

dari penyakit yang dimilikinya adalah informan sudah tidak lagi bisa produktif 

dalam bekerja. 
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Tabel 1.3 

Daftar Informan 
 

No Inisial Jenis 

Kelamin 

Pekerjaan Lama 

Menderita 

Penyakit 

Pendidikan 

1. AU P Aktivis 10 Tahun Perguruan 

Tinggi 

2. KH P Ibu Rumah 

Tangga 

3 Tahun SMP 

3. HA P Wirausahawan 6 Tahun SMP 

4. MI P Mahasiswa 3 Tahun Perguruan 

Tinggi 

5. IM L Pedagang 3 Tahun SMA 

6. NU P Tengkulak 3 Tahun SD 

 
1.6.5 Teknik Pengumpulan data 

Pada penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan 

data. Pertama, pengumpulan data pada awal penelitian menggunakan metode 

wawancara mendalam atau indepth interview yang bertujuan untuk menggali 

informasi dari informan secara lengkap dan mendalam. Pada metode ini 

terjadi proses tatap muka (face-to-face) antara informan dengan peneliti. Pada 

saat melakukan wawancara mendalam, peneliti merekam hasil wawancara 

dengan audio rekaman. Melalui rekaman tersebut, peneliti dapat mengulas 

kembali hasil wawancara dengan informan dan dapat mengajukan pertanyaan 

kembali jika terdapat informasi yang belum didapatkan sesuai dengan 

pedoman pertanyaan yang sudah dibuat oleh peneliti. 

Selain itu pada penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai 

bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dan dapat dibagi atas 

berbagai sumber yaitu buku, majalah ilmiah, sumber arsip, dokumen pribadi 

maupun dokumen resmi. Setelah semua data terkumpul, peneliti melakukan 

analisis untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan fokus 
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penelitian. 

1.6.6 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang 

dikembangkan dari data-data yang diperoleh selama penelitian, baik itu 

berupa data primer yakni wawancara mendalam (indepth interview) dan 

dokumentasi maupun data sekunder yakni studi kepustakaan. Teknik analisis 

data dalam penelitian ini menggunakan metode scalling measurement, 

empirical generalization, dan logical induction. Scalling measurement adalah 

tahap awal dalam mengolah data kualitatif dimana nantinya akan ada 

transkrip yang didapatkan dari observasi lapangan hingga wawancara 

mendalam (indepth interview) yang ditulis dengan menggunakan bahasa asli 

sesuai hasil yang dibicarakan (bahasa daerah, bahasa asing, umpatan, dll). 

Selanjutnya adalah empirical generalization, yaitu tahap analisis terhadap 

transkrip guna menangkap makna dari teks untuk menunjukkan “makna 

dominan” dari hasil wawancara. Hingga yang terakhir adalah logical 

induction yaitu mencari pemahamam terhadap realitas sosial yang diteliti dan 

interpretasi perkataan dan tingkah laku subyek pada saat penelitian 

berlangsung hingga nantinya akan dihasilkan sebuah hipotesis atau proposisi 

yang baru. 


