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ABSTRAK  

Tuberkulosis merupakan suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh 

Mycobakterium tuberkulosis dan bersifat menular. Kuman ini berukuran kecil dan hanya 

dapat dilihat melalui miskroskop. Tuberkulosis dapat menyerang seluruh tubuh, namun 

seringnya menyerang pada paru-paru. Sumber penularan kuman tuberkulosis dapat berasal 

dari penderita tuberkulosis BTA positif, yang pada waktu batuk atau bersin, penderita 

tersebut tidak menutup mulut dan hidungnya sehingga penderita menyebarkan kuman ke 

udara dalam bentuk percikan dahak. Penularan tuberkulosis yang dianggap mudah ini, 

menyebabkan timbulnya ancaman dari penyakit tersebut apabila menulari orang lain. Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini membahas mengenai tindakan pencegahan yang diterapkan 

oleh keluarga penderita tuberkulosis, karena keluarga merupakan orang-orang yang tinggal 

bersama penderita. Penelitian ini berfokus pada tindakan pencegahan penularan 

tuberkulosis yang dilakukan keluarga berdasarkan pengalamannya tinggal bersama 

penderita. Penelitian ini dianalisis menggunakan metodologi kualitatif dan dikaji 

berdasarkan teori fenomenologi guna mengetahui makna yang diambil dari pengalaman 

tinggal dan merawat keluarga yang menderita tuberkulosis, serta menggunakan teori model 

kepercayaan kesehatan Rosenstock dan Tindakan Sosial Max Weber untuk mengetahui 

tindakan-tindakan pencegahan yang dilakukan oleh keluarga. Hasil yang ditemukan dalam 

penelitian ini ialah : 1) tindakan pencegahan penularan tuberkulosis yang dilakukan 

keluarga berdasarkan pengalamannya tinggal bersama penderita. Pada penderita baru dan 

kurang memahami tuberkulosis, keluarga hanya menerapkan tindakan pencegahan 

berdasarkan informasi yang diperoleh melalui internet dan salah satu dokter saja, 

sedangkan bagi keluarga yang lebih paham tuberkulosis, informasi yang diperoleh juga 

melalui anggota keluarga yang lain dan penderita yang lain. 2) Orientasi tindakan dalam 

memilih tindakan pencegahan dilatarbelakangi oleh efektifitas tindakan yang dilakukan, 

informasi yang diperoleh, serta kondisi sosial 

Kata Kunci : Penderita tuberkulosis, keluarga penderita, konstruksi makna, tindakan 

pencegahan 

  



ABSTRACT 

 Tuberculosis is an infectiuos disease caused by Mycobacterium Tuberculosis and 

its contagious.These germs are very small and only be seen by a microscope. Tuberculosis 

can attack all of the body, but often attack lungs. Source of transmission of the 

tuberculosis germs from the patient positive BTA, the patient doesn’t cover mouth or nose 

so the germs spreads into the air.Transmission of tuberculosis is easy, and causing the 

threat of the disease when infecting others. Therefore, this research discusses about 

prevention action that implemented by family of the patient tuberculosis, because family 

are the people who live with the patient. Focus of this research on the Meaning of 

Tuberculosis for the Patient’s Family in prevention action of tuberculosis transmission. 

Analysis from this research using qualitative methodology and based on 

phenomenological theory to find out the meaning taken from living and caring for 

tuberculosis families, and using Rosenstock’s Health Belief Model and Max Weber’s 

Social Action to find out preventive action taken by the families. The result in this research 

are : 1) prevention action for tuberculosis transmission in family based on experience 

living with the sufferer. In families of new sufferer and lack of understanding about 

tuberculosis, they only do prevention action based on information from internet or a 

doctor, but for the more understand families that know better about tuberculosis, they get 

information from another families that know better about tuberculosis and another 

sufferer. 2) Action orientation in choosing prevention action based on efectiveness of the 

action, information they get, and social condition. 

Keywords : Tuberculosis patient, families of  patient, construction of meaning, preventive 

action 

 

PENDAHULUAN 

Kesehatan adalah hal utama yang 

diinginkan dan diperlukan setiap manusia 

agar dapat menjalani kehidupan sehari-

hari secara produktif, dimana kondisi 

sehat merupakan suatu kondisi saat 

segala sesuatu dalam tubuh berjalan 

dengan normal dan bekerja sesuai dengan 

fungsinya. Lain halnya dengan kondisi 

sakit, yang merupakan keadaan 

penyimpangan pada tubuh, sehingga 

fungsi tubuh tidak berjalan dengan 

normal atau semestinya. Penyimpangan 

pada tubuh dapat disebabkan oleh 

beberapa penyakit yang dapat berasal 

dari kebiasaan buruk penderita maupun 

faktor lingkungan, salah satu contohnya 

adalah penyakit tuberkulosis.  

Tuberkulosis merupakan suatu 

penyakit infeksi yang disebabkan oleh 

Mycobakterium tuberkulosis dan bersifat 

menular. Kuman ini berukuran kecil dan 

hanya dapat dilihat melalui miskroskop. 

Tuberkulosis dapat menyerang seluruh 

anggota tubuh, namun paling sering 

menyerang bagian organ paru-paru. 

Menurut data WHO, setiap detik ada satu 

orang yang terinfeksi tuberkulosis. 



Berdasarkan Global Tuberkulosis 

Kontrol tahun 2011, angka prevalensi 

semua tipe TB sekitar 690.000 kasus. 

Insidensi kasus baru TB dengan BTA 

positif sekitar 450.000 kasus, dan 

kematian akibat TB di luar HIV sekitar 

182 orang perhari. 

Gejala dari penyakit tuberkulosis 

ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu gejala 

umum dan gejala khusus. Untuk gejala 

umum, penderita mengalami batuk-batuk 

selama lebih dari tiga minggu yang 

terkadang disertai dengan batuk berdarah, 

demam yang tidak terlalu tinggi yang 

berlangsung lama yang biasanya 

dirasakan saat malam hari disertai 

keringat dan berlangsung lebih dari satu 

bulan, penurunan nafsu makan dan berat 

badan, serta tubuh merasa lemas dan 

sering merasakan mudah lelah. Untuk 

gejala khusus, penderita akan merasakan 

nafas yang melemah disertai rasa sesak 

dan nyeri pada dada. 

Sebagian besar tuberkulosis dapat 

diketahui penyebabnya setelah dilakukan 

pemeriksaan, sumber penularan penyakit 

dapat berasal dari penderita tuberkulosis 

BTA positif, yang pada waktu batuk atau 

bersin, penderita tersebut tidak menutup 

mulut dan hidungnya sehingga penderita 

menyebarkan kuman ke udara dalam 

bentuk percikan dahak. Adanya 

kebiasaan buruk pasien TB meludah 

sembarangan, serta kebersihan 

lingkungan yang tergolong rendah 

menyebabkan mudahnya penularan virus 

TB. Faktor dari lingkungan disebabkan 

karena kurangnya pengaturan ventilasi 

rumah, kondisi rumah yang lembab 

akibat kurang lancarnya pergantian udara 

dan kurangnya pencahayaan sinar 

matahari. Hal ini dapat menyebabkan 

virus dapat menyebar semakin cepat, dan 

mengakibatkan bahaya bagi orang yang 

tinggal serumah dengan penderita TB. 

 

Di Sidoarjo, tercatat adanya 2939 

kasus baru pada TBC sepanjang tahun 

2016 dan terus meningkat setiap 

tahunnya. Tercatat 195 kasus TB yang 

menyerang anak-anak usia 14 tahun, dan 

2744 kasus menyerang usia dewasa. Serta 

adanya jumlah kasus yang cukup tinggi 

pada penderita TB MDR (Multi Drug 

Resistant), yang tercatat sebanyak 91 

pasien menjalani pengobatan lanjutan 

dari yang semula dijadwalkan hanya 

berlangsung 6 hingga 9 bulan. Dalam 

penyakit TB, pengobatan wajib yang 

harus dilaksanakan oleh penderita yaitu 

mengkonsumsi obat dengan jadwal dan 

dosis yang telah ditentukan sehingga 

penderita sangat bergantung terhadap 

obat demi kesembuhannya. Dalam hal ini, 



peran keluarga pun diperlukan guna 

mengawasi dan mendukung pengobatan 

rutin wajib, dikarenakan saat pasien lupa 

untuk mengkonsumsi obat walau hanya 

sekali, pengobatan yang dilakukan 

sebelumnya hanya sia-sia, dan pasien 

harus memulai pengobatan dari awal. 

Adapun pengobatan yang 

dilakukan pada penderita yang telah 

dinyatakan positif ialah dengan 

mengkonsumsi obat secara rutin tanpa 

terputus. Pengobatan tersebut dilakukan 

dengan mengikuti aturan yang telah 

ditetapkan yaitu meminum obat selama 6 

bulan, dengan didampingi oleh pengawas 

menelan obat untuk menjamin kepatuhan 

berobat. 2 bulan pertama yaitu tahap awal 

obat diminum setiap hari, dan tahap 

lanjutan selama 4 bulan obat diminum 3 

kali dalam seminggu. Setelah pengobatan 

berjalan selama 6 bulan secara rutin, akan 

dilakukan pemeriksaan rontgen dada dan 

dahak guna mengetahui masih aktif 

tidaknya tuberkulosis yang diderita. 

Tuberkulosis tergolong penyakit 

kronik yang mudah menular, sehingga 

dianggap sebagai suatu penyakit yang 

mengancam, baik bagi penderita maupun 

orang lain, termasuk keluarga. Terkait 

dengan studi ini, keluarga memiliki 

pengalaman hidup sehari hari tinggal dan 

merawat penderita. Kemungkinan 

penularan terjadi pada keluarga semakin 

tinggi, karena kuman tuberkulosis dapat 

mengendap di dalam rumah. Tindakan 

pencegahan dapat dilakukan untuk 

menghindari penularan, dimana tindakan 

pencegahan tersebut dapat dilakukan 

keluarga berdasarkan pemahamannya 

mengenai tuberkulosis, serta 

pertimbangan-pertimbangan yang lain, 

seperti hambatan yang dirasakan, biaya 

yang dikeluarkan, dan informasi yang 

diperoleh melalui orang lain maupun 

media massa.  

Dalam studi ini, peneliti mengkaji 

permasalahan tersebut menggunakan 

teori fenomenologi, untuk membahas 

mengenai makna tuberkulosis bagi 

keluarga penderita, serta menggunakan 

teori health belief model dan tindakan 

sosial untuk menganalisis tindakan 

pencegahan yang dilakukan oleh keluarga 

penderita. 

FOKUS PENELITIAN 

Penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengkaji mengenai tindakan pencegahan 

penularan tuberkulosis yang dilakukan 

oleh keluarga berdasarkan makna yang 

diperoleh melalui pengalamannya tinggal 

bersama penderita, berdasarkan 

pendahuluan di atas, maka rumusan 

masalah yang dapat dikaji ialah 



mengenai : 1) Bagaimana keluarga 

penderita memaknai penyakit 

tuberkulosis yang diderita oleh anggota 

keluarga, serta 2) Bagaimana tindakan 

pencegahan yang dilakukan oleh keluarga 

agar tidak tertular tuberkulosis. 

KERANGKA TEORI 

 Sebagai alat analisis, peneliti 

menggunakan teori Fenomenologi yang 

digunakan untuk mengetahui konstruksi 

makna tuberkulosis dalam keluarga 

penderita, serta teori Tindakan Sosial dan  

teori Health Belief Model yang 

digunakan untuk mengetahui tindakan 

pencegahan penularan tuberkulosis yang 

dipilih oleh keluarga. 

 Teori Fenomenologi yang 

dikemukakan oleh Alfred Schutz 

mengungkapkan bahwa tindakan sosial 

dipahami melalui penafsiran. Proses 

penafsiran tersebut akan menghasilkan 

pemahaman mengenai tindakan sehari-

hari, kemudian didapatkan makna 

terhadapnya. Dunia sosial sehari-hari, 

senantiasa merupakan suatu yang 

intersubyektif dan pengalaman penuh 

makna. Dengan demikian, fenomena 

yang ditampakkan oleh individu 

merupakan refleksi dari pengalaman dan 

pemahaman tentang makna. Di dalam 

kehidupan sehari-hari, memiliki makna 

yang beragam dan manusia dituntut 

untuk memahami satu sama lain. Dengan 

demikian, adanya hubungan timbal balik, 

dan pemahaman yang sama atas suatu 

pengalaman. Proses pemaknaan ini 

diawali dengan proses penginderaan 

melalui proses pengalaman yang terus 

berkesinambungan. Pengalaman inderawi 

ini awalnya tidak memiliki makna, 

namun makna tersebut muncul ketika 

dihubungkan dengan pengalaman-

pengalaman sebelumnya serta melalui 

proses interaksi dengan orang lain. 

Metodologi ini hanya akan menangkap 

makna tindakan orang awam 

sebagaimana orang awam memahami 

makna tersebut. 

 Proses pemaknaan tersebut 

membentuk sistem relevansi yang 

menjalankan proses interaksi dengan 

lingkungan. Dengan demikian, 

pembentukan sistem relevansi dalam 

proses interaksi sosial ini dapat dijadikan 

elemen pembentuk tujuan dalam setiap 

tindakan sosial yang dilakukan oleh 

individu. Tujuan pembentukan sistem 

relevansi dari tindakan yang terkait 

dengan interaksi sosial ini memberikan 

pilihan bagi peneliti. Berdasarkan 

pemikiran tersebut maka muncul tawaran 

tiga model konstruksi makna terhadap 

tindakan sosial sebagai berikut : a) model 



konsistensi tindakan yang menjadi 

validitas objektif dari konstruksi peneliti 

yang menjadi jaminan dan pembeda 

dengan konstruksi makna dari realitas 

kehidupan sehari-hari; b) model 

interpretasi subjektif yang menjadi cara 

peneliti untuk dapat mendasarkan 

kategorisasi jenis tindakan manusia dan 

hasil makna subjektif dari tindakan atau 

hasil tindakan yang dilakukan oleh aktor; 

c) model kesesuaian makna yang 

dikonstruksi oleh peneliti dengan aktor 

sosial individual dan lingkungan 

sosialnya, guna menjamin kelayakan 

pemaknaan yang dilakukan oleh peneliti 

maka makna harus sejalan dengan proses 

pemaknaan dari pengalaman umum 

dalam kehidupan sosial sehari-hari. 

 Karakteristik metode 

fenomenologi Schutz terdapat pada 

konsep tindakan, yaitu konsep penelitian 

yang mendasarkan diri pada pemaknaan 

tindakan berdasarkan pengalaman 

manusia dan makna yang menyertainya. 

Metode penelitian fenomenologi Schutz  

memberikan penawaran pengamatan 

yang bersifat langsung (peneliti sebagai 

instrumen utama penelitian) dan 

pengamatan tidak langsung (peneliti 

menggunakan fenomenologi sebagai 

perspektif yang digunakan untuk 

melakukan observasi diri dari responden). 

 Teori kedua ialah teori Tindakan 

Sosial yang dikemukakan oleh Max 

Weber. Weber melihat sosiologi sebagai 

sebuah studi mengenai tindakan sosial 

yang terkait dengan interaksi antar 

hubungan sosial. Tindakan manusia 

dianggap sebagai sebuah bentuk tindakan 

sosial, ketika tindakan itu ditujukan pada 

orang lain. 

 Tindakan sosial adalah tindakan 

individu sepanjang tindakannya itu 

mempunyai makna atau arti subjektif 

bagi dirinya dan diarahkan kepada 

tindakan orang lain. Tindakan manusia 

tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, 

kebiasaan, nilai, dan sebagainya yang 

tercakup di dalam konsep fakta sosial. 

Walaupun pada akhirnya Weber 

mengakui bahwa dalam masyarakat 

terdapat struktur sosial dan pranata sosial. 

Dikatakan bahwa struktur sosial dan 

pranata sosial merupakan dua konsep 

yang saling berkaitan dalam membentuk 

tindakan sosial. 

 Max Weber memperkenalkan 

konsep pendekatan verstehen untuk 

memahami mengenai makna tindakan 

seseorang. Weber berasumsi bahwa 

seseorang dalam bertindak tidak hanya 

sekedar melaksanakannya tetapi juga 

menempatkan diri dalam lingkungan 

berfikir dan perilaku orang lain. Konsep 



pendekatan ini lebih mengarah pada 

suatu tindakan bermotif pada tujuan yang 

hendak dicapai atau in order to motive. 

 Interaksi sosial merupakan 

perilaku yang bisa dikategorikan sebagai 

tindakan sosial. Dimana tindakan sosial 

merupakan proses aktor terlibat dalam 

pengambilan-pengambilan keputusan 

subjektif tentang sarana dan cara untuk 

mencapai tujuan tertentu yang telah 

dipilih, tindakan tersebut mengenai 

semua jenis perilaku manusia, yang di 

tujukan kepada perilaku orang lain, yang 

telah lewat, yang sekarang dan yang 

diharapkan diwaktu yang akan datang. 

Tindakan sosial adalah tindakan yang 

memiliki makna subjektif bagi dan dari 

aktor pelakunya. Untuk itu Weber 

membagi tindakan sosial ke dalam 4 

kategori, antara lain : 1) Tindakan 

Rasional Instrumental, 2) Tindakan 

Rasional Nilai, 3) Tindakan Afektif, 4) 

Tindakan Tradisional. 

 Max Weber mengungkapan 

Tindakan Rasional Instrumental 

merupakan suatu tindakan sosial yang 

dilakukan seseorang didasarkan atas 

pertimbangan dan pilihan sadar yang 

berhubungan dengan tujuan tindakan itu 

dan ketersediaan alat yang dipergunakan 

untuk mencapainya. Kedua ialah 

Tindakan Rasional Nilai, merupakan 

tindakan sosial yang rasional. Namun, 

menyandarkan diri pada suatu nilai-nilai 

absolut tertentu. Nilai-nilai yang 

dijadikan sandaran ini bisa nilai etis, 

estetis, keagamaan atau pula nilai-nilai 

lain. Sehingga dalam tindakan rasional 

nilai ini manusia selalu menyandarkan 

tindakannya yang rasional pada suatu 

keyakinan terhadap suatu nilai tertentu.  

Ketiga, Tindakan Afektif 

merupakan tindakan yang lebih 

didominasi perasaan atau emosi tanpa 

refleksi intelektual atau perencanaan 

sadar. Tindakan afektif sifatnya spontan, 

tidak rasional, dan merupakan ekspresi 

emosional dari individu. Keempat ialah 

Tindakan Tradisional, merupakan 

tindakan sosial yang didorong oleh tradisi 

masa lampau dan berorientasi pada masa 

lampau. Tradisi dalam pengertian ini 

adalah suatu kebiasaan bertindak yang 

berkembang di masa lampau dan 

berlandaskan hukum-hukum normatif 

yang telah ditetapkan secara tegas oleh 

masyarakat. 

Terakhir ialah teori Health Belief 

Model yang dikemukakan oleh 

Rosenstock. yang dirancang untuk dapat 

memahami mengenai persepsi seseorang 

mengenai ancaman suatu penyakit. 

Health Belief Model yang dikembangkan 

digunakan untuk menjelaskan dan 



memprediksi perilaku sehat yang 

berfokus pada sikap dan kepercayaan 

individu, yaitu berupa perilaku 

pencegahan yang berdasarkan dua 

penilaian : a) perceived threat (perceived 

seriousness, perceived susceptibility, 

cues to action), b) perceived  benefits and 

barrier, serta respon perilaku individu 

terhadap pengobatan yang akan 

dilakukan. 

Komponen dari Health Belief 

Model yang pertama ialah Perceived 

susceptibility atau kerentanan yang 

dirasakan. Hal ini terkait dengan 

penilaian mengenai resiko dan 

kerentanan penyakit yang dirasakan oleh 

tiap individu. Komponen ini meliputi 

penerimaan terhadap hasil diagnosa dan 

perkiraan pribadi terhadap ancaman dari 

suatu penyakit. Kedua, Perceived 

seriousness, yaitu penilaian mengenai 

keseriusan terhadap suatu penyakit, 

meliputi kegiatan evaluasi terhadap 

konsekuensi klinis dan medis (kematian, 

cacat, dan sakit), serta konsekuensi sosial 

yang dimungkinkan terjadi (pengaruh 

terhadap pekerjaan, kehidupan keluarga, 

dan hubungan di lingkungan sosial 

sekitar). Ketiga, Perceived benefits yaitu 

manfaat yang dirasakan, merupakan 

penerimaan dari individu terhadap suatu 

kondisi yang dipercaya dapat 

menimbulkan keseriusan, sehingga 

mendorong individu untuk berubah. 

Perubahan tersebut bergantung pada 

kepercayaan individu terhadap efektivitas 

dari upaya-upaya untuk mengurangi 

ancaman penyakit, serta keuntungan-

keuntungan yang dirasakan dalam 

mengambil upaya-upaya kesehatan 

tersebut. Keempat, Perceived barriers 

atau hambatan yang dirasakan untuk 

berubah. Individu mempertimbangkan 

keefektifan dari suatu perilaku, seperti 

apakah perilaku tersebut memakan biaya, 

seberapa jauh perilaku tersebut memberi 

rasa sakit, muncul perasaan sulit 

dilakukan, menghabiskan waktu dan lain 

sebagainya. Dari pertimbangan 

keefektifan tersebut individu dapat 

mengurungkan niatnya untuk melakukan 

perilaku sehat karena dinilai sebagai 

hambatan. Dan terakhir ialah Cues to 

action, yaitu suatu perilaku yang 

dipengaruhi oleh suatu hal yang menjadi 

isyarat bagi seseorang untuk melakukan 

suatu tindakan atau perilaku. Isyarat 

tersebut berupa faktor internal dan 

eksternal, misal pesan-pesan yang ada 

pada media massa, anjuran  dari teman 

maupun keluarga, tingkat pendidikan, 

lingkungan tempat tinggal, serta keadaan 

ekonomi maupun sosial. 

 



METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif dengan 

paradigma definisi sosial. Dalam 

penelitian ini, peneliti berusaha 

mengamati, memahami, dan 

mendapatkan informasi dari informan 

mengenai penyakit yang dideritanya 

sehingga dapat menghasilkan makna 

guna mengetahui tindakan pencegahan 

penularan tuberkulosis yang dipilih 

keluarga.  

 Peneliti menggunakan teknik 

pemilihan informan purposive, yaitu 

teknik pemilihan dengan sengaja atas 

tujuan dari penelitian tersebut dengan 

memperhatikan karakteristik yang 

relevan dengan permasalahan dan tujuan 

penelitian. Kriteria informan yang dipilih 

oleh peneliti ialah seseorang yang tinggal 

bersama dengan penderita tuberkulosis, 

dan berstatus sebagai keluarganya. 

Dalam penelitian ini diperoleh 6 

informan dengan latar belakang budaya, 

sosial, dan ekonomi yang berbeda, serta 

lama waktu tinggal bersama keluarga 

yang terkena tuberkulosis. Peneliti 

memilih informan yang bertempat tinggal 

di Sidoarjo. 

 Setting penelitian diambil di 

Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo, 

yang diketahui sebagai salah satu rumah 

sakit terbaik di Sidoarjo, yang berlokasi 

di tengah kota sehingga memiliki akses 

transportasi yang mudah untuk menuju 

ke rumah sakit tersebut. Dari penilaian 

tersebut, peneliti mempertimbangkan 

akan adanya beragam karakteristik dari 

informan yang akan diperoleh. 

 Dalam penelitian ini, peneliti 

melakukan observasi untuk mengetahui 

realita yang ada di lokasi penelitian. 

Kemudian, disusun pedoman wawancara 

untuk melakukan indepth interview guna 

mendapatkan informasi sebanyak-

banyaknya yang terkait dengan penelitian 

sehingga didapatkan data yang rinci dari 

subyek.  

 Data yang diperoleh, diolah 

dalam bentuk transkrip, dan kemudian 

peneliti melakukan kategorisasi data 

untuk menajamkan, menggolongkan, 

maupun membuang data yang tidak perlu. 

Setelah kategorisasi data, peneliti 

menyajikan hasil data dikaitkan dengan 

teori yang telah dipilih untuk mengkaji 

penelitian. Dari data yang telah 

diinterpretasi dengan teori dapat ditarik 

kesimpulan guna menjawab fokus 

penelitian. Kesimpulan diverifikasi 

selama proses penelitian. Verifikasi 

tersebut berupa tinjauan atau pemikiran 

kembali pada catatan lapangan yang 



mungkin berlangsung sekilas maupun 

yang dilakukan secara seksama sehingga 

dapat diperoleh validitasnya. 

HASIL PENELITIAN 

 Tuberkulosis diketahui sebagai 

penyakit berbahaya yang penularannya 

dapat melalui udara. Penyakit ini 

merupakan salah satu penyakit kronik 

karena dapat menyebabkan kematian bagi 

penderita. Bagi keluarga, yang tinggal 

sehari-hari bersama penderita, memiliki 

pemahaman sendiri mengenai penyakit 

tersebut atau dengan kata lain telah 

menghasilkan konstruksi makna masing-

masing mengenai tuberkulosis. Terkait 

dengan hasil temuan data, diketahui 

bahwa subyek memaparkan pengalaman 

hidupnya tinggal dan merawat penderita, 

dengan menceritakan mengenai riwayat 

dan kronologis penderita diduga 

tuberkulosis, pengetahuan yang dimiliki 

mengenai penyakit tersebut, menilai 

mengenai seberapa mengancam penyakit 

tersebut, perubahan hidup sehari-hari 

yang dirasakan oleh keluarga penderita, 

dan bentuk dukungan dari keluarga 

kepada penderita. Adapun seseorang juga 

akan memaparkan mengenai tanggapan 

orang lain terhadap anggota keluarganya 

yang diketahui sedang sakit untuk 

mengetahui respon orang lain terhadap 

adanya penyakit tersebut, sehingga 

mempengaruhi subyek dalam hal 

mengkonstruksi makna penyakit. 

Dari 6 informan, diketahui 

terdapat 1 informan yang keluarganya 

baru menderita tuberkulosis selama 1 

bulan, 2 informan 5 bulan, dan 3 

informan lain keluarganya menderita 

tuberkulosis 1 tahun bahkan lebih. 1 

diantara 6 informan, keluarganya telah 

dinyatakan bersih dari tuberkulosis 

namun masih harus menjalani 

pengobatan agar tidak mudah kambuh. 

 Untuk mengetahui mengenai 

kronologi penderita diduga tuberkulosis, 

keluarga perlu mengetahui gejala dan 

dugaan penyebab keluarga tertular kuman 

tuberkulosis. Gejala yang diungkapkan 

oleh informan ialah keluarganya 

mengalami batuk dalam waktu yang 

relatif lama, dan bahkan beberapa ada 

yang mengeluhkan adanya sesak dan 

nyeri dada, disertai batuk berdahak 

maupun berdarah. Namun, ada 1 

informan yang menyatakan tidak 

mengetahui secara pasti gejala yang 

dialami oleh anggota keluarganya 

tersebut hingga divonis terkena 

tuberkulosis. 

 Penyebab dari penularan 

tuberkulosis yang dipahami oleh 

informan antara lain disebabkan oleh 



kebersihan lingkungan yang tidak terjaga, 

sirkulasi dan pencahayaan di rumah 

kurang sehingga menyebabkan rumah 

menjadi lembab dan kuman mengendap, 

menjadi perokok aktif maupun pasif, 

tidak memakai masker saat berada di luar 

rumah, serta adanya riwayat keluarganya 

yang lain yang juga pernah menderita 

tuberkulosis. 

 Tuberkulosis bukan merupakan 

penyakit turunan, namun karena adanya 

riwayat keluarga yang lain yang dahulu 

pernah menderita tuberkulosis, 

menyebabkan salah satu informan pernah 

mengira bahwa penyakit tersebut 

merupakan penyakit turunan. 

 Memiliki anggota keluarga yang 

sedang menderita penyakit menular, 

menyebabkan perubahan dalam hidup 

sehari-hari keluarga yang tinggal bersama 

penderita. Perubahan hidup tersebut 

terkait dengan hal-hal yang dianggap 

berubah disebabkan oleh ancaman 

penyakit, maupun perilaku sehari-hari 

yang berubah guna mencegah dan 

mengobati penyakit. Perubahan yang 

terjadi pada subyek ialah timbulnya rasa 

waspada terhadap penderita, karena takut 

dirinya maupun anggota keluarga yang 

lain akan tertular. Namun, selain 

perasaan takut akan tertular, subyek juga 

merasakan perubahan terhadap 

pembagian pekerjaan rumah yang lebih 

banyak dibebankan kepada dirinya dan 

anggota keluarga yang lain guna 

meringankan beban pekerjaan dari 

penderita. Pada penderita tuberkulosis, 

istirahat sangatlah penting dilakukan agar 

dapat memaksimalkan pengobatan yang 

telah dijalani. Selain kedua hal tersebut, 

perubahan yang dirasakan oleh subyek 

ialah merasa lebih menjaga kebersihan 

dan kesehatan anggota keluarga, dengan 

itu subyek merasa penularan tuberkulosis 

tidak akan terjadi pada keluarganya. 

 Setelah seseorang telah 

mengkonstruksi makna mengenai 

tuberkulosis, yang dipahami oleh masing-

masing individu berdasarkan 

pengalamannya, kemudian seseorang 

tersebut dapat melakukan tindakan 

pencegahan penularan tuberkulosis sesuai 

dengan pertimbangannya masing-masing. 

Dalam melakukan sebuah tindakan, 

seseorang tentunya akan dipengaruhi oleh 

aspek tertentu baik dari diri sendiri 

maupun dari luar. Aspek-aspek tersebut 

dapat berupa tingkat pengetahuan 

terhadap penyakit yang diperoleh melalui 

proses memaknai suatu penyakit tersebut, 

dan juga aspek sosial budaya dan 

ekonomi yang menjadikan dasar tindakan 

sosial yang dilakukan oleh keluarga 

penderita tuberkulosis untuk mencegah 



terjadinya penularan penyakit terutama 

pada keluarganya. Tindakan pencegahan 

dalam penelitian ini dikaji menggunakan 

teori tindakan sosial dan health belief 

model. 

 Dalam teori tindakan sosial Max 

Weber, terdapat empat tipe tindakan yang 

dapat digunakan untuk memahami 

tindakan sosial yang dilakukan oleh 

seseorang. Tindakan tersebut antara lain 

rasional instrumental, rasional nilai, 

tindakan afeksi, dan tradisional. Yang 

pertama ialah tindakan rasional 

instrumental, merupakan suatu tindakan 

sosial yang dilakukan seseorang 

didasarkan atas pertimbangan dan pilihan 

sadar yang berhubungan dengan tujuan 

tindakan itu dan ketersediaan alat yang 

dipergunakan untuk mencapainya. 

Tindakan ini berlandaskan pada 

pertimbangan-pertimbangan manusia 

yang rasional yang ditujukan untuk 

mencapai tujuan semaksimal mungkin 

dengan berbagai pertimbangan rasional 

yang dipikirkan seperti dana dan daya 

dari manusia. Dalam penelitian ini, 

tindakan rasional instrumental ditemukan 

dari hasil data yaitu keluarga yang masih 

sehat melakukan tindakan pencegahan 

agar tidak tertular penyakit tuberkulosis 

seperti anggota keluarganya, dan selalu 

berusaha memberikan pengobatan yang 

terbaik  pada anggota keluarganya yang 

menderita tuberkulosis, agar cepat 

sembuh sehingga kemungkinan tertular 

akan semakin kecil. 

 Kedua ialah tindakan rasional 

nilai, merupakan tindakan sosial rasional 

yang menyandarkan diri pada suatu nilai-

nilai absolut tertentu. Nilai-nilai yang 

dijadikan sandaran ini bisa nilai etis, 

estetis, keagamaan atau pula nilai-nilai 

lain. Sehingga dalam tindakan rasional 

nilai ini manusia selalu menyandarkan 

tindakannya yang rasional pada suatu 

keyakinan terhadap suatu nilai tertentu. 

Dalam penelitian ini ditemukan hasil 

bahwa subyek mencarikan pengobatan 

dan melakukan tindakan pencegahan 

berdasarkan kepercayaan di lingkungan 

sekitar maupun keluarga yang lain. Hal 

tersebut dilakukan bertujuan untuk 

kesembuhan anggota keluarganya yang 

sedang menderita tuberkulosis 

berdasarkan informasi dari orang lain 

yang telah dipercaya. 

 Ketiga ialah tindakan afektif. Tipe 

tindakan sosial ini lebih didominasi 

perasaan atau emosi tanpa refleksi 

intelektual atau perencanaan sadar. 

Tindakan afektif sifatnya spontan, tidak 

rasional, dan merupakan ekspresi 

emosional dari individu. Dalam 

penelitian ini, tindakan tersebut 



ditunjukkan oleh keluarga maupun 

kerabat yang membawa penderita 

tuberkulosis untuk berobat ke dokter dan 

memberikan berbagai dukungan sosial. 

Serta, adanya rasa khawatir yang muncul 

dari penderita kepada anggota 

keluarganya, takut apabila dirinya akan 

menulari keluarganya sendiri. Hal 

tersebut terjadi dikarenakan adanya 

perasaan kasih sayang antar anggota 

keluarga. 

 Terakhir ialah indakan tradisional, 

yang merupakan tindakan sosial yang 

didorong oleh tradisi masa lampau dan 

berorientasi pada masa lampau. Tradisi 

dalam pengertian ini adalah suatu 

kebiasaan bertindak yang berkembang di 

masa lampau dan berlandaskan hukum-

hukum normatif yang telah ditetapkan 

secara tegas oleh masyarakat. Dalam 

penelitian ini, keluarga berusaha 

memberikan pengobatan selain dari 

pengobatan medis, yaitu berupa 

pengobatan herbal yang dipercaya dapat 

menyembuhkan penyakit dan tidak 

berdampak buruk bagi tubuh apabila 

dikonsumsi. 

 Dalam studi ini, peneliti juga 

menggunakan Model Kepercayaan 

Kesehatan yang dikembangkan oleh 

Rosenstock, yang berupaya untuk 

memahami presepsi seseorang mengenai 

ancaman suatu penyakit. Teori ini banyak 

digunakan untuk menjelaskan perilaku 

sehat dengan melihat kepercayaan 

kesehatan yang dimiliki oleh individu. 

Health Belief Model yang dikembangkan 

digunakan untuk menjelaskan dan 

memprediksi perilaku sehat yang 

berfokus pada sikap dan kepercayaan 

individu, yaitu berupa perilaku 

pencegahan yang memiliki lima 

komponen, antara lain mengenai 

kerentanan yang dirasakan (perceived 

susceptibility). Hal ini terkait dengan 

penilaian mengenai resiko dan 

kerentanan penyakit yang dirasakan oleh 

tiap individu. Dalam komponen ini 

meliputi penerimaan terhadap hasil 

diagnosa dan perkiraan pribadi terhadap 

ancaman suatu penyakit. Ditemukan hasil 

dalam penelitian, yaitu anggota keluarga 

yang mencoba untuk memahami suatu 

ancaman dari penyakit tuberkulosis. 

 Perceived seriousness merupakan 

komponen yang kedua, yaitu mengenai 

penilaian terhadap keseriusan yang dirasa 

pada penyakit, meliputi kegiatan evaluasi 

terhadap konsekuensi klinis dan medis 

(kematian, cacat, dan sakit), serta 

konsekuensi sosial yang dimungkinkan 

terjadi (pengaruh terhadap pekerjaan, 

kehidupan keluarga, dan hubungan di 

lingkungan sosial sekitar). Dalam hal ini, 



anggota keluarga yang telah mengetahui 

mengenai ancaman tuberkulosis, akan 

mempertimbangkan mengenai risiko 

yang akan terjadi, yang dapat membawa 

beberapa perubahan dalam kehidupan 

sehari-harinya, baik pada dirinya sendiri 

maupun penderita. 

 Terdapat komponen yang 

membahas mengenai penerimaan dari 

individu terhadap suatu kondisi yang 

dipercaya dapat memberikan manfaat 

maupun menimbulkan keseriusan, 

sehingga mendorong individu untuk 

berubah, hal tersebut dalam health belief 

model disebut sebagai komponen 

perceived benefits. Perubahan yang 

dimaksud bergantung pada kepercayaan 

individu terhadap efektivitas dari upaya-

upaya untuk mengurangi ancaman 

penyakit, serta keuntungan-keuntungan 

yang dirasakan dalam mengambil upaya-

upaya kesehatan tersebut. Hal ini terkait 

dengan risiko yang telah dipahami, akan 

membawa individu melakukan beberapa 

perubahan. Dalam penelitian ini 

perubahan dapat berupa tindakan 

pencegahan seperti lebih menjaga 

kebersihan lingkungan tempat tinggalnya, 

menghindari perokok, serta 

memfokuskan pengobatan penderita guna 

memperkecil kemungkinan kuman 

tuberkulosis akan menyebar dan 

berkembang di dalam rumah. 

 Dalam komponen perceived 

barriers atau hambatan yang dirasakan 

untuk berubah, individu 

mempertimbangkan keefektifan dari 

suatu perilaku, seperti apakah perilaku 

tersebut memakan biaya, memberi rasa 

sakit, sulit dilakukan, memakan banyak 

waktu dan lain sebagainya. Dari 

pertimbangan keefektifan tersebut 

individu dapat mengurungkan niatnya 

untuk melakukan perilaku sehat karena 

dinilai sebagai hambatan. Dalam 

penelitian ini, anggota keluarga 

memperhitungkan biaya yang 

dikeluarkan untuk membawa penderita 

berobat. Tidak hanya memperhitungkan 

biaya, namun, pertimbangan keefektifan 

pengobatan tersebut dilakukan juga 

mempengaruhi tindakan pencegahan 

yang dilakukan. Diperoleh hasil dalam 

temuan data, yaitu subyek merasa bahwa 

pengobatan medis sangat efektif untuk 

menangani tuberkulosis. 

 Komponen terakhir ialah cues to 

action, merupakan suatu perilaku yang 

dipengaruhi oleh suatu hal yang menjadi 

isyarat bagi seseorang untuk melakukan 

suatu tindakan atau perilaku. Isyarat 

tersebut berupa faktor internal dan 

eksternal, misal pesan-pesan pada media 



massa, anjuran  dari teman maupun 

keluarga, tingkat pendidikan, lingkungan 

tempat tinggal, pengawasan orang tua, 

serta keadaan ekonomi maupun sosial. 

Dalam penelitian ini, orang lain yang 

memberikan informasi dapat 

mempengaruhi tindakan pencegahan 

yang dilakukan, serta adanya pengaruh 

dari tingkat pendidikan dan lingkungan 

tempat tinggal dari penderita. 

KESIMPULAN 

 Dalam penelitian ini, makna yang 

terproduksi dalam hasil penelitian ini 

ialah baik bagi penderita yang baru 

memahami tuberkulosis hingga yang 

sangat memahami, menganggap bahwa 

tuberkulosis merupakan penyakit 

menular dan berbahaya yang 

membutuhkan banyak obat. Pada 

keluarga yang memiliki riwayat penyakit 

tuberkulosis pada anggota keluarganya 

yang lain, awalnya memahami 

tuberkulosis ialah penyakit turunan. 

Keluarga penderita tb, mengeluhkan 

adanya beberapa perubahan dalam 

hidupnya antara lain perasaan waspada 

yang sering muncul saat tinggal bersama 

penderita, serta pembagian pekerjaan 

rumah yang dirasa lebih banyak 

dibanding dahulu guna mengurangi 

beban pekerjaan bagi penderita 

 Pada seseorang yang masih baru 

terkena tuberkulosis, anggota 

keluarganya memilih untuk melakukan 

tindakan pencegahan berupa memakai 

masker pada dirinya sendiri saat berada 

dekat dengan penderita. Namun, lain 

halnya pada penderita yang sudah lama. 

Pada keluarga yang lebih lama tinggal 

bersama penderita tuberkulosis dan lebih 

memahami mengenai tuberkulosis, 

memilih untuk mencoba konsumsi obat 

herbal bagi penderita guna membantu 

memaksimalkan pengobatan medis 

karena obat herbal dipercaya aman bagi 

tubuh. 

 Adapun tindakan pencegahan 

yang tepat untuk dilakukan menurut anak 

remaja ialah tidak tidur di satu kasur 

yang sama dengan penderita karena 

memahami akan lebih banyak kuman tb 

yang bersarang di kasur penderita. Serta 

fokus pada pengobatan penderita hingga 

sembuh merupakan salah satu tindakan 

pencegahan yang dapat dilakukan, guna 

meminimalisir jumlah kuman tb yang ada 

di rumah. 

 Salah satu komponen health belief 

model menyebutkan mengenai 

pembahasan keuntungan atau hambatan 

yang dirasakan. Dalam melakukan 

pengobatan, pastinya memerlukan biaya. 

Namun saat ini, biaya tidak menjadi 



sebuah hambatan dalam proses 

pengobatan, karena adanya peranan BPJS 

yang membantu menangani masalah 

biaya.  

DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

Darojat, Jajat dan Barnawi. 2018. 

Penelitian Fenomenologi 

Pendidikan. Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media 

Illich, Ivan. 1995. Batas-Batas 

Pengobatan: Perampasan Hak untuk 

Sehat. Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia 

Kuswarno, Engkus. 2013. Fenomenologi: 

Metodologi Penelitian Komunikasi. 

Bandung: Widya Padjajaran 

Sarwono, Solita. 2007. Sosiologi 

Kesehatan. Yogyakarta: Universias Gajah 

Mada  

Sudarma, Momon. 2008. Sosiologi untuk 

Kesehatan. Jakarta: Salmeba Medika 

Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. 

Metode Penelitian Sosial. Jakarta: 

Prenadamedia Group 

 

Jurnal 

Asti, W Retno. Patofisiologi, Diagnosis, 

dan Klasifikasi Tuberkulosis. FKUI 

Hasbiansyah, O. Pendekatan 

Fenomenologi : Pengantar Praktik 

Penelitian dalam Ilmu Sosial dan 

Komunikasi. 2005 

Suharyo. 2013. Determinasi Penyakit 

Tuberkulosis di Daerah Pedesaan. 

Semarang: Universitas Negeri 

Semarang 

 

 

Skripsi 

Bungsu, S. Putri. 2015. Pengalaman 

Keluarga Dalam Merawat Penderita 

TB Paru Di Rumah Wilayah Kota 

Sibolga. Sibolga 

Himawan, H. Rahadian. 2011. Perilaku 

Kesehatan Penderita TB. Surabaya: 

Universitas Airlangga 

Kotouki, Anance. 2012. Gambaran 

Perilaku Penderita dan Resiko 

Tuberkulosis BTA Positif dengan 

Kepatuhan Minum Obat dan 

Kebiasaan Membuang Dahak di 

Wilayah Puskesmas Ciomas 

Kabupaten Bogor Propinsi Jawa 

Barat. Universitas Indonesia 

 

Blog dan Website 

http://www.alomedika.com/penyakit/pul

monologi/tuberkulosis-paru/epidemiologi 

http://www.autoimuncare.com/jenis-

penyakit-tuberkulosis/ 

http://indrainihara.blogspot.com/2012/09/

sejarah-tbc-tuberkulosis 

https://www.pressreader.com 

http://www.rsi-sitihajar-sidoarjo.com 

https://sosiologis.com/tindakan-sosial 

http://www.tbindonesia.or.id 

http://www.alomedika.com/penyakit/pulmonologi/tuberkulosis-paru/epidemiologi
http://www.alomedika.com/penyakit/pulmonologi/tuberkulosis-paru/epidemiologi
http://www.autoimuncare.com/jenis-penyakit-tuberkulosis/
http://www.autoimuncare.com/jenis-penyakit-tuberkulosis/
http://indrainihara.blogspot.com/2012/09/sejarah-tbc-tuberkulosis
http://indrainihara.blogspot.com/2012/09/sejarah-tbc-tuberkulosis
https://www.pressreader.com/
http://www.rsi-sitihajar-sidoarjo.com/
https://sosiologis.com/tindakan-sosial
http://www.tbindonesia.or.id/

