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ABSTRAK 

Kajian mengenai perilaku penemuan informasi terutama dalam bidang kesehatan 

menjadi sorotan peneliti dengan menghasilkan suatu model yang sifatnya khas pada 

populasi tertentu satu satunya yaitu pasien dimana penelitian mengenai perilaku 

penemuan informasi kesehatan banyak membahas pasien yang menderita penyakit 

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

dapat mengancam jiwa jika terlambat untuk ditangani dikarenakan penyakit ini 

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

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

cukup besar ini dilihat karena kurangnya informasi kesehatan mengenai penyakit 

lupus untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat baik itu yang menderita 

ataupun tidak, perlunya informasi kesehatan tentang lupus diupayakan untuk dapat 

membantu penderita maupun masyarakat lain untuk melakukan penemuan informasi 

kesehatan. Penemuan informasi kesehatan yang dilakukan oleh penderita lupus 

didasari karena adanya kebutuhan informasi yang dimilikinya. Adanya kebutuhan 

informasi ini dipengaruhi oleh adanya faktor latar belakang (demografi dan 

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

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

seseorang akan melakukan tindakan dari proses penemuan informasi kesehatan yang 

telah dilakukan. Tujuan dalam penenelitian ini untuk dapat melihat gambaran 

mengenai demografi dan pengalaman langsung dengan kegunaan, arti penting dan 

keyakinan dengan kegunaan, karakteristik dengan kegunaan, serta karakteristik dan 

kegunaan dengan tindakan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu metode kuantitatif deskriptif, yang bermaksud menggambarkan dan 

memberikan penjelasan tentang perilaku penemuan informasi kesehatan orang 

dengan penyakit lupus. Pemilihan responden dilakukan semua populasi penderita 

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

dengan teknik pengambilan sampel purposive sample. Sehingga data yang 

dibutuhkan dapat terpenuhi sesuai pada pembahasan penelitian ini. 
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ABSTRACT 

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

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

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

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

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

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

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

health information about lupus disease to provide knowledge to the community 

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

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

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

information need. Information needs is influenced by background factors 

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

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

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

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

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

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

describe and provide an explanation about health information seeking behavior of 

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

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

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

discussion of this research. 
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Pendahuluan 

Penelitian mengenai perilaku penemuan informasi telah banyak sekali dilakukan 

dan dikembangkan oleh para peneliti di berbagai belahan dunia sebagai upaya 

problem solving dalam kehidupan. Kajian mengenai perilaku penemuan informasi 

sendiri telah banyak membahas mengenai penemuan informasi di kalangan 

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

perawatan kesehatan dengan menggunakan berbagai macam model dalam ruang 

lingkup perilaku penemuan informasi (Information Seeking Behaviour). Tetapi pada 

dewasa ini, perkembangan penelitian mengenai perilaku penemuan informasi 

terutama dalam bidang kesehatan menjadi sorotan peneliti dan professional kesehatan 

untuk memahami bagaimana dan mengapa individu mendapatkan informasi, 

informasi yang dibutuhkan individu, sumber informasi yang digunakan individu, dan 

bagaimana individu memanfaatkan informasi yang didapat terkait dengan 

kesehatanya (Lambert, 2006). Melihat permasalahan kesehatan menjadi hal yang 

mengglobal dan begitu kompleks di masyarakat. 

Sebagian besar penelitian yang membahas mengenai perilaku penemuan 

informasi kesehatan menghasilkan suatu model perilaku informasi yang sifatnya khas 

pada populasi tertentu salah satunya yaitu pasien. Penelitian dalam populasi pasien 

semakin banyak diminati pada kajian perilaku penemuan informasi kesehatan melihat 

banyaknya permasalahan kesehatan dan kompleksitas mengenai penyakit dari 

penyakit ringan maupun kronis yang dapat mengancam jiwa bagi pasien, penyakit 

kronis meliputi Cancer; HIV/AIDS; Tuberculosis; Penyakit Jantung; dan lain 

sebagainya, sehingga muncul keberagaman kebutuhan informasi dan perilaku 

informasi pada pasien terkait dengan masalah kesehatan seputar penyakitnya. 

Dari banyak penelitian tentang perilaku penemuan informasi kesehatan pada 

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

berusaha mengkaji perilaku penemuan informasi kesehatan pada populasi pasien 

orang dengan penyakit lupus. Meskipun dewasa ini penelitian mengenai perilaku 

penemuan informasi kesehatan dalam populasi pasien banyak dibahas oleh beberapa 

peneliti, penelitian ini berusaha mengangkat penyakit yang awam ditelinga 

masyarakat tetapi memiliki risiko kematian yang tinggi jika terlambat untuk 

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

menjadi hal yang baru di bidang perilaku penemuan informasi kesehatan, karena pada 

penelitian di bidang ini penyakit lupus kurang mendapat perhatian lebih oleh 

beberapa penelitian dari beberapa literature ilmiah yang ada. 

Penyakit lupus merupakan penyakit inflamasi kronis yang disebabkan oleh sistem 

kekebalan tubuh yang keliru sehingga mulai menyerang jaringan dan organ tubuh 

sendiri.   Di Indonesia sendiri, pengidap lupus kira-kira berjumlah 1.500.000 orang, 

dengan data pasien yang terdapat di pusat yayasan lupus Indonesia (YLI) berjumlah 

757 orang, Wallace (dalam The Lupus Book, 2007:3). Sedangkan menurut Savitri 



(Aku dan Lupus 2005: 82) Data di Amerika menunjukkan, insiden penyakit ini lebih 

tinggi dialami oleh ras Asia dibanding dengan ras Kaukasia. Organisasi kesehatan 

dunia atau WHO mencatat jumlah pasien penyakit Lupus diseluruh dunia dewasa ini 

mencapai lima juta orang, sebagian besar pasien yaitu perempuan usia produktif 

dimana setiap tahunnya lebih dari 100 ribu didunia pasien baru terdiagnosa penyakit 

lupus. Banyak faktor penyebab tingginya angka pasien lupus di Indonesia salah satu 

faktor yang dapat diduga adalah karena kurangnya pengetahuan serta ketersedian 

informasi mengenai penyakit lupus. Kurangnya pengetahuan serta informasi 

mengenai penyakit lupus dengan bahasa yang mudah dimengerti, memberikan 

kontribusi yang tinggi pada peningkatan pasien lupus.  

Dari uraian diatas, peneliti ingin meneliti mengenai perilaku penemuan informasi 

kesehatan di kalangan orang dengan penyakit lupus mengingat kurangnya 

pengetahuan serta informasi mengenai lupus. Penelitian ini perlu dilakukan agar 

dapat menemukan informasi yang tepat terkait dengan kesehatan pasien lupus itu 

sendiri dan melihat perilaku pasien dalam menemukan informasi yang dibutuhkan. 

Pada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai perilaku penemuan informasi 

kesehatan dalam menemukan informasi lebih sering menggunakan sumber atau 

sistem informasi yang ada seperti internet, buku, majalah, radio, keluarga, teman dan 

lain sebagainya.  

Dari beberapa penelitian tentang perilaku penemuan informasi, terutama 

mengenai kesehatan, banyak didasari oleh kajian di bidang perilaku penemuan 

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

Lazarus dan Folkman (1984), dan Johnson (2004). Masing-masing peneliti tersebut 

membuat suatu model perilaku informasi dari masyarakat yang memiliki karakteristik 

berbeda. Dari beberapa model di bidang perilaku penemuan informasi peneliti 

berusaha menggali pola perilaku penemuan informasi pasien lupus dengan 

menggunakan model Comprehensive Model of Information Seeking oleh Johnson, 

dimana model ini melihat pola penemuan informasi terutama dalam populasi pasien 

yang diulas dengan melihat bagaimana latar belakang, pengalaman langsung, arti 

penting, keyakinan pada diri individu dalam konteks yaitu pasien lupus dan mencoba 

melakukan proses perilaku penemuan informasi kesehatan dengan menggunakan 

sumber dan saluran informasi yang ada.  

 

Metode  

Penelitian perilaku penemuan informasi kesehatan di kalangan penderita “Lupus” ini 

menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Jenis penelitian ini dipilih 

karena melalui penelitian ini peneliti bisa memberi gambaran mengenai suatu 

fenomena atau gejala secara lebih rinci. Dalam penelitian ini juga tidak ada tindakan 

khusus terhadap objek penelitian, dengan harapan penelitian ini mampu 

menggambarkan mekanisme pada sebuah proses. Pada penelitian kuantitatif 

deskriptif penyajian data yang dilakukan haya pada deskriptif variabel, atau dalam hal 



ini tidak ada uji hipotesis yang dilakukan, karena hanya ada satu variabel yang 

tersedia. Agar bisa menggambarkan perilaku penemuan informasi kesehatan 

dikalangan penderita “Lupus” dengan berbagai karakteristik sosial yang ada. Maka 

peneliti melibatkan sejumlah masyarakat yang mengidap penyakit Lupus jenis 

apapun. Masyarakat penderita Lupus ini mencakup diberbagai usia, baik muda 

maupun tua, laki-laki atau perempuan. Untuk mendapatkan informasi secara lebih 

mendalam dan rinci, maka penelitian ini dilakukan dengan kangka waktu selama 

kurang lebih 1 bulan yaitu 1-30 September 2017. 

 

Tinjauan Pustaka  

Penelitian tentang perilaku penemuan informasi kesehatan dikalangan penderita lupus 

di Surabaya menggunakan Comprehensive Model of Information Seeking yang 

dikembangkan oleh Johnson (1997). Model penemuan informasi yang dikembangkan 

oleh Johnson menekankan pada penemuan informasi kesehatan dari 3 faktor yaitu 

Antecendens (penyebab), Information Carrie Factors (faktor pembawa informasi), 

dan Information Seeking Actions (tindakan penemuan informasi). dari setiap faktor 

tersebut terdapat beberapa variabel yang memiliki keterkaitan satu sama lain yang 

hasilnya berupa tindakan seseorang selama melakukan proses penemuan informasi 

kesehatan, Johnson mengembangkan model ini dengan menggunakan populasi 

penderita kanker yang digunakan dalam mengembangkan model ini, oleh karena itu 

penelitian ini mencoba menggunakan penderita lupus untuk dijadikan populasi 

untukk melihat keterkaitan variabel satu sama lain, adapun varivel dalam model ini 

antara lain Demography (demografi), Direct Experience (pengalaman langsung), 

Silence (arti penting), Beliefs (keyakinan), Characteristics (karakteristik), Utilities 

(kegunaan), dan Action (tindakan). 

1) Keterkaitan demografi dan pengalaman langsung dengan kegunaan 

a. Keterkaitan demografi dengan kegunaan 

Karakteristik demografi berhubungan sosial demografi individu dalam proses 

penemuan informasi yang mencakup usia, jenis kelamin, daerah dan sosial lebih 

speseifik jika dikaitkan dengan penemuan informasi yaitu mencakup usia, jenis 

kelamin, pendidikan, letak geografi, dan beberapa variable tambahan termasuk 

status perkawinan dan status pekerjaan, tingkat keparahan penyakit serta tingkat 

akses terhadap sumber dan saluran informasi kesehatan. variabel demografi 

seperti usia dan gender dapat mempengaruhi kegunaan informasi pada saat 

penemuan informasi kesehatan yang dilakukan.  

b. Keterkaitan pengalaman langsung dengan kegunaan 

Varibel pengalaman langsung berkaitan dengan jaringan sosial seseorang 

dimana pengalaman yang didapat dari jaringan sosial mereka melibatkan 

permasalahan mengenai representasi pengetahuan dan memory (daya ingat). 

Jaringan sosial yang dijadikan pengalaman seseorang untuk menemukan 



informasi baik itu keluarga, teman, atau dalam konteks ini penderita yaitu sesama 

penderita lupus akan memberikan tambahan pengatahuan kepada penderita untuk 

lebih mengetahui informasi yang nantinya berkaitan dengan kegunan informasi 

yang bertujuan untuk apa mereka melakukan proses penemuan informasi 

kesehatan. 

2) Keterkaitan arti penting dan keyakinan dengan kegunaan 

a. Keterkaitan arti penting dengan kegunaan 

Arti penting memberikan motivasi kepada pengguna informasi untuk 

mengatasi permasalahan yang dihadapi dimana informasi yang didapatkan 

menjadi penting dalam menghadapi permasalahan karena adanya kesenjangan 

informasi antara pengetahuan yang dimiliki dengan pengetahuan diluar dirinya. 

Keterbatasan informasi dengan adanya informasi yang dianggap penting 

memberikan pemahaman kepada penggunanya untuk dapat mengatasi 

kesenjangan yang dimiliki. Arti penting berhubungan dengan seberapa penting 

informasi yang dicari dan bberkaitan dengan kegunaan yang nantinya berguna 

untuk mengurangi kesenjangan informasi dimana seperti yang diungkapakan oleh 

Dervin, bahwa ari penting dapat dijadikan jembatan kesenjangan untuk 

mengurangi ambiguitas permasalahan yang ada. 

b. Keterkaitan keyakinan dengan kegunaan 

Karakteristik beliefs menggambarkan keyakinan yang ada di dalam diri 

individu untuk melakukan proses penemuan informasi. Konsep ini berkaitan 

dengan self-eficacy (tingkat keyakinan) seseorang terhadap kemampuan yang 

dimiliki untuk mengatasi permasalahanya, saat seseorang merasa memiliki tingkat 

keyakinan tinggi seseorang akan merasakan efek perubahan dalam dirinya dimana 

dalam kontek ini memiliki keterkaitan dengan kegunaan informasi, sehingga saat 

seseorang merasa memiliki tingkat keyakinan yang tinggi maka mereka akan 

menggunakan informasi yang didapat sesuai dengan tingkat keyakinan yang 

mereka peroleh terhadap informasi yang mereka temukan untuk mengatasi 

permasalahan mereka.  

3) Keterkaitan karakteristik dengan kegunaan 

Karakteristik pada faktor pembawa informasi menggambarkan jenis dan 

jumlah informasi yang dibawa dari sumber dan saluran informasi yang digunakan 

oleh individu dalam menemukan informasinya, penggunaan terhadap isi 

informasi disesuiakan dengan harapan penderita, dimana menurut Johnson 

mengungkapan bahwa, terdapat dua dimensi yaitu dimensi informasi dan dimensi 

metode. dimensi informasi memiliki keterkaitan dengan kegunaan informasi yang 

nantinya seseorang akan menentukan informasi mana yang tepat digunakan sesuai 

dengan kebutuhan seseorang dari karakteristik sumber atau saluran pembawa 

informasi yang didalamnya memiliki kreadibilitas ataupun relevansi yang 

dijadikan pertimbangan untuk digunakan sesuai dengan kebutuhanya. 



4) Keterkaitan karakteristik dan kegunaan dengan tindakan 

a. Keterkaitan karakteristik dengan tindakan 

Dalam variabel karakteristik yang dikemukakan oleh Johnson, Johnson 

mengatakan bahwasanya terdapat dua dimensi dalam variabel karakteristik ini, 

dimana dua dimensi tersebut yaitu dimensi informasi dan dimensi metode. 

Dimensi metode sendiri memiliki eterkaitan dengan tindakan seseorang saat 

pembawa informasi yang berisikan isi informasi kesehatan sesuai dengan harapan 

mereka saat mereka melakukan proses penemuan informasi dimna harapan yang 

sesuai dengan kebutuhan mereka akan secara tidak langsung memberikan aksi 

yang berkaitan dengan tindakan selanjutnya yang dilakukan saat isi informasi 

sesuai dengan harapan. 

b. Keterkaitan kegunaan dengan tindakan 

Kegunaan menggambarkan cerminan suatu kenginan individu untuk 

mendapatkan informasi sebanyak mungkin dengan memastikan informasi yang 

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

kebutuhanya atau tidak. Potensi kegunaan disamakan dengan “kepentingan, 

kegunaan dan kepentingan untuk mencapai satu tujuan”. Dimana seseorang yang 

memiliki kebutuhan akan informasinya kemudian dia akan melakukan proses 

penemuan informasi yang bertujuan untuk menemukan informasi yang sesuai 

dengan kebutuhanya. Dimana kesesuaian informasi dengan kegunaan berkaitan 

dengan tindakan, yang dalam model CMIS dikenal dengan tindakan, dimana 

konsep ini menggambarkan tindakan individu ketika telak melakukan proses 

penemuan informasi dimana hasil yang didapat dari proses berarti yang berarah 

kepada perilaku individu yang penemuan informasi yang melibatkan sumber dan 

saluran informasi yang dipilih membawa tindakan berupa perasaan puas atau 

kecewa terhadap informasi yang didapatkan serta konsep ini berkaitan dengan 

aspek kognitif pada kemampuan pengguna dalam menganalisis dan 

mengidentifikasikan permasalahan yang dihadapi untuk dapat memahami 

informasi apa yang tepat untuk dijadikan solusinya 

 

Hasil dan Pembahasan 

1) Keterkaitan demografi dan pengalaman langsung dengan kegunaan 

a. Keterkaitan demografi dengan kegunaan 

Dari hasil uji crosstabs yang dilakukan dapat dilihat keterkaitan usia dengan 

kegunaan bahwa usia yang paling tinggi kegunaan yaitu usia 16-25 tahun 

penderita lupus dan kegunaan informasi tinggi dengan persentase 28%, usia 26-35 

tahun penderita lupus dan kegunaan informasi sedang dengan persentase 16%, 

sedangkan untuk usia 36-45 tahun penderita lupus dan kegunaan informasi rendah 

dengan persentase 8%. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sultan Kav dan 



Rekanya (2012) bahwa, usia dapat mempengaruhi dalam penggunaan informasi, 

yaitu orang yang berusia lebih muda penggunaan informasi mereka akan lebih 

tinggi karena mereka lebih aktif dalam melakukan penemuan informasi. Pada 

penderita lupus seseorang yang berusia lebih muda penggunaan informasi dimana 

untuk meningkatkan kualitas hidup mereka lebih tinggi  

Hal yang sama dalam hasil uji crosstabs yang dilakukan bahwa jenis kelamin 

yang paling tinggi kegunaan informasi yaitu jenis kelamin laki-laki dan kegunaan 

informasi sedang dengan persentase 6%, sedang untuk jenis kelamin perempuan 

dan kegunaan informasi tinggi dengan persentase 56%. Dalam sebuha 

simpopsium nasional mengenai kesehatan pria (National Symphosium on Men’s 

Health Care Toward a Better Qualitity of Life Through Prevention Early 

Detection and Rehabilitation) Rudi Yuwana mengungkapkan bahwa perhatian 

pria dalam hal kesehatan lebih rendah dibandingkan dengan perempuan hanya 

saja perhatian pria lebih fokus pada saat mereka telah sakit. Ini mengapa saat 

mereka mengetahui bahwa dirinya mengalami gangguan kesehatan mereka akan 

lebih terfokus menemukan informasi dari pada mereka yang mendapatkan 

pengatahuan dari proses penemuan informasi kesehatan yang mereka lakukan 

sebelumnya mereka akan lebih fokus meskipun dapat dikatakan sama-sama fokus 

dalam menangani permasalahan kesehatan agar dapat sembuh dari masalah 

kesehatan yang mereka alami saat ini. 

b. Keterkaitan pengalaman langsung dengan kegunaan 

Dari hasil uji crosstabs dapat diinterprestasikan bahwa ketika pengalaman 

langsung rendah maka kegunaan informasi kesehatan juga ikut rendah dengan 

persentase 12% akan tetapi jika hambatan demografi menjadi kategori sedang 

terbukti kegunaan informasi kesehatan juga meningkat menjadi berkategori 

sedang yang ditunjukkan dengan persentase 44%. 

Temuan di atas sependapat dengan dan mendukung teori yang dikemukakan 

oleh Hargittai dan Hinnant (2006) tentang teori difusi innovasi yang membahas 

mengenai peran jaringan sosial (social network), dimana pengalaman langung 

dalam konteks ini berhubungan dengan jaringan sosial. Didapatkan bahwa adanya 

jaringan pendukung sosial menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi 

perilaku penemuan informasi pengguna dalam hal memenuhi kebutuhan 

informasi mereka. Saat jaringan pendukung sosial rendah maka kesulitan 

mendapatkan pengetahuan dan infomasi yang didapat dari pengalaman langsung 

dengan jaringan sosialnya akan mempengaruhi proses penemuan informasi 

seseorang yang berdampak pada hal kegunaan informasi kesehatan itu sendiri. 

2) Keterkaitan arti penting dan keyakinan dengan kegunaan 

a. Keterkaitan arti penting dengan kegunaan 

Dari hasil uji crosstabs adapat dilihat keterkaitan arti penting dangan 

kegunaan informasi kesehatan dimana hasilnya sedang cenderung tinggi, ketika 

arti penting itu sendiri tinggi maka kegunaan informasi kesehatan juga ikut tinggi 



dengan persentase 16% akan tetapi jika arti penting itu sendiri menjadi kategori 

sedang terbukti kegunaan informasi kesehatan juga meningkat menjadi 

berkategori sedang yang ditunjukkan dengan persentase 42%. 

Temuan di atas sependapat dengan dan mendukung teori yang dikemukakan 

oleh Dervin (1992) yang dikenal dengan model sense making dimana salah satu 

dari perjalanan seseorang dalam menemukan informasi menurut Dervin 

dipengaruhi karena adanya faktor kesenjangan kognitif. Kesenjangan kognitif 

menunjukkan adanya perbedaan antara pengetahuan yang dimiliki seseorang 

dengan pengetahuan yang ada diluar dirinya. Kesenjangan kognitif yang 

memberikan arti penting untuk dapat memotivasi seseorang menemukan 

informasi yang sesuai dengan kebutuhan informasinya. Tingginya arti penting dan 

kegunaan informasi kesehatan menggambarkan tingginya kesenjangan kognitif 

yang mempengaruhi arti penting, sehingga ketika arti penting tinggi maka secara 

tidak langsung motivasi seseorang juga ikut tinggi dimana adanya motivasi yang 

tinggi sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan agar informasi yang 

didapatkan sesuai dengan kegunaan informasi kesehatan itu sendiri. 

b. Keterkaitan keyakinan dengan kegunaan 

Dari hasil uji crosstabs keterkaitan keyakinan dangan kegunaan informasi 

kesehatan sedang cenderung rendah, ketika keyakinan itu sendiri rendah maka 

kegunaan informasi kesehatan juga ikut rendah dengan persentase 14% akan 

tetapi jika keyakinan itu sendiri menjadi kategori sedang terbukti kegunaan 

informasi kesehatan juga meningkat menjadi berkategori sedang yang 

ditunjukkan dengan persentase 36%. 

Temuan di atas sependapat dengan dan mendukung teori yang dikemukakan 

oleh Bandura (1997) mengenai self efficacy. Self efficacy merupakan suatu 

keyakinan akan kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan dalam 

kehidupan. Self efficacy yang dimiliki individu dapat mendorong untuk 

meningkatkan kemampuan dalam berusaha memperoleh informasi serta bertahan 

dalam menghadapi situasi sulit saat individu berada dalam keadaan tertentu. 

Seseorang yang mempunyai self efficacy tinggi cenderung memiliki tingkat 

optimistik yang tinggi dalam menghadapi situasi sulit, sebaliknya seseorang yang 

memiliki self efficacy yang rendah seseorang merasa kurang dengan kemampuan 

dalam menghadapi masalah sehingga timbul perasaan cemas yang digambarkan 

sebagai ketakutan, keadaan yang tidak menentu, bingung, hidup penuh tekanan 

dan ketidakpastian. 

Saat seseorang memiliki masalah kesehatan yang serius diperlukanya usaha 

lebih keras untuk menemukan informasi kesehatan saat berinteraksi dengan 

sumber informadi dimana dengan adanya self efficacy memberikan tingkat 

keyakinan tehadap sumber informasi tersebut, karena dengan kemampuan yang 

baik berpengaruh dalam memilih informasi mana sesuai dengan kebutuhan 

mereka. Ketika kemampuan seseorang menemukan informasi rendah maka 



tingkat keyakinan seseorang ikut rendah dimana kesesuian dengan kegunaan 

informaSi juga ikut rendah, begitu pula sebaliknya. 

3) Keterkaitan karakteristik dengan kegunaan 

Dari hasil uji crosstabs yang dilakukan tentang keterkaitan karakteristik 

dengan kegunaan informasi kesehatan dapat diinterpretasikan dan menunjukan 

bahwa terdapat keterkaitan antara karakteristik dengan kegunaan informasi 

kesehatan dalam proses penemuan informasi kesehatan, dimana dapat dilihat dari 

keduanya memiliki arah keterkaitan yang positif. Ketika karakteristik itu sendiri 

tingi maka kegunaan informasi kesehatan juga ikut tinggi dengan persentase 30%, 

jika karakteristik itu sendiri sedang maka kegunaan ikut sedang dengan persentase 

16% akan tetapi jika karakteristik itu sendiri menjadi kategori rendah terbukti 

kegunaan informasi kesehatan juga meningkat menjadi berkategori rendah yang 

ditunjukkan dengan persentase 6%. 

Temuan di atas sependapat dengan dan mendukung konsep health information 

seeking (HISB) itu sendiri yang dikemukakan oleh Lambert (2006), salah satu 

konsep kunci dari health information seeking behavior terdapat konsep mengenai 

karakteristik mengenai dimensi, salah satu dimensi menurut Lambert yaitu 

dimensi informasi. Dimensi informasi meliputi informasi yang didapat yang 

ditinjau berdasarkan jumlah dan jenis informasi yang didapat. Jumlah dan jenis 

dapat dinilai dari tingkat kedalaman dari informasi tersebut. Ketika jumlah dan 

jenis dari karakteristik pembawa informasi kesehatan itu tinggi sesuai dengan 

kebutuhan informasi kesehatan seseorang, maka kegunaan informasi berdasarkan 

jenis dan jumlah meningkat, hal ini seperti yang diunkapkan Clark, bahwa 

seseorang mungkin akan menemukan banyak jenis dan jumlah informasi 

kesehatan pada beragam topik sesuai dengan kebutuhan dan penggunaanya 

(Clark, 2005, dalam Lambert, 2006). 

4) Keterkaitan karakteristik dan kegunaan dengan tindakan 

a. Keterkaitan karakteristik dengan tindakan 

Dari hasil uji crosstabs dapat diinterpretasikan keterkaitan karakteristik 

dangan tindakan penemuan informasi kesehatan dimana hasilnya sedang 

cenderung tinggi, ketika karakteristik itu sendiri tinggi maka kegunaan informasi 

kesehatan juga ikut tinggi dengan persentase 16% akan tetapi jika karakteristik itu 

sendiri menjadi kategori sedang terbukti tindakan penemuan informasi kesehatan 

juga meningkat menjadi berkategori sedang yang ditunjukkan dengan persentase 

36%. 

Temuan di atas sependapat dengan dan mendukung konsep health information 

seeking (HISB) itu sendiri yang dikemukakan oleh Lambert (2006), salah satu 

konsep kunci dari health information seeking behavior terdapat konsep mengenai 

karakteristik. Salah satu dimensi karakteristik yang dikemukakan oleh Lamber 

yaitu dimensi metode, dimensi metode meliputi pertimbangan yang dilakukan 

individu dalam menggunakan sumber informasi dan informasi yang didapat. 



Dimensi metode yang dimaksud merupakan aksi atau tindakan melakukan 

pertimbangan yang dilakukan saat berinteraksi dengan sumber informasi, aksi ini 

dapat berupa kesesuain informasi dengan harapan, hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh Loiselle (1995, dalam Lambert 2006) dimana jenis dan jumlah 

informasi yang dipilih sesuai dengan harapan seseorang tinggi maka akan tinggi 

pula penggunaan informasi untuk mengatasi situasi tertentu. 

b. Keterkaitan kegunaan dengan tindakan  

Dari hasil crosstabs dapat dilihat keterkaitan kegunaan dengan tindakan 

penemuan informasi dapat diinterpretasikan dan menunjukan bahwa terdapat 

keterkaitan yang cukup antara kegunaan dengan tindakan penemuan informsi. 

Ketika kegunaan itu sendiri tinggi maka tindakan penemuan informasi kesehatan 

juga ikut tinggi dengan persentase 18%, akan tetapi jika kegunaan itu sendiri 

menjadi kategori sedang terbukti tindakan informasi kesehatan juga meningkat 

menjadi berkategori sedang yang ditunjukkan dengan persentase 28%. 

Temuan di atas sependapat dengan dan mendukung konsep health information 

seeking (HISB) itu sendiri yang dikemukakan oleh Lambert (2006), salah satu 

konsep kunci dari health information seeking behavior terdapat konsep mengenai 

outcome. Saat kegunaan informasi berkaitan dengan tindakan penemuan 

informasi memberikan hasil atau konsekuensi dari penemuan informasi meliputi 

cognitive outcome seperti meningkatkan pengetahuan dan pengambilan keputusan 

(Muha et al., 1998, dalam Lambert, 2006); behavior outcome seperi 

mendiskusikan informasi yang diperoleh dengan profesional perawatan 

kesehatan, meningkatkan kemampuan perawatan diri dan kepatuhan terhadap 

pengobatan, dan perubahan perilaku; physical outcomes seperti meningkatkan 

kualitas fisik; affective outcomes seperti mengurangi kecemasan, ketakutan, 

tekanan, mingkatkan harapan dan pembardayaan. Hasil ini melihat kegunaan dan 

tindakan yang tinggi dapat menjadi problem solving dan menjadi coping strategy 

yang afektif dalam mengatasi masalah kesehatan seseorang. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti selama turun lapangan melalui kuisioner 

dan probbing terhadap responden penderita lupus dalam perilaku penemuan informasi 

kesehatanya, peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa perilaku penemuan 

informasi kesehtan yang dilakukan oleh penderita lupus dilakukan memiliki 

keterkaitan. Dimana pada keterkaitan demografi dan kegunaan usia yang lebih tinggi 

menggunakan informasi yang didapat adalah usia 16-25 tahun sedangkan jenis 

kelamin yang lebih tinggi dalam penggunaan informasinya yaitu perempuan. 

Keterkaitan pengalaman langsung dengan kegunaan digambarkan sedang cenderung 

rendah dimana penderita dengan pengalamanya mendapatkan informasi lebih 

cenderung rendah. Keterkaitan arti penting dengan kegunaan digambarkan dengan 

sedang cenderung rendah ini dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai penyakit 



lupus masik awam ditelingan penderita sebelum mereka sakit sehingga adanya 

kesenjangan informasi yang dimiliki dengan kesenjangan informasi diluar dirinya. 

Keterkaitan keyakinan dengan kegunaan digambarkan dengan sedang cenderung 

rendah ini dikarenakan tingkat keyakinan yang dimiliki penderita untu memiliki 

kemampuan dalam mengatasi masalahnya cenderung rendah. Keterkaitan 

karakteriktik dengan kegunaan digambarkan dengan arah yang positif dimana 

karakteristik sebagai pesan pembawa informasi melihat isi dan jenis informasi yang 

sesuai dan digunakan dalam memecahkna masalah terkait dengan kesehatanya. 

Keterkaitan karakterisk dengan tindakan digambarkan dengan sedang cenderung 

tinggi dimana karakteristik sebagai pesan pembawa infoormasi disesuaikan oleh 

penderita dengan melihat isi da jenis informasi kesehatan yang dibawa oleh sumber 

dan saluran informasi yang sesuai dengan harapan mereka. Dan terakhir keterkaitan 

kegunaan denngan tindakan digambarkan dengan sedang cenderung tinggi dimana 

penderita merasa kesuai informasi yang sesuai dengan harapanya dan merasa 

informasi yang didapat berguna untuk mengatasi masalah kesehatanya maka 

penderita akan tinggi pula terhadap tindakan yang akan dilakukan setelah proses 

penemuan informasi kesehatan telah selesai dilakukan. 
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