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ABSTRAKSI 

Ade Ayu Friska Dewi. (2019). Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Brawijaya Malang. Stigma Sosial pada Penderita TBC di Desa Grajagan. 

Pembimbing : Slamet Tohari, S.Sos.,MA dan Indhar Wahyu Wira Harjo, S.Sos.,MA.  

 

 

TBC (Tuberkulosis) merupakan penyakit infeksi saluran pernafasan yang 

diakibatkan bakteri mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini tergolong penyakit 

menular, dengan sumber penyebarannya adalah penderita TBC aktif. Hal tersebut 

mengakibatkan penderita TBC menjadi sosok yang berbeda di masyarakat. Para penderita 

TBC dianggap sebagai ancaman menyebarkan penyakit, masyarakat juga menganggap 

bahwa penderita TBC tidak memiliki kemampuan yang sama dengan masyarakat 

dominan akibat penyakit yang dideritanya. Penelitian dengan judul “Stigma Sosial pada 

Penderita TBC di Desa Grajagan”, memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana 

terbentuknya stigma sosial dan dampaknya pada penderita TBC di Desa Grajagan. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana terbentuknya stigma sosial yang ada di 

masyarakat Desa Grajagan mengenai penyakit TBC dan bagaimana dampak yang muncul 

akibat stigma tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teori 

yang digunakan pada penelitian ini adalah Stigma milik Erving Goffman. Pemilihan teori 

ini dikarenakan peneliti ingin melihat stigma yang terjadi pada penderita TBC di Desa 

Grajagan. Stigma muncul karena adanya perbedaan antara Virtual Social Identity dengan 

Actual Social Identity dan penderita TBC dianggap masuk dalam Actual Social Identity 

yang artinya dianggap memiliki atribut yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat 

dominan yaitu sehat jasmani dan rohani. 

Berdasarkan analisa data yang sudah dilakukan, hasil dari penelitian menunjukkan 

bahwa memang terdapat stigma pada Penderita TBC di Desa Grajagan, stigma yang 

muncul yaitu ancaman menularkan penyakit, tidak mampu menjadi bagian panitia acara 

desa. Stigma tersebut muncul karena penderita TBC dianggap memiliki atribut yang 

berbeda dengan masyarakat dominan. Penderita TBC dianggap tidak memiliki atribut 

untuk masuk dalam kategori Virtual Social Identity dimana masyarakat menginginkan 

semua anggota masyarakat memiliki kondisi tubuh yang sehat jasmani dan rohaninya. 

Sehat jasmani dengan tidak mengidap penyakit menular, sedangkan sehat rohani yang 

berarti tidak sakit jiwa. Kemudian Actual Social Identity yang terdapat di Desa Grajagan 

bahwa masih ada orang yang tidak sehat secara jasmani seperti penderita TBC. Stigma 

yang muncul pada akhirnya memberikan dampak bagi penderita TBC. Terdapat dampak 

positif maupun negatif. 

 

Kata Kunci : Penderita TBC, Stigma Sosial, Erving Goffman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Ade Ayu Friska Dewi. (2019). Sociology Program. Faculty of Social and Political 

Sciences, Universitas Brawijaya Malang. Social Stigma on Tubercular in Grajagan 

Village. Advisor: Slamet Tohari, S.Sos., MA and Indhar Wahyu Wira Harjo, S.Sos., MA. 

 

 

 

TB (Tuberculosis) is a respiratory tract infection caused by bacteria mycobacterium 

tuberculosis. This disease is classified as contagion, with the source of its contagion is 

active tubercular. This resulted in tubercular causes different figures in the society. TB 

sufferers are considered as a threat to spread disease, the community also considers that 

TB sufferers do not have the same ability as the dominant community due to their illness. 

The study entitled "Social Stigma on TB Patients in Grajagan Village", has a formulation 

of the problem, namely how the formation of social stigma and its impact on TB patients 

in Grajagan Village. The purpose of this study is to see how the social stigma that exists 

in the Grajagan Village community regarding TB disease and how the impact arises due 

to the stigma. 

This study used qualitative method with a case study approach. This study used the theory 

of Stigma belonging to Erving Goffman. The determination of this theory was because 

researcher want to know the stigma occurs in tubercular in Grajagan Village. Stigma 

arised because of the difference between Virtual Social Identity and Actual Social 

Identity and tubercular are considered to be included in the Actual Social Identity which 

means that they are considered to have attributes that are not in accordance with the 

expectations of the dominant community, namely physical and spiritual health. 

Based on data analysis that has been done, the results of the study shows there is indeed a 

stigma in tubercular in Grajagan Village, the arises stigma is the threat of transmitting the 

disease, unable to be the part of village event committee. The stigma arises because 

tubercular are believed to have different attributes than the dominant society. Tubercular 

are believed that it have the attribute to be included in the category of Virtual Social 

Identity where people want all members of the society to have healthy physical and 

spiritual condition. Physical health do not have an contagion, while being spiritually 

healthy means they do not have mental illness. Then the Actual Social Identity in 

Grajagan Village that there are still people who are physically fit like tubercular. The 

stigma emerges ultimately has an impact on tubercular. There are positive and negative 

impacts. 

 

Keywords: Tubercular, Social Stigma, Erving Goffman 
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alasan dilakukannya penelitian ini. Penderita TBC mendapatkan stigma di 
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dampak dari stigma yang muncul bagi Penderita TBC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Bab VI berupa kesimpulan dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya. 

Selain itu penulis juga memberikan saran bagi pihak-pihak yang terkait dengan 

penelitian ini.  

  Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, saran dan kritik 

yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian ini dan penelitian 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

TBC (Tuberkulosis) merupakan penyakit infeksi saluran pernafasan yang 

diakibatkan bakteri mycobacterium tuberculosis. Sebagian besar TBC menyerang 

paru-paru tetapi dapat juga menyerang organ tubuh lainnya. Bakteri ini pertama kali 

ditemukan oleh Robert Koch pada tanggal 24 Maret 1882 (Rafflesia, 2014 : 983-

986). 

Penyakit yang disebabkan oleh bakteri mycobacterium tuberculosis ini 

tergolong penyakit menular, dengan sumber penyebarannya adalah penderita TBC 

aktif. Ketika pendertita TBC batuk atau bersin, penderita ini menyebarkan kuman 

ke udara dalam bentuk droplet (percikan dahak). Droplet yang mengandung kuman 

mampu bertahan di udara pada suhu kamar selama beberapa jam. Seseorang dapat 

terinfeksi jika menghirup droplet tersebut. Setelah kuman TBC masuk ke dalam 

tubuh manusia melalui pernafasan, kuman TBC tersebut dapat menyebar dari paru 

ke bagian tubuh lainnya yaitu melalui sistem peredaran darah, sistem saluran limfe, 

saluran nafas atau penyebaran langsung ke bagian-bagian tubuh lainnya (Rafflesia, 

2014 : 983-986). 

Secara global pada tahun 2016 terdapat 10,4 juta kasus insiden TBC (CI 8,8 

juta – 12, juta) yang setara dengan 120 kasus per 100.000 penduduk. Lima negara 

dengan insiden kasus tertinggi yaitu India, Indonesia, China, Philipina, dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pakistan. Sebagian besar estimasi insiden TBC pada tahun 2016 terjadi di Kawasan 

Asia Tenggara (45%) dimana Indonesia merupakan salah satu di dalamnya dan 25% 

nya terjadi di kawasan Afrika.  

Berdasarkan laporan World Health Organization (WHO) di tahun 2017, 

diperkirakan ada 1.020.000 kasus penderita TBC di Indonesia, namun baru 

terlaporkan ke Kementerian Kesehatan sebanyak 420.000 kasus (DEPKES, 2018). 

TBC lebih banyak tersebar di negara-negara berkembang, hal ini juga disebabkan 

karena lingkungan yang tidak sehat, kurangnya kesadaran masyarakat akan 

kesehatan, ekonomi yang lemah, dan gizi buruk disebagian negara berkembang.  

Walaupun setiap orang dapat mengidap TBC, penyakit tersebut berkembang 

pesat pada orang yang hidup dalam kemiskinan, kelompok terpinggirkan, dan 

populasi rentan lainnya. Kepadatan penduduk di Indonesia sebesar 136,9 per 2 km 

dengan jumlah penduduk miskin pada September 2017 sebesar 10,12% (Susenas, 

2017). 

Menurut Profil Kesehatan Kemenkes RI tahun 2016, Jawa Barat adalah 

provinsi dengan jumlah total kasus TBC terbanyak pada tahun 2016, yaitu 52.328 

orang dengan rincian 29.429 laki-laki dan 22.899 perempuan. Kemudian disusul 

oleh Jawa Timur (45.239), Jawa Tengah (28.842), DKI Jakarta (24.775), 

dan Sumatera Utara (17.798). Kasus TB paling rendah dimiliki oleh Provinsi 

Gorontalo dengan 1.151 kasus. 

Angka prevalensi TBC Indonesia pada tahun 2014 sebesar 297 per 100.000 

penduduk. Eliminasi TBC juga menjadi salah satu dari 3 fokus utama pemerintah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



di bidang kesehatan selain penurunan stunting dan peningkatan cakupan dan mutu 

imunisasi (KEMENKES RI, 2018). Selain itu penyakit TBC dianggap sebagai suatu 

gangguan sosial karena sumber penyebarannya adalah penderita TBC aktif yang 

dalam kesehariannya masih mampu melakukan kegiatan dalam masyarakat. Seperti 

bekerja, melakukan kegiatan jual beli, maupun berkumpul dengan tetangga. Namun 

penyakit TBC bisa menjadi penyakit berbahaya dengan penularan yang cepat jika 

penderitanya tidak mentaati etika kesehatan yang sudah disampaikan oleh Tim TB. 

Penyakit TBC membuat penderitanya diwajibkan menggunakan masker ketika 

berinteraksi dengan orang lain, berbeda dengan penyakit berbahaya lain seperti 

HIV. Seseorang yang menderita HIV masih bisa menutupi penyakitnya karena tidak 

diharuskan menggunakan alat bantu untuk mencegah penularan. Sedangkan 

penderita TBC harus menggunakan masker sehingga terdapat sebuah symbol untuk 

melihat seseorang terjangkit TBC. Masker yang digunakan oleh penderita juga 

tidak hanya digunakan ketika berkendara, namun ketika berkunjung ke suatu tempat 

atau rumah penduduk. Sehingga hal tersebut akan Nampak berbeda dengan 

masyarakat normal yang menggunakan masker ketika berkendara untuk 

mengurangi dampak buruk polusi udara. 

Selain masker yang bisa menjadi simbol seseorang terjangkit TBC, mereka 

terlihat seperti masyarakat pada umumnya karena tidak ada luka pada tubuh mereka 

seperti penderita penyakit kulit. Penderita TBC yang mampu mematuhi etika 

kesehatan yang sudah dijelaskan pada mereka ketika proses penyembuhan seperti 

harus menggunakan masker ketika berinteraksi dengan orang lain, dilarang 

meludah sembarangan, mengusahakan menggunakan alat makan sendiri tidak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bercampur dengan orang lain, maka masih sanggup melakukan kegiatan di 

masyarakat seperti biasa. 

Masih banyak masyarakat yang kurang aktif dalam melakukan diagnosis dini 

terhadapat resiko munculnya penyakit menular seperti TBC. Masyarakat selama ini 

merasa dirinya sehat dan terhindar dari resiko penularan penyakit selama belum 

merasakan tanda-tanda pada diri mereka. Beberapa kasus penularan penyakit 

sendiri memang tidak memunculkan tanda-tanda awal sebagai peringatan kepada 

pasien. Kondisi ketahanan tubuh masyarakat yang berbeda-beda juga menjadi salah 

satu faktor tanda-tanda awal penularan penyakit tidak muncul atau terlambat 

muncul (Sumber : Petugas Puskesmas Grajagan, 2016). 

Pemerintah sudah mulai mengeluarkan program yang berkaitan dengan 

penanganan penyakit TBC. Salah satunya adalah dengan adanya Gerdunas atau 

Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis (Buku Pedoman Nasional 

Penanggulangan Tuberkulosis, 2006). Dengan adanya program tersebut maka 

setiap daerah memiliki tenaga medis yang bertugas memantau dan menanggulangi 

TB di wilayahnya. Untuk jangkauan terkecil terdapat di puskesmas (pusat 

kesehatan masyarakat). Dengan dibentuknya pengelola program TB di puskesmas 

maka yang bertanggung jawab atau menjadi ketua pada program tersebut  adalah 

kepala puskesmas, dan pelaksananya adalah koordinator TB yang terdiri dari tenaga 

medis seperti perawat. Pengelola program TB tersebut membantu pemerintah agar 

bisa memantau sejauh mana TBC menyebar di masyarakat dan juga yang bertugas 

dalam penyembuhan penderita TBC. Selain itu tim TB juga bisa memantau 

kebutuhan pasien akan obat dan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan (Sumber : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Petugas Puskesmas Grajagan, 2016). 

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 

565/MENKES/PER/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis 

Tahun 2011-2014 Pasal 5 yaitu : Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, 

pemerintah kabupaten/kota berperan untuk merencanakan, mendorong 

ketersediaan sumber daya manusia, membantu pengadaan distribusi obat, 

pengendalian tuberkulosis, monitoring, koordinasi, pemantapan mutu laboratorium, 

dan pencatatan serta pelaporan. 

Dalam jangkauan terkecil yaitu di puskesmas, petugas tim TB akan melakukan 

pendataan dan mencari masyarakat yang diduga terjangkit TBC. TBC lebih banyak 

tersebar pada kota-kota besar dengan kepadatan penduduk seperti kota Surabaya 

yang menjadi kota dengan penderita TBC terbanyak se Jawa Timur. Namun 

ternyata terdapat desa dengan resiko TBC yang besar dan menjadi desa rentan 

berdasarkan puskesmas yang bertanggung jawab, desa tersebut adalah Desa 

Grajagan. Desa Grajagan tercatat memiliki resiko penyebaran TBC yang cukup 

tinggi dibandingkan dengan desa lainnya, seperti pada data yang diperoleh oleh 

puskesmas grajagan yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1 

Perbandingan jumlah penderita TBC di wilayah Puskesmas Grajagan 

No. Desa 2013 2014 2015 2016 Total 

1. Grajagan 11 21 14 10 56 

2. Glagahagung 15 8 4 7 34 

3. Sumberasri 10 7 6 11 34 

4. Karetan 1 1 2 3 7 

Sumber : Data Puskesmas Grajagan, 2016 

Berdasarkan dari stabilitas penderita TBC di Kecamatan Purwoharjo yang 

dibawah pengawasan Puskesmas Grajagan, maka Desa Grajagan dianggap 

memenuhi standar rentan oleh pemerintah. Penyebaran penyakit TBC di Desa 

Grajagan dari tahun ke tahun terus berlangsung. Tercatat dari tahun 2010 sampai 

pada tahun 2015 terus dilaporkan adanya penderita penyakit TBC di Desa tersebut. 

Dari tahun 2010 sebanyak 14 orang, 2011 sebanyak 9 orang, 2012 sebanyak 16 

orang, 2013 sebanyak 13 orang, 2014 sebanyak 20 orang, dan pada tahun 2015 

sebanyak 14 orang, pada tahun 2016 sebanyak 14 orang, pada tahun 2017 sebanyak 

13 orang (Sumber: Data Puskesmas Grajagan 2017). 

Desa Grajagan dengan jumlah penduduk total ditahun 2016 sebanyak 14.128 

jiwa. Terdiri dari 7105 orang penduduk laki-laki dan 7023 orang penduduk 

perempuan. Dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai buruh tani 

dan petani. Wilayah Desa Grajagan memiliki fasilitas kesehatan sebuah puskesmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



yaitu Puskesmas Grajagan yang mengontrol kondisi kesehatan masyarakat dengan 

program TB Paru yang ada di puskesmas untuk menangani kasus penyebaran 

penyakit TBC.  

TBC atau TB paru memiliki tanda-tanda yang paling umum adalah 

penderitanya sering batuk. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat 

pemahaman masyarakat terhadap penderita TBC menjadi kurang baik. Selain 

dianggap mengganggu, batuk yang ditimbulkan ditakutkan akan menjadi salah satu 

penyebab tersebarnya bakteri yang mengakibatkan seseorang bisa terjangkit 

penyakit TBC. 

Dengan adanya fenomena penyakit TBC yang sudah menjadi masalah sosial 

bagi masyarakat, maka peran aktif pemerintah desa diperlukan dalam hal menyikapi 

fenomena tersebut. Namun setiap kebijakan yang diambil akhirnya menimbulkan 

dampak, baik yang negatif maupun positif bagi masyarakat. 

Kebijakan yang muncul di masyarakat ada yang diterapkan dan ada yang hanya 

sebatas peraturan tertulis, salah satu kebijakan yang berjalan di masyarakat adalah 

mengenai peraturan tentang UU Desa. Dalam UU Desa disebutkan bahwa setiap 

warga memiliki hak yang sama. Namun dalam realita di masyarakat, tidak semua 

warga memiliki hak yang sama. Dalam kasus penderita TBC, mereka tidak 

mendapatkan hak dalam mengikuti kepanitiaan untuk acara besar di Desa. Seperti 

kegiatan pemilihan kepala desa, maupun kegiatan rutin memperingati hari 

kemerdekaan RI dibulan Agustus. 

Kepanitiaan dalam acara besar di desa bisa diikuti oleh seluruh masyarakat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



yang menentukan siapa saja yang ahirnya bisa masuk ke dalam panitia acara adalah 

perangkat desa, berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan kepada sekertaris 

desa Grajagan, dalam menentukan panitia acara tidak ada syarat khusus yang 

tertulis maupun tidak tertulis. Setiap warga masyarakat memiliki kesempatan yang 

sama untuk bisa menjadi panitia. 

Namun pada kenyataannya, para penderita TBC mendapatkan perlakuan yang 

berbeda. Warga yang menderita TBC tidak diikutsertakan sebagai panitia acara 

besar seperti pilkada maupun kegiatan memperingati hari kemerdekaan RI. Aparat 

desa yang berperan aktif memilih anggota panitia sengaja tidak memasukkan warga 

yang menderita TBC ke dalam daftar calon panitia. Hal tersebut terjadi berulang 

setiap tahunnya, dan masyarakat ahirnya terbiasa dengan kondisi tersebut. Penderita 

TBC menjadi salah satu kategori yang tidak bisa masuk ke dalam panitia acara besar 

di desa. Walaupun peraturan mengenai hal tersebut tidak dibuat secara resmi oleh 

pihak pemerintah desa. 

TBC ahirnya dianggap menjadi masalah bersama bagi masyarakat karena 

tergolong penyakit menular dengan cara penyebaran yang cepat. Dengan 

munculnya penderita TBC yang baru dari tahun ke tahun mengakibatkan rusaknya 

kesejahteraan sebagian besar anggota masyarakat dan menimbulkan kontroversi 

publik. Kontroversi publik berkaitan dengan terbentuknya stigma yang akhirnya 

digunakan masyarakat untuk merendahkan anggota masyarakat tertentu yaitu 

penderita TBC aktif yang kemudian menjadi jarak antara masyarakat umum dengan 

para penderita TBC. Dan ahirnya penderita TBC dari tahun ke tahun menjadi 

kelompok yang terstigmasi oleh masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stigma yang diterima oleh penderita TBC menimbulkan perlakuan yang 

berbeda dari masyarakat karena masyarakat pada umumnya menganggap atribut 

yang dimiliki oleh penderita TBC tidak sesuai dengan stereotip di masyarakat. 

Stereotip di masyarakat sendiri memiliki standar bahwa masyarakat yang baik 

adalah masyarakat yang sehat. Sehingga penderita TBC dianggap memiliki atribut 

yang tidak sesuai. 

Salah satu pencetus teori tentang stigma dari tokoh sosiologi adalah Erving 

Goffman. Menurut Goffman, stigma merupakan jarak yang terjadi antara identitas 

sosial virtual dengan identitas sosial aktual. Sedangkan orang yang mengalami 

stigma disebut terstigmasi. Stigma dan stigmasi adalah sebuah tanda yang dapat 

memunculkan ketidakadilan dan diskriminasi. 

Goffman memberikan istilah “the normals” bagi orang-orang yang tidak 

mendapatkan isu-isu negatif tentang stigma. Orang-orang yang normal 

menganggap bahwa seseorang yang mempunyai sebuah stigma adalah bukan 

manusia normal. Berdasarkan asumsi ini, maka terjadi berbagai bentuk diskriminasi 

dengan efektifnya dapat memperburuk kehidupan orang yang terstigma (Goffman, 

1963: 5). 

Terbentuknya stigma menjadikan penderita TBC masuk kedalam masyarakat 

yang terstigmasi. Menjadi kelompok yang berbeda dari kelompok mayoritas. 

Masyarakat pada umumnya melihat penyakit yang diderita tersebut sebagai suatu 

hal yang negatif, hingga mengakibatkan berbagai bentuk pembedaan perilaku. Hal 

tersebut memunculkan jarak yang terjadi antara masyarakat dengan penderita TBC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Penjelasan di atas menjadi pertimbangan bagi peneliti untuk melakukan 

penelitian ini. Penelitian yang dilakukan berjudul “Stigma Sosial Pada Penderita 

TBC di Desa Grajagan”. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana terbentuknya stigma sosial dan dampaknya pada penderita TBC 

di Desa Grajagan ? 

 

 1.3 Tujuan  

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana terbentuknya stigma sosial 

yang ada di masyarakat Desa Grajagan mengenai penyakit TBC. Apa saja stigma 

yang sudah tersebar di masyarakat, dan bagaimana dampak yang muncul akibat 

stigma tersebut kepada penderita TBC. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini bermanfaat untuk memberi informasi bagi pemerintah agar 

bisa mengetahui bagaimana kondisi penderita TBC dan bentuk stigma sosial yang 

bisa didapatkan dari masyarakat sekitar.  

2. Sebagai bahan referensi pembuatan kebijakan pemerintah atau LSM dalam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mengurangi stigma negatif terhadap penderita penyakit menular, khusunya TBC. 

Manfaat Teoritis 

1. Dalam sosiologi kesehatan penelitian ini bermanfaat untuk referensi sebagai 

bahan pembelajaran mengenai bentuk stigma sosial yang bisa diperoleh oleh 

penderita penyakit menular, khususnya TBC. 

2. Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi acuan ataupun referensi bagi 

peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai stigma sosial yang 

bisa diterima oleh penderita TBC. 

3. Sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan serta pengetahuan 

pembaca mengenai terbentuknya stigma sosial terhadap penyakit TBC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Setya Oktariana pada tahun 2015 

dengan judul Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Stigma Masyarakat di Desa 

Peuniti Terhadap Tuberkulosis Paru, penelitian ini mengambil rumusan masalah 

sebagai berikut :  

1. Apakah masyarakat di desa Peuniti memahami atau mengetahui dengan pasti 

tentang tuberculosis paru? 

2. Apakah ada faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi stigma 

masyarakat di desa Peuniti terhadap tuberculosis paru? 

Di dalam penelitiannya, Setya Oktariana menggunakan metode analitik cross 

sectional. Penelitian ini menggunakan konsep stigma. Hasil dari penelitian ini 

adalah didapatkan bahwa faktor yang mempengaruhi stigma pada masyarakat 

Peuniti adalah pengetahuan dan ketakutan irasional dengan p value < 0,05 dimana 

ketakutan irasional adalah hal yang paling mempengaruhi tinggi rendahnya stigma 

terhadap tuberkulosis pada masyarakat Peuniti dan tingkat rata-rata stigma pada 

masyarakat Peuniti adalah tingi dengan nilai EMIC ≥ 21, sedangkan faktor jenis 

kelamin, umur, status perkawinan, pendapatan, pendidikan, kontak langsung dan 

pemeriksaan dahak tidak mempengaruhi tingkat skala EMIC dengan p value > 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah 

sama-sama melakukan penelitian terhadap stigma yang diterima oleh penderita 

penyakit tuberkulosis. Yang membedakan, penelitian ini menggunakan analisis 

factor yang mempengaruhi stigma masyarakat sedangkat peneliti menggunakan 

deskripsi untuk melihat terbentuknya stigma di masyarakat. Dengan melihat 

persamaan maupun perbedaan diatas, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

diharapkan bisa melengkapi penelitian sebelumnya dan bisa memperkaya kajian 

tentang stigma sosial terhadap penderita TBC. 

Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yunita Sari pada tahun 2018. 

Penelitian ini mengambil judul Gambaran Stigma Diri Klien Tuberkulosis Paru (TB 

Paru) Yang Menjalani Pengobatan di Puskesmas Malingping. 

Dalam penelitian ini, Yunita Sari menggunakan teori/konsep stigma dari 

Ritsher dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengalami stigma diri 

ringan terdapat perasaan malu, takut, putus asa, Batasan interaksi, dan 

ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

adalah sama-sama membahas stigma yang diterima oleh penderita tuberkulosis. 

Namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu 

penelitian ini lebih membahas mengenai stigma diri sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan membahas terbentuknya stigma sosial. 

Dari persamaan dan perbedaan diatas, diharapkan bahwa penelitian yang akan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dilakukan oleh peneliti dapat memperdalam, memperkaya, serta melengkapi 

penelitian sebelumnya. 

Selanjutya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ernalda Adam Firmansyah 

pada tahun 2016 dengan judul Persepsi Masyarakat Tentang TB Paru. Rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana Persepsi Masyarakat Tentang TB 

Paru di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo?”. 

Di dalam penelitiannya, Ernalda Adam Firmansyah menggunakan konsep 

perspektif. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil 

dari penelitian ini adalah: Sebagian besar yaitu 61,2% atau 30 responden memiliki 

persepsi positif, dan hamper setengahnya 38,8% atau 19 responden memiliki 

persepsi negatif tentang TB Paru, faktor yang paling dominan mempengaruhi 

persepsi masyarakat yaitu Pendidikan. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

adalah sama-sama membahas kemungkinan timbulnya masalah yang dialami 

penderita TBC. Namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 

dilakukan yaitu penelitian ini meneliti persepsi masyarakat sedangkan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti mengambil kasus terbentuknya stigma sosial di 

masyarakat terhadap penderita TBC. 

Dengan melihat persamaan maupun perbedaan diatas, penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti diharapkan bisa melengkapi penelitian sebelumnya dan bisa 

memperkaya kajian tentang masalah yang bisa dialami oleh penderita TBC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2. Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Peneliti 

No

.  

Penelitian 

Terdahulu 

Setya 

Oktariana 

(2015). 

Skripsi  

Yunita Sari 

(2018). Jurnal 

Ernalda Adam 

Firmansyah 

(2016). Skripsi 

Ade Ayu 

Friska Dewi 

(2018). 

Skripsi  

1.  Judul 

Penelitian 

Analisis 

Faktor Yang 

Mempengaruh

i Stigma 

Masyarakat di 

Desa Peuniti 

Terhadap 

Tuberkulosis 

Paru 

Gambaran 

Stigma Diri 

Klien 

Tuberkulosis 

Paru (TB 

Paru) Yang 

Menjalani 

Pengobatan di 

Puskesmas 

Malingping 

Persepsi 

Masyarakat 

Tentang TB 

Paru  

Stigma 

Sosial pada 

Penderita 

TBC 

( Penelitian 

di Desa 

Grajagan 

Kecamatan 

Purwoharjo 

Banyuwangi 

) 

2. Teori/Kons

ep 

Stigma Stigma diri - 

Ritsher 

Persepsi Stigma-

Goffman 

3. Metode Analitik cross 

sectional. 

Kuantitatif 

Deskriptif 

Kuantitatif Kualitatif  

4. Hasil Didapatkan Sebagian besar Sebagian besar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bahwa faktor 

yang 

mempengaruh

i stigma pada 

masyarakat 

Peuniti adalah 

pengetahuan 

dan ketakutan 
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dengan p 

value < 0,05 
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adalah hal 
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mempengaruh
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stigma 
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ringan terdapat 
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interaksi, dan 
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masalah.  
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21, sedangkan 
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dahak tidak 
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i tingkat skala 

EMIC dengan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



p value > 0,05. 

 

Dari ketiga penelitian terdahulu diatas, belum ditemukan penjelasan mengenai 

terbentuknya stigma sosial terhadap penderita TBC. Penelitian pertama berfokus 

pada analisis faktor yang mempengaruhi stigma masyarakat terhadap tuberculosis 

paru, penelitian kedua lebih kepada gambaran stigma diri penderita tuberculosis, 

penelitian ketiga meneliti tentang persepsi masyarakat tentang TB Paru. 

Dengan pertimbangan diatas maka peneliti merasa penelitian mengenai 

terbentuknya stigma sosial terhadap penderita TBC di masyarakat ini penting 

dilakukan untuk melengkapi penelitian terdahulu yang sudah ada, serta untuk 

menjawab permasalahan lainnya mengenai fakta tentang penyakit menular di 

masyarakat. Selain itu diharapkan penelitian ini juga bisa menjadi data bagi 

pemerintah untuk meninjau kondisi masyarakat yang menderita penyakit menular 

khususnya TBC.  

Selain itu penelitian ini juga diharapkan bisa mengurangi atau menghapuskan 

jarak yang terjadi antara penderita penyakit menular khususnya TBC dengan 

masyarakat pada umumnya. Serta penelitian ini juga diharapkan bisa menambah 

informasi tentang aspek sosial yang bisa muncul pada penderita penyakit menular 

khususnya TBC, karna selama ini masih jarang dtemui penelitian yang mengangkat 

kasus penderita TBC dilihat dari aspek sosiologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Stigma 

Salah satu pencetus teori tentang stigma dari tokoh sosiologi adalah Erving 

Goffman. Menurut Goffman, stigma merupakan jarak yang terjadi antara identitas 

sosial virtual dengan identitas sosial aktual (1963). Sedangkan orang yang 

mengalami stigma disebut terstigmasi. Stigma dan stigmasi adalah sebuah tanda 

yang dapat memunculkan ketidakadilan dan diskriminasi. Penderita TBC di Desa 

Grajagan masuk ke dalam golongan terstigmasi. 

Stigma juga didefinisikan oleh Goffman sebagai pertanda yang dianggap 

gangguan oleh masyarakat, dan seseorang yang memiliki pertanda tersebut akan 

dinilai kurang daripada masyarakat pada umumnya (Hermawati, 2011: 18). Stigma 

yang menyebar di masyarakat mengenai penderita TBC mengakibatkan penderita 

TBC dianggap gangguan oleh masyarakat serta dinilai kurang daripada masyarakat 

pada umumnya sehingga penderita TBC tidak diperbolehkan ikut andil ke dalam 

kepanitiaan acara besar yang diselenggarakan di desa, seperti kegiatan 

memperingati kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut dikarenakan masyarakat 

menganggap penderita TBC kurang mampu atau nantinya hanya akan mengganggu 

kelangsungan acara.  

Goffman membahas stigma dalam bukunya yang berjudul “Stigma : Notes on 

the Management of Spoiled Identity”. Goffman menciptakan istilah stigma untuk 

menggambarkan label yang digunakan masyarakat untuk merendahkan anggota 

kelompok sosial tertentu (Schaefer, 2012:195).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Goffman memberikan istilah “the normals” bagi orang-orang yang tidak 

mendapatkan isu-isu negatif tentang stigma. Orang-orang yang normal 

menganggap bahwa seseorang yang mempunyai sebuah stigma adalah bukan 

manusia normal. Berdasarkan asumsi ini, maka terjadi berbagai bentuk diskriminasi 

dengan efektifnya dapat memperburuk kehidupan orang yang terstigma (Goffman, 

1963: 5). Penderita TBC dianggap bukan manusia normal sehingga mendapatkan 

perlakuan yang berbeda dari aparat pemerintah maupun masyarakat. Muncullah 

bentuk-bentuk diskriminasi mulai dari lingkungan tempat tinggal, sampai lingkup 

kegiatan desa. 

Selama ini orang yang menganggap dirinya normal cenderung membuat 

pengkategorisasian seperti apa individu seharusnya atau Goffman menyebutnya 

sebagai Virtual Social Identity. Namun pada kenyataannya tidak semua orang bisa 

seperti yang dikategorisasikan orang-orang normal tersebut atau disebut sebagai 

Actual Social Identity dimana atribut mereka tidak sesuai dengan apa yang 

diharapkan masyarakat. Orang asing yang hadir di tengah orang-orang normal 

dianggap berbeda jika atributnya berbeda (Goffman, 1963:12). 

Dengan adanya perbedaan antara identitas sosial aktual (Actual Social Identity) 

dan identitas sosial virtual (Virtual Social Identity) maka akan memunculkan 

stigma. Goffman menggunakan istilah “identitas busuk” ketika harapan yang 

berlaku di masyarakat tidak sesuai dengan orang-orang tertentu (Schaefer, 

2012:195). Contoh lain perbedaan identitas sosial aktual dan identitas sosial virtual 

yaitu adanya pengklasifian individu yang diantisipasi secara berbeda (Goffman, 

1963:13). Individu diklasifikasikan menjadi orang normal ataupun tidak tergantung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



standar penilaian mereka yang merupakan kaum dominan di tengah masyarakat. 

Stigma adalah hubungan antara atribut dan stereotip (Goffman, 1963:14). 

Atribut adalah sesuatu yang melekat bersama individu, baik itu yang nampak 

maupun tidak. Stereotip merupakan pemikiran masyarakat pada umumnya yang 

memiliki standar atau nilai menurut waktu dan tempat tertentu. Jadi ketika atribut 

yang dimiliki oleh individu tidak sesuai dengan stereotip di masyarakat maka bisa 

berubah menjadi stigma. Orang yang terstigma berarti memiliki atribut yang tidak 

bisa diterima oleh masyarakat. Atribut tersebut merupakan harapan-harapan yang 

tidak dapat diterima oleh stereotip di masyarakat. Goffman menyebut orang yang 

tidak mendapat label negatif dari harapan tertentu sebagai orang normal (Goffman, 

1963:15). 

 Goffman mengidentifikasi tiga jenis stigma: stigma karakter, stigma fisik, dan 

stigma identitas kelompok. Stigma karakter adalah “cacat karakter individu yang 

dianggap sebagai kehendak lemah, mendominasi, atau nafsu tidak wajar, keyakinan 

berbahaya dan tidak jujur, dan ketidakjujuran, ini disimpulkan dari catatan yang 

diketahui, misalnya, gangguan mental, pemenjaraan, kecanduan, alkoholisme, 

homoseksualitas, pengangguran, upaya bunuh diri, dan perilaku politik radikal”. 

Stigma fisik mengacu pada kelainan bentuk fisik tubuh, sementara stigma identitas 

kelompok adalah stigma yang berasal dari ras, bangsa, agama, dan lain sebagainya. 

Stigma ini ditransmisikan melalui garis keturunan dan mencemari semua anggota 

keluarga (Goffman, 1963). 

Dalam penelitian yang akan dilakukan, jenis stigma yang muncul yaitu stigma 
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karakter karena dianggap sebagai keyakinan berbahaya dan dilihat dari catatan yang 

diketahui tentang penyakit yang diderita yaitu tuberkulosis. Sehingga pada akhirnya 

penderita TBC yang dianggap masyarakat berbahaya karna bisa menularkan 

penyakitnya mendapatkan stigma karakter tersebut. 

Goffman  membuat kategori tentang stigma menjadi dua, yakni stigma yang 

berkaitan dengan aib sifatnya fisik (stigma discredit) yang memiliki pengertian 

bahwa penilaian seseorang terhadap orang lain yang memiliki aib yang dapat dilihat 

oleh mata berupa cacat fisik atau berkaitan dengan label, streotype tertentu terhadap 

penyakit yang diderita aktor,  dan yang kedua orang yang dapat direndahkan 

(discreditable stigma) memiliki pengertian bahwa seseorang 

yang “direndahkan” ialah orang yang memiliki cacat atau kekurangan yang tidak 

tampak oleh mata, termasuk seseorang yang cacat mental, abnormal, anormatif dan 

seseorang yang melakukan prilaku menyimpang  seperti kriminalitas, homoseksual 

dan lain-lain (Goffman,1986:23).  

Cara mengelola stigma antara  discredited dan discreditable juga tentu akan 

berbeda. Untuk stigma yang belum tentu diketahui oleh orang lain maka mereka 

melakukan pengaturan informasi agar tidak semakin banyak orang yang 

mengetahui apa yang menyebabkan mereka distigma atau Goffman menyebutnya 

sebagai passing. Misalnya seorang mantan narapidana yang baru keluar dari 

penjara, dia akan menjaga rahasianya dari orang lain agar stigma yang dia dapatkan 

tidak semakin meluas. Untuk stigma yang dapat diketahui secara langsung maka 

untuk mengurangi stigma tersebut adalah dengan cara mengurangi ketegangan atau 

disebut sebagai covering. Misalnya si laki-laki juling akan keluar rumah maka dia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



akan memakai kacamata untuk menutupi matanya agar tidak semakin menjadi pusat 

perhatian. 

Penelitian kali ini masuk dalam kategori stigma discredited karena berkaitan 

dengan streotype tertentu terhadap penyakit yang diderita aktor yaitu penderita 

TBC. Dalam mengurangi ketegangan yang diciptakan oleh stigma dari penyakit 

TBC, maka penderita melakukan tindakan yaitu covering.  

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa stigma muncul karena 

adanya perbedaan antara identitas sosial virtual dan identitas sosial aktual. Hal 

tersebut diberikan oleh masyarakat mayoritas karena pengaruh lingkungan sekitar. 

Dalam kasus yang diteliti, penderita TBC mendapatkan stigma dari masyarakat 

karena penyakit yang dideritanya, masyarakat mayoritas menganggap penderita 

TBC tidak memiliki atribut yang sesuai dengan harapan kaum dominan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Alur Pemikiran 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penderita TBC Masyarakat pada umumnya 

Identitas 

aktual 
Identitas 

virtual 

Memiliki atribut yang tidak 

sesuai dengan apa yang 

diharapkan masyarakat 

-Diangap ancaman menyebarkan 

penyakit 

-Dianggap tidak memiliki kemampuan 

seperti masyarakat pada umumnya 

Masyarakat 

“Normal” 

Stigma 

Dampak 

Stigma 

Bentuk 

Stigma 

Discredited 

Covering 

Menggunakan masker, 

menggunakan jaket, 

mengurangi intensitas 

berkumpul dengan 

warga. 

Positif Negatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Keterangan alur pemikiran: 

TBC termasuk dalam penyakit yang setiap tahun menjangkiti penduduk di 

Desa Grajagan, dengan korban yang terdiri lebih dari satu orang, dan dengan jangka 

waktu penyembuhan per orang adalah enam bulan secara rutin pengobatan. 

Masyarakat yang menderita TBC aktif dianggap sebagai individu yang tidak sesuai 

dengan masyarakat pada umumnya atau dianggap tidak memenuhi harapan 

masyarakat dominan. Atau menurut Goffman, penderita TBC masuk kedalam 

identitas aktual. Penderita TBC dianggap memiliki atribut yang berbeda atau tidak 

sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Dengan adanya fenomena tersebut 

maka muncullah stigma di masyarakat mengenai penderita TBC. 

Hal tersebut memunculkan masalah sosial dikalangan masyarakat. Masalah 

sosial yang muncul akibat terjadinya kontroversi publik terjadi karena masyarakat 

semakin was-was melihat fenomena penyakit TBC yang terus menjangkiti 

penduduk di desa mereka dan didukung dengan stigma yang ada di masyarakat. 

Penyakit TBC terutama TB paru yang awalnya dianggap sebagai penyakit 

batuk biasa ahirnya berubah menjadi penyakit yang berbahaya. Hal tersebut 

membuat para penderita TBC masuk kedalam kategori masyarakat yang terstigma. 

Mereka mendapatkan perlakuan yang berbeda dan keluar dari kelompok mayoritas 

di masyarakat.  

Kategori stigma yang diterima oleh penderita TBC adalah discredited sehingga 

penderita TBC juga melakukan covering seperti menggunakan masker, 

menggunakan jaket, dan juga mengurangi intensitas berkumpul dengan warga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



untuk mengurangi ketegangan di masyarakat berkaitan dengan penyakit yang 

dideritanya. 

Dengan stigma yang sudah tersebar di masyarakat, maka pandangan buruk 

terhadap penderita TBC seolah menjadi hal yang wajar. Masyarakat cenderung 

menghindar dan memberikan perlakuan yang berbeda. Para orang tua menasihati 

anak-anaknya agar tidak terlalu dekat dengan penderita TBC. Hal tersebut 

menimbulkan jarak yang terjadi antara identitas sosial virtual yaitu masyarakat pada 

umumnya dengan identitas sosial aktual yaitu penderita TBC aktif. 

Dengan adanya jarak yang timbul, membuat penderita TBC semakin terlihat 

berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Atribut yang dimiliki oleh penderita 

TBC dianggap tidak sesuai. Hal tersebut membuat penderita TBC tidak bisa masuk 

dalam kategori masyarakat “Normal” yang dibentuk oleh masyarakat dominan. 

Masyarakat normal sesuai dengan yang sudah dibentuk oleh pandangan masyarakat 

Desa Grajagan memiliki kategori sehat jasmani dan rohani, sehingga penderita TBC 

tidak memiliki kemampuan atau atribut yang sesuai menurut masyarakat dominan. 

Menjadi bagian dari masyarakat normal atau bisa memenuhi virtual social 

identity merupakan keinginan dari seluruh anggota masyarakat. Dengan tidak 

menjadi bagian dari masyarakat normal maka seseorang harus menerima resiko 

mendapatkan perlakuan yang berbeda. Terlebih sudah tersebar stigma di 

masyarakat mengenai penderita TBC, sehingga penderita TBC semakin dianggap 

bukan bagian dari masyarakat normal. 

Stigma yang muncul tersebut membuat penderita TBC harus mengalami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



perlakuan yang tidak menyenangkan. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa 

masyarakat cenderung memberikan perlakuan buruk bagi Penderita TBC. Selain 

dijauhi, digunjingkan dan tidak diikutsertakan dalam kepanitiaan acara besar yang 

ada di desa, penderita TBC juga dianggap bukan menjadi bagian dari masyarakat 

normal. Namun selain dampak negative, masih terdapat dampak positif yang 

dirasakan oleh penderita TBC. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini berupaya mendeskripsikan, memahami, dan menganalisis 

bagaimana terbentuknya stigma sosial pada penderita TBC di lingkungan sosial 

masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Dalam  penelitian  

ini  digunakan pendekatan  kualitatif.  Menurut  Creswell  (2010:  4),  penelitian  

kualitatif merupakan  metode-metode  untuk  mengeksplorasi  dan  memahami  

makna yang  oleh  sejumlah  individu  atau  sekelompok  orang  dianggap  berasal  

dari masalah  sosial  atau  kemanusiaan.  Penelitian  kualitatif  menurut  Idrus  

(2009:23)  adalah  meneliti  informan  sebagai  subjek  penelitian  dalam  lingkungan 

hidup  kesehariannya. Penelitian kualitatif juga lebih mengarah ke sebuah proses, 

dan tidak harus diteliti secara terukur. Tipe penelitian lebih pada penelitian 

deskriptif artinya peneliti menggambarkan secara jelas bagaimana terbentuknya 

stigma sosial yang muncul mengenai penyakit TBC di Desa Grajagan. 

Penelitian kualitatif berfungsi untuk meneliti sesuatu yang mendalam yang 

berkaitan  dengan  latar  belakang  subyek  penelitian  untuk  lebih  memahami 

fenomena-fenomena  yang  ada  di  masyarakat  Menurut  Nasution  (2003:  5) 

penelitian kualitatif merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara 

mengamati  orang  dalam  lingkungan,  berinteraksi  dengan  informan  dan 

menafsirkan pendapat informan mengenai obyek yang menjadi bahan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial 

tertentu. Oleh karena itu peneliti memilih pendekatan studi kasus. Penelitian 

kualitatif menggunakan desain penelitian studi kasus dalam arti peneliti difokuskan 

pada satu fenomena saja yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam, dengan 

mengabaikan fenomena-fenomena lainnya (Nana Syaodih Sukmadinata, 2011: 99). 

Hal ini sesuai dengan pendapat menurut Haris Herdiansyah (2010: 76), studi kasus 

adalah suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu 

unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu. 

Noor  (2011)  mengatakan  bahwa  penelitian kualitatif  adalah  suatu  proses  

penelitian  dan  pemahaman  yang  berdasarkan pada  metodologi  yang  menyelidiki  

suatu  fenomena  sosial  dan  masalah manusia,  menekankan  sifat  realitas  yang  

terbangun  secara  sosial,  hubungan erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti. 

Noor  (2011),  penelitian  kualitatif  digunakan  jika  masalah  belum  jelas, 

mengetahui  makna  yang  tersembunyi,  memahami  interaksi  sosial, 

mengembangkan  teori,  memastikan  kebenaran  data,  dan meneliti  sejarah 

perkembangan.  Proses  penelitian  kualitatif  ini  melibatkan  upaya-upaya penting,  

seperti  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  dan  prosedur-prosedur, 

mengumpulkan  data  yang  spesifik  dari  partisipan,  dan  menganalisis  data secara 

induktif mulai dari tema-tema yang khusus ketema-tema umum, dan menafsirkan  

makna  data.  Creswell  (2010:  20)  menerangkan  bahwa metodologi  kualitatif  

dapat  dilakukan  dengan  berbagai  pendekatan  antara lain:  penelitian  

partisipatoris,  analisis  wacana,  etnografi,  grounded  theory, studi kasus, 

fenomenologi, dan naratif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maka peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk meneliti secara 

mendalam bagaimana terbentuknya stigma sosial yang ada di masyarakat mengenai 

penyakit TBC yang dimunculkan oleh atribut yang dianggap tidak sesuai pada 

penderita TBC. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen dengan 

berbekal konsep dan wawasan yang luas mengenai penyakit TBC, kehidupan 

penderita TBC dan selanjutnya peneliti menganalisa hasil dari pengamatan dengan 

konsep yang sudah ada mengenai stigma. 

Salah satu jenis penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian dengan 

menggunakan pendekatan studi kasus (Case Study). Studi kasus termasuk dalam 

penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian dilakukan terfokus pada suatu kasus 

tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Kasus yang 

dimaksud bisa berupa tunggal atau jamak, misalnya berupa undividu atau 

kelompok. Peneliti menggunakan studi kasus dalam penelitian ini untuk meneliti 

kasus yang dialami oleh penderita TBC di Desa Grajagan.  

Menurut John W. Creswell ( 2008:19 ) : Studi kasus merupakan strategi 

penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, 

peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh 

waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan 

menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah 

ditentukan. Peneliti memilih menggunakan pendekatan studi kasus karena peneliti 

ingin menyelidiki secara cermat peristiwa yang dialami oleh penderita TBC di Desa 

Grajagan. Peristiwa yang ingin diteliti mengenai terbentuknya stigma pada 

penderita TBC yang membuat penderita TBC terstigmasi di desa mereka sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Penelitian kasus atau studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan 

secara intensif terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala 

tertentu. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah 

atau subyek yang sangat sempit. Tetapi ditinjau dari sifat penelitian, penelitian 

kasus lebih mendalam (Suharsimi, 2010:120 ). Peneliti memilih untuk 

menggunakan studi kasus dalam penelitian tentang gejala yang dialami oleh 

penderita TBC di Desa Grajagan. 

Menurut Creswell (1998:36-37) beberapa karakteristik dari studi kasus 

yaitu : (1) mengidentifikasi “kasus” untuk suatu studi; (2) Kasus tersebut 

merupakan “sebuah system yang terikat” oleh waktu dan tempat; (3) Studi kasus 

menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan datanya untuk 

memberikan gambaran secara terinci dan mendalam tentang respons dari suatu 

peristiwa dan (4) Menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti “menghabiskan 

waktu” dalam menggambarkan konteks atau setting untuk suatu kasus. 

Selanjutnya Creswell mengungkapkan (1998:61-62) bahwa dalam 

penggunaan studi dalam suatu kasus, dapat dipilih dari beberapa program studi atau 

sebuah program studi dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang 

meliputi: observasi, wawancara, materi audio-visual, dokumentasi dan laporan. 

Konteks kasus dapat “mensituasikan” kasus di dalam settingnya yang terdiri dari 

setting fisik maupun setting sosial, sejarah atau setting ekonomi. Sedangkan fokus 

di dalam suatu kasus dapat dilihat dari keunikannya, memerlukan suatu studi (studi 

kasus intrinsik) atau dapat pula menjadi suatu isu (isu-isu) dengan menggunakan 

kasus sebagai instrument untuk menggambarkan isu tersebut (studi kasus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



instrumental). Ketika suatu kasus diteliti lebih dari satu kasus hendaknya mengacu 

pada studi kasus kolektif.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi kasus instrumental karena 

berangkat dari isu-isu yang ada di masyarakat dan menggunakan kasus penderita 

TBC sebagai instrument untuk menggambarkan isu stigma yang ada di masyarakat 

dan bagaimana terbentuknya stigma pada penderita TBC di Desa Grajagan. 

 

3.2 Fokus Penelitian 

Fokus  Penelitian  sangatlah  diperlukan  dalam  suatu  penelitian.  Fokus 

penelitian  bertujuan  agar  data  penelitian  tidak  meluas.  Dalam  penelitian 

kualitatif,  menurut  Idrus  (2009:  24)  ada  batas  kajian  penelitian  yang ditentukan  

oleh  fokus  penelitian.  Penelitian  kualitatif  menghendaki ditetapkannya  batas  

dalam  penelitian  atas  dasar  fokus  yang  timbul  sebagai masalah  penelitian,  

sehingga  memudahkan  peneliti  untuk  menentukan  data yang  terkait dengan  

tema  penelitiannya.  Tanpa adanya fokus  penelitian  ini, peneliti  akan  terjebak  

oleh  banyaknya  data  yang  diperoleh  ketika  terjun  ke lapangan,  sehingga  dalam  

penelitian  ini  yang  menjadi  fokus  penelitian adalah: terbentuknya stigma sosial 

pada penderita TBC.  

Menurut peneliti, stigma memiliki banyak kajian di dalamnya namun dalam 

penelitian yang dilakukan fokus dari bentuk stigma sosial yang diambil adalah 

dampak dari adanya kategori masyarakat normal dan juga identitas sosial 

masyarakat bagi penderita TBC. Dengan adanya stereotype yang tersebar di 

masyarakat mengenai dampak buruk dari seseorang menderita penyakit TBC, maka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



muncullah diskriminasi-diskiminasi pada para penderita TBC, selain itu penderita 

TBC dianggap tidak memiliki atribut yang sesuai atau virtual social identity dan 

dianggap menjadi bagian dari masyarakat yang masuk dalam actual social identity. 

Sehingga penderita TBC tidak bisa masuk kedalam kategori masyarakat normal 

yang sudah dibentuk oleh masyarakat dominan di Desa Grajagan. 

3.3 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya kegiatan penelitian guna 

memperoleh data-data yang diperlukan oleh peneliti sebagai bahan untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan riset yang telah ditetapkan. Penelitian yang akan dilakukan 

berlokasi di Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi 

Provinsi  Jawa Timur. Alasan dipilihnya lokasi tersebut sebagai tempat penelitian 

adalah karena penyakit TBC biasa tersebar dengan cepat di daerah perkotaan yang 

padat penduduknya seperti kota Surabaya yang menjadi kota tertinggi penyebaran 

TBC se Jawa Timur namun di Desa Grajagan yang kepadatan penduduknya jauh di 

bawah kota-kota lain yang biasa menjadi tempat penyebaran tertinggi TBC  setiap 

tahunnya tercatat selalu ada masyarakat yang terjangkit penyakit TBC khususnya 

TB paru dengan jumlah penderita yang selalu masuk dalam kategori rentan menurut 

petugas kesehatan setempat. Sedangkan desa lain yang memiliki karakteristik sama 

dan dibawah naungan Puskesmas yang sama tingkat penderita TBC tidak sebanyak 

Desa Grajagan.  Selain itu peneliti memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian 

karena ditemukannya fenomena masalah sosial yang berkaitan dengan penderita 

TBC. Yaitu terbentuknya stigma sosial yang terjadi di masyarakat desa yang 

biasanya memiliki ciri-ciri masyarakat yang menjunjung tinggi kekeluargaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



namun ahirnya tanpa disadari menimbulkan tindakan diskriminasi terhadap 

penderita TBC. 

3.4 Teknik Penentuan Informan 

Pada penelitian kualitatif, istilah responden atau subjek penelitian disebut 

dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang 

diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya 

(Idrus, Muhammad. 2007: 121). Penentuan informan pada penelitian kualitatif lebih 

menekankan pada kualitas informan tersebut daripada jumlah atau kuantitas 

informan, dimana informan tersebut dapat memberikan informasi yang jelas dan 

akurat. Beberapa prosedur penentuan informan menurut Agus Salim (2006): 

Pertama, tidak mengambil informan dalam jumlah besar (mengutamakan 

spesifikasi sesuai fenomena yang diteliti); Kedua, penentuan informan dilakukan 

selama proses penelitian (tidak dipastikan di awal penelitian); Ketiga, tidak berlaku 

perwakilan namun lebih pada kesesuaian informasi. 

Setiap informan memiliki karekteristik masing-masing dan informasi yang 

dimiliki pun tidak selalu sama. Oleh karena itu informan perlu dibedakan ke 

beberapa jenis berdasarkan perannya dalam penelitian. Pada penelitian secara 

umum sering digunakan tiga jenis informan, yaitu informan kunci, utama, dan 

pendukung. Begitu juga pada penelitian kali ini peneliti menggunakan informan 

kunci, utama dan pendukung. Setiap informan akan mengutarakan informasi yang 

kemungkinan beragam karena berkaitan dengan pengetahuan masing-masing 

individu. Oleh karena itu, posisi para informan dianggap sama. Penentuan informan 

kunci langsung ditentukan di awal penelitian secara purposive, dimana informan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ditentukan dengan mempertimbangkan informasi yang dibutuhkan serta 

memperoleh keragaman informasi. 

Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan cara purposive yang  bertujuan  

supaya  peneliti mendapatkan  data  yang  akurat  sesuai  dengan  pembahasan  

dalam  penelitian  ini. Purposive  adalah  pengambilan  sumber  data  dengan  

pertimbangan  tertentu. Pertimbangan  tertentu  ini  misalnya  orang  tersebut  yang  

dianggap  paling  tahu tentang  apa  yang  kita  harapkan  atau  mungkin  dia  sebagai  

tokoh  masyarakat sehingga  akan  memudahkan  peneliti  menggali  informasi  dari  

objek  atau  situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2009: 54) 

Informan kunci pada penelitian kali ini adalah petugas tim TB Puskesmas 

Grajagan, petugas tim TB Puskesmas Grajagan dipilih sebagai informan kunci 

karena petugas tim TB merupakan pihak yang mengetahui terkait data tentang 

penderita TBC di Desa Grajagan. Selain itu petugas tim TB juga yang berinteraksi 

secara langsung dan intens terhadap penderita TBC, beliau mencatat data dan 

problematika yang dialami penderitan TBC. Dalam proses penyembuhan penderita 

TBC juga terdapat sesi konsuling yang dilakukan oleh petugas tim TB, sehingga 

petugas tim TB dimungkinkan mengetahui permasalahan yang dialami oleh 

penderita TBC selama sedang menjalani proses pengobatan yang berlangsung. 

Informan utama pada penelitian kali ini adalah penderita TBC, penderita TBC 

adalah pihak yang terstigmasi sehingga dimasukkan ke dalam kategori informan 

utama. Peneliti berharap bisa mendapatkan informasi yang terkait dengan perlakuan 

dari masyarakat mayoritas terhadap para penderita TBC. 

Informan tambahan pada penelitian ini adalah sekertaris desa, keluarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



penderita TBC, dan masyarakat umum yang ikut andil dalam kegiatan besar di Desa 

Grajagan. Sekertaris desa dipilih sebagai informan tambahan karena sekertaris desa 

juga merupakan salah satu warga yang berpengaruh dan juga mengetahui banyak 

informasi di masyarakat. Selain itu sekertaris desa juga yang bertanggung jawab 

terhadap setiap laporan data kegiatan yang dilaksanakan di desa yang berhubungan 

dengan keikutsertaan penderita TBC yang ada di Desa Grajagan. Keluarga 

penderita TBC dipilih karena peneliti ingin menggali informasi tentang kondisi 

penderita TBC dari sisi paling dekat yaitu keluarga. Masyarakat umum yang ada di 

lingkungan penderita TBC tinggal dan juga yang pernah mengikuti acara besar di 

desa dipilih karena peneliti berharap bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat lagi 

dengan adanya informasi dari informan tambahan tersebut. Selain ikut andil dalam 

pembentukan stigma yang ada, masyarakat juga menjadi pengamat terhadap 

kejadian yang terjadi di desa mereka. 

 

Tabel 3. Informan 

No. Kategori Keterangan 

1. Informan Kunci Petugas TB 

2. Informan Utama Penderita TBC (3 orang) 

3. Informan Tambahan Sekertaris desa 

4. Informan Tambahan Keluarga Penderita TBC 

5. Informan Tambahan Masyarakat Umum 

Sumber : Data peneliti 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif sebenarnya 

tidak jauh beda dengan penelitian kuantitatif. Perbedaan terletak pada metode 

pengumpulan data saja. Dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan data 

terdiri dari 6 jenis yaitu dokumen, archival records, wawancara, pengamatan 

langsung, pengamatan berperan dan physical artifacts (Premadi dalam Anggraeni, 

2013). 

Data-data yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan 

menjadi dua jenis, yaitu : 

1. Data Primer, yang diperoleh melalui survey lapangan atau observasi, dan 

wawancara. Wawancara terhadap sekertaris desa, petugas tim TB 

Puskesmas Grajagan, aparat pemerintah desa yang ikut andil kedalam 

kepanitiaan acara besar yang diadakan desa, penderita TBC, keluarga 

penderita TBC, dan juga kepada masyarakat umum. 

2. Data Sekunder, yang diperoleh dari instansi-instansi terkait, dokumen studi 

yang pernah dilakukan pada pokok masalah yang sama serta menggali dari 

studi literature. Data sekunder diperoleh dengan mengumpulkan bahan-

bahan dari dokumen yang dimiliki oleh puskesmas, desa, mempelajari atau 

membaca buku-buku teks mengenai penyakit TBC, melihat daftar penderita 

TBC dari pihak puskesmas setempat yang bertugas menangani penyebaran 

penyakit TBC di desa. Data sekunder dimaksudkan untuk melengkapi data 

primer sehingga diharapkan dapat menambah data yang tidak terdeteksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan 

dokumentasi, yakni: 

1. Wawancara  

 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh 

pewawancara dengan terwawancara. Wawancara ini bersifat terbuka, cara seperti 

ini memungkinkan peneliti untuk memberikan kesempatan yang luas bagi informan 

untuk mengungkapkan pandangan-pandangannya menurut perspektif yang mereka 

ketahui. Wawancara dilakukan untuk mengambil data yang tidak dapat diambil 

melalui observasi. Misalnya dapat terjadi ketika peneliti ingin mengetahui secara 

mendalam mengapa aparat pemerintah desa tidak membuat peraturan tertulis 

mengenai hak dan kewajiban masyarakat, terlebih yang berkaitan dengan peraturan 

mengenai penyelenggaraan acara besar di desa. 

 Wawancara dimulai dari informan kunci kemudian berkembang kepada 

informan berikutnya dalam pertimbangan-pertimbangan tertentu, sehingga 

mencapai kelengkapan data. Pelaksanaan wawancara secara berulangkali sehingga 

data yang didapatkan bisa luas. Dalam proses wawancara nantinya diharapkan 

terjadi percakapan, obrolan spontan dengan subjek penelitian sehingga situasi 

wawancara dapat hidup dan menghasilkan pengetahuan. Oleh karena itu, penelitian 

ini menggunakan jenis wawancara dengan mendalam dan tidak ada penekanan 

supaya informan bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang di tanyakan 

oleh peneliti. 

 Di dalam jenis wawancara tidak terstruktur ini, pertanyaan-pertanyaan yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



diajukan selain berasal dari pedoman wawancara yang sudah dibuat sebelum 

wawancara dilakukan dan juga pertanyaan-pertanyaan lain yang muncul ketika 

wawancara dilakukan. Pembauran peneliti dengan subyek penelitian sangat perlu 

dilakukan sehingga dalam proses wawancara tidak bersifat formal dan kaku agar 

para informan tidak merasa diinterogasi. 

 Diharapkan dengan cara seperti ini, peneliti dapat melakukan penggalian data 

secara mendalam untuk memperoleh gambaran tentang alasan mengapa terjadi 

stigma sosial terhadap penderita TBC, bagaimana stigma yang tersebar di 

masyarakat membuat pandangan msyarakat menjadi berbeda dan menerapkan 

pemahaman sendiri mengenai penderita TBC. 

 

2. Observasi 

 Proses observasi bersifat sangat penting dan utama dalam pengumpulan data. 

Observasi digunakan untuk mengecek kesesuaian informasi yang didapat dari hasil 

metode wawancara. Maksudnya, penulis tidak percaya begitu saja dengan yang 

dikatakan oleh informan, namun perlu diteliti lebih dalam melalui suatu teknik 

pengumpulan data secara observasi. Teknik observasi ini bukanlah dijadikan 

sebagai landasan dalam memutlakkan realitas yang ada, namun sebagai representasi 

atas realitas yang diteliti secara lokalitas. Observasi dilakukan dengan tujuan agar 

peneliti mampu mengembangkan pemahaman menyeluruh tentang kejadian nyata 

dalam kehidupan sehari-hari maupun proses interaksi sosial yang berlangsung 

dalam lingkungan sosial tertentu.  

3. Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tahap selanjutnya adalah dokumentasi, dokumentasi adalah pengumpulan data 

dengan cara melalui tulisan-tulisan buku-buku dokumen, monografi dan lain-lain. 

Selain itu juga bisa berupa pengambilan gambar pada saat dilakukan penelitian agar 

menunjang data dari penelitian itu sendiri. Ketika pengambilan gambar dilakukan 

dengan media kamera dari kamera digital maupun dari handphone. Data dari 

dokumentasi diharapkan mampu mewakili kegiatan penelitian yang 

divisualisasikan dalam bentuk foto sehingga bisa dipertanggung jawabkan 

penelitian memang benar-benar dilakukan oleh peneliti. 

3.7 Analisis Data 

Teknik  analisis  data  pada  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi 

kasus  berupa  teknik  menganalisis  data  dengan  tiga  strategi  analisis  yaitu 

perjodohan pola, pembuatan eksplanasi, dan analisis deret waktu (Robert K. Yin, 

2012:  140).  Dari  ketiga  teknik  analisis  data  tersebut,  peneliti  memilih  teknik 

perjodohan  pola  dalam  menganalisis  data  dalam  penelitian  ini,  analisis  data 

dengan  menggunakan  teknik  perjodohan  pola,  dapat  dilakukan  dengan  cara 

membandingkan pola yang diprediksikan sehingga jika ada pola yang bersamaan 

maka  hasilnya  dapat  menguatkan  validitas  studi  kasus  dalam  penelitian.  Dalam 

studi kasus deskriptif teknik analisis penjodohan pola akan lebih relevan dengan 

pola variabel-variabel  yang lebih spesifik. Dalam hal ini peneliti menggabungan 

antara  data  yang  didapat  dari  penelitian  dengan  teori  yang  digunakan,  dengan 

demikian pada tahap ini, peneliti membahas dengan mengunakan teknik analisis 

data dari beberapa jawaban informan terkait  “Terbentuknya Stigma Sosial pada 

Penderita TBC”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Selanjutnya peneliti membuat  perencanaan  terhadap  kasus  yang  menjadi  

fokus penelitian.  Tujuan  dalam membuat  analisis  perencanaan adalah untuk  

menganalisis  data  studi kasus  dengan  membuat  suatu  perencanaan  tentang  

kasus  yang  bersangkutan. Unsur dalam analisis perencanaan adalah menjelaskan 

sebuah fenomena berdasar pada  penetapan  serangkaian  kejadian  timbal  balik  

mengenai  fenomena, pembuatan  perencaanaan  sering  dilakukan  dengan  bentuk  

naratif.  Perencanaan akhir sebuah studi kasus merupakan serangkaian perulangan. 

Menurut (Robert K. Yin, 2008 : 140-150) sebagai berikut : 

a. Membuat suatu pernyataan teori awal 

Proses  ini  dilakukan  dengan  cara  menyusun  data  hasil  wawancara  yang 

telah diperoleh ke  dalam transkrip yang mencakup pernyataan dan jawaban yang  

telah  disesuaikan  dengan  rumusan  masalah.  Kemudian  transkrip  yang  telah 

disusun  disesuaikan  dengan  teori  yang  dipakai.  Dalam  penelitian  ini  pernyataan 

teoritisnya adalah:  “Stigma terhadap penderita TBC muncul akibat perbedaan 

atribut yang dimiliki oleh penderita TBC yang dianggap tidak sesuai dengan 

harapan pada masyarakat dominan”. 

b. Membandingkan temuan-temuan awal 

 Pada tahap ini, peneliti melakukan perbandingan antara hasil wawancara 

yang telah ditranskrip  di lapangan dengan hasil  survey  dan observasi atau temuan 

awal. Hasil wawancara dengan informan terkait fokus permasalahan yang diteliti 

“Terbentuknya Stigma Sosial pada Penderita TBC” dibandingkan dengan 

wawancara dan realitas yang ada di lokasi penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



c. Memperbaiki pernyataan atau proposisi 

 Setelah  membandingkan  hasil  temuan  dengan  kasus  awal,  maka  akan 

diperoleh  perbedaan  dan  persamaan.  Perbedaan  pada  proposisi  awal  yang  akan 

diperbaiki kemudian. Proposisi awal menurut peneliti dalam penelitian ini adalah 

bahwa memang terjadi stigma sosial terhadap penderita TBC di Desa Grajagan.  

d. Membandingkan dengan kasus lain 

 Temuan  kasus  lain  berfungsi  sebagai  bahan  perbandingan  dengan  kasus 

yang diangkat dalam penelitian. Kasus lain ini digunakan untuk memperkuat hasil 

penelitian  kedalam  kasus  yang  berbeda  sehingga  memiliki  keunikan.  Dalam 

penelitian  ini  dibandingkan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Setya 

Oktariana tahun 2015 dengan judul Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Stigma 

Masyarakat di Desa Peuniti Terhadap Tuberkulosis Paru. Penelitian yang  kedua  

dengan  judul Gambaran Stigma Diri Klien Tuberkulosis Paru (TB Paru) Yang 

Menjalani Pengobatan di Puskesmas Malingping yang dilakukan  oleh Yunita Sari 

pada tahun 2018.  Penelitian  terakhir merupakan  skripsi  dari Ernalda Adam 

Firmansyah dengan  judul  Persepsi Masyarakat Tentang TB Paru pada tahun 2016. 

e. Memperbaiki pernyataan atau proposisi 

 Dilakukan  pemeriksaan  data  mulai  dari  pembuatan  pernyataan  teoritis 

sampai  dengan  membandingkan  dengan  kasus  lain,  sehingga  dapat  diketahui 

rumusan  masalah  telah  terjawab  atau  belum.  Peneliti  dalam  hal  ini  juga 

membandingkan  hasil  wawancara  informan  dengan  dokumen  terkait  

terbentuknya stigma sosial yang terjadi pada penderita TBC di Desa Grajagan. 

f. Mengulangi proses pemeriksaan sebanyak mungkin, sebagaimana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



diperlukan 

 Pemeriksaan  analisa  data  secara  keseluruhan  melalui  penentuan  hasil 

penelitian. Apakah telah memenuhi untuk menjawab rumusan masalah penelitian. 

Jika hasil analisa data telah menjawab rumusan masalah penelitian, maka peneliti 

dapat  melanjutkan  penulisan  laporan,  tetapi  jika  rumusan  masalah  penelitian 

belum terjawab maka peneliti dapat mengambil tindak lanjut dengan pembuatan 

perencanaan dengan melakukan proses perbaikan serangkaian gagasan. 

 Pengecekan kembali dilakukan dengan data-data yang diperoleh dari hasil 

wawancara  ataupun  dokumen-dokumen  serta  perbandingan  hasil  data  penelitian 

dengan  keadaan  sebenarnya  di  lapangan  berdasarkan  pada  data  primer  dan 

sekunder,  sehingga  data  hasil  penelitian  ini  mempunyai  derajat  kepercayaan 

informasi  yang  akurat.  Sesuai  dengan  data  yang  diperoleh  pada  saat 

berlangsungnya penelitian. 

Melalui data yang diperoleh di lapangan serta hasil dari wawancara, maka 

peneliti  melakukan  tahapan  analisis  data  dengan  bentuk  analisis  dominan 

perjodohan pola yang didukung oleh pola variabel-variabel yang sudah diprediksi 

dan  ditentukan  oleh  peneliti  sebelum  dilakukan  pengumpulan  data.  Data  yang 

telah diperoleh peneliti berupa variabel kasus yang sudah ditentukan yaitu  

terbentuknya stigma sosial pada penderita TBC dan stigma yang muncul di 

masyarakat mengenai penderita TBC yang ahirnya memunculkan tindak stigmasi,  

yang kemudian  dikhususkan  pada  variabel  yang  lebih  spesifik  maka  peneliti 

memunculkan  dua indikator  yang  difokuskan  pada  rumusan  masalah  pada  

penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Selanjutnya  peneliti  akan  menjodohan  kedua  indikator  yaitu  indikator 

kasus  dan  indikator  temuan  di  lapangan.  Indikator  kasus  dalam  penelitian  ini 

adalah terbentuknya stigma sosial terhadap penderita TBC di Desa Grajagan 

sedangkan indikator temuan di lapangan adalah bentuk stigma sosial pada penderita 

TBC di Desa Grajagan dan kategori masyarakat normal serta identitas sosial yang 

dimiliki penderita TBC. Apabila dari kedua indikator tersebut tidak terdapat banyak 

perbedaan maka hasil penelitian akan dapat menguatkan validitas temuan penelitian 

yang dalam hal ini berfokus  pada  terbentuknya stigma sosial yang terjadi pada 

penderita TBC di Desa Grajagan. 

 Analisis  data  yang  terkumpul  tersebut  kemudian  diolah  dan  dianalisis 

dengan analisa data deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan keadaan dari 

kasus  yang  diteliti  kemudian  dianalisis  berdasarkan  permasalahan-permasalahan 

yang  timbul  ditinjau  dan  dianalisa  berdasarkan  teori-teori  yang  ada  sehingga 

sampai  pada  suatu  kesimpulan  umum untuk mempertajam analisa kualitatif. 

 

3.8 Keabsahan Data 

 Pada sub-bab ini peneliti akan mendeskripsikan secara singkat bagaimana 

peneliti  akan  melakukan  keabsahan  data  yang  telah  diperoleh  setelah  peneliti 

turun lapang. Disini peneliti akan menggunakan teknik triangulasi. Cara ini dipilih 

peneliti  karena  linier  dengan  jenis  penelitian  kualitatif.  Selain  itu  teknik 

triangulasi  ini  sendiri merupakan cara yang digunakan untuk mengetahui sebuah 

keabsahan  data  dengan  cara  pengecekan  data  dari  berbagai  sumber.  Teknik 

triangulasi  juga  merupakan  sebuah  langkah  penggabungan  dari  observasi, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



wawancara dan dokumentasi untuk menghasilkan sebuah hasil data yang kredibel. 

Teknik triangulasi dilakukan peneliti dengan tujuan untuk mengecek data kepada 

sumber  yang  sama  dengan  teknik  yang  berbeda,  setelah  turun  lapang  peneliti 

menemukan  kesamaan  data.  Setelah  peneliti  melakukan  cek  ulang  antara 

wawancara dengan kondisi dilapangan, ternyata hasil yang diterima yaitu sama.
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Gambaran Umum Desa Grajagan  

4.1.1  Struktur Sosial dan Ekonomi Masyarakat Desa Grajagan 

 Penduduk di Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten 

Banyuwangi pada tahun 2016 berjumlah 14.128 jiwa. Terdiri dari 7105 orang 

penduduk laki-laki dan 7023 orang penduduk perempuan. Tercatat dari tahun 2010 

penduduk Desa Grajagan selalu ada yang terjangkit penyakit TBC, dari tahun 2010 

sebanyak 14 orang, 2011 sebanyak 9 orang, 2012 sebanyak 16 orang, 2013 

sebanyak 13 orang, 2014 sebanyak 20 orang, dan pada tahun 2015 sebanyak 14 

orang, sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 14 orang, dan 2017 sebanyak 13 orang. 

Mayoritas penduduk Desa Grajagan beragama Islam yaitu sebanyak 6602 

orang, meskipun juga ada penduduk yang beragama Kristen, Hindu, Katholik, dan 

Budha. Meskipun memiliki keanekaragaman keyakinan yang dianut, namun 

masyarakat di Desa Grajagan tetap hidup rukun dengan menganut keyakinan 

masing-masing.  

Wilayah desa Grajagan yang masih tergolong daerah pedesaan membuat 

warga masih sering menghabiskan waktu berkumpul untuk mengobrol. Penduduk 

pedesaan yang masih kental dengan tradisi saling berkunjung atau bertamu untuk 

sekedar bercengkerama membuat proses penyebaran informasi semakin cepat dan 

langsung sampai kepada masyarakat. Hal tersebut membuat setiap kabar atau isu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



baik yang positif atau negative berkaitan dengan warga akan segera menyebar luas 

ke masyarakat. 

 Selain keanekaragaman keyakinan yang ada, untuk masalah pendidikan 

masyarakat juga memiliki pandangan yang beragam. Ada yang menganggap bahwa 

tidak perlu pendidikan yang terlalu tinggi kalau nantinya hanya akan meneruskan 

usaha keluarga atau mengurus sawah milik keluarga. Namun ada juga masyarakat 

yang masih mementingkan pendidikan sampai menempuh S2. 

 Tingkat pendidikan di Desa Grajagan terbilang masih cukup tinggi. Masih 

ada penduduk yang hanya tamat SD namun ada juga penduduk yang menyelesaikan 

S2. Berikut daftar yang memuat informasi mengenai pendidikan penduduk di Desa 

Grajagan : 

Tabel 4 : Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Grajagan 

No. Tingkat Pendidikan Laki-Laki Perempuan 

1. Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play 

group 

172 orang 178 orang 

2. Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah 996 orang 971 orang 

3. Usia 18-56 tahun pernah SD tapi tidak 

tamat 

440 orang 500 orang 

4. Tamat SD atau sederajat 1.752 orang 1.810 orang 

5. Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP 105 orang 110 orang 

6. Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA 106 orang 120 orang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Tamat SMP/sederajat 1.520 orang 1.565 orang 

8. Tamat SMA/sederajat 1.415 orang 1.400 orang 

9. Tamat D-3 62 orang 70 orang 

10. Tamat S1 123 orang 131 orang 

11. Tamat S2 2 orang - 

Jumlah 6.693 orang 6.855 orang 

Jumlah Total 13.548 orang 

Sumber : Data Pemerintah Desa Grajagan 2017 

 Dilihat dari data diatas, tingkat pendidikan penduduk paling banyak pada 

tamat SD atau sederajat. Berarti masih banyak masyarakat yang tidak melanjutkan 

pendidikan setelah lulus SD. Hal tersebut berpengaruh dari cara pandang 

masyarakat menilai sebuah kasus yang terjadi di masyarakat. Selain tamatan SD 

atau sederajat mayoritas penduduk di Desa Grajagan juga hanya menempuh 

pendidikan sampai tamat SMP atau SMA. Apabila penderita TBC masuk dalam 

salah satu kategori tersebut, maka penderita TBC dinilai semakin tidak memenuhi 

atribut yang diinginkan oleh masyarakat. 

 Apabila penderita TBC aktif hanya lulusan SD atau SMP maka masyarakat 

menilai penderita TBC tidak cukup memiliki kemampuan untuk menjadi salah satu 

panitia diacara besar yang diselenggarakan desa. Dan juga karena penyakit yang 

dideritanya membuat penderita TBC semakin mendapatkan label negatif dari 

masyarakat. Berdasarkan data penderita TBC yang diperoleh dari Puskesmas 

Grajagan, mayoritas penderita TBC adalah masyarakat yang menempuh jenjang 

pendidikan rendah. Masyarakat yang menempuh Pendidikan sampai di bangku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



perkuliahan tercatat tidak pernah terjangkit penyakit TBC. 

 Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari petugas TB di Puskesmas 

Grajagan, masyarakat yang menempuh Pendidikan sampai perguruan tinggi 

biasanya lebih jarang terjangkit penyakit tersebut, bisa dikarenakan kesadaran diri 

mereka untuk menjaga kebersihan serta kesehatan lebih tinggi daripada masyarakat 

yang hanya menempuh Pendidikan sampai SD atau SMP.  

 Selain tingkat pendidikan, untuk mata pencaharian masyarakat di Desa 

Grajagan juga cukup beragam, mulai dari petani, nelayan, PNS, pedagang, dan 

masih banyak lagi. Berikut daftar jenis mata pencaharian masyarakat di Desa 

Grajagan : 

Tabel 5 : Jenis Mata Pencaharian Masyarakat 

No. Jenis Pekerjaan Laki-Laki Perempuan 

1. Petani 1.550 orang 1.575 orang 

2. Buruh tani 2.612 orang 2.653 orang 

3. PNS 47 orang 56 orang 

4. Pengrajin industry rumah tangga 22 orang 16 orang 

5. Pedagang keliling 5 orang 15 orang 

6. Nelayan 856 orang 831 orang 

7. Montir 3 orang - 

8. TNI 4 orang - 

9. POLRI 4 orang 1 orang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Pensiunan PNS/TNI/POLRI 15 orang 4 orang 

11. Pengusaha kecil dan menengah 25 orang 20 orang 

12. Pengacara 1 orang - 

13. Dukun kampong terlatih - 4 orang 

14. Dosen swasta 3 orang - 

15. Pengusaha besar 5 orang 1 orang 

16. Karyawan perusahaan swasta 30 orang 25 orang 

17. Makelar/Broker/Mediator 10 orang - 

18. Sopir 96 orang - 

19. Tukang cukur 2 orang 8 orang 

20. Tukang batu/kayu 95 orang - 

Jumlah Jenis Mata Pencaharian 19 jenis 13 jenis 

Jumlah Total Jenis Mata Pencaharian 32 jenis 

Sumber : Data Pemerintah Desa Grajagan 2017 

 Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai buruh tani, dengan 

jumlah sebanyak 2.612 orang penduduk laki-laki dan sebanyak 2.653 orang 

penduduk perempuan. Dan untuk jenis mata pencaharian yang paling sedikit bagi 

penduduk laki-laki sebanyak 1 orang yaitu sebagai pengacara dan untuk penduduk 

perempuan yaitu pengusaha besar sebanyak 1 orang. 

 Penderita TBC di Desa Grajagan memiliki pekerjaan yang beragam pula, 

mulai dari petani, nelayan, buruh, dan sopir. Berdasarkan data yang didapat dari 

Puskesmas Grajagan, mayoritas penderita TBC adalah masyarakat dari golongan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ekonomi menengah kebawah. Hal tersebut juga dipengaruhi dari gaya hidup 

mereka, kesadaran akan konsumsi makanan sehat, kebersihan lingkungan tempat 

tinggal, dan juga lingkup pergaulan mereka yang membuat mereka rawan tertular 

penyakit TBC. 

 Masyarakat yang bermata pencaharian seperti TNI, POLRI, Pengacara 

tercatat tidak pernah terjangkit penyakit TBC. Dengan proses penyebaran yang 

cepat dan kondisi kebersihan tempat tinggal serta lingkungan kerja yang 

mempengaruhi, maka masyarakat yang pekerjaannya lebih rentan terkena penyaki 

TBC adalah Nelayan, buruh tani, dan sopir. Karena jika salah satu masyarakat sudah 

terjangkit biasanya akan dengan mudah menular ke sesama teman kerja mereka. 

Hal tersebut juga didukung dengan kebiasaan masyarakat disana yang bekerja 

sebagai buruh tani atau nelayan, ketika waktu istirahat mereka akan berkumpul dan 

makan bersama. Begitu juga dengan masyarakat yang bekerja sebagai sopir, mereka 

sering terlihat berkumpul bersama di warung kopi. 

Sedangkan fasilitas kesehatan sendiri, Desa Grajagan memiliki 1 puskesmas 

induk yaitu Puskesmas Grajagan, dan 1 puskesmas pembantu di Grajagan pantai, 1 

poskesdes (pos kesehatan desa), 15 posyandu (pos pelayanan terpadu) balita, dan 

juga 4 posyandu lansia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gambar 1 : Puskesmas Grajagan 

 Puskesmas Grajagan mulai menangani kasus penderita TBC dari awal mula 

program TBC dikeluarkan oleh pemerintah. Tenaga medis atau tim TB yang 

bertugas sebanyak 1 orang, tetapi terdapat jejaring yang membantu petugas TB 

disetiap pustu, poskesdes, dan puskesmas induk. Program yang dilakukan oleh tim 

TB meliputi menemukan suspek penderita TB atau seseorang yang dicurigai 

terjangkit penyakit TBC, proporsi pasien TB Paru yaitu melihat jumlah penduduk 

di Desa Grajagan dan melihat jumlah penduduk yang menderita TBC, melihat 

angka keberhasilan pengobatan yaitu melihat apakah para penderita TBC yang 

sedang menjalani proses pengobatan selama 6 bulan sudah disiplin dan berhasil 

menjalani pengobatan sampai sembuh, dan melakukan data berapa jumlah 

penderita TBC yang berhasil disembuhkan. 

 Puskesmas Grajagan membuka pengobatan rutin khusus penderita TBC 

setiap hari rabu. Para penderita TBC diminta untuk kontrol dan melakukan cek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kesehatan mereka dengan datang ke puskesmas grajagan setiap hari rabu. Selain 

melakukan cek medis, petugas yang menangani penyakit TB juga memberikan sesi 

konseling. Sehingga para penderita TBC bisa mengungkapkan keluh kesahnya 

selama menderita penyakit tersebut. Hal tersebut membuat petugas bisa semakin 

dekat dengan pasien dan bisa berusaha sebaik mungkin untuk membantu pasien 

agar bisa sembuh. 

 Dari sesi konseling yang dilakukan, penderita TBC memiliki kesempatan 

untuk menceritakan masalah yang dialami selama menderita penyakit tersebut, dan 

juga bagaimana penderita TBC bisa berjuang untuk sembuh. Tak jarang penderita 

TBC juga menceritakan bagaimana bentuk perlakuan yang diterima di masyarakat 

ketika sedang menjalani proses penyembuhan. 

Tabel 6 Data Penderita TBC Area Puskesmas Grajagan 

No. Tahun Jumlah Kasus Sembuh Gagal Meninggal Proses 

1. 2015 29 28 - 1 - 

2. 2016 39 38 - 1 - 

3. 2017 37 37 - - - 

4. 2018 44 24 - 2 20 

Data: Puskesmas Grajagan 2018 

Berdasarkan data yang diberikan oleh petugas tim TB Puskesmas Grajagan, 

penderita TBC yang menjalani proses pegobatan ada yang berhasil dan ada juga 

yang meninggal dunia. Penderita TBC yang meninggal dikarenakan juga menderita 

HIV. Untuk kasus di tahun 2018 bahkan penderita TBC sekaligus HIV yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



meninggal belum sempat mendapatkan penanganan pengobatan. Untuk kasus 

lainnya dinyatakan berhasil sembuh.  

4.1.3 Kondisi Penderita TBC 

 Berdasarkan data dari Puskesmas Grajagan, pada tahun 2016 sendiri 

terdapat 14 orang penduduk yang menderita penyakit TBC aktif. Usia penderita 

TBC sendiri beragam mulai dari usia 4 tahun sampai usia 75 tahun. Penderita TBC 

yang berada pada usia 20 tahun keatas di tahun 2016 ada 11 orang. Dalam 

kehidupan sehari-hari para penderita TBC juga bersekolah maupun bekerja seperti 

masyarakat pada umumnya. Sedangkan di tahun 2017 tercatat 13 penduduk desa 

yang terjangkit penyakit TBC. 

 Dalam menjalani pengobatan, para penderita TBC diwajibkan meminum 

obat secara rutin selama 6 bulan tanpa berhenti. Jika sehari saja penderita TBC tidak 

meminum obat maka mereka harus memulai tahap pengobatan dari awal lagi. Dan 

pengobatan tersebut akan menjadi lebih sulit karena ketahanan bakteri akan 

kandungan obat sudah meningkat, sehingga petugas kesehatan harus menaikkan 

dosis terhadap obat yang diberikan.(sumber: Petugas Puskesmas Grajagan 2017). 

Obat yang harus diminum sudah disediakan oleh puskesmas. Dan penderita TBC 

juga diwajibkan menjalani kontrol rutin ke puskesmas setiap seminggu sekali dan 

dijadwalkan pada Hari Rabu. 

 Di lingkungan tempat tinggal, para penderita TBC yang berusia dibawah 20 

tahun mendapatkan perlakuan yang lebih ketat. Mereka lebih diawasi lagi dan 

masih dipantau oleh orang tua atau keluarga dalam melaksanakan pengobatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sedangkan untuk penderita TBC yang berusia diatas 20 tahun, mereka lebih mandiri 

dengan harus disiplin menjalani pengobatan. 

 Para penderita TBC di Desa Grajagan terjangkit penyakit TBC karena 

beberapa faktor dan setiap penderita memiliki faktor yang berbeda. Namun 

mayoritas penderita TBC bisa sampai terjangkit penyakit TB karena gaya hidup 

mereka. Kebanyakan penderita TBC sendiri berasal dari golongan menengah 

kebawah, dengan gaya hidup yang kurang memperhatikan konsumsi makanan 

mereka, serta lingkungan tempat tinggal yang kurang bersih. Dengan gaya hidup 

seperti itu membuat mereka rawan tertular penyakit TBC. 

 Masyarakat masih banyak yang memandang sebelah mata penderita TBC, 

tidak jarang mereka menjadi bahan obrolan di warung-warung atau ketika ibu-ibu 

berkumpul sore hari sambil berbincang-bincang. Stigma yang diterima penderita 

TBC seolah menjadi sebuah alasan mengapa mereka dianggap tidak mampu untuk 

bisa menjadi bagian dari panitia acara besar yang diselenggarakan di desa seperti 

pilkada. Penderita TBC juga dianggap tidak memiliki atribut yang sesuai sebagai 

masyarakat, atau bisa dikatakan mereka tidak bisa masuk dalam kategori identitas 

virtual yang dibangun oleh masyarakat Desa Grajagan dan penderita TBC juga 

dianggap tidak memiliki atribut sebagai masyarakat normal sesuai kriteria yang 

sudah dibentuk oleh masyarakat dominan. 

4.2 Gambaran Permasalahan 

 Penyakit TBC adalah penyakit menular dengan sumber penularan penderita 

TBC aktif. Mereka bisa menularkan TBC ketika bersin atau batuk sembarangan dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tidak menggunakan masker. Masyarakat yang rentan akan penyakit ini adalah 

masyarakat dengan gaya hidup yang tidak baik dan kondisi lingkungan tempat 

tinggal yang tidak sehat. Orang yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih 

beresiko tertular TBC. Masyarakat dengan HIV juga menjadi salah satu sasaran dari 

penyakit ini.   

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan juga hasil dari 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, masyarakat pada umumnya masih 

memiliki stereotip bahwa seseorang harus memiliki jiwa dan raga yang sehat. Jika 

seseorang memiliki gangguan pada salah satu atau keduanya maka orang tersebut 

dianggap tidak memiliki atribut yang sesuai atau tidak termasuk dalam kategori 

masyarakat normal. Penderita TBC dianggap memiliki atribut yang tidak sesuai 

dengan masyarakat pada umumnya. Sehingga muncullah stigma yang diciptakan 

oleh masyarakat normal, stigma tersebut membuat penderita TBC kehilangan hak-

haknya. Salah satu hak penderita TBC yang tidak bisa didapatkan lagi adalah 

keikutsertaan mereka dalam panitia acara besar di Desa Grajagan. 

 Dalam pemilihan panitia acara yang diselenggarakan di desa, tidak ada 

peraturan tertulis yang menyatakan bahwa penderita penyakit TBC tidak 

dibolehkan ikut andil kedalam kepanitiaan. Semua warga negara dikatakan boleh 

ikut andil kedalam setiap acara besar yang diselenggarakan oleh desa. Namun pada 

kenyataannya para penderita TBC seolah tersingkir atau tidak mendapatkan 

kesempatan sama sekali. Aparat desa menganggap para penderita TBC tidak 

memiliki atribut yang mencukupi dan dianggap tidak akan mampu membantu 

terlaksananya acara. Sedangkan belum tentu para penderita TBC tidak memiliki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kemampuan yang bisa membantu meringankan terlaksananya persiapan acara besar 

yang diselenggarakan desa seperti pemilihan kepala desa. 

 Stigma yang terus menerus ada di masyarakat membuat penderita TBC 

semakin kehilangan hak mereka sebagai masyarakat seperti umumnya. Dengan 

adanya stigma pada penderita TBC maka muncul pula pembatas dalam lingkup 

hubungan sosial di masyarakat. Hal tersebut juga membuat para penderita TBC 

menjadi kurang percaya diri dan seolah menerima setiap perlakuan yang terjadi di 

masyarakat.  

4.3 Gambaran Umum Informan 

 1. Bapak Eka selaku petugas tim TB di Puskesmas Grajagan 

 Bapak Eka yang memiliki nama lengkap Eka Purna Setyawan, beliau 

berusia 35 tahun. Beliau mulai bekerja di Puskesmas Grajagan sejak tahun 2011. 

Bapak Eka dipercaya sebagai petugas Tim TB yang memegang program TB 

khususnya TB Paru di wilayah Puskesmas Grajagan. Beliau dirasa menguasai 

informasi mengenai penderita TB di Desa Grajagan karena sebagai Tim TB beliau 

yang memantau dan mengurus perkembangan para penderita TBC. Dengan menjadi 

petugas Tim TB, beliau melaksanakan program dengan tujuan menemukan suspek 

penderita TBC, angka keberhasilan pengobatan, dan jumlah penderita sembuh.  

 Bapak Eka dipilih sebagai informan kunci karena dirasa memiliki informasi 

yang sesuai mengenai penderita TBC di Desa Grajagan. Dengan memegang 

program TB maka Bapak Eka yang berkewajiban dalam memantau kondisi setiap 

penderita TBC. Dengan pemahaman yang dimiliki oleh Bapak Eka maka beliau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dirasa  memenuhi kriteria sebagai informan kunci pada penelitian yang sedang 

dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai Stigma terhadap penderita TBC di Desa 

Grajagan. 

2. Mas X sebagai informan utama, penderita TBC di Desa Grajagan 

Mas x berusia 28 tahun, beliau merupakan salah satu penderita TBC di 

Desa Grajagan. Beliau menderita TBC mulai dari tanggal 1  Mei 2017. Mas x 

tinggal di Dusun Grajagan pantai Desa Grajagan. Mas x bekerja sebagai buruh tani 

di Desa Grajagan. Beliau sudah mendapatkan perawatan untuk penyembuhan 

penyakit TBC dari Puskesmas Grajagan. Awal mula beliau menderita TBC ditandai 

dengan sakit batuk yang tidak kunjung sembuh mulai bulan Februari 2017. Mas x 

tertular penyakit TBC dari temannya yang biasa kumpul untuk ngopi bersama setiap 

malam. Hal tersebut dikarenakan hampir setiap malam Mas x berkumpul dengan 

teman-teman beliau untuk berbincang bersama. Dengan lingkup interaksi sosial 

yang intens  dan ketahanan tubuh yang lemah, membuat beliau rentan tertular 

penyakit. 

 Beliau yang bekerja sebagai buruh tani menghabiskan waktunya dari pagi 

sampai sore hari di sawah, sebelum sakit mas x akan berkumpul dengan teman-

temannya untuk ngopi atau sekedar duduk-duduk bersama setiap malam. Mas x 

merasa malu dengan penyakit yang di deritanya. Karna beliau sering sekali batuk 

dan harus menggunakan masker. Hal tersebut membuat Mas x merasa rendah diri, 

beliau juga merasa takut masyarakat terganggu dan memandang buruk dirinya 

karna penyakit TBC yang diderita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dengan pola hidup yang masih belum teratur, seperti kurangnya kesadaran 

untuk makan makanan yang bergizi, menjaga kebersihan diri dan tempat tinggal, 

maka beliau menjadi semakin rentan dalam proses penularan penyakit. Beliau 

termasuk kedalam masayarakat yang masih aktif berkumpul dengan warga, namun 

selama beliau menderita penyakit TBC seolah-olah peran yang sudah terjalin 

sebelumnya menjadi berubah. Beliau tidak diikut sertakan kedalam panitia acara 

besar di Desa Grajagan. Mas x merasa sebenarnya masih sanggup ikut andil ke 

dalam panitia acara besar yang diselenggarakan di desa. Beliau sangat kecewa 

karna setelah sakit beliau tidak diikut sertakan lagi kedalam kepanitiaan acara 

agustusan. 

3. Bapak Y sebagai informan utama, Penderita TBC 

Bapak Y berusia 48 tahun, beliau merupakan penderita TBC di Desa 

Grajagan. Beliau mulai terjangkit TBC sejak Januari 2018. Beliau bekerja sebagai 

kuli bangunan. Bapak Y sudah mendapatkan penanganan dari pihak Puskesmas 

Grajagan. Bapak Y masih tetap bekerja, walaupun setelah terjangkit TBC performa 

beliau jadi menurun. Beliau juga masih tinggal dengan keluarganya. Namun setelah 

terjangkit TBC, bapak Y harus tidur terpisah dari keluarganya dan lebih berhati-hati 

saat batuk maupun meludah. Awal mula Bapak Y mengidap TBC karena gaya 

hidupnya yang kurang menjaga kebersihan dan makanan yang tidak bergizi 

sehingga daya tahan tubuh Bapak Y yang rendah, beliau tidak sadar secara pasti 

dimana dan kapan tertutar atau terjangkit TBC. Beliau baru sadar ketika batuk 

selama dua bulan tidak kunjung sembuh dan ketika diperiksa positif TBC. 

Pihak keluarga Bapak Y mendukung kesembuhan beliau, hanya saja upaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



yang mereka lakukan dengan meminta Bapak Y tidur terpisah dan lebih berhati-hati 

saat batuk maupun meludah mereka lakukan agar anggota keluarga lain tidak ada 

yang tertular. Dalam proses kesembuhan, keluarga sangat mendukung penuh. 

Bapak Y merupakan warga yang tidak terlalu aktif dalam kegiatan desa. 

Beliau memiliki keinginan untuk ikut andil kedalam kepanitiaan acara, namun 

beliau tidak merasa kecewa atau sedih apabila tidak bisa berpartisipasi karena 

sedang sakit. Beliau cenderung pasrah dan merasa tidak sanggup menjadi salah satu 

panitia acara saat kondisinya masih terjangkit TBC.  

Harapan Bapak Y adalah agar beliau bisa segera sembuh dan bisa bekerja 

lagi seperti semula, karena dengan kondisinya saat ini pekerjaan Bapak Y menjadi 

kurang produktif. Karena pekerjaan beliau sebagai kuli bangunan membutuhkan 

tenaga yang cukup dan dengan kondisinya sekarang beliau cenderung lebih lemah 

dan cepat letih.  

 

4. Ibu V sebagai informan utama, Penderita TBC 

Ibu V merupakan penderita TBC dengan usia 48 tahun. Beliau terjangkit 

Penyakit TBC sejak Februari 2018. Beliau juga sudah mendapatkan penanganan 

dari Puskesmas Grajagan. Awal mula beliau terjangkit TBC karena pola makan 

yang tidak bergizi dan juga rutinitas beliau yang membuat daya tahan tubuh beliau 

lemah. Pekerjaan beliau sebagai penjual sayur keliling menuntut beliau untuk 

bangun dini hari dan pergi berbelanja di pasar sebelum harus berkeliling untuk 

berjualan.  

Kondisi beliau saat ini sangat berpengaruh pada pekerjaan beliau. Ibu V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



merasa penghasilannya menurun semenjak terjangkit TBC, hal tersebut 

dikarenakan kondisi beliau yang menjadi mudah lelah dan pembeli yang semakin 

berkurang karena merasa tidak nyaman saat Ibu V batuk-batuk walaupun sudah 

menggunakan masker. 

Ibu V masih tetap melakukan rutinitasnya walaupun sekarang beliau 

mengurangi jumlah pasokan sayur untuk berjualan, beliau juga pulang lebih awal 

dan tidak terlalu memaksakan bekerja ketika sudah merasa letih. Beliau tetap 

bekerja karena membutuhkan pemasukan untuk anaknya sekolah karena 

penghasilan suaminya sebagai buruh tani dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan 

keluarga. 

 

5. Bapak A selaku aparat Desa Grajagan 

 Bapak A berusia 53 tahun. Beliau mulai menjabat sebagai aparat desa sejak 

tahun 2015. Selain menjabat sebagai aparat desa, beliau juga merupakan salah satu 

tokoh masyarakat yang berpengaruh di desa. Bapak A dianggap sesuai menjadi 

salah satu informan tambahan pada penelitian ini karena beliau memiliki informasi 

yang dibutuhkan berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan pihak aparat desa 

mengenai acara besar yang diadakan, seperti pilkada maupun acara memperingati 

kemerdekaan RI. 

 Sebagai aparat desa, beliau tahu bagaimana proses pemilihan panitia pada 

setiap acara yang akan diselenggarakan. Beliau juga bisa membantu peneliti dalam 

mencari informasi terkait peran para tokoh masyarakat yang terlibat dalam setiap 

acara yang akan diselenggarakan desa. Sebagai masyarakat Desa Grajagan, beliau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



juga mengenal para penderita TBC yang ada di desa. Pak A juga memiliki 

pandangan tersindiri mengenai para penderita TBC. Beliau menganggap harus 

berhati-hati terhadap penyakit TBC karna bisa menular dan membahayakan orang 

lain disekitar kita. 

6. Ibu D sebagai informan tambahan, masyarakat yang tinggal di Desa 

Grajagan 

 Ibu D  merupakan warga Desa Grajagan yang tidak mengidap penyakit 

TBC. Beliau berusia 42 tahun dan bekerja sebagai pedagang atau pemilik toko 

kelontong. Beliau juga merupakan salah satu warga yang masih aktif dalam 

mengikuti kegiatan yang diadakan di Desa Grajagan. Toko kelontong yang dimiliki 

Ibu D juga menjadi salah satu tempat untuk masyarakat disana berkumpul di teras 

toko. Masyarakat bisanya berbincang-bincang dan saling bertukar informasi. 

 Ibu D juga pernah menjadi salah satu panitia di acara besar yang diadakan 

Desa. Sebagai masyarakat yang tinggal di Desa Grajagan, beliau cukup tau 

informasi yang tersebar diantara warga. Di lingkup tempat tinggal Ibu D juga 

terdapat warga yang menderita penyakit TBC. Ibu D dirasa sesuai sebagai informan 

tambahan bagi penelitian ini karna bisa memberikan informasi untuk melengkapi 

penelitian yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya. 

7. Ibu E sebagai informan tambahan, keluarga Penderita TBC 

 Ibu E merupakan warga Desa Grajagan yang tidak menderita Penyakit TBC, 

beliau juga merupakan salah satu keluarga pasien penderita TBC di Desa Grajagan. 

Beliau berusia 46 tahun dan bekerja sebagai pedagang di pasar. Beliau juga tinggal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



serumah dengan keluarganya yang menderita penyakit TBC. Keluarga Ibu E yang 

menderita penyakit TBC adalah anak beliau. Keluarga Ibu E menderita penyakit 

TBC dari bulan Mei 2017. 

 Beliau dianggap sesuai sebagai informan tambahan karna bisa memberikan 

informasi tentang keseharian penderita TBC. Dan bagaimana pola interaksi 

keluarga dan penderita TBC selama di rumah. Apakah penderita TBC juga 

mendapatkan diskriminasi dari pihak keluarga atau tidak. Peneliti ingin melihat 

bagaimana stigma yang muncul dan akibatnya bagi penderita TBC mulai dari 

lingkungan keluarganya sendiri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Virtual Social Identity 

 Kasus yang diteliti ini menunjuk Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo 

Kabupaten Banyuwangi dengan jumlah total penduduk 14.128 jiwa pada tahun 

2016 dan memiliki penduduk yang terjangkit penyakit TBC sebanyak 13 orang 

penderita TBC aktif di Tahun 2017. Dalam konteks pembahasan pada penelitian ini, 

masyarakat memiliki kriteria atau harapan seperti apa masyarakat itu seharusnya. 

Hal tersebut adalah Virtual Social Identity atau identitas sosial virtual. Masyarakat 

Desa Grajagan memiliki harapan bahwa masyarakat itu harus sehat jasmani dan 

rohaninya. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan pada penelitian ini : 

“Masyarakat normal ya masyarakat yang sehat jasmani dan rohaninya 

mbak. Yang tidak sakit jiwa atau yang tidak berperilaku negatif yang 

merugikan masyarakat lainnya. Ya seperti itu lah.” 

 (Bapak A, wawancara pada 02-03-2017) 

 

Dari pernyataan yang diberikan oleh informan tersebut maka sebagian besar 

masyarakat memang beranggapan masyarakat normal atau masyarakat yang 

diharapkan adalah yang sehat jasmani dan rohaninya, sehat rohani disini diartikan 

bahwa seseorang tersebut tidak sakit jiwa. Selain itu masyarakat yang diharapkan 

adalah yang tidak membuat resah warga dengan berperilaku negatif maupun dengan 

kondisi yang tidak merugikan warga. Sesuai dengan Goffman mendeskripsikan 

normal adalah identitas sosial yang seperti masyarakat umum lainnya. Artinya hal-

hal yang berbeda dari yang umum baik dari kebiasaan, perilaku, maupun tindakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dianggap menyimpang dan berbahaya. Hal itu terbentuk karena sebuah konstruksi 

masyarakat (Hermawati, 2011).  

Selain itu pernyataan informan selanjutnya juga mendukung terbentuknya 

identitas sosial virtual  pada masyarakat Desa Grajagan yang menginginkan 

anggota masyarakat sehat jasmani dan rohani, yaitu : 

“Masyarakat normal ya menurut saya yang sehat jasmani dan rohani tidak 

gila terus (kemudian) ya kayak (seperti) warga pada umumnya lah mbak.” 

(Ibu D, wawancara pada 06-10-2017) 

Pendapat Ibu D yang mengatakan “..sehat jasmani dan rohani tidak gila 

terus (kemudian) ya kayak (seperti) warga pada umumnya” yaitu suatu harapan 

seperti apa masyarakat itu seharusnya. Sesuai dengan konsep Virtual Social Identity 

dari Goffman yang menyatakan setiap individu harus sesuai dengan harapan-

harapan yang ada pada nilai di masyarakat (Goffman 1963:12). Masyarakat yang 

menganggap dirinya normal akhirnya membuat pengkategorisasian seperti apa 

individu itu seharusnya, atau harapan-harapan tentang seperti apa masyarakat itu 

seharusnya. Individu akhirnya diklasifikasikan memiliki atribut yang sesuai dengan 

harapan masyarakat atau tidak tergantung pada penilaian mereka yang merupakan 

kaum dominan di tengah masyarakat. 

Menjadi bagian dari kaum mayoritas dan memiliki atribut yang sesuai 

dengan masyarakat pada umumnya adalah harapan utama para penderita TBC 

seperti ungkapan dari salah satu informan yang merupakan orang tua dari Penderita 

TBC sebagai berikut : 

“Pasti mbak, kita disini ya pinginnya dia cepet sembuh, sehat lagi kayak 

(seperti) dulu biar bisa ikut kegiatan lagi disini biar bisa kumpul-kumpul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



lagi kayak (seperti) dulu. Kasian kalau sekarang kan cenderung dihindari 

semenjak sakit.” 

(Ibu E, wawancara 07-09-2017) 

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibu E tersebut dapat dilihat bahwa 

pada umumnya setiap warga pasti ingin memiliki atribut yang sesuai dengan 

masyarakat dominan yaitu salah satunya memiliki tubuh yang sehat jasmani dan 

rohaninya, sehat jasmani disini berarti tidak memiliki penyakit menular seperti 

TBC. Sehingga beliau berharap anaknya yang mengidap Penyakit TBC bisa segera 

sembuh dan bisa kembali bergaul dengan masyarakat yang lain seperti biasanya. 

Adanya virtual social identity di dalam masyarakat membuat kebanyakan orang tua 

atau anggota keluarga memiliki keinginan agar anggota keluarganya normal dan 

sehat seperti pada umumnya. 

Identitas virtual yang ada di masyarakat Desa Grajagan adalah masyarakat 

normal yaitu masyarakat yang sehat jasmani dan rohaninya. Sehat jasmani yang 

berarti tidak mengidap penyakit menular sedangkan sehat rohani berarti tidak sakit 

jiwa. Masyarakat harus memiliki atribut seperti masyarakat pada umumnya. 

Dengan menderita penyakit TBC yang sudah diketahui secara luas bahwa penyakit 

tersebut menular, maka penderita TBC semakin dianggap tidak memenuhi atribut 

dalam identitas virtual pada masyarakat Desa Grajagan. 

Selain sehat jasmani dan rohani, ada faktor lain yang menurut sebagian 

besar masyarakat harus dimiliki seseorang agar bisa memenuhi harapan masyarakat 

dominan, yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Masyarakat yang mengikuti kegiatan atau adat istiadat di sekitar rumahnya 

atau di wilayahnya.” 

(Bapak Eka, wawancara 02-03-2017) 

Dari pernyataan yang diberikan oleh Bapak Eka tersebut menunjukkan 

bahwa aktif dan ikut andil dalam kegiatan atau adat istiadat di wilayahnya 

merupakan suatu harapan atau identitas sosial virtual pada masyarakat Desa 

Grajagan. Ketika yang menjadi tolak ukur adalah aktif dalam kegiatan di desa maka 

memiliki tubuh yang sehat merupakan hal yang utama. Yang menarik disini adalah 

ketika Bapak Eka seorang petugas kesehatan memberikan keterangan tentang 

harapan beliau mengenai masyarakat ideal, beliau tidak menyinggung masalah 

sehat jasmani maupun rohani. Beliau hanya memberikan pernyataan secara tersirat 

bahwa dengan badan yang sehat maka seseorang akan mampu mengikuti kegiatan 

atau adat istiadat di sekitar rumahnya. 

Selain itu, bisa berinteraksi dengan masyarakat dengan bebas juga menjadi 

salah satu harapan seperti apa individu itu seharusnya, seperti yang diungkapkan 

oleh informan pada penelitian kali ini yaitu : 

“Masyarakat normal itu masyarakat yang bisa berkreasi, dan berinteraksi 

dengan masyarakat lain dengan mudah dan bebas.” 

(Wawancara Ibu V, 28-04-2018) 

Bisa berinteraksi dengan masyarakat lain dengan mudah dan bebas seperti 

yang diungkapkan oleh informan Ibu V merupakan sebuah harapan yang masih 

memiliki keterkaitan dengan harapan-harapan lain sebelumnya. Masyarakat 

dominan membentuk sebuah identitas sosial virtual yang mengharapkan individu 

di dalamnya bisa menjadi masyarakat yang sehat dan aktif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dengan adanya identitas sosial virtual di Desa Grajagan, maka individu-

individu cenderung berusaha untuk bisa memenuhi harapan masyarakat dominan. 

Merekapun menaruh harapan terhadap penderita TBC seperti yang diungkapkan 

salah satu informan pada penelitian ini yaitu : 

“Harapan saya agar Penderita TBC bisa melakukan pengobatan dengan rutin 

dan bisa segera sembuh, supaya mereka bisa melakukan rutinitas seperti 

biasa.” 

(Wawancara Bapak A, 02-03-2017) 

Pernyataan Bapak A diatas secara tidak langsung menyatakan bahwa 

harapan masyarakat dominan adalah agar penderita TBC bisa segera sembuh karena 

jika penderita TBC tidak teratur menjalani pengobatan dan berlarut-larut dalam 

penyakitnya maka dikhawatirkan akan menjadi sebuah gangguan bagi masyarakat. 

Masyarakat dominan mengharapkan kondisi yang tenang dan tidak merasa waspada 

tertular penyakit TBC. 

Dari hasil penelitian di lapangan maka peneliti bisa menyimpulkan harapan-

harapan masyarakat dominan di Desa Grajagan atau identitas sosial virtual yang 

terbentuk, yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 5 : Virtual Social Identity 

Harapan Masyarakat Keterangan Informan 

1. Sehat jasmani dan 

rohani 

Sehat jasmani seperti 

tidak mengidap penyakit 

menular. Sehat rohani 

berarti tidak gila. 

Bapak A 

Ibu E 

Ibu D 

2. Aktif dalam kegiatan 

atau adat istiadat di Desa 

Grajagan 

Berperan aktif dan ikut 

andil dalam kegiatan 

yang sudah biasa 

diadakan di Desa 

Grajagan 

Bapak Eka 

3. Bisa berinteraksi 

dengan masyarakat lain 

secara bebas dan mudah 

Melakukan interaksi 

antar warga seperti jual-

beli maupun bertukar 

informasi secara nyaman 

Ibu V 

 

Sumber : Data peneliti, 2018 

Berdasarkan harapan-harapan masyarakat Desa Grajagan di atas, peneliti 

bisa melihat bahwa masyarakat dominan membentuk identitas sosial virtual dengan 

tolak ukur yang berkaitan, yaitu individu diharap mampu menjadi sosok yang aktif, 

sehat dan tidak menimbulkan rasa cemas bagi warga yang lain. Identitas virtual 

tersebut tanpa disadari menjadi sebuah patokan bagamaina mereka melihat anggota 

masyarakat dan sebagai alasan bagaimana mereka memperlakukan seorang 

individu di dalam masyarakat tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adanya Virtual Social Identity di dalam masyarakat Desa Grajagan 

membuat kebanyakan dari mereka menginginkan memiliki atribut yang sesuai dan 

dianggap masuk ke dalam kategori masyarakat yang diharapkan atau Goffman 

menyebutnya The Normal yaitu yang paling pertama dilihat adalah memiliki tubuh 

yang sehat jasmani dan rohani.  

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai virtual social identity maka 

kesimpulan sementara yang bisa peneliti ambil adalah mayoritas masyarakat di 

Desa Grajagan mengharapkan individu yang seharusnya atau identitas virtual yang 

dibentuk berupa individu harus sehat jasmani seperti tidak mengidap penyakit 

menular, dan juga sehat rohani seperti tidak mengidap gangguan kejiwaan. Selain 

itu masyarakat juga mengharapkan individu-individu yang aktif dalam mengikuti 

kegiatan yang diadakan desa. Masyarakat menganggap interaksi itu sangat penting 

sehingga harapan kaum mayoritas adalah terciptanya kondisi yang kondusif untuk 

melakukan interaksi antar warga. 

5.2 Actual Social Identity 

 Penderita TBC dianggap berbeda karena memiliki atribut yang tidak sesuai 

dengan masyarakat pada umumnya. Masyarakat dominan menciptakan Virtual 

Social Identity yaitu masyarakat yang dianggap normal harus memiliki atribut sehat 

jasmani dan rohaninya. Sehingga masyarakat yang mengidap penyakit menular 

seperti TBC tidak masuk kedalam Virtual Social Identity atau identitas virtual. 

Akhirnya masyarakat yang tidak memiliki atribut dalam identitas virtual maka dia 

akan memiliki identitas yang berbeda, yaitu Actual Social Identity atau identitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



aktual. 

 Dari hasil pengamatan peneliti, Penderita TBC merasa sedih dan mengalami 

perubahan dalam kehidupannya sehari-hari setelah mengidap Penyakit TBC. Dalam 

masyarakat dominan yang dimaksud adalah warga Desa Grajagan yang sehat 

jasmani dan rohani, masyarakat pada umumnya melihat penderita TBC sebagai 

sosok yang tidak sesuai dengan kategori yang ada sebagai bagian dari individu yang 

diharapkan. Masyarakat menganggap penderita TBC adalah masyarakat yang 

kurang.seperti pernyataan salah satu informan pada penelitian kali ini ketika ditanya 

pendapat beliau apakah penderita TBC bisa ikut andil dalam kepanitiaan acara di 

desa, yaitu : 

“Kalau yang menderita TBC itu saya kira tidak boleh. Karena apa, karena TBC 

itu adalah penyakit menular jadi kan ada resiko. Nanti takut kalau menular ke 

yang lain. 

(Wawancara Bapak A, 02-03-2017) 

Berdasarkan pernyataan Bapak A beliau menekankan bahwa penyakit TBC itu 

menular. Beliau juga mengatakan bahwa penderita TBC tidak boleh ikut andil 

dalam kepanitiaan acara di desa karena takut jika terjadi resiko menular ke 

masyarakat yang lain. Namun kenyataannya tidak semua penderita TBC menerima 

kondisi tersebut. Karena terdapat penderita TBC yang masih muda dan sebelumnya 

selalu aktif dalam kepanitiaan acara di desa merasa sanggup ikut andil kembali 

dalam acara yang akan diselenggarakan seperti kegiatan pada bulan Agustus. 

Selama ini orang yang menganggap dirinya normal cenderung membuat 

pengkategorisasian seperti apa individu seharusnya atau Goffman menyebutnya 

sebagai Virtual Social Identity. Namun pada kenyataannya tidak semua orang bisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



seperti yang dikategorisasikan orang-orang normal tersebut atau disebut sebagai 

Actual Social Identity dimana atribut mereka tidak sesuai dengan apa yang 

diharapkan masyarakat. Orang asing yang hadir di tengah orang-orang normal 

dianggap berbeda jika atributnya berbeda (Goffman, 1963:12). 

 Seseorang yang memiliki Actual Social Identity akan cenderung memiliki 

keinginan untuk bisa masuk kedalam Virtual Social Identity. Hal tersebut sesuai 

dengan fakta yang ditemui peneliti di lapangan ketika informan yang tidak memiliki 

atribut sesuai harapan masyarakat dominan berusaha memposisikan dirinya sebagai 

individu yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Seperti pernyataan 

Penderita TBC berikut : 

 “Ya masih lah mbak, cuman kan sekarang masih sakit jadi ya terbatas. Kalau 

sudah tidak sakit kan ya bisa sama lagi seperti dulu.” 

(Ibu V, wawancara pada 28-04-2018) 

Ketika beliau ditanya apakah dengan kondisinya saat ini beliau masih masuk 

kedalam kategori masyarakat normal sesuai dengan harapan masyarakat dominan, 

beliau menganggap bahwa masih masuk kedalam kategori masyarakat normal. 

Penyakit TBC yang sedang diderita hanya bersifat sementara dan nanti akan 

sembuh. Perbedaan yang didapat hanya sebatas kegiatan yang bisa dilakukan 

selama masih belum sembuh mulai terbatas. 

Selain itu pada posisi Mas X, beliau tentunya berharap bahwa dengan 

kondisinya sekarang masih bisa masuk kedalam kategori yang dimiliki masyarakat 

pada umumnya, beliau berharap memiliki atribut yang dibutuhkan. Hal tersebut 

diperkuat dengan pernyataan beliau selanjutnya yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Ya itu terserah orang-orang aja mbak tapi ya kalo saya pribadi selama saya 

gak ganggu orang lain dan saya juga masih waras ya menurut saya, saya ini 

masyarakat normal” 

(Mas X, wawancara pada 04-09-2017) 

Dari pernyataan Mas X, beliau beranggapan selama beliau tidak 

mengganggu warga lainnya maka seharusnya beliau masih satu kategori dengan 

masyarakat pada umumnya. Tentu saja hal tersebut bertolak belakang dengan 

identitas virtual yang dibangun masyarakat, karena  individu diklasifikasikan 

menjadi orang normal ataupun tidak tergantung standar penilaian mereka yang 

merupakan kaum dominan di tengah masyarakat. Sehingga tindakan yang 

dilakukan Mas X tidak berpengaruh terhadap klasifikasi yang telah dibuat oleh 

masyarakat dominan melainkan hanya sebuah bentuk upaya pertahanan diri dari 

stigma yang ada di masyarakat. 

Hal tersebut bertolak belakang dengan atribut yang dimiliki oleh penderita 

TBC di Desa Grajagan. Penderita TBC cenderung mendapat label negatif karena 

dianggap bisa mengganggu kesejahteraan masyarakat dengan penyakit menular 

yang dideritanya. Selain itu masyarakat juga beranggapan bahwa dengan 

penyakitnya tersebut maka penderita TBC tidak akan sanggup menjalankan tugas 

dengan baik jika ikut andil dalam panitia acara besar yang diselenggarakan desa, 

seperti pilkada ataupun kegiatan rutin di Bulan Agustus. 

Tampaknya memang benar, bahwa seseorang mendukung standar penilaian 

yang mereka setujui. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi seorang individu 

untuk gagal memenuhi apa yang secara efektif masyarakat tuntut darinya, namun 

cenderung tidak mau menyadarinya, ia merasa bahwa ia adalah manusia normal dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



orang lain yang menganggap dia berbeda tidak cukup manusiawi. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, aparat desa maupun masyarakat pada 

umumnya masih banyak yang menilai bahwa penderita TBC adalah orang yang 

patut dihindari dan dijauhi, penderita TBC juga dianggap tidak mumpuni menjadi 

salah satu panitia acara yang diselenggarakan desa, meskipun tidak menutup 

kemungkinan penderita TBC masih mampu dan ingin ikut andil dalam kepanitiaan. 

Terlebih salah satu informan pada penelitian ini yang terjangkit penyakit TBC juga 

sebelumnya adalah masyarakat yang aktif di dalam kegiatan yang diselenggarakan 

desa, bahkan beliau juga menjadi salah satu panitia agustusan tahun sebelumnya 

saat beliau belum terjangkit penyakit TBC. 

 Identitas aktual yang muncul pada penderita TBC karena mereka tidak bisa 

memenuhi atribut dalam identitas virtual yang dibentuk oleh masyarakat Desa 

Grajagan juga turut memberikan andil pada pihak keluarga penderita TBC. Seperti 

pernyataan salah satu anggota keluarga penderita TBC di Desa Grajagan berikut : 

 “Wah ya sedih mbak. Tapi ya karna saya  juga udah pernah denger orang 

ada yang ngomongin anak saya, jadi risih atau gak suka kalau harus ketemu 

anak saya, saya ya harus maklum. Tapi ya mau gimanapun kan saya ibunya, 

anak saya juga gak ada pingin buat ganggu warga. Kalau penyakit itu juga 

datangnya bukan diminta kan mbak.” 

(Ibu E, wawancara 07-09-2017) 

Dari pernyataan Ibu E, beliau merasa sedih dan kasihan terhadap kondisi 

anaknya. Karena kondisi anak beliau seperti itu bukan atas kemauan dari Mas X 

melainkan memang karna kondisi yang tidak diduga. Ibu E merasa bahwa 

seharusnya Mas X tidak mengalami diskriminasi seperti yang diderita selama 

terjangkit penyakit menular atau TBC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Namun peneliti juga menemukan fakta bahwa sebagian masyarakat yang 

masuk dalam identitas aktual menanggapi keadaan tersebut dengan pasrah dan tidak 

berharap lebih untuk ikut andil dalam kegiatan yang diselenggarakan desa. Seperti 

yang disampaikan oleh Bapak Y ketika ditanya apakah merasa sanggup bila 

dijadikan salah satu panitia acara Agustusan di Desa Grajagan, yaitu : 

“Tidak mampu sepertinya karena tidak bebas kontak dengan warga juga kan 

mbak. Daripada nanti malah mengganggu yang lain.” 

(Bapak Y, wawancara pada 28-04-2018) 

Dalam kondisi tersebut, Bapak Y sudah masuk dalam perannya sebagai 

Actual social identity dimana beliau merasa bahwa kondisinya tidak sesuai dengan 

harapan masyarakat mayoritas. Beliau menganggap bahwa menderita penyakit 

TBC merupakan sebuah hal yang berbeda dari masyarakat pada umumnya. Atribut 

yang dimiliki berbeda dan menjadikan beliau tidak tergolong dalam Virtual Social 

Identity yang sudah dibangun oleh masyarakat Desa Grajagan. 

Selain itu peneliti juga menemukan bahwa terdapat respon penolakan ketika 

sesorang merasa masuk dalam identitas aktual dan tidak memiliki atribut yang 

diinginkan dalam identitas virtual yang sudah di bentuk masyarakat dominan. 

Tindakan menolak identitas aktual yang ada pada diri seseorang seperti yang 

dilakukan oleh Ibu V. Masyarakat umum melihat beliau tidak memiliki atribut yang 

seharusnya, dan tidak bisa masuk dalam kategori Virtual Social Identity, namun Ibu 

V berusaha menolak realita tersebut dan masih menganggap dirinya sama dengan 

masyarakat dominan. Hal tersebut seperti yang beliau sampaikan, yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Ya masih lah mbak, cuman kan sekarang masih sakit jadi ya terbatas. Kalau 

sudah tidak sakit kan ya bisa sama lagi seperti dulu.” 

(Ibu V, wawancara 28-04-2018) 

Ketika beliau ditanya apakah masih masuk dalam kategori masyarakat 

normal, maka beliau menjawab masih. Hal tersebut karena Ibu V berusaha menolak 

identitas aktual yang ada pada dirinya. Beliau tidak mengakui atribut yang dimiliki, 

beliau hanya melakukan upaya untuk menolak stigma yang sudah menyebar di 

masyarakat. 

Seseorang yang memiliki identitas aktual biasanya cenderung ingin  

memiliki identitas virtual seperti harapan masyarakat pada umumnya. Orang yang 

memiliki identitas aktual atau disini adalah penderita TBC juga ada yang 

membenarkan jika dia menginginkan dianggap sama seperti masyarakat pada 

umumnya. Bahkan dia menganggap bahwa masih masuk dalam kategori 

masyarakat normal walaupun kondisinya saat ini masih mengidap TBC. Seperti 

pernyataan informan pada penelitian ini, yaitu : 

“Ya masih lah mbak, cuman kan sekarang masih sakit jadi ya terbatas. Kalau 

sudah tidak sakit kan ya bisa sama lagi seperti dulu.” 

(Ibu V, wawancara pada 28-04-2018) 

Namun hal tersebut tidak bisa merubah pandangan masyarakat yang melihat 

bahwa penderita TBC merupakan sebagian masyarakat yang tidak memiliki atribut 

untuk masuk kedalam kategori masyarakat normal dikarenakan mereka tidak 

memiliki identitas sosial virtual atau identitas yang diharapkan oleh masyarakat. 

Masyarakat dominan mengharapkan anggota masyarakat yang normal, sehat 

jasmani dan rohaninya. Penderita TBC dianggap tidak memenuhi standar tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kesimpulan sementara yang bisa diambil mengenai Actual social identity 

adalah tidak semua masyarakat di Desa Grajagan bisa memenuhi harapan atau 

identitas virtual yang dibentuk oleh masyarakat dominan, melainkan pada 

kenyataannya ada anggota masyarakat yang tidak memenuhi atribut yang 

dibutuhkan dan menjadi bagian dari kaum minoritas yaitu identitas aktual. 

Penderita TBC yang tidak memiliki atribut sesuai harapan masyarakat dominan 

akhirnya menjadi harus masuk dalam kategori identitas aktual. Reaksi yang 

diberikan oleh penderita TBC yang ditemui juga cukup beragam. Mulai dari 

penolakan, pasrah, dan juga munculnya rasa kecewa. 

  

5.3 Perbedaan antara Virtual social identity dan Actual social identity 

Adanya perbedaan antara virtual social identity dan actual social identity 

pada masyarakat Desa Grajagan membuat terbentuknya stigma mengenai penderita 

TBC semakin berdampak buruk bagi orang yang terjangkit TBC. Ketika virtual 

social identity menginginkan seluruh anggota masyarakat memiliki jiwa dan raga 

yang sehat, kemudian actual social identity bahwa masih ada orang yang memiliki 

atribut yang tidak sesuai salah satunya penderita TBC yang tidak sehat jasmaninya, 

dari situ muncullah jarak antara masyarakat normal dan penderita TBC. Hal tersebut 

menimbulkan perbedaan status yang membuat orang yang tergolong kedalam 

Actual Social Identity memiliki status yang lebih rendah. 

Identitas virtual di masyarakat menunjukkan bahwa seorang individu harus 

tumbuh sebagaimana mestinya seperti orang lain pada umumnya. Jadi, jika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



seseorang memiliki perbedaan dengan sebagian besar masyarakat di wilayah 

tersebut maka menunjukkan bahwa dia memiliki identitas sosial yang berbeda, 

yaitu identitas aktual. Identitas aktual tersebut tidak diharapkan oleh sebagian besar 

masyarakat sehingga seseorang yang memiliki identitas aktual akan menerima 

konsekuensi diperlakukan berbeda oleh orang lain. 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, memang terdapat stigma 

tersebut di Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. 

Seseorang yang tidak memiliki atribut yang sama dengan apa yang diinginkan oleh 

masyarakat maka akan mendapatkan perlakuan yang berbeda karena kondisinya 

tersebut. 

Penderita TBC dianggap tidak sesuai atributnya dengan yang diinginkan 

oleh masyarakat umum lainnya. Individu-individu yang diberi stigma dianggap 

sebagai individu yang cacat, membahayakan, dan agak kurang dibandingkan orang 

lain pada umumnya. Hal tersebut berdampak pada perlakuan yang diterima oleh 

penderita TBC baik di lingkungan tempat tinggal maupun di masyarakat. 

Masyarakat yang menciptakan konstruksi terhadap deskripsi normal ahirnya 

memberikan dampak bagi sebagian kecil masyarakat yang dianggap tidak sesuai 

dengan identitas sosial virtual yang ada pada umumnya. Hal tersebut menimbulkan 

status yang lebih rendah terhadap Penderita TBC karena dianggap tidak memiliki 

atribut identitas virtual.  

Orang-orang yang menganggap dirinya masuk dalam kategori identitas 

virtual memberikan perlakuan yang berbeda terhadap Penderita TBC, mayoritas 

perlakuan yang diterima lebih buruk bila dibandingkan dengan perlakuan orang-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



orang tersebut pada masyarakat yang dianggap memiliki atribut identitas virtual. 

Namun disisi lain, reaksi yang diberikan oleh aparat desa maupun masyarakat 

mayoritas juga memiliki alasan dan tujuannya sendiri. Mereka menjaga agar tidak 

tertular penyakit TBC. Hal yang normal mungkin tampak merendahkan individu 

yang mengalami stigma, sementara orang yang terstigma bisa jadi menanggapi hal 

tersebut dengan terlalu sensitif. 

 Seperti keluarga lain pada umumnya, Ibu E berharap anggota keluarganya 

bisa menjalani kehidupan normal dan tidak harus menerima stigma akibat kondisi 

anaknya yang terjangkit Penyakit TBC. Walaupun sebagian orang masih bisa 

menerima dan memaklumi kondisi yang ada, namun mayoritas masih memberikan 

reaksi yang negatif terhadap kondisi dari penderita TBC. 

“Iya masih ada mbak tetangga yang biasa aja, gak berubah tetep kayak 

sebelum anak saya kena TBC. Ada juga yang kayak nanyain gimana 

kondisinya, peduli gitu lah mbak ya. Tapi kebanyakan sih ya berubah mbak 

gak kayak dulu lagi. Ya gimana lagi saya cuma bisa ngelus dodo aja mbak.” 

(Ibu E, wawancara 07-09-2017) 

Sesuai pernyataan diatas, tetangga dari penderita TBC memang tidak 

sepenuhnya memberikan reaksi negatif, ada sebagian warga yang masih peduli 

terhadap kondisi penderita TBC ataupun bersikap biasa saja. Namun memang 

mayoritas warga memberikan reaksi negatif ketika mengetahui salah seorang warga 

mengidap penyakit TBC.  

Menjadi salah satu bagian dari masyarakat yang dianggap normal 

merupakan salah satu faktor yang membuat seseorang terhindar dari stigma. Hal 

tersebut tentunya menjadi impian dari seluruh masyarakat. Dengan menghindari hal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



yang mampu membuat mereka terkena stigma dan berusaha memenuhi atribut yang 

dibutuhkan, tanpa sadar sebagian dari warga menjadi terlalu menganggap rendah 

orang yang berbeda atributnya. 

Namun masih ada masyarakat yang tidak merasa terganggu atau 

menganggap seseorang yang atributnya berbeda bukan masyarakat normal. 

Sebagian kecil masyarakat dengan pemikiran asalkan seseorang tidak memberi 

dampak negatif langsung terhadap dirinya maka dia merasa baik-baik saja dengan 

kondisi orang tersebut. Disisi lain, mereka tetap masuk kedalam kelompok 

mayoritas, dan juga tetap ikut memperhatikan berita yang sedang tersebar maupun 

stigma yang ada di masyarakat. 

Seperti salah satu informan dalam penelitian kali ini, yaitu pemilik warung 

atau tempat warga biasa berkumpul untuk berbincang. Beliau berpendapat yaitu : 

” Kalau terganggu ya engga sih mbak, soalnya kan ya gak ngaruh langsung 

ke saya. Saya orangnya netral aja sih mbak. Asal tidak merugikan saya ya 

saya tidak merasa terganggu.” 

(Ibu D, wawancara 06-10-2017) 

Selama penderita TBC tidak menimbulkan kerugian secara langsung kepada 

Ibu D, maka beliau memposisikan dirinya sebagai masyarakat yang netral. Tidak 

ikut menjauh tapi juga tetap menyimak perkembangan stigma yang muncul di 

masyarakat. Bagi beliau, tidak ada alasan merasa terganggu dengan kondisi 

seseorang terjangkit TBC selama orang tersebut tidak menularkan penyakitnya atau 

merugikan beliau. 

Mas X selaku Penderita TBC cenderung memposisikan dirinya selayak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mungkin sebagai bagian dari masyarakat. Beliau tidak menganggap bahwa 

seseorang yang memiliki penyakit menular bukan bagian dari masyarakat normal. 

Begitupula yang dilakukan oleh penderita TBC lain yaitu Ibu V, beliau menganggap 

masih masuk kedalam kategori masyarakat normal. Beliau hanya menganggap 

penyakitnya sementara dan berdampak pada kegiatan beliau yang menjadi terbatas. 

Ibu V beranggapan bahwa dengan penyakitnya saat ini tidak menjadi alasan beliau 

keluar dari kategori masyarakat normal. Hal tersebut terjadi karena adanya 

perbedaan antara identitas virtual dan identitas aktual.  

Perbedaan antara identitas virtual dan identitas aktual yang ahirnya 

memunculkan stigma di masyarakat membuat Penderita TBC berusaha 

menghindari stigma tersebut. Karena dengan munculnya stigma maka muncul pula 

diskriminasi pada seseorang yang tidak memiliki atribut yang sesuai dengan 

masyarakat dominan. Diskriminasi yang harus diterima akibat stigma yang muncul 

membuat Penderita TBC merasa kecewa dan tertekan dengan keadaannya. Seperti 

yang disampaikan oleh informan Mas X, yaitu : 

“Ya sering mbak, soalnyakan sekarang orang-orang jadi kaya ngejauh gitu, 

ya saya Cuma bisa sabar sampai penyakit ini sembuh. Ya sedih ya gak enak 

mbak rasanya. Gimana ya pokoknya ngerasa susah aja sekarang.” 

(Mas X, wawancara pada 04-09-2017) 

 Stigma yang sudah muncul di masyarakat menimbulkan dampak 

diskriminasi yang harus diterima oleh Penderita TBC. Diskriminasi tersebut 

contohnya dari sikap warga yang menjauh, sampai dengan tidak diikutsertakannya 

lagi Penderita TBC sebagai salah satu panitia acara besar di Desa Grajagan. Dalam 

kasus penderita TBC yang masih muda dan juga sebelumnya menjadi salah satu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



panitia acara Agustus sebelum terjangkit Penyakit TBC, maka hal tersebut 

menimbulkan dampak yang negatif, seperti yang disampaikan oleh informan pada 

penelitian ini, yaitu : 

“Wah kalo itu udah nggak mbak. Dulu saya sebelum sakit ya sering jadi 

panitia, soalnya saya kan juga masih ikutan karang taruna itu loh mbak. Jadi 

dulu ya sering, kalo sekarang semenjak sakit ini udah gak diikutin lagi jadi 

panitia ya masio agustusan, kan kemarin habis agustusan toh, ya akhirnya 

kemarin cuma liat aja.” 

(Mas X, wawancara pada 04-09-2017) 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, informan merasa 

kecewa karena setelah beliau mengidap penyakit tersebut beliau tidak lagi 

diikutsertakan kedalam kepanitiaan acara di desa. Karena usianya yang masih 

tergolong muda beliau sebelum mengidap penyakit TBC sering aktif menjadi 

panitia. Rasa bangga ikut andil menjadi panitia saat acara Agustusan di desa 

menjadi salah satu penyebab beliau merasa sedih dan kecewa. Setelah menderita 

Penyakit TBC beliau harus rela hanya menjadi penonton. membahas mengenai 

definisi masyarakat normal kepada Penderita TBC. 

Berbeda dengan penderita TBC lain yang lebih berumur, Bapak Y 

cenderung tidak terlalu sedih karena tidak bisa berpartisipasi dalam acara besar 

yang diadakan desa. Beliau merasa rendah diri dan takut membuat masyarakat lain 

merasa terganggu dengan kehadiran beliau. Dalam hal ini, Bapak Y lebih memilih 

untuk menghindar dari warga. Harapan beliau yang paling utama adalah agar segera 

sembuh dan bisa menjalani aktifitas seperti semula. Walaupun beliau masih 

memiliki keinginan untuk ikut andil dalam kegiatan yang ada di Desa Grajagan, 

namun hal tersebut bukan menjadi fokus utamanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beragam respon yang dimunculkan oleh Penderita TBC tetap memiliki 

sebuah kesamaan yaitu, mereka ingin diberlakukan sama dengan masyarakat 

lainnya. Mereka tetap merasakan perubahan sikap serta diskriminasi yang timbul 

dari masyarakat akibat penyakit yang diderita. Hal tersebut terjadi karena adanya 

jarak antara identitas virtual masyarakat Desa Grajagan dengan identitas aktual 

penderita TBC. 

Seseorang cenderung menolak identitas aktual yang ada jika hal tersebut 

menyangkut dirinya maupun keluarganya. Berdasarkan pengamatan yang 

dilakukan oleh peneliti, tidak terdapat diskriminasi dalam keluarga Penderita TBC, 

mereka cenderung melindungi dan ikut merasakan dampak negatif akibat anggota 

keluarganya terjangkit Penyakit TBC. Keluarga maupun Penderita TBC dipaksa 

harus menerima kenyataan tentang identitas virtual yang ada.  

Ketika seseorang memiliki atribut yang berbeda dengan mayoritas 

masyarakat di suatu tempat, maka orang tersebut akan menjadi orang asing. 

Menjadi orang asing bisa mulai terjadi dari perilaku masyarakat mayoritas terhadap 

orang tersebut, atau dari pikiran orang itu sendiri. Saat seseorang dengan kesadaran 

posisinya di masyarakat, maka dia cenderung akan bersikap pasif seperti salah satu 

penderita TBC dalam penelitian ini, karna beliau sadar telah memiliki atribut yang 

berbeda dengan masyarakat mayoritas, beliau bersikap pasif dan hanya menerima 

keadaan yang terjadi. Seperti pada pernyataan beliau yaitu : 

“Kalau tidak penting ya saya tidak berhubungan dengan orang-orang. Kalau 

bicara sama orang lain ya saya harus pakai masker mbak.” 

(Bapak Y, wawancara pada 28-04-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dengan menerima kondisinya yang memiliki atribut berbeda dengan 

masyarakat mayoritas, Bapak Y lebih memilih untuk menghindar dan tidak 

berinteraksi jika memang tidak penting. Beliau cenderung menjaga jarak pada 

masyarakat. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh keadaan keluarga beliau semenjak 

Bapak Y terjangkit TBC. Dalam lingkup keluarga, Bapak Y mendapat perlakuan 

yang berbeda pula walaupun pihak keluarga tetap mendukung kesembuhan beliau. 

Seperti dalam pernyataan Bapak Y berikut : 

“Tidur tidak boleh campur sekarang. Jadi saya sekarang tidur ya di depan 

TV mbak. Terus ya gak boleh meludah dan batuk sembarang tempat.” 

(Bapak Y, wawancara pada 28-04-2018) 

Dengan kondisi yang diterima dari pihak keluarga yang lebih berhati-hati 

semenjak Bapak Y menderita TBC, menjadi salah satu faktor pendukung sikap 

Bapak Y yang lebih memilih untuk menghindari interaksi langsung dengan 

masyarakat. Beliau menjadi lebih pasif dan berharap penyakitnya segera berlalu 

tanpa berusaha melakukan pembelaan akan kondisinya. 

Namun dalam lingkup keluarga, beliau masih merasa bahwa mendapat 

dukungan dari keluarga terkait kesembuhan Bapak Y. Sikap Bapak Y yang akhirnya 

menjadi lebih hati-hati selama berinteraksi dengan keluarga dilakukan untuk 

melindungi anggota keluarganya yang lain agar tidak tertular penyakit TBC. Beliau 

tetap merasa bahwa pihak keluarga mendukung secara penuh proses kesembuhan 

Bapak Y, seperti pernyataan beliau yaitu : 

“Keluarga ya hati-hati takut tertular, tapi keluarga terus mendukung biar 

pengobatannya juga berhasil.” 

(Bapak Y, wawancara pada 28-04-2018) 

Yang menjadi kecemasan Bapak Y tentang kondisinya adalah proses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pengobatan beliau. Walaupun beliau cenderung pasif dengan pandangan 

masyarakat mengenai kondisinya, beliau juga tidak berupaya untuk menyangkal 

identitas aktual yang dimiliki, namun beliau tetap berupaya untuk bisa segera 

sembuh. Hal tersebut tanpa sadar beliau lakukan untuk bisa kembali masuk dalam 

kriteria masyarakat yang diinginkan atau masuk dalam virtual social identity. 

Masyarakat yang tidak memiliki atribut yang sama untuk bisa masuk kedalam 

kategori virtual social identity memiliki cara masing-masing dalam menerima 

keadaan tersebut. Seperti ketiga informan penderita TBC pada penelitian ini. 

Stigma yang muncul pada Penderita TBC bermacam-macam, tergantung 

dari kondisi yang diharapkan di masyarakat bagi penderita TBC tersebut. Pada 

penelitian kali ini, peneliti menggunakan 3 informan utama berdasarkan perbedaan 

umur maupun gender yang masuk pada usia produktif di masyarakat. Pengalaman 

mereka berbeda-beda, selain itu mereka juga memiliki respon yang berbeda 

terhadap stigma yang mereka dapatkan. Namun stigma tersebut muncul karena 

interaksi yang dilakukan antara Penderita TBC dan masyarakat lainnya. Pada 

penelitian ini, peneliti akan membahas bentuk-bentuk stigma yang dialami oleh 

Penderita TBC sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 6 : Bentuk-bentuk stigma terhadap Penderita TBC 

Stigma Bentuk 

Diskriminasi 

Definisi Informan yang 

Mengalami 

1. Dianggap 

ancaman 

menularkan 

penyakit 

1. Dijauhi dan 

dihindari 

Masyarakat 

cenderung 

menjauh atau 

menghindar jika 

bertemu karna 

merasa takut 

terturar TBC 

Semua informan 

utama 

2. Dianggap 

tidak mampu 

menjadi bagian 

panitia acara 

desa 

2. Tidak diikut 

sertakan dalam 

kepanitiaan acara 

yang 

diselenggarakan 

oleh desa 

Dianggap tidak 

mampu menjadi 

bagian dari panitia 

acara di desa 

karena dianggap 

lemah dan hanya 

akan menyusahkan 

panitia yang lain 

Informan X (laki-

laki, usia 28 tahun) 

Sumber : Data peneliti, 2018 

Ketika seseorang terjangkit TBC, maka orang tersebut dianggap bukan lagi 

menjadi bagian dari masyarakat normal. Masyarakat dominan beranggapan bahwa 

penderita TBC memiliki atribut yang berbeda dengan identitas sosial virtual yang 

ada. Menjadi orang asing di tengah-tengah masyarakat membuat Penderita TBC 

sering kali mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan seperti dijauhi atau orang 

lain akan menghindar jika berada disatu lokasi yang sama dengan penderita TBC. 

Seperti yang dikemukakan oleh salah satu informan yaitu: 

“Sekarang jika bicara dengan teman atau tetangga mereka pasti menjawab 

sambil berpaling cenderung menghindari , kadang orang-orang kalau 

disekitar saya juga menutup hidung.” 

(Bapak Y, wawancara pada 28-04-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Dari pernyataan Bapak Y diatas, menunjukkan bahwa terdapat stigma. 

Setelah terjangkit TBC kehidupan beliau mulai berubah, banyak dari tetangga atau 

masyarakat yang mengetahui Bapak Y terjangkit TBC menjadi menjauh. 

Masyarakat mungkin melakukan upaya untuk melindungi diri dari resiko tertular, 

namun tanpa mereka sadari hal tersebut merupakan bentuk diskriminasi yang 

berarti Bapak Y adalah sosok yang harus dijauhi atau dihindari di masyarakat.  

Ketika tolak ukur yang ada pada masyarakat dominan adalah kita harus 

memiliki tubuh yang sehat, maka seseorang yang tidak memiliki atribut tersebut 

menerima dampak yang harus diterima salah satunya adalah dihindari oleh 

masyarakat dominan. 

Pandangan masyarakat terhadap penderita TBC yang langsung 

memunculkan sikap menghindar dan menjauh seperti itu yang sangat merugikan 

para penderita TBC. Mereka memiliki hak yang sama seperti masyarakat lainnya 

untuk bisa tetap berinteraksi, dengan penyakitnya mereka masih bisa melakukan 

interaksi dengan menggunakan masker. Terlebih dalam hal interaksi sehari-hari 

seperti menanyakan kabar, bertanya tentang suatu hal, maupun melakukan jual beli. 

 Selain Bapak Y, informan lain yang juga mengalami dampak stigma 

dihindari dan dijauhi adalah Ibu V. beliau juga merasakan perbedaan sikap dari 

masyarakat setelah beliau mengidap TBC, seperti pernyataan dari beliau : 

“Ya orang-orang sekarang jadi bersikap lain ke saya. Kayak menghindar 

atau kalau ketemu gak mau dekat-dekat.” 

(Ibu V, wawancara pada 28-04-2018) 

Pernyataan Ibu V tersebut mendukung pernyataan yang diberikan oleh 

Bapak Y. Berdasarkan informasi dari Ibu V, beliau menjadi lebih sulit melakukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



interaksi. Masyarakat cenderung menghindar, hal tersebut berdampak pada 

pekerjaan Ibu V. Beliau bekerja sebagai penjual sayur keliling, hal tersebut 

menuntut beliau harus banyak berinteraksi dengan pembelinya. Sebagian besar 

pembeli dagangan Ibu V yang mengetahui tentang penyakitnya menjadi enggan 

untuk membeli dagangan dari beliau. Seperti penuturan beliau berikut : 

“Iya ada mbak, jadi lebih sepi karna saya kan batuk-batuk walaupun sudah 

pakai masker ya masih berdampak juga jadi sepi.” 

(Ibu V, wawancara pada 28-04-2018) 

Dari penuturan Ibu V diatas, kondisi beliau yang terjangkit TBC serta 

stigma yang harus diterima dihindari dan dijauhi oleh masyarakat membuat 

penghasilan beliau menurun. Dengan adanya stigma tersebut berpengaruh pada 

jumlah masyarakat yang tetap mau membeli dagangan Ibu V walaupun mereka tau 

Ibu V sedang proses penyembuhan Penyakit TBC. Dalam menanggapi stigma 

tersebut, Ibu V memilih untuk berusaha menyangkal kondisinya dengan tetap 

percaya bahwa dirinya masih menjadi bagian masyarakat normal. Sesuai dengan 

pernyataan beliau ketika ditanya apakah masih masuk dalam kategori masyarakat 

normal dengan kondisinya saat ini, yaitu: 

“Ya masih lah mbak, cuman kan sekarang masih sakit jadi ya terbatas. Kalau 

sudah tidak sakit kan ya bisa sama lagi seperti dulu.” 

(Ibu V, wawancara pada 28-04-2018) 

Dari pernyataan beliau, Ibu V memberikan respon atas stigma yang muncul 

dengan menyangkal kondisinya yang tidak memiliki identitas sosial virtual.  Beliau 

merasa stigma yang mengakibatkan beliau dihindari dan dijauhi bukan karena 

beliau tidak lagi menjadi anggota masyarakat normal melainkan karna kondisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



penyakitnya tersebut, dan penyakitnya adalah suatu hal yang akan segera sembuh. 

Sehingga beliau yakin kondisinya akan segera kembali seperti semula ketika sudah 

sembuh. 

Berbeda dengan respon yang diberikan oleh informan lainya yaitu Mas X. 

beliau merasa dampak stigma yaitu dihindari dan dijauhi sangat memberikan 

dampak yang negatif pada kehidupannya. Dengan usianya yang masih produktif, 

beliau menjadi terbatas melakukan banyak hal karna masyarakat cenderung 

menjauh dan menghindar jika harus berinteraksi dengan Mas X. seperti pernyataan 

beliau yaitu: 

“Ya sering mbak, soalnya kan sekarang orang-orang jadi kayak ngejauh 

gitu, ya saya cuma bisa sabar sampai penyakit ini sembuh. Ya sedih ya gak 

enak mbak rasanya. Gimana ya pokoknya ngerasa susah aja sekarang.” 

(Mas X, wawancara pada 04-09-2017) 

Dalam pernyataan Mas X, beliau menekankan beberapa kata seperti sedih, 

tidak enak, dan susah. Hal tersebut berarti beliau benar-benar merasakan dampak 

yang negatif dari stigma dijauhi dan dihindari. Hal tersebut merubah hidupnya dan 

menjadikan Mas X menjadi lebih pendiam dan cenderung menghindari interaksi 

dengan masyarakat. Hal tersebut didukung dari pernyataan dari keluarga beliau, 

yaitu: 

“Perubahan ya apa ya mbak ya, paling sekarang dia jadi jarang keluar dulu 

sebelum sakit setiap malam pasti kumpul-kumpul sama temenya kalau 

sekarang paling keluar pas kerja bantu bapaknya di sawah atau pas ada perlu 

aja.” 

(Ibu E, wawancara pada 07-09-2017) 

 Dari pernyataan Ibu E tersebut mendukung bahwa setelah terjangkit TBC, 

Mas X menjadi menutup diri dan mengurangi interaksi dengan masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sedangkan sebelum terjangkit TBC Mas X merupakan orang yang aktif berinteraksi 

dengan masyarakat lainnya. Dari pihak keluarga selalu mendukung agar Mas X bisa 

segera sembuh dan tidak lagi dijauhi maupun dihindari. Seperti pernyataan lainnya 

dari Ibu E yaitu: 

“Pasti mbak, kita disini ya pinginnya dia cepet sembuh biar bisa ikut 

kegiatan lagi disini biar bisa kumpul-kumpul lagi kayak dulu. Kasian kalau 

sekarang kan cenderung dihindari.” 

(Ibu E, wawancara pada 07-09-2017) 

Pihak keluarga mendukung sepenuhnya proses kesembuhan para penderita 

TBC. Dalam kasus Mas X, beliau paling merasa terpukul karena usianya yang 

produktif sehingga ketika terjangkit TBC maka beliau harus meninggalkan 

kebiasaan sebelumnya yang aktif dalam kegiatan di desa. Beliau masih memiliki 

keinginan untuk tetap andil dalam kepanitiaan acara yang diadakan di desa namun 

semenjak diketahui menderita TBC maka beliau menjadi tidak diikutsertakan lagi 

kedalam kepanitiaan acara desa. Seperti pernyataan Mas X : 

“Kalau mau ya iya mbak apalagi kan saya biasanya juga ikut jadi panitia 

agustusan.” 

(Mas X, wawancara pada 04-09-2017) 

Sebelum terjangkit TBC Mas X merupakan salah satu panitia agustusan 

yang diadakan desa, beliau merupakan masyarakat yang aktif dan menjadi salah 

satu anggota karangtaruna. Menjadi panitia acara desa merupakan sebuah 

kebanggaan bagi Mas X. Setelah beliau sakit dan tidak diikut sertakan lagi menjadi 

panitia acara desa, membuat Mas X semakin merasa sedih. Menurut Mas X beliau 

sebenarnya masih sanggup menjadi salah satu panitia, sesuai dengan pernyataan 

beliau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Sanggup mbak kan saya juga masih bisa pakai masker kalau keluar, terus 

kan panitia itu banyak jenisnya mbak, gak papa gak dikasih bagian yang 

berat-berat asalkan ikut andil itu kan udah bikin seneng orang ini juga 

acaranya kita-kita orang desa sini.” 

(Mas X, wawancara pada 04-09-2017) 

 

Dari pihak keluarga Mas X juga menyesali keadaan tersebut. Menurut 

mereka Mas X sebenarnya masih sanggup menjadi bagian dari panitia acara desa. 

Hal tersebut menandakan bahwa stigma yang melekat pada Mas X sangat 

merugikan kehidupan Mas X setelah beliau terjangkit TBC. Stigma bahwa 

penderita TBC dianggap tidak mampu menjadi panitia acara besar di desa juga 

terlihat dari informasi yang diberikan oleh salah satu aparat desa yaitu: 

“Kalau yang menderita TBC itu saya kira tidak boleh. Karna apa, karna TBC 

itu adalah penyakit menular jadi kan ada resiko. Nanti takut kalau menular 

ke yang lain. 

(Bapak A, wawancara pada 02-03-2017) 

Berdasarkan pernyataan dari Bapak A tersebut, maka dapat dilihat bahwa 

masyarakat normal cenderung langsung beranggapan bahwa penderita TBC tidak 

akan sanggup menjadi bagian dari panitia acara desa. Stigma tersebut muncul dari 

ketakutan masyarakat yang normal akan tertularnya penyakit TBC. Mereka 

memilih untuk tidak mengambil resiko dengan mengikutsertakan penderita TBC 

kedalam panitia acara. Walaupun mereka juga sudah banyak yang tau jika penderita 

TBC sudah mendapat pembekalan dari pihak puskesmas dan juga bahwa penderita 

TBC sanggup lebih berhati-hati dan menggunakan masker jika berinteraksi dengan 

masyarakat lain. 

Selain dari pihak aparat desa, masyarakat lain juga beranggapan bahwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



penderita TBC tidak sanggup menjadi panitia acara di desa. Hal tersebut didukung 

oleh pernyataan dari salah satu anggota masyarakat di Desa Grajagan yaitu: 

“Selama ini ya dia emang sering jadi panitia-panitia gitu mbak, tapi kalau 

sekarang kayaknya ya enggak. Soalnya kan biar sembuh dulu.” 

(Ibu D, wawancara pada 06-10-2017) 

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa walaupun Ibu D mengetahui 

kenyataan jika sebelum menderita TBC Mas X aktif ikut bagian dalam kepanitiaan 

acara di desa, setelah terjangkit TBC beliau dianggap tidak sanggup menjadi 

panitia. Walaupun Ibu D memberikan alas an bahwa pernyataan beliau ditujukan 

agar Mas X sembuh dulu, namun tanpa beliau sadari hal tersebut juga menjadi 

sebuah stigma yang harus diterima oleh penderita TBC. 

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hasna Sarikusuma, 

subyek cenderung dijauhi, diperlakukan negatif oleh lingkungan karena dianggap 

sebagai aib, pembawa penyakit menular, penyakit kutukan. Menurut penelitian 

tersebut, masyarakat ahirnya memberikan label negatif dan juga bentuk 

diskriminasi terhadap penderita penyakit menular. 

Jika kembali melihat pandangan dari pihak keluarga penderita TBC, 

keluarga merasa kecewa karna penderita TBC seolah tidak diberi kesempatan untuk 

menunjukkan bahwa dia mampu berpartisipasi. Sedangkan dalam melakukan 

pekerjaan sehari-hari penderita TBC masih tetap bekerja dan tidak berhenti kerja 

atau harus selalu berada di dalam rumah. Bahkan anggota keluarga penderita TBC 

yang setiap hari tinggal bersama juga tidak ada yang tertular TBC. Sehingga 

informan yang merupakan anggota keluarga penderita TBC beranggapan bahwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sebenarnya penderita TBC masih sanggup menjadi panitia acara yang 

diselenggarakan oleh desa. Seperti pada pernyataan beliau beirkut: 

“Sanggup-sanggup aja menurut saya mbak soalnya kan walaupun sakit dia 

juga masih bisa kerja gak yang harus terus-terusan tidur atau dirumah.” 

(Ibu E, wawancara pada 07-09-2017) 

Hal tersebut juga diungkapkan oleh penderita TBC yang ahirnya membuat 

beliau merasa kecewa dengan stigma dianggap tidak sanggup menjadi bagian 

panitia acara yang diselenggrakan desa. Seperti pernyataan Mas X yaitu: 

“Wah ya jelas mbak kecewa karna ya sebenanya saya merasa sanggup-

sanggup aja jadi panitia.” 

(Mas X, wawancara pada 04-09-2017) 

Pada kasus stigma dianggap tidak mampu menjadi bagian panitia acara 

desa, yang mengalami dampaknya adalah Mas X karena beliau masih berusia 28 

tahun yang tergolong muda. Beliau juga sebelumnya aktif dalam kegiatan desa serta 

aktif berinteraksi dengan masyarakat. Sedangkan informan lain yang usianya diatas 

Mas X tidak terlalu terpengaruh dengan stigma bahwa penderita TBC dianggap 

tidak sanggup menjadi bagian dari panitia acara desa. Seperti yang diungkapkan 

salah satu informan yaitu: 

“Ingin, tapi menunggu sembuh dulu mbak.” 

(Bapak Y, wawancara pada 28-04-2018) 

“Masih ingin, tapi menunggu sembuh dulu mbak.” 

(Ibu V, wawancara pada 28-04-2018) 

Dari pernyataan dua informan diatas menunjukkan bahwa mereka tidak 

merasa kecewa bila tidak diikutsertakan dalam kepanitiaan acara desa. Walaupun 

mereka ingin ikut andil dalam kegiatan yang diselenggarakan desa tapi mereka 

menunggu kondisinya sembuh terlebih dahulu. Berdasarkan pengamatan di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



lapangan, Bapak Y maupun Ibu V memang tidak terlalu focus pada kesempatan 

untuk bisa ikut andil dalam panitia acara yang diselenggarakan desa. 

Stigma yang paling mengganggu penderita TBC adalah stigma dianggap 

ancaman menularkan penyakit. Akibat munculnya stigma tersebut para penderita 

TBC seolah menjadi suatu masalah yang muncul di masyarakat. Penderita TBC 

tidak lagi dianggap sebagai masyarakat normal. Mereka ditakuti karena masyarakat 

dominan cenderung memberikan reaksi perlindungan diri dengan tidak mau 

berhubungan atau berinteraksi dengan penderita TBC agar tidak tertular penyakit 

TBC. 

Pandangan masyarakat dominan masih menganggap bahwa penderita TBC 

merupakan sebuah ancaman yang berbahaya bagi kesehatan mereka. Walaupun 

sudah ada upaya penyembuhan dan penderita TBC juga menjadi lebih hati-hati 

dengan menggunakan masker, namun hal tersebut tetap tidak mengurangi 

kecemasan masyarakat.  

“Kalau berdasarkan yang saya tahu ya mbak, warga itu masih banyak yang 

menganggap penderita TB itu mengganggu. Banyak dari warga yang takut 

TBC itu penyakit menular jadi kalau deket dengan orang sakit TBC harus 

hati-hati, padahal ya kalau saling menjaga kode etik istilahnya itu ya tidak 

masalah. Orang yang sakit TBC harus selalu pakai masker.” 

(Bapak Eka, wawancara pada 02-02-2017) 

Dari pernyataan Bapak Eka selaku petugas TB di Puskesmas Grajagan, 

masih banyak masyarakat yang takut tertular dan hal tersebut memunculkan stigma 

penderita TBC dianggap ancaman menularkan penyakit. Walaupun sebenarnya 

dengan adanya kode etik atau disiplin yang diterapkan maka penderita TBC tidak 

akan menjadi ancaman bagi masyarakat. Peraturan yang ketat kepada penderita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TBC untuk selalu menggunakan masker jika keluar rumah juga sudah diterapkan 

dengan baik di Desa Grajagan. 

Dalam lingkup keluarga, mereka juga awalnya memiliki kecemasan akan 

tertular penyakit TBC. Namun dengan penyuluhan yang diberikan mereka 

mengesampingkan pikiran tersebut dan berusaha tidak memunculkan stigma 

penderita TBC dianggap ancaman menularkan penyakit menular. Seperti 

pernyataan dari salah satu keluarga penderita TBC yaitu: 

“Awalnya ya juga takut tapi kan di awal dulu ada orang puskesmas yang 

ngecek saya sama bapak apa tertular juga tapi ternyata nggak, dari situ kita 

juga dikasih tau yang penting jaga kebersihan, anak saya juga kalo batuk 

lebih hati-hati lagi, ya alhamdulillah sampai sekarang gak ketularan mbak.” 

(Ibu E, wawancara pada 07-09-2017) 

Berbeda dengan Ibu E yang bisa menerima informasi yang datang dari pihak 

puskesmas dan tidak memunculkan stigma kepada penderita TBC, masyarakat 

dominan cenderung memilih untuk tetap beranggapan bahwa penderita TBC itu 

berbahaya dan memunculkan stigma penderita TBC dianggap ancaman menularkan 

penyakit TBC. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan pada penelitian 

ini yaitu : 

“Penyakit TBC itu sebetulnya penyakit menular jadi kita harus apa, bisa 

menjaga berhati-hati kita harus pake masker kalau kita kesana kemari jalan 

kita harus bisa melindungi penyakit itu, karna penyakit itu adalah penyakit 

menular.” 

(Bapak A wawancara pada 02-03-2017) 

Berdasarkan pernyataan di atas ditekankan beberapa kali bahwa penyakit 

TBC adalah penyakit menular dan dihimbau bahwa masyarakat harus berhati-hati. 

Dengan adanya pola pikir tersebut membuat stigma yang melekat pada penderita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TBC berdampak buruk bagi kehidupan sosial mereka. Seolah penderita TBC benar-

benar menjadi ancaman yang berbahaya bagi masyarakat umum lainnya. 

“Ya pernah ada beberapa orang yang kurang nyaman dekat-dekat dengan 

saya, ya apalagi kan saya sering batuk-batuk terus orang orang juga pada 

tau kalau TBC itu menular jadi ya mereka pada takut.” 

(Mas X, wawancara pada 04-09-2017) 

Berdasarkan pernyataan dari Mas X, menunjukkan bahwa beliau merasakan 

dampak dari stigma dianggap ancaman menyebarkan penyakit TBC. Mas X sadar 

bahwa masyarakat tidak mau dekat-dekat dengan beliau setelah beliau terjangkit 

TBC karna takut tertular. Walaupun Mas X sudah melakukan pencegahan dengan 

menggunakan masker saat akan berinteraksi dengan masyarakat lain dan juga lebih 

berhati-hati saat meludah, masyarakat tetap takut untuk melakukan interaksi dengan 

penderita TBC. 

Hal serupa juga dialami oleh penderita TBC lain yaitu Bapak Y. beliau juga 

merasakan stigma dianggap ancaman menularkan penyakit TBC. Beliau merasa 

perlakuan masyarakat menjadi berbeda setelah beliau terjangkit TBC. Seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Y yaitu: 

“Diterima tapi diperlakukan beda, karena masyarakat kayak takut ketularan 

gitu.” 

(Bapak Y, wawancara pada 28-04-2018) 

Dalam pernyataan tersebut menyiratkan bahwa Bapak Y merasa bahwa 

semenjak sakit beliau menerima stigma dianggap ancaman menularkan penyakit 

TBC. Hal tersebut mendukung pernyataan Mas X sebelumnya. Hal serupa juga 

dialami oleh informan berikutnya yaitu : 

“Ya sekarang tetangga selalu memalingkan muka saat bicara dengan saya, 

tidak mau berhadapan langsung karena mereka takut tertular juga.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Ibu V, wawancara pada 28-04-2018) 

Adanya stigma yang menganggap bahwa Ibu V merupakan ancaman yang 

bisa menularkan penyaki TBC kepada masyarakat membuat Ibu V menjadi 

mengalami kesulitan dalam pekerjaannya. Karena pekerjaan beliau adalah 

berjualan sayuran keliling maka beliau membutuhkan interaksi dan kepercayaan 

masyarakat untuk membeli dagangan beliau. Ahirnya Ibu V harus melakukan 

perubahan pada rutinitas kerjanya.  

“Saya sekarang mengurangi jumlah pasokan sayur, lalu tidak memaksakan 

diri jadi kalau sudah mulai terasa letih ya saya pulang.” 

(Ibu V, wawancara pada 28-04-2018) 

Masyarakat bisa saja tidak bermaksut untuk menjadikan seorang penderita 

TBC sebagai sosok yang dianggap ancaman. Namun tanpa mereka sadari usaha 

mereka yang terlalu posesif dalam mencegah tertular penyakit TBC menimbulkan 

stigma bagi penderita TBC. Walaupun dari pihak puskesmas sudah memberikan 

penyuluhan dan melakukan cek rutin kepada masyarakat untuk mencari apakah ada 

kemungkinan salah satu masyarakat yang terjangkit TBC, masyarakat dominan 

tetap melakukan tindakan sesuai keinginan mereka yang memunculkan stigma 

terhadap penderita TBC. 

Namun dari semua dampak negatif yang sudah dijelaskan sebelumnya, 

masih ada dampak positif yang muncul dari adanya stigma terhadap penderita TBC. 

Seperti yang dialami oleh salah satu informan pada penelitian ini yaitu : 

“Apa ya, kalau hal baiknya itu sekarang saya jadi punya waktu lebih banyak 

dengan keluarga. Dulu kan setiap hari keluyuran terus tuh mbak hehehe. 

Saya juga jadi ngerasain gimana ibuk sabar dan telaten ngedukung saya buat 

sembuh walaupun usia saya juga udah gak muda lagi. Ya lebih ke keluarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sih mbak.” 

(Mas X, wawancara pada 04-09-2017) 

Stigma yang diberikan oleh masyarakat juga memberikan dampak positif 

bagi Mas X. Beliau menjadi memiliki waktu lebih banyak untuk keluarganya, 

beliau juga menjadi bisa merasakan kasih saying dari orang tua yang selalu 

mendukung kesembuhan Mas X. dulu sebelum terjangkit TBC beliau jarang 

memiliki waktu Bersama keluarga. Setelah seharian bekerja, Mas X lebih suka 

menghabiskan malam Bersama teman-temannya sampai ahirnya dia terjangkit 

TBC. Dengan usia yang sudah cukup matang beliau bisa merasakan kasih saying 

seorang ibu yang tetap membantu disaat kondisi terburuknya. 

 Kesimpulan sementara yang bisa diambil dari hasil penelitian diatas yaitu, 

bahwa dengan adanya perbedaan antara identitas sosial virtual dan identitas sosial 

aktual maka terbentuklah stigma bagi individu yang dianggap tidak bisa memenuhi 

harapan kaum dominan atau masuk dalam kategori identitas aktual. Penderita TBC 

masuk kedalam kategori identitas actual karna tidak memiliki atribut yang 

diharapkan pada identitas virtual, maka penderita TBC akhirnya mendapatkan 

dampak dari stigma yang sudah tersebar di masyarakat. Hal tersebut menimbulkan 

perlakuan diskriminatif pada penderita TBC. 

5.4 Cara Mengurangi Stigma Penderita TBC (Covering) 

Mayoritas penderita TBC melakukan covering dengan menggunakan 

masker, selain sebagai kewajiban masker juga digunakan untuk mengurangi 

ketegangan yang ditimbulkan di masyarakat. Setiap ingin berinteraksi dengan orang 

lain maka penderita TBC harus menggunakan masker. Selain itu penderita TBC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



juga melakukan covering dengan mengurangi intensitas keluar rumah kecuali 

bekerja, seperti yang dilakukan informan Bapak Y berikut : 

“Kalau tidak penting ya saya tidak berhubungan dengan orang-orang. Kalau 

bicara sama orang lain ya saya harus pakai masker mbak.” 

(Bapak Y, wawancara pada 28-04-2018)  

Untuk mengurangi ketegangan di masyarakat, Bapak Y memilih untuk tidak 

berhubungan dulu kecuali ada hal yang penting sampai penyakitnya sembuh. Hal 

tersebut dapat mengurangi stigma dianggap ancaman menularkan penyakit. Selain 

Bapak Y, informan lain yaitu Ibu V melakukan covering dengan cara yang berbeda. 

Ibu V semenjak menderita TBC mengalami penurunan berat badan, beliau 

setiap keluar rumah dan bekerja selain memakai masker juga memakai jaket. Hal 

tersebut dilakukan karena Ibu V ingin menutupi kondisi tubuhnya yang semakin 

kurus. Menurut beliau, hal tersebut dilakukan untuk mengurangi pandangan 

masyarakat agar tidak menilai beliau lemah. Seperti pernyataan beliau : 

“Biar tidak semakin dinilai penyakitan dan lemah.” 

(Ibu V, wawancara pada 28-04-2018) 

Cara yang dilakukan Ibu V ketika keluar rumah menggunakan jaket tersebut 

dapat mengurangi adanya stigma yang ditimbulkan oleh perbedaan identitas sosial 

virtual dengan identitas sosial aktual yang ada di masyarakat Desa Grajagan atau 

dalam kasus ini adalah perbedaan harapan masyarakat bahwa seseorang harus sehat 

jasmani dan rohani namun kenyataannya Ibu V tidak bisa memenuhi tersebut 

karena menderita TBC. 

Sedangkan covering yang dilakukan oleh Mas X hampir sama dengan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bapak Y, yaitu dengan mengurangi intensitas bertemu warga. Selain itu Mas X juga 

berusaha teratur mengkonsumsi obat agar keluarga dan pihak kesehatan juga tidak 

cemas dan yakin bahwa beliau akan sanggup sembuh hal tersebut diharapkan 

mampu mengurangi ketegangan dilingkup terdekat. Mas X yang dulunya sering 

menghabiskan waktu dengan berkumpul Bersama teman-temannya setelah sakit 

menjadi mengurangi berkumpul dengan teman-temannya. Seperti pernyataan 

beliau : 

“Ya mau gimana lagi. Kalo keluar rumah saya pakai masker, sebisa mungkin 

teratur minum obat biar cepet sembuh, sama itu mbak ngurangin kumpul 

kumpul dulu biar orang orang tidak terlalu risih ada saya.” 

(Mas X, wawancara pada 04-09-2017) 

Penderita TBC berusaha mengurangi ketegangan yang ada di masyarakat 

dengan melakukan upaya-upaya seperti menggunakan masker, memakai jaket, dan 

mengurangi intensitas bertemu dengan warga. Setiap penderita berharap bisa 

menyelesaikan pengobatan dengan baik dan bisa segera sembuh agar bisa 

berkumpul dan menjalankan aktifitas seperti sedia kala.  

Hal tersebut sesuai dengan konsep menurut Goffman, untuk mengurangi 

stigma yang diketahui secara langsung disebut sebagai covering. Untuk mengurangi 

ketegangan akibat stigma yang dapat diketahui secara langsung maka untuk 

mengurangi stigma tersebut adalah dengan cara mengurangi ketegangan atau 

disebut sebagai covering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai stigma pada 

Penderita TBC di Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, 

memang benar tedapat beberapa bentuk stigma pada Penderita TBC yaitu dianggap 

ancaman menularkan penyakit, dan dianggap tidak mampu menjadi bagian acara 

kegiatan desa. Hal tersebut dikarenakan Penderita TBC dianggap tidak bisa 

memenuhi kriteria identitas virtual yang dibentuk oleh masyarakat dominan. 

Dengan kata lain, terdapat perbedaan antara identitas sosial virtual atau identitas 

yang diharapkan oleh masyarakat dominan dengan kondisi Penderita TBC yang 

akhirnya masuk dalam kategori identitas sosial aktual.  

 Stigma yang muncul pada Penderita TBC akhirnya menimbulkan dampak 

berupa diskriminasi kepada penderita TBC. Mayoritas masyarakat di Desa 

Grajagan menganggap bahwa penderita TBC patut dihindari karena dianggap 

sebagai ancaman dalam penularan penyakit TBC. Hal tersebut dirasa mengganggu 

kesejahteraan masyarakat.  

 Selain itu beberapa bentuk stigma yang muncul pada Penderita TBC di Desa 

Grajagan sebagai berikut : 

1. Dianggap ancaman menularkan penyakit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Dianggap tidak mampu menjadi bagian panitia acara desa 

 Setelah peneliti sudah mendapatkan bentuk stigma pada Penderita TBC, 

maka dampak dari stigma tersebut dapat diketahui. Ada dampak negative maupun 

positif yang dialami oleh Penderita TBC. Dampak postif yang muncul adalah 

setelah mengidap TBC, penderita menjadi memiliki waktu lebih banyak untuk 

keluarganya. Penderita TBC juga jadi menyadari betapa penting peran keluarga 

dalam proses penyembuhan penyakit tersebut. Selain itu dampak negative yang 

muncul sesuai dengan stigma yang diterima oleh Penderita TBC adalah dijauhi dan 

dihindari, serta penderita TBC yang masih merasa sanggup dan ingin ikut andil 

dalam kepanitiaan acara desa tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi. 

6.2 Saran 

 Saran yang disampaikan pada penelitian ini diperoleh berdasarkan 

kesimpulan yang sudah peneliti mulai dari awal melakukan pengamatan, 

wawancara kepada para informan dan juga dari berbagai sumber pendukung 

lainnya. Saran yang dapat disampaikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Saran bagi Penderita TBC 

 Stigma yang sudah muncul di masyarakat mengenai penderita TBC yang 

akhirnya menimbulkan dampak diskriminasi seharusnya tidak membuat penderita 

merasa rendah diri dan menjadi menutup diri pada masyarakat. Penderita TBC 

harus tetap menjaga kode etik kesehatan yang sudah dijelaskan oleh pihak 

puskesmas sehingga menghindari penularan penyakit TBC di masyarakat. Hal 

tersebut jika dijaga dengan baik maka akan merubah pandangan masyarakat tentang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



stigma penderita TBC yang dianggap sebagai ancaman menularkan penyakit. 

Penderita TBC bila mampu menjaga kode etik seperti selalu memakai masker saat 

keluar, tidak meludah sembarangan, dan minum obat secara teratur serta menjaga 

pola makan, maka masyarakat akan semakin terhindar dari resiko tertular penyakit.  

2. Saran bagi pihak keluarga Penderita TBC 

 Bagi keluarga penderita TBC, peran keluarga sangat penting dan dibutuhkan 

dalam proses penyembuhan penderita TBC. Anggota keluarga harus tetap 

memantau apakah penderita TBC sudah meminum obat dan melakukan kontrol 

secara rutin ke puskesmas, dan juga pihak keluarga harus bisa menjadi tempat untuk 

penderita TBC berkeluh kesah dan menceritakan perasaannya bila terjadi hal yang 

menyulitkan dikalangan masyarakat. Keluarga adalah tempat yang dijadikan 

harapan terbesar bagi penderita TBC. Jadi dukungan dari pihak keluarga sangat 

dibutuhkan agar penderita TBC bisa melewati masa-masa pengobatan selama enam 

bulan dengan baik. 

3. Saran bagi LSM dan Pemerintah 

 Pihak LSM dan Pemerintah perlu bersama-sama meningkatkan sosialisasi 

kepada masyarakat mengenai penyakit TBC agar semakin memperdalam 

pengetahuan masyarakat mengenai penyakit TBC dan juga bisa mengurangi jumlah 

masyarakat yang terjangkit TBC di Desa Grajagan. Selain itu pemerintah juga harus 

terus memantau kesejahteraan masyarakat dengan kondisi lingkungan hidup. 

Karena salah satu factor yang membuat penyebaran penyakit TBC semakin 

meningkat adalah kondisi lingkungan yang kurang terjaga dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Saran bagi Masyarakat di Desa Grajagan 

 Masyarakat dominan di Desa Grajagan sebaiknya lebih membuka diri 

kepada individu yang tidak memiliki atribut sesuai harapan kaum dominan. Seperti 

pada kasus Penderita TBC, seharusnya masyarakat bisa lebih menerima dan 

mendukung proses penyembuhan penderita TBC. Tidak menutup kemungkinan 

penderita TBC juga masih sanggup melakukan aktifitas seperti biasanya dan bisa 

menjaga kode etik kesehatan agar tidak menimbulkan ancaman penularan penyakit 

TBC. 

5. Saran bagi Petugas Kesehatan 

 Bagi petugas kesehatan, diharapkan bisa bekerjasama dengan pihak 

pemerintah untuk memberikan sosialisasi mengenai penyakit TBC agar 

mengurangi jumlah penderita TBC serta bisa memberikan sosialisasi kepada 

masyarakat agar tidak terlalu memandang buruk penderita TBC, karena selama 

penderita mematuhi kode etik kesehatan yang sudah disarankan maka akan 

memperkecil kemungkinan penderita menularkan penyakit TBC ke masyarakat. 

Selain itu peran petugas untuk terus memberikan semangat kepada penderita agar 

rutin menjalani pengobatan sangat penting. Petugas tim TB juga sangat berperan 

untuk menjadi tempat konseling para penderita TBC, diharapkan petugas tim TB 

bisa semakin dekat dan menjadi sosok yang dipercaya oleh masyarakat. 
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