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Lampiran 1 

INTERVIEW GUIDE 

1. Latar Belakang Keluarga 

1) Hubungan klien dengan partisipan. 

2) Alasan partisipan menjadi pengasuh utama (ceregiver) 

bagi klien. 

3) Anggota keluarga yang mengalami skizofrenia selain klien. 

2. Riwayat Penyakit 

1) Riwayat penyakit anggota keluarga yang menderita 

skizofrenia. 

2) Pemahaman partisipan terhadap sebab awal atau gejala 

gangguan jiwa yang diderita anggota keluarganya. 

4) Pandangan partisipan tentang stigma tentang gangguan 

jiwa yang beredar di sekeliling keluarga/masyarakat. 

5) Pemahaman partisipan tentang gangguan jiwa khususnya 

skizofrenia. 

3. Upaya Penyembuhan 

1) Respon partisipan saat mengetahui anggota keluarganya 

mengalami skizofrenia. 

2) Penanganan pertama yang diberikan partisipan saat 

mengetahui anggota keluarganya mengalami skizofrenia. 

3) Jenis-jenis pengobatan alternatif yang sudah di tempuh 

klien untuk membantu proses penyembuhan. 

4) Pemahaman partisipan tentang pengobatan alternatif. 
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5) Dampak positif dan negatif dari pengobatan alternatif yang 

diberikan kepada klien. 

6) Upaya medis yang sudah dilakukan untuk membantu 

proses penyembuhan klien setelah menempuh 

pengobatan alternatif. 

7) Alasan partisipan beralih ke pengobatan medis setelah 

sebelumnya menempuh pengobatan alternatif. 

8) Dampak positif dan negatif setelah dilakukan pengobatan 

secara medis terhadap klien. 

4. Peran Keluarga 

1) Peran yang diberikan partisipan dalam merawat anggota 

keluarganya yang mengalami skizofrenia. 

2) Beban yang dirasakan partisipan dalam menjalankan 

perannya pada proses perawatan terhadap klien. 

3) Cara yang ditempuh untuk menyelesaikan beban yang 

dirasakan partisipan dalam proses perawatan klien. 
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Lampiran 2 

Transkrip Wawancara 

Partisipan 1 Wawancara 1 (P1W1) 

Inisial   : Ny. E (Kakak pertama pasien) 
Hari/Tanggal/Jam : Jumat, 06 November 2015 (08.00-10.45 
WIB) 
Tempat   : Ruang Tamu rumah Ny. E 
Keterangan  : 
RDY : Peneliti 
P : Partisipan 1 
Catatan Observasi : 

Partisipan 1 (Ny.E) sedang selesai menyiapkan 
makanan untuk pasien (S), sedangkan S sedang merokok 
di teras dan kemudian ikut berkomunikasi dengan peneliti. 
Ny.E menjelaskan kronoligis kejadian penyebab sakitnya S 
dengan sangat jelas, dan memperlihatkan foto ayahnya 
karena ia beranggapan bahwa ayahnya yang memberikan 
ilmu kekebalan tubuh untuk S sehingga membuat S sakit, 
dan ayahnya juga yang tidak mempercayai Ny.E untuk 
merawat S sejak awal sakit. 

 Verbatim l 

RDY Selamat pagi Bu.. maaf ya Bu saya mau ngrepoti 
tanya-tanya sebentar tentang Mas S.. 

1 
2 

P Iya, selamat pagi Mbak.. mari masuk Mbak, gak apa-
apa Mbak, sekarang kondisinya udah baik kok.. Ya 
alhamdullillah udah gak sering jalan-jalan lagi. 

3 
4 
5 

RDY Ohh, gitu y Bu.. ya alhamdulillah kalo sudah baik 
kondisinya, selalu rutin minum obat kan Bu Mas S? 

6 
7 

P Iya Mbak, selalu minum terus Mbak, malah dia yang 
apal jadwale terus njaluk dewe (hafal jadwalnya terus 
minta sendiri) soalnya S itu kalo pagi habis mandi 
terus sarapan biasanya langsung minum obat terus 
tidur, jadi sebelum tidur minta obatnya dulu sama 
saya. 

8 
9 

10 
11 
12 
13 

RDY Ohh, ngaten nggih Bu.. Bu, nyuwun ngapunten Ibu 
niku sedereke Mas S napa pripun hubunganipun kalih 
Mas S? (Ohh, gitu ya Bu.. Maaf Bu, Ibu saudaranya 
Mas S atau bagaimana hubungannya dengan Mas S?) 

14 
15 
16 
17 

P Kula niku Mbakyune sing gede dewe Mbak, nek S kui 
adhi kula sing paling ragil, wong kula 7 bersaudara 
Mbak. (Saya itu kakak perempuan yang paling besar 
sendiri Mbak, kalau S adik bungsu saya, saya 7 

18 
19 
20 
21 
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bersaudara Mbak). 22 

RDY Ohh, gitu.. jadi terus yang bertanggung jawab ngrawat 
Mas S njenengan nggih bu? (anda ya Bu?) 

23 
24 

P Nggih kula Mbak sing ngopeni S seko awale loro 
ngantek saiki wes mari ngono kui Mbak. lha aku 
rumangsa dadi Mbakyu sing gedhe dewe, adhiku lara 
koyo ngoten kula sing usaha mertaMbake ting pundi-
pundi wong kapak-kapakke S sedulurku Mbak. Nek 
sedulurku liyane adoh-adoh Mbak, sing liyane yo ono 
sing ora peduli S loro koyo ngono. Nek aku mesakke 
Mbak, wong dewe wes kelangan ibu, nek anak ragil 
kan biasane di sayang Mbak, dadi nek di tinggal ibu 
mesti paling kroso. Terus bapak y wes sepuh Mbak, 
dadi ra iso ngrawat S, bapak ki fanatik Mbak, dadi ora 
seneng nek S tak gowo mertombo neng ngendi- 
ngendi.. (ya saya Mbak yang merawat S dari awal 
sakit, sampai sekarang sembuh gitu Mbak. Lha saya 
menyadari jadi kakak yang paling besar sendiri, adik 
saya sakit seperti itu jadi saya yang berusaha mencari 
pengobatan kemana-mana soalnya bagaimanapun S 
itu saudara saya Mbak. Kalau saudara saya yang lain 
jauh-jauh Mbak, yang lain juga ada yang tidak peduli S 
sakit seperti itu. Kalau saya kasihan Mbak, soalnya 
kami sudah tidak punya ibu, kalau anak bungsu kan 
biasanya di sayang Mbak, jadi kalau di tinggal ibu pasti 
yang paling terasa. Terus bapak saya juga sudah tua 
Mbak, jadi tidak bisa mengurusnya juga, bapak saya 
fanatik orangnya, jadi tidak suka kalau S tak bawa 
berobat kemana-mana Mbak). 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

RDY Ohh, ngaten nggih Bu.. lha sederek sanese enten 
ingkang sakit kados Mas S Bu? (ohh, gitu Bu.. lha 
saudara yang lain apakah ada yang sakit seperti Mas 
S Bu?) 

51 
52 
53 
54 

P Nggih adhi kula S mawon Mbak, nek adhiku W ki 
mung stress tok Mbak ora edan nemen koyo S. Dadi 
adiku W mung kadang ngamukan ngono Mbak tapi ora 
edan, nek S kan mlaku-mlaku terus Mbak, sok omong 
dewe koyo wong edan kae. (Ya adik saya S itu saja 
Mbak, kalau adik saya W itu cuma stress saja Mbak, 
tidak gila seperti S. Jadi adik saya W cuma kadang 
ngamuk gitu Mbak tetapi tidak gila, kalau S kan jalan-
jalan terus Mbak, suka berbicara sendiri seperti orang 
gila gitu).  

55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

RDY Lha saderenge niku Mas S sebabipun napa Bu kok 
saget sakit ngoten? Mpun dangu Bu sakit ngoten? 
(Lha sebelumnya Mas S sebabnya kenapa Bu kok 
bisa sakit gitu? Sudah lama Bu sakit seperti itu?). 

65 
66 
67 
68 

P Mpun ket S meh mlebu SMA Mbak, dadose mung 69 
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lulus SMP deknen.. Kula nggih mboten ngertos pastine 
Mbak, tapi bapak niku riyin pas enom sugeh terus 
dados lurah, lha enten sing ngendiko nek S di dadike 
tumbal… Bapak ki duwe ilmu kekebalan tubuh jarene, 
terus diwariske S wong S sing ragil dewe ceritane, tapi 
S mungkin ora kuat Mbak dadi edan ngono kae… Tapi 
aku mikir yo iso wae mbateg wong ibuku sedho Mbak, 
wong S kui terus dadi edan bar ibuku di makamke. 
(Sudah dari S mau masuk SMA Mbak, jadi dia hanya 
lulus SMP. Saya juga tidak tahu pastinya Mbak, tapi 
bapak itu dulu waktu muda kaya raya dan jadi lurah, 
lha ada yang bilang kalau S dijadikan tumbal… Bapak 
itu punya ilmu kekebalan tubuh katanya, terus 
diwariske S soalnya S anak bungsu sendiri ceritanya, 
tapi S mungkin tidak kuat Mbak, jadi gila seperti itu... 
Tapi saya mikir ya bisa saja memikirkan ibuku yang 
meninggal Mbak, soalnya S itu terus jadi gila setelah 
ibu saya dimakamkan.) 

70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 

RDY Ohh gitu Bu.. jadi Mas S sakit setelah ibunya 
meninggal ya Bu.. itu seketika itu langsung timbul 
gejalanya apa dalam kurun waktu lama Bu?? Terus 
dulu gejala awalnya Mas S seperti apa Bu? 

88 
89 
90 
91 

P Ya langsung ok Mbak, jadi pagi gitu langsung 
gemremeng omong dewe (mengerutu ngomong 
sendiri) terus jadi tiba-tiba telanjang keluar dari rumah. 
Pas kui terus di tutke karo cah cilik-cilik ngisor kae 
karo ngomong S edaan.. S edaann.. tapi S y mung 
mlaku meneng tok Mbak, aku sing muni-muni wong 
adhiku kok di koyo ngonoke kan yo tetep neng ati loro 
yo Mbak.. Aku sing sok wedi nek S di pateni uwong 
Mbak, nek ora malah wedi nek ngamuk uwong neng 
ndalan dadi mesti bapake tak kon golekke adhine. 
(Waktu it terus di ikuti sama anak kecil dari bawah itu 
sambil bilang S gilaa.. S gilaa.. tapi S cuma jalan diam 
saja Mbak, saya yang marah-marah karena adik saya 
kok di gitukan ya tetap sakit hati ya Mbak.. Saya yang 
suka takut kalau S di bunuh orang Mbak, atau malah 
takut kalau mengamuk orang di jalan jadi pasti 
bapaknya saya suruh mencari adiknya). 

92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 

RDY Ohh, jadi memang langsung timbul ya Bu gejalanya 
dulu setelah ibunya meninggal. Berarti orang-orang 
sekitar terus langsung tahu kalau Mas S kena 
gangguan jiwa ya Bu? Responnya pada simpatik atau 
malah sebaliknya Bu? 

109 
110 
111 
112 
113 

P Iya Mbak, gejalanya memang langsung kelihatan 
setelah ibu meninggal tadi. Tapi kami menganggapnya 
malah kesetanan. Soalnya S malah ngomong sendiri 
gitu.. Ya kalo orang hidup kan biasa Mbak, ada yang 

114 
115 
116 
117 
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suka dan ada yang gak. Tapi mesti banyak yang gak 
suka. Padahal S itu pas sakit gak ngamukan Mbak, ya 
cuma suka keliaran jalan-jalan gak pernah ganggu 
orang jadi tidak membahayakan.. tapi pernah sekali 
pas kae tau nyenggol bojon tentara Mbak, terus di ajar 
tentarane kui ngantek getehen kabeh.. terus ditulungi 
karo wong Bulu kono, ngomong nek cah kui stress 
tenan ora di gawe-gawe, dadi ojo diajar wong pancen 
wong edan. Lha gara-gara itu pak Rtne moro Mbak, 
ngokon aku ngeterke S neng Dinas Sosial, ya tak walik 
Mbak tak kon mikir nek missal adhine kyo S kui ndak 
yo tegel meh ndokok neng Dinsos? S we kon gowo 
neng RSJ Magelang aku mesakke, opo meneh neng 
Dinsos ya Mbak. (Tapi pernah sekali waktu itu 
bersenggolan sama isteri tentara Mbak, terus di hajar 
sama tentaranya itu sampai berdarah semua.. terus 
ditoling sama orang Bulu sana, ngomong kalau anak 
itu betul-betul stress bukan dibuat-buat, jadi jangan 
dihajar karena memang gila. Lha karena itu Pak Rtnya 
datang Mbak, menyuruh saya mengantar S ke Dinas 
Sosial, ya saya balik Mbak saya suruh berfikir kalau 
misalkan adiknya sendiri seperti S apakah tega mau 
dibawa ke Dinsos? S saja suruh bawa ke RSJ 
Magelang saya merasa kasihan, apa lagi mau dibawa 
ke Dinsos ya Mbak. 

118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 

RDY Oww.. jadi mungkin Pak RTnya takut kalau malah Mas 
S menjadi korban sepeti itu lagi Bu, kan kalau gitu Mas 
Snya tidak sadar ya Bu.. terus warga yang lain pernah 
berbuat buruk Bu sama Mas S atau ibu sendiri? 
Soalnya kan biasanya masyarakat punya anggapan 
macam-macam tentang sakit jiwa. 

144 
145 
146 
147 
148 
149 

P Ya biasa Mbak, kalau yang gak suka ya pasti 
ngomong dibelakang saya, jadi kaya ngrasani 
(menggunjingkan). Dulu kan pernah dirawat sama adik 
saya karena bapak tidak setuju S saya berobatkan ke 
pengobatan alternatif karena dipikir itu ilmu hitam, ya 
kan disana malah gak kopen (tidak terurus), jadi gak 
pernah dimandiin, baju juga compang-camping 
seadanya, jadi orang kayak jijik gitu Mbak lihat S.. 
pada ngatain S orang gila, ada yang bilang karena 
pesugihan anake jadi korban, gitu Mbak.  

150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 

RDY Oww, jadi dulu pernah dirawat sama adiknya ibu ya 
Mas S.. Terus kenapa Mas S jadi dirawat lagi sama 
Ibu? Terus kalau menurut Ibu awalnya itu memang 
karna pesugihan atau memang terkena gangguan jiwa 
Bu? 

160 
161 
162 
163 
164 

P Ya saya pikir dari pada S gak sembuh-sembuh Mbak, 
jadi tak minta lagi buat tak obatke. Dulu saya sempat 

165 
166 



102 
 

mikir karena gak kuat sama ilmu kekebalan yang 
diturunkan sama bapak waktu S SMA itu Mbak, yang 
seperti orang bilang, jadi malah kayak kesetanan.. 
soalnya gak ada turunan gila.. tapi terus kok dia jadi 
kaya orang gila waktu ibu saya gak ada Mbak, berati 
kan dia pikiran karena ibu saya meninggal Mbak. 

167 
168 
169 
170 
171 
172 

RDY Oww, berati ibu beranggapan kalau Mas S ini terkena 
gangguan jiwa karena di tinggal ibunya meninggal ya 
Bu.. terus dulu langsung di obatkan apa gimana buk? 

173 
174 
175 

P Dulu saya pas tau awalnya cuma bisa nangis bingung 
Mbak, mau tak bawa kemana gak tahu, terus ada 
tetangga yang bilang suruh bawa ke dukun.. lha tak 
piker kalau bisa sembuh kenapa gak dicoba, semua 
kan yang penting usaha Mbak.. 

176 
177 
178 
179 
180 

RDY Ohh, jadi pertama kali dulu di bawa ke dukun dulu ya 
Bu? Dimana itu Bu tempatnya? 

181 
182 

P Jadi dulu pengobatan alternatif pertama itu tak bawa 
ke Boyolali Mbak, di sana syarate suruh bawa air dari 
7 macem tuk (sumber mata air) yang beda Mbak, terus 
to nanti didoain terus suruh buat mandi itu tiap pagi 
jam4.. Kan kalau orang gila itu syarafe otak kaku ya 
Mbak, jadi katanya biar kendho (lemas) syarafe Mbak, 
suami saya sampek nyari kemana-mana Mbak, 
sampek Ujung-ujung barang. 

183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 

RDY Jadi airnya cuma untuk buat mandi gitu aja Bu?gak 
ada ritual apa-apa lagi Bu? 

191 
192 

P Ya dulu waktu pertama airnya sama diminum Mbak, 
terus sisanya suruh dicampur air yang buat mandi, tapi 
karena tidak telaten soale S suka ngamuk kalau 
disuruh mandi pagi-pagi.. ya kan pasti kedinginan 
wong harus jam 4 pagi pas subuh-subuh Mbak, jadi ya 
gak berhasil. 

193 
194 
195 
196 
197 
198 

RDY Ohh, berarti gagal gitu Bu yang cara itu? Kok ibu 
memilih alternatif buat pengobatan pertamanya Mas S 
Bu? Terus pernah dibawa kemana lagi Bu Mas S 
berobatnya? 

199 
200 
201 
203 

P Lha tak pikir juga karena gak kuat sama ilmu bapak, 
terus juga saya berat biayanya kalau di bawa ke RSJ 
Mbak.. Terus setelah sebulan tak bawa ke pengobatan 
yang ke dua ke orang pinter biar di ilangi ilmu 
kekebalan bapak yang diwarsi, terus pernah di 
ngajikan atau rukiah sekali, itu dia langsung anteng 
Mbak, tapi paginya ya kumat ngomong sendiri lagi.. 
pernah juga saya bawa ke orang pinter di Ujung-ujung, 
disana S di mandikan banyu kembang (air bunga), tapi 
juga belum sembuh. Yang saya anggep bikin si S 
sembuh itu cara terakhir, ya.. anehnya kok saya 
ketemu mbah itu seperti kebetulan.. jadi waktu saya 

204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
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nangis dijalan gara-gara S kumat (kambuh) yang 
terakhir kalinya, kan S pergi terus lagi tak cari tiba-tiba 
ki aku ketemu sama mbah-mbah rambutnya di gelung 
udah tua Mbak, terus ngomong “kowe nek pengen 
adhimu mari njaluko ngapuro karo pak-mbok mu, kon 
jalukke ngapuro karo gusti Allah nek podo duwe salah, 
wong tuomu ki mati kan mung jasade tok, nek rohe jek 
ono neng kene, ngerti kahanane keluargamu, dadi 
wong tuamu ben kon njalukke ngapuro marang gusti” 
ngoten Mbak. (“Kamu kalau ingin adikmu sembuh 
mintalah maaf kepada bapak dan ibumu, mereka juga 
suruh memintakan maaf sama gusti Allah kalau 
mereka punya salah, orang tuamu itu mati hanya 
jasadnya saja, tetapi rohnya masih ada disini, tahu 
keadaan keluargamu, jadi orang tuamu biar 
memintakan maaf kepada Gusti” gitu Mbak.) 

216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 

RDY Terus Ibu langsung nurut ikut pergi ke makam Bu? 232 

P Ya saya langsung ngajak anak saya pergi ke makam 
orang tua saya Mbak, saya nangis di sana sambil 
njaluk ngapuro (minta maaf) ke bapak-ibu, terus tak 
suruh minta maaf ke Gusti Allah biar adik saya 
disembuhkan sama Allah Mbak. 

233 
234 
235 
236 
237 

RDY Itu sudah lama Bu? Menurut Ibu cara itu terus bikin 
Mas S sembuh Bu?  

238 
239 

P Ya saya juga bingung Mbak, soalnya setelah itu kok 
adik saya sembuh.. itu sudah 3 tahun yang lalu Mbak, 
tapi setelah  sebulan ke makam itu gak lama kemudian 
pokoknya terus dateng dokter Jiwa ke Puskesmas sini, 
saya terus ngajak adik saya berobat, lha kata doktere 
adik saya belum parah, jadi cuma di kasih resep aja 
dengan syarat setengah bulan sekali harus beli obat, 
ya saya manut (nurut) biar adik saya sembuh.. jadi 
saya ya anggepannya cara dua-duanya itu yang bikin 
adik saya sembuh.  

240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 

RDY Ohh, jadi sebetulnya Ibu ragu ya mau bilang apakah 
cara datang ke makam dan minta maaf itu atau karena 
obat dari dokter yang bikin Mas S sembuh? Tapi 
setahu saya memang gangguan jiwa itu bisa ditangani 
kalau teratur mengkonsumsi obat Bu, kan Mas S terus 
rajin minum obat, jadi ya kemungkinan memang 
karena obat itu Bu.. terus setelah Ibu pergi ke makam 
itu Mas S pernah kambuh gak Bu? 

250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 

P Ya saya juga mikirnya gitu Mbak mungkin tetap karena 
obat Mbak soale S gak putus obat, yang penting saya 
berusaha terus biar adik saya sembuh Mbak.. S jarang 
kambuh ok Mbak sekarang.. soalnya rajin minum obat 
yang dari Puskesmas itu. Kalau dulu ya kadang 
kambuh, kalau kambuh itu jam 11 malem pintu dibukai 

258 
259 
260 
261 
262 
263 
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semua, terus dia pergi tapi pakek sepatu ket Mbak, 
saya kan belikan dia sepatu biar dia merasa di sayang, 
jadi ada semangat terus seneng Mbak.. jadi dia pikir 
itu sudah pagi, terus dia lari-lari Mbak, sampek jam 9 
itu baru pulang.. paling pergi-pergi gitu Mbak kalo S 
lagi kumat (kambuh).  

264 
265 
266 
267 
268 
269 

RDY Ohh gitu Bu, jadi pengobatan medis untuk Mas S 
cuma dari Puskesmas Tegalrejo ini saja ya Bu? 
Kenapa kok ibu lebih memilih pengobatan alternatif 
buat penanganan pertamanya Bu? 

270 
271 
272 
273 

P Iya Mbak, saya itu mau bawa S ke Magelang itu berat 
di biayanya jadi ya alternatif saja yang murah dan 
dekat.. Lha saya kuliahkan anak 2 ek Mbak, anak saya 
4 sekolah semua, ya saya berat buat biaya anak 
saya.. jadi saya cuma pasrah dulu sama karyawan 
puskesmasnya, saya bilang mbok di usahakan 
datengin dokter jiwa Buu… biar adik saya itu sembuh, 
saya sudah berobatke alternatif kemana-mana tapi 
belum sembuh Bu.. terus sebulan doa saya itu di 
jawab Mbak sama Allah, ada dokter jiwa dateng 
kayanya dari Solo itu langsung saya bawa adik saya 
periksa.. katanya adik saya gak perlu dibawa ke 
Magelang meskipun dia sudah di diagnosa Skizofrenia 
tapi wong belum parah, jadi dikasih obat rutin ada 3 
macem nanti bisa baikan, gitu katanya Mbak.. Jadi 
tinggal rutin S tak ajak ambil obat 2 minggu sekali gitu 
ke puskesmas Mbak. 

274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 

RDY Ohh gitu Bu, jadi terus Ibu berobatke Mas S ke 
Puskesmas karena ke pengobatan alternatif tidak 
berhasil Bu? 

291 
292 
293 

P Ya iya Mbak, saya dulu sudah kehabisan biaya Mbak 
buat cari ini-itu buat nyembuhke adik saya.. mau tak 
bawa ke Magelang kok biayanya juga banyak, terus 
juga saya kasihan soalnya tak anggep dia itu sehat 
Mbak.. makanya ada yang nyuruh adik saya suruh di 
bawa ke Magelang apa ke Dinsos, ya saya yang gak 
boleh, wong dia itu masih bisa tak openi (saya rawat) 
sendiri sampai sembuh.  

294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 

RDY Iya ya Bu.. biayanya gak murah memang Buk, ada 
Jamkesmas tapi kalau kesana juga masih butuh biaya 
lagi.. 

302 
303 
304 

P Iya ok Mbak, apalagi dia gak punya Jamkesmas Mbak, 
ya semakin butuh banyak uang.. padahal cuma Ibu aja 
yang biayain S.. jadi ya Ibu mikirnya pelan-pelan nanti 
pasti ada jalan, soalnya anak Ibu butuh sekolah, gitu 
Mbak.. 

305 
306 
307 
308 
309 

RDY Iya Bu..Terus waktu Ibu merawat Mas S gitu biasanya 
bagaimana Bu? 

310 
311 
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P Ya dulu itu pas parah-parahnya itu kan susah diajak 
ngobrol, jadi paling tak sediakan apa kebutuhan dia.. 
makan, minum, sama rokok tak siapke, mandi aja saya 
sama suami saya yang mandiin.. saya sambil nangis-
nangis lihat kondisi adik saya yang kaya gitu, kan 
beban juga Mbak buat saya kalau kaya gitu itu. 

312 
313 
314 
315 
316 
317 

RDY Iya Bu.. berarti Ibu yang merawat secara keseluruhan 
ya Bu.. terus bebannya yang Ibu sanjang wau napa 
Bu? (katakan tadi apa Bu?) 

318 
319 
320 

P Nggih kathah Mbak… (ya banyak Mbak..) yang 
pertama beban soalnya cuma Ibu tok yang mau 
ngrawat S, sodara yang lain itu pada gak peduli Mbak, 
kan biaya juga gak murah wong tak berobatin kemana-
mana.. terus juga beban karena tetangga itu kan jadi 
pada kaya gak suka Mbak, kaya keganggu sama S.. 
padahal S itu gak pernah ganggu-ganggu Mbak, dia 
cuma suka jalan-jalan sendiri sama ngomong dewe 
Mbak, ra pernah ngrusaki barang-barang barang.. tapi 
do ra seneng karo S. (ngomong sendiri Mbak, tidak 
pernah merusak barang-barang juga.. tapi pada tidak 
suka sama S). Bukane saya malu karena adik saya 
gila ya Mbak, tapi kan kalau pada ngomongin adik 
saya kan saya juga sakit hati gitu Mbak. 

321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 

RDY Jadi saudaranya Ibu gak ada yang mau bantu Bu? 
Terus ibu pernah coba jelaske ke tetangga-tetangga 
ibu kalau Mas S itu tidak ganggu Bu? 

335 
336 
337 

P Dulunya gak Mbak, pada gak peduli S mau sakit, tapi 
karena saya terus kemarin itu sakit, jadi saya minta 
tolong titip S ke adik saya karena saya gak bisa 
bangun Mbak.. itu saja cuma sebentar, terus makan, 
uang jajan, rokoknya S semua saya yang kasih Mbak.. 
jadi S cuma numpang tidur saja.. kalau tetangga saya 
cuma diam Mbak, saya itu orangnya tidak suka ribut, 
jadi biar saja mereka mau bilang apa, mau gimana 
perlakuannya sama keluarga saya, yang penting saya 
tetap baik, kalo S ngrusak apa pernah utang di warung 
ya saya yang langsung bayar, saya anggap itu 
tabungan saya waktu dipanggil Gusti Allah Mbak kalo 
sabar itu. 

338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 

RDY Nggih Bu, leres niku Bu.. Sabar mawon nggih Bu 
ngadepi cobaan ngoten niku.. ngiih mpun, kula cekap 
sementen riyin Bu tanya-tanyanipun.. nginjing nek kula 
badhe ngrusuhi malih mboten keberatan Bu? (iya Bu, 
benar itu Bu.. Sabar saja ya Bu menghadapi cobaan 
seperti itu.. ya sudah, saya cukup segini dulu ya Bu 
tanya-tanyanya.. besuk kalau saya mau merepotkan 
lagi tidak keberatan kan Bu?) 

351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 

P Nggih Mbak.. mboten napa-napa.. santai mawon 359 
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Mbak, kula ting griya terus kok.. mriki mawon Mbak 
nek enten perlu. Kula terbuka kok tiange. (iya Mbak.. 
tidak apa-apa.. santai saja Mbak, saya di rumah terus 
kok.. kesini saja Mbak kalau ada perlu. Saya terbuka 
kok orangnya). 

360 
361 
362 
363 
364 

RDY Nggih Bu.. matur suwun sanget nggih Bu.. (iya Bu.. 
terimakasih banyak ya Bu..) 

365 
366 

 

Partisipan 1 Wawancara 2 (P1W2) 

Hari/Tanggal/Jam : Jumat,  11 Desember 2015 (10.00-10.40 
WIB) 
Tempat   : Ruang Tamu rumah Ny. E 
Catatan Observasi : 

Saat peneliti datang Partisipan 1 (Ny.E) sedang 
duduk di ruang tamu dengan anaknya perempuan, 
sedangkan Sdr.S sedang melihat tv di ruang keluarga. 
Saat wawancara, Ny.E menunjukkan bekas luka yang ada 
di tubuh Sdr.S karena dulu sering dihajar oleh bapaknya, 
karena bapaknya berfikir kalau Sdr.S menyalahgunakan 
ilmu yang diberikannya. Reaksi S pada saat diperlihatkan 
bekas lukanya hanya diam saja tanpa ada respon apapun. 

 

 Verbatim l 

RDY Selamat pagi bu.. maaf ya bu saya mau mengganggu 
waktunya sebentar buat melanjutkan wawancara 
tentang Mas S bu.. 

367 
368 
369 

P  Ohh.. iya, mari silahkan Mbak, saya juga lagi gak ada 
kerjaan Mbak.. santai saja Mbak kalo sama saya.. 

370 
371 

RDY Iya bu, terimakasih.. bu, saya mau tanya, wingi niku 
Ibu sanjang (kemarin Ibu bilang) Mas S di rawat 
adiknya Ibu karena bapaknya Mas S gak setuju kalau 
Mas S di berobatkan alternatif karena bapak fanatik? 
Maksutnya bagaimana ya bu? 

372 
373 
374 
375 
376 

P  Ohh.. jadi bapak itu tidak mau kalau S di sembuhkan 
dengan cara datang ke dukun misalnya Mbak, karena 
bapak menganggap pergi ke dukun itu bertentangan 
dengan ilmu yang dia miliki. Soalnya ke dukun bapak 
nganggap itu ilmu hitam. Jadi saya yang mengobatkan 
sendiri ke orang pinter, kalau saya kan yang penting 
usaha biar adik saya sembuh Mbak.. apa lagi gak ada 
biaya lebih, jadi ya semua di coba dulu.. kalo bapak 
soalnya kan mikir kalo si S bukan gila Mbak, tapi 
nakal.. jadi menyalah gunakan ilmu dari bapak, jadi 
malah di hajar terus sama bapak. 

377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
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RDY Ohh.. jadi malah bapak juga punya pandangan lain 
lagi bu soal sakitnya Mas S? bukan karena kesetanan 
tapi bapak pikir malah menyalahgunakan ilmunya gitu 
bu? 

388 
389 
390 
391 

P Iya ok Mbak, jadi saya malah kasihan sama S, wong 
dulu tiap dia ngomong sendiri apa pergi terus itu mesti 
langsung di hajar bapak kalau ketemu.. jadi gak kopen 
(terurus) S Mbak.. makanya terus tak minta lagi.. 

392 
393 
394 
395 

RDY Jadi gejala awalnya memang hanya ngomong sendiri 
sama sering pergi-pergi ya bu? 

396 
397 

P Nggih Mbak.. (iya Mbak..) terus bapak saya tak kasih 
liat pas S itu tiba-tiba udoh karo mlaku-mlaku Mbak.. 
(telanjang sama jalan-jalan Mbak..) saya bilang gini.. 
“Kae pak deloken anakmu, yen kui wong waras yo 
mesti isin ngeler ngono kui neng ndalan, anakmu ki 
ora waras, dadi mbok ben tak taMbakne sek, ben 
mari.. mesakke to yen koyo ngono kui, makane ojo sok 
mbok ajar, wong percumah mbok ajar nek pikirane S 
wae wes ora koyo pas normal mbiyen”, ngaten Mbak. 
(“itu pak lihat anakmu, kalau itu orang waras ya 
mestinya malu telanjang seperti itu di jalan, anakmu itu 
tidak waras, jadi biarkan saja saya obatkan dulu, biar 
sembuh.. kasihan kan kalau seperti itu, makanya 
jangan suka di hajar, percumah saja dihajar kalau 
pikirannya saja sudah tidak seperti waktu normal dulu”, 
gitu Mbak.) 

398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 

RDY mm.. gitu bu.. terus bapak langsung setuju bu kalau 
mas S di obatkan alternatif? 

414 
415 

P Ya bapak masih setengah hati mungkin Mbak, wong 
memang tidak suka kalau S saya urus Mbak, mungkin 
takut efeknya apa gimana mungkin, tapi karena di 
rumah bapak tidak ada yang bisa ngrawat ya dadi 
terus tak openi neh (jadi terus saya urus lagi). 

416 
417 
417 
418 
419 

RDY Ohh.. gitu.. terus kalau menurut ibu sendiri, dari semua 
pengobatan alternatif yang dilakukan itu ada 
pengaruhnya atau tidak buk? Misalnya pengaruh baik 
atau buruknya gitu bu.. 

420 
421 
422 
423 

P Ya.. sebetulnya pengaruhnya untuk sembuh ada Mbak 
tapi ya itu.. tidak lama jadi cuma seketika itu sembuh 
besuknya kumat lagi. Kalau baiknya ya menghemat 
biaya soalnya dekat, kalau buruknya ya kadang usaha 
susah payah gitu malah bikin adik saya ngamuk dulu, 
terus baru bisa diobatke alternatif Mbak, tapi juga gak 
bisa sembuh kayak dulu lagi Mbak.. 

424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 

RDY Jadi sembuhnya itu berapa lama bu waktunya kira-
kira? 

431 
432 
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P Ya kadang seminggu, kadang gak sampai seminggu 
gitu udah ngomong dewe Mbak.. 

433 
434 

RDY Tapi ritualnya yang pernah dilakukan tidak ada yang 
membahayakan Mas S atau orang lain bu?? 

435 
436 

P Kalo ritualnya kan saya ngobatke S yang alternatif itu 
cuma mandi air 7 sumber, terus mandi kembang, di 
rukiah, sama tak bawa ke orang pinter itu biar di ilangi 
ilmunya bapak Mbak, sebenernya gak berbahaya buat 
S. Cuma yang repot itu kalau disuruh mandi aja si S 
ngamuk Mbak, jadi bahayanya kalo pas di suruh 
mandi air campuran yang di doakan itu malah 
ngamuk-ngamuk Mbak S, kan semua jadi pada repot.. 

437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 

RDY Ohh.. jadi bahayanya kalau Mas S yang ngamuk ya bu 
gara-gara gak mau di suruh mandi.. kalau pengobatan 
medis bu.. ada dampaknya gak buat Mas S? 

445 
446 
447 

P Iya Mbak, kalo berobat yang di puskesmas itu saya 
mathuk (cocok) Mbak.. soalnya S juga gak pernah 
kambuh, sekarang udah apik (bagus), jadi saya 
senang.. soalnya kalau ke RSJ kan harus biaya 
banyak Mbak, jadi saya lebih milih puskesmas sini aja 
yang deket.. saya tu seneng kalo sodara saya 
sembuh, jadi saya yang ribut ngingetke S kalo obatnya 
sudah mau habis, jadi tak ajak ke puskesmas juga S 
Mbak, biar dia bisa ngomong-ngomong sama pak 
Yosep biar tau keluhannya. 

448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 

RDY Ibu berati lebih memilih medis ya bu buat 
pengobatannya Mas S sekarang? 

458 
459 

P Ya iya Mbak, soalnya S gak sembuh-sembuh dulu itu, 
sembuh juga gak tahu karna obat aja, apa sama tak 
mintake maaf ke orang tuaku Mbak, tp ya 
Alhamdulillah yang penting udah jauh dari kondisi 
mbiyen (dulu).. 

460 
461 
462 
463 
464 

RDY Dulu diagnosa dokternya itu Mas S kena apa buk? 
Terus obatnya apa saja dulu yang dikasih? 

467 
468 

P Wah.. saya tu gak paham medis gitu Mbak, jadi dulu 
dokternya bilang kena sakit jiwa tapi belum parah, gitu 
aja Mbak.. terus obat juga saya gak paham, tapi di 
kasih 3 macem dulu itu, sekarang udah di kurangi 
obatnya jadi 2 macem tok Mbak. 

469 
470 
471 
472 
473 

RDY Ohh.. jadi ibu mboten paham nggih (tidak paham ya) 
sakitnya Mas S itu diagnosanya dulu apa?  

474 
475 

P Ya saya taunya cuma kena sakit jiwa gitu aja Mbak, 
wong suka ngomong dewe, telanjang juga Mbak, jadi 
gak mudeng istilah kesehatannya dulu apa Mbak.. 

476 
477 
478 

RDY Oo.. Nggih pun bu yen ngaten.. sementen riyin nggih 
bu wawancaranipun, kula maturnuwun sanget bu atas 
waktunipun.. (Oo.. ya sudah bu kalau begitu.. segini 

479 
480 
481 
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dulu wawancaranya, terimakasih banyak atas 
waktunya..) besok kalo saya masih ada data yang 
kurang ngrepoti meleh nggih bu, nyuwun ngapunten 
sak derange.. (merepotkan lagi bu, maaf 
sebelumnya..) 

482 
483 
484 
485 
486 

P Nggih Mbak.. sami-sami.. asal mriki mawon Mbak, 
kula malah seneng Mbak.. mboten ngrepoti kok.. (iya 
Mbak.. sama-sama.. asal kesini saja Mbak, saya 
malah senang.. tidak merepotkan kok..) 

487 
488 
489 
490 

 

Partisipan 1 Wawancara 3 

Hari/Tanggal/Jam : Selasa,  2 Februari 2016 (10.00-10.25 
WIB) 
Tempat   : Teras rumah Ny. E 
Catatan Observasi : 

 Saat peneliti datang, Partisipan 1 sedang menyapu 
teras dan melanjutkan wawancara berikutnya. P1 
mengatakan kurang paham dengan penjelasan petugas 
medis tentang penyakit adiknya dan tidak berusaha 
mencari informasi lain karena P1 merasa beliau kurang 
paham dengan hal medis. 
 

 Verbatim l 

RDY Selamat pagi bu, maaf saya mau mengganggu 
waktunya lagi bu.. masih ada data yang kurang 
lengkap bu.. 

491 
492 
493 

P  Iya Mbak, gak apa-apa Mbak, santai saja, saya juga 
malah senang kalo ada yang main sini. 

494 
495 

RDY Iya bu, terimakasih.. begini bu, saya mau tanya soal 
pernyataan Ibu kemarin yang mengatakan tidak 
paham soal medis, lalu tentang diagnosa dan obatnya 
mas S apa ibu mengerti? 

496 
497 
498 
499 

P Iya Mbak, ya saya kan gak mudeng hal seperti itu, jadi 
kalo diagnosanya saya gak paham Mbak, dulu 
dijelaskan dokternya tapi taunya ya S itu gila tapi 
belum parah, jadi gak perlu dibawa ke Magelang gitu 
Mbak.. kalo obat sih dulu di kasi 3 macem Mbak, terus 
karena kondisinya sudah baikan ya jadi sekarang 
tinggal 2 aja.. 

500 
501 
502 
503 
504 
505 
506 

RDY Ohh.. jadi ibu kurang paham sama penjelasan dari 
dokter soal diagnosanya ya bu.. apa ibu tidak cari 
informasi dari petugas puskesmasnya bu setelah itu? 

507 
508 
509 

P Ya saya tanya juga Mbak, tapi digambarkannya biar 
bisa saya tangkap itu seperti itu, soalnya kalo 
medisnya saya gak paham.. hehe.. 

510 
511 
512 
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RDY Oww.. gitu bu.. lha dulu ibu sudah diberi tahu sama 
petugas puskesmasnya apa belum bu mengenai obat 
dan penyakitnya Mas S? 

513 
514 
515 

P Ya sudah Mbak, saya sudah tanya sama petugasnya, 
ya saya kan namanya sudah tua ya Mbak, jadi agak 
susah paham sama yang diomongin, apa lagi 
mengenai medis Mbak, jadi setahu saya ya itu obat 
buat ngontrol adik saya biar gak kumat, biar tenang 
gitu Mbak.. jadi biar gak kambuh, soalnya kalo telat 
minum juga mesti jadi kumat Mbak S itu.. 

516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 

RDY Ohh.. jadi ibu sudah diberi tahu semua informasi 
mengenai penyakit dan obatnya Mas S ya bu? Tapi 
ibu kurang paham dengan penjelasannya mengenai 
hal itu ya.. 

523 
524 
525 
526 

P Iya Mbak, sebenere sudah dijelaske, tapi saya 
nangkepnya yang gampang saja. Kalo obat itu yang 
paham anak saya Mbak, jadi saya cuma ingetke S 
dulu tiap jame minum obat, tapi sekarang dia udah 
apal waktunya minum obat sendiri Mbak. 

527 
528 
529 
530 
531 

RDY mm.. gitu bu, kalo fungsi apa reaksi obatnya ibu 
taunya hanya buat penenang itu ya bu? 

532 
533 

P Iya Mbak, pokoknya biar S itu tenang, anteng, biar gak 
jalan-jalan kaya nek pas kumat Mbak.. jadi nek dia 
rajin minum obat ya jarang kumat.. obatnya itu mesti 
bikin S ngantuk Mbak, jadi tiap habis minum obat itu 
biasane S langsung tidur Mbak.. 

534 
535 
536 
537 
538 

RDY Gitu ya bu.. tapi ibu tidak mencari informasi lagi ya 
setelah kurang paham sama penjelasan dokter sama 
petugas puskesmasnya? 

539 
540 
541 

P Gak Mbak, saya cuma suka ngobrol sama suami dan 
anak-anak saya aja soal penyakitnya S, kalo anak 
saya kan bisa cari informasi lewat HP Mbak, kalo saya 
informasinya hanya dari petugas Puskesmas itu tiap 
ngontrol S tak tanya-tanya, gitu Mbak..  

542 
543 
545 
546 
547 

RDY ohh.. gitu ya bu.. setelah sekarang sering diberitau 
petugas puskesmasnya dan kadang dicarikan 
informasi oleh anak ibu, ibu tau soal bagaimana 
penyakitnya Mas S? 

548 
549 
550 
551 

P Ya yang saya tangkep itu S kena gangguan jiwa Mbak, 
jadi dia gak bisa sembuh kaya dulu sebelum gila, tapi 
bisa dikontrol biar gak kambuh itu harus minum obat 
rutin, kalo missal dia berhenti minum obat ya dia 
kumat lagi, nanti ngobatinya dari awal lagi, gitu Mbak.. 

552 
553 
554 
555 
556 

RDY Ohh.. iya buk, jadi Mas S itu kena gangguan jiwa yang 
diagnosanya dari puskesmas itu namanya Skizofrenia 
buk.. jadi itu penyakit yang mempengaruhi otak, yang 
membuat pikiran, emosi, gerakan tubuh, sama 
perilakunya jadi aneh dan terganggu.. penyakit itu 

557 
558 
559 
560 
561 
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penyakit kambuhan, jadi benar ibu bilang tadi bisa di 
kontrol dengan rutin minum obat, gitu bu.. 

562 
563 

P Oww.. gitu ya Mbak.. ya saya paham Mbak.. 564 

RDY Ya sudah kalo gitu bu,  saya mau ijin pamit, soalnya 
mau ada kuliah bu.. besok kalo masih ada data yang 
kurang saya balik lagi ya bu.. terimakasih.. 

565 
566 
567 

 

Partisipan 2 Wawancara 1 (P2W1) 

Inisial   : Tn. S (Ayah Pasien B) 
Hari/Tanggal/Jam : Selasa,  12 Januari 2016 (10.00-10.40 
WIB) 
Tempat   : Ruang tamu rumah Tn.S 
Keterangan  : 
RDY : Peneliti 
P : Partisipan 2 
Catatan Observasi : 

Partisipan 2 (Tn.S) memiliki 3 orang anak, tetapi 
anak pertamanya sudah meninggal, pasien (B) adalah 
anak kedua dari ketiga anaknya yang berjenis kelamin 
laki-laki semuanya. Saat partisipan datang, Tn.S sedang 
berada di rumah dengan kedua anaknya. Saat wawancara 
Tn.S menunjukkan barang-barang yang dirusak oleh 
pasien (B) saat dulu sakit, dan menunjukkan pohon asem 
yang ada di dekat rumah yang dia anggap berpenghuni hal 
gaib yang merasuki tubuh anaknya dulu. 

 Verbatim l 

RDY Selamat pagi, permisi pak..  1 

P Ohh.. iya selamat pagi, mari..mari silahkan masuk 
Mbak.. mari duduk di dalam. 

2 
3 

RDY Iya pak, terimakasih.. maaf ya pak kalau mengganggu 
waktunya.. 

4 
5 

P Gak kok Mbak, saya kalau pagi gini malah gak ada 
kerjaan, jadi santai saja Mbak.. 

6 
7 

RDY Iya pak, terimakasih.. saya langsung saja ya pak mau 
tanya-tanya tentang Mas B.. 

8 
9 

P Iya Mbak, gimana.. 10 

RDY Pak, maaf.. bapak S bapak kandungnya Mas B? dan 
yang merawat Mas B bapak sendiri atau siapa pak? 

11 
12 

P Iya Mbak, saya bapak kandungnya B..Ya saya sendiri 
Mbak yang merawatnya dari pas dia parah itu sampai 
sekarang, soalnya ibu kan kerja, jadi saya yang di 
rumah yang jagain B Mbak. 

13 
14 
15 
16 

RDY Ohh.. jadi karena ibu bekerja jadi bapak yang menjadi 
pengasuh utamanya bapak ya pak..  

17 
18 
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P Iya Mbak, terus juga karena ibu gak kuat tenaganya 
kalau yang nggu B, kalo B ngamuk gitu kan ibu gak 
kuat, jadi kasihan kalau ibu yang jagain Mbak.. 

19 
20 
21 

RDY Ohh.. jadi suka ngamuk ya pak Mas Bnya kalau lagi 
kambuh?? 

22 
23 

P Iya okk Mbak, ngamuk banting-banting bekakas 
(perabotan) semuanya.. kayak orang kesurupan gitu-
gitu Mbak.. 

24 
25 
26 

RDY Oww.. tapi biasanya memang Mas B tipe orang yang 
kasar sering marah atau pendiam pak? 

27 
28 

P B ini orangnya pendiam Mbak.. fokus sekali dengan 
studinya, jadi beda banget kalau pas kumat. 

29 
30 

RDY mm.. gitu.. terus ada tidak pak anggota keluarga 
lainnya yang mengalami hal yang sama seperti Mas B 
Mbak? 

31 
32 
33 

P Saya kalau kakaknya B itu kurang paham Mbak, 
soalnya kakaknya kan meninggal 2.. kalo adiknya itu 
dulu pernah pas awal masuk SMK itu Mbak, seharian 
gak keluar kamar cuma nangis terus, ehh ternyata 
putus cinta.. haha.. biasa ya Mbak anak muda, jadi 
dulu tak pikirnya sama kaya B itu.. 

34 
35 
36 
37 
38 
39 

RDY Ohh.. gitu ya pak, jadi bapak taunya hanya Mas B 
yang sakit seperti itu ya.. sudah berapa lama pak Mas 
B sakitnya? 

40 
41 
42 

P mm.. Awalnya itu tahun 2013.. saya sebenarnya sudah 
kaya krasa kenapa dengan anak ini.. saya kira itu 
mengerjakan tugas.. ternyata itu main game sampai 
ngak sadar.. itu kejadiannya sejak ada brita tentang 
pergantian kurikulum yang tidak ada profesi program 
yang dia ambil itu.. kan dia itu awalnya ambil satu 
pogram yang dia suka.. terus ada program studi baru 
dan saya suruh pindah jadi dia ambil itu..  
Dia pindah ke situ itu bayar sekian juta, jadi kayaknya 
mikir itu. Terus drop dan ngak sekolah itu.. Padahal 
saya sudah bilang “koe ki ra usah mikir kui, penting 
mbok barke, wong yo aku isih kuat makani koe, wong 
yo aku ra akon koe dadi tulang punggung..” (“kamu itu 
nga usah mikir itu, penting kamu selesaikan, aku ya 
masih kuat menafkaahi kamu, aku ya tidak minta kamu 
jadi tulang punggung”) gitu tapi ya namanya anak itu 
ya Mbak.. 

43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 

RDY Ohh.. jadi penyebabnya itu menurut bapak karena 
kepikiran biaya sama karena tidak sreg (minat) dengan 
program studi yang diambil ya pak? 

60 
61 
62 

P Ya sepertinya begitu Mbak.. Namanya sekolah ya 
saya biayai.. lihat anaknya orang lain itu minta apa 
saja dimarahi, la kalau saya itu ngajar anak sampai 
nangis ko nga pernah.. nga sampai hati.. tapi ko 

63 
64 
65 
66 
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jadinya kaya gitu.. Kalau dulu waktu dia ada masalah 
pindah program itu saya sama istri tu ya sudah 
ngomong terbuka untuk dia biar tidak kecewa, 
ngomong bareng kaya teman sendiri.. tapi ko dia 
kayaknya tetep mikir.. Waktu itu saya juga sempat 
bilang “nek koyo ngene mergo cah wedok ki ga usah 
dipikir.. wong wedok ana akeh.. nek mergo sekolah ki 
ngak usah mbok pikir.. penting awakmu lek mari, sehat 
iso ngopo – ngopo meneh..” 
(kalau kaya gini karena anak perempuan tu tidak usah 
dipikir.. perempuan ada banyak.. kalau karena sekolah 
tu tidak usah kamu pikir.. penting badanmu lekas 
sembuh, sehat bisa beraktivitas lagi).. 
Biar dia tenang gitu.. biar nga spaneng (tegang) mikir.. 
tapi ko ya tetep mikir kayaknya dia itu Mbak.. 

67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 

RDY Ohh.. jadi gitu ya pak.. berati Mas B selama itu diam 
aja pak? Gak pernah mengeluh apa cerita apa-apa? 

82 
83 

P Iya, dia kan orangnya diem jadi gak pernah cerita gitu 
Mbak, terus kalo di ajak ngomong ngak gagas (peduli), 
sukanya jadi main game yang setan-setan gitu, terus 
makanya jadi gampang kerasukan hal gaib.. dulu pas 
awal kesurupan itu dia ngomong sendiri waktu itu kaya 
ada yang ngajak omong, terus dia itu waktu pulang 
dari pengobatan alternatif ditanyai kenapa sebabnya, 
itu dia bilang kalau awalnya dari kena jin yang ada di 
pohon asem dekat rumah pertama dulu Mbak.. 
dia juga bilang kalau bisa ngobrol sama roh-roh leluhur 
gitu Mbak.. kan gak wajar itu.. dulu kerasukan 4 roh itu 
ganti-gantian dia.. 

84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 

RDY Kalo begitu Mas B maksutnya juga kesurupan gitu pak 
sebabnya menjadi sakit seperti itu?? 

96 
97 

P Ya kalau saya anggepannya ya kesurupan, wong 
bocahe (anaknya) suka bengong kok Mbak.. jadi dia 
itu habis berdiri di bawah pohon asem itu, terus kok 
tiba-tiba dia itu jadi kayak orang kesurupan gitu pas 
masuk rumah, di depan ruang tv itu nglesot-nglesot  
sambil ngedumel gak jelas Mbak.. terus pindah di 
kamar, lha dia kok main game itu seharian penuh 
sambil ketawa ngakak-ngakak sendiri.. ya saya 
mikirnya ini anak kesurupan mesti.. jadi ngomong 
sendiri ngak jelas ngomong apa, jongkok, diem, gitu 
terus ngawe-ngawe (melambai) ke arah atap atas itu 
ya terus langsung ngomongnya pake bahasa yang 
makin ngak jelas, kadang suara dia jadi orang tua apa 
muda lagi, gitu itu.. 

98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 

RDY Ohh.. gitu ya pak.. jadi gejalanya ngomong sendiri, 
sama tingkahnya aneh-aneh ya pak.. 

112 
113 

P Iya Mbak.. sampai itu ahkirnya malah jadi parah 114 
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sakitnya, semua alat sekolahnya itu dipritili (dipotong-
potong menjadi bagian kecil) terus ndremimil 
(ngomong) sendiri itu.. itu tempat duduk Mbak itu 
sobek semua itu ya kelakuannya B waktu sakit.. 

115 
116 
117 
118 

RDY Jadi langsung terus jadi sakit itu ya pak.. lalu 
anggapan saudara apa tetangga itu bagaimana pak 
setelah tau Mas B sakit? 

119 
120 
121 

P  Ya kalo tetangga awalnya juga mikir kesurupan Mbak, 
wong banyak yang tau pas ngamuk.. tapi pas tau kena 
sakit jiwa juga tetangga terus pada tau.. ya namanya 
orang kan ada macem-macem Mbak.. jadi ada yang 
cuek gak tau takut apa jijik gitu, tapi ada yang malah 
ngajak B itu biar sosialisasi, jadi biar gak bengong 
gitu.. jadi biar ada kegiatan.. 

122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 

RDY Ohh.. jadi memang anggapan masyarakat awalnya 
memang karena kesurupan ya pak, tapi begitu tau 
kalau sakit jiwa ada yang perilakunya positif ada yang 
negatif gitu ya pak.. 

129 
130 
131 
132 

P Iya Mbak.. makanya dulu waktu pertama itu saya 
rantai si B Mbak.. biar dia gak keluar rumah, biar gak 
ngamuk sama orang-orang.. 

133 
134 
135 

RDY  Kenapa kok di rantai pak?? 136 

P  Iya Mbak.. soalnya tenaganya kuat dia, kan waktu dari 
rumah sebelumnya itu dia sudah kena, lah tapi ko pas 
di rantai bisa melarikan diri. Gemboknya itu di buka 
terus masuk blumbang (tempat penampungan air dari 
semen). Sampai tangannya lecet itu.. 

137 
138 
139 
140 
141 

RDY Ohh.. gitu pak, terus bapak setelah tahu Mas B sakit 
gitu masih beranggapan kalau penyebabnya 
kesurupan pak? 

142 
143 
144 

P Ya iya Mbak, saya mikirnya memang kesurupan dulu 
dia, terus jadi seperti itu, istilahnya kan penyebab 
sakitnya sudah hilang, ya percaya ngak percaya kan 
memang sebabnya yang gaib itu, terus kan tinggal 
menyembuhkan yang organ tubuhnya lewat 
Puskesmas itu,. Ibarat kalau ada kebun ada tanaman 
subur, terus ini ada kebo masuk terus tanamannya kan 
di dalam meskipun tidak dimakan semua kan di idak-
idak (diinjak-injak) kan rusak.. La itu kalau si petani 
yang nggusah (mengusir) kebo itu kan misal kebonya 
mau pergi di carikan rumput lain la itu kan kebonya 
udah nga ada tinggal tanamananya itu yang rusak kan 
harus diperbaiki.. jadi B itu tinggal berobat fisiknya, 
yang bikin sakit jiwanya itu udah di usir, gitu Mbak.. 

145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 

RDY Haha.. gitu ya pak.. lalu dulu begitu tau Mas B sakit 
terus bagaimana responnya bapak? 

159 
160 

P Dulu pas tau kesurupan itu ya saya agak kaget sama 
bingung Mbak, terus saya pegangi tangannya saya 

161 
162 



115 
 

bacakan ayat kursi Mbak, itu biasanya reaksinya dia 
kepanasan ngak mau dipegang.. jadi marah-marah 
gitu.. 

163 
164 
165 

RDY Terus sembuh pak setelah dibacakan ayat kursi? Apa 
ada penanganan yang lain? 

166 
167 

P Masih ngamuk terus ok dia Mbak, terus karena gak 
sembuh langsung tak bawa ke dukun Mbak dia.. 

168 
169 

RDY Jadi penanganan pertamanya ke dukun ya pak? 
Kenapa pak di bawa ke dukun? 

170 
171 

P  Ya karena tak bacake ayat kursi gak sembuh ya itu 
diobatkan ke dukun di Seraten Mbak biar sembuh total 
maksutnya.. tetangga ngasih tau katanya disitu bisa 
ngobatke kesurupan gitu, tempatnya kaya tempat 
penampungan ok, tapi kaya di penjara.. dulu B 
ditinggal selama tujuh bulan di tempat dukun itu.. 
Waktu itu ya tetap saya jenguk, istri saya tidak tega.. 
setiap hari dijenguk kesana.. Kalau kesana ya 
dibawakan makanan.. dibawakan pakaian dan tempat 
tidur baru, sampai semua perabotan rumah dan materi 
hampir habis untuk diantar kesana karena istri saya 
kepikiran terus.. tapi saya tidak perbolehkan istri saya 
jenguk kesana karena kondisinya yang tidak baik.. 
Takutnya istri saya tidak kuat melihat seperti itu, kan 
pikir saya demi kesembuhannya jadi ya saya kuat-
kuatke (kuat-kuatkan) dia disana untuk tidak bawa dia 
pulang dulu.. 

172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 

RDY Memangnya bagaimana kondisinya pak di dukun itu, 
kok sampai istri bapak tidak diperbolehkan jenguk mas 
B?  

189 
190 
191 

P Ya.. gimana ya.. saya anggep itu kaya tidak 
diperlakukan dengan baik lah.. tapi demi kesembuhan 
B jadi dulu saya tahan.. wong disana kata B gak di 
apa-apakan Mbak.. cuma kaya di krangkeng di kamar 
kaya penjara jadi trails gitu, terus kalo mandi di 
mandikan bareng-bareng sama pasien lainnya, kalo 
makan juga bareng-bareng gitu.. pokoknya gak tega 
sebetulnya.. 

192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 

RDY Tapi bisa sembuh atau tidak pak di situ?? 200 

P Dulu gak sembuh dia di situ malah makin gak karuan 
Mbak, terus ahkirnya diberobatkan minta sarat di 
tempat lain ahkirnya agak sembuh.. lalu saya ajak 
pulang itu.. 

201 
202 
203 
204 

RDY Maksutnya semakin parah pak? Terus dibawa ke 
tempat lain, atau bagaimana pak? 

205 
206 

P B itu jadi tambah sulit di ajak komunikasi Mbak.. wong 
dukunnya bilang yang ngrasuki itu roh yang susah di 
usir, gitu.. Dulu masih di Seraten itu terus tak carikan 
syarat Mbak, jadi saya telfon Kyai dari Lumajang, terus 

207 
208 
209 
210 
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sama Kyainya di doakan lewat telfon, nyuruh B nanti 
disuruh minum air yang di doakan lewat telfon itu, jadi 
saya sama istri saya harus melek sampe jam1 pagi, 
pas jam12 malem itu dia baca doa lewat telfon, jadi 
ditaruh air satu gelas di bawah Hp Mbak, baru paginya 
tak bawa ke Seraten Mbak biar diminum B, terus 
alhamdulilahnya jadi baikan.. langsung B tak bawa 
pulang.. 

211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 

RDY  Ow.. jadi minum air yang didoakan Kyai itu ya pak.. 
terus sembuh pak? Apa kambuh lagi?? 

219 
220 

P Ya dulu langsung membaik Mbak, terus bisa tak bawa 
pulang B dulu itu.. tapi terus selang seminggu itu 
kambuh lagi Mbak, karena gak ada yang kuat ya saya 
rantai lagi dulu B. 

221 
222 
223 
224 

RDY Ohh… jadi pengobatannya berhasil tapi dalam jangka 
waktu dekat ya pak.. terus diobatkan lagi atau 
bagaimana pak setelah kambuh? 

225 
226 
227 

P Iya, jadi cuma sementara.. lha biar maksimal jadi istri 
saya sama anak saya ke Lumajang buat ngobatin B ke 
tempat Kyainya langsung Mbak.. Dibawa ke Jawa 
Timur itu, disana karena Mbah Kiayinya sudah tua.. 
jadi di dalam tubuhnya Mas B itu langsung dibersihkan 
semua.. tapi kan nanti ahkirnya kelihatan kaya anak 
kecil si Mas B ini setelah di ilangi hal gaibnya.. 

228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 

RDY Ow.. Ada ritual atau gimana pengobatannya pak 
disana?  

235 
236 

P Kalo dulu pertama itu suruh bawa telur jawa Mbak 
sama menyan dari rumah. Terus disana kata istri saya 
B itu disuruh masuk ke ruangan terus suruh gak pake 
baju, terus suruh kayak mandi asap menyane itu 
Mbak, terus dikasih selembar kertas kecil isinya itu 
doa.. B suruh apalin doanya itu.. Saya gak ikut soalnya 
jaga rumah Mbak, takutnya ada roh kiriman yang 
dateng kalo rumah saya gak tak jaga.. ya terus bisa 
ilang tapi maleh (berubah) jadi kaya anak kecil gitu 
tingkahnya Mbak. 

237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 

RDY Maksutnya roh kiriman pak? 247 

P Ya takutnya kan ada lagi makhluk gaib yang dateng 
kesini mau masuk ke tubuhnya B lagi kalo gak tak 
jagain Mbak..  

248 
249 
250 

RDY Ohh.. gitu.. terus setelah dibawa ke Lumajang itu 
sembuh pak?  

251 
252 

P Sembuh Mbak, pokoknya sudah bisa diajak 
komunikasi, tak suruh bantu rumah sudah bisa.. Cuma 
sekolahnya masih berhenti dulu dia, soalnya kasihan 
ndak mikir lagi Mbak.. tapi Januari 2015 kemarin itu 
kumatnya.. terus di kasih tau tetangga sini untuk coba 
ke Puskesmas.. 

253 
254 
255 
256 
257 
258 
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Sempat di bawa ke tempat lain malah ngak karuan.. 
terus dibawa ke Lumajang lagi waktu belum ke 
Puskesmas itu.... 
April baru di bawa ke Puskesmas untuk mengobatkan 
fisiknya itu.. 

259 
260 
261 
262 
263 

RDY Oww, bapak bawa ke tempat lain itu di apakan pak? 264 

P Sama Mbak, cuma didoakan gitu, suruh minum air 
yang sudah didoakan.. tapi juga makin parah.. jadi tak 
bawa ke Lumajang lagi sekali Mbak.. terus baru coba 
ke puskesmas.. 

265 
266 
267 
268 

RDY Jadi menurut bapak dari pengobatan alternatif yang 
sudah dilakukan itu ada dampaknya untuk 
kesembuhan Mas B tidak pak? 

269 
270 
271 

P Ya tadi sudah saya bilang, karena dia itu sakit karena 
hal gaib jadi ya harus dihilangkan dengan cara yang 
sama juga, tapi ya itu.. cuma sementara tok Mbak.. 
tapi begitu cocok ya hilang yang ngrasuki dia, 
sekarang tinggal ngobati fisiknya itu lewat obat 
puskesmas.. 

272 
273 
274 
275 
276 
277 

RDY Jadi dampak positifnya bisa menghilangkan hal gaib 
yang mengganggu itu ya pak, terus negatifnya cuma 
berlangsung sementara gitu sembuhnya pak? 

278 
279 
280 

P Ya Mbak.. terus juga karena B itu cocoknya sama Kyai 
yang Lumajang itu jadi ya biayanya mahal juga Mbak 
yang buat kesana itu.. kan harus ditemani juga, jadi 
biayanya dobel-dobel.. 

281 
282 
283 
284 

RDY Oww.. gitu ya pak.. pak, saya cukup segini dulu ya.. 
besok saya kembali lagi untuk minta informasi 
pengobatan yang di puskesmas ya pak.. terimakasih 
pak.. 

285 
286 
287 
288 

P Ohh.. iya Mbak.. kesini saja, saya senang kalo di 
kunjungi gini ini.. 

289 
290 

 

Partisipan 2 Wawancara 2 (P2W2) 

Hari/Tanggal/Jam : Rabu, 13 Januari 2016 (15.00-15.40 WIB) 
Tempat   : Ruang tamu rumah Tn.S 
Catatan Observasi : 

Saat peneliti datang Partisipan 2 (Tn.S) dengan 
selesai sholat bersama dengan B, dan kemudian B ikut 
berinteraksi dengan peneliti. Saat berinteraksi, B 
menunjukkan tingkah laku yang positif seperti tidak 
berperilaku aneh saat berkomunikasi dan mau banyak 
berkomunikasi dengan peneliti, tetapi topik dalam 
berkomunikasi masih sedikit tidak masuk akal. 

 Verbatim l 
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RDY Selamat sore pak.. Permisi.. 291 

P Iya Mbak.. mari-mari masuk.. duduk di dalam saja.. 292 

RDY Iya pak, makasih.. pak.. saya mau minta informasi lagi 
mengenai pengobatannya Mas B pak.. 

293 
294 

P Iya, gak apa-apa, santai saja Mbak.. 295 

RDY Ohh.. iya Pak.. kalau boleh tau apa alasan bapak 
beralih ke pengobatan medis ke puskesmas Pak? 

296 
297 

P Iya.. ya alasannya karena yang pertama hal gaibnya 
yang ganggu B sudah hilang, jadi tinggal ngobati 
fisiknya gitu Mbak.. jadi tak kasih obat.. yang kedua 
kan juga saya cari yang dekat dan terjangkau gitu 
Mbak..  

298 
299 
300 
301 
302 

RDY Oww.. jadi bapak berfikir kalau obatnya mengobati 
fisiknya gitu? Tapi yang di berikan itu obat untuk apa 
dijelaskan tidak pak? 

303 
304 
305 

P La obat itu untuk mengobati tubuhnya, buktinya 
kemaren itu dosisnya ngak kaya biasanya, si B ini ya 
langsung mulai lagi.. 
Dia itu pernah sempat dapat resep yang berbeda dari 
orang baru di Puskesmas.. bliau yakin kalau obat yang 
seperti ini saja sudah cukup.. padahal biasanya 
dengan petugas yang di Puskesmas tidak pernah di 
ganti-ganti resep.. Terus malah jadinya ya 1 minggu itu 
kambuh lagi.. kata petugasnya ya kena gangguan jiwa 
anak saya Mbak.. ya itu dia gitu karena di rusak 
pikirannya.. 

306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 

RDY Oww.. jadi karena pernah diganti resep sama dosisnya 
jadi kambuh lagi pak Mas B? Bapak tau obatnya apa 
saja? 

317 
318 
319 

P Iya ok Mbak, kambuh ya itu ngomong sendiri terus 
kelakuannya tidak bisa diprediksi.. kalu sekarang kan 
diajak ngomong udah biasa aja to Mbak.. sudah agak 
baik sekarang.. itu karena saya selalu ngontrol kalo dia 
mau minum obat.. biar gak ada yang kelewat.. yang 
saya tau itu obatnya ada 2 macem Mbak.. anak saya 
yang hafal namanya itu.. 

320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 

RDY Oww, gitu ya pak.. Kalo fungsi obatnya Bapak tau 
tidak pak? 

327 
328 

P Kalo fungsinya ya biar dia itu tenang Mbak, jadi habis 
minum obat terus nanti tidur dia Mbak, katanya nanti 
bangun tidur jadi enteng badannya, dulu 6 bulan rutin 
minum obat B Mbak, tapi terus dia gak mau minum 
obat jadi sempat berhenti kurang lebih 4 bulan baru 
lanjut lagi Mbak.. jadi ya pas berhenti minum obat ya 
pasti kambuh terus dia Mbak, tapi dia gak mau kalo 
disuntik Mbak, jadi obatnya itu mesti gak pernah dapet 
yang suntik.  

329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 

RDY Oww, gitu pak.. Terus dari penjelasan petugas 338 
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puskesmasnya itu Mas B kan kena gangguan jiwa, 
menurut Bapak gangguan jiwa seperti apa pak? 

339 
340 

P Ya setahu saya itu B kena gangguan jiwa, karena 
pikirannya kan keganggu, mungkin mikir beban 
sekolahnya, beban lain-lain, sama karena kesurupan 
itu jadi pikirannya maleh (berubah).. 

341 
342 
343 
344 

RDY Ohh.. gitu ya pak.. Kalau menurut Bapak dampak 
positif dan negatifnya berobat dengan medis ada apa 
tidak pak? 

345 
346 
347 

P Ya dampaknya positif anak saya jadi sudah normal 
seperti dulu, mau bekerja, pokoknya sembuh kalo rajin 
minum obatnya.. kalau negatifnya ya tidak ada Mbak, 
saya kan bisa berobatkan dekat disini, gak perlu pake 
ongkos perjalanan jauh Mbak.. 

348 
349 
350 
351 
352 

RDY Iya pak.. selama ini berati Bapak merawat Mas B terus 
ya pak dari dulu waktu masih parah sampai sekarang 
sudah membaik.. apa saja peran yang diberikan pak? 

353 
354 
355 

P Iya Mbak, saya yang ngopeni (merawat) B dari parah 
sampai sekarang.. saya kan Bapaknya, jadi ya gak 
mungkin tega sama anaknya apalagi kalo sakit gitu, 
jadi tak temeni kemana-mana, tiap makan dulu harus 
disiapkan ya saya siapkan, sampai sekarang bisa 
sendiri gak usah tak suruh Mbak.. minum obat juga dia 
sudah paham waktunya, mandi juga.. jadi ya saya 
bimbing buat sehari-hari Mbak, biar gak 
ketergantungan sama orang lain.. dia kan anak laki-
laki soalnya, jadi biar bisa mandiri.. makanya usaha 
nyari syarat buat menyembuhkan kemana-mana juga 
saya carikan.. ben (biar) sembuh bisa sekolah lagi 
pengen saya Mbak.. 

356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 

RDY Iya ya pak.. terus selama merawat Mas B ada beban 
yang dirasakan gak pak? 

369 
370 

P Ya bebannya banyak pas dulu pertama sakit Mbak.. 
dulu saya takut B itu ngamuk ke tetangga sampai tak 
rantai gitu, ndak (jagain B wong ibunya gak kuat 
tenaganya wong lebih besar B.. terus juga kan B gak 
bisa mandiri, jadi ya Bapak yang nyepakke 
sembarang-barang (menyiapkan segala hal).. pas 
ngobatke alternatif itu dula kan juga gak habis biaya 
sedikit Mbak, wong bolak-balik terus.. 

371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 

RDY Terus buat menyelesaikan bebannya itu apa cara yang 
ditempuh pak? 

379 
380 

P  Kalo biar sembuh kan terus tak berobatke kemana-
mana Mbak dulu, sampai akhirnya ke puskesmas itu 
yang deket sama murah.. jadi gak perlu banyak sekali 
biayanya.. gitu Mbak.. 

381 
382 
383 
384 

RDY Ohh.. iya ya pak, sekarang Mas Bnya sudah baikan, 
ya semoga sehat terus biar bisa selesai sekolahnya ya 

385 
386 
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pak.. 387 

P  Ya Mbak, udah mau mulai masuk studi lagi, kalau dulu 
kan ngak bisa fokus ke studinya to Mbak.. 
sudah tidak bisa lagi ngomong sama hal-hal gaib, 
sudah di tutup semua.. Paling kadang kalau lagi kumat 
bentar itu ya buang barang-barang ke luar kamarnya 
itu.. 

388 
389 
390 
391 
392 
393 

RDY Iya Pak.. ya syukurlah.. Ya sudah Pak.. ini mau pamit 
ya Pak, solanya sudah sore hehe.. kalo saya masih 
ada informasi yang kurang saya kembali lagi ya Pak.. 

394 
395 
396 

P Iya Mbak.. tenang saja, kalo masih ada yang mau 
ditanyakan kesini saja Mbak, saya kan juga di rumah 
terus jagain B.. 

397 
398 
399 

RDY Iya pak, terimakasih.. 400 

 

Partisipan 2 Wawancara 3 (P2W3) 

Hari/Tanggal/Jam : Sabtu, 5 Maret 2016 (15.00-15.20 WIB) 
Tempat   : Ruang tamu rumah Tn.S 
Catatan Observasi : 

Saat peneliti datang Partisipan 2 (Tn.S) sedang 

melihat televisi bersama kedua putranya. Kemudian P2 

melakukan wawancara dengan peneliti, sedangkan kedua 

anaknya masih melihat televisi. Saat pertengahan 

wawancara, P2 meminta pasien (S) beristirahat karena 

sudah terlalu lama melihat televisi, kemudian S 

menaatinya dan berpamitan kepada peneliti untuk pergi 

tidur. 

 Verbatim l 

RDY Selamat sore pak.. maaf ya pak mengganggu 
waktunya lagi.. 

401 
402 

P Iya, sore Mbak.. gak apa-apa Mbak.. mari masuk saja, 
lagi pada santai ini Mbak, masuk saja.. 

403 
404 

RDY Iya pak, terimakasih ya pak.. saya masih mau minta 
informasinya lagi pak, ada yang kurang datanya, 
hehe.. 

405 
406 
407 

P Iya, gak apa-apa Mbak, tanya saja kesini kalau masih 
ada yang kurang Mbak, apa yang bisa tak bantu 
Mbak? 

408 
409 
410 

RDY Iya pak, jadi gini.. dari kejadian awal waktu Mas B itu 
dianggap kerasukan dari roh yang ada di pohon asem 
itu apa Bapak tau sendiri tentang fakta tersebut pak? 
Maksutnya Bapak juga melihat tidak kejadiannya dulu? 

411 
412 
413 
414 
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P Waktu awal kesurupan itu Mbak?ya saya ada di rumah 
Mbak, lagi di sini.. jadi di dalam rumah, terus kan B 
lagi di luar.. ya di bawah pohon itu, wong dia hamper 
tiap hari suka di bawah pohon situ, katanya suka ada 
yang panggil-panggil, jadi B terus kesitu Mbak.. lha 
dari luar kok tiba-tiba dia masuk terus nglesot-nglesot 
sambil nggumam gak jelas gitu.. ya gitu yang kejadian 
awale Mbak.. 

415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 

RDY Ohh.. jadi Bapak juga di rumah, terus ada di ruang 
tamu sini ya pak, jadi tau sendiri kalau Mas B dari situ.. 

423 
424 

P Iya Mbak.. jadi ya saya juga lihat dari sini.. 425 

RDY mm.. terus kan Bapak bilang dulu cuma didoakan aja 
ya pak, setelah dibacakan ayat kursi beberapa kali 
tetapi tetap belum sembuh terus dibawa ke dukun, itu 
selang waktu berapa lama pak? 

426 
427 
428 
429 

P Ya dia kayak orang kesurupan itu selama hampir 
seminggu Mbak, terus gitu langsung disuruh bawa ke 
dukun yang Sraten itu sama tetangga Mbak.. 

430 
431 
432 

RDY Ohh.. gitu pak.. lalu dulu kan katanya Mas B kayak 
dipenjara ya pak? Itu bagaimana perasaan Bapak? 
Apa yang dulu Bapak ketahui tentang tempat itu? 

433 
434 
435 

P Iya ok Mbak.. dulu itu ditinggal disana 7 bulan, soalnya 
sana gak mau ngluarke pasiennya kalau memang 
kondisinya belum membaik, gitu Mbak.. terus dulu 
yang saya lihat ya makan itu gak dilayani dengan baik, 
jadi kayak di penjara gitu, makan pakai piring seng, 
lauk juga ala kadarnya, kamar juga ditralis-tralis, kan 
persis di penjara itu Mbak.. disana juga kata B dulu 
gak diobati ox Mbak.. jadi gak dilakukan apa-apa, 
cuma dimandikan bareng-bareng.. katanya airnya 
sama didoakan, tapi ya gak tau juga Mbak.. 

436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 

RDY Ohh.. jadi gak ada tindakan penyembuhan yang 
dijalani ya pak?? 

446 
447 

P Menurut saya sama anak saya ya gak ada Mbak.. 
Cuma kaya ditampung saja disana.. makanya terus 
malah makin susah diajak komunikasi si B dulu, jadi 
bukannya sembuh tapi makin jadi gitu Mbak.. dipanggil 
aja gak gubris Mbak, gak mau nenggok.. terus disuruh 
sama saudara Ibunya B itu suruh hubungi Kyai dari 
Lumajang itu..baru membaik Mbak, terus tak ajak 
pulang dari Sraten itu.. 

448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 

RDY Oww.. iya pak.. jadi informasi Kyai dari Lumajang itu 
dari saudara Ibunya Mas B ya pak? 

456 
457 

P Iya Mbak.. soale dulu tetangga saudara Ibunya B itu 
ada yang pengalaman berobat kesitu, terus sembuh 
Mbak.. jadi ya tak coba, kan usaha Mbak.. 

458 
459 
460 

RDY Bapak bilang dulu saat diobatkan ke Lumajang Bapak 
gak ikut karena takut ada roh kiriman, itu bagaimana 

461 
462 



122 
 

pak maksutnya? 463 

P Ya yang ngrasuki dia itu kan roh jahat Mbak, jadi 
awalnya 1 terus diamanggil roh lain buat masuk ke 
tubuhnya B itu, makanya dukunnya bilang kalau di 
dirasuki 4 roh jahat, itu yang paling susah dihilangi itu 
ya yang paling kuat.. jadi kalau saya ikut ke Lumajang 
dulu takutnya nanti roh it uterus manggil roh lain dan 
ngirim buat ada di rumah ini Mbak..jadi saya jaga 
rumah dan doa di rumah Mbak.. 

464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
471 

RDY Oww.. gitu ya pak..dulu apa kata Kyainya soal 
penyakit P itu pak? Sama seperti yang Bapak 
katakana tadi? 

472 
473 
474 

P Kalau Kyainya itu bilang B kerasukan roh itu Mbak, 
terus makanya dia seperti orang gila.. sampai disana 
itu kata istri saya langsung dibersihkan semua roh 
jahatnya, efeknya itu anak saya sikapnya jadi kayak 
anak-anak lagi Mbak.. jadi tingkahnya beda, gitu.. tapi 
ya terus sembuh Mbak..  

475 
476 
477 
478 
479 
480 

RDY mm.. begitu ya pak.. dulu it uterus diobatkan ke 
Puskesmas ya pak? Itu tindakan apa yang dilakukan 
pak? 

481 
482 
483 

P Ya dulu kan pas kumat Mbak, jadi tak bawa ke 
Puskesmas yang deket, terus sampai sana itu B 
disuntik Mbak, biar dia tenang, terus diperiksa sama 
mantrinya.. ditanya-tanya dulu gejalanya pertama sakit 
itu kayak apa, gitu-gitu Mbak.. terus dikasih obat.. 

484 
485 
486 
487 
488 

RDY Ohh..gitu pak.. terus kalau saya boleh tau, informasi 
tentang penyakitnya Mas B menurut Bapak penting 
gak pak? 

489 
490 
491 

P Ya penting Mbak.. kan kita orang awam ya Mbak, gak 
ngerti hal gaib seperti itu, jadi ya informasi yang 
diberikan itu penting.. 

492 
493 
494 

RDY Baikllah.. lalu menurut Bapak infonya dari semua 
tempat pengobatan yang Bapak jalani apakah sudah 
cukup? 

495 
496 
497 

P Ya cukup Mbak, soalnya saya juga anggapannya 
sama seperti mereka Mbak.. makanya kan yang bisa 
ngobati itu dengan cara yang sama Mbak.. 

498 
499 
500 

RDY Kalo dari segi medis, apa informasinya Bapak anggap 
penting dan cukup? 

501 
502 

 P Kalo medis itu kan tugasnya mengobati fisiknya Mbak, 
jadi ya saya beralih kesitu karena saya rasa penyebab 
rusaknya pikiran B dari hal gaib itu sudah dihilangkan 
Mbak.. kalo dari segi medis itu ya taunya karena 
gangguan jiwa itu, tapi kan yang nyebabke karena hal 
gaib itu tadi Mbak.. ya penting juga informasinya, kan 
buat kesembuhan B juga, jadi fisiknya itu bisa 
membaik, bisa beraktifitas lagi, bisa kayak dulu lagi, 

503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
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gitu Mbak.. saya anggap cukup juga, soalnya kan B 
sekarang sudah membaik keadaannya, jadi yang 
terpenting kesehatannya B itu pulih, gitu Mbak.. 

511 
512 
513 

RDY Berati Bapak lebih mempercayai pengobatan alternatif 
ya pak untuk proses penyembuhan Mas B? 

514 
515 

P Ya saya percaya dua-duanya bisa menyembuhkan 
anak saya Mbak, tapi yang pertama harus dilakukan 
kan menghilangkan hal gaibnya itu, hal seperti itu kan 
tidak bisa disembuhkan medis, nahh.. setelah itu bisa 
diatasi baru saya ke medis karena biar kondisi pikiran 
anak saya itu bisa kembali seperti dulu karena dirusak 
pikirannya sama hal gaib tadi, jadi bisa berjalan dua-
duanya Mbak.. yang penting anak saya sembuh.. 

516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 

RDY Ohh.. baiklah kalau seperti itu pak.. ohh ya pak, kalau 
dalam perawatan Mas B selama ini, ada keterlibatan 
anggota keluarga yang lain atau hanya Bapak sendiri 
yang merawat Mas B pak? 

524 
525 
526 
527 

P Kalau yang ngrawat sehari-harinya itu ya saya Mbak, 
kan ibunya kerja, jadi saya yang dirumah tiap hari.. 
kalau adiknya itu juga suka bantuin saya ngopeni 
(merawat) B Mbak.. dia juga malah yang apal gimana 
kalau B itu mau kumat, jadi tanda-tandanya itu sudah 
apal Mbak adiknya itu.. dia yang sering tak suruh ngasi 
dukungan biar kakaknya semangat, biar gak bengong 
jadi tak suruh ngajak bicara gitu-gitu Mbak.. 

528 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 

RDY Baiklah kalau gitu pak, saya rasa cukup datanya pak.. 
terimakasih banyak ya pak sudah mau memberikan 
informasinya,saya mau pamit pak..  

536 
537 
538 

P Sudah Mbak? Ya sudah, sama-sama Mbak.. gak usah 
sungkan kalau mau ada yang ditanyakan lagi kesini 
saja.. 

539 
540 
541 

 

 

Partisipan 3 Wawancara 1 (P3W1) 

Inisial   : Ny.K (Ibu pasien) 
Hari/Tanggal/Jam : Kamis,  21 Januari 2016 (09.30-11.00 
WIB) 
Tempat   : Ruang Tamu rumah Ny.K 
Keterangan  : 
RDY : Peneliti 
P : Partisipan 3 
Catatan Observasi : 

Partisipan 3 (Ny.K) selesai bersih-bersih rumah dan 
menyambut peneliti, di dalam rumah ada Ny.K, pasien (S), 
dan kedua adiknya. Saat melakukan wawancara dengan 
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Ny.K pasien (S) juga ikut berkomunikasi dengan peneliti 
dan menceritakan kondisi tubuhnya yang sedang baik dan 
juga sempat menceritakan asal mula anak-anak kecil 
berambut api yang dulu mengganggunya, dan 
membuatnya menjadi sakit. 

 

 Verbatim l 

RDY Selamat pagi, maaf saya mengganggu waktunya ya 
bu..  

1 
2 

P Ohh.. iya selamat pagi Mbak, mari..mari silahkan 
masuk Mbak.. mari duduk di dalam, tidak mengganggu 
kok, saya juga lagi santai saja di rumah.. 

3 
4 
5 

RDY Iya bu, terimakasih sebelumnya.. kondisi Mas S sudah 
baikan bu? 

6 
7 

P Ya sudah jauh lebih baik dari waktu awal sakit yang 
dulu Mbak.. Mas S itu dari dulu sebenarnya 
ingatannya tajam, tapi ya kadang kerjaannya nga 
jalan, kalau sekarang ya kondisinya sudah lebih baik.. 

8 
9 

10 
11 

RDY Ohh.. ya syukur kalo begitu bu.. jadi ibu yang merawat 
Mas S setiap hari bu? 

12 
13 

P Ya iya Mbak, saya yang ngopeni (merawat) dia dari 
jaman parah dulu sampai sekarang, cuma karena 
sekarang sudah bisa tak tinggal jadi ya tiap sore tak 
tinggal kerja Mbak.. dia di rumah sama adik-adiknya.. 

14 
15 
16 
17 

RDY Begitu ya bu.. memang tidak apa-apa kalo Mas S 
ditinggal bu? 

18 
19 

P Gak papa Mbak, sekarang S sudah mandiri, apa-apa 
sudah bisa sendiri, minum obat juga mudeng mana 
saja yang harus diminum, kerjaan juga sedikit-sedikit 
dia bisa kerja, masak juga dia bisa.. 

20 
21 
22 
23 

RDY Oww.. jadi sudah bisa mandiri ya bu sekarang.. lalu 
saudara ibu ada yang ikut membantu merawat Mas S 
gak bu? 

24 
25 
26 

P Kalo saya kan sore kerja Mbak, karena anak saya 
yang besar kakaknya S itu kan kerja d Semarang, jadi 
ya gak bisa ikut bantu rawat dia, jadi ya terpaksa saya 
sendiri yang ngopeni (merawat), tapi tetangga malah 
banyak yang peduli sama S Mbak, jadi agak tenang 
saya. 

27 
28 
29 
30 
31 
32 

RDY mm.. gitu bu.. kalo saya boleh tau apa ada saudara 
Mas S yang punya sakit yang sama kayak Mas S bu? 

33 
34 

P Kalo sakit, 3 anak laki-laki dirumah semua Mbak, 
soalnya kesehatannya kurang mendukung untuk 
bekerja, yang S sakit seperti ini masih masa 
pemulihan, kalau H itu kan kena kelenjar getah bening 
digusi sampai pecah itu, kalau A itu mudah mimisan 
kalau kena panas sedikit aja Mbak.. 

35 
36 
37 
38 
39 
40 



125 
 

Tapi ya mau gimana lagi, saya nikmati merawat 
mereka itu Mbak, asal saya selalu sehat.. hehehe 

41 
42 

RDY Owh.. jadi ketiga anak ibu yang di rumah sedang sakit 
semua ya bu.. tapi yang menderita gangguan jiwa 
hanya Mas S saja, gitu bu? 

43 
44 
45 

P Iya, betul Mbak.. yang sakit jiwa cuma S aja.. 46 

RDY Dulu riwayat awalnya gimana bu sampai Mas S jadi 
kena gangguan jiwa? 

47 
48 

P Saya juga awalnya kurang paham Mbak, soalnya anak 
ini gak pernah kenapa-kenapa.. dari kelas 2 SMP itu 
dulu kalau ngomong ngak melihat orang di 
sekelilingnya.. adanya cuma ndodok (jongkok) 
dibawah situ, terus kalau kumat ya mulai lagi.. terus 
badannya kaku ngejejer (kaku) gitu, kalau ngamuk itu 
tenaganya hemm.. (sambil menghela nafas), jadi nga 
sekolah Mbak si S dulu.. 
Saya dulu pernah agak curiga dia kerasukan setan 
Mbak, soalnya kok tingkahnya kaya gitu, terus dia juga 
sering bilang tiap melakukan kesalahan itu yang 
nyuruh anak kecil berambut api.. 

49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

RDY Ohh.. jadi sebabnya ibu juga kurang paham ya bu? 
Lalu gejalanya yang diperlihatkan apa saja bu? 

61 
62 

P Wah.. kalo dulu ya parah sekali Mbak.. dulu dia bakar 
semua barang-barang yang ada di dalam rumah, 
katanya saya yang memerintahkan, padahal waktu itu 
saya sedang pergi doa ke Salib Putih untuk 
kesembuhannya.. 
Tetangga sekitar yang tau kepulan asap malah 
mengira gunung merapi meletus.. Ada beberapa anak 
kecil tetangga di sini melihat kalau sebenarnya asap 
itu adalah bakaran dari barang-barang di dalam rumah 
saya hanya dapat berkata kepada Mas S “Mas kui kan 
ngone make, aja di ngonookke lo Mas” (Mas itu kan 
punyanya Ibu, jangan dibegitukan lo Mas). 
Tapi kan namanya ya anak-anak ya bisanya cuma gitu 
saja ya Mbak.. 

63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 

RDY Oww.. apa tidak ada orang di rumah bu? 77 

P Waktu itu dia sendirian, kakaknya kerja semua, saya 
pergi sama adeknya.. Begitu kakaknya yang dari 
Semarang pulang, Mas S dihajar.. karena kakaknya 
kan tidak tau kalau itu sakit jiwa, taunya ya itu 
memang tigkah buruknya Mas S.. 
Waktu itu, Mas S bilang kalau semua yang dia lakukan 
bukan keinginannya tapi karena suruhan anak-anak 
berambut api.. 

78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 

RDY Jadi katanya seisi rumah dibakar karena suruhan anak 
berambut api yang dari dulu Mas S sering bilang itu 
bu? 

86 
87 
88 
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P Iya Mbak, waktu itu ada juga tetangga yang sempat 
melihat S menimba air sangat cepat untuk mandi. 
Memang waktu saya pulang itu, saya lihat dia sudah 
tidur di lantai.. Karena lantai rumah saya masih tanah, 
jadi kelihatan tanahnya basah.. 
Saya tanyai  “Mas, ko tidur di situ kenapa?”, dia jawab 
“panas Mak, bar resik-resik omah aku” (panas Bu, 
saya habis bersih-bersih rumah), lalu saya bilang 
“ooo.. yo resik tenan nok” (owh ya bersih betul 
begitu).. 
Dalam maksud saya kok bersih tidak ada barang yang 
tersisa, hanya tinggal almari yang lebih besar dari 
pintu sehingga tidak bisa ia keluarkan untuk di bakar di 
kebun belakang. 

89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 

RDY Haha.. jadi bersih-bersih ternyata dibakar semua ya 
bu.. lalu ibu baru paham kalau Mas S kena gangguan 
jiwa setelah kejadian apa bu? 

103 
104 
105 

P Dulu dia tu sampai mau memarang (melukai dengan 
parang) saya, katanya untuk melihat isi hati saya 
apakah sama dengan isi hatinya, kan dia bilang kalau 
isi hatinya itu lebih jelas dari pengelihatan isi hati 
saya.. 
tapi saya jelaskan kalau letak hati di “lempeng”, karena 
dia menunjuk hati di dada, jadi saya mulai tau kalau 
anak saya sakit pikirannya bukan sakit hati yang 
sesungguhnya. Karena saya belajar dari kegiatan saya 
sebagai kader di pos yandu.. 

106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 

RDY Ohh.. jadi perilakunya selalu pakai kekerasan ya bu.. 116 

P Iya ok Mbak, dulu saya sampai takut tidur di rumah.. 
jadi pasti di luar rumah apa numpang di tempat 
tetangga sama adiknya.. Adik-adiknya itu juga dipukul 
dengan benda tajam sampai bekas itu bisa dilihat 
Mbak.. makannya si A itu kan kurang dekat dengan 
Mas S ini to sekarang Mbak.. 

117 
118 
119 
120 
121 
122 

RDY Sampai melukai ya bu berati..  tetangga juga tau ya bu 
Mas S sakit gini? Lalu bagaimana tanggapan mereka 
bu? 

123 
124 
125 

P Kalo tetangga awalnya memang kurang paham Mbak 
awalnya S sakitnya apa.. tapi pas tau sakit jiwa malah 
pada dukung kesembuhan S Mbak, apalagi tetangga 
saya ada yang jadi perawat di Bina Kasih, jadi malah 
membantu Mbak.. Pernah ada masukan dari perawat 
Bina Kasih kalau ada pasien seperti ini sedang 
“nyanyi” (kambuh) disuruh untuk mendiamkan, karena 
tenaganya 10x lipat lebih kuat dari orang biasa. 
Di diamkan tetapi dengan pengawasan, gitu.. 

126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 

RDY Jadi tetangga pada peduli semua ya bu.. mereka tidak 
punya anggapan yang negatif sama sakitnya Mas S ya 

135 
136 
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bu.. 137 

P Gak Mbak.. ya sukurnya itu kok mereka bukannya 
takut, tapi malah bantuin saya Mbak.. biasanya kan 
pada takut apa jijik ya Mbak orang-orang kebanyakan 
kalo tau.. 

138 
139 
140 
141 

RDY Syukurlah bu.. lalu kalo ibu sendiri berati paham sama 
penyakit yang diderita Mas S ya bu? 

142 
143 

P Ya saya setelah dikasih tau sama tetangga saya yang 
perawat itu jadi paham Mbak, jadi dia itu kena 
gangguan syarafnya Mbak, jadi dulu suka kaya kaku-
kaku kejang badannya sejak kecil kalo kumat, tapi 
saya dulu ya kurang paham penyakitnya apa Mbak.. 

144 
145 
146 
147 
148 

RDY Jadi ibu tau tentang gangguan jiwa setelah diberi tahu 
sama tetangga ibu itu ya.. lalu dulu responnya waktu 
tau Mas S kena gangguan jiwa gimana bu? 

149 
150 
151 

P Ya saya sempat bingung Mbak, wong saya juga 
awalnya awam dengan gejala kaya gitu itu.. apalagi 
dulu kan  dia sering cerita tentang anak berambut api 
itu, terus dia dulu juga jarang ngomong orangnya, 
katanya kalau ngomong rasanya kaya “ditekak” 
(dicekik), katanya dia itu pernah seperti melihat naga 
berkepala tujuh kaya yang di wahyu itu loh Mbak.. 
makannya dia itu takut sekali dengan ular, sampai 
sekarang ya paling trauma tu sama ular itu.. kan saya 
juga jadi agak takut to Mbak.. 

152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 

RDY Iya ya bu, dulu kan belum begitu paham sama 
penyakitnya.. lalu penanganan pertamanya dulu 
bagaimana bu buat menyembuhkan Mas S? 

162 
163 
164 

P  Iya, lalu rumah mulai didoakan oleh para pemuka 
agama yang ada.. waktu itu para perawat Bina Kasih 
menghubungi Pak Wisnu Sapto Widodo, beliau kepala 
diakonia  Jogjakarta untuk membantu doa disini demi 
pemulihan Mas S.. 

165 
166 
167 
168 
169 

RDY Jadi penanganan pertamanya itu didoakan ya bu.. ada 
reaksinya tidak bu? 

170 
171 

P  Iya Mbak, bola-bali (sering sekali) dulu didoakannya 
Mbak, gak cuma sekali dua kali yang pada ke rumah 
itu.. Dulu juga pernah didoakan sampai ahkirnya dia 
tersadar bisa melihat bulan dan matahari.. 
Kalau malam lihat bulan bintang, kalau siang lihat 
matahari. 
Dulu seolah tidak sadar seperti tertutup siang atau 
malam tidak tau. 

172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 

RDY Jadi setelah beberapa kali didoakan ada reaksinya ya 
bu.. lalu kambuh lagi tidak bu? 

180 
181 

P  Ya dulu kambuh lagi Mbak,.. terus tak bawa ke tempat 
orang pinter Mbak, yang nyuruh kakaknya itu, katanya 
mungkin kalo menowo iso mari barang.. (mungkin saja 

182 
183 
184 
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bisa sembuh).. 185 

RDY Dulu di bawa ke orang pinter itu diapakan buk Mas S? 186 

P Ya cuma didoakan juga Mbak, jadi dikasi air untuk 
diminum S.. terus airnya sisanya suruh kasih di air 
buat mandinya.. 

187 
188 
189 

RDY Hanya sekali kesana bu? Lalu ada reaksinya atau 
tidak buk? 

190 
191 

P Ya sama Mbak, cuma sekali kesana, terus reaksinya 
ya sadar sebentar tok.. terus baru disuruh tetangga 
saya yang perawat itu bawa ke Rumah Sakit besar di 
Pedurungan Mbak.. baru kacek tenan.. (lebih baik dari 
sebelumnya).. 

192 
193 
194 
195 
196 

RDY Ohh.. jadi reaksinya cuma tenang sebentar gitu ya bu.. 
dulu kenapa ibu memilih pengobatan alternatif dulu bu 
buat menangani Mas S? 

197 
198 
199 

P Ya kan dulu dia itu sering menyebut anak-anak rambut 
api itu Mbak, jadi ya saya gak begitu yakin kalo dia 
sakit jiwa, wong tidak punya sodara yang gila.. terus 
tak pikir ya diganggu makhluk itu Mbak, wong 
tingkahnya aneh gitu, jadi didoakan biar sembuh.. tapi 
ya dia kambuh lagi Mbak, baru tak bawa ke RSJ itu 
karena kumat-kumat terus Mbak.. 

200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 

RDY Jadi ibu dulu beranggapan karena diganggu anak 
rambut api itu ya bu.. terus dulu ada dampak positif 
dari pengobatan alernatif yang dilakukan apa saja bu? 

207 
208 
209 

P Kalo dampak positifnya tu ya bisa sadar begitu 
didoakan para pemuka agama itu bisa tau ini pagi, ini 
malam.. dulu kan dia gak tau Mbak, jadi aktivitas terus 
pagi sampai malam.. terus juga kan saya orang gak 
mampu Mbak, jadi saya kalo mau bawa ke tempat 
yang jauh-jauh itu gak sanggup biayanya.. 

210 
211 
212 
213 
214 
215 

RDY Ohh.. gitu ya bu.. lalu dampak negatifnya ada gak bu? 216 

P Ya kalo negatifnya menurut saya tidak ada Mbak, saya 
kan cuma mencari cara agar anak saya sembuh, jadi 
dengan doa bantuan Tuhan juga Mbak, jadi ya 
usahanya dengan kekuatan doa, jadi negatifnya tidak 
ada.. Cuma ya sembuhnya itu sebentar Mbak, tapi ya 
terus sadar dulu S itu begitu didoakan.. 

217 
218 
219 
220 
221 
222 

RDY Iya bu.. terus ibu berhenti pengobatan alternatif lalu 
mengobatkan dengan medis ke Pedurungan itu ya bu? 

223 
224 

P Iya Mbak, tak bawa ke RSJ di Pedurungan Mbak 
karena disarankan sama perawat Bina Kasih itu Mbak, 
dia bilang coba dibawa kesana saja, dia ada kenalan 
disana jadi biar dirawat disana biar sembuh bu.. gitu 
katanya.. ya saya manut saja Mbak yang penting anak 
saya sembuh.. 

225 
226 
227 
228 
229 
230 

RDY Selang berapa lama dengan pengobatan alternatif 231 
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dulu ibu bawa Mas S ke RSJ? 232 

P Ya dulu itu setelah 2 hari kumat yang terakhir Mbak, 
langsung tetangga saya yang nolong itu.. terus 
langsung ke RSJ, disana karena saya berat diongkos 
kalo jenguk ya jadi saya pasrahkan saja sama 
perawatnya sana Mbak.. kadang kakaknya yang 
jenguk kesana.. 

233 
234 
235 
236 
237 
238 

RDY Oww.. jadi lngsung ya bu setelah tidak sembuh dari 
pengobatan terakhir.. lalu disana dirawat berapa lama 
bu? 

239 
240 
241 

P Dulu itu sebulan Mbak.. Waktu itu pulang dari RS 
besar kan saya minta rujukan-rujukan dari Rumah 
Sakit Jiwa dan dari perawat-perawat Bina Kasih.. terus 
saya disarankan rawat jalan lewat Puskesmas, jadi 
saya lakukan betul – betul.. 

242 
243 
244 
245 
246 

RDY Jadi setelah sebulan di RSJ Pedurungan itu ibu 
langsung rawat jalan di Puskesmas bu? 

247 
248 

P Iya Mbak, tapi dulu juga sebelum ke Puskesmas 
Tegalrejo sini pernah tak berobatke ke dokter yang 
jaraknya cukup jauh dari rumah, tapi ya malah “tidak 
kacek” (tidak mempengaruhi kesembuhan), jadi ya 
saya langsung rajin ke Puskesmas itu.. 

249 
250 
251 
252 
253 

RDY Oww.. jadi karena ke Dokter tidak kacek, terus baru ke 
Puskesmas bu? Kalo di Puskesmas kacek bu? 

254 
255 

P Selama ditangani pihak Puskesmas, tidak pernah Mas 
S ini sampai ke lokasi Rumah Sakit yang berat Mbak.. 
Sekarang dengan Puskesmas malah dari petugas-
petugasnya biasanya kalau datang kesini untuk suntik 
malah datang pagi-pagi, sampai pernah datang jam 6 
pagi Mbak, jadi rutin kontrol terus.. tiap tiba-tiba S 
kambuh, terus tak telfon itu ya langsung datang 
paginya Mbak buat nyuntik.. jadi gak pernah telat.. 

256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 

RDY Ohh.. tapi selama ditangani medis pernah kambuh bu 
Mas S? 

264 
265 

P Ya pernah Mbak kambuh sekali dua kali, itu paling 
kalo dulu pas awal dia lupa minum obat Mbak, dia kan 
dulu belum kaya sekarang ini..belum mandiri.. 

266 
267 
268 

RDY Berati kambuhnya dulu saja ya bu.. sekarang sudah 
tidak pernah ya? 

269 
270 

P Iya, dulu ok Mbak.. Kan dia itu pas sakit awal pernah 
seperti melihat naga berkepala tujuh.. Sampai 
sekarang ya paling trauma tu sama ular itu.. Pernah 
dia sampai mancal-mancal (menendang) ember, saya 
kira kumat lagi, kluarga sudah siap-siap, ternyata dia 
lihat ular di bak kamar mandi.. 
Saya tanya “nopo lee?” (“ada apa nak”) dia jawab “ana 
ulo Mak..” (“ada ular Mak..”).. 
Saya pikir ngarang (bohong), saya tengok ke kamar 

271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
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mandi “oh ulo tenan” (“oh ular sungguh”).. 
Saya elus dada hehe ternyata sungguh ular, jadi dia 
ngak kambuh hehe tapi beneran lihat ular.. jadi sukur 
tenan Mbak S ini bisa sembuh.. 

280 
281 
282 
283 

RDY Haha.. sukurlah bu kalo begitu.. berati sudah bisa 
kembali kaya dulu ya bu Mas S.. 

284 
285 

P 17 tahun masa penyembuhan memang berproses 
Mbak dia, sekarang bisa kerja bersih-bersih rumah 
lagi, tak suruh juga sudah bisa, komunikasi juga sudah 
biasa.. dia itu sebenarnya orangnya sregep Mbak, tapi 
ya kadang terkendala lemah tubuhnya itu kalau 
sekarang, jadi sering lemes gitu dia sekarang.. 

286 
287 
288 
289 
290 
291 

RDY Ohh.. gitu ya bu..  lalu dampak positif dari pengobatan 
medis yang sudah ditempuh Mas S ada banyak ya bu? 

292 
293 

P Ya iya Mbak, sangat berpengaruh ek Mbak buat 
kesembuhan S, dia jadi bisa sembuh, terus juga jadi 
keluarga gak was-was (cemas) kalo di rumah.. dulu 
kalo mau tidur rumah saja tidak berani Mbak.. terus 
juga kan dekat jaraknya yang sekarang Mbak, berobat 
tinggal cuma jalan naik sedikit sudah sampai di 
Puskesmas.. murah juga kalo di Puskesmas sini, gak 
bayar Mbak, cuma kalo ada obat yang harus dibeli dari 
luar ya tambah sedikit aja Mbak.. 

294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 

RDY Haha.. iya  ya bu.. lalu negatifnya ada bu? 303 

P Kalo negatifnya itu dulu ya Mbak pas di Pedurungan, 
karena jauh ek Mbak, sama biayanya kan juga gak 
sedikit mau berobat kesana.. terus sampai saya 
dibantu sama perawat-perawatnya sana dibuatkan 
BPJS buat S.. makanya terus saya minta rujukan yang 
dekat saja Mbak.. 

304 
305 
306 
307 
308 
309 

RDY Ohh.. gitu ya bu.. Bu.. kan selama ini ibu yang 
merawat Mas S ya, apa saja yang dilakukan untuk 
merawat Mas S Bu? 

310 
311 
312 

P Ya saya sebagai ibunya ya pasti kasihan sama anak 
saya yang kena sakit kok kaya gitu ya Mbak, terus ya 
saya rawat sebisa saya, karena saya juga anaknya 
banyak, terus masih ngrawat cucu yang masih 2 
tahun, jadi ya sambil nyambi-nyambi tetap tak rawat.. 
S tak siapkan makannya dulu pas masih sakit belum 
bisa mandiri, tak ingatkan untuk mandi, makan, tidur, 
minum obat, gitu-gitu Mbak.. tiap mau periksa juga tak 
anter.. jadi kan kalo sore saya kerja, jadi sebisa 
mungkin pagi sampai siang itu tak perhatikke dulu S, 
biar dia gak kesepian, biar merasa pada sayang sama 
dia.. 

313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 

RDY mm.. lalu dalam merawat Mas S ibu merasa terbebani 
atau tidak bu? Bebannya apa saja bu? 

325 
326 

P  Kalo terbebani itu sebetulnya tidak Mbak, saya kan tau 327 
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anak itu titipan Tuhan Mbak, jadi ya tak anggep berkah 
untuk saya.. tapi kan anak saya yang sakit bukan dia 
saja, yang 2 dirumah itu juga sakit semua, jadi suka 
sedih saya Mbak.. harus merawat tanpa membeda-
bedakan sakitnya, terus juga biaya hari-hari kan gak 
sedikit kalo jaman sekarang ya Mbak, apa-apa mahal, 
jadi buat berobat dulu saya agak keberatan to Mbak 
kalo jauh-jauh gitu, jadi anak saya yang besar yang 
usaha buat bantuin mikir keluarga.. 

328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 

RDY Berarti ibu merasa tidak terbebani dengan anak-anak 
ibu yang sakit ya bu, termasuk Mas S yang sakit 
seperti itu? 

337 
338 
339 

P Ya tidak Mbak, saya tidak merasa terbebani soalnya 
juga yang menguatkan saya banyak Mbak, tetangga 
juga mendukung kesembuhan anak saya, jadi tidak tak 
anggap beban sakitnya S itu.. Cuma bikin takutnya 
kan kalo dulu parah itu, dia berbahaya Mbak kalo 
kumat, tapi sekarang tidak pernah Mbak.. 

340 
341 
342 
343 
344 
345 

RDY Iya ya bu.. terus apa saja cara yang ditempuh untuk 
menyelesaikan masalah bebannya Ibu tadi? 

346 
347 

P Kalo masalah beban ekonomi ya sebisa mungkin saya 
cari jalan keluar Mbak, saya kerja tiap sore buat 
nyukupi rumah, tapi juga dibantu anak saya yang 
besar itu yang kerja di Semarang, walaupun sudah 
berkeluarga tapi ya dia masih bantu saya.. terus kalo 
sekarang kan biaya obat juga sudah tidak seperti dulu 
Mbak, jadi sudah enteng, gak pakai ongkos banyak 
buat berobat sama nebus obat kalo di puskesmas 
Mbak.. jadi saya merasa sangat terbantu Mbak.. 

348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 

RDY Ohh.. begitu ya bu… bu, terimakasih untuk 
informasinya ya bu.. untuk sementara ini dulu yang 
saya tanyakan, terimakasih banyak ya bu.. 

357 
358 
359 

P Iya Mbak, sama-sama.. saya senang dikunjungi begini, 
jadi ada teman untuk ngobrol.. 

360 
361 

RDY Haha.. iya bu, besok kalo masih ada informasi yang 
kurang saya kembali lagi ya bu.. 

362 
363 

P Iya, silahkan saja Mbak.. tidak apa-apa, saya tiap pagi 
juga di rumah saja kok.. 

364 
365 

 

Partisipan 3 Wawancara 2 (P3W2) 

Hari/Tanggal/Jam : Jumat, 5 Februari 2016 (10.00-10.40 WIB) 
Tempat   : Ruang tamu rumah Ny.K 
Catatan Observasi : 

Saat peneliti datang Partisipan 3 sedang duduk di 
depan rumah bersama cucu P3, dan Pasien (S) sedang 
tidur di ruang tamu. Saat peneliti melakukan wawancara 
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kemudian S bangun kemudian ikut berinteraksi dengan 
peneliti, dan S menunjukkan obat yang biasa diminumnya. 

 Verbatim l 

RDY Selamat pagi bu.. saya mau ngrepoti lagi bu, ada yang 
mau saya tanyakan lagi.. 

366 
367 

P Iya, pagi Mbak.. iya gak apa-apa Mbak, mari masuk 
saja.. gak apa-apa duduk di dalam saja, Snya baru 
tidur, nanti kan bangun sendiri Mbak.. 

368 
369 
370 

RDY Iya bu, gak mengganggu kan bu.. 371 

P Gak Mbak.. sama sekali gak ganggu.. apa yang mau 
ditanyakan Mbak? 

372 
373 

RDY Ohh.. iya bu, gini.. saya mau tanya soal obatnya Mas 
S bu.. jadi ibu tau obatnya yang diberikan ke Mas S itu 
apa aja? 

374 
375 
376 

P Kalo saya taunya itu warnanya Mbak, kalo merknya 
kurang tau Mbak, soalnya ada 5 macem kayaknya 
obatnya S itu Mbak.. tapi masing-masing itu ada 
sendiri gunanya.. S itu sampe hafal mana yang harus 
diminum tiap badannya ngerasa kurang enak. 

377 
378 
379 
380 
381 

RDY Jadi ibu hanya paham warnanya apa saja bu? Kalau 
fungsinya ibu mengerti tidak? 

382 
383 

P Kalo fungsinya ya buat penenang Mbak, saya pernah 
tanya sama S kalo habis minum itu piye le? Terus dia 
jawab katanya misal tadinya dia cemas apa lemes 
badannya terus minum obatnya yang buat cemas, 
nanti terus tidur.. bangun tidur nanti biasa lagi, 
cemasnya ilang gitu Mbak katanya.. 

384 
385 
386 
387 
388 
389 

RDY Ohh.. jadi ibu tanya sendiri sama Mas Snya ya gimana 
reaksinya obat..  

390 
391 

P Iya Mbak, soalnya kan masing-masing obat itu udah 
dikasi tau sama petugas puskesmasnya tiap dateng 
bilang harus diminum obatnya, kalo bingung minum 
yang pink, kalo lemes apa lainnya itu minum yang 
lainnya gitu Mbak.. jadi S yang milih-milih sendiri, tapi 
saya tinggal ngontrol biar semua obatnya diminum, 
gitu Mbak.. sekarang udah mandiri kok minum obatnya 
Mbak.. 

392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 

RDY Ohh.. ya sukurlah kalo begitu bu.. tapi selama minum 
obat ini tidak pernah berhenti kan bu? 

400 
401 

P  Gak Mbak, sudah rutin minum obat S itu, kalo misal 
masih kambuh padahal sudah minum obat terus ya 
saya langsung telfon orang puskesmas biar terus 
ditangani, biasanya disuntik Mbak, biar tenang.. 

402 
403 
404 
405 

RDY Ohh.. begitu bu, ya sudah kalo begitu.. saya 
wawancaranya segini dulu bu, besok kalo masih ada 
data yang kurang saya kembali lagi ya bu.. 

406 
407 
408 
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Partisipan 3 Wawancara 3 (P3W3) 

Hari/Tanggal/Jam : Senin, 7 Maret 2016 (08.40-09.00 WIB) 
Tempat   : Ruang tamu rumah Ny.K 
Catatan Observasi : 

 Saat peneliti datang, Partisipan 3 sedang selesai 
memasak, kemudian menyiapkan makanan untuk ketiga 
anaknya. Saat wawancara berlangsung P3 juga tidak lupa 
menanyakan kepada S apakah obatnya sudah diminum 
oleh S atau belum. Setelah mengetahui S sudah minum 
obat lalu S berpamitan untuk tidur, karena P3 mengatakan 
setelah minum obat S pasti akan merasa kantuk. 

 Verbatim l 

RDY Selamat pagi bu.. permisi ya bu, saya masih ada data 
yang kurang.. jadi mau tanya-tanya lagi.. 

409 
410 

P Iya Mbak.. mari duduk.. silahkan, gak apa-apa Mbak, 
saya sudah selesai masak kok Mbak, jadi sudah 
rampungan (selesai semua).. ada yang bisa tak bantu 
lagi Mbak? 

411 
412 
413 
414 

RDY Ohh.. iya buk, begini.. kan selama Mas S ditinggal Ibu 
kerja berarti di rumah sama adik-adiknya ya bu, berarti 
yang membantu menjaga mereka juga ya bu..  

415 
416 
417 

P Iya Mbak.. kalo tak tinggal ya S dijaga adik-adiknya, 
jadi saya sudah sedikit ayem (tenang), soale kan juga 
kondisinya sudah membaik Mbak, jadi saya gak terlalu 
pikiran.. 

418 
419 
420 
421 

RDY Iya ya bu.. lalu ibu bilang malah banyak tetangga yang 
peduli sama Mas S, itu dalam bentuk apa buk 
pedulinya? 

422 
423 
424 

P Ya kan dia sering main ke tempat tetangga itu Mbak 
kalo tak tinggal kerja sore, jadi mereka juga malah 
bantuin jaga S kalo saya pergi, diajak ngobrol, dikasih 
udud (rokok) kalo dia gak punya rokok, ada yang suka 
kasih jajan dia, soale dia seneng sama anak kecil.. jadi 
suka main tempat tetangga yang punya anak kecil itu, 
jadi kan dia ada hiburan Mbak, gak jenuh gitu.. jadi dia 
bisa seneng, buat saya sudah membantu sekali itu 
Mbak.. jadi anak saya banyak yang ngawasin.. 

425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 

RDY Ohh.. begitu ya bu.. malah banyak yang mendampingi 
Mas S ya bu kalo Ibu tinggal kerja.. terus bu, dulu 
kejadian yang sangat berbahaya yang Mas S lakukan 
itu berarti meMbakar rumah itu pernah dilakukan 
berapa kali? 

434 
435 
436 
437 
438 

P Iya Mbak.. yang parah sekali ya itu Mbak.. meMbakar 
rumah itu cuma sekali aja Mbak.. 

439 
440 
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RDY Mm.. Cuma sekali ya bu, terus dulu katanya Mas S ini 
kan anaknya pendiam, soalnya tiap bicara katanya 
seperti dicekik gitu ya bu, ibu tau seberapa sering Mas 
S merasakan hal seperti ini? Terus dimana biasanya 
bu? 

441 
442 
443 
444 
445 

P Kalo dari dulu dia pendiam sekali Mbak, tapi pas 
setelah dia suka bilang kalo dia diikuti anak yang 
berambut api itu, jadi dia suka teriak-teriak bilang kalo 
rasanya kayak dicekik lehernya Mbak.. tapi ya gak 
terlalu sering, jadi cuma kadang-kadang aja Mbak.. 
tempatnya juga gak pasti kok, kadang lagi di kamar dia 
duduk gitu terus bilang kalo lehernya kayak ditekak 
(dicekik), nanti pas nonton TV juga kadang bilang gitu, 
jadi gak tentu Mbak.. 

446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 

RDY Ohh.. jadi kadang-kadang saja ya bu, tempatnya juga 
gak tentu.. terus dulu kan sering didoakan oleh 
pemuka agama itu ya bu, tanda-tanda 
kesembuhannya itu apa saja bu yang Ibu tau? 

455 
456 
457 
458 

P Ya dulu pas didoakan para pemuka agama itu S bisa 
sadar Mbak, jadi dulu itu dia blas (sama sekali) gak 
mudeng ini siang apa malam, jadi dia bertindak sesuka 
dia, gak paham waktu, kadang brisik dimalam hari, 
kadang juga sama sekali seharian gak sadar cuma 
tidur saja.. terus habis didoakan itu dia jadi bisa sadar 
Mbak, bisa seperti sebelum sakit itu.. diajak 
komunikasi bisa nyaut juga.. 

459 
460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 

RDY Ohh gitu bu, terus dulu Mas S sempat dibawa ke 
orang pintar, terus yang bawa ibu sendiri bu? 

467 
468 

P Iya Mbak, yang bawa saya sama masnya S yang 
nomer satu itu..  

469 
470 

RDY Terus kata orang pinter gimana bu tentang penyakit 
Mas S? 

471 
472 

P Saya disana cerita soal anak saya gimana hari-
harinya, tak certain kalo dia sering nyebut anak-anak 
rambut geni (api) itu Mbak.. terus langsung didoakan 
sama mbahnya dulu, terus diminum air doanya, jadi 
gak bilang apa-apa Mbak.. 

473 
474 
475 
476 
477 

RDY Berarti tidak memberikan informasi ya bu tentang 
penyakit Mas S? 

478 
479 

P Iya Mbak, gak kasi informasi apa-apa kok, makanya 
saya cuma sekali aja kesananya Mbak.. langsung tak 
bawa ke Rumah sakit besar itu.. 

480 
481 
482 

RDY Kalo dari pihak Rumah Sakit, apa informasin tentang 
penyakitnya Mas S yang diberikan bu? 

483 
484 

P Kalo di rumah sakit itu saya diberitahukan kalo anak 
saya kena gangguan jiwa Mbak, kalo gak salah Ski.. 
apa itu.. Skizofrenia ya Mbak, jadi dokternya minta S 
dirawat inap disana Mbak..  

485 
486 
487 
488 
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RDY Iya bu.. skizofrenia.. yang ibu tau tentang Skizofrenia 
apa bu? 

489 
490 

P Kalo gak salah, yang saya paham itu penyakit 
gangguan jiwa, yang bisa bikin anak saya tingakah 
lakunya jadi aneh, terus gak bisa merespon keadaan 
di lingkungkannya dengan benar Mbak..  

491 
492 
493 
494 

RDY Iya bu, benar bu.. berarti informasi yang diberikan dari 
pihak medis dirasa cukup ya bu untuk Ibu? 

495 
496 

P Ya saya rasa cukup Mbak, kan saya juga diberi tahu 
sama tetangga yang perawat Bina Kasih itu kalo anak 
saya kena gangguan jiwa kalo dilihat dari tingkah 
lakunya itu Mbak, jadi banyak informasi yang tak 
terima Mbak, dari puskesmas juga.. 

497 
498 
499 
500 
501 

RDY Ohh.. iya ya bu.. berarti ibu cuma kurang paham 
dengan obatnya Mas S itu ya bu? 

502 
503 

P Iya Mbak, ya saya tau ada berapa jenis, terus 
warnanya.. yang tak hafalke itu warnanya ok Mbak.. 
kalo nama kan saya susah buat ngapalkenya.. efeknya 
ya yang saya tau bikin tenang itu aja Mbak.. jane 
(sebetulnya) sudah dijelaskan, tapi saya yang gak 
paham jenenge (namanya)..haha.. 

504 
505 
506 
507 
508 
509 

RDY Haha.. ya sudah bu kalau seperti itu, saya cukup 
segini dulu bu wawancaranya, terimakasih banyak ya 
bu atas informasinya.. 

510 
511 
512 

P Iya Mbak, sama-sama Mbak..  513 
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Lampiran 3 

Analisis Verbatim Partisipan 

Tabel 1. Analisis verbatim Partisipan 1 

Makna Verbatim 

Pandangan 
keluarga terhadap 
penyebab penyakit 
pasien dikaitkan 
oleh hal mistik 

Kula nggih mboten ngertos pastine Mbak, 
tapi Bapak niku riyin pas enom sugeh terus 
dados lurah, lha enten sing ngendiko nek S di 
dadike tumbal… (P1W1 70-73) 
Bapak ki duwe ilmu kekebalan tubuh jarene, 
terus diwariske S wong S sing ragil dewe 
ceritane, tapi S mungkin ora kuat Mbak dadi 
edan ngono kae… (P1W1 73-75) 
Tapi kami menganggapnya malah kesetanan. 
Soalnya S malah ngomong sendiri gitu.. 
(P1W1 115-116) 
Dulu saya sempat mikir karena gak kuat 
sama ilmu kekebalan yang diturunkan sama 
Bapak waktu S SMA itu Mbak, yang seperti 
orang bilang, jadi malah kayak kesetanan.. 
soalnya gak ada turunan gila.. (P1W1 165-
169) 

Bapak P berbeda 
pandangan tentang 
penyebab penyakit 
pasien 

Kalo Bapak soalnya kan mikir kalo si S bukan 
gila Mbak, tapi nakal.. jadi menyalah gunakan 
ilmu dari Bapak, jadi malah di hajar terus 
sama Bapak. (P1W2 384-387) 

Gejala awal 
penyakit pasien 
timbul setelah 
kematian ibunya 

Tapi aku mikir yo iso wae mbateg wong ibuku 
sedho Mbak, wong S kui terus dadi edan bar 
ibuku di makamke. (P1W1 75-77) 
Ya langsung ok Mbak, jadi pagi gitu langsung 
gemremeng omong dewe (mengerutu 
ngomong sendiri) terus jadi tiba-tiba telanjang 
keluar dari rumah. Pas kui terus di tutke karo 
cah cilik-cilik ngisor kae karo ngomong S 
edaan.. S edaann.. (P1W1 92-96) 
Iya Mbak, gejalanya memang langsung 
kelihatan setelah ibu meninggal tadi. (P1W1 
114-115) 
tapi terus kok dia jadi kaya orang gila waktu 
ibu saya gak ada Mbak, berati kan dia pikiran 
karena ibu saya meninggal Mbak. (P1W1 
170-172) 

P merasa tidak ada 
anggota keluarga 
lain yang memiliki 
penyakit yang 

Nggih adhi kula S mawon Mbak, nek adhiku 
W ki mung stress tok Mbak ora edan nemen 
koyo S. Dadi adiku W mung kadang 
ngamukan ngono Mbak tapi ora edan, nek S 
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sama dengan 
pasien 

kan mlaku-mlaku terus Mbak, sok omong 
dewe koyo wong edan kae. (P1W1 55-59) 

Berbagai 
pengertian tentang 
kondisi kesehatan 
pasien telah 
ditekankan kepada 
ayah P  

Nggih Mbak.. (iya Mbak..) terus Bapak saya 
tak kasih liat pas S itu tiba-tiba udoh karo 
mlaku-mlaku Mbak.. (telanjang sama jalan-
jalan Mbak..) (P1W2 398-400) 
“itu pak lihat anakmu, kalau itu orang waras 
ya mestinya malu telanjang seperti itu di 
jalan, anakmu itu tidak waras, jadi biarkan 
saja saya obatkan dulu, biar sembuh.. 
kasihan kan kalau seperti itu, makanya 
jangan suka di hajar, percumah saja dihajar 
kalau pikirannya saja sudah tidak seperti 
waktu normal dulu”, gitu Mbak.” (P1W2 407-
413) 

Pemahaman dan 
reaksi negatif dari 
orang sekitar 
tentang kondisi 
pasien 

Ya kalo orang hidup kan biasa Mbak, ada 
yang suka dan ada yang gak. Tapi mesti 
banyak yang gak suka. Padahal S itu pas 
sakit gak ngamukan Mbak, ya cuma suka 
keliaran jalan-jalan gak pernah ganggu orang 
jadi tidak membahayakan.. (P1W1 117-121) 
Ya biasa Mbak, kalau yang gak suka ya pasti 
ngomong dibelakang saya, jadi kaya 
ngrasani (menggunjingkan). Dulu kan pernah 
dirawat sama adik saya karena Bapak tidak 
setuju S saya berobatkan ke pengobatan 
alternatif karena dipikir itu ilmu hitam, ya kan 
disana malah gak kopen (tidak terurus), jadi 
gak pernah dimandiin, baju juga compang-
camping seadanya, jadi orang kayak jijik gitu 
Mbak lihat S.. pada ngatain S orang gila, ada 
yang bilang karena pesugihan anake jadi 
korban, gitu Mbak. (P1W1 150-159) 

Bantuan dukun 
ditempuh karena 
terbatasnya 
pengetahuan 
keluarga tentang 
kondisi pasien 

Dulu saya pas tau awalnya cuma bisa nangis 
bingung Mbak, mau tak bawa kemana gak 
tahu, terus ada tetangga yang bilang suruh 
bawa ke dukun.. lha tak piker kalau bisa 
sembuh kenapa gak dicoba, semua kan yang 
penting usaha Mbak.. (P1W1 176-180) 
Jadi dulu pengobatan alternatif pertama itu 
tak bawa ke Boyolali Mbak, (P1W1 183-184) 

Keterbatasan biaya 
ikut menjadi 
pertimbangan 
untuk pergi ke 
dukun 

Lha tak pikir juga karena gak kuat sama ilmu 
Bapak, terus juga saya berat biayanya kalau 
di bawa ke RSJ Mbak.. (P1W1 204-205) 
Iya Mbak, saya itu mau bawa S ke Magelang 
itu berat di biayanya jadi ya alternatif saja 
yang murah dan dekat.. Lha saya kuliahkan 
anak 2 ek Mbak, anak saya 4 sekolah semua, 
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ya saya berat buat biaya anak saya.. (P1W1 
274-278) 
Iya ok Mbak, apalagi dia gak punya 
Jamkesmas Mbak, ya semakin butuh banyak 
uang.. padahal cuma Ibu aja yang biayain S.. 
jadi ya Ibu mikirnya pelan-pelan nanti pasti 
ada jalan, soalnya anak Ibu butuh sekolah, 
gitu Mbak.. (P1W1 305-309) 

Ada perasaan tidak 
tega untuk 
membiarkan pasien 
dibawa ke Rumah 
Sakit Jiwa atau 
Dinas Sosial 

Lha karena itu Pak Rtnya datang Mbak, 
menyuruh saya mengantar S ke Dinas Sosial, 
ya saya balik Mbak saya suruh berfikir kalau 
misalkan adiknya sendiri seperti S apakah 
tega mau dibawa ke Dinsos? S saja suruh 
bawa ke RSJ Magelang saya merasa 
kasihan, apa lagi mau dibawa ke Dinsos ya 
Mbak. (P1W1 137-143) 
makanya ada yang nyuruh adik saya suruh di 
bawa ke Magelang apa ke Dinsos, ya saya 
yang gak boleh, wong dia itu masih bisa tak 
openi (saya rawat) sendiri sampai sembuh 
(P1W1 298-301) 

Pengobatan 
alternatif dianggap 
sebagai ilmu hitam 
oleh Bapak P 

Ohh.. jadi Bapak itu tidak mau kalau S 
disembuhkan dengan cara datang ke dukun 
misalnya Mbak, karena Bapak menganggap 
pergi ke dukun itu bertentangan dengan ilmu 
yang dia miliki. Soalnya ke dukun Bapak 
nganggap itu ilmu hitam. (P1W2 377-381) 

Berbagai ritual 
dalam pengobatan 
alternatif telah 
ditempuh tanpa 
hasil 

Jadi dulu pengobatan alternatif pertama itu 
tak bawa ke Boyolali Mbak, disana syarate 
suruh bawa air dari 7 macem tuk (sumber 
mata air) yang beda Mbak, terus to nanti 
didoain terus suruh buat mandi itu tiap pagi 
jam4.. Kan kalau orang gila itu syarafe otak 
kaku ya Mbak, jadi katanya biar kendho 
(lemas) syarafe Mbak, suami saya sampek 
nyari kemana-mana Mbak, sampek Ujung-
ujung barang. (P1W1 183-190) 
Ya dulu waktu pertama airnya sama diminum 
Mbak, terus sisanya suruh dicampur air yang 
buat mandi, (P1W1 193-194) 
Terus setelah sebulan tak bawa ke 
pengobatan yang ke dua ke orang pinter biar 
diilangi ilmu kekebalan Bapak yang diwarsi, 
(P1W1 207-208) 
terus pernah di ngajikan atau rukiah sekali, 
itu dia langsung anteng Mbak, tapi paginya 
ya kumat ngomong sendiri lagi.. (P1W1 208-
210) 
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pernah juga saya bawa ke orang pinter di 
Ujung-ujung, disana S dimandikan banyu 
kembang (air bunga), tapi juga belum 
sembuh. (P1W1 211-213) 

Ketidak telatenan P 
dalam ritual yang 
rumit dianggap 
sebagai sebab 
kegagalan 
pengobatan 

Ya dulu waktu pertama airnya sama diminum 
Mbak, terus sisanya suruh dicampur air yang 
buat mandi, tapi karena tidak telaten soale S 
suka ngamuk kalau disuruh mandi pagi-pagi.. 
ya kan pasti kedinginan wong harus jam 4 
pagi pas subuh-subuh Mbak, jadi ya gak 
berhasil. (P1W1 193-198) 

Anggapan P 
tentang 
kesembuhan 
pasien karena 
permohonan maaf 
P atas kesalahan 
pasien ke makam 
orang tuanya 

Yang saya anggep bikin si S sembuh itu cara 
terakhir, ya.. anehnya kok saya ketemu mbah 
itu seperti kebetulan.. jadi waktu saya nangis 
dijalan gara-gara S kumat (kambuh) yang 
terakhir kalinya, kan S pergi terus lagi tak cari 
tiba-tiba ki aku ketemu sama mbah-mbah 
rambutnya di gelung udah tua Mbak, terus 
ngomong “kowe nek pengen adhimu mari 
njaluko ngapuro karo pak-mbok mu, kon 
jalukke ngapuro karo gusti Allah nek podo 
duwe salah, wong tuomu ki mati kan mung 
jasade tok, nek rohe jek ono neng kene, 
ngerti kahanane keluargamu, dadi wong 
tuamu ben kon njalukke ngapuro marang 
gusti” ngoten Mbak. (“Kamu kalau ingin 
adikmu sembuh mintalah maaf kepada Bapak 
dan ibumu, mereka juga suruh memintakan 
maaf sama gusti Allah kalau mereka punya 
salah, orang tuamu itu mati hanya jasadnya 
saja, tetapi rohnya masih ada disini, tahu 
keadaan keluargamu, jadi orang tuamu biar 
memintakan maaf kepada Gusti” gitu Mbak.) 
(P1W1 213-231) 
Ya saya langsung ngajak anak saya pergi ke 
makam orang tua saya Mbak, saya nangis di 
sana sambil njaluk ngapuro (minta maaf) ke 
Bapak-ibu, terus tak suruh minta maaf ke 
Gusti Allah biar adik saya disembuhkan sama 
Allah Mbak. (P1W1 233-237) 
Ya saya juga bingung Mbak, soalnya setelah 
itu kok adik saya sembuh.. (P1W1 240-241) 

Pengobatan 
alternatif hanya 
memiliki pengaruh 
sementara bagi 
kesembuhan 
pasien  

Ya.. sebetulnya pengaruhnya untuk sembuh 
ada Mbak tapi ya itu.. tidak lama jadi cuma 
seketika itu sembuh besuknya kumat lagi 
(P1W2 424-426) 
Ya kadang seminggu, kadang gak sampai 
seminggu gitu udah ngomong dewe (sendiri) 
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Mbak.. (P1W2 433-434) 

Pengobatan 
alternatif yang telah 
dijalani pasien 
dirasa tidak 
membahayakan 
kondisi pasien 

Kalo ritualnya kan saya ngobatke S yang 
alternatif itu cuma mandi air 7 sumber, terus 
mandi kembang, di rukiah, sama tak bawa ke 
orang pinter itu biar diilangi ilmunya Bapak 
Mbak, sebenernya gak berbahaya buat S. 
(P1W2 437-441) 
Cuma yang repot itu kalau disuruh mandi aja 
si S ngamuk Mbak, jadi bahayanya kalo pas 
di suruh mandi air campuran yang di doakan 
itu malah ngamuk-ngamuk Mbak S, kan 
semua jadi pada repot.. (P1W2 441-444) 

Ada anggapan 
bahwa 
kesembuhan 
pasien juga karena 
campur tangan 
pengobatan medis  

itu sudah 3 tahun yang lalu Mbak, tapi 
setelah  sebulan ke makam itu gak lama 
kemudian pokoknya terus dateng dokter Jiwa 
ke Puskesmas sini, saya terus ngajak adik 
saya berobat, lha kata doktere adik saya 
belum parah, jadi cuma di kasih resep aja 
dengan syarat setengah bulan sekali harus 
beli obat, ya saya manut (nurut) biar adik 
saya sembuh.. jadi saya ya anggepannya 
cara dua-duanya itu yang bikin adik saya 
sembuh. (P1W1 241-249) 
Ya saya juga mikirnya gitu Mbak mungkin 
tetap karena obat Mbak soale S gak putus 
obat, yang penting saya berusaha terus biar 
adik saya sembuh Mbak.. S jarang kambuh 
ok Mbak sekarang.. soalnya rajin minum obat 
yang dari Puskesmas itu. (P1W1 258-262) 

Banyaknya 
pengeluaran biaya 
untuk berobat 
menjadi alasan P 
beralih ke 
pengobatan medis 
di Puskesmas 
terdekat 

jadi saya cuma pasrah dulu sama karyawan 
puskesmasnya, saya bilang mbok di 
usahakan datengin dokter jiwa buu… biar 
adik saya itu sembuh, saya sudah berobatke 
alternatif kemana-mana tapi belum sembuh 
bu.. terus sebulan doa saya itu dijawab Mbak 
sama Allah, ada dokter jiwa dateng kayanya 
dari Solo itu langsung saya bawa adik saya 
periksa.. (P1W1 278-285) 
Ya iya Mbak, saya dulu sudah kehabisan 
biaya Mbak buat cari ini-itu buat nyembuhke 
adik saya.. mau tak bawa ke Magelang kok 
biayanya juga banyak, terus juga saya 
kasihan soalnya tak anggep dia itu sehat 
Mbak.. (P1W1 294-298) 

Pengobatan medis 
ke Puskesmas 
terdekat dirasa 
lebih memiliki 

Iya Mbak, kalo berobat yang di puskesmas itu 
saya mathuk (cocok) Mbak.. soalnya S juga 
gak pernah kambuh, sekarang udah apik 
(bagus), jadi saya senang.. (P1W2 448-451) 
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dampak positif bagi 
kesembuhan 
pasien 
 

soalnya kalau ke RSJ kan harus biaya 
banyak Mbak, jadi saya lebih milih 
puskesmas sini aja yang deket.. (P1W2 451-
453) 
saya tu seneng kalo sodara saya sembuh, 
jadi saya yang ribut ngingetke S kalo obatnya 
sudah mau habis, jadi tak ajak ke puskesmas 
juga S Mbak, biar dia bisa ngomong-
ngomong sama pak Yosep biar tau 
keluhannya. (P1W2 453-457) 

Kurangnya 
pemahaman P 
tentang diagnosa 
penyakit pasien 
karena kesulitan P 
dalam 
memahaminya 
meski sudah 
dijelaskan oleh 
pihak medis 

Wah.. saya tu gak paham medis gitu Mbak, 
jadi dulu dokternya bilang kena sakit jiwa tapi 
belum parah, gitu aja Mbak.. (P1W2 469-471) 
Ya saya taunya cuma kena sakit jiwa gitu aja 
Mbak, wong suka ngomong dewe, telanjang 
juga Mbak, jadi gak mudeng istilah 
kesehatannya dulu apa Mbak.. (P1W2 476-
478) 
Iya Mbak, ya saya kan gak mudeng hal 
seperti itu, jadi kalo diagnosanya saya gak 
paham Mbak, dulu dijelaskan dokternya tapi 
taunya ya S itu gila tapi belum parah, jadi gak 
perlu dibawa ke Magelang gitu Mbak.. (P1W3 
500-504) 

P sudah mencoba 
bertanya kepada 
pihak medis untuk 
menambah 
pengetahuannya 
mengenai kondisi 
pasien 

Ya saya tanya juga Mbak, tapi 
digambarkannya biar bisa saya tangkap itu 
seperti itu, soalnya kalo medisnya saya gak 
paham.. hehe.. (P1W3 510-512) 
Ya sudah Mbak, saya sudah tanya sama 
petugasnya, ya saya kan namanya sudah tua 
ya Mbak, jadi agak susah paham sama yang 
diomongin, apa lagi mengenai medis Mbak. 
(P1W3 516-519) 
Iya Mbak, sebenere sudah dijelaske, tapi 
saya nangkepnya yang gampang saja. 
(P1W3 527-528) 

Kurangnya 
pemahaman P 
tentang obat 
beserta fungsinya 
yang sedang 
dikonsumsi pasien 

Terus obat juga saya gak paham, tapi di 
kasih 3 macem dulu itu, sekarang udah di 
kurangi obatnya jadi 2 macem tok Mbak. 
(P1W2 471-473) 
Jadi setahu saya ya itu obat buat ngontrol 
adik saya biar gak kumat, biar tenang gitu 
Mbak.. jadi biar gak kambuh, soalnya kalo 
telat minum juga mesti jadi kumat Mbak S 
itu.. (P1W3 519-522) 
Kalo obat itu yang paham anak saya Mbak, 
jadi saya cuma ingetke S dulu tiap jame 
minum obat, tapi sekarang dia udah apal 
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waktunya minum obat sendiri Mbak. (P1W3 
528-531) 
Iya Mbak, pokoknya biar S itu tenang, 
anteng, biar gak jalan-jalan kaya nek pas 
kumat Mbak.. jadi nek dia rajin minum obat 
ya jarang kumat.. obatnya itu mesti bikin S 
ngantuk Mbak, jadi tiap habis minum obat itu 
biasane S langsung tidur Mbak.. (P1W3 534-
538) 

Ketidakmauan P 
dalam mencari 
informasi lebih 
tentang kesehatan 
pasien karena 
dianggap informasi 
yang diterima 
sudah cukup 
 
 

Gak Mbak, saya cuma suka ngobrol sama 
suami dan anak-anak saya aja soal 
penyakitnya S, kalo anak saya kan bisa cari 
informasi lewat HP Mbak, kalo saya 
informasinya hanya dari petugas Puskesmas 
itu tiap ngontrol S tak tanya-tanya, gitu 
Mbak.. (P1W3 542-547) 
Ya yang saya tangkep itu S kena gangguan 
jiwa Mbak, jadi dia gak bisa sembuh kaya 
dulu sebelum gila, tapi bisa dikontrol biar gak 
kambuh itu harus minum obat rutin, kalo 
missal dia berhenti minum obat ya dia kumat 
lagi, nanti ngobatinya dari awal lagi, gitu 
Mbak.. (P1W3 552-556) 

Peran yang 
diberikan P dalam 
perawatan pasien 
ditunjukkan dengan 
memenuhi 
kebutuhan pasien 
dengan baik 

Ya dulu itu pas parah-parahnya itu kan susah 
diajak ngobrol, jadi paling tak sediakan apa 
kebutuhan dia.. makan, minum, sama rokok 
tak siapke, mandi aja saya sama suami saya 
yang mandiin.. (P1W1 312-315) 
Dulunya gak Mbak, pada gak peduli S mau 
sakit, tapi karena saya terus kemarin itu sakit, 
jadi saya minta tolong titip S ke adik saya 
karena saya gak bisa bangun Mbak.. itu saja 
cuma sebentar, terus makan, uang jajan, 
rokoknya S semua saya yang kasih Mbak.. 
jadi S cuma numpang tidur saja.. (P1W1 338-
343) 

Beban ekonomi 
merupakan salah 
satu beban dalam 
memberikan 
perannya untuk 
perawatan pasien  

Nggih kathah Mbak… (ya banyak Mbak..) 
yang pertama beban soalnya Cuma Ibu tok 
yang mau ngrawat S, sodara yang lain itu 
pada gak peduli Mbak, kan biaya juga gak 
murah wong tak berobatin kemana-mana.. 
(P1W1 321-325) 

Dampak penyakit 
yang diderita 
pasien memberikan 
beban dalam 
kehidupan sosial P 

terus juga beban karena tetangga itu kan jadi 
pada kaya gak suka Mbak, kaya keganggu 
sama S.. padahal S itu gak pernah ganggu-
ganggu Mbak, dia Cuma suka jalan-jalan 
sendiri sama ngomong dewe Mbak, ra 
pernah ngrusaki barang-barang barang.. tapi 
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do ra seneng karo S. (ngomong sendiri Mbak, 
tidak pernah merusak barang-barang juga.. 
tapi pada tidak suka sama S). Bukane saya 
malu karena adik saya gila ya Mbak, tapi kan 
kalau pada ngomongin adik saya kan saya 
juga sakit hati gitu Mbak.. (P1W1 325-334) 

Selalu bersabar 
dan tetap bersikap 
baik kepada semua 
orang adalah cara 
P untuk 
menghilangkan 
bebannya 

kalau tetangga saya cuma diam Mbak, saya 
itu orangnya tidak suka ribut, jadi biar saja 
mereka mau bilang apa, mau gimana 
perlakuannya sama keluarga saya, yang 
penting saya tetap baik, kalo S ngrusak apa 
pernah utang di warung ya saya yang 
langsung bayar, saya anggap itu tabungan 
saya waktu dipanggil Gusti Allah Mbak kalo 
sabar itu. (P1W1 343-350) 

Setelah menentukan makna dari wawancara P1, kemudian 

peneliti membangun makna tersebut menjadi beberapa 

kategorisasi sebagai berikut. 

1. Pandangan penyakit dikaitkan dengan hal mistik atau 

kekuatan supranatural yang diketahui 

2. Peralihan dari pengobatan alternatif ke pengobatan medis 

3. Pemahaman keluarga terkait kondisi pasien 

4. Peran yang dijalankan dan beban yang dihadapi 

5. Reaksi orang lain terhadap pasien 

 

Tabel 2. Analisis verbatim Partisipan 2 

Makna Verbatim 

Kurangnya minat 
terhadap studi yang 
diambil pasien 
dianggap sebagai 
faktor penyebab 
awal penyakit 
pasien  

mm.. Awalnya itu tahun 2013.. saya 
sebenarnya sudah kaya krasa kenapa 
dengan anak ini.. saya kira itu mengerjakan 
tugas.. ternyata itu main game sampai ngak 
sadar.. itu kejadiannya sejak ada brita 
tentang pergantian kurikulum yang tidak ada 
profesi program yang dia ambil itu.. kan dia 
itu awalnya ambil satu pogram yang dia 
suka.. terus ada program studi baru dan saya 
suruh pindah jadi dia ambil itu..Dia pindah ke 
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situ itu bayar sekian juta, jadi kayaknya mikir 
itu. Terus drop dan ngak sekolah itu.. 
Padahal saya sudah bilang “koe ki ra usah 
mikir kui, penting mbok barke, wong yo aku 
isih kuat makani koe, wong yo aku ra akon 
koe dadi tulang punggung..” (“kamu itu nga 
usah mikir itu, penting kamu selesaikan, aku 
ya masih kuat menafkaahi kamu, aku ya tidak 
minta kamu jadi tulang punggung”) gitu tapi 
ya namanya anak itu ya Mbak.. (P2W1 43-
59) 
Kalau dulu waktu dia ada masalah pindah 
program itu saya sama istri tu ya sudah 
ngomong terbuka untuk dia biar tidak 
kecewa, ngomong bareng kaya teman 
sendiri.. tapi ko dia kayaknya tetep mikir.. 
(P2W1 67-71) 
Sampai itu ahkirnya malah jadi parah 
sakitnya, semua alat sekolahnya itu dipritili 
(dipotong-potong menjadi bagian kecil) terus 
ndremimil (ngomong) sendiri itu.. itu tempat 
duduk Mbak itu sobek semua itu ya 
kelakuannya B waktu sakit.. (P2W1 114-118) 

Pandangan keluarga 
terhadap penyebab 
penyakit pasien 
dikaitkan oleh hal 
mistik 

Iya, dia kan orangnya diem jadi gak pernah 
cerita gitu Mbak, terus kalo di ajak ngomong 
ngak gagas (peduli), sukanya jadi main game 
yang setan-setan gitu, terus makanya jadi 
gampang kerasukan hal gaib.. dulu pas awal 
kesurupan itu dia ngomong sendiri waktu itu 
kaya ada yang ngajak omong, terus dia itu 
waktu pulang dari pengobatan alternatif 
ditanyai kenapa sebabnya, itu dia bilang 
kalau awalnya dari kena jin yang ada di 
pohon asem dekat rumah pertama dulu 
Mbak..dia juga bilang kalau bisa ngobrol 
sama roh-roh leluhur gitu Mbak.. kan gak 
wajar itu.. dulu kerasukan 4 roh itu ganti-
gantian dia.. (P2W1 84-95) 
Ya kalau saya anggepannya ya kesurupan, 
wong bocahe (anaknya) suka bengong kok 
Mbak.. jadi dia itu habis berdiri di bawah 
pohon asem itu, terus kok tiba-tiba dia itu jadi 
kayak orang kesurupan gitu pas masuk 
rumah, di depan ruang tv itu nglesot-nglesot  
sambil ngedumel gak jelas Mbak.. (P2W1 98-
103) 
Ya saya mikirnya ini anak kesurupan mesti.. 
jadi ngomong sendiri ngak jelas ngomong 
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apa, jongkok, diem, gitu terus ngawe-ngawe 
(melambai) ke arah atap atas itu ya terus 
langsung ngomongnya pake bahasa yang 
makin ngak jelas, kadang suara dia jadi 
orang tua apa muda lagi, gitu itu.. (P2W1 
105-111) 
Saya mikirnya memang kesurupan dulu dia, 
terus jadi seperti itu, istilahnya kan penyebab 
sakitnya sudah hilang, ya percaya ngak 
percaya kan memang sebabnya yang gaib 
itu, (PW1 145-148) 
Ya setahu saya itu B kena gangguan jiwa, 
karena pikirannya kan keganggu, mungkin 
mikir beban sekolahnya, beban lain-lain, 
sama karena kesurupan itu jadi pikirannya 
maleh (berubah).. (P2W2 341-344) 
Waktu awal kesurupan itu Mbak? ya saya 
ada di rumah Mbak, lagi di sini.. jadi di dalam 
rumah, terus kan B lagi di luar.. ya di bawah 
pohon itu, wong dia hamper tiap hari suka di 
bawah pohon situ, katanya suka ada yang 
panggil-panggil, jadi B terus kesitu Mbak.. lha 
dari luar kok tiba-tiba dia masuk terus 
nglesot-nglesot sambil nggumam gak jelas 
gitu.. ya gitu yang kejadian awale Mbak.. 
(P2W3 415-422) 

Pemahaman dan 
beragam reaksi dari 
orang sekitar 
tentang kondisi 
pasien  

Ya kalo tetangga awalnya juga mikir 
kesurupan Mbak, wong banyak yang tau pas 
ngamuk.. tapi pas tau kena sakit jiwa juga 
tetangga terus pada tau.. ya namanya orang 
kan ada macem-macem Mbak.. jadi ada yang 
cuek gak tau takut apa jijik gitu, tapi ada yang 
malah ngajak B itu biar sosialisasi, jadi biar 
gak bengong gitu.. jadi biar ada kegiatan.. 
(P2W1 122-128) 
makanya dulu waktu pertama itu saya rantai 
si B Mbak.. biar dia gak keluar rumah, biar 
gak ngamuk sama orang-orang.. (P2W1 133-
135) 

Bantuan dukun 
ditempuh karena 
terbatasnya 
pengetahuan 
keluarga tentang 
kondisi pasien 
 
 

Dulu pas tau kesurupan itu ya saya agak 
kaget sama bingung Mbak, terus saya 
pegangi tangannya saya bacakan ayat kursi 
Mbak, itu biasanya reaksinya dia kepanasan 
ngak mau dipegang.. jadi marah-marah gitu.. 
(P2W1 161-165) 
Masih ngamuk terus ok dia Mbak, terus 
karena gak sembuh langsung tak bawa ke 
dukun Mbak dia.. (P2W1 168-169) 
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Ya karena tak bacake ayat kursi gak sembuh 
ya itu diobatkan ke dukun di Seraten Mbak 
biar sembuh total maksutnya.. tetangga 
ngasih tau katanya disitu bisa ngobatke 
kesurupan gitu, (P2W1 172-175) 
Ya dia kayak orang kesurupan itu selama 
hampir seminggu Mbak, terus gitu langsung 
disuruh bawa ke dukun yang Sraten itu sama 
tetangga Mbak.. (P2W3 430-432) 
Iya Mbak.. soale dulu tetangga saudara 
Ibunya B itu ada yang pengalaman berobat 
kesitu, terus sembuh Mbak.. jadi ya tak coba, 
kan usaha Mbak.. (P2W3 458-460) 

Kurang baiknya  
tindakan 
penyembuhan 
alternatif 
memperburuk 
kondisi pasien 

tempatnya kaya tempat penampungan ok, 
tapi kaya di penjara.. (P2W1 175-176) 
tapi saya tidak perbolehkan istri saya jenguk 
kesana karena kondisinya yang tidak baik.. 
Takutnya istri saya tidak kuat melihat seperti 
itu, kan pikir saya demi kesembuhannya jadi 
ya saya kuat-kuatke (kuat-kuatkan) dia 
disana untuk tidak bawa dia pulang dulu.. 
(P2W1 183-188) 
saya anggep itu kaya tidak diperlakukan 
dengan baik lah.. tapi demi kesembuhan B 
jadi dulu saya tahan.. wong disana kata B 
gak di apa-apakan Mbak.. cuma kaya di 
krangkeng di kamar kaya penjara jadi trails 
gitu, terus kalo mandi di mandikan bareng-
bareng sama pasien lainnya, kalo makan 
juga bareng-bareng gitu.. (P2W1 192-198) 
terus dulu yang saya lihat ya makan itu gak 
dilayani dengan baik, jadi kayak di penjara 
gitu, makan pakai piring seng, lauk juga ala 
kadarnya, kamar juga ditralis-tralis, kan 
persis di penjara itu Mbak.. disana juga kata 
B dulu gak diobati ox Mbak.. jadi gak 
dilakukan apa-apa, cuma dimandikan bareng-
bareng.. katanya airnya sama didoakan, tapi 
ya gak tau juga Mbak.. (P2W3 438-445) 
B itu jadi tambah sulit di ajak komunikasi 
Mbak.. wong dukunnya bilang yang ngrasuki 
itu roh yang susah di usir, gitu.. (P2W1 207-
209) 
Makanya terus malah makin susah diajak 
komunikasi si B dulu, jadi bukannya sembuh 
tapi makin jadi gitu Mbak.. dipanggil aja gak 
gubris Mbak, gak mau nenggok..(P2W3 449-
452) 
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Kegagalan 
pengobatan dukun 
menjadi 
pertimbangan P 
untuk beralih ke 
pengobatan 
alternatif lain 
 

Dulu masih di Seraten itu terus tak carikan 
syarat Mbak, jadi saya telfon Kyai dari 
Lumajang, terus sama Kyainya di doakan 
lewat telfon, (P2W1 209-211) 
terus disuruh sama saudara Ibunya B itu 
suruh hubungi Kyai dari Lumajang itu..baru 
membaik Mbak, terus tak ajak pulang dari 
Sraten itu.. (P2W3 452-455) 
lha biar maksimal jadi istri saya sama anak 
saya ke Lumajang buat ngobatin B ke tempat 
Kyainya langsung Mbak.. Dibawa ke Jawa 
Timur itu, disana karena Mbah Kiayinya 
sudah tua.. jadi di dalam tubuhnya Mas B itu 
langsung dibersihkan semua.. tapi kan nanti 
ahkirnya kelihatan kaya anak kecil si Mas B 
ini setelah di ilangi hal gaibnya.. (P2W1 228-
234) 

Berbagai ritual 
dijalani untuk 
mengupayakan 
kesembuhan pasien 

Sama Kyainya di doakan lewat telfon, nyuruh 
B nanti disuruh minum air yang di doakan 
lewat telfon itu, jadi saya sama istri saya 
harus melek sampe jam1 pagi, pas jam12 
malem itu dia baca doa lewat telfon, jadi 
ditaruh air satu gelas di bawah Hp Mbak, 
baru paginya tak bawa ke Seraten Mbak biar 
diminum B, terus alhamdulilahnya jadi 
baikan.. langsung B tak bawa pulang.. (P2W1 
211-218) 
Kalo dulu pertama itu suruh bawa telur jawa 
Mbak sama menyan dari rumah. Terus 
disana kata istri saya B itu disuruh masuk ke 
ruangan terus suruh gak pake baju, terus 
suruh kayak mandi asap menyane itu Mbak, 
terus dikasih selembar kertas kecil isinya itu 
doa.. B suruh apalin doanya itu.. (P2W1 337-
342) 
Sempat di bawa ke tempat lain malah ngak 
karuan.. (P2W1 259) 
Sama Mbak, cuma didoakan gitu, suruh 
minum air yang sudah didoakan.. tapi juga 
makin parah.. jadi tak bawa ke Lumajang lagi 
sekali Mbak.. (P2W1 265-267) 

Pengobatan ke Kyai 
dianggap 
menghilangkan 
sumber gangguan 
hal gaib dalam diri 
pasien  

Ya tadi sudah saya bilang, karena dia itu 
sakit karena hal gaib jadi ya harus 
dihilangkan dengan cara yang sama juga, 
tapi ya itu.. cuma sementara tok Mbak.. tapi 
begitu cocok ya hilang yang ngrasuki dia,( 
P2W1 272-275) 
Kalau Kyainya itu bilang B kerasukan roh itu 
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Mbak, terus makanya dia seperti orang gila.. 
sampai disana itu kata istri saya langsung 
dibersihkan semua roh jahatnya, efeknya itu 
anak saya sikapnya jadi kayak anak-anak lagi 
Mbak.. jadi tingkahnya beda, gitu.. tapi ya 
terus sembuh Mbak.. (P2W3 475-480) 

Beban biaya 
menjadi 
pertimbangan P 
untuk tidak 
melanjutkan 
pengobatan 
alternatif yang 
sedang dijalankan 

Ya Mbak.. terus juga karena B itu cocoknya 
sama Kyai yang Lumajang itu jadi ya 
biayanya mahal juga Mbak yang buat kesana 
itu.. kan harus ditemani juga, jadi biayanya 
dobel-dobel.. (P2W1 281-284) 
yang kedua kan juga saya cari yang dekat 
dan terjangkau gitu Mbak.. (P2W2 300-302) 
Sampai akhirnya ke puskesmas itu yang 
deket sama murah.. jadi gak perlu banyak 
sekali biayanya.. gitu Mbak.. (P2W2 382-384) 

Kesembuhan 
penyakit pikiran 
pasien menjadi 
alasan P untuk 
beralih ke 
pengobatan medis 
dengan anggapan 
melanjutkan 
mengobati fisik 
pasien 

istilahnya kan penyebab sakitnya sudah 
hilang, ya percaya ngak percaya kan 
memang sebabnya yang gaib itu, terus kan 
tinggal menyembuhkan yang organ tubuhnya 
lewat Puskesmas itu,. Ibarat kalau ada kebun 
ada tanaman subur, terus ini ada kebo masuk 
terus tanamannya kan di dalam meskipun 
tidak dimakan semua kan di idak-idak 
(diinjak-injak) kan rusak.. La itu kalau si 
petani yang nggusah (mengusir) kebo itu kan 
misal kebonya mau pergi di carikan rumput 
lain la itu kan kebonya udah nga ada tinggal 
tanamananya itu yang rusak kan harus 
diperbaiki.. jadi B itu tinggal berobat fisiknya, 
yang bikin sakit jiwanya itu udah di usir, gitu 
Mbak.. (P2W1 146-158) 
ya alasannya karena yang pertama hal 
gaibnya yang ganggu B sudah hilang, jadi 
tinggal ngobati fisiknya gitu Mbak.. jadi tak 
kasih obat.. (P2W2 298-230) 
Kalo medis itu kan tugasnya mengobati 
fisiknya Mbak, jadi ya saya beralih kesitu 
karena saya rasa penyebab rusaknya pikiran 
B dari hal gaib itu sudah dihilangkan Mbak.. 
(P2W3 503-506) 
Ya saya percaya dua-duanya bisa 
menyembuhkan anak saya Mbak, tapi yang 
pertama harus dilakukan kan menghilangkan 
hal gaibnya itu, hal seperti itu kan tidak bisa 
disembuhkan medis, nahh.. setelah itu bisa 
diatasi baru saya ke medis karena biar 
kondisi pikiran anak saya itu bisa kembali 
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seperti dulu karena dirusak pikirannya sama 
hal gaib tadi, jadi bisa berjalan dua-duanya 
Mbak.. yang penting anak saya sembuh.. 
(P2W3 516-523) 

Pengobatan 
alternatif yang telah 
dijalani memberikan 
informasi yang 
cukup tentang 
kondisi pasien 
 
 
 

Kalau Kyainya itu bilang B kerasukan roh itu 
Mbak, terus makanya dia seperti orang gila.. 
(P2W3 475-476) 
Ya yang ngrasuki dia itu kan roh jahat Mbak, 
jadi awalnya 1 terus diamanggil roh lain buat 
masuk ke tubuhnya B itu, makanya dukunnya 
bilang kalau di dirasuki 4 roh jahat, itu yang 
paling susah dihilangi itu ya yang paling 
kuat.. (P2W3 464-468) 
Ya penting Mbak.. kan kita orang awam ya 
Mbak, gak ngerti hal gaib seperti itu, jadi ya 
informasi yang diberikan itu penting.. (P2W2 
492-494) 
Ya cukup Mbak, soalnya saya juga 
anggapannya sama seperti mereka Mbak.. 
makanya kan yang bisa ngobati itu dengan 
cara yang sama Mbak.. (P2W2 498-500) 

Kurangnya 
pengetahuan P 
mengenai informasi 
medis tentang 
kondisi pasien yang 
diberikan dari pihak 
medis 

kata petugasnya ya kena gangguan jiwa 
anak saya Mbak.. ya itu dia gitu karena di 
rusak pikirannya.. (P2W2 314-316) 
Ya setahu saya itu B kena gangguan jiwa, 
karena pikirannya kan keganggu, mungkin 
mikir beban sekolahnya, beban lain-lain, 
(P2W2 341-343) 
yang saya tau itu obatnya ada 2 macem 
Mbak.. anak saya yang hafal namanya itu.. 
(P2W2 324-326) 
Kalo fungsinya ya biar dia itu tenang Mbak, 
jadi habis minum obat terus nanti tidur dia 
Mbak, katanya nanti bangun tidur jadi enteng 
badannya, (P2W2 329-331) 

Kurangnya 
pengetahuan terkait 
kondisi pasien 
secara medis dipicu 
oleh pandangan P 
yang percaya 
dengan hal mistik 

Ya percaya ngak percaya kan memang 
sebabnya yang gaib itu, terus kan tinggal 
menyembuhkan yang organ tubuhnya lewat 
Puskesmas itu,. Ibarat kalau ada kebun ada 
tanaman subur, terus ini ada kebo masuk 
terus tanamannya kan di dalam meskipun 
tidak dimakan semua kan di idak-idak 
(diinjak-injak) kan rusak.. La itu kalau si 
petani yang nggusah (mengusir) kebo itu kan 
misal kebonya mau pergi di carikan rumput 
lain la itu kan kebonya udah nga ada tinggal 
tanamananya itu yang rusak kan harus 
diperbaiki.. jadi B itu tinggal berobat fisiknya, 
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yang bikin sakit jiwanya itu udah di usir, gitu 
Mbak.. (P2W1 147-158) 
Kalo medis itu kan tugasnya mengobati 
fisiknya Mbak, jadi ya saya beralih kesitu 
karena saya rasa penyebab rusaknya pikiran 
B dari hal gaib itu sudah dihilangkan Mbak.. 
kalo dari segi medis itu ya taunya karena 
gangguan jiwa itu, tapi kan yang nyebabke 
karena hal gaib itu tadi Mbak.. ya penting 
juga informasinya, kan buat kesembuhan B 
juga, jadi fisiknya itu bisa membaik, bisa 
beraktifitas lagi, bisa kayak dulu lagi, gitu 
Mbak.. saya anggap cukup juga, soalnya kan 
B sekarang sudah membaik keadaannya, jadi 
yang terpenting kesehatannya B itu pulih, gitu 
Mbak.. (P2W3 503-513) 
Ya saya percaya dua-duanya bisa 
menyembuhkan anak saya Mbak, tapi yang 
pertama harus dilakukan kan menghilangkan 
hal gaibnya itu, hal seperti itu kan tidak bisa 
disembuhkan medis, nahh.. setelah itu bisa 
diatasi baru saya ke medis karena biar 
kondisi pikiran anak saya itu bisa kembali 
seperti dulu karena dirusak pikirannya sama 
hal gaib tadi, jadi bisa berjalan dua-duanya 
Mbak.. yang penting anak saya sembuh.. 
(P2W3 516-523) 

Kondisi kesehatan 
pasien semakin 
membaik dengan 
melakukan 
pengobatan secara 
medis 

Iya ok Mbak, kambuh ya itu ngomong sendiri 
terus kelakuannya tidak bisa diprediksi.. kalu 
sekarang kan diajak ngomong udah biasa aja 
to Mbak.. sudah agak baik sekarang.. itu 
karena saya selalu ngontrol kalo dia mau 
minum obat.. biar gak ada yang kelewat.. 
(P2W2 320-324) 
sampai sekarang bisa sendiri gak usah tak 
suruh Mbak.. minum obat juga dia sudah 
paham waktunya, mandi juga.. jadi ya saya 
bimbing buat sehari-hari Mbak, biar gak 
ketergantungan sama orang lain.. dia kan 
anak laki-laki soalnya, jadi biar bisa mandiri.. 
(P2W2 360-365) 
Ya Mbak, udah mau mulai masuk studi lagi, 
kalau dulu kan ngak bisa fokus ke studinya to 
Mbak.. sudah tidak bisa lagi ngomong sama 
hal-hal gaib, sudah di tutup semua.. Paling 
kadang kalau lagi kumat bentar itu ya buang 
barang-barang ke luar kamarnya itu.. (P2W2 
388-393) 
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Peran yang 
diberikan P dalam 
perawatan pasien 
ditunjukkan dengan 
memberikan kasih 
sayang kepada 
pasien dan 
mengusahakan 
kesembuhan pasien 

saya kan Bapaknya, jadi ya gak mungkin 
tega sama anaknya apalagi kalo sakit gitu, 
jadi tak temeni kemana-mana, tiap makan 
dulu harus disiapkan ya saya siapkan, 
sampai sekarang bisa sendiri gak usah tak 
suruh Mbak.. minum obat juga dia sudah 
paham waktunya, mandi juga.. jadi ya saya 
bimbing buat sehari-hari Mbak, biar gak 
ketergantungan sama orang lain.. dia kan 
anak laki-laki soalnya, jadi biar bisa mandiri.. 
makanya usaha nyari syarat buat 
menyembuhkan kemana-mana juga saya 
carikan.. ben (biar) sembuh bisa sekolah lagi 
pengen saya Mbak.. (P2W2 457-468) 

Dukungan dari adik 
pasien juga 
memberikan peran 
dalam proses 
kesembuhan pasien 

jadi saya yang dirumah tiap hari.. kalau 
adiknya itu juga suka bantuin saya ngopeni 
(merawat) B Mbak.. dia juga malah yang apal 
gimana kalau B itu mau kumat, jadi tanda-
tandanya itu sudah apal Mbak adiknya itu.. 
dia yang sering tak suruh ngasi dukungan 
biar kakaknya semangat, biar gak bengong 
jadi tak suruh ngajak bicara gitu-gitu Mbak.. 
(P2W3 529-535) 

Banyak beban yang 
dirasakan P dalam 
merawat pasien  

Ya bebannya banyak pas dulu pertama sakit 
Mbak.. dulu saya takut B itu ngamuk ke 
tetangga sampai tak rantai gitu, ndak (jagain 
B wong ibunya gak kuat tenaganya wong 
lebih besar B.. terus juga kan B gak bisa 
mandiri, jadi ya Bapak yang nyepakke 
sembarang-barang (menyiapkan segala hal).. 
pas ngobatke alternatif itu dula kan juga gak 
habis biaya sedikit Mbak, wong bolak-balik 
terus.. (P2W2 371-378) 

 

Setelah menentukan makna dari wawancara P2, kemudian 

peneliti membangun makna tersebut menjadi beberapa 

kategorisasi sebagai berikut. 

1. Pandangan penyakit dikaitkan dengan hal mistik atau 

kekuatan supranatural yang diketahui 

2. Peralihan dari pengobatan alternatif ke pengobatan medis 

3. Pemahaman keluarga terkait kondisi pasien 



152 
 

4. Peran yang dijalankan dan beban yang dihadapi 

5. Reaksi orang lain terhadap pasien 

 

Tabel 3. Analisis verbatim Partisipan 3 

Makna Verbatim 

Pandangan keluarga 
terhadap penyebab 
penyakit pasien 
dikaitkan oleh hal 
mistik 

Saya dulu pernah agak curiga dia kerasukan 
setan Mbak, soalnya kok tingkahnya kaya gitu, 
terus dia juga sering bilang tiap melakukan 
kesalahan itu yang nyuruh anak kecil 
berambut api.. (P3W1 57-60) 
Ya saya sempat bingung Mbak, wong saya 
juga awalnya awam dengan gejala kaya gitu 
itu.. apalagi dulu kan  dia sering cerita tentang 
anak berambut api itu, terus dia dulu juga 
jarang ngomong orangnya, katanya kalau 
ngomong rasanya kaya “ditekak” (dicekik), 
katanya dia itu pernah seperti melihat naga 
berkepala tujuh kaya yang di wahyu itu loh 
Mbak.. (P3W1 152-158) 
Ya kan dulu dia itu sering menyebut anak-
anak rambut api itu Mbak, jadi ya saya gak 
begitu yakin kalo dia sakit jiwa, wong tidak 
punya sodara yang gila.. terus tak pikir ya 
diganggu makhluk itu Mbak, wong tingkahnya 
aneh gitu, (P3W1 200-204) 
Kalo dari dulu dia pendiam sekali Mbak, tapi 
pas setelah dia suka bilang kalo dia diikuti 
anak yang berambut api itu, jadi dia suka 
teriak-teriak bilang kalo rasanya kayak dicekik 
lehernya Mbak.. tapi ya gak terlalu sering, jadi 
cuma kadang-kadang aja Mbak.. tempatnya 
juga gak pasti kok, kadang lagi di kamar dia 
duduk gitu terus bilang kalo lehernya kayak 
ditekak (dicekik), nanti pas nonton TV juga 
kadang bilang gitu, jadi gak tentu Mbak.. 
(P3W3 446-454) 

Gejala awal penyakit 
pasien sangat 
membahayakan P 
dan keluarga 

Wah.. kalo dulu ya parah sekali Mbak.. dulu 
dia bakar semua barang-barang yang ada di 
dalam rumah, katanya saya yang 
memerintahkan, padahal waktu itu saya 
sedang pergi doa ke Salib Putih untuk 
kesembuhannya.. (P3W1 63-67) 
Dulu dia tu sampai mau memarang (melukai 
dengan parang) saya, katanya untuk melihat 
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isi hati saya apakah sama dengan isi hatinya, 
kan dia bilang kalau isi hatinya itu lebih jelas 
dari pengelihatan isi hati saya.. (P3W1 106-
110) 
Iya ok Mbak, dulu saya sampai takut tidur di 
rumah.. jadi pasti di luar rumah apa numpang 
di tempat tetangga sama adiknya.. Adik-
adiknya itu juga dipukul dengan benda tajam 
sampai bekas itu bisa dilihat Mbak.. (P3W1 
117-121) 
Iya Mbak.. yang parah sekali ya itu Mbak.. 
meMbakar rumah itu cuma sekali aja Mbak.. 
(P3W3 439-440) 

Reaksi positif dari 
lingkungan sekitar 
memberikan 
dukungan bagi P 
dalam merawat 
pasien 

Kalo saya kan sore kerja Mbak, karena anak 
saya yang besar kakaknya S itu kan kerja d 
Semarang, jadi ya gak bisa ikut bantu rawat 
dia, jadi ya terpaksa saya sendiri yang 
ngopeni (merawat), tapi tetangga malah 
banyak yang peduli sama S Mbak, jadi agak 
tenang saya. (P3W1 27-32) 
Kalo tetangga awalnya memang kurang 
paham Mbak awalnya S sakitnya apa.. tapi 
pas tau sakit jiwa malah pada dukung 
kesembuhan S Mbak, apalagi tetangga saya 
ada yang jadi perawat di Bina Kasih, jadi 
malah membantu Mbak.. Pernah ada 
masukan dari perawat Bina Kasih kalau ada 
pasien seperti ini sedang “nyanyi” (kambuh) 
disuruh untuk mendiamkan, karena tenaganya 
10x lipat lebih kuat dari orang biasa.. Di 
diamkan tetapi dengan pengawasan, gitu.. 
(P3W1 126-134) 
..ya sukurnya itu kok mereka bukannya takut, 
tapi malah bantuin saya Mbak.. biasanya kan 
pada takut apa jijik ya Mbak orang-orang 
kebanyakan kalo tau.. (P3W1 138-141) 
soalnya juga yang menguatkan saya banyak 
Mbak, tetangga juga mendukung kesembuhan 
anak saya, (P3W1 340-343) 
Ya kan dia sering main ke tempat tetangga itu 
Mbak kalo tak tinggal kerja sore, jadi mereka 
juga malah bantuin jaga S kalo saya pergi, 
diajak ngobrol, dikasih udud (rokok) kalo dia 
gak punya rokok, ada yang suka kasih jajan 
dia, soale dia seneng sama anak kecil.. jadi 
suka main tempat tetangga yang punya anak 
kecil itu, jadi kan dia ada hiburan Mbak, gak 
jenuh gitu.. jadi dia bisa seneng, buat saya 
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sudah membantu sekali itu Mbak.. jadi anak 
saya banyak yang ngawasin.. (P3W3 425-
433) 

Menggelar doa 
bersama adalah 
cara yang sering 
dilakukan P untuk 
mengatasi 
kekambuhan pasien 

Iya, lalu rumah mulai didoakan oleh para 
pemuka agama yang ada.. waktu itu para 
perawat Bina Kasih menghubungi Pak Wisnu 
Sapto Widodo, beliau kepala diakonia  
Jogjakarta untuk membantu doa disini demi 
pemulihan Mas S.. (P3W1 165-169) 
Iya Mbak, bola-bali (sering sekali) dulu 
didoakannya Mbak, gak Cuma sekali dua kali 
yang pada ke rumah itu.. (P3W1 172-174) 

Kesadaran pasien 
didapatkan setelah 
digelar doa bersama 
namun hanya 
sementara waktu 
 
 

Dulu juga pernah didoakan sampai ahkirnya 
dia tersadar bisa melihat bulan dan matahari.. 
Kalau malam lihat bulan bintang, kalau siang 
lihat matahari. Dulu seolah tidak sadar seperti 
tertutup siang atau malam tidak tau. (P3W1 
174-179) 
Cuma ya sembuhnya itu sebentar Mbak, tapi 
ya terus sadar dulu S itu begitu didoakan.. 
(P3W1 221-222) 
Ya dulu pas didoakan para pemuka agama itu 
S bisa sadar Mbak, jadi dulu itu dia blas (sama 
sekali) gak mudeng ini siang apa malam, jadi 
dia bertindak sesuka dia, gak paham waktu, 
kadang brisik dimalam hari, kadang juga sama 
sekali seharian gak sadar cuma tidur saja.. 
terus habis didoakan itu dia jadi bisa sadar 
Mbak, bisa seperti sebelum sakit itu.. diajak 
komunikasi bisa nyaut juga.. (P3W3 459-466) 

Upaya pergi ke 
orang pintar dengan 
ritual dan doa juga 
belum bisa 
menyembuhkan 
kondisi pasien 

terus tak bawa ke tempat orang pinter Mbak, 
yang nyuruh kakaknya itu, katanya mungkin 
kalo menowo iso mari barang.. (mungkin saja 
bisa sembuh).. (P3W1 183-185) 
Ya cuma didoakan juga Mbak, jadi dikasi air 
untuk diminum S.. terus airnya sisanya suruh 
kasih di air buat mandinya.. (P3W1 187-189) 
Ya sama Mbak, cuma sekali kesana, terus 
reaksinya ya sadar sebentar tok.. (P3W1 192-
193) 
jadi didoakan biar sembuh.. tapi ya dia 
kambuh lagi Mbak, (P3W1 204-205) 

Keterbatasan biaya 
ikut menjadi 
pertimbangan untuk 
memilih pengobatan 
alternatif 

terus juga kan saya orang gak mampu Mbak, 
jadi saya kalo mau bawa ke tempat yang jauh-
jauh itu gak sanggup biayanya.. (P3W1 213-
215) 
 

Tidak ada dampak Ya kalo negatifnya menurut saya tidak ada 
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negatif dari 
pengobatan 
alternatif yang 
dilakukan pasien 
karena percaya 
dengan kekuatan 
doa 

Mbak, saya kan cuma mencari cara agar anak 
saya sembuh, jadi dengan doa bantuan Tuhan 
juga Mbak, jadi ya usahanya dengan kekuatan 
doa, jadi negatifnya tidak ada.. (P3W1 217-
221) 

Kurangnya informasi 
kondisi pasien dari 
pengobatan 
alternatif yang 
dijalani 

Saya disana cerita soal anak saya gimana 
hari-harinya, tak certain kalo dia sering nyebut 
anak-anak rambut geni (api) itu Mbak.. terus 
langsung didoakan sama mbahnya dulu, terus 
diminum air doanya, jadi gak bilang apa-apa 
Mbak..(P3W3 473-477)  
Iya Mbak, gak kasi informasi apa-apa kok, 
makanya saya cuma sekali aja kesananya 
Mbak.. langsung tak bawa ke Rumah sakit 
besar itu.. (P3W3 480-483) 

Pengobatan medis 
yang dijalani pasien 
karena dengan 
arahan dari  
tetangga P 

terus baru disuruh tetangga saya yang 
perawat itu bawa ke Rumah Sakit besar di 
Pedurungan Mbak.. baru kacek tenan.. (lebih 
baik dari sebelumnya).. (P3W1 193-196) 
Ya dulu itu setelah 2 hari kumat yang terakhir 
Mbak, langsung tetangga saya yang nolong 
itu.. terus langsung ke RSJ, (P3W1 233-235) 

Kendala biaya 
menjadi 
pertimbangan P 
untuk melanjutkan 
pengobatan medis 
terdekat 

disana karena saya berat diongkos kalo 
jenguk ya jadi saya pasrahkan saja sama 
perawatnya sana Mbak.. kadang kakaknya 
yang jenguk kesana.. (P3W1 235-238) 
Dulu itu sebulan Mbak.. Waktu itu pulang dari 
RS besar kan saya minta rujukan-rujukan dari 
Rumah Sakit Jiwa dan dari perawat-perawat 
Bina Kasih.. terus saya disarankan rawat jalan 
lewat Puskesmas, jadi saya lakukan betul-
betul.. (P3W1 242-246) 
Kalo negatifnya itu dulu ya Mbak pas di 
Pedurungan, karena jauh ek Mbak, sama 
biayanya kan juga gak sedikit mau berobat 
kesana.. terus sampai saya dibantu sama 
perawat-perawatnya sana dibuatkan BPJS 
buat S.. makanya terus saya minta rujukan 
yang dekat saja Mbak.. (P3W1 304-309) 
terus juga biaya hari-hari kan gak sedikit kalo 
jaman sekarang ya Mbak, apa-apa mahal, jadi 
buat berobat dulu saya agak keberatan to 
Mbak kalo jauh-jauh gitu, (P3W1 332-335) 

Pengetahuan P 
mengenai kondisi 
pasien meningkat 

Ya saya setelah dikasih tau sama tetangga 
saya yang perawat itu jadi paham Mbak, jadi 
dia itu kena gangguan syarafnya Mbak, jadi 
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setelah mendapat 
banyak informasi 
dari pihak medis 

dulu suka kaya kaku-kaku kejang badannya 
sejak kecil kalo kumat, (P3W1 144-147) 
Kalo di rumah sakit itu saya diberitahukan kalo 
anak saya kena gangguan jiwa Mbak, kalo 
gak salah Ski.. apa itu.. Skizofrenia ya Mbak, 
jadi dokternya minta S dirawat inap disana 
Mbak.. (P3W3 485-488) 
Kalo gak salah, yang saya paham itu penyakit 
gangguan jiwa, yang bisa bikin anak saya 
tingakah lakunya jadi aneh, terus gak bisa 
merespon keadaan di lingkungkannya dengan 
benar Mbak.. (P3W3 491-494) 
Ya saya rasa cukup Mbak, kan saya juga 
diberi tahu sama tetangga yang perawat Bina 
Kasih itu kalo anak saya kena gangguan jiwa 
kalo dilihat dari tingkah lakunya itu Mbak, jadi 
banyak informasi yang tak terima Mbak, dari 
puskesmas juga.. (P3W3 497-501) 

Kurangnya 
pemahaman P 
tentang obat beserta 
fungsinya yang 
sedang dikonsumsi 
pasien 

Kalo saya taunya itu warnanya Mbak, kalo 
merknya kurang tau Mbak, soalnya ada 5 
macem kayaknya obatnya S itu Mbak.. tapi 
masing-masing itu ada sendiri gunanya.. S itu 
sampe hafal mana yang harus diminum tiap 
badannya ngerasa kurang enak. (P3W2 377-
381) 
Kalo fungsinya ya buat penenang Mbak, saya 
pernah tanya sama S kalo habis minum itu 
piye le? Terus dia jawab katanya misal tadinya 
dia cemas apa lemes badannya terus minum 
obatnya yang buat cemas, nanti terus tidur.. 
bangun tidur nanti biasa lagi, cemasnya ilang 
gitu Mbak katanya.. (P3W2 384-389) 
Iya Mbak, soalnya kan masing-masing obat itu 
udah dikasi tau sama petugas puskesmasnya 
tiap dateng bilang harus diminum obatnya, 
kalo bingung minum yang pink, kalo lemes 
apa lainnya itu minum yang lainnya gitu 
Mbak.. jadi S yang milih-milih sendiri, tapi 
saya tinggal ngontrol biar semua obatnya 
diminum, gitu Mbak.. (P3W2 392-398) 
Iya Mbak, ya saya tau ada berapa jenis, terus 
warnanya.. yang tak hafalke itu warnanya ok 
Mbak.. kalo nama kan saya susah buat 
ngapalkenya.. efeknya ya yang saya tau bikin 
tenang itu aja Mbak.. jane (sebetulnya) sudah 
dijelaskan, tapi saya yang gak paham jenenge 
(namanya)..haha.. (P3W3 504-509) 

Dampak positif Iya Mbak, tapi dulu juga sebelum ke 
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sangat dirasakan P 
dari pengobatan 
medis yang 
dilakukan di 
Puskesmas terdekat 
 
 

Puskesmas Tegalrejo sini pernah tak 
berobatke ke dokter yang jaraknya cukup jauh 
dari rumah, tapi ya malah “tidak kacek” (tidak 
mempengaruhi kesembuhan), jadi ya saya 
langsung rajin ke Puskesmas itu.. (P3W1 249-
253) 
Selama ditangani pihak Puskesmas, tidak 
pernah Mas S ini sampai ke lokasi Rumah 
Sakit yang berat Mbak.. Sekarang dengan 
Puskesmas malah dari petugas-petugasnya 
biasanya kalau datang kesini untuk suntik 
malah datang pagi-pagi, sampai pernah 
datang jam 6 pagi Mbak, jadi rutin kontrol 
terus.. tiap tiba-tiba S kambuh, terus tak telfon 
itu ya langsung datang paginya Mbak buat 
nyuntik.. jadi gak pernah telat.. (P3W1 256-
263) 
Ya iya Mbak, sangat berpengaruh ek Mbak 
buat kesembuhan S, dia jadi bisa sembuh, 
terus juga jadi keluarga gak was-was (cemas) 
kalo di rumah.. dulu kalo mau tidur rumah saja 
tidak berani Mbak.. (P3W1 294-297) 
terus kalo sekarang kan biaya obat juga sudah 
tidak seperti dulu Mbak, jadi sudah enteng, 
gak pakai ongkos banyak buat berobat sama 
nebus obat kalo di puskesmas Mbak.. jadi 
saya merasa sangat terbantu Mbak.. (P3W1 
352-356) 

Kondisi pasien 
semakin membaik 
setelah menjalani 
pengobatan medis 

Ya sudah jauh lebih baik dari waktu awal sakit 
yang dulu Mbak.. Mas S itu dari dulu 
sebenarnya ingatannya tajam, tapi ya kadang 
kerjaannya nga jalan, kalau sekarang ya 
kondisinya sudah lebih baik.. (P3W1 8-11) 
sekarang S sudah mandiri, apa-apa sudah 
bisa sendiri, minum obat juga mudeng mana 
saja yang harus diminum, kerjaan juga sedikit-
sedikit dia bisa kerja, masak juga dia bisa.. 
(P3W1 20-23) 
17 tahun masa penyembuhan memang 
berproses Mbak dia, sekarang bisa kerja 
bersih-bersih rumah lagi, tak suruh juga sudah 
bisa, komunikasi juga sudah biasa.. dia itu 
sebenarnya orangnya sregep Mbak, tapi ya 
kadang terkendala lemah tubuhnya itu kalau 
sekarang, jadi sering lemes gitu dia sekarang.. 
(P3W1 286-291) 

Peran yang 
diberikan P dalam 

Ya saya sebagai ibunya ya pasti kasihan 
sama anak saya yang kena sakit kok kaya gitu 
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merawat pasien 
selama sakit 
ditunjukkan dengan 
penuh kasih sayang 

ya Mbak, terus ya saya rawat sebisa saya, 
karena saya juga anaknya banyak, terus 
masih ngrawat cucu yang masih 2 tahun, jadi 
ya sambil nyambi-nyambi tetap tak rawat.. S 
tak siapkan makannya dulu pas masih sakit 
belum bisa mandiri, tak ingatkan untuk mandi, 
makan, tidur, minum obat, gitu-gitu Mbak.. tiap 
mau periksa juga tak anter.. jadi kan kalo sore 
saya kerja, jadi sebisa mungkin pagi sampai 
siang itu tak perhatikke dulu S, biar dia gak 
kesepian, biar merasa pada sayang sama 
dia.. (P3W1 313-324) 

Kondisi penyakit 
yang diderita pasien 
beserta kedua adik 
pasien tidak 
dianggap sebagai 
beban 

Kalo terbebani itu sebetulnya tidak Mbak, saya 
kan tau anak itu titipan Tuhan Mbak, jadi ya 
tak anggep berkah untuk saya.. tapi kan anak 
saya yang sakit bukan dia saja, yang 2 
dirumah itu juga sakit semua, jadi suka sedih 
saya Mbak.. harus merawat tanpa membeda-
bedakan sakitnya, (P3W1 327-332) 
Ya tidak Mbak, saya tidak merasa terbebani 
(P3W1 340) 
jadi tidak tak anggap beban sakitnya S itu.. 
Cuma bikin takutnya kan kalo dulu parah itu, 
dia berbahaya Mbak kalo kumat, tapi 
sekarang tidak pernah Mbak.. (P3W1 342-
345) 

P berusaha 
menyelesaikan 
kendala biaya yang 
juga menjadi beban 
bagi P dalam 
merawat anak-
anaknya 

Kalo masalah beban ekonomi ya sebisa 
mungkin saya cari jalan keluar Mbak, saya 
kerja tiap sore buat nyukupi rumah, tapi juga 
dibantu anak saya yang besar itu yang kerja di 
Semarang, walaupun sudah berkeluarga tapi 
ya dia masih bantu saya.. (P3W1 348-352) 

 

Setelah menentukan makna dari wawancara P3, kemudian 

peneliti membangun makna tersebut menjadi beberapa 

kategorisasi sebagai berikut. 

1. Pandangan penyakit dikaitkan dengan hal mistik atau 

kekuatan supranatural yang diketahui 

2. Peralihan dari pengobatan alternatif ke pengobatan medis 

3. Pemahaman keluarga terkait kondisi pasien 
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4. Peran yang dijalankan dan beban yang dihadapi 

5. Reaksi orang lain terhadap pasien 
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Lampiran 4 

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN                       
FAKULTAS ILMU KESEHATAN                                                                  

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 

PENJELASAN PENELITIAN 

Saya yang bertandatanagan di bawah ini : 

Nama  : Riskha Dian Y. 
NIM  : 462011010 

Dengan ini, mengajukan permohonan kepada Bapak dan Ibu, 
untuk bersedia menjadi partisipan penelitian yang akan saya 
lakukan, degan judul “Pandangan dan Peran Keluarga dalam 
Perawatan Anggota Keluarga yang Mengalami Skizofrenia di 
Kelurahan Tegalrejo Salatiga”. 

Penelitian ini bertujuan untuk Penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasikan pandangan keluarga terhadap penyakit 
skizofrenia yang diderita anggota keluarganya, dan 
mendeskripsikan peran keluarga dalam memberikan perawatan 
untuk membantu proses penyembuhan pada anggota 
keluarganya yang mengalami skizofrenia. Penelitian ini 
diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu keperawatan 
jiwa. 

Bapak dan Ibu akan diminta menjawab pertanyaan wawancara 
serta menceritakan mengenai pandangan dan peran yang 
diberikan terhadap pasien skizofernia. Bapak dan Ibu bebas 
dalam memilih tempat dan posisi yang nyaman untuk 
menceritakan pengalaman. Peneliti akan menjamin kerahasiaan 
identitas dengan tidak menyebarkan isi wawacara dan tidak 
menuliskan nama partisipan dalam transkip wawancara. Bapak 
dan Ibu bebas mengundurkan diri dari penelitian ini. 

Demikian permohonan ini saya buat, atas kerjasamanya yang 
baik saya ucapkan terima kasih. 

 

     Salatiga, 1 November 2015 

               Hormat Saya, 

    

 

        (Riskha Dian Y.) 
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Lampiran 5 
 
 

PROGRAM STUDI ILMU KEPEREWATAN                    
FAKULTAS ILMU KESEHATAN                              

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI PARTISIAN 

Judul  : Pandangan dan Peran Keluarga dalam Perawatan 

Anggota Keluarga yang Mengalami Skizofrenia di Kelurahan 
Tegalrejo Salatiga 

Peneliti : Riskha Dian Y. 

Berdasarkan penjelasan yang telah di sampaikan oleh 

peneliti tentang penelitian yang akan dilaksanakan sesuai judul 

diatas, yang mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana 

pandangan dan peran keluarga dalam perawatan pasien yang 

mengalami Skizofrenia di Kelurahan Tegalrejo Salatiga. Saya 

memahami bahwa keikutsertaan saya dalam penelitian ini sangat 

besarmanfaat bagi dunia keperawatan dalam memberikan 

informasi tentang pemahaman dan peran yang baik terhadap 

pasien skizofrenia. Saya memahami resiko yang dapat terjadi 

sangat kecil dan saya berhak untuk menghentikan keikutsertaan 

saya dalam penelitian ini tanpa mengurangi hak-hak saya. 

Saya juga mengerti bahwa catatan mengenai penelitian ini 

akan dijaga kerahasiaannya dan berkas yang mencantumkan 

identitas hanya digunakan untuk keperluan pengolahan data dan 

bila sudah tidak digunakan lagi akan dimusnahkan dan 

kerahasiaan data tersebut hanya diketahui peneliti. Selanjutnya 

saya secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan menyatakan 

bersedia berartisipasi dalam penelitian ini. 

 

 Salatiga, 1 November 2015 

          Partisipan 

 

 

  (………………….……….) 
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Lampiran 6 

 

 


