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Lampiran 1. Panduan wawancara 
 

Perilaku kesehatan ibu hamil yang menderita malaria pada 
suku Amungme di Timika 

 
 

Daftar pertanyaan  

1. Siapa nama Ibu? 

2.  Berapa umur Ibu? 

3. Sejak kapan dan tinggal disini? 

4. Sekolah dimana? 

5. Menamatkan sekolah di SMP atau SMA ataukah di SD? 

6. Sudah berapa lama kawin? 

7. Sudah menikah atau belum? 

8. Umur berapa tahun menikah? 

9. Kehamilannya sudah berapa bulan? 

10. Pernahkan Ibu melakukan pemeriksaan kehamilan ke dokter? 

11. Jika pernah, apa yang mendorong Ibu melakukan pemeriksaan? 

12. Apakah pemeriksaan kehamilan dipengaruhi oleh kebiasaan di keluarga 

atau lingkungan? 

13. Apa yang dirasakan oleh Ibu? 

14. Sudah berapa lama Ibu sakit malaria? 

15 Dari mana Ibu tahu bahwa Ibu sakit malaria? 

16. Apa yang Ibu tahu tentang sakit atau penyakit malaria? 

17. Apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah malaria dan sakit tersebut? 
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18. Obat-obat apa saja yang dikonsumsi pada waktu sakit? 

19. Siapa saja yang selalu menolong pada waktu sakit? 

20. Pada waktu sakit malaria apakah Ibu pernah berdoa? 



 

 

133 

 

Lampiran 2. VERBATIM 

 
Keterangan : 

S : pewawancara 

P : partisipan 

Identitas partisipan 1 
Inisial                   : Ny. M  
Usia       : 26 
Pekerjaan      : Ibu Rumah Tangga 
Pendidikan                     : SMP 
Hamil ke-              : 3 
Lama tinggal di Timika   : 3 bulan 

S Selamat pagi Ibu. P1 5 

P1 Selamat pagi, silahkan masuk. Mari silahkan duduk. Maaf 
karena di rumah ni tidak ada kursi jadi duduk saja di lantai ya. 

P1 10 

S Iya, trimakasih, tidak apa-apa. Minta maaf juga karena sudah 
mengganggu. Ibu ada bikin apa sekarang? 

P1 15 

P1 Tidak apa, saya baru selesai masak. Sebentar ya... (2 menit 
kemudian. Bagaimana ade? Ada yang bisa dibantu? 

P1 20 

S Begini Ibu, Saya dari kampus UKSW Salatiga. Tujuan 
kedatangan saya kesini mau mendapatkan informasi tentang    
bagaimana perilaku kesehatan ibu selama hamil dengan 
malaria, terkait judul skripsi saya yaitu perilaku kesehatan ibu 
hamil suku Amungme yang menderita malaria. Sebelumnya 
ibu bisa baca dulu surat ini sebagai bukti kalau saya tidak 
main-main, kemudian sebagai bukti juga bahwa ibu benar-
benar siap untuk jadi partisipan. 

P1 25 

P1 Oh iya...(5 menit kemudian)...ada pena? Mari saya tanda 
tangan. 

P1 30 

S Baik. Trimakasih ibu. P1 35 

P1 Silahkan, apa yang mau ditanyakan? (sambil tersenyum) P1 40 

S Baik, ibu punya nama lengkap siapa? P1 45 

P1 Ny. M. P1 50 

S Sekarang sudah berapa tahun? P1 55 

P1 Sudah 26 tahun. P1 60 

S Sejak kapan dan tinggal disini ibu? P1 65 

P1 Baru 3 bulan. P1 70 

S Sebelumnya tinggal dimana? P1 75 

P1 Di atas (Tembagapura) tapi waktu kasus-kasus penembakan P1 80 
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kemarin itu langsung kami turun. 

S Ibu pernah sekolah? P1 85 

P1 Iyalah (sambil tertawa). P1 90 

S Menamatkan sekolah di SMP atau SMA ataukah di SD? P1 95 

P1 Saya cuma sampe SMP saja. P1 100 

S Bisahkah ibu ceritakan mengapa ibu cuma sekolah sampai di 
SMP saja? 

P1 105 

P1 Yah...biasa dulu jamannya saya masih SMP itu pergaulan 
dengan teman-teman suka bolos bolos sekolah. 
Yah...kenakalan remaja (sambil tertawa). 

P1 110 

S Sudah berapa lama kawin? P1 115 

P1 Maaf (sambil tersenyum), saya sudah pernah hamil tapi di 
luar nikah. 

P1 120 

S Dengan suami yang sekarang sudah berapa tahun? P1 125 

P1 Sudah 1 tahun lebih ini. P1 130 

S Sudah menikah atau belum? P1 135 

P1 Sudah. P1 140 

S Umur berapa tahun menikah? P1 145 

P1 25 tahun saya nikah. Sekarang sudah 1 tahun lebih 
ni...(sambil tertawa). 

P1 150 

S Kehamilan sudah berapa bulan ini? P1 155 

P1 Sudah 5 bulan. P1 160 

S Ini hamil yang ke berapa ibu? P1 165 

P1 Ke 3. P1 170 

S Tapi ibu sehat? P1 175 

P1 Ya, sudah lumayan enak, janin juga sehat-sehat saja. P1 180 

S Pernah priksa ke dokter? P1 185 

P1 Pernah. P1 190 

S Berapa kali periksa ke dokter? P1 195 

P1 Saya sudah empat kali priksa ke dokter waktu itu masih awal-
awal hamil. 

P1 200 

S Apakah ibu periksa ke Dr. Kandungan? P1 205 

P1 Iya, saya priksa ke dokter kandungan. P1 210 

S Apa yang mendorong ibu sampai harus melakukan 
pemeriksaan ke dokter? 

P1 215 

P1 Ya, karena saya lagi hamil jadi harus periksa ke dokter 
keadaan janin saya. 

P1 220 

S Dapatkahkah ibu jelaskan ke saya, menurut ibu pemeriksaan 
kehamilan pada ibu ini dipengaruhi oleh kebiasaan di keluarga 
atau lingkungan? 

P1 225 

P1 Kalau saya sendiri, saya lebih ke kebiasaan lingkungan. Saya P1 230 
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baru 3 bulan disini, baru juga kena malaria. Saya lebih 
percaya untuk berobat sendiri saja. 

S Dapatkah ibu ceritakan ke saya mengapa ibu lebih percaya 
dengan pengobatan secara alami? 

P1 235 

P1 Yah, pengobatan sendiri lebih ampuh. Saya dari dulu sering 
kalo sakit obati sendiri saja. kalau lagi hamil ya sama, soalnya 
saya takut kalau ke dokter dikasih obat malaria nanti anak 
mati. 

P1 240 

S Pasti dikasih dosis tertentu buat ibu hamil. P1 245 

P1 (hanya tersenyum). P1 250 

S Apakah ibu tahu kalau obat itu ada efek buat janin? P1 255 

P1 (tertawa) saya tidak tau ya...mungkin saja. Banyak kejadian 
seperti begitu. 

P1 260 

S Apa yang dirasakan oleh ibu? P1 265 

P1 Kepala rasa-rasa mo pecah, pusing, demam, muntah, panas 
sampe dada juga terasa panas. 

P1 270 

S Dari mana ibu tahu bahwa ibu sakit malaria? P1 275 

P1 Saya pergi priksa di dokter baru tau kalau ada malaria. Itu 
juga diantar sama kakak saya. 

P1 280 

S Ibu priksa ke dokter mana? P1 285 

P1 Saya priksa ke dokter umum di rumah sakit tapi sebelumnya 
saya priksa ke dokter praktek umum tapi tidak ada malaria. 

P1 290 

S Apa yang ibu tahu tentang sakit atau penyakit malaria? P1 295 

P1 Sakit malaria itu karena nyamuk dan lingkungan yang kotor. P1 300 

S Kalau malam tidur pakai kelambu? P1 305 

P1 Tidak. Udaranya panas kalau pakai kelambu jadi saya tidak 
suka pakai. 

P1 310 

S Biasa ikut posyandu? P1 315 

P1 Iya, saya pernah ikut dua kali. P1 320 

S Apa yang dilakukan kader dan perawat? P1 325 

P1 Yah, periksa kehamilan saja waktu itu. P1 330 

S Baik. Sekarang ini ibu lagi sakit malaria. Apa yang dilakukan 
untuk mengatasi masalah malaria dan sakit tersebut? 

P1 335 

P1 Minum obat. P1 340 

S Obat-obat apa saja yang dikonsumsi? P1 345 

P1 Sebentar, saya ambil obatnya dulu...kemarin saya priksa ke 
dokter umum tapi tidak ada malaria trus dikasih obat 
anterakine, daroxilin, amoxilin,ottopan, paracetamol. 

P1 350 

S Trus ada perubahan? P1 355 

P1 Tidak ada perubahan apa-apa, saya rasa pusing sekali, dada 
ini panas. 

P1 360 
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S Apakah setelah konsumsi obat ibu langsung merasa pusing 
dan dada panas? 

P1 365 

P1 Tidak juga, malamnya itu yang saya rasa pusing jadi saya 
minum obat-obat itu semua yang tadinya dosis 3x1, saya 
langsung minum 5 kali saja. 

P1 370 

S Siapa saja yang menolong pada waktu sakit? P1 375 

P1 Ada kakak dan suami. P1 380 

S Apa yang dilakukan kakak dan suami? P1 385 

P1 Mereka antar saya ke dokter dan rumah sakit. P1 390 

S Pada waktu sakit malaria, apakah Ibu pernah berdoa? P1 395 

P1 Ya, pernah. Rasa sakit itu saya berdoa tapi karena mulai rasa 
dingin jadi saya minum obat dokter saja yang banyak. 

P1 400 

S Baiklah ibu, trimakasih sudah meluangkan waktu buat saya. 
Minta maaf karena sudah mengganggu. Oh iya ibu, nanti saya 
balik lagi kalau misalnya masih ada data yang kurang. 

P1 405 

P1 Iya tidak apa. P1 410 

S Terima-kasih. P1 415 

Identitas partisipan 2 
Inisial                   : Ny. S 
Usia       : - 
Pekerjaan      : Bertani 
Pendidikan                     : SMP 
Hamil ke-              : 1 
Lama tinggal di Timika   : 1 tahun 

S Selamat pagi Ibu. Mari silahkan duduk. P2 5 

P2  Selamat pagi. P2 10 

S Perkenalkan Ibu, saya Nora. Saya dari kampus UKSW 
Salatiga. Sebelumnya saya minta maaf sudah mengganggu 
waktu ibu sebentar. 

P2 15 

P2 (tersenyum). P2 20 

S Tujuan kedatangan saya kesini mau mendapatkan informasi 
tentang bagaimana perilaku kesehatan ibu selama hamil 
dengan malaria, terkait judul skripsi saya yaitu Perilaku 
kesehatan ibu hamil suku Amungme yang menderita malaria. 
Sebelumnya ibu bisa baca dulu surat ini sebagai bukti kalau 
saya tidak main-main kemudian sebagai bukti juga bahwa ibu 
benar-benar siap untuk jadi partisipan. Saya minta waktu ibu 
mungkin 10-15 menit apakah ibu bersedia? 

P2 25 
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P2 Iya. P2 30 

S Trimakasih, saya boleh tahu nama ibu? P2 35 

P2 Ny. S. P2 40 

S Berapa umur ibu? P2 45 

P2 Tidak tahu (sambil tersenyum). P2 50 

S Tahun lahir ibu? P2 55 

P2 Tidak tahu (sambil tersenyum). P2 60 

S Sejak kapan dan tinggal disini? P2 65 

P2 Sudah lama. P2 70 

S Berapa lama? P2 75 

P2 1 tahun. P2 80 

S Menamatkan sekolah di SMP atau SMA ataukah di SD? P2 85 

P2 SMP. P2 90 

S Ibu kerja dimana? P2 95 

P2 Saya bertani. P2 100 

S Ibu tinggal dimana? P2 105 

P2 Saya tinggal di sp5. P2 110 

S Ibu kesini pake apa? P2 115 

P2 Di jemput kader. P2 120 

S Tadi baru saja diperiksa kehamilannya. Bagaimana, sehat? P2 125 

P2 Iya sehat. P2 130 

S Kehamilan sudah berapa bulan ini? P2 135 

P2 24 minggu. P2 140 

S Hamil yang keberapa? P2 145 

P2 Ini hamil pertama. P2 150 

S Sekarang apa yang dirasakan? P2 155 

P2 Pusing saja, nyeri pinggang. P2 160 

S Sudah berapa lama kawin? P2 165 

P2 Saya lupa, sudah beberapa bulan ini. P2 170 

S Sudah menikah atau belum? P2 175 

P2 Sudah. P2 180 

S Umur berapa tahun menikah? P2 185 

P2 Saya tidak tahu (sambil tersenyum) P2 190 

S Sudah berapa kali priksa ke dokter? P2 195 

P2 Satu kali saja di bidan, ini karena rasa sakit jadi saya datang 
priksa lagi. 

P2 200 

S Apa yang mendorong ibu sampai harus melakukan 
pemeriksaan ke dokter? 

P2 205 

P2 Iya karena hari ini ada posyandu jadi saya datang. P2 210 

S Ibu, apakah pemeriksaan kehamilan dipengaruhi oleh 
kebiasaan di keluarga atau lingkungan? 

P2 215 
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P2 Ya, kebiasaan keluarga kalau hamil harus segera diperiksa. P2 220 

S Dari mana ibu tahu bahwa ibu sakit malaria? P2 225 

P2 Saya pergi priksa ke klinik karena rasa demam, pusing, sakit 
kepala. 

P2 230 

S Apa yang dilakukan? P2 235 

P2 Periksa kemudian dikasih obat. P2 240 

S Ibu sebelumnya tinggal dimana? P2 245 

P2 Sebelumnya saya tinggal di Banti. P2 250 

S Pernah rasakan gejala yang sama waktu tinggal di daerah 
ibu? 

P2 255 

P2 Saya belum pernah rasa seperti ini waktu di Banti. Cuma 
masuk angin saja, sakit kepala tapi tidak apa. 

P2 260 

S Bagaimana ibu mengatasi hal tersebut? P2 265 

P2 Saya biarkan saja karena pasti sembuh dengan sendirinya. P2 270 

S Bisakah ibu jelaskan ke saya apa yang ibu tahu tentang sakit 
atau penyakit malaria? 

P2 275 

P2 Sakit malaria itu karena nyamuk, lingkungan yang kotor juga. P2 280 

S Ibu tadi katakan kalau ibu tinggal di sp5. Sp 5 itu sering banjir 
ya..Ibu punya rumah sering kebanjiran? 

P2 285 

P2 Iya betul. Kalau hujan deras rumah ya tergenang. Saya pusing 
mau buat bagaimana lagi. 

P2 290 

S Tapi di rumah ibu pakai kelambu? P2 295 

P2 Tidak ada kelambu. P2 300 

S Bagaimana cara ibu mencegah malaria sedangkan ibu tahu 
kalau malaria karena nyamuk dan lingkungan yang kotor.? 

P2 305 

P2 Ya saya bersihkan halaman rumah tapi kalau hujan sama saja 
banjir lagi banyak nyamuk. Biasa ada petugas dari klinik yang 
datang kasih apa itu buat dihamburkan ke air tapi sekarang 
sudah tidak pernah lagi, tidak tahu kenapa. 

P2 310 

S Apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah malaria dan 
sakit tersebut? 

P2 315 

P2 Saya minum obat. P2 320 

S Obat-obat apa saja yang dikonsumsi pada waktu sakit? P2 325 

P2 Saya lupa. P2 330 

S Apakah ibu tahu kalau obat itu ada efek buat janin? P2 335 

P2 Saya tidak tahu. P2 340 

S Siapa saja yang menolong pada waktu sakit? P2 345 

P2 Mama dan suami. P2 350 

S Apa yang dilakukan mama dan suami pada saat ibu sakit? P2 355 

P2 Mama yang biasa masak kalau suami antar ke puskesmas. P2 360 

S Pada waktu sakit malaria, apakah ibu pernah berdoa? P2 365 
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P2 Ya, pernah. P2 370 

S Baiklah ibu,trimakasih sudah meluangkan waktu buat saya. 
Saya mohon ijin kalau nanti saya akan balik lagi untuk 
bertanya lagi tentang perilaku kesehatan ibu. 

P2 375 

P2 Iya. P2 380 

S Trimakasih. P2 385 

Identitas partisipan 3 
Inisial                   : Ny. O 
Usia       : 31 
Pekerjaan      : Ibu Rumah Tangga 
Pendidikan                     : SD 
Hamil ke-              : 3 
Lama tinggal di Timika   : 1 tahun 

S Selamat pagi ibu. Mari silahkan duduk. P3 5 

P3  Selamat pagi. P3 10 

S Perkenalkan ibu, saya Nora. Saya dari kampus UKSW 
Salatiga. Sebelumnya saya minta maaf sudah mengganggu 
waktu ibu sebentar. 

P3 15 

P3 (tersenyum). P3 20 

S Tujuan kedatangan saya kesini mau mendapatkan informasi 
tentang bagaimana perilaku kesehatan ibu selama hamil 
dengan malaria, terkait judul skripsi saya yaitu Perilaku 
kesehatan ibu hamil suku Amungme yang menderita malaria. 
Sebelumnya ibu bisa baca dulu surat ini sebagai bukti kalau 
saya tidak main-main kemudian sebagai bukti juga bahwa ibu 
benar-benar siap untuk jadi partisipan. Saya minta waktu ibu 
mungkin 10-15 menit apakah ibu bersedia? 

P3 25 

P3 Iya. P3 30 

S Terimakasih, boleh saya tahu nama ibu? P3 35 

P3 Ny. O. P3 40 

S Tinggal dimana? P3 45 

P3 Di sp5. P3 50 

S Kesini pake apa? P3 55 

P3 Di jemput dari klinik dengan mobil. P3 60 

S Oh iya, berapa umur ibu? P3 65 

P3 31 tahun. P3 70 

S Ibu kerja? P3 75 
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P3 Tidak di rumah saja. P3 80 

S Sejak kapan dan tinggal disini? P3 85 

P3 Sudah 1 tahun. P3 90 

S Menamatkan sekolah di SMP atau SMA ataukah di SD? P3 95 

P3 SD kelas 2 saja. P3 100 

S Apa yang dirasakan? P3 105 

P3 Pusing, nyeri pinggang. P3 110 

S Sudah berapa lama kawin? P3 115 

P3 6 tahun. P3 120 

S Sudah menikah atau belum? P3 125 

P3 Saya belum nikah. P3 130 

S 6 tahun itu sudah lama, kenapa tidak nikah saja? P3 135 

P3 Belum ada uang (sambil tersenyum). P3 140 

S Umur berapa kawin? P3 145 

P3 Saya lupa (sambil tersenyum). P3 150 

S Kehamilan sudah berapa bulan ini? P3 155 

P3 Sudah 8 bulan. P3 160 

S Hamil yang ke berapa ini ibu? P3 165 

P3 Ke 3. P3 170 

S Pernah ibu melakukan pemeriksaan ke dokter? P3 175 

P3 Sudah pernah. P3 180 

S Ibu periksa ke dokter mana? P3 185 

P3 Saya priksa ke bidan. P3 190 

S Berapa kali ibu priksa ke bidan? P3 195 

P3 Satu kali, saya suka priksa ke bidan yang di klinik. Orangnya 
itu baik. 

P3 200 

S Bisakah ibu ceritakan ke saya apa yang mendorong ibu 
sampai harus melakukan pemeriksaan ke bidan.? 

P3 205 

P3 Waktu itu saya rasa demam dari pagi sampai malam, kepala 
rasa pusing sekali. Akhirnya saya bikin ramuan saja. Saya 
tahu kalau saya pasti sakit malaria, makanya saya bikin 
ramuan daun pepaya lalu minum pagi dan malam. Tapi waktu 
bangun pagi saya tidak rasa gerak janin jadi saya dibawa ke 
klinik lalu dari klinik di antar ke rumah sakit, kemudian dipriksa 
dokter kandungan ternyata janin saya melintang. Mungkin 
karena saya minum ramuan daun pepaya jadi anak saya 
melintang. Kemudian saya dikasih obat. Seingat saya ada 
obat untuk penambah darah, tapi saya lupa nama obatnya 
apa. 

P3 210 

S Bisakah ibu ceritakan pada saya apakah pemeriksaan 
kehamilan dipengaruhi oleh kebiasaan di keluarga atau 

P3 215 
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lingkungan? 

P3 Kalau menurut saya, lebih ke kebiasaan keluarga. Saya tahu 
kalau saya sedang hamil jadi saya harus priksa juga ke bidan. 
Untungnya karena di klinik ini biayanya gratis cuma perjalanan 
ke klinik itu jauh. Kalau ada uang ya bisa datang priksa kalau 
tidak tunggu waktu posyandu saja baru priksa karena nanti 
ada jemputan. 

P3 220 

S Apa yang dirasakan oleh ibu? P3 225 

P3 Demam, sakit kepala, muntah. P3 230 

S Dari mana ibu tahu bahwa ibu sakit malaria? P3 235 

P3 Saya tahu kalau saya sakit malaria karena saya rasa demam. P3 240 

S Bisakah ibu jelaskan ke saya apa yang ibu tahu tentang 
penyakit malaria? 

P3 245 

P3 Sakit malaria itu karena nyamuk. P3 250 

S Di rumah tidur pakai kelambu? P3 255 

P3 Tidak ada, saya jual. P3 260 

S Kenapa dijual? Padahal ibu tahu kalau pakai kelambu supaya 
anti nyamuk? 

P3 265 

P3 Iya saya tahu tapi mau bagaimana lagi karena sudah tidak 
ada uang jadi saya jual saja. 

P3 270 

S Bagaimana ibu mencegah malaria? P3 275 

P3 Saya biasa kalau sore-sore suka bakar sabut kelapa yang 
sudah kering untuk usir nyamuk kalau ada uang ya saya beli 
obat nyamuk bakar di kios. 

P3 280 

S Bagaimana ibu mengatasi masalah malaria dan sakit 
tersebut? 

P3 285 

P3 Kalau sakit malaria, saya biasa buat ramuan daun pepaya 
pagi dan malam setelah makan lalu rebusan airnya di minum. 

P3 290 

S Ibu memang sudah terbiasa dengan cara pengobatan seperti 
itu? 

P3 295 

P3 Iya saya sudah biasa kalau sakit suka minum ramuan saja. P3 300 

S Selain membuat ramuan adakah cara lain yang dilakukan? P3 305 

P3 Saya minum obat ya kalau priksa ke dokter. P3 310 

S Cara adat? P3 315 

P3 Kalau ke cara adat saya belum pernah. P3 320 

S Bisakah ibu ceritakan ke saya kenapa ibu lebih memilih 
berobat sendiri dibanding pemeriksaan ke dokter? 

P3 325 

P3 Iya, saya lebih memilih berobat sendiri saja karena sudah 
biasa. Di tempat kami kalau sakit biasanya hanya membuat 
ramuan saja. Di Timika saya dengar ibu-ibu hamil kalau sakit 
malaria dilarang minum obat malaria karena nanti pengaruh 

P3 330 
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ke anak yang dikandung bisa mati makanya saya tidak mau 
periksa ke puskesmas nanti di kasih obat malaria terjadi apa-
apa dengan anak saya. 

S Darimana ibu tahu kalau efek obat malaria seperti itu? P3 335 

P3 Sudah banyak kejadian seperti begitu. Jadi dari pada anak 
saya mati lebih baik saya minum ramuan saja. 

P3 340 

S Apakah ibu tahu kalau obat itu ada efek buat janin? P3 345 

P3 Ya mungkin saja. P3 250 

S Setelah membuat ramuan apakah ada perubahan? P3 355 

P3 Ya, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, paginya saya rasa 
anak tidak bergerak. Kemudian saya diantar sama suami ke 
puskesmas terus ke rumah sakit lalu priksa, ternyata anak 
melintang. 

P3 360 

S Obat-obat apa saja yang dikonsumsi pada waktu sakit? P3 365 

P3 Saya lupa, ada yang buat penambah darah. P3 370 

S Apa yang dirasakan setelah konsumsi obat dari rumah sakit? P3 375 

P3 Yah saya mulai agak baikan, saya mulai tenang karena sudah 
diperiksa. 

P3 380 

S Siapa saja yang menolong pada waktu sakit? P3 385 

P3 Ada keluarga dan kader. P3 390 

S Bisa ibu cerita, apa yang dilakukan keluarga dan kader pada 
saat ibu sakit? 

P3 395 

P3 Saya punya anak yang pertama biasa masak untuk kami 
makan, suami yang antar saya ke rumah sakit. Kalau kader 
biasa periksa, kasih obat, kalau waktu untuk posyandu biasa 
di kasih tahu, di jemput dari klinik. Biasa sebelum posyandu 
ada penyuluhan-penyuluhan juga seperti tadi. 

P3 400 

S Pada waktu sakit malaria, apakah ibu pernah berdoa? P3 405 

P3 Berdoa. P3 410 

S Baiklah ibu, trimakasih sudah meluangkan waktu buat saya. 
Minta maaf karena sudah mengganggu. Saya mohon ijin, 
kalau ibu tidak keberatan, saya nanti akan kembali bertanya 
lagi terkait dengan kesehatan ibu. 

P3 415 

P3 Iya makasih. P3 420 
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Identitas partisipan 4 
Inisial                   : Ny. M 
Usia       : 37 
Pekerjaan      : Bertani 
Pendidikan                     : Tidak sekolah 
Hamil ke-              : 5 
Lama tinggal di Timika   : Tidak tahu 

S Selamat pagi ibu. Mari silahkan duduk. P4 5 

P4  (hanya mengangguk sambil tersenyum). P4 10 

S Perkenalkan ibu, saya Nora. Saya dari kampus UKSW Slatiga. 
Sebelumnya saya minta maaf sudah mengganggu waktu ibu 
sebentar. 

P4 15 

P4 Iya (sambil tersenyum). P4 20 

S Tujuan kedatangan saya kesini mau mendapatkan informasi 
tentang bagaimana perilaku kesehatan ibu selama hamil 
dengan malaria, terkait judul skripsi saya yaitu Perilaku 
kesehatan ibu hamil suku Amungme yang menderita malaria. 
Sebelumnya ibu bisa baca dulu surat ini sebagai bukti kalau 
saya tidak main-main kemudian sebagai bukti juga bahwa ibu 
benar-benar siap untuk jadi partisipan. Saya minta waktu ibu 
mungkin 10-15 menit apakah ibu bersedia? 

P4 25 

P4 Saya tidak tahu baca. P4 30 

S Iya, tapi ibu siap kalau saya tanya-tanya nanti? P4 35 

P4 Iya. P4 40 

S Trimakasih. Boleh saya tahu nama ibu? P4 45 

P4 Ny. M. P4 50 

S Tinggal dimana? P4 55 

P4 Di sp 5. P4 60 

S Kesini pake apa? P4 65 

P4 Dijemput dengan mobil klinik. P4 70 

S Berapa umur ibu? P4 75 

P4 37 tahun. P4 80 

S Ibu kerja? P4 85 

P4 Iya, saya bertani. P4 90 

S Sejak kapan dan tinggal disini? P4 95 

P4 Saya tidak tahu. P4 100 

S Menamatkan sekolah di SMP atau SMA ataukah di SD? P4 105 

P4 Saya tidak sekolah. P4 110 

S Apa yang dirasakan? P4 115 

P4 Pusing saja. P4 120 

S Ibu sudah menikah? P4 125 
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P4 Iya menikah. P4 130 

S Umur berapa tahun nikah? P4 135 

P4 Saya tidak tahu P4 140 

S Kehamilan sudah berapa bulan ini? P4 145 

P4 Sudah 3 bulan. P4 150 

S Ini kehamilan yang keberapa ibu? P4 155 

P4 Kelima. P4 160 

S Pernah ibu melakukan pemeriksaan ke dokter? P4 165 

P4 Sudah pernah di puskesmas. P4 170 

S Sudah berapa kali melakukan pemeriksaan? P4 175 

P4 Saya tidak tahu. P4 180 

S Apa yang mendorong ibu sampai harus melakukan 
pemeriksaan? 

P4 185 

P4 Karena saya hamil dan sakit malaria. P4 190 

S Dari mana ibu tahu kalau ibu sakit malaria? P4 195 

P4 Saya rasa pusing. Kemarin bidan datang suruh saya hari ini 
datang periksa. Tadi sudah periksa ada malaria. 

P4 200 

S Ibu sudah rasakan sakit berapa hari? P4 205 

P4 Sudah 2 hari. P4 210 

S Bisakah ibu jelaskan ke saya apa yang ibu tahu tentang sakit 
malaria? 

P4 215 

P4 Saya tidak tahu. Di tempat saya tidak ada sakit malaria. Saya 
belum pernah sakit malaria. 

P4 220 

S Lalu ibu tahu darimana kalau sakit malaria? P4 225 

P4 Saya tahu kalau rasa pusing, demam berarti malaria. P4 230 

S Sebelumnya di tempat ibu, pernahkah ibu merasakan pusing, 
demam seperti sekarang? 

P4 235 

P4 Saya belum pernah. P4 240 

S Di rumah ada kelambu? P4 245 

P4 Tidak ada kelambu. P4 250 

S Di rumah ada piaraan hewan? P4 255 

P4 Tidak ada juga. P4 260 

S Ibu sudah berapa lama tinggal disini? P4 265 

P4 Tidak tahu. P4 270 

S Ibu tadi katakan tinggal di sp5 ya..di sp5 sering banjir. Ibu 
punya rumah tergenang air? 

P4 275 

P4 Iya biasa kalau hujan, banjir di halaman rumah. P4 280 

S Apa yang ibu lakukan untuk mencegah malaria? P4 285 

P4 Saya tidak tahu. P4 290 

S Bisakah ibu jelaskan ke saya, apakah pemeriksaan kehamilan 
dipengaruhi oleh kebiasaan di keluarga atau lingkungan? 

P4 295 
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P4 Kebiasaan keluarga. P4 300 

S Pertama rasa pusing, apa yang ibu lakukan? Ibu minum apa? P4 305 

P4 Saya tidak minum apa-apa. P4 310 

S Kenapa tidak langsung berobat ke puskesmas? P4 315 

P4 Jauh, saya tidak punya uang. Saya baru sakit malaria. 
Katanya kalau sakit malaria tidak boleh minum obat malaria. 
Kemarin bidan suruh datang ikut posyandu jadi saya datang. 

P4 320 

S Ibu tahu darimana kalau obat malaria bisa buat anak mati. P4 325 

P4 Saya tidak tahu, saya dengar saja dari orang-orang. P4 330 

S Apakah ibu tahu kalau obat itu ada efek buat janin? P4 335 

P4 Saya tidak tahu. P4 340 

S Ibu punya suami kerja dimana? P4 345 

P4 Bertani. P4 350 

S Siapa saja yang menolong pada waktu sakit? P4 355 

P4 Ada suami tapi biasa saya sendiri saja. P4 360 

S Apa yang dilakukan suami saat ibu sakit? P4 365 

P4 Biasa masak juga buat kami makan, biasa juga antar ke 
puskesmas kalau tidak kerja. 

P4 370 

S Pada waktu sakit malaria, apakah ibu pernah berdoa? P4 375 

P4 Berdoa. P4 380 

S Baiklah ibu, trimaksih sudah meluangkan waktu buat saya. 
Minta maaf karena sudah mengganggu. Saya mohon ijin, 
kalau ibu tidak keberatan, lain waktu saya mau ketemu 
dengan ibu lagi. 

P4 385 

P4 Iya. P4 390 

S Saya doakan semoga cepat sembuh. Trimakasih. P4 395 
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Identitas partisipan 5 
Inisial                   : Ny. Y 
Usia       : 24 
Pekerjaan      : Ibu Rumah Tangga 
Pendidikan                     : SD 
Hamil ke-              : 2 
Lama tinggal di Timika   : 2 tahun 

S Selamat pagi ibu. P5 5 

P5  Selamat pagi, mari silahkan masuk non. P5 10 

S Ibu maaf mengganggu (sambil tersenyum). P5 15 

P5 Ah tidak juga (tersenyum). P5 20 

S Biasa ibu, pasti sudah tahu kedatangan saya kesini untuk 
apa? 

P5 25 

P5 Iya sudah tahu. Langsung saja mau tanya apa? P5 30 

S Trimakasih ibu. Ibu nama lengkap siapa? P5 35 

P5 Ny. Y. P5 40 

S Sekarang sudah berapa tahun? P5 45 

P5 24 tahun (sambil tersenyum). P5 50 

S Menamatkan sekolah di SMP atau di SMA ataukah di SD? P5 55 

P5 SMP tapi tidak tamat. Saya sudah putus sekolah. P5 60 

S Kenapa ibu tidak melanjutkan sekolah? P5 65 

P5 Yah...uang (sambil tersenyum). P5 70 

S Sudah kawin? P5 75 

P5 Kawin sudah, nikah yang belum.  P5 80 

S Sudah berapa lama? P5 85 

P5 Sudah 1 tahun lebih ini, 2 tahun (sambil tertawa). P5 90 

S Ibu sekarang lagi hamil? P5 95 

P5 Iya sudah 4 jalan 5 bulan. P5 100 

S Hamil yang keberapa ibu? P5 105 

P5 Ini saya hamil yang kedua, yang pertama meninggal. P5 110 

S Bisa ibu cerita apa yang menyebabkan anak yang pertama 
meninggal? 

P5 125 

P5 Anak saya yang pertama waktu itu saya masih hamil 5 
bulan, saya sakit. Sakit malaria waktu itu. Yah karena saya 
sebelum hamil kalau sakit saya sudah terbiasa minum obat 
malaria saja, paracetamol langsung sembuh jadi waktu hamil 
sakit malaria saya minum obat saja. Waktu periksa ke dokter 
ternyata anak sudah mati. Katanya pengaruh dari obat-obat 
yang saya konsumsi waktu sakit. 

P5 120 

S Sudah pernah periksa ke dokter? P5 125 

P5 Sudah di bidan. P5 130 
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S Sudah berapa kali periksa? P5 135 

P5 Sudah tiga kali. P5 140 

S Apa yang mendorong ibu melakukan pemeriksaan? P5 145 

P5 Iya, karena saya lagi hamil dan sakit malaria lagi, takutnya 
ada apa-apa lagi dengan anak saya. 

P5 150 

S Bisakah ibu ceritakan ke saya apakah pemeriksaan 
kehamilan dipengaruhi oleh kebiasaan di keluarga atau 
lingkungan? 

P5 155 

P5 Ya kebiasaan keluarga. Di keluarga saya kalau ada kakak 
atau saudara lagi yang hamil ya harus periksa ke dokter atau 
tidak bidan saja. Dari dulu juga seperti begitu. 

P5 160 

S Ibu sekarang kerja dimana? P5 165 

P5 Yah...saya hanya ibu rumah tangga. P5 170 

S Sejak kapan dan tinggal disini? P5 175 

P5 Sudah 2 tahun tinggal disini. P5 180 

S Kenapa pindah? P5 185 

P5 Yah...karena kasus freeport itu makanya pindah. P5 190 

S 
 

Ibu sudah bisa adaptasi dengan lingkungan di Timika? P5 195 

P5 Ya pertama datang ke Timika saya flu terus karena 
perubahan cuaca mungkin. Kalau di atas cuacanya kan  
dingin. Kalau disini panas sekali. Saya baru rasa sakit lagi, 
ini sudah 3 hari. 

P5 200 

S Berarti sebelumnya pernah sakit? P5 205 

P5 Iya pernah tapi bukan sakit malaria seperti ini. Paling cuma 
flu, tidak enak badan saja.  

P5 210 

S Ibu sakit apa? P5 215 

P5 Saya mungkin sakit malaria? P5 220 

S Dari mana ibu tahu bahwa ibu sakit malaria? P5 225 

P5 Saya sakit kepala dari malam, pusing, mulut terasa pahit, 
muntah, mual, tulang-tulang sakit. 

P5 230 

S Apa yang ibu tahu tentang sakit atau penyakit malaria? P5 235 

P5 Sakit malaria itu karena nyamuk. P5 240 

S Ibu kalau tidur pakai kelambu? P5 245 

P5 Saya tidak pakai. Kepanasan saya kalu pakai kelambu. Saya 
tahu itu supaya nyamuk tidak bisa masuk, tapi saya 
kepanasan kalau pakai kelambu. 

P5 250 

S Apa yang dilakukan ibu untuk mencegah nyamuk, karena ibu 
katakan kalau malaria karena nyamuk? 

P5 255 

P5 Saya kalau sore-sore suka bakar sampah-sampah, 
malamnya saya pakai obat bakar nyamuk itu ada yang 

P5 260 
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semprotan juga biasa saya pakai tapi tidak tahu dari mana 
kena malaria ini. 

S Oh iya ibu, dari tadi saya melihat ternak ibu di situ. Kenapa 
tidak dibuatkan kandang yang agak jauh dari dapur ini ibu? 

P5 265 

P5 Oh iya kalau agak jauh lagi ya halaman orang (sambil 
tersenyum). Saya sengaja disitu karena dibawahnya ada kali 
biar kotorannya atau kalau kandangnya dibersihkan 
langsung jatuh ke kali. 

P5 270 

S Pencahayaan rumah ibu juga kurang. Nanti nyamuk malah 
senang tinggal di rumah ini. 

P5 275 

P5 (hanya tersenyum) belum ada uang untuk bangun rumah 
yang besar (sambil tertawa). 

P5 280 

S Penahkan ibu melakukan pemeriksaan ke dokter? P5 285 

P5 Belum pernah. P5 290 

S Kenapa? P5 295 

P5 Tidak ada uang. P5 300 

S Tapi kan di RSMM bisa, bukannya biaya gratis? P5 305 

P5 Terlalu jauh, uan untuk bayar taksi tidak ada. P5 310 

S Sekarang apa yang dirasakan? P5 315 

P5 Kepala saja yang masih agak sakit. P5 320 

S Sebelumnya di daerah ibu, sudah pernah merasakan gejala 
seperti ini? 

P5 325 

P5 Belum pernah. P5 330 

S Waktu rasa sakit apa yang ibu lakukan? Ibu minum apa? P5 335 

P5 Saya buat ramuan daun pepaya tapi sedikit saja karena lagi 
hamil. 

P5 340 

S Obat-obat? P5 345 

P5 Ya ada, saya langsung minum obat malaria, antalgin, 
paracetamol. 

P5 350 

S Tadi ibu katakan kalau anak ibu yang pertama meninggal 
dalam kandungan karena konsumsi obat-obat itu. Lalu 
kenapa ibu masih konsumsi? 

P5 355 

P5 Ya sedikit saja minumnya jangan terlalu banyak. P5 360 

S Apakah ibu tahu kalau obat itu ada efek buat janin? P5 365 

P5 Ya mungkin karena saya pernah alami kan. P5 370 

S Kenapa tidak periksa? P5 375 

P5 Saya tidak ada uang. P5 380 

S Adakah cara lain yang dilakukan untuk mengatasi sakit? 
Adat misalnya? 

P5 385 

P5 Kalau adat sih saya belum pernah ya. P5 390 

S Siapa saja yang menolong pada waktu sakit? P5 395 
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P5 Mama. P5 400 

S Apa yang dilakukan mama pada waktu ibu sakit? P5 405 

P5 Yah tolong saya menyelesaikan pekerjaan rumah, masak 
kalu  saya pas lemas dan tidak bisa apa-apa ya mama yang 
tolong, antar periksa juga ya kadang-kadang kalau suami 
saya kerja. 

P5 410 

S Pada waktu sakit malaria, apakah ibu pernah berdoa? P5 415 

P5 Saya tidak berdoa, saya di gereja baru berdoa. P5 420 

S Baiklah ibu, saya mohon ijin lain waktu saya akan kembali 
lagi. 

P5 425 

P5 Iya tidak apa. P5 430 

S Trimakasih. P5 435 
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Lampiran 3. Penjelasan Penelitian 

 
 

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 

 

PENJELASAN PENELITIAN 

 
Judul Penelitian : Perilaku Kesehatan Ibu Hamil Yang  

Menderita Malaria Pada Suku  Amungme  

Di Timika 

Peneliti   : Nora Maya R Samber 

No. Kontak Peneliti : 085290872223 

 

Bersama surat ini, saya sebagai peneliti memohon kesediaan 

Bapak/Ibu/Saudara/I untuk bersedia mejadi partisipan pada penelitian 

ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku kesehatan ibu 

hamil yang menderita penyakit malaria pada suku Amungme di Timika. 

 
Prosedur penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti akan 

mengajukan pertanyaan kepada Bapak/Ibu/Saudara/I. Peneliti berharap 

Bapak/Ibu/Saudara/I dapat menjawab secara jujur dan sukarela. Waktu 

wawancara akan disepakati sebelumnya antara peneliti dan partisipan. 

 
Resiko/Keuntungan: Tidak ada resiko untuk berpartisipasi dalam 

penelitian ini. Tidak ada keuntungan secara langsung terhadap 

partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/I dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat suku Amungme 

khususnya ibu hamil dipandang dari perilaku kesehatan ketika 

menderita malaria. 

 
Peneliti menjamin bahwa penelitian ini tidak akan berdampak negatif, 

dan bila Bapak/Ibu/Saudara/I mengalami ketidaknyamanan, maka 

Bapak/Ibu/Saudara/I berhak untuk berhenti dan tidak menjadi partisipan 

penelitian. Peneliti akan menjunjung tinggi hak partisipan dengan 
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menjaga kerahasiaan yang diperoleh selama proses pengumpulan data, 

pengolahan data dan penyajian data. 

 

Dengan penjelasan ini, peneliti mengharapkan partisipan 

Bapak/Ibu/Saudara/I. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/I untuk 

berpartisipasi dalam penelitian ini, peneliti ucapkan terima kasih. 

 

Timika, Desember 2012 

Peneliti 

 

 

(Nora Maya R Samber) 
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Lampiran 4. Informed Consent 

 
 

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 

 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI PARTISIPAN 

 
Judul Penelitian : Perilaku Kesehatan Ibu Hamil Yang  

 Menderita Malaria Pada Suku Amungme  

Di Timika 

Peneliti  : Nora Maya R Samber 

No.Kontak Peneliti : 085290872223 

 
Setelah mendapatkan penjelasan dari peneliti tentang penelitian yang 

berjudul “Perilaku Kesehatan Ibu Hamil Yang Menderita Malaria Pada 

Suku Amungme Di Timika”. Saya menyadari keikutsertaan saya besar 

manfaatnya dalam perkembangan perawat khususnya dalam 

menangani ibu hamil yang menderita malaria. Saya telah diinformasikan 

bahwa penelitian ini tidak akan memberikan dampak negatif dan data 

yang diperoleh dijaga kerahasiaannya.  

 
Dengan demikian saya menyatakan bersedia/tidak bersedia menjadi 

partisipan dalam penelitian ini. 

 
Jika Bapak/Ibu bersedia menjadi peserta dalam penelitian ini, silahkan 

menandatangani formulir persetujuan ini. 

 
 
Ket : 

Coret yang perlu 

 
Timika, Desember 2012 

Partisipan, 

 
 

(...........................) 


