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BAB 3 

HASIL PENELITIAN 

 

A. KASUS I: 

 

AYS berumur 48 tahun, anak bungsu dari 4 bersaudara, putra ketiga. Berasal dari 

suku Sabu, namun lahir dan dibesarkan di daerah Sumba Timur dan beragama kristen. 

Tinggi badannya sekitar 170 cm, berat sekitar 50 kg dan berkulit hitam, dengan rambut 

agak panjang yang tidak rapi. Biasanya menggunakan baju seadanya di rumah, baju kaos 

dan celana pendek yang sudah lusuh dan kotor. Semenjak menderita skizofrenia, AYS 

sangat jarang memperhatikan kebersihan tubuhnya, jarang sekali mandi dan melakukan 

perawatan tubuh yang seharusnya dilakukan setiap hari, misalnya, sikat gigi, mencukur 

atau merapihkan kumis atau jenggot, memotong rambut atau memotong kuku, 

mengganti pakaian yang dipakai. AYS pernah coba dibawa ke “orang pintar”, dengan 

harapan bisa disembuhkan dari sakitnya. Sekarang ia tinggal bersama saudari 

perempuannya yang tidak menikah. Kedua orang tua AYS sudah tiada. Ayahnya 

meninggal pada saat ia masih berumur 8 tahun dan ibunya baru saja meninggal pada 

agustus tahun 2011. Sebelum Ibunya meninggal, AYS di rawat oleh Ibu dan saudari 

perempuannya yang tidak menikah. Semenjak ibunya meninggal AYS tinggal bersama 

saudari perempuannya dan seorang keponakan perempuan dan seorang pembantu rumah 

tangga. Kedua saudara laki-laki yang lain terkadang menjenguk AYS dan biasanya 
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hanya sebentar saja mereka datang untuk melihat keadaannya. Alasan mereka karena 

masalah waktu dan juga mereka harus bekerja. 

1. Riwayat Keluhan AYS
1
 

AYS menunjukkan perilaku yang berbeda sejak duduk di bangku kuliah, pada 

saat itu berusia 19 tahun. Gejala ini diketahui keluarga berdasarkan informasi dari 

teman-teman kuliahnya yang dekat dengan AYS. Sebelum mengalami skizofrenia, AYS 

kuliah di salah satu universitas negeri di kota B. AYS merupakan anak yang cerdas dan 

pandai bergaul. Ia sangat disenangi teman-temannya, karena sangat ramah dengan 

teman-temannya, ia sering mengikuti pelayanan di gereja, ia memiliki suara yang indah 

dan juga pandai bermain alat musik. Pada awalnya semua berjalan dengan baik, kuliah 

maupun pelayanan yang dilakukannya berjalan dengan baik, namun tiba-tiba AYS mulai 

menunjukkan perilaku yang aneh, ia kerap kali seperti sedang berbicara dengan 

seseorang, namun sebenarnya ia berbicara seorang diri saja, perlahan-lahan ia mulai 

jarang mengikuti pelayanan di gereja, ia mulai menarik diri dari pergaulan dan mulai 

malas mengikuti perkuliahan, ia mulai jarang berkumpul bersama teman-temannya, 

perilaku AYS sangat berbeda dari biasanya. Keanehan yang ditunjukkan AYS membuat 

teman-temannya merasakan ada yang salah dari perilaku AYS. Pada awalnya teman-

temannya mengabaikan hal tersebut dan berpikir bahwa mungkin saja AYS sedang ada 

masalah. Namun semakin lama perilaku AYS semakin parah, selain ia sering berbicara 

sendiri, ia bersikap seperti orang yang ketakutan, kadang emosinya tidak dapat 

dikontrol, hal ini membuat teman-temannya merasa tidak nyaman, sehingga teman-

temannya memutuskan memberikan kabar pada keluarga AYS yang berada di Sumba. 

                                                           
1
 Infromasi diperoleh dari Subyek 1,2 dan 5 
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Mendengar kabar ini, akhirnya keluarga AYS, sepakat untuk memintanya pulang untuk 

sementara waktu. Sambil melihat perkembangan AYS, jika ia membaik, akan segera 

kembali melanjutkan studinya. 

 Pada awalnya, perkembangan yang ditunjukkan AYS mulai tampak, ia mulai 

aktif kembali mengikuti kegiatan di gereja, baik sebagai pemain musik maupun ikut 

dalam kegiatan vocal group di gereja. Ketika kesehatan mulai berangsur baik, AYS 

meminta pada keluarganya untuk mengirimnya kembali ke bangku kuliah, seperti yang 

pernah dijanjikan oleh keluarga. Namun kali ini, AYS meminta ia masuk jurusan yang 

berbeda, karena AYS ingin sekali menjadi seorang pelayan Tuhan (pendeta). Hal ini 

menjadi pembahasan keluarga, dan pada akhirnya, keluarga memutuskan untuk tidak 

mengirimnya kembali ke bangku kuliah. Hal ini kembali memicu perilaku aneh yang 

pernah ditunjukkan AYS. Ia mulai menarik diri, malas ikut kegiatan pelayanan di gereja, 

dan menjadi lebih emosional. Ia sering kali tidak dapat mengontrol emosinya, ia kerap 

kali memecahkan atau menghancurkan barang-barang bahkan terkadang bertindak kasar 

pada orang lain. Pernah pada saat AYS kambuh, ia berjalan dengan cepat menuju 

kerumunan anak-anak yang sedang bermain dekat rumahnya, ia menarik salah seorang 

anak dan mulai memukul anak tersebut, beruntung anak tersebut ditolong oleh beberapa 

pemuda yang sedang berada di tempat tersebut.  

Untuk dapat menghentikan kemarahan AYS, dibutuhkan kekuatan sekitar 6 

orang pria dewasa. Pada saat itu kekuatan AYS seperti seorang manusia super, ia sangat 

kuat. Jika ditanyakan mengapa ia bersikap seperti itu, ia akan mengatakan bahwa ada 

orang yang membisikkan ditelinganya bahwa ia harus memukul anak tersebut. 

Terkadang  AYS bersikap seolah-olah sebagai seorang pendeta yang sedang memimpin 
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sebuah kebaktian, ia kerap kali berbicara sendiri mengenai masalah keagamaan. 

Akhirnya AYS mulai di bawa ke “orang pintar”. Keluarga mendapatkan informasi 

bahwa “orang pintar” ini pernah menyembuhkan orang yang perilakunya sama seperti 

AYS. Karena AYS dianggap seperti orang yang kerasukan setan. Keluarga belum tahu 

bahwa AYS sebenarnya mebutuhkan perawatan medis. Hal ini memicu perilaku yang 

ditunjukkan AYS semakin parah. Dikarenakan takut membahayakan orang lain keluarga 

sepakat untuk mengurung AYS di dalam kamar. Namun hal ini tidak berhasil karena 

AYS sering kali bisa meloloskan diri. Pada akhirnya keluarga memutuskan untuk di 

pasung di dalam kamarnya.  

Kejadian ini memicu keadaan AYS semakin parah. ia tidak pernah berbicara 

dengan orang lain, ia hanya berteriak dan meronta berusaha untuk melepaskan diri. 

Karena tidak setuju dengan pemasungan yang dilakukan, ibu dari AYS meminta untuk 

melepaskan pasung tersebut, dan akhirnya kedua kaki dan tangan AYS diikat 

menggunakan kain, dan kain tersebut dikaitkan pada ujung tempat tidur. Hal ini terjadi 

cukup lama, namun pada akhirnya ketika AYS mulai menunjukkan perilaku yang 

tenang, ikatan tersebut dilepaskan. AYS pernah 2 kali mencoba untuk bunuh diri. 

Pertama kali ia membuang dirinya diarus sungai yang cukup deras, beruntung ia dapat 

segera ditemukan oleh keluarganya dan ia selamat. Kali kedua ia terjun ke dalam sebuah 

sumur di depan rumahnya. Ketika ia ditanya mengapa melakukan hal tersebut, ia selalu 

mengatakan bahwa ada orang yang menyuruhnya, orang itu membisikkan kepadanya 

bahwa ia harus membuang dirinya ke dalam sumur.  

Sejak percobaan bunuh diri tersebut, keluarga AYS mengawasinya cukup ketat. 

Salah satu usaha pengobatan yang dilakukan keluarga AYS adalah dengan memberikan 
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sejenis obat penenang buat AYS. Keluarga pernah mendapatkan informasi dari salah 

seorang kenalan yang bekerja di Rumah Sakit Jiwa di luar daerah bahwa AYS sebaiknya 

di bawa ke RSJ, karena mengalami skizofrenia, perawatan bagi AYS tidak cukup hanya 

dengan obat-obatan yang sering diberikan keluarga, namun butuh penanganan khusus. 

Namun hal ini mendapat penolakan keras dari ibunda AYS. Selain masalah biaya, 

ibunda AYS tidak ingin berpisah dari anaknya, beliau mengatakan bahwa, ia tidak yakin 

bila anaknya dibawa berobat ke RSJ tersebut benar-benar bisa sembuh, tidak akan ada 

yang dapat merawat anaknya dengan baik. Ia tidak ingin berpisah dari anaknya. Karena 

hal inilah akhirnya AYS tidak pernah dibawa untuk berobat. Setelah bertahun-tahun 

AYS menderita skizofrenia dan ibunda AYS telah meninggal, keluarga merasa bahwa 

tidak ada harapan lagi bagi AYS untuk sembuh. Sampai saat ini keadaan AYS tidak 

mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, bahkan bisa dikatakan semakin parah 

dengan kondisi tubuh yang semakin kurus. 

 

1. Subyek 1 : Kakak laki-laki pertama AYS (Bapak MYS)
2
 

Bapak MYS adalah anak sulung dalam keluarganya, ia telah menikah dan 

mempunyai tiga orang anak. Ia tinggal bersama keluarganya juga di daerah Sumba. 

Jarak rumah bapak MYS dari rumah saudari perempuannya sekitar 7 kilo meter. Bapak 

MYS bekerja pada instansi pemerintahan, dan pada saat ini telah pensiun. Istrinya 

bekerja sebagai perawat pada rumah sakit umum daerah. Ia mempunyai tiga orang anak, 

anak pertama kuliah di Surabaya dan mengambil jurusan kedokteran, sekarang masih di 

Surabaya masih menjalani pendidikan, anak ke dua juga kuliah di Surabaya dan telah 
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menyelesaikan pendidikannya di fakultas  Teknik informatika, dan sekarang telah 

pulang ke Sumba, dan anaknya yang ketiga melanjutkan studi di Kupang, juga sedang 

menempuh kuliah di fakultas kedokteran. 

Dalam menghadapi adiknya AYS, bapak MYS pada awalnya merasa kesulitan 

menghadapi perilaku saudaranya, apalagi di awal AYS mulai menunjukkan perilaku 

yang aneh. Selain bisa membahayakan orang lain, terkadang AYS pun bisa menyerang 

saudara-saudaranya, ditambah lagi percobaan bunuh diri yang pernah dilakukan AYS. 

Pada awalnya mereka ingin membawa AYS berobat, namun hal ini tidak disetujui oleh 

ibu mereka, sehingga mereka tidak dapat berbuat banyak selain memberikan obat 

penenang pada AYS. Jika ada waktu ia akan datang melihat keadaan adiknya, meskipun 

hanya sekedar datang untuk memberikan rokok bagi adiknya. Berbagai kegiatan dan 

tugas di kantor menyebabkan bapak MYS tidak mempunyai banyak waktu untuk datang 

menjenguk adiknya AYS, belum lagi dengan urusan rumah tangga dan juga 

pelayanannya, karena selain urusan kantor dan rumah bapak AYS juga merupakan salah 

seorang majelis di gerejanya.  

Dengan kondisi tubuh yang sering sakit sehingga bapak MYS sangat jarang 

menjenguk adiknya. Ia merasa kasihan dengan keadaan adiknya, namun tidak ada yang 

dapat mereka lakukan, selain berharap ada perubahan atau keajaiban bagi adiknya. Sejak 

adiknya AYS menunjukkan perilaku aneh tersebut, keluarga tidak mengetahui bahwa itu 

merupakan gejala awal dari skizofrenia, keluarga masih beranggapan bahwa itu 

semacam guna-guna dari orang yang tidak menyukai keluarga mereka. Karena pada 

awalnya AYS menunjukkan perilaku anehnya atau kambuh setiap bulan purnama. 

Ditambah lagi informasi dari orang-orang sekitar yang mengatakan mungkin hal tersebut 
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karena kerasukan setan. Minimnya pengetahuan akan penyakit skizofrenia ini yang 

menyebabkan penanganan awal terhadap penyakit AYS salah. Ketika mendapatkan 

informasi dari kenalan mereka yang tahu mengenai penyakit AYS mereka berniat untuk 

mengirim AYS berobat, namun dengan penolakan keras yang dilontarkan ibu mereka, 

keluarga tidak dapat melakukan apa-apa. Melihat adiknya dipasung, diikat dan 

dikucilkan dari keluarga dan masyarakat membuat sedih keluarga. Perilaku AYS yang 

sering membuat ketakutan orang lain dan sering membahayakan orang-orang yang ada 

di sekitarnya menyebabkan AYS ditolak oleh masyarakat. AYS dilarang berkeliaran 

karena pernah beberapa kali melukai orang. Hal inilah yang menyebabkan AYS 

dikurung, diikat bahkan dipasung seperti hewan. Namun mereka tidak dapat berbuat 

banyak, karena tidak tahu bagaimana harus menghadapi AYS. 

Dari data di atas ada beberapa dampak yang muncul pada subyek 1, di antaranya 

adalah:  

a.   Dampak Psikologis 

Subyek 1 turut merasakan berbagai dampak yang ditimbulkan oleh AYS, 

hal ini tampak dalam pengakuan subyek ketika diwawancarai. Ada rasa 

sedih, hal ini namapak ketika subyek berbicara seperti: “pasti sedih nona, 

kasihan dia begitu...biar bagaimana juga,dia saya punya adik”, “saya 

paling sedih waktu harus pasung sama dia nona......”, rasa bersalah : 

“tapi ya begitu sudah nona, mungkin karena kita kasi tinggal begitu saja 

dan tidak pernah bawa di rumah sakit, jadinya dia tambah parah begini 

sudah kaya begini nona” dan juga rasa takut dan khawatir: “tidak tahu 

lagi nona, kita saja bingung kenapa dia buat begitu, tapi biasa dia bilang 
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ada yang bicara sama dia, suruh dia buat begitu, itu makanya kita takut 

kalau lepas sama dia jalan-jalan begitu, takut dia buat yang aneh-aneh 

begitu.” 

 

b. Dampak sosial  

Meskipun tidak tinggal satu rumah dengan penderita, namun subyek 1 

merasakan ada kerenggangan hubungan antara masyarakat sekitar dengan 

keluarganya, hal ini nampak seperti pada ungkapan berikut ini: 

“ya...sebelum AYS sakit, biasa-biasa saja, tapi mulai AYS sakit, itu memang 

terasa sekali perbedaannya. Mereka jarang sekali datang ke rumah nona, 

karena dulu, pernah ada anak-anak tetangga yang pernah kena pukul dari 

AYS waktu dia kumat nona. Ya pasti mereka tidak mau to nona anak-

anaknya mereka kena pukul begitu, karena kalau su kena pukul begitu, mau 

marah sama AYS ju tidak mungkin su nona, dia memang sakit begitu sudah. 

Makanya itu juga kenapa kita pasung dia nona, daripada nanti masalah 

dengan tetangga. Bukan hanya dengan para tetangga, namun juga adanya 

kerenggangan hubungan di dalam anggota keluarga. Ini nampak seperti 

dalam ungkapan berikut: “kurang tau juga nona, saya juga jarang ketemu 

mereka, soalnya masing-masing sibuk dengan kegiatan kantor, dengan 

kegiatan-kegiatan yang lain.” Subyek 1 tidak merasakan kesulitan dalam hal 

keuangan, karena selain tidak tinggal satu rumah dengan penderita, tidak ada 

biaya pengobatan yang harus dikeluarkan. Biasanya subyek hanya 

mengeluarkan uang untuk membeli rokok bagi penderita. 
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2. Subyek 2 : Saudari Perempuan AYS (Ibu NJS)
3
 

Ibu NJS bekerja pada sebuah yayasan sekolah kristen, dan menjabat sebagai 

sekretaris umum. Kegiatan Ibu NJS terbilang cukup padat. Karena selain ia menjabat 

sebagai sekretaris umum, ia juga mengajar pada dua perguruan tinggi di daerahnya. Dan 

salah satunya di luar kota, yang biasa ditempuh dalam 3 jam dengan menggunakan bus 

atau mobil. Selain itu, beliau juga sering keluar kota dalam berbagai kegiatan dan tugas 

dari yayasan. Belum lagi ditambah dengan tanggung jawabnya untuk merawat adiknya 

AYS. Hal ini yang sering memicu stress dan emosi ibu NJS.  

Ketika ia baru pulang dari kerja dan harus berhadapan dengan perilaku AYS 

yang membingungkan, menyebabkan ibu NJS tidak dapat menahan emosi dan amarah. 

Karena terkadang AYS akan berbuat hal-hal yang aneh, seperti melempar rumah, 

menghancurkan barang-barang, memukul anjing-anjingnya, berteriak dan berbagai 

tingkah yang membuat ibu NJS takut dan marah. Sebab ia tidak tahu apa yang harus 

diperbuatnya selain mengunci diri dalam rumah dan membiarkan AYS bertindak 

sesukanya. Terlebih lagi jika AYS melakukan hal-hal tersebut pada saat ia istirahat atau 

pada malam hari. AYS lebih sering beraktifitas pada malam hari. Ia mempunyai jadwal 

yang berbeda dari orang normal, pada pagi hari ia tidur, dan dari siang sampai malam 

hari menjelang pagi ia mulai beraktifitas, ia sering mengumpulkan barang-barang yang 

aneh, seperti botol, paku, kayu dan berbagai barang-barang dan dikumpulkan di 

kamarnya.  
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Terkadang ia mulai menggali lubang atau melakukan berbagai hal yang menurut 

pandangan orang lain, tidak ada gunannya. Ibu NJS juga mengeluhkan jika AYS sedang 

bertindak aneh dan ketika ia membutuhkan bantuan saudara-saudaranya, mereka tidak 

bisa datang dan membantu, dikarenakan berbagai kesibukan mereka. Dan ia merasa letih 

dan tidak mampu menghadapi AYS dengan kemampuannya, apa lagi jika AYS mulai 

bertindak membahayakan orang lain. AYS terkadang mengelilingi rumah ibu NJS dan 

mulai melempari rumah atau duduk beteriak dan mulai memukuli anjing-anjingnya. Ini 

menyebabkan ibu NJS diliputi rasa takut dan khawatir. Sangat jarang teman atau kerabat 

datang berkunjung ke rumah ibu NJS, dikarenakan ibu NJS juga takut, jika AYS akan 

membahayakan tamunya. Salah satu alasan ibu NJS membangun rumah yang 

ditempatinya sekarang adalah untuk menghindar dari amukan AYS, karena sering 

membahayakan orang lain. 

 Ada beberapa dampak yang muncul dari pengakuan subyek, di antaranya adalah: 

a. Dampak Psikologis 

Subyek 2 merasakan dampak psikologi lebih banyak daripada saudaranya 

yang lain. Subyek ke 2 tinggal bersama penderita, meskipun tidak dalam 

satu rumah, namun setiap hari subyek 2 berada dalam satu lingkungan 

dengan penderita, sehingga dampak yang dirasakan juga lebih kompleks. 

Subyek 2 merasakan takut yang nampak pada ungkapan berikut: “kalau 

dia sudah mulai kumat, dia mulai berteriak keras, mulai kasi hancur 

barang-barang yang ada, bukan hanya itu saja, dia jalan keliling rumah, 

saya hanya bisa kunci diri dalam rumah saja untuk lindungi diri.” Rasa 

sedih: “ sedih juga saya lihat keadaannya dia anak, kehidupannya dia 
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yang seperti itu, kadang saya kalau lagi pikir AYS saya sedih juga 

anak....apa dia akan begini terus sudah? Saya berharap dia bisa 

sembuh..kalau kami sudah tidak ada nanti, siapa sudah yang jaga dan 

rawat sama dia”. Rasa malu: “...kadang kalau ada yang datang, saya 

takut kalau tiba-tiba AYS muncul dan mulai buat yang aneh-aneh. Ya 

mereka mungkin juga mengerti, tapi ya namanya manusia, malu juga 

kalau begitu, baik kalau tidak bertindak kasar. kalau dia pukul ini orang-

orang yang datang kan jadi masalah juga nanti. Belum lagi dengan 

pakaiannya yang kotor...belum lagi dia bau begitu, masalahnya kita 

suruh dia mandi juga mana dia mau. Nanti orang bilang kita ini tidak 

tahu lihat kita punya adik sendiri, kan malu to anak, kalu orang bilang 

begitu, pasti orang bilang kita ini tidak peduli dengan adik sendiri, 

makanya dia kaya begitu, kotor tidak terawat, rasa marah dan stress: “ ya 

pasti saya marah anak, saya cape,pusing dengan masalah pekerjaan, 

saya cape hadapi dia, saya sering marah sama dia,kadang saya balas 

teriak sama dia....” 

 

b. Dampak sosial 

Dampak sosial juga dirasakan oleh subyek 2, relasi antara anggota keluarga, 

masyarakat sekitar, rekan kerja, teman-teman atau kerabat yang lain. Subyek 2 

yang paling merasakan dampak ekonomi, di mana subyek 2 harus menanggung 

biaya kehidupan penderita. Meskipun tidak mengeluarkan biaya pengobatan, 

namun kebutuhan sehari-hari dari penderita menjadi tanggung jawab dari subyek 
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2, baik itu makan, minum dan kebutuhan lain seperti rokok. Hal-hal di atas 

nampak dari pengakuan subyek seperti: “ jadwal kerja saya sering terganggu, 

disaat saya harus keluar kota atau ada kegiatan di luar, terkadang harus 

dibatalkan, karena jika AYS tiba-tiba mulai bertingkah aneh dan mulai 

membahayakan orang lain. saya harus bertanggung jawab dalam hal ini. 

Sedangkan saudara-saudara saya yang lain sangat sulit untuk diminta 

pertolongan, karena mereka juga sibuk dengan pekerjaan dan keluarga mereka 

 

3. Subyek 3 : Keponakan Perempuan (DAS)
4
 

Sejak berumur 6 tahun DAS tinggal bersama nenek, ibu NJS dan AYS. DAS 

merupakan anak dari bapak MAS.  Sejak kecil ia sudah melihat perilaku aneh dari 

pamannya. Ini bukanlah hal yang baru bagi dirinya. Namun ada rasa takut yang sangat 

besar terhadap pamannya. Ini disebabkan ia sering menjadi sasaran kemarahan 

pamannya. Ini dimulai sejak ia duduk di bangku SMP. Ia pernah beberapa kali terkena 

tamparan pamannya, bahkan pernah dikejar dan ditendang oleh pamannya. Pernah suatu 

kali, ia sedang tidur siang bersama sepupunya, tiba-tiba pamannya mengamuk dan 

langung masuk ke dalam kamar DAS, dan langsung menarik tangan DAS yang sedang 

tidur dan mulai memukul badan DAS, beruntung pada saat itu nenek serta ayahnya yang 

kebetulan saat itu ada di situ, langsung menolong DAS dari kemarahan pamannya AYS. 

Bukan hanya kali itu saja, pernah di saat DAS sedang mencuci piring, tiba-tiba AYS 

muncul dan langsung menampar DAS tanpa alasan. Dan masih banyak kejadian buruk 
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yang dialami DAS, yang menyebabkan ia sangat takut dan trauma jika berada di dekat 

pamannya.  

Sekarang DAS sedang melanjutkan kuliah di pulau Jawa. Namun setiap kali ia 

pulang liburan, rasa takut itu kembali muncul, ia sangat jarang keluar kamar. Meskipun 

sekarang pamannya tinggal di rumah yang berbeda (namun masih dalam satu 

lingkungan, hanya berjarak 50 meter), namun rasa takut untuk bertemu pamannya masih 

sangat besar. Jika pamannya sedang berada di rumahnya, ia akan langsung masuk dan 

mengunci diri dalam kamarnya. 

 Ada beberapa dampak yang muncul dari pengakuan subyek, di antaranya adalah: 

a. Dampak Psikologis 

Sebagai keponakan dan sejak kecil telah tinggal bersama penderita, subyek 

3 pun turut merasakan dampak yang ditimbulkan oleh penderita, hal yang 

tampak pada subyek 3 adalah rasa takut, sedih, marah dan stress. Dampak 

yang dirasakan subyek nampak berdasarkan pengakuan subyek pada saat 

wawancara, “mmm...takut ka, marah juga, sedih, kasihan juga ka...” 

 

b. Dampak sosial 

Subyek 3 merasakan adanya relasi yang kurang baik antara teman-

temannya, karena ada batasan ketika teman-temannya ingin berkunjung. 

Jarang teman-temannya berkunjung ke rumah dikarenakan takut pada 

penderita. 
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4. Subyek 4 : Pembantu Rumah tangga (IR) 
5
 

IR berasal dari Sabu, dan ia baru bekerja selama 4 tahun di rumah ibu NJS. IR 

yang bertugas mengurus rumah, dan juga ia yang bertugas mengantarkan makanan dan 

rokok untuk AYS. Biasanya ia mengantarkan makanan 3 kali sehari, pagi sekitar jam 7 

pagi, siang jam 11 dan sore jam 6. Makanan tersebut di taruh di dalam lemari makan 

yang ada di dalam rumah AYS. AYS tinggal sendiri di rumahnya, sedangkan kakak 

perempuannya tinggal di rumah yang berbeda namun berjarak hanya 50 meter saja yang 

masih dalam satu pekarangan rumah. Sejak IR bekerja di rumah ibu NJS, ia sering 

melihat perilaku AYS yang suka menghancurkan barang yang ada di dalam rumahnya, 

memecahkan kaca-kaca rumah, menghancurkan lemari, AYS juga suka mengumpulkan 

barang-barang, seperti botol-botol bekas, kayu, batu dan barang-barang yang sebenarnya 

sudah tidak terpakai lagi. 

 Di dalam rumah yang ditempati AYS, seluruh dinding rumah dipenuhi dengan 

tulisan dan coretan yang dibuat oleh AYS. AYS tidak pernah bertindak kasar pada IR. 

AYS sering kali menghabiskan waktunya untuk menulis dinding rumah dan 

mengumpulkan berbagai barang yang tidak terpakai. Rumah yang ditempati AYS, bisa 

dibilang jauh dari layak. Lantai rumah tersebut sangat kotor. Terkadang AYS tidak 

makan makanan yang disediakan baginya, namun makanan itu diberikan pada anjing-

anjing peliharaannya. Ada sekitar 5 ekor anjing yang biasanya tidur bersama AYS di 

tempat tidurnya. Hal ini sudah terjadi dari dulu. Jika ia sedang makan, anjing 

peliharaannya juga ikut menyantap makanan yang sedang dimakan oleh AYS dan hal itu 

dibiarkan saja oleh AYS. IR setiap malamnya harus menyiapkan rokok bagi AYS, setiap 
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jam 2 atau 3 subuh, AYS akan datang mengetuk jendela kamarnya untuk meminta 

rokok.  

 

 Dampak yang muncul dari pengakuan subyek, di antaranya adalah: 

a. Dampak psikologis 

Meskipun tidak mempunyai hubungan darah dengan subyek yang lain, 

namun subyek sudah dianggap seperti anggota keluarga yang lain. 

Subyek turut merasakan dampak psikologis, di antaranya adalah rasa 

takut seperti pengakuan subyek pada saat wawancara: “ada rasa takut 

juga, tapi kan selama ini tidak pernah saya kena pukul, paling kalau om 

AYS sudah mulai kumat, langsung masuk rumah, kunci semua pintu.” 

Selain perasaan takut tadi ada juga perasaaan sedih yang dirasakan 

subyek, seperti pada ungkapan berikut ini: “ kasihan om tinggal di rumah 

yang sudah hancur begitu, itu rumah sudah kaya gudang saja, hancur 

sekali, kasihan sekali om” 

 

5. Subyek 5 : Kakak Laki-laki ke dua (MAS)
6
 

Bapak MAS tinggal di rumah yang berbeda dari AYS. Jarak rumah AYS dan 

bapak MAS sekitar 4 kilo meter. Bapak MAS mempunyai 6 orang anak, ia seorang 

pegawai negeri, istrinya sebagai ibu rumah tangga. Anak pertamanya bekerja di sumba, 

sebagai seorang guru disalah satu sekolah dasar. Anak keduanya melanjutkan kuliah di 
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pulau Jawa, anak ketiga sudah menyelesaikan kuliahnya, dan sekarang sudah berada di 

Sumba. Anak keempat dan keenam juga melanjutkan studi di pulau jawa. Anaknya yang 

ke lima melanjutkan studi di pulau Bali. Bapak MAS juga bisa dikatakan sibuk dalam 

menjalankan tugasnya. Karena ia biasanya bertugas dilapangan, bapak MAS sering 

keluar kota. Pada awalnya, bapak MAS tinggal bersama AYS dalam satu kompleks 

rumah, atau istilahnya rumah besar keluarga mereka. Tanah keluarga MAS cukup luas 

dan ada 4 rumah, pada awalnya bapak MAS dan keluarganya tinggal pada salah satu 

rumah tersebut. Namun sejak AYS mulai menunjukkan perilaku yang aneh, dan pernah 

memukul istrinya dan pernah beberapa kali membahayakan anak-anaknya, bapak AYS 

memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut. Dikarenakan ia tidak bisa mengawasi 

dan melindungi keluarganya setiap saat, apalagi disaat ia harus bekerja dan 

meninggalkan istri dan anak-anaknya. Hal inilah yang menyebabkan bapak MAS 

memutuskan untuk pindah. Bapak MAS terkadang menjenguk AYS jika ia tidak sibuk 

dari pekerjaannya. 

 Terkadang ia bingung ketika ia harus memilih antara tugas dan melihat keadaan 

adiknya. Disaat ia harus melakukan tugas dan kewajibannya, dan mendapat kabar bahwa 

AYS sedang bertindak aneh, dan ia harus melihat keadaan adiknya itu, membuat bapak 

MAS serba salah. Terkadang hal ini yang memicu amarah kakak perempuannya ibu 

NJS, karena tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya untuk menghadapi 

kemarahan AYS. Biasanya bapak MAS akan menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu 

baru datang melihat keadaan adiknya, karena ia pun tidak tahu harus berbuat apa untuk 

menghadapi AYS. Sehingga ketika mereka harus menghadapi AYS, mereka 

membiarkan AYS dengan perilakunya, karena hal tersebut akan berlangsung kira-kira 15 
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sampai 30 menit, tapi terkadang bisa sampai 1 jam AYS bersikap aneh. Bapak MAS 

tidak dapat berbuat banyak, dikarenakan untuk biaya keluarganya bapak MAS cukup 

kerepotan dengan 6 orang anak yang butuh biaya sekolah, belum lagi kebutuhan rumah 

tangga dan berbagai hal lain. 

 Ada beberapa dampak yang muncul dari pengakuan subyek, di antaranya adalah: 

a. Dampak psikologis 

Subyek 5 sebagai saudara kandung dari penderita tentunya juga 

merasakan berbagai dampak, sama halnya seperti subyek yang lain. 

Dampak psikologis yang muncul di antaranya adalah, rasa sedih: “pasti 

saya sedih sekali nona, tidak mungkin saya biasa-biasa saja lihat kondisi 

adiknya saya seperti itu”, rasa bersalah, sepertipada ungkapan berikut ini: 

“Salahnya kita juga waktu itu nona...coba saja kita kirim kembali, 

mungkin dia tidak seperti sekarang ini nona, mungkin dia marah juga 

sama kami, dulu janji maun kirim dia kembali, padahal waktu itu dia 

sudah baik sebenarnya, waktu kami tidak mau kirim kembali dia kuliah, 

dia mulai sikap aneh-aneh lagi nona.”  

b. Dampak sosial 

Subyek ke 5 merasakan adanya kerenggangan antara anggota keluarga 

yang lain, jaranganya pertemuan antara anggota keluarga dan juga 

hubungan dengan masyarakat sekitar sejak AYS menderita skizofrenia. 

“dulu tetangga ya takut juga, datang di rumah juga takut, ya dulu belum 

terlalu banyak rumah juga. Tapi jadinya jarang ada yang datang di 

rumah, karena takut jadi sasarannya AYS”. Subyek 5 tidak merasakan 
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kesulitan dalam hal keuangan, karena selain tidak tinggal satu rumah 

dengan penderita, tidak ada biaya pengobatan yang harus dikeluarkan. 

Biasanya subyek hanya mengeluarkan uang untuk membeli rokok bagi 

penderita. 

 

B. KASUS II: 

Bapak UMD berusia 67 tahun, adalah putra ke dua dari tiga bersaudara, 

berasal dari suku Sumba, pada awalnya ia tinggal di daerah Flores bersama keluarga, 

istrinya berasal dari suku Flores, ia bekerja sebagai seorang guru pada sebuah 

sekolah dasar negeri di Flores. Bapak UMD terihat sangat kurus, kebersihan 

badannya juga tidak terjaga. Tinggi badannya sekitar 165,  Pakaian yang 

digunakannya jauh dari pantas. Ketika pertama kali bertemu bapak UMD ia sedang 

duduk di pojok rumah sambil memeluk kedua kakinya, ia tidak melakukan apa-apa, 

ia seperti patung dan hal ini berlangsung selama hampir satu setengah jam. Sebelum 

ia mengalami skizofrenia, bapak UMD pernah berkeluarga, namun semenjak ia 

ditinggal istrinya, ia mulai menunjukkan gejala yang aneh. Sekarang ia tinggal 

dengan adiknya bapak YT yang tinggal di daerah Sumba. Ia telah berpisah dengan 

istrinya, dan kedua anaknya telah berkeluarga dan tidak lagi tinggal bersama 

dengannya. Istrinya telah menikah lagi dan tinggal di Flores dengan keluarga 

barunya. Ia tidak lagi bekerja dan seluruh biaya kehidupannya ditanggung oleh 

adiknya. Kedua anaknya sangat jarang datang menjenguk ayahnya, mereka biasanya 

mengetahui keadaan ayahnya jika dikabari saja. Kedua anaknya tinggal di luar kota 

dan telah berkeluarga. Mantan istrinya tidak pernah lagi berkomunikasi dengan 
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suaminya atau pun keluarga dari suaminya. Biasanya ia berkomunikasi dengan anak-

anaknya saja, namun itu pun sangat jarang.  

1. Riwayat keluhan Bapak UMD
7
 

Pada awalnya semua berjalan dengan baik, bapak UMD bekerja sebagai 

seorang guru di salah satu sekolah dasar di Flores. Istrinya juga bekerja sebagai 

pegawai negeri di salah satu instansi pemerintahan. Bapak UMD aktif dalam 

berbagai kegiatan di lingkungannya. Ia dikenal sebagai orang yang periang dan 

ramah, suka menolong sesama dan sangat mencintai keluarganya. Sejak ia 

mengetahui bahwa istrinya mempunyai hubungan dengan salah satu teman 

kantornya, bapak UMD menjadi orang yang pendiam dan juga pemarah. Ia lebih 

sering diam dan jarang ke sekolah dan juga sering kali absen dalam mengajar. Sejak 

istrinya pergi meninggalkan rumah, perubahan besar dalam kehidupan bapak UMD, 

ia menjadi sosok pemarah dan kasar. ia sering memarahi dan bertindak kasar pada 

anak-anaknya dan keponakannya tanpa sebab.  

Keponakannya AT (anak dari adik bungsunya bapak YT) yang tinggal 

bersama dengannya melihat perubahan sikap pamannya dan akhirnya memberikan 

kabar kepada keluarga di Sumba. Mendengar kabar ini, akhirnya keluarga 

memutuskan menjemput bapak UMD dan di bawa ke Sumba. Sejak di bawa ke 

Sumba, perilaku bapak UMD tidak jauh berbeda dengan ketika ia berada di Flores. 

Ia sering bertindak kasar dan menjadi seorang pemarah. Sampai pada akhirnya 

keluarga memutuskan untuk memasung bapak UMD. Selama setahun bapak UMD 

dipasung. Ia tinggal di salah satu rumah, tepat disebelah rumah adik bungsunya. 
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Jika bapak UMD menunjukkan sikap yang tenang dan tidak berbahaya, pasung 

dilepas.  

Sering kali bapak UMD ditemukan tidur di dapur milik tetangga atau di teras 

rumah orang. Sejak beberapa tahun ini, bapak UMD tidak lagi menunjukkan sikap 

yang membahayakan orang lain, ia lebih banyak diam. Jika ia mulai menunjukkan 

sikap yang aneh, ia hanya diam dan duduk memeluk kedua kakinya. Ia bisa bersikap 

seperti itu selama berjam-jam. Bapak UMD sangat jarang berbicara, kalaupun ia 

mengeluarkan suara, apa yang diucapkannya tidak jelas. Jika ia lapar ia akan 

meminta kepada ibu ER dengan memberikan kode, seperti menunjuk ke meja 

makan atau menggerakkan tangannya ke arah mulutnya. Kadang ia melakukan 

pekerjaan rumah seperti menyapu dan membersihkan rumput tanpa di minta atau 

disuruh. Tidak ada pengobatan medis yang ditempuh selama ini, hanya memberikan 

obat yang diminta dari puskesmas terdekat. Obat diberikan jika bapak UMD mulai 

menunjukkan perilaku yang aneh. 

 

2. Subyek 6 : Saudara Laki-Laki (Bapak YT)
8
 

Sejak mendengar kabar dari anaknya AT, mengenai kondisi kakaknya ia 

dan istri merasa harus bertanggung jawab terhadap masalah yang dialami kakaknya. 

Ketika ia menjemput kakaknya dari flores, ia sempat mengalami kesulitan. Sangat 

sulit untuk membujuk kakaknya agar mau ikut dengannya pulang ke Sumba. Ia 

sempat bertengkar dengan kakaknya. Namun dengan sabar ia terus membujuk 
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kakaknya, dan pada akhirnya bapak UMD menuruti permintaan kakaknya. Kedua 

anak dari bapak UMD dititipkan kepada kakaknya, yaitu bapak MK yang berada di 

Kupang. Setelah ia tiba di Sumba, perilaku bapak UMD tidak jauh berbeda ketika ia 

berada di Flores. Ia menjadi orang yang pemarah dan berperilaku kasar. sangat sulit 

untuk mengatasi kemarahan bapak UMD. Hal ini menyebabkan ketakutan pada istri 

bapak YT. Menurut bapak YT pernah ia bertengkar dengan istrinya karena masalah 

ini. Istri dari bapak YT merasa sangat takut dan tidak merasa aman di rumahnya 

sendiri. Ia meminta agar bapak UMD diikat saja agar tidak berkeliaran dan 

membahayakan dia atau orang lain dan tetangga. Namun bapak YT merasa tidak 

tega mengikat kakak kandungnya sendiri. Hal ini sempat membuat hubungan bapak 

YT dan istri merenggang.  

Melihat tidak ada perkembangan yang baik dari kakaknya malah makin 

memburuk dan semakin membahayakan. Karena pernah suatu hari ketika ia sedang 

berada di kantor, ia mendapat kabar bahawa istrinya dipukul oleh kakaknya. Hal 

inilah yang pada akhirnya membuat bapak YT memutuskan memasung kakaknya. 

Selama satu tahun bapak UMD dipasung, meskipun ini melukai perasaan bapak YT, 

karena melihat kondisi kakaknya seperti itu, namun tidak ada jalan lain selain 

melakukan pemasungan agar ia tidak membahayakan orang lain.  

Karena ada keluhan juga dari para tetangga, mereka akan merasa takut dan 

terancam jika bapak UMD mulai berkeliaran dan mulai bertindak kasar. mereka 

takut jika mereka menjadi sasaran kemarahan bapak UMD. Jarang ada tetangga 

yang berkunjung dikarenakan takut jika tiba-tiba bapak UMD akan menyerang 

mereka.  Keluarga berusaha menyembuhkan bapak UMD dengan berbagai cara, 
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kecuali cara medis. Menurut bapak YT, pada saat itu mereka sama sekali tidak 

paham bahwa masalah seperti yang dialami oleh bapak UMD membutuhkan 

perawatan medis. Bapak UMD akhirnya pernah dibawa ke orang pintar, juga 

beberapa kali didoakan. 

 Ada beberapa dampak yang muncul dari pengakuan subyek, di antaranya adalah: 

a. Dampak psikologis 

Dampak yang dirasakan oleh subyek 6 sebagai saudara kandung dari 

penderita di antaranya adalah rasa sedih, rasa malu, rasa bersalah dan rasa 

khawatir. Dampak-dampak yang dirasakan oleh subyek nampak dari 

pengakuan subyek seperti pada kalimat-kalimat berikut ini: “pasti sedih 

rambu, tidak mungkin kalau tidak sedih, saya punya kakak kandung ini 

rambu. Kasihan juga sama dia, tapi di sisi lain saya juga harus ingat, ada 

saya punya istri yang juga harus saya jaga, belum lagi dengan tetangga, 

anak sekolah di depan yang juga bisa kena pukul dari UMD. Jadi saya 

harus korbankan saya punya kakak sudah rambu.” 

”ia rambu...sebenarnya sangat terpaksa rambu, saya tidak mau sebenarnya, 

masa saya pasung saya punya kakak sendiri rambu... saya sedih, kasihan 

juga lihat saya punya kaka dipasung begitu rambu, tapi mau bagaimana 

lagi, daripada dia pergi pukul orang-orang, apalagi di depan SD to 

rambu..takutnya dia pi pukul itu anak-anak sekolah lagi, bahaya lagi nanti.” 

b. Dampak sosial 

Subyek merasakan sejak penderita tinggal bersamanya dan mulai mengalami 

skizofrenia, adanya kerenggangan hubungan dengan masyarakat sekitar juga 
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sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya. “Rumah tidak seperti 

dulu lagi rambu, biasa dulu rame anak-anak main di sini, suka petik mangga 

yang di depan rumah itu, sekarang sudah tidak pernah. Jarang juga orang 

datang ke sini, apalagi dulu waktu om UMD belum dipasung, tetangga tidak 

ada yang berani datang rumah”.  

Sejak bapak UMD tinggal bersama subyek, maka seluruh tanggung jawab 

ada pada diri subyek. Seluruh kebutuhan dan biaya hidup bapak UMD 

merupakan tugas dan kewajiban dari subyek. Subyek merasakan sejak bapak 

UMD menjadi tanggung jawabnya, ada pengeluaran yang terkadang 

memberatkan subyek. 

 

3. Subyek 7 : Istri bapak YT (Ibu ER)
9
 

  Sejak bapak UMD tinggal bersama mereka, banyak perubahan yang 

dirasakan oleh ibu ER terjadi dalam rumah tangganya. Ia harus selalu waspada dan 

selalu merasa khawatir jika tiba-tiba bapak UMD kambuh. Dia harus bisa menjaga 

dirinya dari kemarahan dan sikap kasar bapak UMD, jika ia tidak waspada, bisa-

bisa ia menjadi sasaran kemarahan bapak UMD. Bukan masalah itu saja, banyak 

waktunya yang tersita untuk merawat bapak UMD, belum lagi dengan pekerjaan 

rumah yang harus dikerjakannya. Jika bapak UMD kambuh, dia akan 

menghancurkan barang-barang dan ibu ER harus membereskan segala kekacauan 

yang dibuat oleh bapak UMD. Belum lagi jika bapak UMD pergi dari rumah dan 

ibu ER harus segera mencari bapak UMD, karena jika tidak bapak UMD akan 
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menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan bagi tetangga yang lain. Ibu ER juga 

harus menghadapi kemarahan tetangga jika bapak UMD merusak barang-barang 

milik tetangga. 

 Tidak ada yang dapat dilakukan oleh ibu ER, selain harus bersabar. 

Terkadang jika ia tidak mampu lagi menahan emosi dan amarahnya, akan timbul 

pertengkaran antara ibu ER dan suaminya bapak YT. Ia pernah menjadi korban 

amarah bapak UMD, ketika itu ia sedang menanak nasi di dapur, tiba-tiba saja 

bapak UMD mulai berteriak dan menghancurkan barang-barang yang ada di 

sekitarnya,lalu ia menghampiri ibu ER yang sedang berada di dapur dan memukul 

ibu ER, beruntung saat itu ada tetangga yang datang menolong ibu ER. Sejak saat 

itu bapak UMD akhirnya dipasung, agar tidak lagi membahayakan dirinya atau pun 

orang lain. Meskpiun pada awalnya sempat terjadi pertengkaran antara bapak YT 

dan ibu ER mengenai pemasungan tersebut. Ibu ER sebenarnya tidak tega jika 

bapak UMD dipasung seperti itu, namun tidak ada yang dapat mereka lakukan, 

karena jika bapak UMD kambuh, kekuatannya sangat besar dan sangat 

membahayakan. 

 

Ada beberapa dampak yang muncul dari pengakuan subyek, di antaranya 

adalah: 

a. Dampak psikologis 

Dampak yang dirasakan oleh subyek 7 yang setiap harinya harus mengurus 

dan merawat penderita, di antaranya adalah rasa takut: “pasti takut, khawatir 
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juga, rasa tidak aman saja rambu. Saya harus bisa jaga diri, kalau tiba-tiba 

dia kumat, saya harus bisa kasi selamat diri. Kalau pas YT tidak di rumah 

saya harus waspada sudah. Kalau tidak bisa kena pukul terus saya”,  rasa 

sedih: ”kasihan juga sama dia, tapi lebih aman begitu, dari pada dia bikin 

tambah hancur saja, dan tidak melukai orang lain”. Perasaan malu, marah 

dan rasa khawatir: “malu sudah rambu, orang datang marah-marah di sini. 

Jengkel juga, bukan saya yang buat salah, tapi saya yang harus kena marah, 

tapi mau bagaimana lagi, memang kita sudah yang harus tanggung akibat”. 

 

b. Dampak sosial 

Subyek merasakan sejak penderita tinggal bersamanya dan mulai mengalami 

skizofrenia, adanya kerenggangan hubungan dengan masyarakat sekitar juga 

sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya. “ia sejak UMD tinggal 

di sini, memang tetangga sudah jarang datang di sini, mereka takut juga. 

Apalagi kalau ipar pi kasi hancur barang-barang orang, mau tidak mau kita 

harus ganti sudah, kalau ada uang, kita langsung ganti, kalau tidak ada 

uang, kami ganti nanti kalau sudah ada uang” 

 Sejak bapak UMD tinggal bersama subyek, maka seluruh tanggung jawab 

ada pada keluarganya, yaitu diri subyek dan suaminya. Seluruh kebutuhan 

dan biaya hidup bapak UMD merupakan tugas dan kewajiban dari subyek. 

Subyek merasakan sejak bapak UMD menjadi tanggung jawabnya, ada 

pengeluaran yang terkadang memberatkan subyek. 
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C. DAMPAK YANG TAMPAK DARI SETIAP SUBYEK : 

C.1 Dampak Psikologis :  

 

 

NO DAMPAK 

PSIKOLOGIS 

SUBYEK PENYEBAB 

1 2 3 4 5 6 7 

1. RASA TAKUT   √ √ √   √ 1.  Subyek 2,3,4 dan 7 dalam hasil wawancara 

mengungkapkan ketakutan mereka, ini tampak dari 

ungkapan subyek, yang beberapa kali 

mengucapakan rasa takut mereka. 

2. Sedangkan ketiga subyek yang lain yaitu subyek 

1,5 dan 6 tidak menunjukkan rasa takut. 

2 RASA SEDIH √ √ √ √ √ √ √ Dari hasil wawancara, semua subyek menujukkan 

bahwa mereka merasakan kesedihan  

3.  RASA MALU  √ √   √ √ √ Rasa malu dan rasa bersalah hanya tampak pada ke 

lima subyek, yaitu subyek 1, 2, 5, 6 dan 7 di mana 

kelimanya adalah saudara kandung penderita.  

4. RASA MARAH DAN 

STRESS 

 √ √    √ Rasa marah  hanya tampak pada subyek 2, 3 dan 7  

 

5.      RASA BERSALAH √    √ √  Rasa bersalah tampak pada tiga orang subyek, 

yaitu subyek 1, 5 dan 6 

6. RASA KHAWATIR √ √   √ √ √ Dampak ini terlihat pada subyek 1, 2, 5, 6 dan 7. 
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C.2 Dampak sosial 

 

 

 

NO DAMPAK 

SOSIAL 

SUBYEK PENYEBAB 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Relasi dengan 

masyarakat sekitar, 

relasi dengan 

teman-teman atau 

kerabat.   

√ √   √ √ √ 1. Kelima subyek merasakan bahwa ada 

kerenggangan hubungan antara mereka dengan 

masyarakat sekitar atau pun teman-teman mereka. 

ada perubahan relasi yang terjadi, intensitas 

pertemuan yang harus dibatasi, dan juga hubungan 

dengan tetangga atau masyarakat sekitar kurang 

baik. 

2. 

 

Relasi antara 

anggota keluarga 

√ √   √ √ √ 2. Di antara anggota keluarga pun terjadi 

kerenggangan, hal ini tampak dari ungkapan 

subyek 1, 2, 5, 6 dan 7                                                                                              

 

3. Keuangan   √    √ √ 3. Dari ke tujuh subyek, yang paling merasakan 

dampak tersebut adalah subyek 2, 6 dan 7, selain 

karena mempunyai hubungan darah, mereka 

tinggal bersama dengan penderita 


