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Lampiran 2 

 

TRANSKIP WAWANCARA 

 

A. Riset Partisipan 2 

Inisial   : Ny. K (Ibu Pasien Mas S) 

Usia   : 57 tahun 

Agama  : Kristen 

Tanggal Wawancara : 3,6,19 Agustus 2015 

Keterangan  :  

S : Subjek 

P : Peneliti 

RP1 : Riset Partisipan Ke-1  

S Isi Wawancara Kode 

P : Slamat Pagi Buk,  

RP1 
: Iya selamat pagi, mari Mbak silahkan masuk, 

sudah kami tunggu dari tadi pagi.. 

 

P 

: Owh, iya Buk baik ya Mas S bangun pagi 

mandi tanpa di suruh sudah  ingat untuk rutin 

mandi.. 

 

RP1 

: Ya kalau Mas S itu dari dulu sebenarnya 

ingatannya tajam, tapi ya kadang kerjaannya 

ndak jalan, kalau sekarang ya kondisinya sudah 

lebih baik dibanding dengan kondisi dulu awal 

waktu sakit. 

 

5 

 

 

P 
: oh begitu Buk, lha memang dulu kondisinya 

seperti apa? 

 

RP1 

: dulu dia mau memarang saya, katanya untuk 

melihat isi hati saya apakah sama dengan isi 

hatinya, kan dia bilang kalau isi hatinya itu lebih 
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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.  

Dulu saya tidak berani tidur di rumah. Kalau tidur 

di daerah lingkungan luar rumah atau di rumah 

warga bersama anak saya yang kecil. 

Dulu kalau makan dan minum tidak pernah 

kebeneran. Katanya rasanya tidak enak, 

bahasanya kepada saya dan adek – adeknya 

juga kasar. Selain itu, saya juga sering di giniin 

(bergerak memperagakan dipukul bagian kepala 

dan ditarik – tarik rambutnya). Kalau lihat kabel 

itu dia anggapnya ular. 

 

 

 

 

15 

 

Dia dulu juga jarang ngomong orangnya, 

katanya kalau ngomong rasanya kaya “ditekak” 

(dicekik), 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.  

 

 

 

20 

 

P : Waktu itu siapa yang di rumah Buk?  

RP1 

: Waktu itu dia sendirian, kakak – 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 tingkah 

buruknya Mas S. Waktu itu, Mas S bilang kalau 

semua yang dia lakukan bukan keinginannya 
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tapi karena suruhan anak – anak berambut api..  

 

Ada juga tetangga yang sempat melihat Mas 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 baranag yang tersisa, hanya 

tinggal almari yang lebih besar dari pintu 

sehingga tidak bisa ia keluarkan untuk di bakar 

di kebun belakang. 

 

Adek – adeknya 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.. 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

35 

Setelah saya tanyai itu dia sempat tertidur, lalu 

tiba – tiba bangun dan marah – marah katanya 

saya yang memerintahkan. Setelah itu langsung 

keluarga bawa ke rumah sakit  jiwa di daerah 

Pedurungan. Lewat saran dari perawat – 

perawat Bina Kasih dekat sini. 

 

 

40 

P 
Berarti Mas S sudah pernah dibawa kerumah 

sakit jiwa buk? 
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RP1 

Ya waktu itu pulang dari RS besar kan saya 

minta rujukan –rujukan dari Rumah Sakit Jiwa 

dan dari perawat – perawat Bina Kasih. Dulu 

juga pernah berobat ke dokter yang jaraknya 

cukup jauh dari rumah, tapi ya malah “tidak 

kacek” (tidak mempengaruhi kesembuhan) 

Setelah pulang dari Rumah Sakit itu sampai 

sekarang Mas S saya kasih  obat dari 

Puskesmas 

 

 

 

45 

P 

: Oh.... begitu ya Buk, selain dibawa ke rumah 

sakit ada cara penanganan tersendiri seperti di 

doakan atau ditanyakan kepada orang pintar 

buk? 

 

RP1 

: Iya pernah,, dulu pernah manggil orang pintar 

tapi katanya kalah tuo gitu mbak. 

Setelah itu di rumah mulai didoakan oleh para 

pemuka agama yang ada.. waktu itu para 

perawat bina kasih menghubungi Pak W, Beliau 

kepala diakonia  Yogyakarta untuk membantu 

doa disini demi pemulihan Mas S 

 

Kan waktu itu tepat pukul 12 siang para pemuka 

agama dan tetangga ,semua berdoa menurut 

keyakinan dan kepercayaan masing-masing 

untuk mengusir roh-roh halus yang ikut di tubuh 

Mas S ,dan saat itu tiba-tiba pintu bagian depan 

tertutup “Jebreng“ dengan kerasnya, namun 

yang mendengar dan mengetahuinya hanya 

saya mbak 

 

 

 

50 
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17 tahun masa penyembuhan memang  
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berproses, dia itu sebenarnya orangnya sregep 

Mbak, tapi ya kadang terkendala lemah 

tubuhnya itu kalau sekarang. Selama ditangani 

pihak Puskesmas, tidak pernah Mas S ini 

sampai ke lokasi Rumah Sakit yang berat. 

60 

 

 

 

P 

Menurut ibu dari pengobatan medis dan cara 

didoakan terdapat dukungan dan menjamin 

untuk kesembuhan total  mas S ndak buk? 

 

RP1 

: iya mbak, kedua-duanya mendukung. Semua 

membantu karena awalnya semua tidak tau Mas 

S ini kenapa. Selain disarankan oleh perawat 

Bina Kasih juga dibantu oleh salah satu pemuka 

agama itu yang tekun setia membantu 

pemulihan Mas S ini. Dulu juga pernah didoakan 

sampai akhirnya 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. 

 

Kan dia itu pernah juga 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.. pernah dia sampai mancal – mancal 

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, saya tengok ke kamar mani 

 

 

 

65 
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“oh ulo tenan” (“oh ular sungguh”)saya elus dada 

hehe ternyata sungguh ular, jadi dia ngak 

kambuh hehe tapi beneran lihat.. 

 

Dia itu kalau ngomong ndak 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)  

P 
Ketika Mas S itu kambuh keluarga bagaimana 

buk? 

 

RP1 

Ya,didiamkan tapi memantau.. karena itu 

memang yang terpenting. 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 

 

Tapi sekarang kalau kambuh trus marah – 

marah biasanya saya kasih kata – kata supaya 

amarahnya mereda sehingga tidak jadi 

melakukan kekerasan 

 

 

80 

 

 

 

 

 

P 
Kalau dulu pas pertama kali mengalami sakit itu 

apa yang dilakukan keluarga? 

 

RP1 

Ya, diem sama bingung mbak,kenapa ni mas S 

ini, wong itu mulai sakit semenjak bapaknya 

meninggal mbak trus sama kebarengan roh-roh 

halus dari gunung merapi mau meletus itu. 
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P 
Menurut keluarga  penyakit mas S ini bisa 

sembuh atau tidak buk? 

 

RP1 
Ya bisa sembuh asalkan tlaten ngopeni (rajin 

merawat) ,obat juga harus diperhatikan mbak, 

90 
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B. Riset Partisipan 2 

Inisial    : Ny. M (Ibu Pasien Mbak R) 

Usia   :52 tahun  

Agama  : Islam 

Hari /Tanggal/Jam :Kamis,06/08/2015(16.00–17.03WIB) 

Keterangan  :  

S : Subjek 

P : Peneliti 

RP2 : Riset Partisipan Ke-2 

S Isi Wawancara Kode 

P 

: “Ngapunten nggih bukk, ngganggu sonten – 

sonten mriki..” 

(maaf ya Mbak, menganggu sore – sore kesini..) 

 

RP2 

: “Mboten ko Mbak, kula nggih mpun rampung 

resikan ko niki.. mangga badeh pripun?” 

(tidak ko Mbak, saya juga sudah selesai berbenah 

kok ini.. mari mau gimana ini?) 

 

 

95 

P 

: “Nggih buk, suwun.. niki badhe tangklet – tangklet 

tentang perkembangan Mbak R kalian aktivitas 

Mbak R ten nggriya..” 

(ya Mbak, terimakasih.. ini mau tanya – tanya 

tentang perkembangan Mbak R dan juga aktivitas 

Mbak R di rumah) 

 

 

 

RP2 
: “Owh, nggih, monggo...” 

(Owh, ya silahkan..) 

100 

P 
: Pertama kali Mbak R sakit dan keluarga tau itu 

kapan ya buk? 

 

RP2 

:  “mpun dangu ik Mbak, pertamane niku ten jalan 

caket ngen kerja ngrencangi tiang ten mriku.. 

sampun 7 wulan.. tapi niku ko jam 01.00 ndalu ken 

 

105 
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ngeterke wangsul mergi angel tilem, mbalik mrika 

malah bingung salah dalan..” 

(sudah lama Mbak, pertamanya itu di jalan dekat ia 

kerja menemani orang di situ, sudah 7 bulan, tapi itu 

ko jam 1 malam minta mengantar pulang karena 

susah tidur, kembali kerja kesana malah binggung) 

“Kala mben nate dibeto ten Magelang, mpun radi 

mantun, kemutan.. tapi nek sakniki malah sirame 

niku nek kula wangsul saking peken. Nek enjing 

kadang purun siram kadang mboten, tapi siram 

piyambak. Kula wangsul saking peken nggih siram 

piyambak, ning nek damelan mboten ngertos.. asah 

– asah, nyapu niku mboten ngerti, ngertose maem, 

nyuwun napa, nembung napa kalih kula.” 

(dulu pernah dibawa ke Magelang, sudah agak 

sembuh, sudah ingat lagi, tapi kalau sekarang itu 

malah mandinya kalau saya sudah pulang dari 

pasar. Kalau pagi kadang mau mandi, kadang tidak, 

tapi mandi sendiri. Saya pulang dari pasar ya mandi 

sendiri, tapi kalau pekerjaan ya tidak tau.. mencuci 

piring, nyapu itu nggak ngerti, taunya makan, minta 

apa, mau apa bilang sama saya. 

 

 

 

110 

 

 

 

 

P 

: “Owh, berarti nek carane ngobrol Mbak R nggih 

sae buk?” 

(owh, kalau cara bicaranya Mbak R ya bagus ya 

buk?) 

 

RP2 

: “ngobrol’e niku mboten, sanjange nek sir kalih kula 

mawon. Ten nggriyo kalih pakne mawon mboten 

nate sanjang. Nek ngobrol niku radi mboten purun. 

Ten nggriyo selapan bibar saking Magelang niko 

 

 

115 
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kambuh malih” 

(ngobrolnya itu nggak, bilangnya kalau cocok sama 

saya saja.. di rumah sama bapaknya saja ngak 

pernah ngomong. Kalau ngobrol itu agak tidak mau. 

Di rumah 35 hari setelah dari Magelang itu kambuh 

lagi.) 

“ten Magelang namung sewulan,  mpun ngumbai, 

mpun mudeng, nek di panggil namane nggih mpun 

sumanggih.. mpun nyepeng – nyepeng sapu, lajeng 

dawah sonten  jam 4.. ngantos mboten saget ten 

pundi – pundi.. mboten saget mlampah 3 hari.. 

mboten saget midun saking amben.. terus kula 

urutke, kula tumbaske blebet ten apotek, wulan Juni 

– Juli ajeng unggah – unggahan kelas nika tahun 

2014.” 

(di Magelang Cuma satu bulan, sudah baik, sudah 

mencuci, sudah ngerti, kalau dipanggil namanya ya 

sudah paham mau noleh, sudah pegang – pegang 

sapu, terus jatuh pas sore jam 4.. sampai tidak bisa 

kemana – mana.. tidak bisa berjalan 3 hari.. tidak 

bisa turun dari tempat tidur.. terus saya pijatkan, 

saya belikan blebet ke apotik, bulan Juni – Juli 

waktu mau kenaikan kelas itu tahun 2014.) 

 

 

120 

P 

: “la niki mbak R ditangani pihak Puskesmas awit 

kapan buk?” 

(la ini Mbak R ditangani pihak Puskesmas sejak 

kapan buk?) 

 

RP2 

: “ditangani pihak Puskesmas awit saking Magelang 

nika.. riyin awis – awis ten puskesmas.. langsung 

asal saran saking Bu N niku, ken mbeto ten 
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Magelang melalui pihak Puskesmas.. angger ten 

Magelang kula tuweni nggih ngajake wangsul 

mawon.. nggih mpun nangkletke Bapake, rayine..” 

 

(ditangani pihak Puskesmas sejak dari Magelang 

itu.. dulu jarang – jarang ke Puskesmas.. lalu dapat 

saran dari Bu N (tetangga) itu, suruh membawa ke 

Magelang melalui pihak Puskesmas.. tiap ke 

Magelang saya jenguk ya ngajak pulang terus.. ya 

sudah menanyakan Bapaknya, adeknya juga..) 

 

“teras wangsul niku kan enten obat jalan utawi 

kontrol niku ten Magelang, amergi tebih nggih 

disaranke pihak Puskesmas kontrol rutin kalihan 

obat melalui Puskesmas.. diparingi obat saben 

dinten tasih.. angger obate ajeng telas langsung 

mrika.. ” 

(terus kan pulang itu ada obat jalan atau kontrol itu 

ke Magelang, karena jauh ya disarankan pihak 

Puskesmas kontrol rutin dengan obat melalui 

Puskesmas.. diberi obat setiap hari masih, setiap 

obat hampir habis langsung kesana lagi..) 

 

 

130 

 

P 

: “Ingkang ngingatke Mbak R ngunjuk obat sinten 

Buk?” 

(yang mengingatkan Mbak R minum obat siapa 

Buk?) 

 

RP2 

: “Nggih kula ingkang maringke teng genduk.. nduk 

obate diombe sik ben lek mari.. sehat, ning kok 

sakwene lebar ngunjuk obat niku malah bengak 

bengok kados enten roh jahat mbarengi utawi lewat 

ngoten mbak” 
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(ya saya yang memberikan ke dia.. nak obatnya 

diminum dulu biar cepat sembuh.. sehat..) 

(Tetapi setelah minum obat kok malah teriak-teriak 

seperti ada roh jahat yang lewat) 

P 

: “Nek ngertos pas Mbak R niku kumat Bapak utawi 

Ibuk ten nggriyo niku pripun Mbak?” 

(kalau tau pas Mbak R itu kumat, Bapak atau Ibu di 

rumah itu gimana Mbak?) 

 

RP2 

: “nek kula ngertos nembe kumat nggih kula 

mendelke.. namung kula rencangi mawon.. solae 

kadang malah purun mendel piyambak..” 

(kalau saya tau lagi kumat ya saya diamkan, hanya 

saya temani saja.. soalnya malah kadang mau diam 

sendiri..) 

Riyin nate kula beto ten tiang pinter Pak N, ten 

Tegalrejo wetan turene kesampiran, tapi mboten 

saget ngicali, terus kula beto ten Tetep, enten mriko 

diparingi toya sing mpun didongani, mantun.. tapi 

ten nggriyo niku terus ngamuk malih, mlampah – 

mlampah terus teriak – teriak malih kados weroh 

napa ngoten.. “ 

(dulu pernah saya bawa ke orang pintar, ke 

Tegalrejo wetan katanya ketempelan, tapi tidak bisa 

menghilangi, terus saya bawa ke Tetep, disana 

diberi air yang sudah didoakan, sembuh.. tapi di 

rumah itu ngamuk lagi, jalan – jalan terus teriak – 

teriak lagi seperti melihat apa begitu..) 

 

140 

 

 

 

 

 

 

145 

P 

: “kok ngertos nek mantun pas ten Tetep niku 

Mbak?” 

(kok tau kalau pas di Tetep itu sembuh Mbak? ) 
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RP2 

: “nggih Mbak, la supire niku kan rayine kula 

sanjang nek beban supirane waune kalih bibar 

saking mriku raos benten mpun mboten abot ngoten 

tirose..” 

(ya Mbak, kata supirnya kan adek saya, bilang 

kalau bebannya awal berbeda setelah dari situ 

rasanya tidak berat lagi, gitu mbak katanya..) 

 

 

150 

P 
: “Pas niku mantun pinten dinten buk?” 

(waktu itu sembuh berapa hari buk?  

 

RP2 

: “jane niku mpun pulih Mbak, wong pas niku mpun 

kerjo malih, tapi di peseni ken ampun lewat dalan 

nggen pertama kenging ngantos saget sakit niko, 

tapi malah lewat mriku malih.. terus kambuh malih 

niku to Mbak.. tapi nggih panci gambare Gusti Allah 

nggih ngonten.. nggih pripun mbak..” 

(sebenarnya itu sudah pulih Mbak, waktu itu kerja 

lagi, tapi dipesani kalau tidak boleh lewat jalan yang 

pertama kena sampai bisa sakit waktu awal itu 

Mbak.. tapi ya memang gambaranNya Tuhan ya 

begitu.. ya mau gimana Mbak..) 

 

 

 

155 

P 

Berarti niku bar di beto teng Tetep enten kacek e 

nggih buk? 

(Berarti setelah dibawa ke Tetep ada perubahan ya 

buk) 

 

RP2 

Nggih sakjane kacek mbak, ning namung kanggo 

sdelo 

(Iya, sebenarnya mendingan mbak tapi cuman buat 

sebentar aja) 
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P 

Lha keluarga nggih percoyo np mboten buk kaleh 

tiang pinter sing ngobati mbak R? 

(Lha keluarga ya percaya atau tidak buk dengan 

pengobatan orang pintar?) 

 

RP2 

Nggih nak keluarga niku lak pengen e mantun 

mbak, olo opo nggih di tangkletke teng tiang pinter 

kalian obat saking puskesmas, dados e nggih 

saking medis nggih tiang pinter. 

(Iya  kalau keluarga kan mintanya sembuh mbak, ya 

bagaimanapun ditanyakan juga ke orang pintar dan 

obat dari puskesmas, jadinya ya pengobatannya 

secara medis juga dari orang pintar ) 

160 

P 
: “nate moro tangan np mboten buk?” 

(pernah memukul atau ndak buk?) 

 

 

RP2 

: “nate moro tangan malem jemuah wingi.. pas 

bobok kalih kula niko.. la kula nek mboten kalih niki 

nggih angel bobok Mbak, heheh kadang – kadang 

ndalu medal.. nek medal kula ngertos, kula tutke.. 

padahal obat mboten nate telat.. kula niku jane 

pengen Mbak R enggal mantun.. tapi kok angel.” 

(pernah memukul, malam jumat kemarin.. pas tidur 

dengan saya itu.. la saya kalau tidak dengan dia ya 

susah tidur Mbak, heheh kadang – kadang malam 

keluar, kalu keluar dan saya tau ya saya ikuti, 

padahal obat tidak pernah terlambat, saya itu 

sebenarnya inggin Mbak R cepat sembuh, tapi kok 

susah..) 

 

165 

“Awal kenging niku kan tahun 2007 mpun 8  

tahunan.. pas kula tasih kerja ten Jakarta niku.. 

wangsule kula sesasi sepindah. Niki (Mbak R) nggih 

 

 

170 



104 
 

nate kerja teng Jakarta. Tapi pas niku mboten 

sanjang kalih kulo..” 

(awal kena itu kan tahun 2007 sudah 8 tahun, pas 

saya masih bekerja di Jakarta itu, saya pulangnya 

sebulan sekali. Ini Mbak R juga pernah bekerja di 

Jakarta. Tapi waktu itu tidak bilang sama saya..) 

P 

: “Riyin pas tasih sehat Mbak R tiyange kados 

pripun buk?” 

(dulu waktu msih sehat Mbak R orangnya seperti 

apa buk?) 

 

RP2 

: “apik niki jane, niki kan tiyange meneng, isinan yen 

kalih rencang, meneng tiyange.. yen teng sekolah di 

nganu rencange nggih mboten nate ngomong.. riyin 

kan senengane dolan kalih putrine Bu S, si Mbak 

Ng iku to Mbak.. KKR kalihan putrine Bu S niku.. la 

sakniki kan Mbak Ng niku mpun oamh – omah.. 

nggih mpun mboten nate dolan bareng.. niki nggih 

kondisine ngeten.. “ 

(sebenarnya dia baik, ini kan orangnya pendiam, 

pemalu kalau sama temannya, pendiam orangnya, 

kalau di sekolah di ganggu temannya ya tidak 

pernah ngomong.. dulu kan sukanya main sama 

putrinya Bu S, si Mbak Ng itu to Mbak.. KKR sama 

putrinya Bu S itu.. la sekarang kan Mbak Ng itu 

sudah berumah tangga.. ya sudah tidak pernah 

main bersama.. ini ya kondisinya begini..) 

 

 

175 

P 
: “kalih rayine nggih mboten nate ngobrol buk?” 

(dengan adeknya ya tidak pernaah ngobrol bukk?) 

 

RP2 
: “kalih adike niku nggih mboten nate.. paling mung 

genduk mlampah ten nggriyane rayine mriku 
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ngajeng niliki.. ngoten mawon..tapi riyin pas kula ten 

Jakarta nggih genduk niki kalih rayine niku..” 

(dengan adeknya itu tidak pernah ngomong, paling 

kalau dia janan ke rumah adeknya di situ depan 

rumah menjenguk, gitu saja, tapi dulu waktu saya di 

Jakarta ya dia ini sama adeknya itu..) 

180 

 

: “tapi sakniki radi mending, setunggal minggu niki 

mboten nate bengok – bengok malih semenjak 

enten petugas Puskesmas mriki dikinten ajeng 

dibeto ten Magelang malih.. kan mboten purun to 

niki mbalik mrika..” 

(tapi sekarag agak mending, satu minggu ini tidak 

pernah teriak – teriak lagi semenjak ada petugas 

Pusksmas kesini dikira mau dibawa ke Magelang 

lagi, kan tidak mau to ini kembali ke sana) 

 

 

185 

 

 

 

P 
: “Owh nggih sae nggih buk..” 

(owh, ya baik ya buk..) 

 

RP2 

: “Nggih ngoten niku Mbak, Kula malah gek pengen 

rujuk ten Magelang riyin kersane saget kerja 

mbantu kula malih.. wong niki pas rayine sekolah 

nggih engkang mbantu kula biaya sekolah rayine, 

Mbak R niki pas kerja ten Jakarta..” 

(ya begitu itu Mbak, saya malah pengen dia dirujuk 

ke Magelang lagi supaya bisa kerja membantu saya 

lagi.. ini pas adeknya sekolah ya yang membantu 

membiayai biaya sekolah adeknya, Mbak R ini pas 

bekerja di Jakarta..) 

 

“tapi niki mboten purun ding.. haha terus kula 

omongi “yo nek ngono kudu sing pethel.. adus.. 

 

 

 

190 
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resikan.. ben mari..” ngoten Mbak hahaha terus 

manut Mbak resikan..” 

(tapi ini tidak mau ding.. hahah lalu saya omongi “ya 

kalau begitu harus yang rajin, mandi, bebenah, biar 

sembuh” gitu Mbak haha terus nurut Mbak mau 

bebenah penampilan..) 

 

“Jane ngerti, tapi omonge siji loro.. ngantos pas kula 

ngertos nek niki (Mbak R) sakit, kula mpun leren 

kerja ten jakarta, kula mantuk kersane genduk 

ndang mantun Mbak.. “ 

(sebenarnya tau, tapi omongnya satu dua, sampai 

waktu saya tau kalau ini (mbak R) sakit, saya sudah 

berhenti bekerja di Jakarta, saya pulang supaya 

anak saya ini segera sembuh Mbak..) 

 

 

 

 

200 

P 

: “La nek ten nggriyo pas njenengan kerja, Mbak R 

nglakukke kegiatan nopo mawon buk?” 

(la kalau di rumah waktu anda kerja, Mbak R 

melakukan kegiatan apa saja buk?) 

 

 

 

RP2 
: “Nggih namung mendel ten ngriyo mawon Mbak..” 

(ya cuma diam di rumah saja Mbak..) 

 

P 

: “la nek bibar kambuh ngoten nate di tangkleti 

Mbak R kenging nopo kok teriak – teriak buk?” 

(la kalu habis kambuh gitu pernah ditanyai Mbak R 

kenapa kok teriak – teriak bukk?) 

 

 

 

RP2 

: “Nggih nate kula tangkleti.. koe ki nopo to nduk? 

Kok angger bar metu jerit – jerit? Tapi nggih mboten 

semawur Mbak..” 

(ya pernah saya tanyai, kamu itu napa to nak? Ko 

 

205 
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setiap selesai keluar teriak – teriak? Tapi ya tidak 

mau jawab Mbak..) 

P 

: “enten tetangga nggih ingkang mbantu ngrawat 

Mbak R niki buk?” 

(ada tetangga yang ikut membantu merawat Mbak 

R ini buk?) 

 

RP2 

: “Enten, tapi pas dibantu malah akhire dawah nika 

to Mbak, terus kan sakit mboten saget jalan nika, 

Mbak N niku ingkang mandikke, ngantos akhire 

dawah niku mboten ngaruhke, awit niku kula 

mboten angsal menawi genduk ajeng disirami ten 

mrika..” 

(ada, tapi waktu dibantu malah ahkirnya jatuh itu to 

Mbak, terus kan sakit tidak bisa jalan itu, Mbak N itu 

yang memandikan, sampai ahkirnya jatuh itu tidak 

pernah menanyakan kabar, sejak saat itu tidak saya 

perbolehkan anak saya ini mau dimandikan di 

sana.. ) 

 

 

210 

P 

: “tapi mriki nek obat telas mesti langsung ten 

Puskesmas og nggih buk?” 

(tapi di sini kalau obat habis pasti langsung ke 

Puskesmas og ya buk?) 

 

 

RP2 

: “Nggih.. Nek obat ajeng telas kula pendetke mrika 

werni 3.. mboten nate keentekan obat kok niki 

Mbak.. nek mpun kurang kalih dinten langsung kula 

suwunke obat mrika.. tapi nek ten nggriyo arang 

ngobrol kalih Bapake. Pakne ten nggriyo niku 

mboten nate nangkleti “nok, arep adus” niku nggih 

mboten tau, ngantos kula saking jengkele ngantos 

kula muni “oo ra ana aku, ra adus setahun koe 

 

 

215 
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nduk, payah..” haha ngoten mbak kulo jengkel kalih 

pakne.. nek kalih kula “adus nduk tangi..” ngoten 

nggih gage adus..”yo apik ngono resikan”” 

(iya, kalau obat hampir habis saya ambilkan kesana 

3 warna.. tidak pernah kehabisan obat kok ini 

Mbak.. kalau sudah kurang dua hari langsung saya 

mintakan obat kesana.. tapi kalau dirumah jarang 

ngobrol sama Bapaknya. Bapaknya di rumah itu 

tidak pernah menanyakan “nak, mau mandi?” itu ya 

tidak pernah, sampai saya karena terlalu jengkel 

saya bilang “oo tidak ada saya, tidak mandi satu 

tahun kamu nak, payah..” hahah gitu mbak, saya 

jengkel sama Bapaknya.. kalau sama saya “mandi 

nak, bangun” gitu ya langsung segera mandi.. “ya 

baik gitu bersih”) 

“nganu kok Mbak.. nek doktere mrika Magelang, 

tirose saraf kok Mbak, nate dawah parah niku ten 

Jakarta nggene kerjo, dawahe posisi nggogok.. 

sering dawah amargi badane kelemon, kaya kurang 

bakoh..” 

(nganu kok Mbak, kalau dokternya di Magelang, 

katanya saraf kok Mbak, pernah jatuh parah itu di 

Jakarta tempatnya kerja, jatuhnya posisi duduk, 

sering jatuh karena badannya terlalu gemuk, seperti 

kurang kuat..) 

 

 

220 

 

 

 

 

P 

: “tapi nek pas ngertos sakit niku pas ten pundi 

buk?” 

(tapi kalau pas tau sakit itu di mana buk?) 

 

 

RP2 
: “nek ngertose teriak – teriak niku ten nggriyo.. kalih 

biasane nek sedino niku maeme mboten cukup ping 
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5—6, tapi niki pinten – pinten dinten lagi sudo 

maeme.. ” 

(kalau tau teriak –teriak itu di rumah, dan biasanya 

kalau sehari itu makannya tidak cukup 5—6 kali, 

tapi ini beberapa hari ini menurun makannya..) 

 

 

 

P 

: “Owalah, ngoten nggih buk.. nggih mpun cekap 

sementen riyin nggih buk, njing menawi ajeng mriki 

malih kula tak ngabari riyin.. mboten napa – napa 

ngih Mbak? Hehe nganggu niki..” 

(owalah, gitu ya Mbak, kalau begitu cukup dulu 

untuk ini ya Mbak, besok lagi kalu mau kesini saya 

kabari dulu, tidak apa – apa kan Mbak? Hehe 

menganggu ini..) 

 

 

 

 

RP2 

: “Nggih Mbak, mboten napa – napa mriki mawon, 

tapi kula nek wangsul sonten – sonten ngih..” 

(ya Mbak, tidak apa – apa kesini saja, tapi saya 

kalau pulang sore – sore ya..) 

 

230 

 

P 
: “Nggih buk, suwun.. pareng..” 

(ya Mbak, trimkasih, permisi..) 
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C. Riset Partisipan 3 

Inisial   : Tn. S 

Usia   : 61 tahun 

Agama  : Islam 

Tanggal Wawancara : 3,19 Agustus 2015 

Keterangan  : 

S : Subjek 

 P : Peneliti 

RP3 : Riset Partisipan Ke-3 

S Isi Wawancara Kode 

P : Slamat Sore Pak..  

RP3 

: Iya.. saya kira tidak jadi kesini.. kemarin janji jam 

3 kan ya? Ternyata datang.. haha mari – mari 

silahkan masuk.. 

 

P 

: Ya Pak, trimakasih.. kami kesini mau 

menanyakan beberapa hal terkait Mas S selama 

ini seperti kontrak waktu kita hari lalu Pak.. 

235 

RP3 : Ya silahkan dimulai saja..  

P : Awalnya Mas S ini sakit seperti apa Pak?  

RP3 

: Awalnya itu tahun 2013.. saya sebenarnya sudah 

kaya krasa kenapa dengan anak ini.. saya kira itu 

mengerjakan tugas.. ternyata itu main game yang 

berbau horror kayak nyai roro kidul, dan 

semacamnya sampai sampai akhirnya kemasukan 

sampai jam 12.an ndak sadar , itu kejadiannya 

sejak ada berita tentang kurikulum 2013 yang tidak 

ada guru program yang dia ambil itu, kan dia itu 

awalnya ambil satu pogram yang murni khusus 

program tertentu, terus ada program studi baru 

yang keguruan masih satu fakultas dengan yang 
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111 
 

awal dia ambil itu, nah dia pindah ke situ itu bayar 

sekian juta, Nah kayaknya dia mikir 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..Waktu itu sampai saya ngundang 12 

pawang reog, tapi ndak bisa ngilangi mbak” 

 

Terus saya bawa ke orang pintar ke seraten 

selama 14 hari.. tapi ndak kuat.. terus dirantai 

karna ndak ada yang kuat wong waktu itu pas 

ngamuk.. dibawa pengobatan ke Jawa Timur.. 

Dibawa ke Jawa Timur itu, disana karena Mbah 

Kiayinya sudah tua.. jadi di dalam tubuhnya Mas B 

itu langsung dibersihkan semua.. dan sakit Mas B 

ini tidak boleh diobati secara medis kata mbah 

kyainya. 

 

 

 

245 

 

 

 

 

 

 

 

 

250 

P 
: berarti pengobatan yang di Puskesmas itu sejak 

kapan Pak? 

 

RP3 

: oh itu baru saja kalau itu baru bulan April tahun 

ini.. istilahnya kan penyebab sakitnya sudah 

hilang, ya pecaya ndak percaya kan memang 

sebabnya yang gaib itu wong katanya mbah kyai 

tu ndak boleh diobati secara medis, wong itu dah 

diikuti semenjak dari rumah dinas kan disamping 

rumah ada pohon asem yang besar. nah disitu 
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mbak rumah  roh-roh halus yang sampai sekarang 

ikutin anak saya.  

 

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 kan rusak, 

lha itu kalau si petani yang nggusah kebo itu, kan 

misal kebonya mau pergi di carikan rumput lain, 

tinggal tanamananya itu yang rusak kan harus 

diperbaiki.. nah itu baru lewat pengobatan secara 

medis itu.. 

 

 

 

 

260 

P 
: hehe iya ya pak.. la Mas B kumat lagi setelah 

pengobatan di Jatim itu kapan Pak? 

 

RP3 

: baru saja kok itu kumatnya.. Januari 2015 

kemarin itu, di kasih tau tetangga sini untuk coba 

ke Puskesmas.. sempat di bawa ke tempat lain 

malah ndak karuan.. terus dibawa ke Lumajang 

lagi waktu belum ke puskesmas itu.... 

April baru di bawa ke Puskesmas untuk 

mengobatkan fisiknya itu.. 

 

 

265 

P 
: memangnya apa saja yang dilakukan Mas B kok 

sampai ahkirnya di bawa ke orang pintar Pak? 

 

RP3 

: ya itu ngomong sendiri terus kelakuannya tidak 

bisa diprediksi.. kalu sekarang kan di ajak 

ngomong udah biasa aja to Mbak.. sudah agak 

baik sekarang.. 

270 

P 
Kalau mas B lagi kambuh penanganan keluarga 

gimana pak? 
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RP3 

Ya kalau lagi kumat (kambuh) itu kan dulu kayak 

reog kesurupan ,sampe saya rantai tu mbak.  

 “tapi kalau mau kambuh itu ngepasi weton e (Hari 

lahir menurut tanggal jawa), selasa kliwon sama 

malam jumat kliwon mbak, mesti kui (itu pasti). 

275 

P 

: menurut Bapak, penting ndak Pak obat untuk 

sakitnya mas B, terus ajak ngobrol, aktivitas untuk 

Mas B? 

 

RP3 

: ya penting to Mbak, la kan seperti yang sudah 

saya sampaikan kalau ini tinggal pemulihan 

fisiknya, kalau hal gaibnya kan sudah hilang.. 

La obat itu untuk mengobati tubuhnya, buktinya 

kemaren itu dosisnya nga kaya biasanya, si B ini 

ya langsung mulai lagi.. terus kalau jalan – jalan 

sama ngobrol – ngobrol itu ya sudah kaya 

kebutuhan sehari – hari, wong namanya manusia 

hidup, ya gerak, ya ngomong.. biar dia nga 

ngalamun, atau kepikiran tentang kelanjutan 

ataupun masalah di sekolahnya.. 

 

280 

 

 

 

285 

P 

: Owalah, hehe Mas B sudah mulai bisa cerita 

banyak tentang perasaannya atau lagi sering 

ngeluh apa Pak beberpa hari ini? 

 

RP3 

: Kalau B itu memang pendiam.. beberapa hari ini 

kan dia ngeluh pusing.. terus berjam – jam itu 

tahan cuma duduk nata kartu.. ditanya ibunya “km 

tu lagi ngapapa to mas?”.. dijawabnya jualan 

buku.. nga ngerti ngapa ko tahan banget cuma 

menata seperti itu berjam – jam..  
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padahal saya sama ibunya itu ya nga pernah 

mbentak – mbentak, tidak pernah moro tangan.. 

tapi kok dia bisa kaya gitu.. namanya sekolah ya 

saya ragati.. lihat anaknya orang lain itu minta apa 

saja dimarahi, la kalau saya itu ngajar anak 

sampai nangis ko ndak pernah.. ndak sampai hati.. 

 

 tapi ko jadinya koyo ngono.. 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.. 

295 

 

 

 

 

300 

P 

Lha mas B berapa lama pak mondok di rumah 

orang pintar itu? 

 

 

RP3 

Dulu waktu sempat diobatkan dengan dukun yang 

ditinggal selama tujuh bulan itu ya tetap saya 

jenguk, istri saya tidak tega.. setiap hari dijenguk 

kesana, 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 menjenguk 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.. sampai akhirnya diberobatkan minta 

sarat ditempat lain ahkirnya agak sembuh.. lalu 

saya ajak pulang itu.. 
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P 
Selama disana Mas B ditanganinya gimana pak? 

 

315 

RP3 

Di sana kan dia dirantai, waktu pindah kesini itu 

juga dirantai, tapi ko bisa melarikan diri 

gemboknya itu di bukak terus masuk blumbang 

(tempat penampungan air dari semen). Kalau udah 

mulai ngomong sendiri ngak jelas ngomong apa, 

jongkok, diem, gitu terus ngawe – ngawe 

(melambai) ke arah atap atas itu ya terus langsung 

ngomongnya bahasa makin nggak jelas, kadang 

suara orang tua – muda, itu ada semua.. ada 4 roh 

itu masuk biasanya.. gantian terus itu.. sampai 

saya pegangi tangannya terus saya bacakan ayat 

kursi.. itu biasanya reaksinya dia kepanasan nga 

mau dipegang.. 

Mas B ini memang orangnya pendiam.. fokus 

sekali dengan studinya, kalau ditanya tentang 

masalah anak prempuan ya ndak mikir tentang itu 

kalau dia itu.. 

 

 

320 

 

 

 

325 

 

 

 

 

330 

P 

: Ooh gitu ya Pak, tapi keluarga mendampingi 

terus gitu ya Pak, pasti nanti kalau di dampingi 

dengan tepat bisa cepat sembuh Pak.. 

 

RP3 

: Iya, amin.. saya dan keluarga juga berharap 

seperti itu.. saya sama ibunya tu ya menemani 

terus.. adeknya itu juga yang wira – wiri (bolak – 

balik) menemani ibunya carikan syarat itu biar dia 

cepet pulih.. 

335 

P Syarat gimana to pak?  

RP3 

: Ya itu kan pertama kali dibawa ke seraten itu 

ndak ngaruh to Mbak.. terus yang kedua itu waktu 

Mas B masih di Seraten selama  14 hari tidak ada 
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perubahan itu, adek dari istri saya itu.. 

Terus sama saudara dari istri saya itu disarankan 

untuk ditanyakan ke Jawa Timur, ke seorang Kyai.. 

waktu itu pertama kali dari Jawa Timur, Pak 

Kyainya berdoa lewat telpon, itu telponnya ditaruh 

di atas gelas berisi air putih, Pak Kiyai berdoa jam 

12 malam itu sama saya dan istri nungguin itu 

tidak boleh tidur semalaman.. 

 

Waktu itu ya saya agak ketiduran, yang kuat lama 

itu malah istri saya..Waktu itu memang kata 

Kiyainya tidak boleh tidur sampai jam 1 malam.. 

setelah itu diminum airnya sama Mas B di 

tempatnya sana.. terus langsung baik itu 

kondisinya.. 

Lagsung dibawa pulang.. terus langsung 

dimintakan syarat ke Jawa Timur sana..  

 

Istri sama adiknya itu yang kesana.. 

Disana diberi menyan untuk dibakar lalu asapnya 

untuk Mas B mandi.. 

Setelah itu benar langsung sampai rumah itu 

dibakarkan itu lalu asapnya buat mandi itu 

langsung sembuh. 

Bisa di ajak omong, tidak lagi bergumam sendiri 

terus memanggil banyak roh – roh gitu Mbak.. 

Terus kan kumat lagi itu Januari 2015, waktu itu di 

bawa ke Jawa Timur langsung sama istri saya dan 

adeknya. Saya nunggu di rumah.. 

Setelah itu sama disana juga suruh mandi lagi 

pake asap menyan..dan diberi rajah agar roh-roh 

 

 

 

345 
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halus itu ndak ikut anak saya lagi..  

Sembuh lagi, tapi mulai kaya kumat lagi.. terus 

dibawa sama adik dari istri saya untuk dirukiah ke 

salah satu masjid.. selesai dari sana itu sikapnya 

langsung kaya anak kecil gitu Mbak.. 

 

Setelah itu kemarin kok agak anget (kumat) lagi.. 

Terus ada tetangga yang menyarankan untuk coba 

ke Puskesmas untuk mengobatkan fisiknya.. 

Kan ibaratnya hal – hal yang gaib itu udah di 

hilangkan, tinggal tubuhnya perlu di obati..  

 

 

 

370 

P 
: setelah itu kluarga merasa kalau Mas B lebih baik 

dari kondisi sebelumnya atau tidak Pak? 

 

RP3 

: ya Iya Mbak, wong langsung bisa diajak 

komunikasi lagi, tidak ngamuk – ngamuk lagi.. 

Ya paling Cuma sikapnya yang jadi kaya anak 

kecil itu.. sekarang makannya di berobatkan ke 

Puskesmas.. karena kan tinggal pemulihan 

fisiknya.. gitu Mbak.. 

 

 

375 

P 

Berarti dari tahun 2012 sampe sekarang cara 

pengobatan sakit mas B itu lebih banyak ke orang 

pintar atau kyai ya pak dibandingkan dengan 

pengobatan medis 

 

RP3 

Iya mbak, ya semoga aja sembuh mbak, tapi bulan 

September ini dia sudah mau mulai kuliah lagi. 

wong sudah urus perwalian ke kampusnya. 

takutnya kalau ndak lanjutin nanti di keluarkan dari 

kampus 

380 

P 
Menurut  bapak dari pengobatan medis dan cara 

pengobatan kyai terdapat dukungan dan menjamin 
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untuk kesembuhan total  mas S ndak buk? 

RP3 

Iya, nyatanya yang mengobati sakit anak saya 

itukan mbah kyainya karena penyebabnya itu kan 

hal ghaib. kalau obat juga penting tapi untuk 

pemulihan  fisik Mas B saja. 

385 

 


