Lampiran A-1
Alat Ukur Yang Dipakai
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Alat Ukur

Identitas Subjek
Nama/ inisial
Jenis Kelamin
Usia
Pendidikan

No
1

2
3

4

5
6

7

8

9

10

:
:
:
:

Pertanyaan dalam bahasa
Indonesia
Apa yang saudara lakukan ketika
saudara merasakan ada gejalagejala sakit pada diri saudara?
Bagaimana tindakan saudara
saaat sakit Malaria?
Pengobatan apa yang sering
saudara pakai untuk mengobati
sakit Malaria?
Menurut saudara pengobatan
apakah yang paling baik untuk
menyembuhkan sakit Malaria?
Ketika saudara mengalami sakit
apa yang saudara lakukan?
Bagaimana tanggapan saudara
pada saat saudara mengalami
sakit Malaria saat itu?
Jalan keluar apa saja yang
saudara lakukan saat saudara
sakit Malaria?
Berapa lama waktu untuk
saudara memutuskan kalau
benar- benar saudara sedang
sakit?
Setelah saudara memutuskan
bahwa saudara mengalami sakit
apakah saudara sungguhsungguh mencari pengobatan?
Setelah saudara mengetahui
tempat untuk pengobatan apakah
saudara melakukan pemeriksaan
dengan sungguh- sungguh?

Pertanyaan dalam bahasa
Amungme
Ao Malaria nogop in newemayo
taram ijiarengge?
Taram iriaringge Malaria in
newema kamajagalingamnino?
Tet ogol agiaringge Malaria in
newema kamajagalingamnino?
Ao ara entewin tet ogolok
wengge Malaria kama
jagalingamnino?
Ao nogop ine wemayo taram
iriaringge?
Ao ara entewino taram
eteriaringge Malaria nogop in
newemayo?
Tet elom bogoriaringge ao
Malaria nogop in newemayo?
Ao Malaria nogop in newemayo
putuh tane jariaringge, naninkalo
jagalengam nino?
Ao nogop in newemayo ao arayo
taram enteriaringge elom agiagan
obat nelengam nino?
Ao obat nolengamta olejagamo
aweya kewen arat jagan periksa
emeneti enteriaringge?

Jawaban
Penelitian

Lampiran A-II
Hasil Penelitian Setiap Subjek
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Identitas Subjek
Nama/ inisial : A.N
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia

: 38 Tahun

Pendidikan

: Tidak Sekolah

Pertanyaan dalam
bahasa Indonesia
Apa yang saudara
lakukan ketika saudara
merasakan ada gejalagejala sakit pada diri
saudara?

Pertanyaan dalam
bahasa Amungme
Ao Malaria nogop in
newemayo taram
ijiarengge?

2

Bagaimana tindakan
saudara saaat sakit
Malaria?

Taram iriaringge
Malaria in newema
kamajagalingamnino?

3

Pengobatan apa yang
sering saudara pakai
untuk mengobati sakit
Malaria?

Tet ogol agiaringge
Malaria in newema
kamajagalingamnino?

4

Menurut saudara
pengobatan apakah
yang paling baik untuk
menyembuhkan sakit
Malaria?

Ao ara entewin tet
ogolok wengge Malaria
kama jagalingamnino?

5

Ketika saudara
mengalami sakit apa
yang saudara lakukan?
Bagaimana tanggapan
saudara pada saat
saudara mengalami
sakit Malaria saat itu?

Ao nogop ine wemayo
taram iriaringge?

No
1

6

Ao ara entewino taram
eteriaringge Malaria
nogop in newemayo?

Jawaban Penelitian
Saya rasa ada demamdemam panas- panas dan
badan sakit berarti saya
sedang sakit maka dari itu
saya biasa periksa di rumah
sakit.
Saya kalau sakit biasa saya
langsung minta bantu untuk
segera atasi sakit yang saya
rasa. Dengan minta bantuan
ke rumah sakit atau klinik
untuk periksa.
Pengobatan rumah sakit yang
bisa sembuhkan sakit Malaria
selain itu tidak ada lagi kalau
menurut saya, obat tradisional
juga tidak terlalu bagus untuk
di minum karena bisa bahaya
juga. Menurut saya yang baik
obat rumah sakit.
Pengobatan rumah sakit saja
yang paling bagus tridak ada
yang lain, karena buktinya
saya sakit Malaria minum
obat obat dari rumah sakit
dan saya sembuh.
Ya kalau saya waktu itu sakit
langsung periksa dan minum
obat dari rumah sakit.
Malaria sangat tidak baik,
karena bisa membuat orang
sampai mati. Maka dari itu
kalau sudah merasa ada
gejala Malaria langsung
periksa.
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7

Jalan keluar apa saja
yang saudara lakukan
saat saudara sakit
Malaria?

8

Berapa lama waktu
untuk saudara
memutuskan kalau
benar- benar saudara
sedang sakit?

9

Setelah saudara
memutuskan bahwa
saudara mengalami
sakit apakah saudara
sungguh- sungguh
mencari pengobatan?
Setelah saudara
mengetahui tempat
untuk pengobatan
apakah saudara
melakukan
pemeriksaan dengan
sungguh- sungguh?

10

Tet elom bogoriaringge
ao Malaria nogop in
newemayo?

Biasa saya asar badan (jemur
badan), biasa saya olahraga
dan mencari keringat untuk
cegah penyakit Malaria
masuk ke tubuh saya.
Ao Malaria nogop in
2 hari saja, setelah itu saya
newemayo putuh tane
periksa dan mencari bantuan
jariaringge, naninkalo
kepada orang- orang terdekat
jagalengam nino?
yang bisa bantu saya untuk
antar ke rumah sakit atau
klinik yang dekat.
Ao nogop in newemayo Saya sungguh- sungguh
ao arayo taram
mencari tempat berobat kalau
enteriaringge elom
saya tidak dapat atau tidak
agiagan obat nelengam tahu biasa saya Tanya sama
nino?
orang- orang atau tetangga
yang dekat.
Ao obat nolengamta
Sungguh- sungguh saya
olejagamo aweya
lakukan pemeriksaan dengan
kewen arat jagan
baik dan benar agar supaya
periksa emeneti
semua bisa lancar. Anakenteriaringge?
anak saya juga kalau sakit
Malaria langsung saya bawa
ke rumah sakit untuk periksa.
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Identitas Subjek
Nama/ inisial : A.P
Jenis Kelamin : Laki- laki
Usia

: 26 Tahun

Pendidikan

: Tidak Sekolah

Pertanyaan dalam
bahasa Indonesia
Apa yang saudara
lakukan ketika saudara
merasakan ada gejalagejala sakit pada diri
saudara?

Pertanyaan dalam
bahasa Amungme
Ao Malaria nogop in
newemayo taram
ijiarengge?

2

Bagaimana tindakan
saudara saaat sakit
Malaria?

Taram iriaringge
Malaria in newema
kamajagalingamnino?

3

Pengobatan apa yang
sering saudara pakai
untuk mengobati sakit
Malaria?

Tet ogol agiaringge
Malaria in newema
kamajagalingamnino?

4

Menurut saudara
pengobatan apakah
yang paling baik untuk
menyembuhkan sakit
Malaria?

Ao ara entewin tet
ogolok wengge Malaria
kama jagalingamnino?

No
1

Jawaban Penelitian
Biasa demam- demam dingin,
kepala sakit tidak bisa tidur
baik, kadang batuk- batuk
juga. Biasa hanya tidur saja
karena kalau bergerak nanti
bisa tambah sakit lagi. tapi
kalau saya rasa ada sakit
langsung berobat saja ke
PUSKESMAS
Kalau waktu saya sakit
Malaria biasa saya langsung
periksa ke dokter untuk ambil
obat karena kalau saya
tinggal bisa bahaya, makanya
biasa saya jalan cari obat di
rumah sakit atau klinik.
Pengobatan dari rumah sakit
yang biasa saya cari untuk
menyembuhkan sakit Malaria
kalau saya pakai obat yang
lain biasa Malaria tidak
sembuh- sembuh itu yang
biasa saya pergi ke rumah
sakit kalau tempat lain tidak
bisa.
Pengobatan rumah sakit yang
bagus kalau obat tradisional
tidak bisa dapat dekta Timika
harus di gunung- gunung baru
bisa dapat jadi yang paling
baik itu obat rumah sakit.
Tetapi kalau saya ke gunung
baru biasa bawah obatnya.
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5

Ketika saudara
mengalami sakit apa
yang saudara lakukan?

6

Bagaimana tanggapan
saudara pada saat
saudara mengalami
sakit Malaria saat itu?

7

Jalan keluar apa saja
yang saudara lakukan
saat saudara sakit
Malaria?

8

Berapa lama waktu
untuk saudara
memutuskan kalau
benar- benar saudara
sedang sakit?

9

Setelah saudara
memutuskan bahwa
saudara mengalami
sakit apakah saudara
sungguh- sungguh
mencari pengobatan?

10

Setelah saudara
mengetahui tempat
untuk pengobatan
apakah saudara
melakukan
pemeriksaan dengan
sungguh- sungguh?

Ao nogop ine wemayo
taram iriaringge?

Biasa kalau saya sakit saya
cari jalan untuk minta obat ke
rumah sakit karitas atau
PUSKESMAS karena
lengkap dan bisa periksa
setelah itu berikan obat juga
bagus dan cepat sembuh.
Ao ara entewino taram Tidak senang sekali kalau
eteriaringge Malaria
saya sakit itu saya biasa
nogop in newemayo?
setengah mati itu yang kalau
saya sakit biasa saya ingat
daun obat Malaria karena
kalau daun Malaria itu cepat
sekali untuk sembuh tetapi
kalau obat rumah sakit agak
lama bisa 3 hari.
Tet elom bogoriaringge Ke rumah sakit saja karena
ao Malaria nogop in
daun obat tidak ada kalau
newemayo?
daun obat Malaria ada biasa
saya tidak pergi ke rumah
sakit karena yang paling
hebat hanya obat daun
Malaria saja. waktu itu saya
sakit Malaria obat daun tidak
ada makanya saya ke rumah
sakit untuk periksa Malaria.
Ao Malaria nogop in
3 sampai 4 hari saya tinggal
newemayo putuh tane
di rumah karena sakitnya
jariaringge, naninkalo
belum terlalu parah. Tetapi
jagalengam nino?
setelah 4 hari langsung saya
biasa menuju ke rumah sakit
untuk periksa.
Ao nogop in newemayo Saya sungguh- sungguh
ao arayo taram
mencari bantuan ke rumah
enteriaringge elom
sakit untuk periksa lengkap.
agiagan obat nelengam waktu itu saya sakit Malaria
nino?
parah dan saya langsung
menuju rumah sakit dan
periksa Malaria.
Ao obat nolengamta
Jelas sungguh- sungguh saya
olejagamo aweya
lakukan pengobatan dengan
kewen arat jagan
benar di rumah sakit atau
periksa emeneti
klinik karena disana mereka
enteriaringge?
periksa lengkap Malaria dan
bisa kasih obat Malaria.
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Identitas Subjek
Nama/ inisial : M.D
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia

: 39 Tahun

Pendidikan

: Tidak sekolah

Pertanyaan dalam
bahasa Indonesia
Apa yang saudara
lakukan ketika saudara
merasakan ada gejalagejala sakit pada diri
saudara?

Pertanyaan dalam
bahasa Amungme
Ao Malaria nogop in
newemayo taram
ijiarengge?

2

Bagaimana tindakan
saudara saaat sakit
Malaria?

Taram iriaringge
Malaria in newema
kamajagalingamnino?

3

Pengobatan apa yang
sering saudara pakai
untuk mengobati sakit
Malaria?

Tet ogol agiaringge
Malaria in newema
kamajagalingamnino?

4

Menurut saudara
pengobatan apakah
yang paling baik untuk
menyembuhkan sakit
Malaria?

Ao ara entewin tet
ogolok wengge Malaria
kama jagalingamnino?

5

Ketika saudara
mengalami sakit apa
yang saudara lakukan?

Ao nogop ine wemayo
taram iriaringge?

No
1

Jawaban Penelitian
Kalau saya rasa ada gejala
sakit biasa langsung saya
periksa di rumah sakit untuk
cari tahu Malaria, biasa gejala
itu demam, panas dan badan
tidak enak.
Tindakan yang biasa saya
ambil ialah melakukan
pemeriksaan ke rumah sakit
karitas. Tujuannya untuk cari
tahu ada Malaria dalam tubuh
atau tidak.
Pengobatan yang biasa saya
pakai untuk mengobati
Malaria hanya dengan cara
pengobatan tradisional dan
rumah sakit. Tetapi
tradisional sangat membantu,
artinya kapan saja bisa.
Saya pilih pengobatan
tradisional saja karena
hasilnya cepat dan bagus
untuk kesembuhan. Tetapi
kalau obat rumah sakit terlalu
lama. Saya waktu menderita
Malaria tidak pergi ke rumah
sakit hanya buat ramuan dan
minum saja.
Yang saya biasa lakukan
ialah mencari keringat agar
supaya badan terasa segar dan
tidak sakit. Tetapi kadang
saya pikir juga kalau tidak
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6

Bagaimana tanggapan
saudara pada saat
saudara mengalami
sakit Malaria saat itu?

7

Jalan keluar apa saja
yang saudara lakukan
saat saudara sakit
Malaria?

8

Berapa lama waktu
untuk saudara
memutuskan kalau
benar- benar saudara
sedang sakit?
Setelah saudara
memutuskan bahwa
saudara mengalami
sakit apakah saudara
sungguh- sungguh
mencari pengobatan?

9

10

Setelah saudara
mengetahui tempat
untuk pengobatan
apakah saudara
melakukan
pemeriksaan dengan
sungguh- sungguh?

berobat bisa berbahaya juga
untuk kesehatan.
Ao ara entewino taram Saya merasa badan malas dan
eteriaringge Malaria
tidak bisa berbuat apa- apa
nogop in newemayo?
lagi hanya biasanya tidur
saja. Sakit Malaria sangat
tidak baik karena bisa buat
orang malas dan tidak bisa
buat apa- apa. Tapi kalau mau
lawan Malaria harus banyak
bergerak atau kerja kebun.
Tet elom bogoriaringge Kalau jalan keluar biasanya
ao Malaria nogop in
saya melakukan olah raga
newemayo?
untuk melawan penyakit
Malaria yang ada pada diri
saya. Dan juga biasanya saya
minum obat tradisional untuk
bisa sembuhkan sakit Malaria
yang saya rasa.
Ao Malaria nogop in
1 sampai 3 hari biasa paling
newemayo putuh tane
lama saya bertahan di rumah.
jariaringge, naninkalo
Setelah itu biasanya saya
jagalengam nino?
langsung mencari pengobatan
untuk segera berobat.
Ao nogop in newemayo Saya sangat suka untuk
ao arayo taram
sembuh, maka dari itu saya
enteriaringge elom
benar- benar lakukan
agiagan obat nelengam berbagai cara untuk bisa
nino?
mencari pengobatan sesuai
dengan penyakit yang saya
alami saat itu Malaria. Saya
lakukan itu dengan sungguhsungguh.
Ao obat nolengamta
Melakukan pemeriksaan
olejagamo aweya
dengan sungguh- sungguh
kewen arat jagan
karena kalau tidak melakukan
periksa emeneti
pemeriksaan maka bahaya
enteriaringge?
untuk kesehatan juga. Dan
saya lakukan semua itu
dengan sungguh- sungguh
takutnya kalau tidak periksa
bisa bahaya.
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Identitas Subjek
Nama/ inisial : V.S
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia

: 35 Tahun

Pendidikan

: Tidak sekolah

Pertanyaan dalam
bahasa Indonesia
Apa yang saudara
lakukan ketika saudara
merasakan ada gejalagejala sakit pada diri
saudara?

Pertanyaan dalam
bahasa Amungme
Ao Malaria nogop in
newemayo taram
ijiarengge?

2

Bagaimana tindakan
saudara saaat sakit
Malaria?

Taram iriaringge
Malaria in newema
kamajagalingamnino?

3

Pengobatan apa yang
sering saudara pakai
untuk mengobati sakit
Malaria?

Tet ogol agiaringge
Malaria in newema
kamajagalingamnino?

4

Menurut saudara
pengobatan apakah
yang paling baik untuk
menyembuhkan sakit
Malaria?

Ao ara entewin tet
ogolok wengge Malaria
kama jagalingamnino?

No
1

Jawaban Penelitian
Biasa waktu mulai rasa sakit
itu saya pasti rasa demamdemam, menggigildan badan
tidak enak sekali. Saya biasa
tunggu sampai beberapa hari
dan pergi periksa ke rumah
sakit kalau dokter katakana
saya sakit Malaria saya
langsung pulang ke rumah
dan rebus daun obat yang ada
di halaman rumah karena
saya yakin bisa sembuhkan
Malaria.
Saat saya sakit Malaria
tindakan pertama sebelum
periksa dan minum obat daun
saya biasanya pasang api dan
asar badan ( berjemur) karena
biasa bantu untuk mencegah
sebelum minum obat daun
atau periksa ke dokter.
Obat Malaria yang dibuat dari
ramuan daun- daun bukan
dari rumah sakit. Prosesnya
hanya memetik daun kemudia
daunnya di tumbuk ( diulek)
hingga halus dan airnya
disaring setelah itu diminum
dan pengobatan ini biasa
sembuhnya cepat.
Pengobatan tradisional saja
yang paling bagus karena satu
kali minum obat daun
Malaria langsung sembuh.
Dan biasa saya pakai untuk
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5

Ketika saudara
mengalami sakit apa
yang saudara lakukan?

Ao nogop ine wemayo
taram iriaringge?

6

Bagaimana tanggapan
saudara pada saat
saudara mengalami
sakit Malaria saat itu?

Ao ara entewino taram
eteriaringge Malaria
nogop in newemayo?

7

Jalan keluar apa saja
yang saudara lakukan
saat saudara sakit
Malaria?

Tet elom bogoriaringge
ao Malaria nogop in
newemayo?

8

Berapa lama waktu
untuk saudara
memutuskan kalau

Ao Malaria nogop in
newemayo putuh tane
jariaringge, naninkalo

mengobati anak- anak dan
suami saya ketika mereka
sakit Malaria. obat Malaria
daun juga ada aturannya yaitu
sebelum minum harus makan
dulu karena kalau tidak
makan biasa sangat bahaya
hampir mirip dengan obat
Malaria dari rumah sakit.
Biasa ketika saya merasa
badan demam, panas dan
seluruh tubuh terasa sakit
saya langsung segera
bertindak untuk mengambil
daun obat Malaria kemudian
saya buat setelah itu minum
ramuan badan sudah terasa
ringan dan segar tidak seperti
sebelumnya. Dan daun obat
Malaria memang sangat
benar karena biasanya saya
sakit parah tetapi ketika
minum obat ramuan itu
langsung sembuh.
Tanggapan saya waktu kena
Malaria itu saya sangat emosi
karena tidak ada orang yang
bantu saya saat itu. sehingga
saya biasa berpikir bahwa
kalau sakit Malaria tidak
semudah sakit yang lain.
Banyak orang biasa sakit
Malaria tetapi biasa mereka
tidak berpikir kalau itu
berbahaya.
Jalan keluar hanya pergi
periksa di rumah sakit,
setelah itu hasilnya positif
maka langsung buat ramuan
dari daun untuk segera
diobati. Tidak ada jalan
keluar lain untuk mencari
bantuan kesehatan.
3 sampai 4 hari itu paling
lama saya putuskan kalau
saya sedang mengalami sakit
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benar- benar saudara
sedang sakit?

9

Setelah saudara
memutuskan bahwa
saudara mengalami
sakit apakah saudara
sungguh- sungguh
mencari pengobatan?

10

Setelah saudara
mengetahui tempat
untuk pengobatan
apakah saudara
melakukan
pemeriksaan dengan
sungguh- sungguh?

jagalengam nino?

Malaria. setelah memutuskan
biasanya saya langsung minta
pertolongan orang untuk
segera membuat ramuan
untuk saya minum.
Ao nogop in newemayo Saya biasa langsung mencari
ao arayo taram
bantuan kesehatan yaitu ke
enteriaringge elom
rumah sakit untuk benaragiagan obat nelengam benar periksa karena kalau
nino?
saya tidak periksa bisa
berbahaya. Kemudian setelah
periksa, kalau ada Malaria
langsung saya mencari
bantuan untuk sembuhkan
Malaria.
Ao obat nolengamta
Sungguh- sungguh saya
olejagamo aweya
lakukan pemeriksaan dan
kewen arat jagan
minum obat teratur agar
periksa emeneti
supaya bisa sembuh dan itu
enteriaringge?
saya lakukan dengan benarbenar makanya setelah
minum obat ramuan langsung
sembuh total.
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Identitas Subjek
Nama/ inisial : J.D
Jenis Kelamin : Laki- laki
Usia

: 21 Tahun

Pendidikan

: Tidak sekolah

Pertanyaan dalam
bahasa Indonesia
Apa yang saudara
lakukan ketika saudara
merasakan ada gejalagejala sakit pada diri
saudara?

Pertanyaan dalam
bahasa Amungme
Ao Malaria nogop in
newemayo taram
ijiarengge?

2

Bagaimana tindakan
saudara saaat sakit
Malaria?

Taram iriaringge
Malaria in newema
kamajagalingamnino?

3

Pengobatan apa yang
sering saudara pakai
untuk mengobati sakit
Malaria?

Tet ogol agiaringge
Malaria in newema
kamajagalingamnino?

No
1

Jawaban Penelitian
Kalau saya itu macam kerjakerja kebun saya biasa tada
matahari panas sampai sore
kadang biasa saya merasa
demam-demam itu saat saya
mau sakit Malaria. Tapi
kadang saya sudah merasa
tetapi saya tetap paksa untuk
kerja saja karena saya
percaya kalau kerja keras
penyakit Malaria bisa
berkurang. Kalau malam dan
pagi tidak terlalu gejalanya
tetapi siang hari gejalanya
parah.
Biasanya kalau saya kena
Malaria saya berdoa dan
minum obat ramuan
tradisional saja dan saya
jarang ke rumah sakit. Biasa
saya dengan pengobatan
tradisional macam, minum
ramuan dan mandi uap daundaun karena itu sangat bantu
saya untuk sembuh.
Seperti yang saya bilang yaitu
ramuan tradisional dengan
daun- daun yang biasanya
saya gunakan sebagai
pengobatan untuk sembuhkan
Malaria. Biasanya saya juga
sering beli obat di kios untuk
minum sementara sambil
tunggu obat ramuan.
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4

Menurut saudara
pengobatan apakah
yang paling baik untuk
menyembuhkan sakit
Malaria?

Ao ara entewin tet
ogolok wengge Malaria
kama jagalingamnino?

5

Ketika saudara
mengalami sakit apa
yang saudara lakukan?

Ao nogop ine wemayo
taram iriaringge?

6

Bagaimana tanggapan
saudara pada saat
saudara mengalami
sakit Malaria saat itu?

Ao ara entewino taram
eteriaringge Malaria
nogop in newemayo?

7

Jalan keluar apa saja
yang saudara lakukan
saat saudara sakit
Malaria?

Tet elom bogoriaringge
ao Malaria nogop in
newemayo?

8

Berapa lama waktu
untuk saudara
memutuskan kalau
benar- benar saudara
sedang sakit?

Ao Malaria nogop in
newemayo putuh tane
jariaringge, naninkalo
jagalengam nino?

Tradisional yang sangat
membantu saya dalam
penyembuhan sakit Malaria
karena obat yang saya biasa
ikuti dari rumah sakit kadang
membuat saya tidak sembuh
dengan baik. Petugas
kesehatan juga biasanya
memberikan obat juga ada
yang sesuai ada juga yang
tidak sesuai. Oleh karena itu
saya lebih pilih obat
tradisional yang baik untuk
sembuhkan Malaria.
Biasanya kalau saya sakit
saya kerja entah buatkebun
atau babat rumput yang bisa
membuat badan keringat
karena kalau tidur- tidur saja
biasanya Malaria cepat
serang.
Kalau sudah terkena Malaria
sudah tidak bisa buat apa- apa
lagi maunya tidur terus. Tapi
kadang saya pikir juga kalau
tidur saja bagaimana bisa
sembuh nanti Malaria tambah
parah. Maka dari itu biasa
saya hubungi keluarga untuk
membantu saya.
Biar Malaria bisa keluar dari
tubuh saya, sering saya
berjemur badan di terik
matahari atau asar badan di
tungku api agar supaya
Malaria bisa keluar,
pengalamn saya seperti itu
yang biasa saya buat sebelum
mengobati.
2 sampai 3 hari biasanya
kalau sudah mulai rasa- rasa
sakit kalau sudah lewat dari
hari itu berarti itu pasti
Malaria dan saya biasa
langsung bertindak cari obat.
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9

Setelah saudara
memutuskan bahwa
saudara mengalami
sakit apakah saudara
sungguh- sungguh
mencari pengobatan?

Ao nogop in newemayo
ao arayo taram
enteriaringge elom
agiagan obat nelengam
nino?

10

Setelah saudara
mengetahui tempat
untuk pengobatan
apakah saudara
melakukan
pemeriksaan dengan
sungguh- sungguh?

Ao obat nolengamta
olejagamo aweya
kewen arat jagan
periksa emeneti
enteriaringge?

Saya biasa berusaha untuk
sembuh dengan sungguhsungguh makanya setelah
merasakan sakit langsung
saya bertindak untuk mencari
pengobatan tradisional seperti
yang sudah saya sampaikan
yaitu minum ramuan
tradisonal dan itu saya
lakukan dengan sungguh
karena ingin sembuh.
Saya sungguh- sungguh
melakukan proses pengobatan
tradisional dengan baik dan
benar agar hasilnya juga baik.
Setelah saya mengobati
secara tradisional untuk
memastikan bahwa Malaria
benar- benar sudah tidak ada
dengan cara melakukan
pemeriksaan di klinik
Malaria, kalau masih ada
berarti saya lanjutkan
pengobatan sampai sembuh
total.
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Identitas Subjek
Nama/ inisial : D.Y
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia

: 30 Tahun

Pendidikan

: SD

Pertanyaan dalam
bahasa Indonesia
Apa yang saudara
lakukan ketika saudara
merasakan ada gejalagejala sakit pada diri
saudara?

Pertanyaan dalam
bahasa Amungme
Ao Malaria nogop in
newemayo taram
ijiarengge?

2

Bagaimana tindakan
saudara saaat sakit
Malaria?

Taram iriaringge
Malaria in newema
kamajagalingamnino?

3

Pengobatan apa yang
sering saudara pakai
untuk mengobati sakit
Malaria?

Tet ogol agiaringge
Malaria in newema
kamajagalingamnino?

4

Menurut saudara
pengobatan apakah
yang paling baik untuk
menyembuhkan sakit
Malaria?

Ao ara entewin tet
ogolok wengge Malaria
kama jagalingamnino?

5

Ketika saudara
mengalami sakit apa
yang saudara lakukan?

Ao nogop ine wemayo
taram iriaringge?

No
1

Jawaban Penelitian
Macam kalau saya mau sakit
biasa dingin- dingin terus
sakit kepala kadang panas
juga dan badan terasa berat.
Kalau saya sudah rasa seperti
itu biasanya saya minum
obat.
Ke rumah sakit saja tidak ada
yang lain, biasanya saya ke
rumah sakit karitas untuk
periksa dan sekaligus ambil
obat Malaria. Soalnya kalau
di PUSKESMAS tidak terlalu
bagus pelayanannya kadang
lama- lama dan kurang bagus.
Pengobatan yang biasa saya
gunakan hanya ke rumah
sakit saja tidak menggunakan
pengobatan yanglain- lain.
Biasa saya lihat orang- orang
kalau sakit Malaria biasa
dengan minum ramuanramuan tetapi saya biasa takut
karena jangan sampai salah
memberikan obat bisa
bahaya.
Rumah sakit yang paling
baik, karena disana dokter
bisa periksa dan bisa tahu
penyakit. Saya merasa senang
di rumah sakit selain itu tidak
ada.
tidur- tidur di rumah saja
tetapi rasa sakitnya kalau
sudah terlalu parah biasanya
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6

Bagaimana tanggapan
saudara pada saat
saudara mengalami
sakit Malaria saat itu?

7

Jalan keluar apa saja
yang saudara lakukan
saat saudara sakit
Malaria?

8

Berapa lama waktu
untuk saudara
memutuskan kalau
benar- benar saudara
sedang sakit?

9

Setelah saudara
memutuskan bahwa
saudara mengalami
sakit apakah saudara
sungguh- sungguh
mencari pengobatan?
Setelah saudara
mengetahui tempat
untuk pengobatan
apakah saudara
melakukan
pemeriksaan dengan
sungguh- sungguh?

10

langsung ke rumah sakit saja.
Waktu saya sakit Malaria
saya tidak tenang karena
Malaria yang saya alami itu
Malaria Tropika sampai saya
hampir gila. Tetapi saya
masih di beri umur panjang
melalui dokter di rumah sakit
karitas.
Ao ara entewino taram Kalau hanya tinggal di rumah
eteriaringge Malaria
saja tidak enak, karena
nogop in newemayo?
sakitnya lama- lama
bertambah parah dan kalau
saja tinggi sekali Malarianya
bisa mengakibatkan pusingpusing karena Malaria
penyakit berbahaya.
Tet elom bogoriaringge Mencari bantuan ke rumah
ao Malaria nogop in
sakit karena satu- satunya
newemayo?
cara untuk sembuh dari sakit
itu saja. Kadang orang biasa
bingung dengan saya karena
kalau saya rasa sakit sedikit
langsung bertindak untuk
mencari pengobatan.
Ao Malaria nogop in
3 hari waktu paling lama
newemayo putuh tane
untuk saya tunggu di rumah
jariaringge, naninkalo
kalau selama 3 hari tidak
jagalengam nino?
sembuh- sembuh maka saya
langsung bergerak ke rumah
sakit untuk mencari
pengobatan kepada dokter.
Ao nogop in newemayo Benar saya mencari bantuan
ao arayo taram
biasanya ke PUSKESMAS
enteriaringge elom
tetapi kalau parah biasa ke
agiagan obat nelengam rumah sakit karitas dan saya
nino?
lakukan sungguh untuk
berobat.
Ao obat nolengamta
Sungguh- sungguh saya
olejagamo aweya
lakukan pemeriksaan, biasa
kewen arat jagan
dokter suruh periksa darah
periksa emeneti
lengkap supaya melihat
enteriaringge?
semua penyakit Malaria
dalam tubuh dan kasi obat
untuk minum di rumah
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Identitas Subjek
Nama/ inisial : Y.DK
Jenis Kelamin : Laki- laki
Usia

: 46 Tahun

Pendidikan

: SD

Pertanyaan dalam
bahasa Indonesia
Apa yang saudara
lakukan ketika saudara
merasakan ada gejalagejala sakit pada diri
saudara?

Pertanyaan dalam
bahasa Amungme
Ao Malaria nogop in
newemayo taram
ijiarengge?

2

Bagaimana tindakan
saudara saaat sakit
Malaria?

Taram iriaringge
Malaria in newema
kamajagalingamnino?

3

Pengobatan apa yang
sering saudara pakai
untuk mengobati sakit
Malaria?

Tet ogol agiaringge
Malaria in newema
kamajagalingamnino?

4

Menurut saudara
pengobatan apakah
yang paling baik untuk
menyembuhkan sakit
Malaria?

Ao ara entewin tet
ogolok wengge Malaria
kama jagalingamnino?

5

Ketika saudara
mengalami sakit apa
yang saudara lakukan?

Ao nogop ine wemayo
taram iriaringge?

No
1

Jawaban Penelitian
Pada waktu saya sakit badan
dingin gementar yang bahaya
punya itu saya sudah tahu
kalau itu gejala Malaria.
Langsung segera minum obat
kalau tidak bisa bahaya.
Tidak ada jalan lain saya
hanya biasa ke rumah sakit
karena satu- satunya
penyembuhan hanya ada di
rumah sakit yang lain tidak
ada.
Minum obat dan cek darah di
rumah sakit tidak ada yang
lain. Rumah sakit juga biasa
periksa bagus jadi waktu saya
sakit Malaria mereka periksa
lengkap dan berikan obat
saya minum dan sembuh
total. Obata lam juga ada
tetapi saya tidak biasa
gunakan karena belum pernah
dan tidak terlalu percaya.
Yang paling baik hanya obat
Malaria dari rumah sakit
karena kalau pakai obat lain
tidak mungkin sembuh.
Hanya yang bisa sembuhkan
sakit Malaria yaitu obat
Malaria saja.
Minum obat dan tidur tidak
ada yang lain. Biasanya kalau
minum obat terus bergerak
sakit tidak bisa sembuh dan
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6

Bagaimana tanggapan
saudara pada saat
saudara mengalami
sakit Malaria saat itu?

7

Jalan keluar apa saja
yang saudara lakukan
saat saudara sakit
Malaria?

8

Berapa lama waktu
untuk saudara
memutuskan kalau
benar- benar saudara
sedang sakit?

9

Setelah saudara
memutuskan bahwa
saudara mengalami
sakit apakah saudara
sungguh- sungguh
mencari pengobatan?

10

Setelah saudara
mengetahui tempat
untuk pengobatan
apakah saudara
melakukan
pemeriksaan dengan
sungguh- sungguh?

selain itu biasa setelah
istirahat pada sore hari biasa
saya kerja kebun untuk
menyegarkan badan karena
kalau tidak kerja biasa badan
terasa sakit- sakit.
Ao ara entewino taram Tidak enak sekali, badan
eteriaringge Malaria
sakit dan demam- demam itu
nogop in newemayo?
Malaria tersiana tapi kalau
saya merasa badan panas dan
kepala terasa pusing itu biasa
Malaria tropika.
Tet elom bogoriaringge Kalau saya sakit biasa saya
ao Malaria nogop in
minum obat dari klinik
newemayo?
seperti obat sakit kepala,
demam dan panas tetapi kalau
masih rasa sakit dan tidak
sembuh- sembuh berarti saya
harus pergi periksa di rumah
sakit karitas untuk bisa
pastikan kalau saya itu sakit
apa?
Ao Malaria nogop in
Saya biasa kalau sakit tidak
newemayo putuh tane
biasa saya tahan di rumah
jariaringge, naninkalo
ketika saya sakit malam hari
jagalengam nino?
berarti pagi hari saya sudah
pergi ke rumah sakit untuk
berobat. Dan biasa tidak lama
kalau saya minum obat
Malaria macam saya sakit
besok sudah sembuh.
Ao nogop in newemayo Pasti saya pergi ke rumah
ao arayo taram
sakit untuk cari bantuan
enteriaringge elom
dokter kalau saya rasa sakit
agiagan obat nelengam Malaria yang parah kalau di
nino?
rumah mau dapat obat dari
mana itu yang biasa saya
pikir juga.
Ao obat nolengamta
Sungguh- sungguh saya
olejagamo aweya
melakukan pemeriksaan di
kewen arat jagan
rumah sakit karitas untuk
periksa emeneti
melihat hasil darah dan
enteriaringge?
Malaria dan saya sungguh
lakukan.
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Identitas Subjek
Nama/inisial : D.K
Jenis Kelamin : Laki- laki
Usia

: 43 Tahun

Pendidikan

: SD

Pertanyaan dalam
bahasa Indonesia
Apa yang saudara
lakukan ketika saudara
merasakan ada gejalagejala sakit pada diri
saudara?

Pertanyaan dalam
bahasa Amungme
Ao Malaria nogop in
newemayo taram
ijiarengge?

2

Bagaimana tindakan
saudara saaat sakit
Malaria?

Taram iriaringge
Malaria in newema
kamajagalingamnino?

3

Pengobatan apa yang
sering saudara pakai
untuk mengobati sakit
Malaria?

Tet ogol agiaringge
Malaria in newema
kamajagalingamnino?

4

Menurut saudara
pengobatan apakah
yang paling baik untuk
menyembuhkan sakit
Malaria?

Ao ara entewin tet
ogolok wengge Malaria
kama jagalingamnino?

No
1

Jawaban Penelitian
Waktu saya rasa ada gejala
Malaria itu biasa badan
dingin, demam, uluh hati
sakit dan badan terasa tidak
enak. Saya langsung
bertindak untuk mencari
pengobatan untuk sembuhkan
sakit
Saya biasanya kalau sakit
Malaria langsung bergerak
mencari daun- daun obat
yang biasa saya pakai
gunakan sebagai obat untuk
sembuhkan sakit. Dengan
cara rebus daun- daun dan
airnya diminum.
Pengobatan yang selalu saya
gunakan saat sakit hanya
pengobatan Tradisional saja.
Biasa saya gunakan obat
Tradisional yaitu daun
benalu, kulit pohon susu dan
tali kuning. Rumah sakit
biasa percuma saja karena
kalau saya dapat obat dari
dokter biasanya sampai
rumah saya buang obatnya.
Yang saya percaya bisa
sembuhkan sakit Malaria
ialah pengobatan Tradisional
saja. Rumah sakit tidak
terlalu bagus dan bagi saya
tidak cocok. saya waktu sakit
Malaria langsung segera cari
daun- daun yang saya bilang
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5

Ketika saudara
mengalami sakit apa
yang saudara lakukan?

6

Bagaimana tanggapan
saudara pada saat
saudara mengalami
sakit Malaria saat itu?

7

Jalan keluar apa saja
yang saudara lakukan
saat saudara sakit
Malaria?

8

Berapa lama waktu
untuk saudara
memutuskan kalau
benar- benar saudara
sedang sakit?

9

Setelah saudara
memutuskan bahwa

itu dan rebus lalu minum
airnya, itu prosesnya tidak
lama 1 hari sudah sembuh
dan pengobatan tradisional
ini sudah terbukti.
Ao nogop ine wemayo Kalau saya sakit langsung
taram iriaringge?
saya bergerak untuk cari obat
daun- daun untuk segera buat
dan minum. Dan biasanya
setelah minum langsung tidak
ada sakit lagi.
Ao ara entewino taram Saya percaya suatu saat obat
eteriaringge Malaria
ramuan tradisional bisa
nogop in newemayo?
digunakan untuk
menyembuhkan Malaria
secara baik. Obat- obat
ramuan ini juga saya
bermimpi dan ditunjukan
jalan untuk mengambil daundaun ramuan ini dan tidak
ada yang tahu selalin saya.
Tanggapan ya kalau sakit
Malaria harus disembuhkan
kalau tidak bisa mati atau gila
juga.
Tet elom bogoriaringge Tidak ada jalan lain kalau
ao Malaria nogop in
saya sakit hanya lakukan
newemayo?
pengobatan Tradisional
seperti rebus daun- daun dan
setelah itu minum airnya
tidak ada yang lain hanya itu
saja.
Ao Malaria nogop in
3 sampai 4 hari biasa paling
newemayo putuh tane
lama untuk tahan sakit karena
jariaringge, naninkalo
waktu itu saya sakit Malaria
jagalengam nino?
tidak begitu terasa. Setalah
hari keempat saya mulai tidak
bisa dan langsung saya minta
bantuan kepada istri untuk
segera mencari daun- daun
untuk direbus. Setelah istri
buat daun- daun itu saya
berdoa dan minum besoknya
sudah tidak rasa sakit lagi.
Ao nogop in newemayo Saya benar- benar mencari
ao arayo taram
pengobatan Tradisional untuk
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10

saudara mengalami
sakit apakah saudara
sungguh- sungguh
mencari pengobatan?

enteriaringge elom
agiagan obat nelengam
nino?

Setelah saudara
mengetahui tempat
untuk pengobatan
apakah saudara
melakukan
pemeriksaan dengan
sungguh- sungguh?

Ao obat nolengamta
olejagamo aweya
kewen arat jagan
periksa emeneti
enteriaringge?

segera sembuhkan sakit yang
saya alami. Ya biasa dengan
obat daun- daun saja rumah
sakit tidak pernah karena
tidak percaya.
Sungguh- sungguh saya
lakukan pengobatan itu
karena kalau tidak lakukan
maka sakitnya akan lebih
parah lagi. Pengalaman saya
waktu sakit Malaria saya buat
ramuan daun- daun langsung
sampai saat ini tidak sakitsakit lagi. Maka dari itu saya
tidak biasa ke rumah sakit
untuk mencari pengobatan
dan biasa orang- orang pada
dating minta bantuan
pengobatan tradisional
kepada saya.
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Identitas Subjek
Nama/ inisial : L.W
Jenis Kelamin : Laki- laki
Usia

: 46 Tahun

Pendidikan

: SD

Pertanyaan dalam
bahasa Indonesia
Apa yang saudara
lakukan ketika saudara
merasakan ada gejalagejala sakit pada diri
saudara?

Pertanyaan dalam
bahasa Amungme
Ao Malaria nogop in
newemayo taram
ijiarengge?

2

Bagaimana tindakan
saudara saaat sakit
Malaria?

Taram iriaringge
Malaria in newema
kamajagalingamnino?

3

Pengobatan apa yang
sering saudara pakai
untuk mengobati sakit
Malaria?

Tet ogol agiaringge
Malaria in newema
kamajagalingamnino?

4

Menurut saudara
pengobatan apakah
yang paling baik untuk
menyembuhkan sakit
Malaria?

Ao ara entewin tet
ogolok wengge Malaria
kama jagalingamnino?

No
1

Jawaban Penelitian
Minum obat saja kalau saya
rasa ada gejala sakit tetapi
kalau rasa macam mau
Malaria biasa saya pergi
suntik di apotik apotik untuk
sementara karena kalau saya
ke rumah sakit biasa tidak
ada perubahan tetapi kalau
suntik itu biasanya sembuh.
Biasa kalau tindakan itu saya
hanya ke apotik dan klinik
karena kalau dari rumah sakit
itu biasa banyak alas an dan
berikan obat juga kadang ada
yang benar dan tidak. Pernah
saya sakit dan pergi ke rumah
sakit tetapi mereka berikan
obat yang sudah tidak baik.
Makanya sampai saat ini saya
tidak percaya rumah sakit.
Pengobatan dari dokter di
klinik atau apotik yang biasa
saya pergi. Selain itu ada obat
tradisional tetatapi adanya
hanya ada di gunung saja
namanya (kimie) dan susah
untuk mendapatkannya.
Pengobatan yang paling baik
hanya melalu klinik dan
apotik saja. Kalau rumah
sakit tidak biasa ada
perubahan maka dari itu
sampai saat ini saya tidak
percaya. Pada waktu saya
periksa di klinik dan minum
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5

Ketika saudara
mengalami sakit apa
yang saudara lakukan?

6

Bagaimana tanggapan
saudara pada saat
saudara mengalami
sakit Malaria saat itu?

7

Jalan keluar apa saja
yang saudara lakukan
saat saudara sakit
Malaria?

8

Berapa lama waktu
untuk saudara
memutuskan kalau
benar- benar saudara
sedang sakit?

9

Setelah saudara
memutuskan bahwa
saudara mengalami
sakit apakah saudara
sungguh- sungguh

obat dari klinik proses
penyembuhan juga cepat
hanya sekitar 4 hari sudah
bisa sembuh.
Ao nogop ine wemayo Saya biasa kalau sakit di
taram iriaringge?
Timika hanya sakit Malaria
dan yang biasa saya lakukan
itu Cuma berjemur badan dan
setelah itu pergi ke klinik
untuk suntik dan beli obat di
apotik. Hanya itu yang biasa
saya lakukan pada saat saya
sakit Malaria.
Ao ara entewino taram Ya kalau saya sendiri tidak
eteriaringge Malaria
mau sakit saja karena kalau
nogop in newemayo?
sakit tidak bisa buat apa- apa
maka saya biasa menjaga
badan dan tubuh supaya
jangan terkena sakit apalagi
Malaria. Sungguh sakit lain
tidak masalah tetapi kalau
sakit Malaria bisa
menyebabkan kematian dan
jadi gila.
Tet elom bogoriaringge Jalan keluar itu biasanya saya
ao Malaria nogop in
ke klinik dan apotik terus
newemayo?
biasa saya berdoa kepada
Tuhan. Hanya itu yang biasa
saya lakukan utnuk mencari
kesembuhan. Kadang saya
biasa minta bantu sama adikadik untuk antar saya periksa
ke rumah sakit dan klinik
terdekat kalau sudah sakit
parah.
Ao Malaria nogop in
Kalau saya biasa kadang 5
newemayo putuh tane
sampai 6 hari tingggal di
jariaringge, naninkalo
rumah saja padahal saya
jagalengam nino?
sedang sakit Malaria. Kadang
adik- adik yang datang untuk
bawa saya ke rumah sakit.
Ao nogop in newemayo Mencari bantuan pengobatan
ao arayo taram
ke klinik dan apotik setelah
enteriaringge elom
sudah tahu tempat saya
agiagan obat nelengam langsung pergi untuk
nino?
melakukan pemeriksaan
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mencari pengobatan?
10

Setelah saudara
mengetahui tempat
untuk pengobatan
apakah saudara
melakukan
pemeriksaan dengan
sungguh- sungguh?

Ao obat nolengamta
olejagamo aweya
kewen arat jagan
periksa emeneti
enteriaringge?

karena kalau lama- lama bisa
bahaya.
Sungguh- sungguh
melakukan pemeriksaan di
apotik dan klinik setelah itu
ada pemeriksaan dara
lengkap dan suntik. Ketika
dokter periksa biasa kasih
obat untuk minum dan kalau
di klinik yang biasa saya
pergi itu setelah suntik dan
periksa darah langsung
minum obat tidak lama untuk
sembuh mungkin sekitar 3
sampai 4 hari sudah bisa
sembuh.
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Identitas Subjek
Nama/ inisial : W.D
Jenis Kelamin : Laki- laki
Usia

: 31 Tahun

Pendidikan

: SD

Pertanyaan dalam
bahasa Indonesia
Apa yang saudara
lakukan ketika saudara
merasakan ada gejalagejala sakit pada diri
saudara?

Pertanyaan dalam
bahasa Amungme
Ao Malaria nogop in
newemayo taram
ijiarengge?

2

Bagaimana tindakan
saudara saaat sakit
Malaria?

Taram iriaringge
Malaria in newema
kamajagalingamnino?

3

Pengobatan apa yang
sering saudara pakai
untuk mengobati sakit
Malaria?

Tet ogol agiaringge
Malaria in newema
kamajagalingamnino?

No
1

Jawaban Penelitian
Macam apa badan terasa
lemah, malas bergerak
maunya tidur saja di kamar,
kalau sudah lihat gejalanya
parah biasanya cari obat
untuk minum. Apalagi sakit
Malaria kalau tidak minum
obat bisa- bisa badan keram
dan tidak bisa bergerak.
Tindakannya harus ke rumah
sakit atau mencari bantuan
dengan cara membeli obat di
kios untuk mengatasi sakit
waktu itu. Tetapi kalau sudah
semakinp parah biasanya
saya mencari bantuan secara
tradisional artinya dengan
rebus daun papaya setelah itu
mandi uapnya dan airnya
pasti badan terasa segar dan
semangat.
Pengobatan tradisional
dengan cara merebus daun
papaya dan mengukup badan
setelah itu airnya bias di
pakai untuk mandi. Saya
merasa cocok dengan
pengobatan tradisional ini
selain itu tidak percaya,
rumah sakit kadang periksa
darah lengkap namun tidak
ada Malaria sehingga kurang
percaya juga sama rumah
sakit. Tetapi kadang juga
periksa ada Malaria ini yang
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biasa aneh.
4

Menurut saudara
pengobatan apakah
yang paling baik untuk
menyembuhkan sakit
Malaria?

5

Ketika saudara
mengalami sakit apa
yang saudara lakukan?

6

Bagaimana tanggapan
saudara pada saat
saudara mengalami
sakit Malaria saat itu?

7

Jalan keluar apa saja
yang saudara lakukan
saat saudara sakit
Malaria?

8

Berapa lama waktu
untuk saudara
memutuskan kalau
benar- benar saudara
sedang sakit?

9

Setelah saudara
memutuskan bahwa
saudara mengalami

Ao ara entewin tet
ogolok wengge Malaria
kama jagalingamnino?

Pengobatan tradisional yang
paling sering saya lakukan
makanya yang paling baik
tradisional tetapi pengobatan
rumah sakit juga baik karena
sangat membantu juga kalau
sakitnya terlalu berat seperti
Malaria dan penyakit lain
yang parah.
Ao nogop ine wemayo Saat saya sakit Malaria itu
taram iriaringge?
hanya dengan tindakan rebus
daun pepaya di panci yang
besar lalu saya mandi uapnya
dan airnya setelah itu saya
tidur kadang penyakit
langsung hilang dan saya
sangat percaya itu. Selain itu
biasa beli obat di kios untuk
minum.
Ao ara entewino taram Saya hanya pengen sembuh
eteriaringge Malaria
tidak mau sakit saat itu yang
nogop in newemayo?
saya pikirkan karena kalau
sakit saya tidak bisa kerja
lagi. Untungnya saya punya
saudari perempuan yang
biasanya antar saya ke rumah
sakit saat sakit Malaria.
Tet elom bogoriaringge Pergi periksa ke rumah sakit
ao Malaria nogop in
kalau tidak saya langsung
newemayo?
mengobati secara tradisional
karena rumah sakit juga
lumayan jauh. Sehingga saya
biasa pakai obat tradisional
untuk sembuhkan sakit
Malaria.
Ao Malaria nogop in
2 sampai 3 hari itu rasa sakit
newemayo putuh tane
tinggal di rumah saja nanti
jariaringge, naninkalo
pada hari yang ketiga baru
jagalengam nino?
saya biasa pergi ke rumah
sakit karitas untuk pastikan
kalau saya ini sedang sakit.
Ao nogop in newemayo Biasa saya mencari bantuan
ao arayo taram
ke PUSKESMAS saja karena
enteriaringge elom
itu yang terdekat. Tetapi
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10

sakit apakah saudara
sungguh- sungguh
mencari pengobatan?

agiagan obat nelengam
nino?

Setelah saudara
mengetahui tempat
untuk pengobatan
apakah saudara
melakukan
pemeriksaan dengan
sungguh- sungguh?

Ao obat nolengamta
olejagamo aweya
kewen arat jagan
periksa emeneti
enteriaringge?

kalau sudah parah langsung
menuju rumah sakit karitas,
karena di karitas biasa periksa
darah lengkap. Sehingga saya
sungguh biasa pergi kalau
tidak bias berbahaya juga
bagi saya.
Tetapi kadang saya lakukan
pemeriksaan kalau di
PUSKESMA juga kadang
tidak serius, kalau rumah
sakit karitas itu mereka
periksa dengan baik- baik jadi
biasa ikuti yang di rumah
sakit karitas saja. Tetapi
setelah melakukan
pengobatan di rumah sakit
saya selalu lakukan
pengobatan tradisional.
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Identitas Subjek
Nama/ inisial : A.M
Jenis Kelamin : Laki- laki
Usia

: 24 Tahun

Pendidikan

: SMP

Pertanyaan dalam
bahasa Indonesia
Apa yang saudara
lakukan ketika saudara
merasakan ada gejalagejala sakit pada diri
saudara?

Pertanyaan dalam
bahasa Amungme
Ao Malaria nogop in
newemayo taram
ijiarengge?

2

Bagaimana tindakan
saudara saaat sakit
Malaria?

Taram iriaringge
Malaria in newema
kamajagalingamnino?

3

Pengobatan apa yang
sering saudara pakai
untuk mengobati sakit
Malaria?

Tet ogol agiaringge
Malaria in newema
kamajagalingamnino?

4

Menurut saudara
pengobatan apakah
yang paling baik untuk
menyembuhkan sakit

Ao ara entewin tet
ogolok wengge Malaria
kama jagalingamnino?

No
1

Jawaban Penelitian
Saya biasa rasakan itu gejalagejala sakit itu demamdemam, panas dan tulangtulang semua sakit. Jika saya
rasakan seperti itu saya sudah
tahu kalau itu gejala- gejala
sakit.
Saya biasa minum obat
penurun panas ketika saya
merasa sakit. Tetapi itupun
biasa melalui pemeriksaan di
dokter kalau saya mengalami
Malaria, maka di berikan obat
yang sesuai dengan sakit
setelah itu saya minum untuk
mendapatkanb kesembuhan.
Tindakannya biasa pergi
berobat ke rumah sakit saja
tidak ada yang lain.
Menurut saya tidak ada
pengobatan yang baik selain
rumah sakit kadang dokter
berikan obat sesuai sakit
sehingga saya waktu itu sakit
Malaria saya langsung
minum obat dan
mendapatkankesembuhan
yang baik. Saya percaya
rumah sakit yang baik tidak
yang lain karena saya sakit
Malaria minum obat sembuh.
Pengobatan rumah sakit yang
terbaik karena pemeriksaan
dan pemberian obat sesuai
dengan sakit yang saya
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Malaria?

5

Ketika saudara
mengalami sakit apa
yang saudara lakukan?

Ao nogop ine wemayo
taram iriaringge?

6

Bagaimana tanggapan
saudara pada saat
saudara mengalami
sakit Malaria saat itu?

Ao ara entewino taram
eteriaringge Malaria
nogop in newemayo?

7

Jalan keluar apa saja
yang saudara lakukan
saat saudara sakit
Malaria?

Tet elom bogoriaringge
ao Malaria nogop in
newemayo?

8

Berapa lama waktu
untuk saudara
memutuskan kalau
benar- benar saudara
sedang sakit?

Ao Malaria nogop in
newemayo putuh tane
jariaringge, naninkalo
jagalengam nino?

rasakan. Sudah berapa kali
saya pergi lakukan
pemeriksaan saat sakit
Malaria dan mendapapatkan
obat sesuai dengan sakit yang
saya alami. Ketika minum
obat dari rumah sakit
penyakit Malaria langsung
hilang dari tubuh saya dari
situlah saya sangat percaya
dengan obat rumah sakit.
Yang saya lakukan ketika
merasa sakit ialah tinggal saja
di rumah sampai benar- benar
merasakn sakitnya sudah
lumayan parah setelah itu
saya minta bantu sama orang
tua, saudara atau teman untuk
antar saya ke rumah sakit
utnuk melakukan
pemeriksaan. Itu yang
biasanya saya lakukan ketika
mengalami sakit.
Tidak baik sekali rasanya,
sakit lebih parah seperti
Malaria kenapa ada sehingga
saya dan juga orang- orang
bisa menderita sakit Malaria.
Saya berharap suatu saat
Malaria pasti bisa
dimusnakan.
Kalau saya sudah sakit
Malaria biasa saya kerja
kebun atau bersihkan
halaman rumah hingga
keringat keluar. Setelah itu
mandi dan menuju rumah
sakit atau klinik terdekat
untuk melakukan pengobatan.
3 sampai 4 hari putuskan
kalau saya sedang sakit
karena kalau 1 atau 2 hari
saya belum terlalu parah itu
penyakitnya biasa- biasa saja.
Tetapi kalaui 3 sampai 4 hari
saya langsung biasa

81

9

Setelah saudara
memutuskan bahwa
saudara mengalami
sakit apakah saudara
sungguh- sungguh
mencari pengobatan?

10

Setelah saudara
mengetahui tempat
untuk pengobatan
apakah saudara
melakukan
pemeriksaan dengan
sungguh- sungguh?

mengambil keputusan untuk
mencari bantuan sebelum
penyakitnya semakin parah.
Ao nogop in newemayo Betul dan sungguh- sungguh
ao arayo taram
melakukan pemeriksaan ke
enteriaringge elom
rumah sakit dan klinik
agiagan obat nelengam Malaria, karena kalau saya
nino?
sudah tahu saya sakit maka
saya harus mencari bantuan
kalau tidak bisa bahayakan
kesehatan saya sendiri.
Ao obat nolengamta
Saya sungguh- sungguh biasa
olejagamo aweya
melakukannya ketika
kewen arat jagan
mengalami sakit ke rumah
periksa emeneti
sakit agar supaya
enteriaringge?
mendapatkan perawatan dan
pengobatan yang baik dari
dokter untuk menyembuhkan
sakit Malaria.
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Identitas Subjek
Nama/ inisial : C. A
Jenis kelamin : Laki- laki
Usia

: 48 Tahun

Pendidikan

: SMP

No
1

Pertanyaan dalam
Pertanyaan dalam
bahasa Indonesia
bahasa Amungme
Apa yang saudara
Ao Malaria nogop in
lakukan ketika saudara newemayo taram
merasakan ada gejala- ijiarengge?
gejala sakit pada diri
saudara?

2

Bagaimana tindakan
saudara saaat sakit
Malaria?

Taram iriaringge
Malaria in newema
kamajagalingamnino?

3

Pengobatan apa yang
sering saudara pakai
untuk mengobati sakit
Malaria?

Tet ogol agiaringge
Malaria in newema
kamajagalingamnino?

4

Menurut saudara
Ao ara entewin tet
pengobatan apakah
ogolok wengge Malaria
yang paling baik untuk kama jagalingamnino?
menyembuhkan sakit
Malaria?

5

Ketika saudara
mengalami sakit apa
yang saudara lakukan?

Ao nogop ine wemayo
taram iriaringge?

Jawaban Penelitian
Saya merasa badan tidak enak
waktu tidur. Biasanya saya
curiga kalau itu sudah ada
gejala sakit pada diri saya,
makanya saya biasa lakukan
pemeriksaan di klinik
terdekat.
Ke rumah sakit dan mencari
pengobatan kepada dokter
agar supaya sakit yang saya
alami dapat disembuhkan
dengan baik. Kalau tidak ke
rumah sakit susah untuk
sembuhkan penyakit Malaria.
Pengobatan ke rumah sakit
saja tidak ada yang lain,
hanya biasa tambahan dengan
gosok daun gatal pada badan
dan tempat dimana saya
merasakan sakit. Saat ke
rumah sakit dokter periksa
dan memberikan obat untuk
minum di rumah.
Pengobatan yang paling baik
yaitu berobat ke rumah sakit
saja. Tidak ada yang lain
karena biasa saya sakit
langsung saya pergi berobat
ke rumah sakit.
Biasa kalau saya rasa badan
tidak enak sering saya
mencegah dengan pengobatan
tradisional seperti mengosok
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6

Bagaimana tanggapan
saudara pada saat
saudara mengalami
sakit Malaria saat itu?

Ao ara entewino taram
eteriaringge Malaria
nogop in newemayo?

7

Jalan keluar apa saja
yang saudara lakukan
saat saudara sakit
Malaria?

Tet elom bogoriaringge
ao Malaria nogop in
newemayo?

8

Berapa lama waktu
untuk saudara
memutuskan kalau
benar- benar saudara
sedang sakit?

Ao Malaria nogop in
newemayo putuh tane
jariaringge, naninkalo
jagalengam nino?

daun gatal. Daun gatal sudah
menjadi tradisi ketika orang
Amungme diajar untuk
memakai daun tersebut untuk
mengurangi rasa sakit dan
kalau sakitnya masih belum
berkurang maka saya biasa ke
rumah sakit untuk periksa.
Ya kalau sakit Malaria itu
sangat tidak baik buat
kesehatan, karena saya
pernah merasakan bagaimana
saat saya mengalami sakit
Malaria. Tetapi jalan satusatunya hanya dengan car
berobat ke rumah sakit dan
berdoa kepada Tuhan. Satu
lagi yaitu dengan menjaga
kebiasaan hidup di rumah
biasakan pakai kelambu agar
tidak digigit nyamuk Malaria.
Yang biasa saya lakukan
hanya mencari bantuan ke
rumah sakit untuk
mendapatkan perawatan dan
pemeriksaan yang sunguh
baik karena kalau tidak ke
rumah sakit mau jadi apa
nanti bisa- bisa Malaria
berkembang dan susah
diobati.
2 hari biasa saya putuskan
kalau saya sedang sakit. Dan
mulai melakukan
pemeriksaan untuk
mengetahui sakit yang saya
rasakan. Ketika saya
putuskan langsung saya
mencari bantuan pengobatan
di klinik Malaria atau rumah
sakit untuk pastikan kalau
saya sedang sakit. Sedangkan
Malarianya biasa saya paling
lambat untuk sembuh itu 1
minggu.
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9

Setelah saudara
memutuskan bahwa
saudara mengalami
sakit apakah saudara
sungguh- sungguh
mencari pengobatan?

Ao nogop in newemayo
ao arayo taram
enteriaringge elom
agiagan obat nelengam
nino?

10

Setelah saudara
mengetahui tempat
untuk pengobatan
apakah saudara
melakukan
pemeriksaan dengan
sungguh- sungguh?

Ao obat nolengamta
olejagamo aweya
kewen arat jagan
periksa emeneti
enteriaringge?

Sungguh- sungguh mencari
pengobatan karena biasa saya
pikir kalau sakit baru tinggal
saja di rumah tidak bisa
sembuh makanya saya biasa
cepat untuk mencari bantuan
dan pengobatan.
Saya sungguh dan benarbenar melakukan pengobatan
dan pemeriksaan di rumah
sakit karena waktu saya
Malaria biasa saya
melakukan pemeriksaan di
rumah sakit dengan baik.
Setelah melakukan
pemerikasaan di laboratorium
saya mendapatkan obat dan
saya minum selama 1 minggu
paling lama, setelah minum
obat saya kembali untuk
kontrol ke rumah sakit.
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Identitas Subjek
Nama/ inisial : E.D
Jenis kelamin : Laki- laki
Usia

: 41 Tahun

Pendidikan

: SMP

Pertanyaan dalam
bahasa Indonesia
Apa yang saudara
lakukan ketika
saudara merasakan
ada gejala- gejala
sakit pada diri
saudara?

Pertanyaan dalam
bahasa Amungme
Ao Malaria nogop in
newemayo taram
ijiarengge?

2

Bagaimana tindakan
saudara saaat sakit
Malaria?

Taram iriaringge Malaria
in newema
kamajagalingamnino?

3

Pengobatan apa yang
sering saudara pakai
untuk mengobati
sakit Malaria?

Tet ogol agiaringge
Malaria in newema
kamajagalingamnino?

No
1

Jawaban Penelitian
Kalau ada gejala sakit
langsung biasanya saya ke
rumah sakit atau klinik
Malaria setelah itu
pendataan dan tunggu
guliran ambil darah setelah
itu dapat hasil kalau Malaria
biasa petugas memberi obat
untuk diminum selama tiga
hari. Gejala yang saya
rasakan itu seluruh badan
tidak segar dan itu sudah
pasti Malaria.
Pada saat sakit itu harus
bertindak karena kalau kita
masih tahan- tahan sakit
malah nantinya sakitnya
tambah parah lagi. Waktu
saya kena Malaria tindakan
saya itu hanya satu yaitu ke
rumah sakit atau klinik
Malaria untuk meminta
bantuan medis, karena kalau
terlambat bisa bertambah
sakitnya dan parah.
Kalau masalah pengobatan
ya langsung rumah sakit
saja. Pengobatan tradisional
juga susah untuk
mendapatkannya itupun
kalau orang yang tahu, saya
tidak terlalu paham dengan
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4

Menurut saudara
pengobatan apakah
yang paling baik
untuk
menyembuhkan sakit
Malaria?

Ao ara entewin tet ogolok
wengge Malaria kama
jagalingamnino?

5

Ketika saudara
mengalami sakit apa
yang saudara
lakukan?

Ao nogop ine wemayo
taram iriaringge?

6

Bagaimana
tanggapan saudara
pada saat saudara
mengalami sakit
Malaria saat itu?

Ao ara entewino taram
eteriaringge Malaria
nogop in newemayo?

pengobatan tradisional.
Sering dengar seperti rebus
daun papaya dan kulit
pohon susu, tetapi saya tidak
biasa gunakan karena tidak
terlalu yakin.
Pengobatan yang baik untuk
menyembuhkan sakit
Malaria hanya satu saja
menurut saya ialah
pengobatan rumah sakit.
Pengobatan rumah sakit
dapat memberikan
pelayanan seperti
pemeriksaan darah lengkap
sehingga bisa tahu kalau
Malaria itu tipenya seperti
apa dan pengobatannya juga
jelas.
Saya kalau kena sakit susah
dan tidak bisa buat apa- apa,
karena badan terasa panas,
dingin- dingin dan seluruh
badan terasa tidak enak.
Pernah saya sakit Malaria
dan melakukan pemeriksaan
di rumah sakit tetapi sampai
lima kali baru ditemukan
Malariahnya. Ini yang saya
merasa aneh pada waktu itu,
bingung dengan keadaan
saat itu. Tetapi saya lakukan
terus menerus dan akhirnya
bisa temukan Malaria.
Perasaan itu tidak enak
sekali apalagi sakit Malaria
setengah mati sekali, karena
penyakit Malaria bisa
menyebabkan risiko yang
tinggi bagi manusia.
Padahal di Timika banyak
sekali penanggulangan
Malaria yang dilakukan oleh
beberapa instansi. Tetapi
Malaria bukan sekedar
penyakit biasa kalau kita
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7

Jalan keluar apa saja
yang saudara
lakukan saat saudara
sakit Malaria?

8

Berapa lama waktu
untuk saudara
memutuskan kalau
benar- benar saudara
sedang sakit?

9

Setelah saudara
memutuskan bahwa
saudara mengalami
sakit apakah saudara
sungguh- sungguh
mencari pengobatan?

10

Setelah saudara
mengetahui tempat
untuk pengobatan
apakah saudara
melakukan
pemeriksaan dengan
sungguh- sungguh?

tidak hidup sehat Malaria
bias menyerangkita.
Tet elom bogoriaringge ao Ketika saya mengalami sakit
Malaria nogop in
Malaria yang biasa saya
newemayo?
lakukan hanya ke rumah
sakit saja untuk bisa lebih
baik. Proses pengobatan di
rumah sakit bias membantu
kesembuhan. Selain rumah
sakit biasanya menuju klinik
Malaria untuk melakukan
pemeriksaan juga.
Ao Malaria nogop in
2 hari itu paling lama ketika
newemayo putuh tane
saya sakit Malaria, kalau
jariaringge, naninkalo
bertahan hingga 3 sampai 4
jagalengam nino?
hari maka bisa mampus
benar- benar. Maka 2 hari
itu waktu yang biasa saya
putuskan ketika sedang ada
gejala- gejala sakit.
Ao nogop in newemayo ao Sungguh- sungguh saya ke
arayo taram enteriaringge rumah sakit karena kalau
elom agiagan obat
kita tahan- tahan terus atau
nelengam nino?
memakai pengobatan
tradisional ketika kita
melakukan pemeriksaan
maka Malaria tidak tampak.
Maka itu saya langsung
menuju rumah sakit atau
klinik Malaria untuk
mendapatkan pengobatan
secara teratur.
Ao obat nolengamta
Harus saya lakukan dengan
olejagamo aweya kewen
sungguh- sungguh karena
arat jagan periksa emeneti jalan satu- satunya hanya itu
enteriaringge?
.
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Identitas Subjek
Nama/ inisial : M.A
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia

: 49 Tahun

Pendidikan

: SMP

Pertanyaan dalam
bahasa Indonesia
Apa yang saudara
lakukan ketika
saudara merasakan
ada gejala- gejala
sakit pada diri
saudara?

Pertanyaan dalam
bahasa Amungme
Ao Malaria nogop in
newemayo taram
ijiarengge?

2

Bagaimana tindakan
saudara saaat sakit
Malaria?

Taram iriaringge Malaria
in newema
kamajagalingamnino?

3

Pengobatan apa yang
sering saudara pakai
untuk mengobati
sakit Malaria?

Tet ogol agiaringge
Malaria in newema
kamajagalingamnino?

No
1

Jawaban Penelitian
Biasanya yang saya rasakan
itu tulang- tulang terasa
sakit, terasa hancur dan
tarik- tarik biasanya saya
sudah tahu kalau itu gejala
Malaria. Sehingga saya
biasa berusaha untuk segera
periksa ke rumah sakit,
karena da dua macam
Malaria yang saya tahu
yaitu Malaria dingin dan
Malaria panas.
Tindakan yang saya biasa
ambil untuk mengatasi
Malaria itu hanya ada dua
hal yaitu pergi menuju
rumah sakit atau klinik
Malaria dan mencegah
dengan pengobatan
tradisional seperti rebus
daun papaya dan minum
airnya serta makan daunnya
panas- panas. Hanya itu
yang biasa saya lakukan
agar supaya saya bias atasi
Malaria dengan baik.
Tergantung situasi saya saat
itu, yang biasanya saya buat
waktu saya sakit Malaria itu
dengan pengobatan
tradisional seperti rebus
daun papaya, halia, dan
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4

Menurut saudara
pengobatan apakah
yang paling baik
untuk
menyembuhkan sakit
Malaria?

Ao ara entewin tet ogolok
wengge Malaria kama
jagalingamnino?

5

Ketika saudara
mengalami sakit apa
yang saudara
lakukan?

Ao nogop ine wemayo
taram iriaringge?

6

Bagaimana
tanggapan saudara
pada saat saudara
mengalami sakit
Malaria saat itu?

Ao ara entewino taram
eteriaringge Malaria
nogop in newemayo?

bakar jewok itu bias
membantu untuk proses
penyembuhan secara
tradisional dan mampu
bertahan selama 3 sampai 4
hari. Setelah itu saya
langsung menuju rumah
sakit untuk melakukan
pemeriksaan Malaria.
Obat Malaria saja yang
paling baik untuk
sembuhkan Malaria karena
selama ini obat tradisional
hanya sekedar mencegah
saja tidak bisa
menyembuhkan.
Pengalaman sering saya
lakukan dengan pengobatan
tradisional seperti yang
sudah saya jelaskan tadi,
tetapi tidak cukup baik
maka saya lebih percaya
pada obat Malaria saja.
Saat itu yang saya lakukan
untuk mencegah ialah
dengan cara pasang api dan
asar badan ( berjemur) dekat
pingiran api yang panas.
Tujuannya untuk
mengurangi rasa dingin dan
bisa mengurangi gejala
Malaria.
Penyakit Malaria itu susah
di sembuhkan pasti akan
muncul terus, tergantung
pola hidup. Kadang orangorang yang tidak suka
berobat biasanya menjadi
gila dan meninggal.
Tanggapan saya itu semoga
kedepan masyarakat bisa
sadar dan berobat ke rumah
sakit agar penyakit Malaria
dalam tubuh bisa berkurang.
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7

Jalan keluar apa saja
yang saudara
lakukan saat saudara
sakit Malaria?

8

Berapa lama waktu
untuk saudara
memutuskan kalau
benar- benar saudara
sedang sakit?

9

Setelah saudara
memutuskan bahwa
saudara mengalami
sakit apakah saudara
sungguh- sungguh
mencari pengobatan?
Setelah saudara
mengetahui tempat
untuk pengobatan
apakah saudara
melakukan
pemeriksaan dengan
sungguh- sungguh?

10

Tet elom bogoriaringge ao
Malaria nogop in
newemayo?

Biasanya kalau saya sakit
Malaria sering saya mencari
keringat dengan
membersihkan halaman,
berkebun dan renang di
sungai. Pengalaman saya
dengan cara tersebut bisa
mengurangi sakit Malaria
tapi tetap minum obat dari
rumah sakit biar bisa
sembuh total.
Ao Malaria nogop in
2 sampai 3 hari itu paling
newemayo putuh tane
lama untuk saya putuskan
jariaringge, naninkalo
kalau sedang mengalami
jagalengam nino?
sakit Malaria. Biasa kalau
hari pertama saya mencegah
dengan obat tradisional
karena jarak rumah sakit
dengan rumah juga lumayan
jauh.
Ao nogop in newemayo ao Sungguh- sungguh mencari
arayo taram enteriaringge bantuan kesehatan entah ke
elom agiagan obat
klinik Malaria atau rumah
nelengam nino?
sakit karitas. Dan itu biasa
saya lakukan dengan
sungguh- sungguh.
Ao obat nolengamta
Biasa saya melakukan
olejagamo aweya kewen
dengan sungguh- sungguh
arat jagan periksa emeneti dengan cara melakukan
enteriaringge?
pemeriksaan darah lengkap.
Dengan cara itu sudah pasti
Malaria akan ditemukan dan
dokter kasih obat untuk
minum selama 4 hari , dan
setelah obatnya habis biasa
kontrol lagi ke rumah sakit.
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Identitas Subjek
Nama/ inisial : T.W
Jenis kelamin : Perempuan
Usia

: 40 Tahun

Pendidikan

: SMP

No
1

Pertanyaan
dalam bahasa
Indonesia
Apa yang saudara
lakukan ketika
saudara merasakan
ada gejala- gejala
sakit pada diri
saudara?

Pertanyaan dalam
bahasa Amungme
Ao Malaria nogop in
newemayo taram
ijiarengge?

2

Bagaimana
tindakan saudara
saaat sakit
Malaria?

Taram iriaringge Malaria
in newema
kamajagalingamnino?

3

Pengobatan apa
yang sering
saudara pakai
untuk mengobati
sakit Malaria?

Tet ogol agiaringge
Malaria in newema
kamajagalingamnino?

Jawaban Penelitian
Biasa saya merasa demamdemam- demam dingin itu
berarti ada gejala- gejala sakit
pada diri saya, sehingga
biasanya saya jemur badan ke
panas matahari untuk
mencegah timbulnya sakit
karena kalau tidak jemur
badan maka badan akan
terasa tidak enak sekali.
Melakukan pemeriksaan di
rumah sakit karitas atau
PUSKESMAS terdekat untuk
mendapatkan pertolongan
karena kalau tidak ke rumah
sakit bahaya sekali untuk
kesehatan. Sehingga biasa
saya melakukannya biar jarak
antara rumah sakit dengan
rumah saya jauh tetapi saya
harus berusaha untuk
melakukan pemeriksaan.
Kalau masalah pengobatan
saya biasanya ke rumah sakit
saja tidak ada pengobatan
lain- lain. Alasan saya
memilih pengobatan rumah
sakit karena ketika
pemeriksaan Malaria saya
mendapatkan obat dan setelah
minum saya merasa sembuh
dan biasanya saya kontrol
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4

Menurut saudara
pengobatan apakah
yang paling baik
untuk
menyembuhkan
sakit Malaria?

Ao ara entewin tet ogolok
wengge Malaria kama
jagalingamnino?

5

Ketika saudara
mengalami sakit
apa yang saudara
lakukan?

Ao nogop ine wemayo
taram iriaringge?

6

Bagaimana
tanggapan saudara
pada saat saudara
mengalami sakit
Malaria saat itu?

Ao ara entewino taram
eteriaringge Malaria
nogop in newemayo?

7

Jalan keluar apa
saja yang saudara
lakukan saat
saudara sakit
Malaria?

Tet elom bogoriaringge ao
Malaria nogop in
newemayo?

8

Berapa lama waktu Ao Malaria nogop in
untuk saudara
newemayo putuh tane

untuk pastikan apakah masih
ada Malaria atau tidak.
Sehingga saya percaya sekali
dengan pengobatan rumah
sakit.
Kalau saya biasa hanya ke
rumah sakit saja. Jadi hanya
rumah sakit yang saya
percaya karena bias
menyembuhkan sakit
Malaria. Tidak ada cara lain
selain melakukan
pemeriksaan ke rumah sakit
itulah yang sudah menjadi
kebiasaan saya. Kalau
pengobatan tradisional saya
tidak begitu percaya.
Kalau saya demam- demam
dan badan tidak enak biasa
saya mandi air panas. Mandi
air panas juga hanya untuk
mencegah kalau tidak sempat
ke rumah sakit dan hari
berikutnya pergi ke rumah
sakit. Jadi mandi air panas
hanya untuk mencegah agar
tidak terlalu parah.
Ya saya tidak mau sakit
Malaria karena kalau sakit itu
tidak enak. Seluruh tubuh
tidak bias melakukan apaapa. Jadi biasanya saya
berdoa agar supaya saya tidak
sakit dan ingin sehat terus
karena saya percaya bantuan
Tuhan sangat luar biasa
terhadap diri saya.
Hanya ke rumah sakit atau
PUSKESMAS saja tidak ada
yang lain, karena yang saya
percaya dan tahu hanya
pengobatan rumah sakit yang
dapat menyembuhkan sakit
apalagi Malaria.
1 sampai 2 hari paling lama
untuk memutuskan kalau
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memutuskan kalau
benar- benar
saudara sedang
sakit?

9

10

Setelah saudara
memutuskan
bahwa saudara
mengalami sakit
apakah saudara
sungguh- sungguh
mencari
pengobatan?
Setelah saudara
mengetahui tempat
untuk pengobatan
apakah saudara
melakukan
pemeriksaan
dengan sungguhsungguh?

jariaringge, naninkalo
jagalengam nino?

benar- benar saya lagi
mengalami sakit saat itu.
Tidak bias lama- lama karena
badan saya kalau terasa sakit
sedikit saja biasanya
langsung saya melakukan
pemeriksaan karena sata takut
ada apa- apa lagi pada diri
saya.
Ao nogop in newemayo ao Betul- betul ke rumah sakit
arayo taram enteriaringge mencari bantuan kesehatan
elom agiagan obat
dan biasa saya ke rumah sakit
nelengam nino?
atau PUSKESMAS untuk
menyembuhkan sakit yang
saya alami. Dan itu biasa saya
lakukan dengan sungguhsungguh.
Ao obat nolengamta
Jelas harus periksa sungguholejagamo aweya kewen
sungguh kalau mau sehat,
arat jagan periksa emeneti biasa melakukan pemeriksaan
enteriaringge?
darah lengkap untuk pastikan
kalau saya sakit Malaria dan
kalau Malaria dokter member
obat untuk diminum dan itu
saya lakukan dengan
sungguh- sungguh.
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Identitas Subyek
Nama/ inisial : E. W
Jenis Kelamin : Laki- laki
Usia

: 39 Tahun

Pendidikan

: SMA

No

Pertanyaan dalam
bahasa Indonesia
Apa yang saudara
lakukan ketika saudara
merasakan ada gejalagejala sakit pada diri
saudara?

Pertanyaan dalam
bahasa Amungme
Ao malaria nogop in
newemayo taram
ijiarengge?

2

Bagaimana tindakan
saudara saat sakit
Malaria?

Taram iriaringe
malaria nogop in
newemayo ?

3

Pengobatan apa yang
sering saudara pakai
untuk mengobati sakit
Malaria?

Tet ogol agiriaringge
malaria in newema
kamajagalingam nino?

4

Menurut saudara
pengobatan apakah
yang paling baik untuk
menyembuhkan sakit
Malaria?
Ketika saudara
mengalami sakit apa
yang sudara lakukan?

Ao ara entewin tet
ogolok wengge
malaria kama
jagalingam nino?

1

5

Ao nogop ine wemayo
taram iriaringge?

Jawaban Penelitian
Sakit di timika ini banyak yang
alami terutama masyarakat juga,
maka kalau saya merasa sakit
saya biasanya kontrol ke rumah
sakit, begitu yang saya biasa
buat, gejalanya biasa badan
panas dan rasa sakit yang aneh
pada tubuh.
Pikir dan bingung juga untuk
bertindak saat itu, kadang biasa
karena uang untuk ke rumah
sakit, tapi biasa pergi ke rumah
sakit untuk periksa kalau sudah
parah.
Obat alam, daun- daun yang
biasa saya pakai untuk
sembuhkan malaria karena daundaun bisa menyembuhkan
daripada ke rumah sakit jauh dan
terlalu lama.
Melakukan pemeriksaan ke
rumah sakit agar supaya tau
kalau ada Malaria, atau tidak
biasanya mencegah dengan rebus
daun- daun obat alam begitu.
Saya biasa asar badan di
matahari panas atau tidak di
pingir api. Terus biasanya rebus
daun- daun obat sepert, daun
pepaya, daun jambu, daun
nangga dan masih banyak daun
lagi. Setelah rebus biasanya saya
mandi uapnya sampai badan
semua keluar keringat baru
airnya di pakai buat mandi.
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Setelah itu badan sudah mulai
rasa enak sedikit kalau masih ada
gejala maka saya menuju ke
rumah sakit.
6

Bagaimana tanggapan
saudara pada saat
saudara mengalami
sakit Malaria saat itu?

Ao ara entewino taram
enteriarenge malaria
nogop in newemayo?

7

Jalan keluar apa saja
yang saudara lakukan
saat saudara sakit
Malaria?

Tet elom
bogoriaringge ao
malaria nogop in
newemayo?

8

Berapa lama waktu
untuk saudara
memutuskan kalau
benar- benar saudara
sedang sakit?
Setelah saudara
memutuskan bahwa
saudara mengalami
sakit apakah saudara
sungguh- sungguh
mencari pengobatan?

Ao malaria nogop in
newemayo putuh tane
jariaringe, naninkalo
jagalengam nino?

Setelah saudara
mengetahui tempat
untuk pengobatan
apakah saudara
melakukan
pemeriksaan dengan
sungguh- sungguh?

Ao obat nolengamta
olejagamo aweya
kewen arat jagan
periksa emeneti
enteriaringge?

9

10

Ao nogop in
newemayo ao arayo
taram enteriaringe
elom agaiagan obat
nelengam nino?

Saya tidak suka kalau sakit, saya
mau sehat terus karena kalau saat
sakit tidak ada biaya maka saya
harus pakai cara alami untuk
mengobatai sakit yang saya
rasakan.
Rebus daun dan ukup setelah itu
mandi dan minum ramuan daundaun alam untuk mencegah
malaria. Jemur badan dan pergi
periksa di rumah sakit itu yang
biasa saya lakukan.
Tergantung kalau saya rasa sakit,
paling lama 1 hari masih pikir
hari kedua sudah mulai ambil
tindakan untuk mencari
pengobatan .
Mencari pengobatan seperti tadi
yaitu pengobatan secara alam
dan yang kedua pergi ke dokter.
Tetapi kadang pergi periksa di
dokter mereka bilang kalau
malaria tidak ada, tetapi padahal
ada malaria. Ini yang kadang
membuat saya tidak percaya
tetapi saya terus mencoba di
rumah sakit yang lain lagi untuk
pastikan apa benar tidak ada
Malaria.
Betul- betul dan sunguh- sunguh
periksa tetapi kadang tidak ada
Malaria di pengaruhi karena
sudah minum obat lain dan
melakukan pemeriksaaan
makanya Malarianya tidak di
temukan. Sehingga dokter biasa
bilang kalau mau periksa Malaria
jangan minum obat- obat yang
lain.
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Identitas Subyek

Nama/ inisial : M.M
Jenis Kelamin : Laki- laki
Usia

: 51 Tahun

Pendidikan

: SMA

No

Pertanyaan dalam
bahasa Indonesia
Apa yang saudara
lakukan ketika
saudara merasakan
ada gejala- gejala
sakit pada diri
saudara?

Pertanyaan dalam
bahasa Amungme
Ao malaria nogop in
newemayo taram
ijiarengge?

2

Bagaimana tindakan
saudara saat sakit
Malaria?

Taram iriaringe malaria
nogop in newemayo ?

3

Pengobatan apa
yang sering saudara
pakai untuk
mengobati sakit
Malaria?

Tet ogol agiriaringge
malaria in newema
kamajagalingam nino?

1

Jawaban Penelitian
Ya kalau saya merasa bahwa
kepala pening ya kemudian
rasa panas seperti itu terus
tegang- tegang otomatis saya
merasa bahwa itu Malaria
sehingga saya harus bawa diri
ke rumah sakit terdekat untuk
periksa darah begitu.
Ya kalau tindakan ya waktu itu
ehmm kalau macam rumah
sakitnya jauh ya saya terpaksa
harus bermalam. Jadi saya
biasa atasi dirumah dulu untuk
mencegah begitu yaitu masak
air panas terus mandi atau
masak daun pepaya terus
airnya saya minum supaya
pencegahan sementara tahantahan dulu untuk besok bawa
diri ke rumah sakit.
Tidak ada pengobatan lain
kalau saya biasa gunakan obat
alam seperti daun- daun hanya
untuk pencegahan selama dua
atau tiga hari tetapi yang
paling biasa saya lakukan ialah
bawa diri ke rumah sakit untuk
periksa darah dan bisa tahu
kalau saya itu sakit Malaria
apa kalau dirumah tidak bisa
maka saya biasa ke rumah
sakit. Biasa saya ke
PUSKESMAS kalau tidak ke
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4

Menurut saudara
pengobatan apakah
yang paling baik
untuk
menyembuhkan
sakit Malaria?

Ao ara entewin tet
ogolok wengge malaria
kama jagalingam nino?

5

Ketika saudara
mengalami sakit apa
yang saudara
lakukan?

Ao nogop ine wemayo
taram iriaringge?

6

Bagaimana
tanggapan saudara
pada saat saudara
mengalami sakit
Malaria saat itu?

Ao ara entewino taram
enteriarenge malaria
nogop in newemayo?

7

Jalan keluar apa saja
yang saudara
lakukan saat saudara
sakit Malaria?

Tet elom bogoriaringge
ao malaria nogop in
newemayo?

8

Berapa lama waktu
untuk saudara

Ao malaria nogop in
newemayo putuh tane

rumah sakit karitas untuk
periksa lebih lengkap.
Hanya ke rumah sakit saja
tidak ada yang lain karena
kalau di rumah tidak ada
pengobatan yang bisa saya
pakai begitu hanya ke rumah
sakit karitas atau biasa di
PUSKESMAS terdekat supaya
diambil tindakan langsung oleh
petugas kesehatan begitu.
Ya berusaha untuk bawa diri
ke rumah sakit untuk
pemeriksaan lengkap tetapi
kadang mereka periksa juga
tidak ada Malaria, jadi mereka
biasa bilang bapak itu sakit ini
apa. Saya jadi binggung tapi
saya terus lakukan
pemeriksaan di rumah sakit.
Ya kalau tanggapan saya kalau
sakit Malaria sangat tidak baik
sekali karena bisa membuat
semua badan terasa malas, dan
lebih baik saya sembuhkan
Malaria karena kalau tidak
sembuh bahaya karena bisa
gila dan meningal juga.
Makanya saya paling tidak
suka kalau kena Malaria
begitu.
Jalan keluarnya ya kalau
merasa Malaria itu ya kalau
sudah terlalu larut malam saya
bermalam dirumah saja atau
kalau tidak bawa diri ke rumah
sakit kalau saya rasa sudah
terlalu parah harus berusaha
untuk cepat ke rumah sakit,
biasa rumah sakit karitas yang
saya pergi kalau sudah rasa
Malaria terlalu parah dalam
tubuh.
2 hari paling lama untuk
memustuskan kalau benar-
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memutuskan kalau
jariaringe, naninkalo
benar- benar saudara jagalengam nino?
sedang sakit?

9

10

Setelah saudara
memutuskan bahwa
saudara mengalami
sakit apakah saudara
sungguh- sungguh
mencari
pengobatan?
Setelah saudara
mengetahui tempat
untuk pengobatan
apakah saudara
melakukan
pemeriksaan dengan
sungguh- sungguh?

benar saya ada rasa sakit dan
itu Malaria, karena biasa kalau
rasa sakit itu macam badan
semua terasa lemah parahhh
makanya kalau 2 hari sudah
lewat biasa saya bawa diri ke
rumah sakit untuk periksa
secepatnya.
Ao nogop in newemayo Iya mencari bantuan dengan
ao arayo taram
sungguh- sunguh tidak bisa
enteriaringe elom
tidak, kalau tidak malah ssaya
agaiagan obat
bisa sakit parah dan tidak bisa
nelengam nino?
buat apa- apa lagi,saya merasa
rugi kalau sakit baru tinggal di
rumah saja.
Ao obat nolengamta
Saya benar- benar pergi ke
olejagamo aweya
rumah sakit karitas untuk
kewen arat jagan
periksaan darah kalau
periksa emeneti
keterangan saya untuk periksa
enteriaringge?
Malaria, agar supaya mereka
lakukan pemeriksaan dan
mereka lihat kalau sudah ada
Malaria dokter bisa kasih obat
untuk sembuhkan penyakit
Malariakarena kalau tidak ke
rumah sakit maka saya bisa
bahaya juga.
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Identitas Subyek
Nama/ inisial : N.Ts
Jenis Kelamin : Laki- laki
Usia

: 35 Tahun

Pendidikan

: SMA

No

Pertanyaan dalam
bahasa Indonesia
Apa yang saudara
lakukan ketika
saudara merasakan
ada gejala- gejala
sakit pada diri
saudara?

Pertanyaan dalam
bahasa Amungme
Ao malaria nogop in
newemayo taram
ijiarengge?

2

Bagaimana tindakan
saudara saat sakit
Malaria?

Taram iriaringe
malaria nogop in
newemayo ?

3

Pengobatan apa yang
sering saudara pakai
untuk mengobati
sakit Malaria?

Tet ogol agiriaringge
malaria in newema
kamajagalingam nino?

4

Menurut saudara
pengobatan apakah
yang paling baik
untuk
menyembuhkan sakit
Malaria?

Ao ara entewin tet
ogolok wengge
malaria kama
jagalingam nino?

1

Jawaban Penelitian
Saat itu saya rasa demam- demam
dingin dan saya tidak tahu kalau
itu adalah gejala Malaria dan saya
kena Malaria juga. Saya waktu itu
sudah merasa gejala- gejala itu
sudah hampir dua hari tapi tidak
sadar kalau itu adalah gejala
Malaria saat itu saya lagi di hutan
dan kena matahari saya sudah
tidak bisa melihat sama sekali
karena kepala dan mata saya terasa
berat dan semua benda di samping
saya bergerak wah ini ada apa
sudah tidak jelas saat itu.
Saat itu saya sudah tidak bisa buat
apa- apa lagi karena kepala dan
pikiran saya sudah terbawa oleh
sakit Malaria, dan asal jalan saja
tidak tahu harus berbuat apa.
Sehingga tidak bisa bertindak saat
itu, namun saya di tolong oleh istri
saya untuk mengantar ke klinik
Malaria.
Saya melakukan pengobatan di
klinik Malaria dan rumah sakit
saja, biasa setelah periksa itu
mereka memberikan hasil baru
saya tahu kalau saya kena Malaria.
Kalau saya pikir itu tradisional
macam saya kurang percaya
begitu. Kalau yang saya percaya
itu klinik terdekat atau rumah sakit
itu yang saya mendapat bantuan
disitu, karena saya sering ke klinik
saja karena itu yang terdekat dari
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5

Ketika saudara
mengalami sakit apa
yang sudara lakukan?

6

Bagaimana
tanggapan saudara
pada saat saudara
mengalami sakit
Malaria saat itu?

7

Jalan keluar apa saja
yang saudara lakukan
saat saudara sakit
Malaria?

8

Berapa lama waktu
untuk saudara
memutuskan kalau
benar- benar saudara
sedang sakit?
Setelah saudara
memutuskan bahwa
saudara mengalami
sakit apakah saudara
sungguh- sungguh
mencari pengobatan?

9

10

Setelah saudara
mengetahui tempat
untuk pengobatan
apakah saudara
melakukan
pemeriksaan dengan
sungguh- sungguh?

rumah saya. Kalau dari klinik
tidak bisa tertolong maka saya
biasa pergi ke rumah sakit yang
besar yaitu karitas.
Ao nogop ine wemayo Pernah saya mencoba untuk
taram iriaringge?
mengobati secara tradisional
seperti rebus daun pepaya dan
mandi uapnya, itu tidak boleh
sampai uapnya keluar. Karena
saya tutup dengan kain sarung,
tetapi itu hanya untuk bertahan
saja.
Ao ara entewino taram Kalau saaat itu tangapan saya ya
enteriarenge malaria
memang sakit malaria ya harus
nogop in newemayo?
saya pergi periksa supaya saya
bisa diobati cepat dan biasa minta
bantuan sama mace untuk segera
antar ke klinik Malaria.
Tet elom
Biasanya saya melakukan
bogoriaringge ao
olahraga, babat rumput dihalaman
malaria nogop in
kadang biasa mengambil jarak
newemayo?
untuk berjalan sekitar beberapa
kilo hanya untuk mencari keringat
supaya penyakit Malaria bisa
berkurang sebelum pergi periksa.
Ao malaria nogop in
5 hari baru saya putuskan setelah
newemayo putuh tane ada gejala- gejala berat. Tetapi
jariaringe, naninkalo
biasa saya coba dengan obat alam
jagalengam nino?
untuk mencegah sebelum pergi
periksa ke klinik Malaria.
Ao nogop in
Saya langsung pergi periksa ke
newemayo ao arayo
rumah sakit untuk pastikan kalau
taram enteriaringe
saya mengalami sakit malaria atau
elom agaiagan obat
tidak. Dan saya benar- benar pergi
nelengam nino?
untuk periksa darah di klinik
Malaria. Dan biasa mereka
memberi obat sesuai dengan hasil
darah.
Ao obat nolengamta
Sunguh- sunguh saya lakukan
olejagamo aweya
pemeriksaan ke klinik Malaria
kewen arat jagan
karena kalau tidak pergi periksa
periksa emeneti
bisa lebih parah lagi sakitnya,
enteriaringge?
makanya saya benar- benar harus
pergi biar saya bisa sehat.
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Identitas Subyek
Nama/ inisial : F. Ts
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia

: 20 Tahun

Pendidikan

: SMA

Pertanyaan dalam
No
bahasa Indonesia
1
Apa yang saudara
lakukan ketika saudara
merasakan ada gejalagejala sakit pada diri
saudara?

Pertanyaan dalam
bahasa Amungme
Ao malaria nogop in
newemayo taram
ijiarengge?

2

Bagaimana tindakan
saudara saat sakit
Malaria?

Taram iriaringe malaria
nogop in newemayo ?

3

Pengobatan apa yang
sering saudara pakai
untuk mengobati sakit
Malaria?

Tet ogol agiriaringge
malaria in newema
kamajagalingam nino?

4

Menurut saudara
pengobatan apakah
yang paling baik untuk
menyembuhkan sakit
Malaria?
Ketika saudara
mengalami sakit apa
yang sudara lakukan?

Ao ara entewin tet
ogolok wengge malaria
kama jagalingam nino?

Bagaimana tanggapan
saudara pada saat
saudara mengalami

Ao ara entewino taram
enteriarenge malaria
nogop in newemayo?

5

6

Ao nogop ine wemayo
taram iriaringge?

Jawaban Penelitian
Rasa demam, mulut terasa pahit,
panas dan mual- mual. Kalau
saya rasa sakit langsung biasanya
dengan mama cari obat untuk
sembuhkan sakit yang saya
rasakan.‟
Ya cari daun obat saja dengan
mama, kalau tidak ke rumah sakit
karena obat rumah sakit tidak
terlalu suka dan jarang saya
minum. Kadang saya biasa
minum obat rumah sakit saya
langsung muntah. Itu yang saya
suka minum obat rumah sakit.
Melakukan pengobatan dengan
cara tradisonal di banding rumah
sakit, karena rumah sakit kadang
tidak sembuh- sembuh juga jadi
tidak begitu yakin dengan rumah
sakit.
Pengobatan yang paling baik
untuk sembuhkan sakit Malaria
kalau menurut saya ialah
pegobatan tradisional saja yang
lain tidak biasa saya percaya.
Mencari pengobatan tradisional
ya daun- daun macam daun
pepaya atau daun obat yang biasa
pakai untuk sembuhkan Malaria.
Tidak suka ke rumah sakit karena
biasa terlalu banyak obat dan
buat pusing juga.
Pengen cepat sembuh untuk bisa
beraktivitas kembali. Itu yang
biasa saya mencari bantuan

102

sakit Malaria saat itu?

7

Jalan keluar apa saja
yang saudara lakukan
saat saudara sakit
Malaria?

Tet elom bogoriaringge
ao malaria nogop in
newemayo?

8

Berapa lama waktu
untuk saudara
memutuskan kalau
benar- benar saudara
sedang sakit?

Ao malaria nogop in
newemayo putuh tane
jariaringe, naninkalo
jagalengam nino?

9

Setelah saudara
memutuskan bahwa
saudara mengalami
sakit apakah saudara
sungguh- sungguh
mencari pengobatan?

Ao nogop in newemayo
ao arayo taram
enteriaringe elom
agaiagan obat nelengam
nino?

10

Setelah saudara
mengetahui tempat
untuk pengobatan
apakah saudara
melakukan
pemeriksaan dengan
sungguh- sungguh?

Ao obat nolengamta
olejagamo aweya kewen
arat jagan periksa
emeneti enteriaringge?

pengobatan tradisional agar
supaya bisa sembuh dan sehat
kembali kalau sakit juga tidak
baik bikin pusing juga makanya
saya pengen lekas sembuh saja.
Macam minta bantuan sama
mama untuk membuat ramuan
tradisonal untuk menyembuhkan
Malaria. Jarang ke rumah sakit
dan minum obat ramuan biasa
sembuh dan saya percaya sekali
di bandingkan dengan
pengobatan rumah sakit.
2 sampai 3 hari memutuskan
untuk mencari bantuan. Seperti
yang saya bilang tadi yaitu
dengan mencari pengobatan
tradisonal seperti daun- daun dan
di bantu sama mama untuk
membuat ramuan.
Sunguh- sunguh mencari bantuan
pengobatan yang bisa sembuhkan
sakit Malaria dan tentunya
dibantu oleh mama untuk
membuat ramuan alam dan itu
benar- benar saya lakukan,
karena kalau tidak maka saya
akan sakit terus.
Sunguh- sunguh saya melakukan
pemeriksaan di rumah sakit dan
ketika mereka kasih obat biasa
saya gantikan dengan obat
tradisonal, karena kalau minum
obat rumah sakit saya biasa
langsung muntah makanya biasa
saya periksa kalau ada Malaria
berarti saya tingal membuat
ramuan tradisional yang dibantu
oleh mama.
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Identitas Subjek
Nama/ inisial : P.D
Jenis kelamin : Laki- laki
Umur

: 21 Tahun

Pendidikan

: SMA

Pertanyaan dalam
No
bahasa Indonesia
1
Apa yang saudara
lakukan ketika saudara
merasakan ada gejalagejala sakit pada diri
saudara?

Pertanyaan dalam
bahasa Amungme
Ao malaria nogop in
newemayo taram
ijiarengge?

2

Bagaimana tindakan
saudara saat sakit
Malaria?

Taram iriaringe malaria
nogop in newemayo ?

3

Pengobatan apa yang
sering saudara pakai
untuk mengobati sakit
Malaria?

Tet ogol agiriaringge
malaria in newema
kamajagalingam nino?

4

Menurut saudara
pengobatan apakah
yang paling baik untuk
menyembuhkan sakit
Malaria?

Ao ara entewin tet
ogolok wengge malaria
kama jagalingam nino?

5

Ketika saudara
mengalami sakit apa
yang sudara lakukan?

Ao nogop ine wemayo
taram iriaringge?

Jawaban Penelitian
Pad awaktu itu gejala- gejala
badan terasa demam dan tidak
enak badan, tidak mau bergerak
hanya pengen tidur saja. Disitu
saya sudah tahu kalau itu adalah
gejala sakit.
Tindakan yang biasa saya
gunakan untuk mengurangi rasa
sakit hanya olah raga atau kerja
sedikit- sedikit. Biasa jika badan
sudah berkeringat itu sudah
lumayan bisa bertahan sebelum
melakukan pengobatan.
Melakukan pengobatan di klinik
Malaria terdekat untuk melihat
hasil pemeriksaan kalau tidak ada
Malaria biasa tunggu beberapa
hari lagi terus kontrol lagi. Ada
juga saya gunakan obat
tradisional kalau rum,ah sakit
tidak membantuh saya untuk
sembuhkan sakit.
Menurut saya pengobatan yang
terbaik adalah pengobatan
tradisional, karena kalau
pengobatan rumah sakit kadangkadang bias sembuh dan biasanya
tidak sembuh- sembuh jadi tidak
begitu yakin juga. Tapi ada juga
obat rumah sakit yang sembuh.
Saya berdoa saja sebelum
meminta bantuan karena saya
yakin bias sembuh, dan juga
biasa saya minta bantu sama
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6

Bagaimana tanggapan
saudara pada saat
saudara mengalami
sakit Malaria saat itu?

Ao ara entewino taram
enteriarenge malaria
nogop in newemayo?

7

Jalan keluar apa saja
yang saudara lakukan
saat saudara sakit
Malaria?

Tet elom bogoriaringge
ao malaria nogop in
newemayo?

8

Berapa lama waktu
untuk saudara
memutuskan kalau
benar- benar saudara
sedang sakit?

Ao malaria nogop in
newemayo putuh tane
jariaringe, naninkalo
jagalengam nino?

kaka, teman, dan tanta untuk
membantu saya mencari obat
entah itu obat dari rumah sakit
atau obat tradisional. Tanta yang
memberikan obat tradisional
karena tanta yang lebih
pengalaman dalam membuat
ramuan tradisional. Dan ketika di
buat saya berdoa dan minum
setelah itu saya sembuh dari sakit
yang saya rasakan, sungguh luar
biasa.
Saya pengen sembuh dari sakit
Malaria tetapi kadang sakit itu
susah disembuhkan dengan baik,
maka dari itu saya biasanya kalau
sudah merasa sakit Malaria biasa
saya langsung mengobati
langsung tidak mau tunggutunggu karena kalau saya tunggu
biasa sakitnya lebih parah. Tapi
untungnya saya biasa melakukan
pengobatan tradisional jadi agak
aman.
Ke rumah sakit untuk
pemeriksaan darah lengkap
setelah itu pulang minum obat
tradisionla untuk mengurangi
serta mematikan penyakit
Malaria. Kadang saya mencari
keringat dengan berkerja di
kebun atau olah raga itu saja
yang biasa saya lakukan untuk
bisa sembuh dari sakit Malaria.
Jika tidak saya lakukan maka
sakitnya tambah berat dan susah
untuk disembuhkan secara cepat.
Saya putuskan kalau saya sedang
sakit itu 2 sampai 3 hari tetapi
kadang juga bisa sampai 1
minggu kalau gejala- gejalanya
kurang kelihatan. Setelah itu
biasanya saya menuju rumah
sakit dan melakukan pemeriksaan
dengan baik agar bisa tahu kalau
saya sedang sakit begitu.
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9

Setelah saudara
memutuskan bahwa
saudara mengalami
sakit apakah saudara
sungguh- sungguh
mencari pengobatan?

Ao nogop in newemayo
ao arayo taram
enteriaringe elom
agaiagan obat nelengam
nino?

10

Setelah saudara
mengetahui tempat
untuk pengobatan
apakah saudara
melakukan
pemeriksaan dengan
sungguh- sungguh?

Ao obat nolengamta
olejagamo aweya kewen
arat jagan periksa
emeneti enteriaringge?

Sungguh- sungguh melakukan
pengobatan karena saya ingin
sembuh kalau tidak ingin sembuh
maka saya tidak melakukan
pemeriksaan dengan benar. Dan
saya biasa dengan sungguhsungguh melakukan pengobatan
tradisional dengan baik jika saya
mengalami sakit Malaria saat itu.
Ia saya langsung melakukan
pemeriksaan secara lengkap di
rumah sakit untuk pastikan
apakah saya sedang mengalami
sakit Malaria, dan kalau sedang
mengalami sakit Malaria, dan
kalau sedang sakit maka saya
harus mengambil keputusan
untuk melakukan pengobatan
secara tradisional artinya harus
rutin minum ramuan tradisional
sampai waktu yang di tentukan
selesai.

Lampiran A-III
Surat Ijin Penelitian
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Lampiran A-IV
Foto- foto Penelitian
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Gambar 1.1
Subjek Penelitian wilayah Kompleks Dilo SP 6
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Gambar 1.2
Subjek Penelitian Desa Iwaka

112

Gambar 1.3
Subjek Penelitian Desa Kwamki Baru
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Gambar 1.4
Subjek Penelitian Desa Limau Asri
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Gambar 1.5
Subjek Penelitian Desa Wangireja SP IX
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Gambar 1.6
Klinik Malaria SP 9 tempat pemeriksaan Malaria
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Gambar 1.7
Proses Pemeriksaan Malaria di Klinik SP 9 yang dilakukan warga saat sakit
Malaria
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Gambar 1. 8
Rumah Sakit Mitra Mayarakat ( Rumah sakit karitas) termasuk salah satu
rumah sakit terbaik di Timika
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Gambar 1. 9
Salah Seorang Pasien Lagi lakukan Pemeriksaan Di Rumah sakit karitas
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Gambar 2.1
Foto bersama petugas kesehatan di PUSKESMAS Limau Asri
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Gambar 2.2
Proses jemur badan di terik matahari saat sakit Malaria
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Gambar 2.3
Proses asar badan di pinggir api saat sakit Malaria
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Gambar 2.4
Proses Pengobatan Tradisional dengan Daun Gatal
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Gambar 2.5
Proses Pengobatan Tradisional degan Daun Gatal
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Gambar 2.6
Daun Gatal Sebagai Pengobatan Tradisional Khas Suku Amungme Papua
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Gambar 2.7 Daun- daun Ramuan Tradisional yang dipakai untuk
menyembuhkan Sakit Malaria

