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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Latar belakang subyek yang meliputi identitas subyek, latar belakang 

subyek, respon yang muncul ketika mengetahui anaknya memiliki 

epilepsi. 

a. Identitas subyek (nama, usia, pekerjaan) 

b. Identitas anak (nama, usia) 

c. Identitas keluarga subyek (saudara kandung, orang yang tinggal 

serumah dengan subyek) 

2. Kehidupan keluarga subyek yang meliputi kehidupan awal pernikahan 

subyek, kehidupan subyek setelah mengetahui anaknya memiliki 

epilepsi, proses penerimaan dan perhatian keluarga terhadap anak. 

a. Kehidupan awal pernikahan subyek 

1) Kapan anda memutuskan untuk menikah? Bagaimana keadaan 

awal pernikahan anda sebelum memiliki anak? 

2) Setelah menikah apakah anda tinggal bersama orang tua atau 

tinggal di rumah yang berbeda? 

3) Permasalahan-permasalahan apa saja yang biasanya muncul 

sebelum memiliki anak? 

b. Kehidupan subyek setelah memiliki anak dan didiagnosa memiliki 

epilepsi 

1) Pada usia pernikahan ke berapa anda memiliki anak tersebut? 

Apakah ada permasalahan pada saat kehamilan? 

2) Bagaimana proses pada saat melahirkan anak tersebut? Apa saja 

permasalahan yang ada pada saat proses melahirkan? 
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3) Bagaimana kehidupan pernikahan setelah memiliki anak? 

Permasalahan apa saja yang biasa muncul? 

4) Pada usia anak yang ke berapa anda menyadari bahwa ada gejala 

yang tidak biasa pada anak? apa saja gejala-gejala yang muncul? 

5) Setelah anak anda didiagnosa memiliki epilepsi, bagaimana 

respon anda? Usaha-usaha apakah yang dilakukan oleh keluarga 

anda dalam merawat anak anda setelah didiagnosa epilepsi? 

6) Apakah ada gangguan lain yang muncul selain gejala epilepsi? 

Bagaimana anda mengatasi gangguan tersebut? 

3. Kehidupan sosial subyek yang meliputi relasi subyek dengan 

lingkungan sekitar tempat tinggal, relasi subyek dengan keluarga besar, 

dan sikap subyek dalam menerima stigma masyarakat terhadap 

anaknya. 

a. Bagaimana respon keluarga besar anda setelah mengetahui bahwa 

anak anda memiliki epilepsi? 

b. Dukungan-dukungan seperti apa yang diberikan dari keluarga atau 

rekan-rekan anda? 

c. Apakah anda pernah menerima stigma-stigma yang buruk berkaitan 

dengan anak anda di lingkungan sekitar anda? Bagaimana cara anda 

meresponya? 

4. Koping yang dilakukan subyek yang meliputi apa saja permasalahan 

yang muncul ketika memiliki anak dengan epilepsi, kejadian-kejadian 

yang memicu munculnya permasalahan pada subyek, proses penilaian 

subyek dalam pemilihan koping untuk menghadapi permasalahan. 
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a. Kejadian-kejadian apa yang biasanya memicu munculnya 

permasalahan subyek yang berkaitan dengan anak tersebut? (di 

rumah, di sekolah) 

b. Faktor yang memicu permasalahan pada anak (di sekolah, di rumah) 

c. Apa yang biasa anda lakukan dalam menghadapi permasalahan yang 

muncul? 
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ANGKET 

 

1. Identitas Anak 

a. Nama    : 

b. Usia   : 

c. Keluhan  : 

2. Identitas Keluarga 

a. Nama Orang Tua 

Nama Ayah  : 

Nama Ibu  : 

b. Pekerjaan Orang Tua 

Ayah   : 

Ibu   : 

c. Saudara Kandung  

Jumlah   : 

Usia   : 

Jenis Kelamin : 

3. Perkembangan Anak 

a. Pada masa kehamilan (bermasalah / tidak bermasalah )* Jika 

Bermasalah, ceritakan permasalahannya........................................ 

b. Bagaimana proses kelahiran anak? (memakai alat, caecar, normal, 

sungsang, dll)*, ceritakan permasalahannya................................... 

c. Gejala-gejala yang muncul sebelum anak didiagnosa 

epilepsi............................................................................................ 

d. Permasalahan apa saja yang muncul setelah anak didiagnosa 

epilepsi......................................................................................... 
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e. Apakah ada permasalahan dalam pengobatan anak dengan epilepsi, 

ceritakan permasalahannya............................................................ 

f. Bagaimana keluarga dan lingkungan sekitar menanggapi bahwa anak 

didiagnosa epilepsi?...................................................................... 

g. Permasalahan yang muncul dalam lingkungan sekolah anak yang 

memengaruhi prestasi belajar anak(contohnya kesulitan membaca, 

berhitung, berkonsentrasi, dll), ceritakan 

permasalahannya............................................................................ 
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Tabel 10 

Pedoman Koding Subyek 1 

No Kehidupan subyek (A) Koding 

Permasalahan yang dihadapi  

a. Riwayat epilepsi pada anak Aa 

b. Permasalahan ekonomi berkaitan dengan 

pengobatan 

Ab 

c. Permasalahan dalam keluarga dan rumah 

tangga 

Ac 

d. Permasalahan gangguan lain yang 

menyertai anak dengan epilepsi 

Ad 

e. Permasalahan dalam pengobatan Ae 

f. Bullying pada anak Af 

 

No Koping (B) Koding 

Emotion Focused Coping (E)  

1. Positif Reappraisal E1 

2. Accepting Responsibility E2 

3. Self-control E3 
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4. Escape-avoidance E4 

5. Distancing E5 

Problem Focused Coping (P)  

1. Planful problem solving P1 

2. Confrontive coping P2 

3. Seeking social support P3 
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TABEL 11 

VERBATIM SUBYEK 1 

Senin, 25 April 2016 

Pertanyaan Jawaban Koding Analisa Intensitas 

Malam tante Iya malam    

Tante nama lengkapnya 

siapa ya? 

Saya? MS    

Usianya berapa tante? 38 tahun    

Kalau kerja setiap hari 

dimana tante? 

Di Gatot Subroto    

Di Gatot Subroto? Iya, di Krapyak    

Diperusahaan mana tante? Di PT. SP    

Ooh, itu pabrik atau 

gimana tante? 

Itu distributor 

keramik 

   

Tante kerja di bagian apa 

ya? 

Saya di bagian 

keuangannya 

   

Oh di bagian keuangan. 

Sudah berapa tahun tante? 

Saya sudah di sana 

selama 16 tahun 

   

Wah lama banget ya tante 

berarti dari usia 22 tahun 

ya? 

Iya, dari usia 22 

tahun saya sudah 

disana 

   

Dulu memang kuliah di 

ekonomi tante? 

Iya saya kuliah di 

STIKUBANK 

ekonomi perbankan. 

   

Terus kalau di rumah ini 

ada siapa aja ya tante? 

Ada Oma, ada Opa, 

ada K, sama adik 

saya 

   

Berarti berempat ya tante? Iya berempat di 

rumah 

   

Setiap harinya kerja dari Berangkat sih jam    
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jam berapa sampai jam 

berapa tante? 

tujuh masuknya jam 

delapan pulang 

setengah lima 

Itu setiap hari tante? Sabtu 

Minggu? 

Kalau Sabtu sampai 

jam dua kali Minggu 

libur 

   

Berarti tiap hari yang anter 

jemput K Omanya ya? 

Iya sama Oma, kan 

Oma sekalian anter 

adik saya kerja. K 

ditungguin sih di 

sekolah daripada 

bolak balik jauh 

   

Oh iya, biasanya Oma 

nungguin. Dulu saya juga 

pernah ketemu di sekolah. 

Iya, kann jauh jadi 

ditungguin aja. 

   

Hehe. Kalau opa kerja juga 

tante? 

Enggak sih. Di 

rumah aja. 

   

Oh yaya. Kalau K nama 

lengkapnya siapa ya tante? 

KFH. Usianya 

delapan tahun. 

   

Dulu sebelum K sekolah di 

A sekolah dimana ya 

tante? 

Sekolah di THB, di 

stadion. Tapi kelas 1 

sampai semester 1 

selesai terus pindah 

ke A. 

   

Kenapa tante? Di situ dia 

kesulitan. Kesulitan 

untuk fokus. Jadi 

kalau di deketin 

gurunya baru mau 

mengerjakan tapi 

kalau gurunya ke 

tempat temennya 

yang lain dia udah 

asik sendiri. 

Ad Subyek mengakui 

bahwa anak 

memiliki 

kesulitan dalam 

konsentrasi 

mengerjakan 

tugas 

+++ 

Jadi memang harus di 

dampingi gitu ya tante? 

Iya harus di 

dampingi. Kalau di 
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sekolah gitu kan gak 

bisa. 

Oh itu sekolah biasa ya 

tante? 

Iya itu sekolah biasa. 

Kalau dulu TK nya 

di TK Y. 

   

Berarti 1 semester aja ya 

tante terus pindah ke A. 

Iya 1 semester aja. 

Terus kan saya 

psikolog kan dulu, 

terus katanya 

memang dia butuh 

pendampingan 

yang lebih. Jadi 

belum bisa untuk di 

sekolah yang secara 

klasikal. 

Ad Anak subyek 

membutuhkan 

pendampingan 

khusus karena 

anak tidak dapat 

bersekolah di 

sekolah umum 

+++ 

Dulu juga di tungguin 

Oma? 

Enggak. Kalo di 

sekolah gitu kan gak 

boleh ditungguin. 

Sekolahnya pulang 

jam setengah dua. 

   

Kemarin saya sempat 

ngobrol sama Oma, 

katanya di sekolah sering 

di gangguin teman-

temannya ya tante? 

Iya, pernah di 

tonjok, sampai K 

gak mau berangkat 

sekolah duluan. 

Sampe pipinya 

biru, dicakar, 

digigit sama teman-

temannya.  

Af Anak pernah 

mengalami 

bullying 

+ 

Lha terus gurunya gimana 

tante? Gak ada perhatian? 

Gak ada perhatian 

dan kita gak dikasih 

tahu. Jadi saya ke 

sana sendiri, tanya 

sendiri. Katanya 

kepala sekolahnya 

juga gak tau. Tapi 

kan gak mungkin 

kan kalau gak tahu. 

Kan dia ke UKS 

P2 Subyek 

mengambil 

tindakan secara 

langsung dalam 

menghadapi 

bullying yang 

terjadi pada anak 

+++ 
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juga, gak mungkin 

kalau gak tahu. Jadi 

ya udah gak sreg aja 

sama sekolahnya. 

Terus di pindah ke sekolah 

A? 

Iya.    

Dulu sempet ke psikolog 

juga tante? Di tes gitu? 

Iya, dulu kan 

sebelum masuk ke A 

kan harus tes dulu. 

Ya IQ nya memang 

kurang, kurangnya 

Cuma sedikit, dan 

ya itu butuh 

pendampingan 

karena kurang bisa 

fokus. Agak 

cenderung ke Hiper 

gitu ya? 

Ad Subyek mengakui 

anaknya memiliki 

gangguan lagin 

selain epilepsi 

+++ 

Oh ya tante. Jadi kalau 

ditinggal asik sendiri ya 

tante 

Haha, iya.    

Kalau dulu awalnya 

epilepsi itu umur berapa 

tante? 

Umur empat tahun.    

Dari lahir atau gimana 

tante? 

Oh enggak. Jadi 

umur empat itu 

secara gak sengaja 

kan dia tidur terus 

ini tangannya kena 

saya, kan saya 

tidur selalu di 

sebelahnya dia. 

Terus matanya, 

cuma matanya aja 

yang kedip-kedip 

gitu. 

Aa Subyek 

menceritakan 

awal mula anak 

memiliki epilepsi 

 

Itu sering? Atau Cuma Waktu dulu kan saya 

masih di Anggrek 
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beberapa kali aja tante? ikut suami sebelum 

saya di sini, terus 

waktu itu saya bawa 

ke Tlogorejo katanya 

gak apa-apa. 

Tekanan darahnya 

dan lain-lainnya 

normal terus dibawa 

pulang kok besoknya 

kaya gitu lagi, terus 

akhirnya di kasih 

obat apa ya..hm 

namanya Depaken 

waktu itu. Terus gak 

apa-apa terus suruh 

EEG. EEG pertama 

tidak ada hasil apa-

apa, normal. Tapi 

terus habis itu 

minum obat kok 

masih kadang suka 

kejang. Terus di 

EEG lagi, ternyata 

memang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anak menjalani 

EEG sebanyak 

dua kali untuk 

memastikan 

kejang yang 

disebabkan oleh 

epilepsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itu awal mulanya dari 

jatuh atau gimana tante? 

Nah itu gak tau. Gak 

tau saya. Tapi dulu 

mungkin ini, dulu 

itu pernah di atas 

sini main sama 

ayahnya lari 

kepleset jatuh 

kebentur dahinya. 

Mungkin itu atau 

mungkin dia jatuh 

saya gak tahu. Cuma 

pada waktu itu 

dahinya ini sampai 

bengkak ada 

telurnya gitu di sini, 

dan dulu waktu di 

EEG memang ada 

 

Aa 

 

 

 

 

 

Aa 

 

Riwayat anak 

sebelum 

menjalani EEG 
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kelainan di otak 

sebelah kiri. Ya 

mungkin itu, 

menurut saya itu. 

Tapi dulu selama hamil 

dan proses melahirkan 

tidak ada masalah tante? 

Dulu normal atau cecar 

tante? 

Dulu normal. Ya gak 

ada apa-apa sih. Gak 

ada kejadian apapun. 

Tapi dulu waktu K 

umur dua tahun 

pernah panas tinggi 

tapi gak sampai step, 

langsung dibawa ke 

Panti Wilasa. Belum 

sampai step sih tapi 

panas tinggi tiba- 

tiba dan opname 

sampai tiga hari, 

terus pindah ke 

Tlogorejo, terus 

udah gak apa-apa. 

Terus umur empat 

itu baru ada gejala 

itu. 

   

Setelah K didiagnosa 

epilepsi apa ada 

pengobatan khusus gitu 

gak tante? 

Ya pakai obat itu 

Depaken itu. 

   

Itu selama berapa tahun 

tante? Kan biasanya ada 

yang sampai menjalani 

pengobatan minimal 

selama dua tahun gitu? 

Oh ya, saya pernah 

coba itu ke 

beberapa dokter, 

beberapa kali 

pindah, akhirnya 

saya ke dokter yang 

di Hermina, dokter 

Alifiani, terus di 

kasih obat Depaken 

sama ada satu lagi 

saya lupa namanya, 

tapi kayaknya gak 

cocok soalnya otot 

E4 

 

 

 

 

 

 

E4 

Subyek 

memeriksakan 

anaknya ke 

beberapa dokter 

 

 

 

 

Beberapa kali 

+++ 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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geraknya dia jadi 

lemah, pegang pensil 

jatuh, pegang sendok 

jatuh. Terus selama 

2-3 bulan disitu 

terus saya pindah 

ke dokter yang di 

Tlogorejo, Profesor 

Zainal Mutakin ahli 

bedah syaraf. 

Depakennya lanjut 

terus obat satunya itu 

dihapus, di ganti 

dengan Clobazan 

sampai kira-kira 

belum ada satu tahun 

Clobazan hilang dari 

peredaran, terus saya 

gak pake itu sama 

sekali saya Cuma 

pakai sirupnya aja. 

Ae subyek tidak 

merasa cocok 

dengan dokter 

yang merawat 

anaknya, 

sehingga subyek 

mencari dokter 

dan rumah sakit 

yang lain 

++ 

Terus kalau kontrol sampai 

sekarang sering tante? 

Kalau kontrol kata 

dokternya sampai 

nanti kalau tiba-tiba 

dia sering kambuh 

dia harus kontrol tapi 

kalau enggak dan 

minum obat itu 

sampai satu tahun 

gak ada apa-apa 

balik kesana mau di 

evaluasi. 

   

Berarti ini masih proses 

pengobatan juga ya? 

Cuma sampai 

sekarang ya Puji 

Tuhan gak ada apa-

apa. 

   

Jadi dari kambuh terakhir 

sampai sekarang sudah 

berjalan berapa lama? 

Hmmm terakhir dia 

serangan itu Januari 

kemarin 2016.tapi ya 

semoga aja sampai 
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januari tahun depan 

tidak ada kambuh 

lagi, jadi Cuma 

kontrol lihat gimana 

Tapi Januari sampai 

sekarang belum ada 

serangan lagi ya tante? 

Iya belum ada.    

Biasanya kalau kambuh itu 

pas keadaan gimana tante? 

Kalau dia 

kedinginan jadi 

waktu yang tahun 

kemarin sebenarnya 

dia itu sudah bisa 

free, sampai 6 bulan. 

Lalu ada kegiatan 

outbound, nah dia 

mandi pakai air 

dingin di daerah 

Sekatul, kan airnya 

dingin itu. Terus 

pulang, tidur terus 

kambuh itu. Jadi 

kalau kedinginan 

dan kecapaian itu 

pasti kambuh juga. 

 

 

 

 

 

 

Aa 

 

 

 

 

 

 

Subyek 

memperhatikan 

keadaan yang 

membuat epilepsi 

anak kambuh 

 

Terus dibawa ke rumah 

sakit tante? 

Oh enggak. Kalau 

gitu gak saya bawa 

ke rumah sakit, 

soalnya kan gak 

lama itu ya, ya...gak 

sampai satu menit 

   

Terus biasanya kalau 

begitu diapain tante? 

Dimiringin. 

Tadinya kan tegak 

tidurnya terus 

dimiringin jadi biar 

kalau ada kotoran 

biar bisa keluar 

P2 Subyek 

memberikan 

pertolongan pada 

anak pada saat 

epilepsinya 

kambuh 

+++ 

Emangnya sampai berbusa 

tante biasanya? 

Oh enggak. Dia gak 

sampai berbusa sih, 

P2  +++ 
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Cuma kalau 

misalnya ada yang 

harus dikeluarkan 

mungkin dahak 

atau ludahnya bisa 

keluar biar tidak 

masuk ke paru-

parunya, jadi 

dianjurkan 

dimiringkan. Dan 

lidahnya tidak 

boleh di apa-

apakan, biasanya 

kan dijepit sesuatu 

gitu kan, nah itu 

tidak boleh, malah 

nanti udaranya gak 

bisa masuk. Jadi 

kalau dia miring 

otomatis dia akan 

membuka 

mulutnya jadi 

udaranya bisa 

masuk. 

Itu informasinya 

diberitahu oleh dokter? 

Iya, dari dokter 

Alifiani, saya coba 

cari-cari informasi, 

konsultasi gitu. 

P3 Subyek mencari 

informasi yang 

berkaitan dengan 

kondisi anak 

melalui dokter. 

+++ 

Sering ikut seminar-

seminar gitu gak tante? 

Oh gak pernah. 

Cuma konsultasi 

sama dokter biasa 

aja gitu. Dulu malah 

pernah parahnya 

waktu masih di 

Hermina kan sebulan 

sekali harus kontrol 

tapi saya gak ada 

setahun, itu pasti 

sebulan sekali ada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

 

kambuh. Jadi 

sebelum kontrol 

pasti ada kambuh. 

Tapi kalo yang di 

Tlogorejo itu tiga 

bulan sekali 

kontrolnya. Terus 

kan saya pisah 

dengan ayahnya 

dan harus bayar ini 

bayar itu, saya 

bilang sama 

dokternya kalau 

saya harus tiga 

bulan sekali 

kontrol saya gak 

mampu, terus ya di 

kasih tau itu sama 

dokternya, ini kan 

gak apa-apa gak 

harus kontrol gak 

apa-apa, kan juga ini 

anaknya gak di apa-

apain gak di periksa, 

kan saya kesana juga 

sekalian minta resep. 

Terus saya ditanyain 

ada BPJS tidak, ada 

dari kantor ada, ya 

sudah gini saja kalau 

memang cuma resep 

yang harus ditebus 

aja kaya C itu tapi 

karena itu 

menghilang ya saya 

udah gak pakai resep 

itu lagi akhirnya ya 

saya pakai resep 

dokter BPJSnya, 

minta aja sama 

dokter BPJSnya, tapi 

kan karena udah gak 

 

 

Ab 

 

Subyek mengaku 

tidak mampu 

membiayai 

pengobatan anak 

jika anak harus 

check up secara 

rutin ke rumah 

sakit 

 

 

+++ 



103 

 

 

ada ya gak minta.  

Jadi terakhir kambuh 

Januari itu ya tante? 

Iya Januari itu, 

kecapaian dan ada 

saudara yang 

meninggal juga jadi 

banyak saudara-

saudara yang 

seumuran dia juga 

dateng, mainan lari-

lari jadi kecapaian. 

   

Dulu awal didiagnosa 

epilepsi rasanya gimana 

tante? 

Ya kaget. Kan 

soalnya dalam 

pikiran kita orang 

awam yang belum 

tau apa-apa kan 

dikira itu gen ya dan 

kebetulan dokter 

yang jaga di 

Tlogorejo itu juga 

bilang gen, kita 

bertanya-tanya siapa, 

dari keluarga juga 

gak ada riwayat 

epilepsi, dari 

keluarga ayahnya 

juga gak ada. Setelah 

itu saya ke dokter 

Sumantri dia bilang 

bukan dari gen, bisa 

dari jatuh atau apa 

gitu juga bisa. Terus 

ya kalau dia sakit-

sakit biasa ya ke 

Sumantri itu 

sekalian konsultasi. 

Jadi setiap orang 

bisa kena, tinggal 

pemicunya itu apa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek konsultasi 

mengenai kondisi 

anak pada dokter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Jadi selama ini usaha yang 

dilakukan langsung ke 

Iya. Langsung cari 

rumah sakit, 

P2 Subyek 

mengambil 

+++ 
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rumah sakit gitu ya tante? langsung cari 

dokter. 

tindakan langsung 

dalam mengobati 

anaknya 

Jadi awal kena epilepsi 

yang usia 4 tahun itu ya 

tante. 

Iya usia 4 tahun itu. 

Bisa karena yang 

umur  dua tahun dia 

demam tinggi 

walaupun itu gak 

sampai kejang. Tapi 

kan kita juga gak tau 

itu salah satu 

faktornya atau 

karena benturannya 

itu. 

   

Terus tante, waktu tante 

sadar kalau K butuh 

pendampingan yang lebih 

itu kapan tante? 

Ya itu, waktu itu 

saya kan bingung, 

terus saya 

browsing, terus ada 

artikel tentang 

sekolah A. 

P2 Subyek mencari 

tahu melalu 

internet untuk 

mengatasi 

kebingungannya 

+++ 

Kalau dari K sendiri sudah 

mulai kelihatan kalau 

butuh pendampingan 

khusus itu dari kecil atau 

dari usia berapa tante? 

Emmm, dia 

kelihatan itu mulai 

TK B. Jadi kalau 

pas TK A itu baik-

baik aja. Nah pas 

TK B itu kelihatan 

dia harus ada 

pendampingan. 

Waktu itu saya cari 

sekolah yang sekelas 

isinya 20. Saya pikir 

dia bisa kalau 

sekelas isinya 20 tapi 

ternyata ya gak 

kekejar juga. Kalau 

waktu TK A itu kan 

belum mulai belajar 

nulis, belum mulai 

belajar membaca, ya 

sudah sedikit tapi 

Ad Subyek 

menjelaskan sejak 

kapan kondisi 

anaknya 

menurun. Kondisi 

anak menurun 

setelah anak 

didiagnosa 

epilepsi 

+++ 
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kebanyakan main. 

Tapi mulai TK B 

kalau di dikte kok 

dia gak bisa. Jadi 

untuk membedakan 

huruf itu b dan d 

kebalik, terus saya 

kita itu wajar. Terus 

ya saya cari sekolah 

yang muridnya 

sedikit tapi ya gak 

kekejar juga juga.  

Nah kalau untuk gangguan 

lainnya itu, muncul dari 

epilepsinya atau gimana 

tante? 

Nah itu saya gak tau.    

Tapi gangguan itu muncul 

setelah didiagnosa 

epilepsi? 

Iya, sesudah 

didiagnosa epilepsi 

tapi saya gak tahu itu 

akibatnya dia atau 

enggak. Cuma kan 

saya baca kalau 

memang gangguan 

ada di sebelah kiri 

itu ada gangguan 

untuk belajar. Lha 

mungkin itu karena 

itu atau enggak saya 

gak tahu, cuma dia 

itu terlambat 

bicara terus saya 

panggilkan terapis 

bicara dari YPAC 

jadi sampai umur 

dua tahun masih 

yang ah eh ah eh 

belum bisa bicara, 

bicaranya masih 

sedikit sekali. Jadi 

setelah di terapi baru 

 

 

Ad 

 

 

 

Ad 

 

P3 

 

 

Anak mengalami 

gangguan pada 

otak kirinya yang 

membuat anak 

memiliki 

gangguan belajar 

 

Subyek mencari 

bantuan dari 

orang lain untuk 

membantu 

perkembangan 

anak 

+++ 

 

 

 

 

 

+++ 

 

+++ 
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bisa. 

Umur dua tahun itu ya 

tante? Terus waktu TK B 

berarti umur lima tahun 

ya? Itu baru kelihatan 

gangguan lainnya setelah 

didiagnosa epilepsi? 

Iyaa umur setelah itu 

baru kelihatan 

   

Tapi dari dokternya sendiri 

gak pernah cerita apa 

penyebab pastinya ya 

tante? 

Dokter gak pernah 

bilang, jadi 

dokternya Cuma 

bilang mungkin gen, 

mungkin ini 

mungkin itu. Dokter 

tidak bisa 

memastikan 

   

Terus dengan kondisi K 

yang seperti ini bagaimana 

tante? 

Ya usahanya ya di 

sekolahkan di 

tempat yang tepat 

dan terapi 

P1 Subyek sadar 

anaknya 

membutuhkan 

sekolah yang 

tepat supaya ada 

perkembangan 

untuk anaknya 

+++ 

Sampai sekarang terapinya 

masih berjalan tante? 

Masih. Kalau terapi 

okupasi ada di 

sekolah, tapi kalau 

terapi belajarnya 

manggil Bu Lia dari 

Bintang 

   

Sudah berapa lama 

terapinya? 

Ya ini semenjak 

masuk di sekolah A. 

Kelas satu.  Waktu 

itu kan memang K 

tidak dinaikan kelas, 

karena masuknya 

juga terlambat, 

ngejarnya juga sudah 

susah, terus jadinya 

ini buat adaptasi 
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dulu aja selama 

sampai kenaikan. 

Nilainya 

sebenarnya bagus, 

tapi ya itu untuk 

baca tulis 

ngitungnya masuh 

dibantu semua. Jadi 

ya sudah jangan 

dinaikan dulu. Habis 

itu baru terapi 

dengan Bu Lia. 

Ad Anak masih 

memerlukan 

bantuan dalam 

proses belajar 

+++ 

 

 

Ada kemajuan tante dari 

terapi itu? 

Ada. Ya kalau saya 

memang gak 

telaten orangnya 

untuk ngajari baca 

tulis gitu, spaneng 

saya rasanya. Jadi 

ya terbantu sekali. 

P3 Subyek mencari 

bantuan orang 

lain untuk 

membantu 

perkembangan 

anaknya 

+++ 

Pernah sampai ngerasa 

stuck gitu gak tante? 

Ya pernah. Sampai 

saya ngerasanya 

sampai stres juga 

gitu, ini gimana, 

bingung, kok 

sekolah gak bisa 

ngikutin, belum 

yang sakit gini, duh 

pusing saya 

rasanya. Belum lagi 

dulu saya sering 

bertengkar, jadi 

dah dah mending 

saya keluar dari 

rumah itu, karena 

saya juga mikir kan 

kalau saya stres 

yang kasian juga K. 

Kan otomatis 

terlampiaskannya 

ke anak. Kalau gini 

 

 

 

 

 

Ac 

E4 

Subyek 

mengalami 

permasalahan 

rumah tangga 

semenjak 

memiliki anak 

dan didiagnosa 

epilepsi 

 

Subyek memilih 

untuk menghidari 

permasalahannya 

dengan keluar 

dari rumah 

suaminya 

 

 

 

+++ 

+++ 
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kan saya sudah gak 

mikir apa-apa saya 

hanya fokusnya ke 

K.  

Berarti dulu tante menikah 

tahun berapa ya? 

Tahun berapa yaaa, 

tahun....tahun 2007 

   

Terus berapa lama tante?  Setelah menikah, ada 

K, terus pisahnya 

dua tahun yang lalu. 

Jadi waktu K masih 

di sekolah yang lama 

sampai semester dua 

itu bener-bener saya 

sudah gak tahan. 

   

Dua tahun yang lalu 

berarti tahun 2014? 

Iya tahun 2014 

pertengahan. 

   

Maaf ya tante, dulu setelah 

menikah tante di rumah 

sini atau ikut suami? 

Ikut ayahnya K.     

Punya K setelah menikah 

berapa lama tante? 

Langsung kok, 

menikah langsung 

ada K. Terus dia 

umur 3 bulan saya 

pindah ke sini lagi 

karena kan saya 

kerja, ayahnya juga 

kerja juga, nanti 

anaknya gimana 

hehe. Terus balik 

lagi ke rumah 

ayahnya, tapi ya 

Cuma sampai 2 

tahun terus ya saya 

keluar dari rumah 

sana ke sini. 

   

Di mana ya tante? Di Anggrek sana    
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Kalau dulu sebelum ada K, 

biasanya permasalahannya 

apa tante? 

Ga pernah. Gak ada.    

Oh gak pernah? Jadi 

munculnya 

permasalahannya setelah 

memiliki anak? 

Iya, setelah punya 

K. Setelah punya K 

kok rasanya 

masalah semakin 

menjadi-jadi, 

hubungan semakin 

renggang 

Ac Hubungan subyek 

dengan suaminya 

semakin renggang 

semenjak 

memiliki anak 

+++ 

Dulu waktu proses hamil 

sampai melahirkan di 

Anggrek? 

Iya, di rumah 

Anggrek. 

   

Kalau dulu muncul 

permasalahan selalu 

munculnya dari K gitu 

tante? Maksudnya hanya 

seputar permasalahan 

anak? 

Iya. Saya kan 

otomatis stres 

mikir K, spaneng, 

jadi dirumah 

bawaannya marah-

marah terus, 

ngajarin dia 

belajar juga 

jadinya gak fokus 

kan, jadi anak ini 

ikutan stres juga. 

Terus daripada 

saya lanjutkan, dan 

anaknya juga tidak 

semakin baik, jadi 

saya keluar aja. 

 

 

 

 

E4 

Subyek merasa 

tertekan dengan 

masalah yang 

terjadi dalam 

rumah tangganya 

sehingga subyek 

memilih berpisah 

dari suaminya 

supaya keluar dari 

situasi yang 

menekan dirinya 

 

 

 

 

+++ 

Tapi sekarang K masih 

sering ketemu ayahnya? 

Enggak. Dia juga 

gak pernah tanya 

ayahnya. Tapi ya 

gak tau ya, dulu 

soalnya kan saya 

kalau siang kerja, 

kan kalau siang sama 

tantenya yang sana, 

gak tahu kenapa dia 

kalau sama tantenya 
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itu juga gak deket 

entah waktu saya 

tinggal gimana 

gimananya kan saya 

juga gak tahu. Jadi 

kaya gimana ya, 

tantenya ingin 

memiliki dia padahal 

kan dia kan anak 

saya. 

Oh tantenya belum 

menikah? 

Tidak menikah. 

Sekarang sekitar 

umur 50 tahunan. 

Kan dia cucu satu-

satunya, lha 

neneknya kan di 

Purwodadi. Jadi 

serumah itu 

berempat saya, 

ayahnya, K, dan 

tantenya itu. Lha itu 

entah kenapa kok ya 

gak bisa deket. 

Anaknya gak mau. 

Jadi saya ya bertanya 

ada apa. Cuma kok 

kalau saya pulang, 

mintanya belajar 

sama saya padahal 

kalau disinipun 

kalau belajar sama 

omanya, sama 

opanya ya mau. Jadi 

kan seperti timbul 

pertanyaan ada apa, 

anak ini di sana 

diapakan. Jadi 

daripada berlanjut 

terus dan kebetulan 

suami tidak 

mendukung dia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek 

mengambil 

langkah keluar 

dari rumah 

supaya lebih 

fokus dalam 

merawat anaknya 

karena suami 

tidak mendukung 

langkah yang 

diambil subyek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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sekolah di A, terus 

saya bawa ke 

psikolog juga dia 

tidak mendukung, 

ya akhirnya saya 

mengambil langkah 

keluar dari rumah, 

mengambil langkah 

sendiri demi anak 

saya. 

Oh jadi suami tidak 

mendukung K sekolah di 

A itu tante? 

Iya. Katanya sekolah 

SLB. Dia hanya 

mendengar entah 

dari siapa saya gak 

ngerti, dia tidak 

pernah melihat itu 

sekolahnya seperti 

apa, kondisi anaknya 

membutuhkan yang 

seperti apa itu dia 

gak ngerti. Maunya 

sekolah yang 

normal. Ya siapa 

yang mau anaknya 

seperti ini, Cuma 

kan kita harus ya 

kalo memang harus 

sekolah di situ ya 

gak apa-apa sesuai 

kebutuhan anak. 

kan juga dia 

masuknya di sekolah 

yang regular bukan 

yang SLB nya. Jadi 

harapan saya nanti 

setelah dia bisa 

konsentrasi, bisa 

fokus, dia bisa 

sekolah di sekolah 

normal. 

 

 

 

 

 

 

E3 

 

 

 

 

 

 

Subyek lebih 

memperhatikan 

kebutuhan 

anaknya dan tidak 

mengikuti 

keinginannya 

sendiri untuk 

menyekolahkan 

anak di sekolah 

umum. 

 

 

 

 

 

 

++ 
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Oh jadi ayahnya seperti 

denial gitu ya tante? Tidak 

bisa menerima keadaan K? 

Iya, iya. Mungkin 

tidak bisa menerima. 

Maunya K di 

sekolah normal. Ya 

saya ya sebenarnya 

juga maunya 

seperti itu, maunya 

K di sekolah 

normal, cuma kan 

keadaannya seperti 

ini, kasihan anak 

saya kalau di paksa 

sekolah di sekolah 

normal. Dia harus 

ngejar ini ngejar itu 

sementara dia tidak 

ada pendampingan 

khusus. Kecuali di 

sekolah yang kita 

bisa mendampingi, 

itu kan beda. 

 

 

E3 

 

Subyek tidak 

menuntut anak 

untuk bersekolah 

di sekolah umum 

karena keadaan 

anaknya yang 

tidak 

memungkinkan 

bersekolah di 

sekolah umum 

 

 

 

++ 

Iya kalau sekolah normal 

biasanya tidak diizinkan 

untuk ditungguin ya tante. 

Terus untuk relasi dengan 

keluarganya gimana tante? 

Setelah tahu K epilepsi 

gitu? 

Iya. Yaa pasti sedih 

ya sedih, Cuma ya 

harus dihadapi, ya 

berusaha diobati. 

E3 Subyek 

mengontrol 

perasaannya 

dalam 

menghadapi 

permasalahannya 

++ 

Kalau dari ayahnya juga 

sudah tahu? 

Sudah. Sudah tahu. 

Waktu itu kan dia 

umur empat masih di 

rumah ayahnya. 

   

Oh iya, untuk 

pengobatannya juga pas itu 

sama ayahnya? 

Iya. Ya selama ini 

kan dia sebenarnya 

juga tahu kondisi 

anaknya, Cuma dia 

seperti mau 

mengingkari gitu 

lho. Belum bisa 

menerima. Dia 

Ac 

 

 

 

Suami subyek 

tidak dapat 

menerima 

keadaan anaknya 

saat ini dan 

memicu 

renggangnya 

hubungan subyek 

+++ 
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mendiamkan saya, 

saya juga gak tahu 

kesalahan saya apa, 

tibat-tiba jadi 

bentrok, akhirnya 

apa yang selama 

saya pendam 

selama ini saya 

keluarkan semua 

terus saya minta 

dijemput pindah ke 

rumah sini. 

 

 

 

E4 

dengan suaminya 

 

 

 

 

+++ 

Tahun 2014 itu tante? 

Sama K juga? 

Iya. Ya sudah saya 

disini aja saya udah 

gak mau ke sana 

lagi. Jadi ya kalau 

misalnya ayahnya 

mau tengok anaknya 

ya silahkan tapi 

jangan dibawa. Mau 

ke sini dari pagi 

sampai malam gak 

masalah yang 

penting jangan 

dibawa pergi. Dan 

anaknya juga gak 

mau haha. Tapi ya 

kalau ayahnya kesini 

juga gak pernah 

sendirian, selalu 

bawa teman, itupun 

bisa diitung dari 

awal saya ke sini 

sampai sekarang 

paling gak ada 

sepuluh kali selama 

dua tahun ini. 

   

Oh, berarti selama ini 

sekolah, pengobatan tante 

semua? 

Iya saya semua 

yang membiayai 

dari sekolah 

Ab Subyek 

membiayai semua 

kebutuhan 

+++ 
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sampai 

pengobatan. 

anaknya karena 

suaminya tidak 

memberikan 

nafkah 

Gimana tante 

perasaannya? 

Yaaa, puji Tuhan 

ada aja jalannya 

hehe 

   

Ya syukurlah tante, 

dikasih jalan lancar. Oh 

iya, kemarin Oma sempat 

cerita katanya K juga suka 

pijet yang di Katedral itu 

ya tante? 

Oh iya. Itu setiap 

hari kamis. Dia pijet 

gitu. 

   

Sampai sekarang tante? Iya sampai sekarang, 

setiap hari kamis 

   

Ada kemajuan tante? Ya ada. Jadi ya apa 

yang bisa 

dilakukan dan 

masih bisa diterima 

dengan nalar ya 

kita lakuin lah 

selama kita bisa 

dan mampu ya kita 

lakukan. Kan juga 

buat kesembuhan 

anak juga. Siapa 

tau dengan ini bisa 

sembuh, siapa tahu 

dengan itu bisa 

sembuh 

P1 Subyek 

melakukan 

apapun untuk 

membuat kondisi 

anak semakin 

baik 

++ 

Jadi ya segalanya yang 

bisa dilakuin ya dilakuin 

ya tante? 

Iya, apa saja lah 

yang bisa dilakukan 

ya saya lakukan. 

   

Iya sendirian lagi ya tante? Iya. Tapi ya 

bersyukur punya 

orang tua yang 

bantu, support, 

dari perusahaan ya 

P3 Subyek 

mendapatkan 

dukungan yang 

positif dari 

keluarga dan 

+++ 
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bantu, kan yang 

punya kantor saya 

ini dulu papi saya 

kerja sama dia jadi 

tahu saya dari kecil. 

Saya di tarik kerja di 

situ. Saya ya terbuka 

aja, cerita kondisi 

saya seperti ini, ya 

dibantu 

perusahaan 

tempatnya bekerja 

Dibantu untuk 

pengobatannya juga? 

Iya. Ya waktu itu 

dibantu 

pengobatannya 

selama tiga bulan, 

sebelum BPJS nya 

jadi. Tapi kan untuk 

obat-obatnya juga 

minta sama 

dokternya obat-obat 

yang generik. Dulu 

obat yang  Dopaken 

itu kan mahal, sampe 

seratus sekian, lha 

ini Cuma separonya 

aja, komposisinya 

masih sama, cuma 

beda pabrik. Tapi 

dokternya bilang 

sama saja, udah 

pakai yang ini saja. 

   

Berarti untuk 

pengobatannya memang 

mahal ya tante? 

Iya. Memang 

mahal. Makanya 

saya bilang kalau 

saya harus tiga 

bulan sekali 

konsultasi kesini 

saya gak mampu. 

Sekali ketemu 

dokternya, omong-

omong aja udah 

Ab Subyek 

mengalami 

permasalahan 

biaya untuk check 

up anak jika itu 

dilakukan tiap 

bulan 

+++ 
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habis tiga ratus 

lima puluh ribu. 

Gak ada obat sama 

sekali. Jadi itu Cuma 

daftar ke 

Tlogorejonya, 

konsultasi bayar 

dokternya 350ribu, 

dan anaknya gak 

diapa-apain. Cuma 

saya kan minta 

resepnya aja. Terus 

dikasi tahu solusi 

kalau ke dokter 

BPJS minta aja resep 

ini. Cerita aja sama 

dokternya 

keadaanya. Jadi 

nebusnya gak perlu 

dateng ke saya. 

Kecuali kalau nanti 

keadaan darurat, 

anak kambuhnya 

sering atau kalau 

nanti dia tidak ada 

kambuh selama 

setahun kontrol lagi 

untuk evaluasi. 

Semoga saja gak ada 

kambuh lagi. Ya 

harapannya semoga 

dengan pengobatan 

ini selama dua tahun 

bisa sembuh, bebas, 

kan karena juga 

bukan dari gen 

semoga lebih mudah 

untuk disembuhkan. 

Selain membiayai 

pengobatan apa lagi yang 

butuh biaya lebih tante? 

Iya. Untuk sekolah 

saya dibantu oleh 

kepala sekolah, 

P3 Subyek 

mendapatkan 

bantuan dari 

+++ 



117 

 

 

Kan K butuh terapi, 

sekolah dan lain –lain ya 

tante? 

sampai saya 

mampu untuk 

membayar ya 

kebetulan ada 

rejekinya untuk 

anak ya Puji 

Tuhan. Ya memang 

butuh biaya 

banyak. 

pihak sekolah 

supaya dapat 

membayar sesuai 

dengan 

kemampuannya 

Kalau dari ayahnya 

membantu juga tante? 

Enggak pernah. 

Pokoknya dari dia 

lahir, semua biaya 

saya yang 

membiayai, sekolah 

saya yang 

membiayai semua, 

ayahnya tidak 

pernah ikut-ikutan. 

Kan saya juga gak 

pernah menuntut ini 

menuntut itu, Cuma 

kok lama-lama saya 

kok yang didiamkan 

padahal kan saya 

sudah membantu 

kamu, kamu tidak 

pernah kasih uang ke 

saya ya saya diam 

saja, kok malah saya 

didiamkan, dan anak 

saya seperti mau 

direbut dan 

dijauhkan dari saya 

untuk diambil sama 

kakaknya. Dulu saya 

pernah dibawa pergi 

sama tantenya itu ke 

Purwodadi, tapi saya 

lihat kok obatnya K 

hilang dua, saya 

suruh suami saya 

Ac Subyek sudah 

menghadapi 

permasalahan 

ekonomi sejak 

awal kelahiran 

anaknya karena 

ayahnya tidak 

pernah 

memberikan 

nafkah. 

+++ 
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jemput atau saya 

telepon papah saya 

suru menjemput. 

Terus langsung 

mereka berdua 

pulang ke Semarang 

naik kereta. Jadi 

seakan-akan saya 

seperti mau 

dijauhkan dari anak 

saya sendiri, ya itu 

karena iri ingin 

memiliki. K memang 

dari awal lebih dekat 

dengan keluarga sini. 

Padahal ya dulu 

waktu tinggal di 

rumah sana jarang 

main ke Oma sini 

paling ya Cuma pas 

pulang gereja. 

Mungkin tantenya 

sana ada perasaan 

tiap hari kan sama 

saya tapi kenapa gak 

dekat dengan saya. 

Daripada disana saya 

beban, beban sama 

dia, beban sama 

suami saya, beban 

sama anak saya, 

lebih baik saya 

pisah. 

Dulu waktu tante dirumah 

sana dalam menghadapi 

masalah lebih emosional 

ya tante? 

Iya. Jelas lebih 

emosional dalam 

menghadapi 

permasalahan 

waktu saya masih 

tinggal bersama 

suami saya. Saya 

pulang kerja dalam 

Ac 

 

 

 

 

Subyek merasa 

tertekan selama 

tinggal bersama 

suaminya 

 

 

+++ 
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keadaan capai kan 

jauh, pulang masih 

harus ngajari belajar 

K karena dia gak 

mau belajar selain 

sama saya, belum 

nyuci, belum 

nyetrika, cuciannya 

kan buanyak banget. 

Capai jiwa raga lah 

pokoknya. Capai 

semuanya. Lalu 

saya bertahan 

dengan kondisi 

seperti itu selama 

dua tahun, 

akhirnya saya gak 

tahan terus keluar. 

 

 

 

 

E4 

 

 

 

Subyek memilih 

pergi untuk 

menyelesaikan 

permasalahan 

dalam rumah 

tangganya 

Sering ada konfliknya itu 

tahun berapa tante? 

Yaa semenjak K 

epilepsi itu. Jadi 

waktu K umur 

empat tahun. Jadi 

setelah itu 

hubungan saya 

dengan suami 

bukannya semakin 

baik, malah 

semakin renggang, 

ya gak tau dia kalau 

pergi malem suka 

gak pulang, terus 

seakan-akan ini 

salah saya semua, 

yaudah diurusin 

sendiri. Ya gak tau 

ini perasaan saya 

sendiri atau gimana. 

Tapi buktinya 

sampai sekarang gak 

pernah datang kesini. 

Mungkin dia takut, 

Ac Permasalahan 

rumah tangga 

semakin parah 

semenjak anak 

didiagnosa 

epilepsi 

+++ 
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atau dia malu. Bulan 

Maret kemarin mau 

saya ajak bicara 

tentang ini maunya 

gimana, eh 

datangnya ya gak 

sendiri, saya kira 

sendiri, kan gak 

mungkin di tempat 

umum saya mau 

marah-marah. 

Akhirnya semenjak 

itu saya gak pernah 

menyinggung 

apapun lagi sama 

dia. Saya diamkan 

saja. 

Berarti waktu dulu di 

rumah sana lebih berat dan 

emosional dalam 

menghadapi masalahnya 

ya tante? 

Iya lebih berat, dan 

beban sekali 

rasanya waktu saya 

masih sering 

bertengkar dengan 

suami saya. Saya 

kasian anak saya. 

Kan saya sudah 

capek kerja, belum 

pekerjaan rumah 

tangga, belum 

ngajarin anak, belum 

lagi didiamkan, 

belum lagi dengar 

omongan gak enak 

dari kakak ipar saya. 

Itu benar-benar 

dua tahun saya 

bertahan disitu, 

dan akhirnya saya 

gak tahan lagi, 

daripada saya 

kenapa-kenapa 

Ac 

 

 

 

 

 

 

E4 

Subyek merasa 

sangat terbebani 

dengan 

permasalahan 

rumah tangga 

yang dihadapinya 

 

 

 

Subyek memilih 

pergi untuk 

menyelesaikan 

permasalahan 

dalam rumah 

tangganya 

+++ 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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kasian anak saya. 

Setelah pindah kesini lebih 

tenang sekarang tante? 

Iya lebih tenang. 

Kalau misalnya saya 

mulai marah, Oma 

bisa menenangkan 

saya sudah sudah. 

Tapi makin kesini 

akhirnya saya juga 

bisa belajar untuk 

lebih bisa sabar, 

lebih memikir 

solusinya. 

 

 

E2 

Subyek lebih bisa 

mengontrol 

emosinya 

semenjak keluar 

dari rumah 

suaminya. 

 

 

++ 

Syukurlah tante. Tante 

segini dulu aja, 

terimakasih ya tante buat 

waktunya, besok kita 

lanjut lagi 

Iya, gak apa-apa, 

sama –sama ya. 

   

 

Senin, 2 Mei 2016 

Pertanyaan Jawaban Koding Tema Intensitas 

Malam tante, malem ini 

kita lengkapin yang 

kemarin ya tante, maaf 

ngganggu malam-malam 

hehe 

Oh, iya gak apa-apa    

Terkait dengan 

epilepsinya K, pernah gak 

sih K diganggu oleh 

teman-temannya? 

Oh, gak ada yang tau 

tentang epilepsinya 

K. 

   

Oh, sengaja memang gak 

ada yang tahu atau gimana 

tante? 

Iya, kita memang 

sengaja gak ada 

yang tahu jadi kan 

persepsi orang kan 

masih jelek sama 

epilepsi ya, kaya 

takut menular, 

P1 Subyek tidak mau 

menceritakan 

pada semua orang 

karena takut 

adanya stigma 

negatif pada anak 

++ 
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terus jijik, jadi saya 

ya Cuma menjaga 

dia aja biar ke 

depannya dia biar 

gak terganggu 

dengan stigma 

seperti itu. 

Tapi kalau guru-guru 

tahu? 

Tahu. Kalau guru-

guru, kepala 

sekolah, lingkup 

sekolah itu saya 

kasih tahu jadi biar 

K tidak terlalu 

diforsir untuk 

kegiatannya, terus 

supaya emosinya 

juga dapat dijaga. 

P1 Subyek 

memilihuntuk 

menceritakannya 

pada orang-orang 

tertentu saja 

 

Kalau teman-temannya 

berarti tidak ada yang tahu 

ya tante? 

Tidak ada yang tahu.    

Berarti selama ini kalau K 

diganggu bukan karena 

epilepsinya ya tante? 

Bukan. Itu 

sebenarnya anak ini 

diam saja Cuma 

waktu itu mainan 

terus sudah selesai 

mungkin ada anak 

yang gak terima 

mainnya kalah atau 

gimana terus anak 

ini di tonjok gitu. 

   

Kalau saudara dari 

keluarga besar sudah tau 

kondisi K tante? Atau 

cuma keluarga di rumah 

sini saja? 

Cuma keluarga sini 

saja yang tahu. 

Cuma Oma, Opa, 

adik saya. Keluarga 

besar mungkin ada 

yang tahu ada yang 

enggak soalnya kita 

gak pernah kasih 

tahu juga, cuma ya 
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mungkin ada yang 

tahu. Kalau dari 

keluarga ayahnya 

sudah pada tahu, 

Cuma kalau dari 

keluarga saya 

mungkin ada yang 

tahu mungkin 

enggak, gak tahu 

juga soalnya kita gak 

pernah cerita. 

Selama ini kan K 

mengkonsumsi obat-obat 

untuk epilepsinya, pernah 

males-malesan gitu gak 

tante? 

Enggak pernah. Jadi 

kalau waktunya 

minum obat ya 

minum. Kebetulan 

anak ini gampang, 

manutan, gak pernah 

ngeluh juga 

   

Pengawasan pada K 

setelah tahu dia terkena 

epilepsi gimana tante? 

Ya pokoknya apa 

yang sering 

memicu kambuh 

misalnya kecapaian 

ya kita jaga jangan 

sampai terlalu 

capai, jangan 

terlalu dingin. 

Kalau aktivitas ya 

kita biarkan, kalau 

sudah kelihatan 

mukanya merah 

keringetan kita 

suruh berhenti, 

duduk dulu minum, 

istirahat nanti 

boleh pergi lagi. 

Kalau kambuh ya 

pokoknya saya 

miringin aja terus 

saya peluk sambil 

P1 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 

Subyek 

memperhatikan 

hal-hal yang 

memicu 

kambuhnya 

kejang pada anak 

sehingga dapat 

lebih waspada 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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berdoa. 

Kalau dari keluarga, misal 

dari Oma atau Opa atau 

saudara-saudara yang lain 

dukungannya seperti apa 

tante? 

Ya selama ini selalu 

mendukung, 

memberi support. 

Membantu menjaga 

K kalau siang saya 

kerja, anter jemput, 

sampai saya pulang 

kerja. Habis itu ya 

saya yang ngurusin, 

mandi, makan gitu. 

P3 Subyek selalu 

mendapatkan 

dukungan dari 

keluarganya 

+++ 

Tadi kan dari keluarga 

besar gak tahu kalau K 

epilepsi, tapi kalau kondisi 

K yang seperti ini seperti 

membutuhkan 

pendampingan khusus tau 

tante? 

Oh tahu kalau itu. 

Sempet juga omnya 

K itu membantu 

uang sekolahnya K 

dua atau tiga 

bulan, tapi habis itu 

dia ada kesulitan 

terus saya bilang 

sudah gak usah, saya 

masih bisa kok nanti 

kalau saya ada 

kesulitan pasti 

ngomong. 

P3  +++ 

K sering main sama 

tetangga disini gak tante? 

Gak, gak ada yang 

seumuran soalnya. 

Paling ya kalau 

sekolah minggu di 

Gereja. Tapi dia 

cepet kalau punya 

temen gitu, jadi gak 

kesusahan kalau di 

tempat baru. 

Gampang deket 

sama orang. 

   

Oh gitu tante. Ya sudah 

terimakasih sekali saya 

sudah dibantu. Nanti kalau 

misal saya ada yang 

Oh iya, sama-sama. 

Gak apa-apa ke sini 

lagi aja gak masalah. 
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kurang saya boleh ke 

rumah lagi ya tante, 

hehehe 
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TABEL 12 

VERBATIM TRIANGULASI SUBYEK 1 

Selasa, 5 April 2016 

Pertanyaan Jawaban Koding Analisa Intensitas 

Pagi Oma, ini saya 

mau tanya-tanya 

sedikit aja Oma 

untuk memastikan 

yang kemarin hehe, 

boleh ya Oma? 

Ohh iya iya, gak 

apa-apa, silahkan 

   

Oma nama 

lengkapnya siapa 

ya? 

Pake nama 

babtis? FCSW. 

   

Usianya berapa 

Oma? 

Usia 56 tahun.    

Di rumah memang 

berepat ya Oma? 

Iya sama Opa, 

mamanya K, 

sama tantenya K. 

   

Oma cucunya udah 

berapa ini? 

Baru dua hehehe.    

Oma dulu tahu K 

kena epilepsi 

awalnya gimana 

Oma? 

Dulu sebenarnya 

awal yang tau dia 

lagi kejang kan 

saya. Sudah lama 

sih Cuma waktu 

itu karena diare, 

makan apa-apa 

minum apapun 

muntah, terus 

kaya dehidrasi 

gitu lho. Tapi 

bener-bener 

tahu epilepsi ya 

setelah tahu 

mamanya K 

melakukan 

 

 

 

Aa 

Menceritakan awal 

anak terkena epilepsi 
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pemeriksaan 

EEG dan 

serangkaiannya 

itu. 

Usia waktu diare itu 

kapan ya Oma? 

Sudah lama itu, 

usia 3 tahun 

sepertinya, tapi ya 

cuma sekali itu. 

Terus kan dia 

jatuh itu, ya 

mungkin faktor 

epilepsinya dari 

situ. 

 

Aa 

Subyek menduga 

bahwa anak 

memiliki epilepsi 

karena benturan di 

kepalanya karena 

jatuh 

 

Sejauh ini yang 

Oma lihat, mamanya 

K dalam 

menghadapi 

masalahnya 

berkaitan dengan K 

seperti apa Oma? 

Yaa, sekarang 

kan sudah di 

rumah saya, 

kalau sekarang 

ya lebih terlihat 

lebih tenang, 

karena 

bagaimanapun 

dulu waktu masih 

di rumah sana kan 

lebih emosional 

menghadapi 

suami, kakak ipar 

belum juga 

mengurus 

pekerjaan rumah 

tangga, mengurus 

K. 

Dulu kan waktu 

di rumah sana 

belum ada 

terapi-terapi 

untuk K, jadi ya 

seperti dibiarkan 

gitu, karena 

saking 

tertekannya 

Ac 

 

 

 

 

 

 

Ac 

Subyek triangulasi 

mengakui bahwa 

sekarang anaknya 

lebih tenang dalam 

menghadapi 

permasalahan 

 

 

Permasalahan yang 

terjadi pada anaknya 

mengakibatkan 

subyek tidak fokus 

dalam merawat 

anaknya 

++ 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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dengan 

permasalahan 

yang lain. 

Kalau untuk nilai-

nilai pelajaran K 

memang bagus ya 

Oma? 

Iya. Kalo 

sebelumnya 

sekolah di THB 

itu kan memang 

tidak diperhatikan 

ya, jadi ya tidak 

ada 

pendampingan 

khusus, kalau 

disini disekolah A 

kan dia memang 

didampingi jadi 

biar bisa fokus 

seperti itu. 

   

Kondisinya K 

menurun semenjak 

kapan ya Oma? 

Kondisinya 

menurun itu 

waktu TK B. 

Kan karena 

faktor matanya 

juga, ada minus. 

Ad Gangguan lain yang 

muncul pada anak 

mulai terlihat setelah 

anak memasuki usia 

lima tahun, setelah 

didiagnosa epilepsi 

+++ 

Terus ya usahanya 

di sekolahkan di sini 

Oma? 

Dulu ya pernah di 

panggilkan guru 

dari SLB sama 

terapi bicara juga. 

Sekarang ya 

terapi okupasi, 

terus di rumah 

terapi belajar 

sama Bu L. 

 

P2 

Subyek mengambil 

langkah langsung 

dalam menghadapi 

permasalahannya 

dengan  

 

++ 

Kalau untuk biaya 

pengobatan dan lain-

lain gimana Oma? 

Ya emang 

mamanya K 

semua yang 

membiayai. Dulu 

pernah di bantu 

sama besan saya 

tapi semenjak 

Ab 

 

 

 

Biaya pengobatan 

yang harus 

dikeluarkan memang 

memang besar  

+++ 
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pindah di rumah 

saya sudah 

enggak di bantu 

lagi jadi ya 

semuanya 

mamanya K 

sendiri. Ya 

memang juga 

pengobatannya 

butuh biaya 

yang banyak. 

Biayanya ya 

memang mahal, 

makanya minta 

obat yang 

generik yang 

agak murah. 

Ab 

 

 

+++ 

 

Biaya sekolah juga 

mama K sendiri? 

Iya ya 

semuanya. Saya 

ya sebenarnya 

kasihan tapi ya 

gimana lagi. Ya 

berdoa saja, 

pasti kan nanti 

ada rejeki. 

Kadang ya anak 

saya yang kecil 

ikut membantu 

misal K mau jajan 

atau beli mainan. 

E1 Subyek membiayai 

seluruh pengobatan 

dan kebutuhan anak 

yang lainnya seorang 

diri 

+ 

Dukungan dari 

keluarga besar 

gimana Oma? 

Ya mereka 

support lah, 

mendukung. 

Ikut membantu 

misal 

mencarikan 

informasi. Ya 

saling bertukar 

info. 

P3 Subyek sering 

bertukar informasi 

dan mendapat 

dukungan dari 

keluarganya 

++ 
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Pernah ada kasus 

dimana K di ganggu 

temannya gitu gak 

oma terkait dengan 

kondisinya? 

Ya pernah dulu 

itu, waktu di 

sekolah THB. Itu 

paling sakit hati 

saya. Ya di 

pukul, di coret 

coret. Sakit hati 

sekali saya. 

Rasanya udah 

mau maju aja 

saya. 

Af Anak pernah 

mengalami bullying 

pada saat bersekolah 

di sekolah umum 

+ 

Jadi permasalahan 

mulai muncul itu ya 

setelah ada K ya 

Oma? 

Iya, semenjak 

ada K. Ya awal 

mula segala 

permasalahan ya 

dari rumah sana.  

Ayahnya itu diem 

aja gitu lah, gak 

perhatian sama K. 

Apalagi kalau 

udah pegang 

gadget, cuma ham 

hem ham hem 

sama anaknya. 

Anak itu kan 

denger lihat orang 

tuanya gitu, jadi 

kebawa, anaknya 

dulu jadi sering 

marah. 

Jadi sekarang ya 

usahanya 

apapun lah kita 

lakukan, selama 

itu masih masuk 

akal gak gaib 

gaib gitu kan, 

kan kita juga 

punya Tuhan 

pasti ada jalan 

Ac 

 

 

 

 

 

 

 

E1 

Awal mula 

permasalahan terjadi 

semenjak subyek 

mempunyai anak 

dan didiagnosa 

epilepsi 

 

 

 

 

Subyek 

menyerahkan 

semuanya pada 

Tuhan dan percaya 

pasti akan 

menemukan jalan 

untuk 

permasalahannya 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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lah, yang penting 

kita masih di 

jalan yang 

benar. Ya 

pokoknya 

hadepin aja lah 

hahahaha. 

Oke sip Oma. 

Terimakasih ya 

Oma, besok saya 

main-main lagi ke 

rumah ya Oma 

hehehe terimakasih 

sudah banyak di 

bantu juga hehe 

Iya gak apa-apa, 

dateng aja, hehe 
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Tabel 13 

Pedoman Koding Subyek 2 

No Kehidupan subyek (A) Koding 

Permasalahan yang dihadapi 

a. Riwayat epilepsi pada anak Aa 

b. Permasalahan gangguan lain yang 

menyertai anak dengan epilepsi 

Ab 

c. Permasalahan dalam pengobatan Ac 

d. Bullying pada anak Ad 

e. Ketakutan akan keadaan yang dijalani 

anak (efek pengobatan, masa depan 

anak) 

Ae 

 

No Koping (B) Koding 

Emotion Focused Coping (E)  

1. Positif Reappraisal E1 

2. Accepting Responsibility E2 

3. Self-control E3 

4. Escape-avoidance E4 
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5. Distancing E5 

Problem Focused Coping (P)  

1. Planful problem solving P1 

2. Confrontive coping P2 

3. Seeking social support P3 
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TABEL 14 

VERBATIM SUBYEK 2 

Minggu 22 Mei 2016 

Pertanyaan Jawaban Koding Analisa Intensitas 

Selamat sore Bu, kita mulai ya Bu, 

hehehe 

Iya mbak silahkan.    

Ibu nama lengkapnya siapa ya? Saya E.    

Usianya berapa? Saya kelahiran 9 Juni 

’84 berarti sudah 32 

tahun bulan depan 

hahaha. Wes tuo 

jebule mbak haha 

   

Halah belum bu, masih 32 kok masih 

muda haha 

Wes kepala tiga e 

mbak haha 

   

Ini alamat lengkapnya dimana ya 

bu? 

Di Genuk Sari Atas 

RT 2 RW 9, tapi gak 

ada nomere mbak 

hehehe 

   

Kalo C nama lengkapnya siapa bu? RCN    

Usia? 9 tahun 2 bulan, 

bulan Maret kemarin 

mbak 

   

Tanggal berapa ibu? Tanggal 18 Maret 

2007 

   

C ini anak pertama ya bu? Iya, baru satu yang 

pertama. 

   

Haha, mau diadiki gak bu? Rencananya begitu, 

tapi yaa masih 

banyak yang harus 

dipikirkan. Sebenere 

ya usianya udah 

pas, tapi ya masih 

berpikir berkali-

 Subyek masih 

merasa takut jika 

mempunyai anak lagi 

karena takut jika 

anaknya memiliki 

kondisi yang sama 

dengan anak 
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kali kalau mau 

punya anak lagi. 

pertamanya 

Dulu ibu menikahnya tahun berapa? Tahun 2006.    

Oh terus setahun punya C? Iya. Eh tapi gak ada 

setahun og mbak. 

Kan lahire pas 6 

bulan. Saya nikah 

agustus terus 

september mulai 

hamil, terus maret 

lahir. 

   

Lahir normal atau Cecar? Lahir cecar mbak. 

Kan usia 

kandungan belum 

pas 

Aa Subyek menceritakan 

proses kehamilan dan 

kelahiran yang 

menyebabkan anak 

memiliki epilepsi 

 

Kenapa bu pas itu? Saya itu pre-

eklamsi mbak. 

Aa Subyek mengalami 

pre-eklamsi yang 

menyebabkan anak 

lahir secara prematur 

 

Di rumah sakit Elizabeth? Iya di Elisabeth yang 

deket. 

Saya pas pre-

eklamsi itu kan 

memang sudah 

bengkak semua 

dari atas sampai 

bawah. Udah di 

obati juga tapi ya 

masih berlanjut. 

Nah sebelum 

kelahiran itu sudah 

masuk rumah sakit 

selama 10 hari, 

karena ya gitu 

nutrisinya gak bisa 

masuk ke janin jadi 

masuk rumah sakit 

 

 

Aa 
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10 hari buat 

nambah protein 

albumin gitu mbak. 

Terus keluar, 

seminggu kemudian 

udah bukaan 2, jadi 

mau gak mau harus 

keluar. 

Bengkaknya di seluruh badan gitu 

bu? 

Iya mbak bengkak 

semua. Dari muka 

sampe kaki bengkak 

semua. Habis lahiran 

juga masih bengkak 

   

Itu kalau pre-eklamsi kenapa sih bu? Pre-eklamsi itu 

tekanan darah 

tinggi tapi pas 

hamil tok mbak. 

Tapi kalau normal 

gini ya normal. 

Kalau kata dokter 

itu kayak 

keracunan pas 

kehamilan. Tapi ya 

gak tau kok bisa ya 

padahal sebenarnya 

gak ada keturunan. 

Aa Subyek sudah 

mengalami 

permasalahan pada 

awal kehamilan 

 

Pas 6 bulan ya bu berarti? Iya pas 6 bulan itu.    

Dulu waktu habis menikah itu 

langsung di rumah sini bu? 

Oh enggak, dulu 

saya masih di 

Rembang, Cuma 

sebulan tok tapi. 

   

Oh berati selama proses kehamilan 

itu di rumah sini ya bu? 

Iya disini.    

Sebelum ada C, biasanya masalah-

masalah apa yang muncul sih bu? 

Mungkin selama proses kehamilan 

atau hal lain? 

Ya paling Cuma itu 

tok sih mbak, karena 

pre-eklamsi itu, gak 

boleh makan garam, 

micin, sama biskuit-
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biskuit gitu aja saya 

gak boleh og mbak, 

berat badan saya 

naiknya terlalu 

drastis mbak, kan 

karena saya bengkak 

juga. Biskuit, jajan 

kaleng itu gak boleh. 

Nasi aja gak boleh 

banyak-banyak, 

minum sus hamil aja 

gak boleh. 

Kalau check-up ke dokter itu 

memang sudah ada masalah dari 

awal atau mulai bulan ke berapa gitu 

bu? 

Yaaa mulai 3 bulan 

pertama mbak. 

Kan 3 bulan udah 

naik tensinya. 

Tinggi tensinya. 

Nah bulan ke 4 itu 

mulai bengkak 

terus sampai bulan 

ke 6 itu. Pertama 

yang bengkak itu 

kaki dulu mbak, 

terus 5 sampai 6 

bulan udah 

bengkak semua 

tangan dan muka. 

   

Terus sama dokter suruh lahiran 

saja? 

Iya. Opname dulu 10 

hari terus seminggu 

kemudian udah 

bukaan kedua, itu 

mau gak mau harus 

dikeluarkan kan 

soalnya udah bukaan 

dua. 

Ini C kan juga agak 

susah mbak 

jalannya. Umur 3 

tahun baru jalan. 

   

 

 

 

+++ 
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Tapi kalau untuk epilepsinya itu gak 

dari lahir kan bu? 

Oh enggak.    

Mulai usia berapa bu? Mulai usia lima 

tahun kayake 

mbak. 

 Subyek menyadari 

anaknya memiliki 

epilepsi pada usia 

lima tahun 

 

Itu awalnya gimana bu? Ini lho mbak 

awalnya tuh kan 

dia bangun tidur to 

terus kaya ngulet 

gitu terus bablas 

kejang gitu. Ya 

Cuma itu. Terus 10 

bulan atau setahun 

itu terulang lagi, 

kejang lagi. Terus 

diagnonasnya grand 

mal epilepsi pertama. 

Terus pengobatan 2 

tahun berturut-turut, 

3 bulan penurunan 

dosis, 1 bulan setelah 

selesai pengobatan 

malah kejang lagi. 

Terus EEG lagi MRI 

lagi, kelihatan 

memang ada 

kelainan di otak 

kirinya. Saraf selaput 

di otak kirinya, jadi 

penyebabnya dari 

situ karena kan 

lahirnya prematur 

jadi orak kirinya 

belum berkembang 

dengan baik. 

 Awal mula anak 

mengalami kejang 

untuk pertama 

kalinya 

 

Dari awal kejang itu sudah langsng 

EEG bu? 

Sudah. Langsung 

EEG, tapi hasilnya 

belum kelihatan, 

baru sekali, nah yang 
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kedua kali itu 

langsung keliatan 

njedak-njedak gitu 

mbak, terus 

pengobatan dua 

tahun terus lepas 

sebulan kambuh 

lagi.  

Anak mengalami 

permasalahan dalam 

pengobatannya 

dimana pengobatan 

pertama yang dijalani 

selama dua tahun 

tidak membuat 

kondisi anak semakin 

membaik 

Kejang pertama itu di rumah sakit 

Elizabeth bu? 

Iya di Elizabeth. Ya 

pokoknya kalau 

ada apa-apa ya 

langsung ke 

Elizabeth mbak, 

kan tinggal naik 

hahaha 

 Subyek langsung 

mengambil tindakan 

dalam mengatasi 

permasalahannya 

secara langsung 

+++ 

Ini masih pengobatan berati bu? Iya ini jalan lagi 

udah 15 kali jalan, 

tapi sekarang pindah 

di spesialis saraf 

anak, kalau dulu kan 

Cuma spesialis anak, 

sekarang dirujuk ke 

spesialis saraf anak. 

   

Di Elizabeth juga bu? Enggak, yang ini di 

Hermina. Kalau dulu 

di Elizabeth kan 

sama dokter Hapsari 

spesialis anak, terus 

sama dokter Hapsari 

dirujuk ke Kariadi 

atau Hermina, tapi 

kalau di Kariadi 

antrinya kan lama 

mbak, jadi ya 

ambilnya di Hermina 

aja. 

   

Tiap bulan check-up berarti? Iya, tiap bulan, kan 

sekalian obatnya 
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habis untuk satu 

bulan. 

Kalau untuk terapi-terapinya? Kalau terapi saya 

ambil fisioterapi 

sama OT mbak 

   

Oh yang di YPAC itu? Setiap hari 

apa bu? 

Iya di YPAC, setiap 

hari Jumat sama 

Sabtu. Soalnya 

pulang gasiknya 

Cuma Jumat sama 

Sabtu. Soale kalo 

Senin sampai Kamis 

pulangnya jam 12 

terus. 

   

Antrinya banyak bu? Yang ramai biasanya 

Sabtu. Kan kalau 

orang kerja 

datengnya pada 

Sabtu yaa antri 

banyak mbak. 

   

Ada perubahan bu setelah di 

Hermina? 

Yaaa, C ini kalau 

dalam masa 

pengobatan gak 

pernah kejang. Dulu 

pun waktu 

pengobatan 2 tahun 

3 bulan itu ya gak 

pernah kejang, 

begitu lepas obat 

satu bulan kambuh 

lagi. Terus EEG 

ulang, uh 

gelombangnya 

malah tambah 

keriting lah mbak 

menurut saya, 

terutama yang 

bagian otak kiri. 

  

 

Anak pernah 

menjalani 

pengobatan tetapi 

setelah pengobatan 

selesai anak kembali 

mengalami kejang 

+++ 
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Obatnya banyak bu? Yaa lumayan. Ada 

Depaken, sama B6, 

Likurmin buat cover 

livernya kan mbak. 

Kan pengaruhnya ke 

liver. 

   

Oh iya bu, kan soalnya 

mengkonsumsi obat terus ya bu 

Iya mbak. Saya 

sebenarnya juga 

takut kalau liver 

atau ginjale. Jadi ya 

3 bulan sekali harus 

cek lab buat 

livernya. Tapi ya 

alhamdulilah selama 

ini ya masih gak 

kenapa-napa, masih 

baik-baik saja. 

Semoga seperti itu 

terus. 

 Subyek takut akan 

efek pengobatan 

jangka oanjang yang 

dirasakan oleh anak 

+++ 

Berarti ini ngulang dua tahun lagi? Iya kan percobaan 

memang dua tahun, 

terus nanti dicoba 

lepas, nanti kalau 

masih kejang lagi ya 

berarti harus lanjut 

obat lagi. Tapi kalau 

ini sih dokternya 

bilang pengobatanya 

memang butuh 

waktu, tapi ya dicoba 

2 tahun dulu, semoga 

membaik. 

   

Ibu sehari-harinya di rumah? Iya saya di rumah 

saja.  

   

Kalau bapak? Bapak kerja.    

Kerja dimana bu? Bapak satpam di D.    

Kalau biaya pengobatan dan lain-lain Oh enggak, dapat 

bantuan dari 

 Subyek mendapatkan 

bantuan dari kantor 

+++ 
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itu dari ibu sendiri semua? kantor. Ya 

alhamdulilah mbak. 

Tapi saya bayar 

10%, kalau untuk 

vitamin emang gak 

di cover kantor. 

Jadi yang di cover 

kantor itu ya obat, 

dokter. Kalau 

sekarang kan ada 

BPJS tapi dobel 

cover sama kantor, 

jadi kalau ada obat 

yang gak bisa pakai 

BPJS ya pakai yang 

dari kantor. Ya 

alhamdulilah mbak. 

Kalau gak gitu ya 

gajinya habis buat 

beli obat mbak. 

Obatnya aja satu 

bulan dapet enam 

botol satunya 225 

ribu mbak. Uangnya 

habis buat beli obat 

mbak soalnya gak 

bisa pakai BPJS. 

Kalau BPJS itu kan 

obat-obatnya yang 

generik aja. Yang 

generik dapetnya aja 

Cuma satu botol 

padahal butuhnya 

enam botol. Tapi 

udah kalau pertama 

pakai ini dokternya 

gak berani ngganti, 

jadi ya masih 

berlanjut pakai yang 

ini. 

suaminya dalam 

membiayai 

pengobatan anak 
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Tapi kalau untuk terapi gitu biaya 

sendiri bu? 

Iya kalau itu sendiri. 

Kan pribadi mbak. 

Tapi ini mau coba 

pakai BPJS untuk 

terapinya tapi 

belum ketemu 

dokternya. 

 Subyek mencoba 

menggunakan BPJS 

supaya lebih 

meringankan biaya 

yang harus 

dikeluarkan 

+++ 

Oh bisa pakai BPJS buat terapi di 

Herminanya? 

Iya bisa. Kemarin 

sudah dapet rujukan 

tapi belum sempat 

soalnya kemarin 

opname seminggu, 

kena saluran kemih 

sama trombositnya 

turun terus, jadi ya 

belum sempet ke 

rehab mediknya 

   

Kapan itu bu opname? Ya baru kemarin lah 

mbak, awal awal 

bulan. Pas masuk 

rumah sakit ya 

ampun semuanya 

penuh mbak. Di 

Elizabeth aja 

antrinya nomor 4 

mbak. Nek nunggu 

di Elizabeth selak 

anake lemes mbak 

gak bisa apa-apa, gak 

mau jalan gak mau 

apa, tiduran aja. 

Terus nyari kemana-

mana gak ada, 

langsung bapaknya 

nyari ke Hermina 

ada kosong satu, 

langsung lari ke 

Hermina. Yaaa 

pokoknya ada aja 

jalannya, ya 
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alhamdulilah mbak. 

Kalau untuk gangguannya sendiri itu 

mulai dari kecil bu? Keliatan ada 

gejala gitu maksudnya bu? 

Kalau dari kecil 

enggak ik mbak, 

kecil itu baik-baik 

aja, Cuma kan lahir 

itu dia berat 

badannya 1,1 terus 

keluar dari rumah 

sakit 1,8, kita 

naikin berat 

badannya dulu 

agak lama,tapi nek 

setelah itu 

tengkurep, duduk 

sesuai waktunya 

menurut dokter, 

tapi pas 

ketawannya itu pas 

jalannya aja, umur 

2 tahun kan belum 

jalan kan, terus 

ambil terapi, 1 

tahun terapi baru 

bisa jalan itupun 

karena dia ada 

kelainan di 

kakinya, ya sama di 

otaknya juga sih 

asline hahahaha. 

Dia kan kakinya 

flat makanya jalane 

agak oleng, terus 

kaki yang sebelah 

sini kan jarinya gak 

mau naik, jadi 

tumpuannya cuma 

tiga jari otomatis 

kan dia oleng. Dulu 

sempet pakai 

sepatu koreksi tapi 

ya sama aja masih 

  

 

Anak terlihat 

mengalami 

keterlambatan dalam 

perkembangan 

semenjak usia dua 

tahun karena adanya 

kelainan pada 

otaknya yang 

disebabkan oleh 

kelahiran prematur. 

 

 

 

+++ 
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tetap gitu aja. 

Sekarang 

sepatunya udah gak 

muat juga, jadi ya 

disarankan pakai 

yang ada 

ganjelannya biar 

telapaknya ndekok 

mbak. 

Sampai sekarang masih pakai? Sementara ini 

enggak, karena 

anaknya gak mau. 

Katanya sakit. 

   

Iya ya bu, itu pasti ngganjel. Kalau pakai sepatu 

yang agak tinggi gini 

di ganjel masih mau 

mbak tapi kalau 

pakai sepatu yang itu 

sama sekali gak mau, 

soalnya kan sakit ya 

mbak, capek di 

sekolah lama. Jadi ya 

sudahlah sementara 

enggak dulu, paling 

ya dipakai sebentar 

sebentar gitu mbak. 

   

Terus selain pengobatan di rumah 

sakit sama terapi apalagi bu yang di 

jalani? 

Udah sih mbak 

cuma itu saja saya 

ambilnya. Gak 

berani saya, takut. 

 Subyek mengakui 

ketakutannya akan 

pengobatan selain 

medis 

+++ 

Pijet-pijet gitu enggak ya bu? Enggak mbak, gak 

berani saya. 

Takutnya malah 

kalau ada salah-salah 

pijet mbak. 

Disaranin sih mbak 

kaya ke orang tua- 

orang tua gitu, tapi 

saya yang gak berani 
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nyoba. Kaya 

alternatif, jamu-jamu 

tradisional gitu saya 

juga gak berani. 

Takutnya gini 

mbak, udah di 

otaknya ada 

kelainan, takutnya 

kalau menyerang 

otak juga kan 

malah nakutin 

mbak. Jadi ya 

sudah lah, kita 

ikutin saran dokter 

saja. 

 

Subyek 

mengutarakan 

ketakutannya jika 

menggunakan 

pengobatan selain 

medis akan 

memperparah 

keadaan anak 

 

+++ 

C memang ada gangguan belajar bu? Iya betul. 

Konsentrasinya 

memang agak 

terganggu, juga 

memang dia ada 

kendala di 

motoriknya ya 

mbak, tangannya 

kan memang 

motoriknya 

terganggu. Tapi 

secara lisan dia cepet 

mbak, nyambung, 

pemahamannya juga 

bagus sih menurut 

saya. Cuma 

menyalurkan ke 

tulisan, motoriknya 

itu mbak, lama 

banget. 

  

Anak mempunyai 

gangguan dalam 

belajar, kurangnya 

konsentrasi dan 

motorik yang kurang 

berkembang dengan 

baik 

+++ 

Tapi nulisnya udah lancar bu? Ya nulisnya emang 

sudah lancar cuma 

ya itu mbak butuh 

waktu lama, butuh 

waktu lebih lama 

 Anak belum lancar 

dalam menulis diusia 

tujuh tahun dan 

membutuhkan waktu 

yang lama dalam 

+++ 
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dari anak-anak 

yang lain 

pokoknya. 

menulis 

Harus didampingi khusus gitu gak 

bu? 

Enggak sih, kalau 

didikte buku gitu dia 

bisa cuma ya itu 

proses dari otak ke 

tangannya yang 

lama, kadi dia 

nulisnya juga lama 

  +++ 

Ikut les juga bu C? Iya les. Ini malah 

gurunya pindah ke 

Pekalongan, saya 

yang bingung. 

Soalnya dia kalau 

adaptasi sama orang 

baru juga agak susah. 

Tapi sekarang sudah 

mending, kalau dulu 

susah banget mbak, 

kalau gak mau ya 

gak mau beneran. 

Tapi ini sekarang 

udah tambah besar 

mungkin sudah 

ngerti. Tapi ini masih 

bingung belumm 

dapet gantinya. Itu 

kan dulu guru dari 

TK jadi udah ngerti 

dia dari kecil, terus 

dilanjutin malah 

sekarang pindah ke 

Pekalongan 

   

Lesnya baca tulis bu? Iya baca, tulis, 

pokoknya semuanya, 

pelajaran juga mbak. 

   

Sekolahnya cindy di mana ya bu Di SD Bina Harapan    
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saya lupa hehehe Klipang mbak. 

Terus untuk keluarga besar sudah tau 

bu? Epilepsinya tau bu? 

Tau mbak. Tapi 

kalau mbahnya gak 

tau epilepsi, ya 

taunya kejang gitu. 

Kalau orang jaman 

dulu kan gak tahu 

istilah epilepsi ya, 

taunya ya kejang. 

   

Terus responnya gimana bu? Ya maklum lah 

mbak dengan 

kondisinya C. Kan 

karena lahirnya juga 

begitu. Sudah tau 

prosesnya dari kecil 

memang butuh 

perawatan khusus, 

jadi kalau gedenya 

terserang gitu ya 

sudah lah pada 

maklum. Dulu kan 

dia waktu kecil juga 

sama mbahnya di 

desa, lha saya masih 

habis operasi kan 

pendarahan terus 

habis pendarahan, 

jahitannya mrembes 

karena bengkaknya 

kan mbak, terus 

dibedah lagi 

dikeluarin cairannya 

sampai habis tapi 

gak dijahit lagi sih 

cuma dikasih cairan 

biar nempel lagi. Jadi 

saya gak bisa 

ngurusin C langsung. 

C di rumah sakit 

mbak jadi saya gak 
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bisa ketemu C. dia di 

inkubator saya masih 

harus pemulihan, 

observasi dan lain-

lain. 

Berapa lama itu bu di rumah sakit? C di inkubator 35 

hari, saya hampir 

satu bulan mbak, 

karena masih 

pendarahan 

jahitannya juga 

ngrembes, jadi 

harus dibedah lagi 

cairannya 

dikeluarkan lagi 

terus dikasih cairan 

buat nempelin 

jahitannya lagi 

mbak. Jadi kalau 

mau hamil ya 

masih mikir-mikir 

lagi. 

 Proses melahirkan 

yang dilalui subyek 

waktu dulu membuat 

subyek takut untuk 

mempunyai anak lagi 

 

Haha trauma ya bu? Dibilang trauma ya 

memang, tapi kalau 

dibilang enggak ya 

memang jalannya 

seperti itu. Tapi kan 

kalau sekarang gak 

boleh langsung hamil 

gitu mbak, harus 6 

bulan observasi dulu 

baru boleh isi lagi 

gitu mbak 

   

Oh kaya program hamil gitu ya bu? Iya program hamil 

gitu. Tapi ya saya 

belum siap og mbak, 

mentalnya yang 

belum siap mbak 

hahaha, mentalnya 
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masih ecek-ecek. 

Kalau dukungan dari keluarga apa 

saja bu? 

Masalahnya kan 

keluarga di sana 

semua mbak, saya 

disini cuma sama 

bapaknya aja, jadi 

ya montang 

manting ya sama 

bapaknya aja 

berdua. Kayak 

kemarin waktu 

opname itu ya Cuma 

saya berdua sama 

bapaknya, saya yang 

nungguin bapaknya 

yang kerja, yo wes 

gak papa. 

Waktu cek lab itu 

enggak ada demam 

berdarah, tapi 

trombositnya turun 

terus. Mungkin 

karena minum obat 

itu, minum Depaken 

kan memang ada 

efek trombositnya 

turun. Lha ini masih 

cek terus selama 6 

bulan, kalau 

trombositnya masih 

terus berkurang terus 

obatnya mau diganti 

. 

Saya juga dapet 

informasi kan 

mbak kaya ada 

dokter bedah saraf 

khusus epilepsi, 

cuma saya yang 

ndak berani, terus 

 Dalam menghadapi 

permasalahannya, 

subyek hanya 

bersama dengan 

suaminya karena 

keluarga yang lain 

berada di luar kota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek mengakui 

ketakutannya jika 

pengobatan yang 

dijalani sudah 

menyangkut 

langsung syaraf pada 

anak. 

+++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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terang aja kalau 

misalnya itu 

alternatif terakhir 

juga gak saya 

ambil. 

Kenapa buk? Serem ya? Iya mbak, soale otak 

e mbak, nanti ya 

kalau berhasil, kalau 

enggak berhasil 

tambah parah 

gimana, nah itu yang 

bikin takut mbak. 

Saya bayangin yang 

kaya tumor otak gitu 

aja diambil orangnya 

bisa berubah drastis, 

nah saya takut mbak 

mbok kaya gitu. 

   

Jadi ya cuma sebatas pengobatan 

sama terapi-terapi? 

Iya mbak.    

C sering main di luar bu? Ya main paling di 

depan situ mbak 

sama anak sebelah. 

Tapi lebih sering di 

rumah sih mbak. 

Seringnya ya di 

sekolahan mbak, jam 

7 sampai jam 12 di 

sekolah terus, 

pulang, makan terus 

tidur, bangun tidur 

sudah sore. 

Ya gitu lah mbak, 

pengaruhnya 

kejang tuh memang 

besar, padahal C 

Cuma tiga kali 

kejang, tapi 

berpengaruh 

  

 

 

 

 

 

Keadaan anak 

semakin parah 

semenjak anak 

mengalami kejang 

dan didiagnosa 

epilepsi 

 

 

 

 

 

 

 

+++ 
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banget. 

Oh jadi semua gangguan itu muncul 

sesudah atau sebelum punya epilepsi 

bu? 

Sebelum epilepsi itu 

ya cuma karena 

jalannya aja yang 

lambat mbak. Begitu 

kejang ya tambah 

parah mbak, 

motoriknya tambah 

parah, fokusnya 

tambah parah. Ya 

sudah lah kita 

terima saja. 

  

 

 

Subyek memilih 

untuk lebih 

menerima keadaan 

anaknya yang 

semakin parah 

sesudah memiliki 

epilepsi 

 

 

 

+++ 

Ke psikolog juga sudah pernah bu? Ya sudah pernah 

mbak, ke psikolog, 

kemana-mana lah 

mbak. Ya 

konsultasi gitu. 

Cara penanganan 

anak-anak seperti 

ini itu bagaimana. 

 Subyek mencari 

informasi untuk 

merawat anaknya 

supaya menjadi lebih 

baik 

+++ 

Sering ikut seminar berarti bu? Ya lumayan, soal 

epilepsi tapi, sama 

cara pengasuhan 

anak gitu kan. 

Pokoknya kalau ada 

seminar itu dapet 

SMS di sini 

lokasinya. Ya 

lumayan lah mbak, 

tambah wawasan, 

tambah pengetahuan. 

Tapi ya ini mbak, 

biasanya kan kalau 

anak-anak itu umur 

lima tahun jarang 

kejang, nah C malah 

mulainya umur lima 

tahun, saya juga 
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bingung. Padahal 

selama sampai usia 

lima tahun gak 

pernah kejang. C 

malah kalau demam 

enggak pernah 

kejang. Kemarin 

panasnya sampai 41 

derajat 42 derajat 

enggak sampai 

kejang mbak. Tiga 

kali serangan pasti 

pas bangun tidur 

pagi, yang terakhir 

itu juga pas bangun 

tidur pagi. Biasanya 

kan C bangun pagi 

tapi ini belum 

bangun, nah pas mau 

tak bangunin, malah 

kejang duluan. 

Kejangnya seluruh badang atau 

sebagian bu? 

Dia lebih yang 

sebelah kiri mbak. 

Jadi C ini aneh, 

biasanya kan otak 

kanan 

mengendalikan yang 

kiri, otak kiri 

mengendalikan yang 

kanan, nah kalau C 

itu otak kanan bukan 

mengendalikan 

kanan, otak kiri buat 

mengendalikan kiri, 

nah itu. Makanya dia 

agak parah yang 

sebelah kiri. 

   

Tapi gak sampai berbusa bu? Tiga kali kejang 

belum pernah sampai 

seperti itu. Ya kejang 
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biasa. Biasanya kan 

ada yang sampai 

kejang, matanya 

sampai gimana-

gimana gitu, kalau C 

enggak, ya kejang 

biasa, sebelah kiri 

lebih parah, tapi ya 

enggak lama sih 

mbak. 

Pokoknya kalau 

kejang langsung 

bawa naik ke 

Elizabeth 

kejangnya agak 

berkurang terus 

dikasih stesolid, 

terus sadar terus 

nangis. Kalau 

kejang yang 

pertama agak lama 

mbak malah. 

 

 

Kejang yang dialami 

oleh anak hanya pada 

sebagian tubuhnya. 

 

Dalam menghadapi 

kejang anak saat 

kambuh, subyek 

memilih untuk 

langsung 

membawanya ke 

rumah sakit 

 

 

 

 

 

 

+++ 

Berapa lama bu? Kejang pertama itu 

agak lama mbak, 

setengah jam lebih 

soalnya dokternya  

yang di Roemani 

lebih milih pasien 

yang kecelakaan 

dulu, lha ini dibiarin 

dulu. Aduh bingung 

mbak. Terus habis 

itu kejangnya 

berkurang langsung 

minta rujuk ke 

Elizabeth karena 

penangannya kurang 

bagus, saya gak 

nyaman. Biasanya 

kan dikasih stesolid 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 

 

 

nahh ini enggak, 

malah dikasih 

oksigen padahal dia 

enggak demam. 

Terus di Elizabeth 

langsung EEG ya itu 

keliatan di otak 

kirinya karena 

lahirnya prematur itu 

kan mbak. Kejang 

kedua enggak ada 

lima menit mbak. 

Pokoknya kejang 

langsung bawa 

naik, dikasih 

stesolid terus 

langsung nangis. 

Kejang pertama itu 

gak langsung 

didiagnosa epilepsi 

kan mbak, nah EEG 

kedua baru 

didiagnosa grand 

mal epilepsi itu 

mbak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada kejang kedua 

yang dialami anak, 

dokter mendiagnosa 

grand mal epilepsi 

Kejang yang ketiga itu juga lima 

menitan bu? 

Iya ya lima menitan 

lah. Pokoknya 

kalau kejang 

langsung bawa 

motor naik gitu lah 

mbak. Walaupun di 

rumah ada stesolid 

saya nggak berani 

nangani sendiri, 

belum pernah saya. 

Soalnya saya 

takutnya begitu 

dikasih stesolid tapi 

masih kejang malah 

saya tambah panik, 

  +++ 



156 

 

 

paniknya tambah 

parah malah saya 

enggak bisa ngapa-

ngapain. Jadi ya 

sudah pokoknya 

kalau ada apa-apa ya 

langsung naik, 

masuk IGD. 

Kalau di sekolah nilai-nilainya C 

gimana bu? 

Kalau nilai-nilai ya 

lumayan bagus 

mbak, kan itu ya 

sekolahan khusus 

buat kayak gini ya. 

Kalau dia kan emang 

cepet di lisan kan 

mbak, kurangnya di 

nulisnya, nah itu. 

Tapi ya nilainya 

mengikuti sih. Jadi 

kalau dikasih 

pertanyaan, dia 

jawab terus 

jawabannya ditulisin 

girunya nanti dia 

nyalin yang ditulis 

gurunya itu. 

   

Kalau temen-temennya tau C 

epilepsi bu? 

Ya tau lah mbak. 

Awal masuk ya saya 

memang cerita 

riwayatnya C, ya 

enggak ada yang 

ditutup-tutupi lah 

mbak. Ya saya 

ceritain dari kecil 

keadaanya begitu, 

dan ini sedang 

pengobatan 

epilepsi.  

  

 

Subyek tidak 

menutupi keadaan 

anak pada 

lingkungan 

sekitarnya supaya 

lingkungan dapat 

membantu 

kesembuhan anak 

+++ 

Pernah diejek temen-temennya gak Oh dulu pernah 

mbak, dulu pas di 
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bu kalau di sekolah? SD umum. 

Oh sempat sekolah di SD umum bu? Iya sempat mbak, 

satu tahun. Di SD M 

16. Satu tahun aja. 

Dia enggak bisa 

mengikuti, kan 

kalau SD umum 

gitu muridnya 

banyak ya mbak, 

dan gurunya harus 

mengukuti yang 

mayoritas. Awal 

masuk saya sudah 

bilang kalau 

motoriknya seperti 

ini gini gini tapi ya 

gitu lah mbak. 

Bersedia 

menampung, tapi 

saya lihat gak bisa 

kaya campur sama 

anak-anak gitu. 

  

 

Anak pernah 

bersekolah di sekolah 

umum dan tidak 

dapat mengikuti 

dengan baik karena 

anak membutuhkan 

pendampingan yang 

khusus. 

+++ 

Kenapa bu? Ya ini, anak-anak 

gitu kan nganu 

mbak. C sering 

dibully gitu, karena 

emang jalannya C 

kan gini. Biasanya 

sengaja ditabrak 

sampai jatuh. Saya 

kasihan. Terus juga 

kan dia nulisnya 

lama, kalau suruh 

nyalin dari papan 

tulis ke buku kan 

butuh waktu lama, 

jadinya dia jarang 

nulis. Harusnya satu 

semester mau pindah 

tapi ya sudah 

 Anak pernah 

mengalami bullying 

di sekolah umum 

yang membuat anak 

menjadi minder 

++ 
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diterusin aja sampai 

satu tahun terus 

pindah. 

Kalau guru-gurunya 

memang welcome, 

dia sering dapet jam 

tambahan kalau 

anak-anak yang lain 

sudah pulang mbak, 

tapi ya gitu, teman-

temannya yang 

tidak mendukung, 

kan kasihan mbak 

dibully terus, 

ditabrak sampai 

jatuh gitu. Pernah 

ada tangga 

disenggol sampai 

jatuh ngglundung 

mbak. 

 

 

 

 

 

++ 

Kalau di sekolah yang sekarang 

aman ya bu? 

Ya selama ini sih 

belum ada laporang 

yang aneh-aneh 

mbak. Perlakuannya 

sama saja mbak 

sama semua anak 

jadi ya aman-aman 

saja. 

   

Ya syukurlah bu kalau aman hehe. 

Ya sudah segini dulu aja ya bu, 

terimakasih. Besok kita lanjut lagi ya 

bu. 

OK mbak, sama-

sama. 

   

 

Wawancara kedua, Minggu, 29 Mei 2016 

Pertanyaan     

Selamat sore bu, saya lanjutkan 

yang kemarin ya bu, kurang 

Ok mbak silahkan.    
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sedikit saja kok hehe 

Selain permasalahan yang 

kemarin, dalam merawat C ada 

permasalahan apalagi sih bu 

yang sering muncul? 

Ya cuma ini sih 

mbak, dia kan 

memang 

motoriknya 

kurang kan jadi 

ya harus butuh 

bantuan terus 

menerus. Intinya 

itu saja. Kalau 

yang lain-lain ya 

sudah mbak 

diterima saja, 

sambil berdoa. 

Berpikirnya yang 

positif-positif aja. 

 Subyek mengakui 

anaknya 

membutuhkan 

pendampingan 

secara intens. 

Subyek lebih 

memilih untuk 

berfikir positif 

terhadap 

masalahnya dan 

menerimanya. 

+++ 

 

 

+++ 

Kalau kekhawatiran dari ibu 

sendiri itu apa bu kalau misalnya 

besok C sudah besar? 

Lha itu mbak. Itu 

yang masih 

terngiang-ngiang 

dalam pikiran 

saya. 

   

Apa saja bu contohnya? Ya kan dia cewek 

ya mbak, gimana 

besok kalau 

misal obatnya 

terus berlanjut, 

ya macem-

macem lah mbak 

pikirannya. 

Khawatirnya ya 

itu mbak karena 

dia kan 

perempuan, 

takutnya kalau 

misal pas masa-

masa menstruasi 

juga harus 

dipikirkan, 

apalagi C 

memang butuh 

 Subyek khawatir 

akan masa depan 

anaknya jika 

epilepsi yang 

dimiliki anak 

belum bisa terobati. 

 

+++ 

 

++ 
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pendampingan 

khusus. 

Kalau terkait dengan 

epilepsinya, kekhawatiran apa 

yang ibu rasakan? 

Nah kalau itu 

malah saya belum 

kepikiran mbak. 

Semenjak 

dokternya ini 

ngomong kalau 

pengobatannya ini 

memang butuh 

waktu yaudah 

saya pasrah saja, 

itu pukulan 

sekali buat saya 

mbak. Ya 

mungkin butuh 

waktu lama karena 

ada kelainan juga 

di otaknya jadi ya 

sudah lah kita 

jalani saja. 

Ya doanya ya 

semoga dua tahun 

ini bebas kejang 

jadi bisa lepas 

obat gitu saja sih 

mbak. 

 Subyek pasrah 

pada Tuhan 

terhadap 

permasalahan yang 

dihadapinya dan 

anaknya 

 

 

+++ 

Selain usaha ke dokter secara 

medis, untuk menghadapi 

permasalahan gitu apa yang 

biasa dilakukan bu? 

Kalau saya gak 

ada sih mbak. Ya 

Cuma terapi-terapi 

saja sama medis. 

Saya gak berani 

coba mbak. 

Emang sih dari 

mbah-mbahnya 

ada saran pijet, 

jamu, ya yang 

tradisional-

tradisional, tapi 

saya takut, gak 

   

 

+++ 
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berani. Soalnya 

dulu pernah ada 

temen terapinya C 

epilepsi juga, juga 

bermasalah di 

motorik terus 

dipijet malah jadi 

kaku semua mbak. 

Nah makanya saya 

gak berani cobak 

mbak soalnya 

sudah liat sendiri 

ada kejadian 

seperti itu. Sama 

sekali gak berani 

coba. Masih ikut 

medis saja saya 

mbak. 

Kalau minum obat gitu susah 

gak bu C? 

Enggak mbak. 

Cuma kan kalau 

minum obat yang 

delapan jam sekali 

itu sampai malam 

gitu, 

dibanguninnya 

agak susah. Tapi 

kadang ya 

langsung bangun, 

minum obat terus 

tidur lagi. 

   

Pernah ada omongan-omongan 

jelek dari tetangga-tetangga gitu 

gak bu? 

Ya pernah mbak. 

Biasa lah kalau 

gitu. Dulu waktu 

C masih sekolah 

di SD umum itu 

mbak, ya biasa 

lah gitu. Yang 

diejek cara 

jalannya gini lah, 

apa lah, biasa 

 Subyek tidak mau 

ambil pusing 

dengan orang-

orang yang 

membully anaknya. 

Subyek langsung 

memindahkan 

anaknya dari 

sekolah umum ke 

sekolah anak 

+ 
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mbak. Ya 

pokoknya selama 

dia gak 

menyakiti saya 

dan C ya sudah 

biarin aja, santai 

aja. Anggap saja 

angin lalu. 

berkebutuhan 

khusus. 

Ini lagi tes kenaikan kelas ya bu 

sekarang? 

Iya mbak. Ya gitu 

lah, malah ibunya 

yang belajar 

mbak. Ibunya 

yang ndremimil, 

mbacain, dia yang 

mendengarkan, 

sambil kasih 

jawaban. Yang 

belajar ibunya. 

   

Ada kejadian gak bu yang 

memicu munculnya masalah 

gitu? 

Apa ya mbak. Ya 

paling kalau pas 

jatahnya kontrol 

itu rasanya saya 

deg-degan. Pas 

konsultasi gitu 

mbak. 

Tapi ya sudah 

mbak, dari 

sananya begitu 

ya sudah 

maklum saja, 

diterima saja. 

Kalau anak seperti 

ini ditekan kan 

juga semakin 

ngedrop mbak. Ya 

ikutin aja lah, mau 

nilainya jelek mau 

nilainya bagus ya 

diterima saja. 

Ngeyelnya sih 

  

 

 

Subyek menerima 

semuanya yang 

diberikan Tuhan 

kepadanya 

termasuk keadaan 

anaknya saat ini. 

 

 

 

+++ 
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mbak kadang yang 

gak ketulungan 

mbak hahaha. 

Tapi dukungan dari keluarga 

penuh ya bu? 

Ya alhamdulilah 

dari keluarga ya 

mendukung 

mbak, om 

tantenya ya sudah 

tau kondisinya tau 

kalau harus 

menjalani 

pengobatan dan 

sekolah gini. 

Kadang mbak 

kalau sudah 

marah gak 

terkontrol 

emosinya. Ya 

namanya anak 

kaya gini ya 

mbak, emosinya 

gak bisa 

terkontrol. Ya 

nangis, teriak-

teriak gitu. Terus 

nanti tetangga 

depan tanya 

kenapa ada apa, 

hahaha. Diemnya 

cepet mbak, tapi 

ya kepancingnya 

juga cepet, ada 

apa sedikit yang 

gak sreg udah 

marah. Ya wes 

lah biarin aja 

sakkarepmu, 

nanti kalau saya 

ladeni saya 

ikutan emosi 

 Keluarga subyek 

tetap mendukung 

walaupun tinggal 

berjauhan 

 

 

Subyek mengakui 

anaknya memiliki 

emosi yang tidak 

terkontrol. 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek memilih 

untuk diam saat 

emosi anaknya 

tidak terkontrol, 

setelah anaknya 

dapat diam baru 

subyek 

memberikan 

nasihat untuk 

anaknya. 

+++ 

 

 

 

 

++ 
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juga mbak. Nah 

nati kalau sudah 

diem baru dikasih 

tahu. Ya kadang 

masuk kadang 

enggak haha. 

Haha. Ya semoga keadaan C 

semakin membaik ya bu dengan 

pengobatan yang dijalani dan 

pendampingan yang khusus 

sekarang 

Iya mbak. Amin.    

Terima kasih atas waktunya ya 

bu. 

Iya sama-sama ya 

mbak 
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TABEL 15 

VERBATIM TRIANGULASI SUBYEK 2 

Minggu, 29 Mei 2016 

Pertanyaan Jawaban Koding Analisa Intensitas 

Maaf ya pak 

mengganggu 

sebentar hehe. Ini 

untuk melengkapi 

saja yang punya ibu 

kemarin. 

Oh iya mbak gak 

masalah. 

   

Bapak nama 

lengkapnya siapa 

ya? 

Saya J    

Usia berapa pak? Saya 35 tahun mbak, 

lahirnya di Rembang, 

2 Oktober 1981. 

   

Sehari-hari ngapain 

pak? 

Ya sehari-hari ya gini 

aja mbak. Kalau pas 

masuk kerja malem ya 

paginya nemenin anak 

istri di rumah. Gak 

bisa kemana-mana. 

   

C ini memang punya 

epilepsi kan ya pak? 

Iya mbak. Sejak usia 

lima tahun. 

Aa Anak memiliki 

epilepsi semenjak 

usia lima tahun 

 

Awalnya bagaimana 

ya pak? 

Ya bangun pagi 

kejang. Saya malah 

gak tahu mbak pas 

kejangnya kan saya 

kerja masuk malam 

pulang pagi. Saya 

pulang dikasih tahu 

tetangga kalau C 

sudah di bawa ke 

rumah sakit R. 

Sampai sana juga 

 

 

 

 

Ac 

Kejang yang terjadi 

pada anak pertama 

kali tidak ditangani 

oleh rumah sakit 

yang didatangi 

subyek, akhirnya 

subyek memilih 

untuk pidah rumah 

sakit. 

+++ 
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masih kejang. Tapi 

saya agak kecewa 

mbak dengan 

penanganannya, 

soalnya anak ini 

sudah masuk lama 

tapi gak langsung 

ditangani langsung 

saya cabut aja 

pindah. Agak trauma 

aja mbak lihat anak 

saya seperti itu tapi 

gak langsungg 

ditangani 

Terus menjalani 

serangkaian tes gitu 

pak? 

Iya di rekam otak, 

EEG, hasilnya ya gak 

kenapa-napa mbak, 

bagus semua. Lewat 

sepuluh bulan kejang 

lagi. Lha kejang 

yang kedua itu saya 

ke rumah sakit lagi 

terus EEG lagi, CT 

Scan lagi baru 

kelihatan ada 

gelombang epilepsi 

diotaknya, ada 

kelainan ada 

syarafnya. Terus 

minum obat D. 

Aa Anak didiagnosa 

epilepsi dikejang 

kedua setelah 

menjalani 

serangkaian tes. 

 

 Iya mbak terus 

pengobatan lagi mulai 

dari awal, dosisnya 

dinaikan lagi padahal 

sudah sempat lepas 

obat satu bulan. Ya 

masi obat terus samapi 

sekarang. Ya insya 

allah setelah dua tahun 

ini bisa lepas obat. 

 

 

 

 

 

Ae 

 

 

 

 

Kekhawatiran akan 

efek  yang 

ditimbulkan dari 

pengobatan 

 

 

 

 

 

+++ 
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Kemarin disarankan 

ke dokter bedah 

syaraf, tapi dari saya 

dan keluarga takut 

mbak soalnya 

hasilnya juga fifty 

fifty, karena kan 

masalahnya ada di 

otak. Kalo sembuh ya 

sembuh kalau enggak 

ya lebih parah. 

membuat subyek 

enggan untuk 

menjalani 

pengobatan yang 

langsung 

berhubungan 

dengan syaraf di 

otak 

 Iya memang ada 

gangguan di 

motoriknya. 

Sekarang yang 

dijalankan ya hanya 

terapi-terapi mbak. 

Ya dari pergerakan 

tangan, kaki, 

fokusnya juga 

lambat mbak. Ya 

sudahlah diterima 

saja. 

Ab 

 

 

E2 

Anak mempunyai 

gangguan motorik 

dan mengalami 

keterlambatan. 

Subyek memilih 

untuk menerima 

apa yang 

dihadapinya 

sekarang. 

+++ 

 

 

+++ 

Keadaan C mulai 

menurun itu setelah 

C kena epilepsi atau 

sebelum epilepsi? 

Sebelum epilepsi kan 

kita juga belum tahu 

gimana-gimananya. 

Dulu umur 2,5 tahun 

belum bisa jalan, 

terus saya ke tempat 

terapi, ke YPAC. 

Belum ada satu tahun 

perkembangannya 

bagus mbak, bisa jalan 

bisa menulis, terus 

saya stop terapinya. 

Eh ternyata setelah 

masuk SD masih 

harus diterapi lagi. Ya 

saya yang salah mbak, 

kebodohan saya mbak, 

 

 

P2 

Sampai saat ini 

anak masih 

menjalani berbagai 

terapi untuk 

memperoleh 

perkembangan 

yang lebih baik 

++ 
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saya seneng banget 

pas anak saya bisa 

terus saya stop 

terapinya, lha ternyata 

masih harus dilanjut. 

Mungkin kalau dulu 

saya lanjutkan ada 

perkembangan terus. 

Kalau pengobatan 

memang dibantu dari 

perusahaan? 

Kalau pengobatan 

kita menanggung 

10%, sisanya 

perusahaan. Cuma 

sekarang lebih ribet 

karena sekarang pakai 

BPJS. Kalau enggak 

ya kukut gasik mbak. 

Gajinya habis buat 

obat. 

P3 Subyek 

mendapatkan 

dukungan dari 

perusahaannya 

dalam membiayai 

pengobatan anak 

+++ 

Obatnya kalau dari 

BPJS itu biasanya 

generik kan pak? 

Dia gak bisa pakai 

obat generik mbak. 

Gak mempan. Dia 

harus obat dari 

spesialis mbak, yang 

dosis tinggi. 

   

Setiap bulan cek ke 

rumah sakit ya pak? 

Iya mbak sebulan 

sekali cek, sama 

empat bulan sekali cek 

darah, buat lihat 

livernya kan konsumsi 

obat terus. 

   

Berarti ya 

menghadapi keadaan 

ya berdua saja sama 

ibu ya pak? 

Ya iya mbak. Ya 

berjuang berdua 

saja, bagaimana 

caranya lah. Bagi-

bagi waktu saja, 

dihadepin berdua. 

Tapi kadang saya 

yang emosinya tidak 

P3 

 

 

 

 

Subyek saling 

mendukung satu 

sama lain dalam 

menghadapi 

permasalahannya 

 

 

+++ 

 

 

 

 



169 

 

 

terkontrol mbak. Saya 

emosian kadang. Ya 

kan C itu sering 

ngeyel, nyelelek, itu 

yang mancing 

sabarnya saya. Ya 

memang punya anak 

seperti C ya harus 

sabar mbak, harus 

nrimo. Kadang ya 

saya main tangan, tapi 

ya enggak yang keras, 

paling saya jiwit, saya 

pukul sedikit biar ada 

takutnya gitu mbak. 

Biar gak manja. 

E1 Sikap menerima 

dalam menghadapi 

permasalahan 

selalu digunakan 

oleh subyek 

+++ 

Terus ada rencana 

punya anak lagi pak? 

Ya saya sih maunya 

ngasih adik buat C 

tapi ya sayanya 

masih trauma mbak. 

Ya masih harus 

dipikirkan semuanya 

mbak, ke depannya. 

 Subyek masih 

trauma jika harus 

memiliki anak lagi, 

subyek takut jika 

keadaannya sama 

seperti anak 

pertamanya 

 

Dulu sempat di 

sekolah umum juga 

ya pak? 

Sempat mbak. Cuma 

satu tahun aja, masa 

percobaan saja. Kan 

saya mikirnya siapa 

tahu bisa mengikuti, 

tapi ya ternyata 

memang ada 

keterlambatan. Di 

sekolah dia juga 

terlihat minder 

mbak kayak lihat 

temannya bisa tapi 

kok saya enggak 

bisa. Sempat 

ngedrop waktu 

dibilang temannya 

cacat mbak. Sempat 

 

 

 

Ad 

 

 

 

Anak pernah 

mengalami 

bullying yang 

mengakibatkan 

anaknya minder 

dan tidak mau 

berangkat sekolah 

 

 

 

++ 
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drop, enggak mau 

sekolah. 

 Iya mbak. Sempat ke 

psikolog untuk tes IQ, 

terus masuk ke 

sekolah abk di SD BH 

itu mbak. Ya ada 

perkembangan sih 

mbak di sana, 

karena ada 

pendampingan 

khusus. Ya saya 

mantepnya di sana. 

  

 

Anak mengalami 

perkembangan saat 

pindah ke sekolah 

SD BH 

 

Kekhawatiran bapak 

untuk C ke depannya 

gimana pak? 

Ya sekolahnya mbak, 

SMP SMA yang 

khusus kan agak sulit. 

Terus, sakitnya C gini 

kan kambuhnya gak 

menentu mbak, saya 

takutnya kalau pas 

kambuh sendirian. 

Terus juga besok ke 

jenjang yang lebih 

tinggi, misal jenjang 

pernikahan. 

Ya berdoa aja lah 

mbak. Orang tua 

kan ya berdoanya 

yang positif-positif 

saja mbak, untuk 

menyemangati anak 

dan diri sendiri. 

Saya juga 

menyemangati ibunya 

karena ada penyakit 

dalamnya juga, ada 

lemah jantung juga. 

Jadi ya harus saling 

menjaga mbak. Ya 

 

 

Ae 

 

 

 

E1 

 

 

 

 

E1 

 

 

Subyek khawatir 

akan masa depan 

anak jika anak 

belum bisa 

mandiri. 

 

 

 

Subyek 

menyerahkan 

segalanya pada 

Tuhan dan selalu 

berfikir positif. 

 

 

+++ 

 

 

 

 

 

+++ 
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mikirnya yang 

positif aja. Ya pasti 

ada jalanya lah 

mbak dari Yang 

Kuasa. 

Amin pak, semoga 

dilancarkan 

semuanya, pasti ada 

jalannya sendiri ya 

pak. 

Amin mbak, 

terimakasih doanya 

mbak. 

   

Terima kasih ya pak 

buat waktunya 

Iya sama-sama mbak.    
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TABEL 16 

PEDOMAN KODING SUBYEK 3 

No Kehidupan subyek (A) Koding 

Permasalahan yang dihadapi 

a. Riwayat epilepsi pada anak Aa 

b. Permasalahan gangguan lain yang 

menyertai anak dengan epilepsi 

Ab 

c. Permasalahan dalam pengobatan Ac 

d. Permasalahan perkembangan pada anak Ad 

e. Permasalahan stigma negatif dalam 

lingkungan sekitar 

Ae 

 

No Koping (B) Koding 

Emotion Focused Coping (E)  

1. Positif Reappraisal E1 

2. Accepting Responsibility E2 

3. Self-control E3 

4. Escape-avoidance E4 

5. Distancing E5 
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Problem Focused Coping (P)  

1. Planful problem solving P1 

2. Confrontive coping P2 

3. Seeking social support P3 
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TABEL 17 

VERBATIM SUBYEK 3 

Sabtu, 11 Juni 2016 

Pertanyaan Jawaban  Koding Analisis Intensitas 

Selamat sore bu, bisa 

dimulai sekarang ya bu? 

hehe 

Inggih, monggo    

Nama lengkapnya siapa ya 

bu? 

Saya RLM    

Usianya berapa bu? 35 tahun mbak    

Tiap harinya kerja di 

badan pelayanan itu bu? 

Iya mbak, sebagai staf 

pemasaran 

   

Kalau N nama lengkapnya 

siapa bu? 

PNR    

Lahirnya pas lebaran ya 

bu? hehe 

Iya mbak pas lebaran 

hehehe 

   

Usianya berapa bu N? Usianya tujuh tahun mbak 

besok September 

   

Tanggal lahirnya kapan 

bu? 

16 September 2009    

Kalau ibu tanggal lahirnya 

kapan? 

Saya 28 Oktober 1981    

Sekolah si SD BH ya bu? 

Kelas 1 SD? 

Iya mbak di BH, tapi ini 

kemarin saya titipkan dulu, 

buat perkenalan dulu, 

adaptasi dulu gitu mbak. 

   

Sebelumnya dimana bu? Sebelumnya di Y mbak, 

tempat terapi itu, di daerah 

Tlogosari. 

   

Oh tempat terapi? Iya mbak tempat terapi, ya 

khusus untuk anak-anak 
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seperti ini. 

Sejak kapan itu bu di 

tempat terapi? 

Dari tahun 2013, udah 

jalan tiga tahunan lah 

mbak 

   

Terus sekarang sekolah di 

BH terapinya masih jalan? 

Terapinya masih jalan 

mbak, dulu kan full days, 

dari jam delapan sampai ja 

lima sore, tapi ini kan 

masuk kelas di BH, 

jadinya saya ambil jam 

yang siang. 

   

Oh berarti masih jalan 

Cuma ambil setengah hari 

aja ya bu? 

Iya masih jalan. Kan 

soalnya masih butuh 

terapi okupasinya juga 

mbak. Soalnya N ini 

belum bisa 

meninggalkan terapi. Ya 

sedikit-sedikit ada 

kemajuan, kalau dulu 

bicaranya Cuma ah oh ah 

oh, Cuma nunjuk-nunjuk, 

untuk mengatakan ingin 

ini ingin itu belum bisa 

mbak. Lha sekarang ini 

sudah lumayan mbak mau 

ngomong sedikit-sedikit. 

Ad Hingga saat ini 

anak masih belum 

bisa meninggalkan 

terapi dalam 

membantu 

perkembangannya. 

+++ 

Kalau sekolah jam berapa 

bu? 

Dari jam tujuh sampai jam 

12 siang, terus habis itu 

langsung bablas les, terapi 

   

Jauh ya bu? Enggak sih mbak, 

Tlogosarinya yang di 

Majapahit, dekat kantor 

polisi mbak. 

   

Oh, sekelas ada berapa bu 

siswanya? 

Sekelas berlima mbak 

sama N. Lha ini kan mau 

kenaikan mbak, yang lain 

naik kelas, N tetap tinggal. 
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Oh  berati ini baru beneran 

kelas 1 ya bu? 

Iya ini kelas 1, kemarin 

kan cuma adaptasi. 

   

Serumah sama siapa aja 

bu? 

Ini saya sama mertua saya, 

udah setahunan soalnya 

baru ditinggal. Terus sama 

suami saya, sama N. Ya 

berempat mbak dirumah. 

   

Ayahnya N kerja juga bu? Iya mbak, kerjanya di I.    

Yang antar jemput sekolah 

N ayahnya? 

Iya sama ayahnya. Soalnya 

kan saya harus fingerprint 

di kantor pusat kalau pagi 

mbak. 

   

Dulu menikah tahun 

berapa bu? 

Tahun 2008.    

Langsung punya anak bu? Iya, setelah menikah enam 

bulan kemudian hamil 

terus tahun 2009 

melahirkan 

   

Ini sekarang lagi hamil 

anak kedua bu? 

Iya, mau tujuh bulan 

mbak. Bedanya tujuh 

tahun mbak. Insyaallah 

lahirnya sama September 

juga hehehe 

   

Dulu waktu proses 

kehamilan N apakah ada 

masalah bu? 

Kalau untuk per 

trimesternya tidak ada 

masalah, baik sehat semua. 

Lahirnya juga normal. 

Cuma saya salah ngitung 

tanggalnya gitu lho mbak. 

Jadi dulu saya belum ngeh 

kalau saya hamil, soalnya 

kan masih jauh-jauhan 

sama suami saya, 

Surabaya Semarang. Jadi 

saya gak sadar kapan 

menstruasi terakhirnya. 

Seharusnya lahir tanggal 
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sembilan bulan sembilan 

tahun 2009, tapi jadinya 

tanggal 16 mbak. Lahirnya 

2,5 kg mbak, karena 

kelebihan hari itu, jadi 

anaknya mengkerut mbak, 

terus bobotnya jadi turun. 

Berarti proses kehamilan 

dan melahirkan lancar ya 

bu? 

Iya mbak, tidak ada 

permasalahan. 

Ini N terlihat ada 

masalah itu sejak usia 

tiga bulan, dari bayi 

mbak, bukan dari 

kandungan. Dulu tuh 

begini mbak, kan dari pagi 

sampai malam di kamar 

terus, nah menurutku tuh 

kalau di teras itu lebih 

enak, kena udara gak kena 

AC terus. Saya tidurkan di 

sofa, nah saya kan ndak 

tau mbak kalau misal ada 

kucing atau apa, nah itu N 

ini kena bulu-bulu kucing. 

Saya berpikir ke belakang 

sepertinya saya tidak ada 

keturunan seperti ini, nah 

N ini ternyata terkena 

virus mbak. 

 

 

Aa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aa 

 

 

Awal mula anak 

mengalami 

permasalahan di 

usia tiga bulan 

dimana anak 

mengalami kejang 

untuk pertama 

kalinya. 

 

Oh terkena virus dari usia 

tiga bulan itu bu? 

Iya mbak. Jadi, awalnya 

itu step usia tiga bulan, 

saya konsultasi ke dokter 

umum biasa mbak, terus 

step lagi dibawa ke rumah 

sakit, masuk ICU, ternyata 

sampai sana gagal nafas 

mbak, selama dua minggu 

di ICU diinkubator, habis 

itu keluar, dinyatakan 

Aa 
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sudah sembuh, nah untuk 

diagnosanya itu kenapa, 

karena kejangnya itu setiap 

sejam sekali. Nah karena 

kejangnya sejam sekali 

itu mempengaruhi 

otaknya mbak, otaknya 

jadi mengkerut lah 

istilahnya, terus di CT 

Scan untuk melihat 

kenapa kok setiap sejam 

sekali step. Kita kan ndak 

tahu mbak, dokter pun 

tidak bisa menemukan. 

Keluar masuk rumah sakit 

itu sering sekali mbak. 

 

 

Aa 

 

 

Kejang terus-

menerus yang 

dialami anak 

menyebabkan 

sistem syaraf otak 

anak terganggu. 

Terus langkah selanjutnya 

apa bu? 

Nah saya dapat 

informasi dari teman 

saya ada dokter ahli di 

rumah sakit S di Jogja, 

Prof S namanya. Itu 

memang katanya ahli virus 

mbak, khusus untuk anak-

anak yang Hydrochephalus 

yang kepalanya besar, 

anak keterbelakangan 

memang spesialisnya 

dokter itu. 

Nah sampai sana disuruh 

cek lab semuanya keluar 

hasilnya ternyata 

terkena visus tokso, jenis 

CMV mbak. Lha CMV 

itu memengaruhi 

semuanya mbak, alat 

gerak seperti tangan. 

Misalnya harusnya usia 

enam bulan sudah bisa 

angguk-angguk kepala nah 

ini ndak bisa, karena dia 

P3 

 

 

 

 

 

 

Aa 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek 

menceritakan 

keadaan anaknya 

pada temannya 

supaya mendapat 

dukungan 

informasi dalam 

mengatasi 

permasalahannya 

 

 

Anak didiagnosa 

terkena virus 

CMV yang 

menyebabkan 

kejang terus-

menerus pada 

anak dan akhirnya 

didiagnosa anak 

memiliki epilepsi 

juga oleh dokter. 

 

+++ 
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dari awalnya sudah sering 

step makanya 

perkembangannya jadi 

kurang mbak, jadi 

terlambat mbak. Nah saya 

harus menyesuaikan 

keterlambatannya, itu 

diterapi semua di Jogja 

mbak. Dari dia 

menganggukan kepala 

terus tengkurap, 

mbrangkang, itu diterapi 

semua mbak. Jalan pun 

juga terapi mbak. 

Nah kalau untuk matanya 

itu mbak, memang CMV 

itu yang diserang 

pancaindranya, jadi mata,  

penciuman, pendengaran, 

sama wicaranya mbak. 

Nah semuanya itu bagus 

kecuali wicaranya dia agak 

kurang. Setelah tiga tahun 

atau empat tahun sudah 

bisa lumayan mengikuti 

perkembangannya lagi, ini 

tinggal tergantung 

wicaranya saja.  

 

Ad 

 

 

 

Perkembangan 

anak menjadi 

terlambat dan 

anak sudah 

menjalani terapi 

sejak usia bayi. 

 

+++ 

Ini sedang terapi juga 

untuk wicaranya? 

Iya mbak untuk terapi 

wicaranya itu sudah lama 

mbak. Jadi saya terapi di 

Jogja, saya juga terapi di 

Semarang, di rumah 

sakit H, terapi wicara 

sama okupasi. Melatih 

kepatuhannya dia mbak. 

Jadi misalnya dia disuruh, 

dia masih sibuk dengan 

dunianya dia, jadi dia tidak 

merespon. Jadi ya gitu 

 

 

Ad 

 

 

Anak menjalani 

beberapa terapi 

dengan harapan 

anak mengalami 

kemajuan dalam 

perkembangannya. 

+++ 



180 

 

 

mbak, terapinya dimana-

mana. 

N memang ada gangguan 

lain gitu bu? Misal 

diagnosa dari psikolog 

gitu? 

Nah untuk 

mengkhususkan dia autis 

gitu mbak dulu pernah 

saya bawa ke jalan Imam 

Bonjol, sama Bu I itu 

saya juga pernah yang 

psikolog itu. Terus 

hasilnya memang 

katanya mendekati autis. 

Lha yang saya pertanyakan 

mbak, untuk kata-kata 

autis itu yang seperti apa, 

karena setahu saya kalau 

anak autis suka ngliatin 

kipas angin tapi N tidak. 

Tapi kalau mengulangi 

sesuatu iya mbak, seperti 

iklan di TV gitu dia 

menirukan terus mbak 

bukannya menjawab tapi 

menirukan. Terus sukanya 

lari-lari muter-muter. Tapi 

kalau spesifikasi autisnya 

yang seperti apa gitu lho. 

Ab Selain memiliki 

epilepsi, anak 

memiliki 

gangguan lain 

yaitu autis. 

+++ 

Sampai sekarang masih 

mengkonsumsi obat terus 

bu? 

Iya mbak. Dari kecil dia 

memang sudah obat terus 

mbak. Sampai saya tanya 

sama dokternya, misal 

obat D ini, saya sampai 

tanya ada obat selain D ini 

tidak, soalnya kalau N 

sudah mencium baunya 

obat ini warnanya merah 

dia langsung lari, ndak 

mau minum dia sudah 

keseringan minum obat. 

 

 

 

 

Ac 

 

 

 

 

Subyek 

mengalami 

permasalahan 

dalam membantu 

anak rutin minum 

obat 

 

 

 

 

+++ 
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Oh pakai obat D juga ya? 

Itu memang obat untuk 

mengurangi kejangnya? 

Iya obat untuk kejangnya 

mbak. 

   

Tapi kalau untuk 

epilepsinya awalnya 

gimana bu? 

Nah kalau untuk 

epilepsinya itu kan dari 

awal dia terkena virus 

kan sudah kejang terus 

mbak. Nah kejang terus 

menerus itu sudah 

dikatakan epilepsi. Ini 

yang sering timbul akhir-

akhir ini mbak. Kalau 

epilepsi kan banyak ciri-

cirinya mbak, seperti 

kalau gini lagi asik main, 

terus tiba-tiba dia gak 

fokus, matanya kedip-

kedip gitu. Nah terus 

turun ke tangannya, 

kaya dia pegang toples 

matanya kedip-kedip 

terus los tangannya, 

sudah tidak ada 

responnya. Terus ini 

pindah ke kaki 

Aa 

 

 

 

 

Aa 

Kejang pada anak 

terjadi secara 

bertahap, mulai 

dari mata hingga 

seluruh tubuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalau untuk EEG sudah 

pernah? 

Kalau EEG sudah pernah, 

kemarin dia EEG 2015, 

tahun kemarin mbak, 

memang ada gelombang 

epilepsinya, makanya 

harus terapi obat itu. 

Makanya kalau dia 

minum D terus itu 

kasian, sudah ada 

berontaknya, udah bosan 

mungkin dia. 

Aa 

 

Ac 

Subyek merasa 

anaknya sudah 

jenuh dalam 

mengkonsumsi 

obat. 

 

+++ 

EEG di rumah sakit mana 

bu? 

Di rumah sakit T.    
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Ini sedang terapi obat juga 

berarti bu? 

Iya terapi obat masih jalan 

sampai sekarang 

   

Berapa lama itu bu? Dua 

tahun? 

Ya belum tahu mbak, 

karena dia minum 

obatnya sulit banget 

mbak. Ini lagi saya coba 

kasih kapsul. Kalau anak 

seusia anak segini dikasih 

kapsul kan susah ya mbak, 

saya coba haluskan, tapi 

kalau di haluskan gitu 

katanya rasanya pedas 

mbak. Jadi dia ndak mau 

mbak. Sudah saya coba 

ganti wadahnya, 

bungkusnya tapi dia tetep 

tahu, jadi ya tetap ndak 

mau minum obat. Padahal 

sudah saya kasih madu 

atau apa tetep ndak mau. 

Katanya juga sih mbak 

kalau obat ini di haluskan 

gitu khasiatnya jadi 

kurang, dokternya juga 

bilang lebih baik bentuk 

kapsul saja tapi ya gimana 

ya mbak kan pasti susah. 

Ac Kesulitan 

meminum obat 

secara rutin 

diutarakan berkali-

kali oleh subyek. 

 

+++ 

Jadi awal didiagnosa 

epilepsi itu ya pas EEG 

atau tahun lalu itu? 

Ya semenjak kena CMV 

itu mbak, dari tiga 

bulan. Awalnya ya 

enggak langsung karena 

memang yang terlihat 

kan virusnya nah dari 

situ timbul penyakit 

yang lain. 

Aa Virus yang 

menjangkit anak 

menyebabkan 

penyakit lain 

timbul termasuk 

epilepsi yang 

dimiliki anak 

hingga saat ini. 

 

Kalau kejang selama ini 

sebadan atau separo bu? 

Kalau dulu itu sebadan 

mbak. Jadi pertamanya 

dari tangan dulu 

kenceng, terus ke muka, 

Aa   
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kaya dicekik gitu mbak, 

itu berlangsung 

beberapa detik. Kalau 

udah asik gitu matanya 

suka sipit-sipit gitu lho 

mbak. 

Kalau untuk motoriknya 

gimana bu? 

Kalau untuk menulis, 

motoriknya memang 

susah mbak. Kalau warna 

dia sudah tahu. Angka satu 

dua tiga ya tahu, tapi kalau 

suruh menulis belum bisa. 

Kalau warna hafal. 

Ab Motorik anak 

tidak berkembang 

secara baik 

sehingga 

mempengaruhi 

anak dalam belajar 

seperti menulis. 

+++ 

Dulu kalau kejang 

durasinya berapa lama bu? 

Sebulan sekali atau berapa 

bulan sekali? 

Oh enggak mbak, 

tergantung antibodinya 

dia. Tapi kalau dulu 

sebelum diagnosa terkena 

CMV itu setiap jam kejang 

setelah itu ya sebulan dua 

kali itu sering. Kita juga 

akhirnya mengantisipasi 

mbak, ndak mungkin 

setiap kejang ke rumah 

sakit, jadi saya selalu 

siap obat S sama oksigen. 

Saya bawa kemana-

mana. Itu giginya sampai 

ompong karena kejangnya 

mbak. 

 

 

 

 

P2 

 

 

 

Subyek selalu 

waspada dengan 

keadaan yang 

dapat terjadi 

secara tiba-tiba 

pada anak dengan 

menyiapkan obat. 

 

 

 

+++ 

Dulu setiap kambuh ke 

rumah sakit? 

Iya, soalnya takut ndak 

ada asupan oksigennya. 

   

Sekarang terapinya di 

berapa tempat bu? 

Ya terapi minum obat, 

untuk okupasi dan 

wicara di Y, ini di 

sekolah juga ada. 

P2  +++ 

Kalau check up ke rumah 

sakit sampai sekarang 

masih? Berapa bulan 

Masih mbak. Kalau check 

up nya kan berhubungan 

sama obat, sedangkan ini 
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sekali? jarang minum obatnya, lha 

itu masalahnya mbak. 

Takutnya kena ginjalnya 

mbak soalnya dari kecil 

kan minum obat terus, lha 

N ini juga gak suka minum 

air putih, sukanya es teh. 

Susah minum air putihnya. 

Mau pagi siang sore 

maunya es teh. 

N ini sering kena batuk 

pilek karena antibodinya 

juga kurang baik mbak. 

Lha ini lihat obat langsung 

lari mbak, ya mungkin 

karena ibunya yang malas 

juga ya haha, saya kasihan 

soalnya mbak obat terus. 

Ini juga obatnya adanya di 

Jogja mbak 

Oh berarti kalau check up 

harus ke Jogja? 

Iya, kalau check up ke 

Jogja. Katanya dokter 

yang di Jogja itu ya ada 

juga di Semarang di rumah 

sakit H, tapi sayanya yang 

kurang sreg mbak, karena 

kurang welcome tidak 

seperti yang di Jogja. Jadi 

ya mau tidak mau ya 

ngalahi ke Jogja. 

   

Berarti munculnya 

epilepsi setelah diagnosa 

CMV itu ya bu? 

Iya, munculnya setelah 

terkena CMV itu. Kalau 

kata orang Jawa ya mbak 

setelah umur lima tahun 

biasanya penyakitnya 

hilang, tapi malah pas 

umur lima tahun ini 

muncul yang epilepsi yang 

kedip-kedip itu mbak. 

Aa   
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Sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih. 

Kambuh itu kalau pas 

apa ya, kalau misal 

kecapekan ya ndak 

mungkin, kalau bangun 

tidur kan fresh ya, lha 

bangun tidur itu kambuh 

kedip-kedip. 

Aa Kejang pada anak 

masih sering 

kambuh hingga 

saat ini 

 

Kalau untuk belajar N ada 

gangguan tidak bu? 

Kalau belajar itu dia 

menulisnya memang 

terganggu mbak, 

motoriknya agak 

terganggu. Kalau disuruh 

menulis itu dia tidak mau, 

maunya menggambar 

terus, dan gambarnya 

selalu bunga, monoton itu 

terus. 

Ab  +++ 

Terus ngakali supaya N 

mau minum obat gimana 

bu? 

Oh biasaya ya saya agak 

mengancam sedikit, misal 

nanti disuntik lho kalau 

ndak minum obat. 

   

Pernah coba sekolah 

umum ndak bu? 

Belum pernah mbak. 

Kalau sekolah umum kan 

harus duduk mengarah ke 

gurunya, lha kalau N kan 

suruh mengarah ke 

gurunya kan belum bisa. 

   

Kalau disini suka main 

keluar bu? 

Enggak mbak, saya yang 

gak boleh. Kan jalanan 

ramai mbak, dan dia ndak 

tahu itu berbahaya atau 

tidak. 

N juga ada shadow 

teacher mbak, khusus 

buat dia kalau di 

sekolah. 

 

 

 

P3 

 

 

Subyek mencari 

bantuan orang lain 

untuk membantu 

anaknya dalam 

proses belajar 

 

 

+++ 
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Kalau untuk biaya yang 

paling membutuhkan 

banyak biaya yang mana 

bu? 

Ya semuanya mbak, 

terapinya sekolahnya. 

Kalau terapinya full days 

tambah banyak biayanya 

mbak. 

   

Kalau kesulitan 

terbesarnya untuk N apa 

bu? 

Ya okupasinya itu mbak. 

Ya gimana lagi ya mbak, 

umur segitu seharusnya 

sudah bisa diperintah 

melakukan ini 

melakukan itu tapi ini 

tidak bisa. Kalau lihat 

anak-anak lain ya 

dikatakan iri ya iri 

mbak, tapi ya gimana 

lagi, memang N punya 

keistimewaan sendiri 

jadi ya harus diterima. 

Dikasih anugerah seperti 

ini ya diterima saja 

mbak, pasti ya Tuhan 

punya rencana. 

Ad 

 

 

E2 

 

 

 

E1 

Subyek percaya 

dengan rencana 

Tuhan dengan 

keadaanya yang 

sekarang, 

sehingga subyek 

menerima apapun 

keadaan dan 

permasalahan 

yang harus 

dihadapi sekarang. 

+++ 

 

 

++ 

 

 

 

+++ 

 

Kalau untuk pengobatan 

tradisional gitu sering 

coba ndak bu? 

Oh sering mbak. 

Pokoknya orang tua 

kadang kasih info pijet 

atau obat herbal saya 

lakukan mbak. Ya saya 

juga tanya cara pakainya 

gimana aturanya 

bagaimana. Ya saya coba 

lah mbak cara apapun. 

Tapi ya tetap jalan terapi-

terapinya. Kalau ditanya 

namanya siapa dia 

belum bisa jawab, lha itu 

yang dikejar sekarang. 

Bisa jalan itu usia dua 

tahun, keluar kata-kata 

“ibu” itu usia tiga tahun. 

P3 

 

 

 

 

 

Ad 

Subyek tidak 

tertutup dengan 

info apa saja yang 

diterimanya untuk 

membantu 

pengobatan 

anaknya 

 

 

Anak mengalami 

keterlambatan 

perkembangan di 

usianya yang tujuh 

tahun belum bisa 

bicara. 

+++ 

 

 

 

 

 

+++ 
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Kalau untuk lingkungan 

sekitar sering banyak 

omongan omongan ndak 

enak gitu bu? 

Lah ya udah biasa mbak. 

Kan N dulu waktu bayi, 

kecil sudah di lingkungan 

sini, jadi ya tetangga 

sekitar sudah pada tahu, 

maklum. 

   

Omongannya seperti apa 

bu biasanya? 

Ya omongan seperti kalau 

di mushola dia ngganggu, 

terus orang pada bilang 

sudah besar kok ngganggu, 

ya sudah saya ajak ke 

belakang saja, padahal 

kan memang 

keadaannya seperti ini, 

jadi ya sudah diterima 

saja. 

 

 

 

E2 

 

 

Subyek lebih 

mengambil sikap 

menerima 

keadaannya saat 

ini 

 

 

 

+++ 

 Ya semuanya 

mendukung, ya 

pokoknya semuanya 

ingin yang terbaik. 

P3 Subyek mendapat 

dukungan yang 

penuh dari 

lingkungan 

sekitarnya. 

+++ 

Baik bu. Terimakasih ya 

bu atas waktunya, hari ini 

segini dulu saja, besok 

dilanjut lagi hehe 

Oh iya mbak sama-sama. 

Iya, silahkan kalau mau ke 

sini lagi. 
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Tabel 18 

Hasil Triangulasi Subyek 3 

Sabtu, 18 Juni 2016 

Pertanyaan  Jawaban Kodin

g 

Analisa Intensita

s 

Selamat sore 

ibu, maaf 

mengganggu 

sebentar ya bu, 

mau tanya-tanya 

sedikit 

Monggo mbak, 

silahkan 

   

Ibu namanya 

siapa ya? 

Saya Bu E, usia 

59 tahun mbak 

sekarang, sudah 

tua hehe 

   

Hehe. Di rumah 

berempat ini bu 

sehari-hari? 

Iya mbak, ya 

ditemenin sama 

anak, mantu, 

cucu. Suami 

saya sudah 

meninggal 

setahun yang 

lalu mbak. 

   

Oh. Tiap hari 

dirumah 

ngapain aja bu? 

Ya ndak ngapa-

ngapain. Ya 

paling nemenin 

N kalau sudah 

pulang sekolah, 

kan ayah ibunya 

kerja. 

   

Nuwun sewu 

bu, ibu tahu 

kalau N punya 

Inggih mbak. 

Sejak usia tiga 

bulan itu 

memang sering 

 Anak memang 

benar mengalami 

kejang pertama 

kali di usia tiga 
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epilepsi? kejang mbak, 

hampir satu 

jam sekali, 

sampe masuk 

ICU mbak. 

Kasihan saya, 

masih bayi harus 

punya sakit gitu. 

Itu lho mbak, 

katanya kena 

virus yang dari 

bulu kucing itu. 

Padahal ya 

disini ndak 

pelihara kucing. 

bulan karena 

virus CMV yang 

menyerang 

seluruh tubuh 

termasuk syaraf 

dalam otak dan 

menimbulkan 

epilepsi pada 

anak. 

Oh gitu ya bu. 

Keluar masuk 

rumah sakit 

sering bu? 

Sering mbak. 

Sampai 

sekarang ya 

masih sering. 

Periksa ini itu, 

check ini itu. 

Gak tega saya 

mbak. 

   

Obatnya jalan 

terus brati ya 

bu? 

Iya mbak. Dari 

bayi ya sudah 

obat terus. 

Ibunya ini kan 

juga gak tega 

kalau anaknya 

ngobat terus. 

Kalau udah 

waktunya 

minum obat 

gitu, dia lari, 

kadang 

sembunyi sama 

saya. 

 Anak tidak mau 

minum obat 

secara rutin 

menjadi 

permasalahan 

untuk orang tua 

dan anak. 
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Oh, minum 

obatnya susah 

ya bu? 

Iya mbak susah.    

Kalau untuk N 

ada gangguan 

lain ibu juga 

tahu? 

Ya tahu mbak. 

Makanya kan 

dia sekarang 

sekolah di BH 

itu. Itu kepala 

sekolahnya 

masih saudara 

sama saya, jadi 

ya bisa dibantu. 

Ya memang 

butuh 

pendampingan 

khusus mbak. 

Perkembangann

ya dia kan 

memang telat 

karena kena 

virus itu mbak. 

Umur segini 

belum bisa 

ngomong, nulis 

masih belum 

lancar kan itu 

memang 

nyerang syaraf 

otak kan mbak, 

makanya jadi 

kayak gitu. 

 Anak memang 

membutuhkan 

pendampingan 

khusus karena 

anak mengalami 

keterlambatan 

dalam 

perkembanganny

a. 

 

Terapi-terapi 

masih jalan bu? 

Ya masih, itu 

yang antar 

jemput ya 

ayahnya setiap 

hari. Terapi sana 
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sini. 

Sering lihat N 

kambuh bu? 

Ya pernah 

mbak. Kejang 

gitu, matanya 

kan suka 

kedip-kedip, 

terus tiba-tiba 

pegang apa 

jatuh, itu 

sukanya mainan 

semprotan sama 

handbody.  

 Kejang pada 

anak dimulai 

dari mata dan ke 

seluruh tubuh, 

terjadi sevara 

bertahap. 

 

Kalau ibu 

perhatikan 

selama ini, 

bagaimana sikap 

orang tua N 

dalam 

menghadapi 

permasalahan? 

Ya saya 

sebenarnya 

kasihan mbak. 

Kan memang 

sebenarnya gak 

ada keturunan 

seperti ini, tetapi 

malah dapat 

anak seperti ini. 

Ya diterima 

saja mbak. Kan 

kita gak ada 

yang minta 

keadaan seperti 

ini. Berdoanya 

ya yang positif-

positif aja 

mbak. 

 Orang tua lebih 

menerima 

keadaan anak 

dan berpikiran 

positif terhadap 

permasalahannya

. 

 

Iya ya bu, 

pasrah aja ya 

bu? 

Iya mbak, 

pasrahkan saja 

sama Yang 

Kuasa. Yang 

penting kita 

terus berusaha 

mbak. Gak 

 Subyek lebih 

memilih untuk 

berpasrah dan 

mencari 

dukungan 

informasi dari 
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berhenti buat 

usaha mbak, 

cari informasi 

ini itu, di terapi 

ini itu, periksa 

ini itu. 

rekan-rekannya. 

Iya ya bu yang 

pasti harus tetap 

berusaha. 

Iya mbak. 

Keluarga ya 

selalu 

mendukung. 

Ya pokoknya 

jangan sampai 

N kekurangan 

kasih sayang 

lah. 

 Subyek 

mendapat 

dukungan dari 

keluarga supaya 

anak cepat 

sembuh. 

 

Iya bu, semoga 

perkembangann

ya menjadi lebih 

baik. 

Iya amin mbak.    

Terima kasih bu 

atas waktunya, 

sehat-sehat ya 

bu. 

Iya sama-sama 

mbak. 
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