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HASIL WAWANCARA SUBYEK 1 

 

 

P : Kamu tau kalo kamu menderita asma dari kapan? 

S : aku asma udah lama sih. Mungkin sejak balitalah.  

P : Apa keluarga kamu ada yang menderita asma juga? 

S : asmaku tu keturunan. Aku asma tu keturunan dari papaku. 

Papaku juga asma soale. 

P : Waktu itu apa yang membuat asma kamu sering kambuh? 

S : Dulu waktu sekolah tu aku sering kambuh. 4Nek habis olahraga tu, 

terutama habis lari tu mesti aku masuk UKS. Biasa to tepar. Terus 

nek pramuka juga. Dulu pas pramuka juga kambuh mungkin capek 

kali ya. 

P : Waktu sekolah terganggu ngga? 

S : Ya mesti terganggulah terutama nek pas kambuh tu rasane 

heh...ngga enak banget. 4Oya, dulu aku juga ikut paskibra di 

sekolah. Pas kuwi aku, dipilih ma sekolah. Aku sering sakit, terus 

meh minta keluar dari paskibra tapi ngga boleh. Pas itu papaku 

sampe dateng ke sekolahku trus bilang ma kepala sekolahe. Yo wis 

terus akhire boleh. Wah, ikut paskibra ki rasane kempole sampe 

meh mbledos... 

P : Asal kamu dari mana? 

S : Aku tu sebenernya lahir di Semarang. Aku gedene juga di 

Semarang. Tapi pas aku kelas dua SMA papaku dipindah ke Bali. 

Jadi ya ikut pindah semua gitu. 

P : Berarti papa sama mamamu asli Semarang? 
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S : Ngga. Papa sama mamaku asli orang Bali cuma dari dulu 

kerjanya di Semarang. 

P : Emang papa mamamu kerja dimana? 

S : Di bandara. Di PT. Angkasa Pura sini terus kan dipindah ke PT. 

Angkasa Pura II di Bali.  

P : Kalo mamamu kerja dimana ik? 

S : Sama.  

P : Terus kamu tinggal di kost mulai kapan? 

S : Aku ngekost tu ya mulai kuliah ini to. Mulai tahun 2002.  

P : Pernah pindah kost ngga? 

S : Pernah sekali. Lha dulu kostku tu pindah tangan. Terus ma yang 

baru tu peraturane ketat banget. Ngga enaklah terus aku pindah 

kesini. Disini enake nek mau cari makan deket jadine nek laper 

gampang. Malah aku tambah lemu ki... 

P : Emang kamu ngga punya sodara to disini kok ngekost? 

S : Sebenernya punya sih tapi jauh. Rumahe tu di daerah Kali 

Banteng sana jadine jauh banget apalagi nek mo kuliah harus naik 

angkot soale kan aku ngga punya motor sendiri. Sekarang sih dah 

punya motor sendiri tapi ya tetep enak kost kan ngirit waktu ma 

tenaga jadine ben aku tu ngga capek-capek banget. Ben punya 

waktu istirahat soale nek numpang di rumahe sodaraku kan 

waktune habis di jalan tok.  

P : Hubungan kamu sama keluargamu gimana? 

S : Baik.  

P : Kamu sering pulang ke Bali? 

S : Aku pulang nek pas libur panjang. Ya kira-kira satu semester 

sekalilah tapi nek pas libur natal ato lebaran aku ya pulang. Sakke 
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ya adoh seko orang tuaku. Aku tu paling ngerasa sepi nek pas hari 

raya Nyepi. Aku ngga bisa kumpul ma keluargaku. Ma adikku. 

P : Kamu paling deket sama siapa? 

S : Paling deket ma sapa ya. Semua kali ya. Tapi aku paling deket ma 

mamaku. Nek ada apa-apa aku sering cerita ma mamaku. Nek 

misale aku pengen apa gitu aku bilang ma mamaku terus nanti 

mamaku yang cerita ke papaku. Soale papaku tu orange keras. 

Dulu ja pas aku mo kuliah di Semarang ngga dibolehin. Aku sampe 

harus mogok makan ben boleh kuliah di Semarang ok... 

P : Lha kenapa ik kok ngga boleh? 

S : Ngga tau tu... Alesane jauh ntar ngga ada yang ngawasin soale 

kan aku anak perempuan jadine ya digondeli gitu tho. Karepe tu 

aku disuruh kuliah di Bali aja.  

P : Lha kenapa ngga kuliah di Bali aja? 

S : Aku tu pengene ambil psikologi. Di Bali kan ngga ada fakultas 

psikologi. Jadine aku ya harus merantau kayak gini to...halah 

merantau koyo opo wae... 

P : Terus kamu ma papamu deket ngga? 

S : ya lumayanlah tapi ngga sedeket kalo ma mamaku. Ya biasalah 

anak cewek kan lebih deket ma mama soale kan bisa sharing soal 

apa aja tanpa ada rasa...em rasa was-was gitulah... Papaku tu 

orange keras kepala. Jadi dia tu ndidik anake tu disiplin banget 

terus ketat gitu lho. Wong aku aja pacaran ma cowokku aja dulunya 

ngumpet-ngumpet tok piye to...sampe awal-awal kuliah pun masih 

ngumpet-ngumpet dari papaku... 

P : Tapi mamaku tau to nek kamu pacaran ma pacarmu yang ini? 
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S : Nek mamaku dah tau dari dulu. Mm...mungkin dikit-dikit mama 

dah crita ma papaku tapi ya ga tau ding...habisnya papa juga ngga 

pernah nanyain ke aku langsung jadi yah... mama biasane jadi 

kayak apa ya...kayak penghubung antara aku ma papa. Misale nek 

aku minta apa ato aku punya pengen apa gitu tapi ngga berani 

bilang langsung ke papa aku biasane bilange ke mamaku trus nanti 

mamaku yang bilang ke papaku gitu. 

P : Emang nek kamu bilang ke mama trus mama bilang ke papa, 

papa kamu akan nurutin kepengenanmu gitu ya? 

S : Ya nggalah. Papa juga mikir-mikir mana yang penting dan ngga 

gitu. Papaku tu terlalu banyak pertimbanganlah. Terlalu banyak 

aturan.  

P : Kamu punya sodara? 

S : Punya. Adik satu. 

P : cewek ato cowok? 

S : Cewek. 

P : Masih sekolah ato dah kuliah? 

S : Udah kuliah di Bali.    

P : Kamu juga deket dengan adik kamu? 

S : Deket banget. Ya cuma berdua mo gimana lagi. Harus akur dong. 

Tapi nek pas lagi ngga mood ya kadang bertengkar ding tapi cuma 

bentar tok ntar habis itu akur lagi.  

P : Kalo hubungan sama teman kost atau kampus gimana? 

S : Rata-rata sih baik-baik. Ya tiap orang kan beda-beda sifate jadine 

ya dah emang gitu mo diapain lagi. 

P : Disini (kost) ada penjaganya ngga?  

S : ada.  
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P : kamu juga deket? 

S : ya dibilang deket ya ngga deket-deket banget tapi ya bisa dibilang 

deket sih...aku nitipin kamar ato apalah nek pas tak tinggal ke 

kampus ato pas pulang kampung. Kadang ya tak kasih 

ya..sekedarnya buat dia. Ya kadang makanan ato apa ya...ya 

gampangane oleh-oleh gitulah.  

P : Selain kuliah kegiatanmu apa lagi? 

S : Selain kuliah apa lagi ya. Paling ya ngerjain tugas rumah tangga 

hehe...halah rumah tangga. Ya pekerjaan rutinlah kayak bersih-

bersih, cuci baju, cuci piring, liat tv gitu. 

P : Kalo makan kamu masak ato beli? 

S : kadang masak dewe nek ngga males sama capek. Soale kuliahe 

tugase tu banyak deadline jadine repot, banyak tugas. Kadang aku 

makan di rumah temenku ding nek pas puat tugas disana. Hehe, 

mumpung. Lumayan. Ngirit sitik. 

P : Pasti kamu punya pacar dong? 

S : Iya. 

P : Udah lama pacarannya? 

S : ya dari kelas dua SMA. 

P : Hah, udah lama to? 

S : Halah biasa wae.  

P : Pacarmu masih kuliah ato dah kerja? 

S : Udah kerja. 

P : dimana?  

S : De’e ki jadi polisi di Ungaran. Dia tu magang selam 6 bulan di 

Ungaran.  

P : Wah jarang ketemu no sama pacarmu? 
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S : Heem. Sakke ya. Tapi aku sering kesana kok. Kadang ujan-ujan 

ato gerimis tak tekati kesana. Mbiyen pernah to aku ke Ungaran ke 

asramane, kan disana dia tinggale di asrama, ee wis diparani adoh-

adoh malah wonge ra enek. Ya Yu (sambil bicara ke temene Yuyu). 

Aku tu kesanane mbek Yuyu. Waktu itu to gerimis tapi aku naek 

taksi nek ngga salah, ato naek bis gitu lho soale dulu aku belum 

ada motor. Disana to pas nunggu de’e eh asmaku kambuh. Wah 

rasane dadaku sesek banget, untunge aku kesana sama Yuyu jadi 

kan ono koncone pas kambuh ono sing ngancani.  

P : Waktu itu kamu mbawa obat ngga? 

S : Ngga. Pikirku kan cedak kan jedine ya ngga ada persiapan to. 

P : Lha terus piye? 

S : 3Ya aku ngatur napas aja.    

P :Kamu tau ngga faktor apa aja yang membuat asma kamu 

kambuh? 

S : Tahu.  

P : Apa aja yang membuat asmamu kambuh? 

S : Emm, apa ya. 4Nek udarane dingin pasti. Terutama kalo aku abis 

beli makan naik motor malem gitu, kadang maleme kambuh 

terutama nek ngga pake jaket. 

P : Itu kamu ngga pake jaket tu kamu di depan ato diboncengke? 

S : Ya dua-duane. Kadang di depan kadang belakang. Tergantung 

sapa sing mau.  

P : Kalo stres gimana? 

S : 4Kalo stres biasane nek pas punya masalah sama pacarku tok nek 

masalah yang lain ngga sampelah kayak gitu. Biasane nek pas 

bertengkar ma bojoku. Pernah lho aku sampe jatuh sampe badanku 
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biru-biru semua. Aku nek padu mbek bojoku rasane juengkel 

banget. Lha wis pite de’e tu selalu diem ato nek ngga pergi. Opo ra 

nganyelke kui. Diajak ngomong apik-apik ra iso to, nek aku emosi 

malah tambah melu nesu. Piye jal.   

P : Ya sabar-sabar. Jangan emosi gitu to. 

S : Ngga kok. Cuma kelingan wae pas itu.  

P : Trus apa lagi sing buat asma kamu kambuh selain udara dingin 

ama stres? 

S : 4Paling ya debu. Jadi nek ada acara bersih-bersih di rumah to aku 

bebas tugas. Nek ada orang nyapu biasane aku mending nyingkir. 

Soale pas pertama mesti hidungku gatel-gatel trus nek lama 

kelamaan ya sesek tapi ngga langsung.  

P : Ada lagi ngga? 

S : Emm, opo yo. 4Paling nek sumpek gitu. Telalu banyak orang. 

P : Maksude di kerumunam gitu? 

S : Heem. 4Terus nek kakehan ngguyu. Lho aneh to aku ki. Ngguyu 

wae sesek kok piye to.  

P : Terus kamu ngapain nek kambuh gitu nek pas di kerumunan atau 

pas kebanyakan ketawa? 

S : 3Nek sumpek ya paling nyingkir cari udara seger ben ngga 

sumpek. Nek kebanyakan ketawa emm paling ya istirahat dari 

ketawa haha ben ngga sesek. Ya paling ya sama aja koyo tadi to 

cari udara seger ben kasarane cari oksigenlah.      

P : Nek pas kambuh gitu kamu ke dokter ngga buat meriksain asma 

kamu? 

S : Ngga. 3 Paling aku minum obat kayak asmasoho gitu. Ato nek pas 

habis ya pake minyak kayu putih aja. Aku ki selalu sedia minyak 
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kayu putih atau balsemlah di tempat tidurku, di deket bantalku ben 

nek sewaktu-waktu kambuh gampang ambile.  

P : Kamu sering minum asmasoho? 

S : Ngga. Jarang. 2Nek emang udah bener-bener sesek dan pake 

obat gosok ngga ilang-ilang ya lagi tak minum.  

P : Itu anjuran dari dokter ato kamu beli sendiri? 

S : Beli sendiri di warung ato apotik gitu nek ngga males. 

P : Habis minum obat itu yang kamu rasain apa? 

S : Ya legalah mbak yu. Tapi gini ding. 2Aku pas abis minum obat itu 

perutku rasane perih. Soale aku sakit maag yang ya bisa dibilang 

lumayan parahlah. Dulu aku pernah masuk rumah sakit, diopname 

gara-gara maagku kambuh dan lambungku tu sampe luka. 

 P : Gara-garane ya abis minum obat itu? 

S : Ngga sih. Ngga sampe segitunya kali.  

P : Kamu pernah ikut kayak em...seminar atau paling tidak dapat info 

dari dokter tentang penyakit asma ngga? 

S : Ngga tu. 1Aku ngga pernah ke dokter. Jangan sampe deh aku ke 

dokter nek ngga sakit-sakit banget. 

P : Kamu rutin olahraga ngga? 

S : Ngga. 6Pengen sih tapi waktunya. Aku kan masih kuliah S2 

apalagi tugase kan deadline terus jadi ya ngga ada waktu. Pengene 

aku ikut renang tapi yah..capeknya itu lho. Mungkin ya besok-

besoklah nek ada waktu pengen sih.   

P : Kamu punya kayak action plan ngga? Maksudnya daftar apa yang 

harus pertama kali kamu lakuin kalo tiba-tiba asma kamu kambuh? 

S : Ngga punya. 5Paling ya nek pertama yang aku lakuin emm, apa 

ya, ya pake minyak kayu putih itu tok.   
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P : Kamu pernah tes alergi ngga? 

S : 6Ngga pernah tu tes alergi. 

P : Kamu punya buku buat kayak ngecek gimana perkembangan 

asmamu dari hari ke hari gitu? 

S : Ngga punyai ik. 7Aku ngga pernah nyateti kayak gitu. Sing pasti ya 

nek ngga kambuh aku luwih senenglah. 

P : Apa dampak yang kamu rasain sebagai penderita asma? 

S : Kadang ya aku tu iri sama orang lain kok bisa ini itu tanpa rasa 

takut ato beban. 

P : Gimana perasaanmu nek pas asmamu kambuh? 

S : Tanya satu kata. Tersiksa. Pokoke menyebalkanlah. 

P : Apa harapan atau kamu tu pengen gimana setelah kamu tau kalo 

kamu tu menderita asma? 

S : Aku pengenne ya olahraga ato sekedar gerak ben otot-otote 

terutama napase ben panjang. 

 

KETERANGAN  

1 : Mencari informasi mengenai asma 

2 : Mengetahui kegunaan obat dan efek sampingnya 

3 : Mengelola penyakit asma 

4 : Memahami faktor pencetus 

5 : Membuat action plan dengan dokter 

6 : Melakukan rehabilitas dan olahraga 

7 : Mengikuti perkembangan asma secara teratur  
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TABEL WAWANCARA SUBYEK 1 

 

 

Wawancara  Kata kunci  Aspek  

Ngga tu. Aku ngga pernah ke dokter. 

Jangan sampe deh aku ke dokter nek 

ngga sakit-sakit banget. 

Dokter  

Tidak pernah 

Informasi 

asma 

Ngga, jarang. Nek emang bener-

bener sesek dan pake obat gosok 

ngga ilang-ilang ya lagi tak minum.  

Parah 

Obat asma 

Obat dan efek 

sampingnya 

Ya legalah mbak yu. Tapi gini ding. 

Aku pas abis minum obat itu perutku 

rasane perih. Soale aku sakit maag 

yang ya bisa dibilang lumayan 

parahlah. Dulu aku pernah masuk 

rumah sakit, diopname gara-gara 

maagku kambuh dan lambungku tu 

sampe luka. 

Obat asma 

Sakit perut 

Maag 

Parah 

Opname  

Obat dan efek 

sampingnya 

Ngga. Paling aku minum obat kayak 

asmasoho gitu. Ato nek pas habis ya 

pake minyak kayu putih aja. Aku ki 

selalu sedia minyak kayu putih atau 

balsemlah di tempat tidurku, di deket 

bantalku ben nek sewaktu-waktu 

kambuh gampang ambile. 

Obat 

Habis 

Minyak kayu 

putih/balsem 

Obat dan efek 

sampingnya 

Heem. Sakke ya. Tapi aku sering 

kesana kok. Kadang ujan-ujan ato 

Kambuh  

Tiba-tiba 

Mengelola 

asma 
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gerimis tak tekati kesana. Mbiyen 

pernah to aku ke Ungaran ke 

asramane, kan disana dia tinggale di 

asrama, ee wis diparani adoh-adoh 

malah wonge ra enek. Ya Yu (sambil 

bicara ke temene Yuyu). Aku tu 

kesanane mbek Yuyu. Waktu itu to 

gerimis tapi aku naek taksi nek ngga 

salah, ato naek bis gitu lho soale dulu 

aku belum ada motor. Disana to pas 

nunggu de’e eh asmaku kambuh. 

Wah rasane dadaku sesek banget, 

untunge aku kesana sama Yuyu jadi 

kan ono koncone pas kambuh ono 

sing ngancani. (P : Waktu itu kamu 

mbawa obat ngga?) Ngga. Pikirku 

kan cedak kan jedine ya ngga ada 

persiapan to. (P : Lha terus piye?) Ya 

aku ngatur napas aja.    

Atur napas 

 

 

Nek sumpek paling ya nyingkir cari 

udara seger ben ngga sumpek. Nek 

kebanyakan ketawa emm paling ya 

istirahat dari ketawa haha.. ben ngga 

sesek. Paling ya sama aja koyo tadi 

to cari udara seger ben kasarane cari 

oksigenlah. 

Sumpek 

Ketawa 

Udara seger 

 

Mengelola 

asma 

Emm, apa ya. Nek udarane dingin Dingin Faktor 
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pasti. Terutama kalo aku abis beli 

makan naik motor malem gitu, 

kadang maleme kambuh terutama 

nek ngga pake jaket.  

Naik motor 

Jaket 

 

pencetus asma

Kalo stres biasane nek pas punya 

masalah sama pacarku nek masalah 

yang lain ngga sampelah kayak gitu. 

Biasane nek pas bertengkar ma 

bojoku. Pernah lho aku sampe jatuh 

sampe badanku biru-biru semua. Aku 

nek padu mbek bojoku rasane 

juengkel banget. Lha wis piye de’e tu 

selalu diem ato nek ngga pergi. Opo 

ra nganyelke kuwi. Diajak ngomong 

apik-apik ra iso to, nek aku emosi 

malah tambah melu nesu. Piye jal.     

Stres 

Pacar 

Emosi 

 

 

Faktor 

pencetus asma

Paling ya debu. Jadi nek ada acara 

bersih-bersih di rumah to aku bebas 

tugas. Nek ada orang nyapu mending 

nyingkir. Soale pas pertama mesti 

hidungku gatel-gatel trus nek lama 

kelamaan ya sesek tapi ngga 

langsung.  

Debu 

Menyapu 

Lama-kelamaan

Sesek  

Faktor 

pencetus asma

Emm, opo yo. Paling nek sumpek 

gitu. Terlalu banyak orang.  

Sumpek  Faktor 

pencetus asma

He’em. Terus nek kakehan ngguyu. 

Lho aneh to aku ki. Ngguyu wae 

Tertawa  Faktor 

pencetus asma
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sesek kok piye to.  

Dulu waktu sekolah tu aku sering 

kambuh. Nek habis olahraga tu, 

terutama habis lari tu mesti masuk 

UKS. Biasa ti tepar. Terus nek 

pramuka juga. Dulu pas pramuka 

juga kambuh.   

Kambuh 

Olahraga 

UKS 

Pramuka  

Faktor 

pencetus asma

Ya mesti terganggulah terutama nek 

pas kambuh tu rasane heh...ngga 

enak banget. Oya, dulu aku juga ikut 

paskibra di sekolah. Aku sering sakit, 

terus meh minta keluar dari paskibra 

tapi ngga boleh. Pas itu papaku 

sampe dateng ke sekolahku trus 

bilang ma kepala sekolahe. Yo wis 

terus akhire boleh. Wah, ikut paskibra 

ki rasane kempole sampe meh 

mbledos.  

Paskibra 

Sakit 

Keluar 

 

Faktor 

pencetus asma

Ngga. Pengen sih tapi waktunya. Aku 

kan masih kuliah S2 apalagi tigase 

kan deadline terus jadi ya ngga ada 

waktu. Pengene aku ikut renang tapi 

yah..capeknya itu lho. Mungkin ya 

besok-besoklah nek ada waktu 

pengen sih.  

Olahraga  

Tidak pernah 

Ingin  

Renang  

Rehablitasi 

dan olahraga 

Ngga pernah tu tes alergi. Tidak pernah 

Tes alergi 

Rehabilitasi 

dan olahraga 
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Ngga punya ik. Aku ngga pernah 

nyateti kayak gitu. Sing pasti ya nek 

ngga kambuh aku luwih senenglah. 

Tidak punya 

Catatan  

Mengikuti 

perkembangan 

asma secara 

teratur 
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HASIL WAWANCARA SUBYEK 2 

 

 

P : Kamu merasa bahwa kamu menderita asma mulai kapan? 

S : SMP. 

P : Waktu kecil ngga ada gejala-gejala yang muncul? 

S : Eem, ngga. 

P : Penyakitmu ini keturunan ya? 

S : Ya. 

P : Dari siapa? 

S : Kakek. 

P : Orang tua malah ngga? 

S : Ngga. 

P : Asalmu darimana? 

S : Cirebon. 

P : Ngekost alasannya apa? Atau pendidikan ini? 

S : Iya. 

P : Enak ngga? 

S : Nggalah...anak kost gitu lho. 

P : Apa kamu biasa dimanja ya? 

S : Ngga sih kalo dimanja ya tapi kan ya jauh. Apa-apa sendiri. Kalo 

disana kan sudah disediain.  

P : Hubungan kamu dengan keluarga gimana? 

S : Baik-baik saja. 

P : Sori ya...ayah kerja dimana? 

S : Ngga. 

P : Di rumah? 
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S : Ya. 

P : Kalo ibu? 

S : Njahit. 

P : Di rumah? 

S : Iya. 

P : Berarti swasta ya? 

S : Ya. 

P : Aktivitas kamu sehari-hari apa? 

S : Kuliah. 

P : Sampai jam berapa? Sore? 

S : Kalo ada praktikum ya nyampe sore. 

P : Kalo lingkungan di kost gimana temen-temennya menurut kamu 

sendiri? 

S : Ya asyik sih. Ya aku kan udah mulai kerasan. Capek juga kan kalo 

pindah-pindah. 

P : Dari dulu memang disini? 

S : Ho’o. 

P : Belum pernah kemana gitu? 

S : Paling murah ini sih. Yang murah lagi kan jauh dibawah. Males 

naiknya.  

P : Menurutmu temen-temen disini gimana? Maksudnya sikap 

mereka? 

S : Ya baik sih. Kayak temen biasa.  

P : Selain kuliah kegiatan kamu ngapain? 

S : Mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Nyuci, ngepel. 

P : Itu kamu lakuin tiap hari atau berapa hari sekali? 
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S : Kalo ngepel 1 minggu sekali, kalo nyuci ya paling 2 hari sekali, 3 

hari sekali kadang sampe 1 minggu sekali 

P : Ngga dilaundry aja? 

S : Kalo, paling selimut. Yang gede-gede dilaundry.  

P : Apa faktor-faktor pendetus asmamu? 

S : Keturunan sama aku punya alergi. 

P : Alergi apa? 

S : 4Alergi debu sama dingin. 

P : Kalo faktor lain misalnya kayak makanan gitu trus stres? 

S : Makanan aku belum tau ya, tapi kayaknya ngga deh kalo 

makanan. Ya mungkin kondisi juga bisa. 4Kalo misalnya capek trus 

udaranya sumpek kan. Lha itu... 

P : Untuk lingkungan fisik kayak bulu binatang? 

S : Kayaknya ngga gitu. Masalahnya aku dirumah punya anjing. Trus 

aku jarang kok. Jarang asma. 

P : Kalo kambuh gitu pengobatannya gimana? 

S : Pake sedot. 

P : Inheler itu? 

S : Iya. 

P : Sudah berapa lama kau pake itu? 

S : Ya sejak itu. Sejak aku tau asma. 

P : Sering ke dokter juga? 

S : Ngga juga. Itu kan, o’ohku (kakak-red) kan juga asma dari kecil to 

jadi ngerti to obat asma tu kayak apa. 2Jadi aku pake yang punya 

o’ohku juga gitu lho. 

P : Berarti ngga ada konsultasi ke dokter gitu? Misalnya dari dokter 

dikasih ini itu gitu? 
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S : Ngga. 

P : Berarti beli sendiri gitu ya? 

S : Ho’o. 

P : Kalo perubahan cuaca kambuh ngga? 

S : Ngga sih. Kalo yang dingin jarang kambuh gitu lho. Kayak 

sekarang jarang kan karena ujan. 

P : Maksudnya dingin gimana? 

S : 4Dinginnya maksudnya kalo AC paling. Soalnya paling ngga 

tahan. Ac-nya bikin alergi gitu lho terus kan nyumbat pernapasan. 

Jadi alergi juga. 

P : Kalo pas olahraga terganggu ngga? 

S : Ngga tu. 

P : Waktu sekolah dulu? 

S : Ngga biasa aja. 

P : Kambuhnya sering ngga? 

S : Disini sering. 

P : Stres mungkin ya? 

S : Ya haha. 4Stres mungkin juga. 

P : Kalo stres memang ada pikiran apa? 

S : Ya banyaklah. Tugas banyak, cucian, kerjaan menumpuk 

P : Kok ngga dilaundry aja? 

S : Ya kan eman-eman. Mahal. 10000 per kilo...eman-eman. Kan 

sambil olahraga. 6Aku kan ngga pernah olahraga.  

P : Sama sekali? 

S : Dumble pun kadang-kadang. Kalo lagi mood pake dumble. 

P : Kalo lari? 

S : Kan aku udah bolak-balik ke kampus, jalan kan. 
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P : Taunya asma darimana? 

S : Pas waktu itu aku sakit. Aku pilek trus aku sesek napas ke dokter. 

Terus kata dokter ada asma.  

P : Untuk obat oral atau minum gimana? 

S : Ngga pernah. 2Kambuh aku cuma pake ini tok (sambil nunjuk 

inheler). 

P : Kalo flu? 

S : Paling minum neosep. 

P : Usaha kamu untuk menghindari faktor yang membuat kambuh?  

S : 3Misalnya orang lagi nyapu-nyapu debunya beterbangan aku 

minggir atau gimana gitu. 

P : Kalo dinginnya? 

S : Ya paling...Kalo dikampus susah kan kalo Acnya dikecilin atau kita 

minta dikecilin. 3Paling pake jaket.  

P : Kalo kecapean gitu? 

S : Ngga mungkin dihindari kalo kecapekan. Susah! 

P : Dampak yang dirasakan sebagai penderita asma apa? 

S : Dampak apa ya...ya paling itu sih malem-malem jadi sering 

bangun karena kambuh. Tidurnya terganggu. 

P : Biasanya kalo kambuh sekitar jam berapa? 

S : Kayaknya pagi deh...sekitar jam 1 jam 2 gitu. 

P : Rasanya gimana? 

S : Ya tiba-tiba kayak bangun terus sesek napas.  

P : Kayak cuma tersumbat atau ada rasa perih? 

S : Perih sih ngga cuma kayak tertekan gitu. Kayak sesek gitu lho. 

Kayak ada yang neken.  

P : Kayak ada lendirnya gitu ngga? 
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S : Lendir...Kadang-kadang iya. 

P : Pindah Semarang ada larangan ngga dari orang tua? 

S : Ngga. 

P : Hubungan sama ibu? 

S : Deket. 

P : Kalo sama ayah? 

S : Ngga deket. 

P : Kalo sama saudaramu? 

S : Deket banget. 

P : Laki-laki atau perempuan? 

S : Laki-laki. 

P : Kakak ya? 

S : Iya. 

P : Sudah menikah? 

S : Belum. 

P : Masih kuliah? 

S : Udah kerja. 

P : Sekarang dimana? 

S : Cirebon. 

P : Kamu sendirian disini? 

S : Iya. 

P : Ada saudara ngga di sini? 

S : Ada sih tapi jauh. Ngga tau ke sananya naik apa? 

P :  Dimana to? 

S : Aduh...aku lupa...aduh aku lupa... 

P : Apa yang kamu lakuin kalo asma kamu kambuh di kampus? 

S : Di kampus pernah sih. 3Aku duduk terus menenangkan diri. 
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P : Inhelernya dibawa terus kemana-mana? 

S : Ngga. Aku jarang kecuali kalo pergi jauh. 

P : Dalam satu bulan berapa kali? 

S : Emm...8 kalilah mungkin ya... 

P : Parah ngga? 

S : Ngga sih. Langsung pake itu. 

P : Sebulan pasti ada gitu? 

S : Sebulan pasti ada. 

P : Kamu punya itu ngga kayak rencana yang kamu buat, rencana 

emergency itu lho? Jadi kamu pas asmanya kambuh, apa yang 

harus dilakukan pertama kali gitu? 

S : 3Pertama pasti pake inheler. 

P : Itu kontrol ke dokter ngga? 

S : Ngga. Kecuali kalo ngga reda terus bertambah parah aku baru ke 

dokter. 

P : Pernah dilakuin ngga? 

S : Pernah sih waktu disini. 

P : Terus sama siapa? 

S : Cik Yuyu 

P : Ke dokter atau rumah sakit? 

S : Aduh. Jangan sampe rumah sakit. 

P : Dokter mana? 

S : Sini (sambil nunjuk suatu arah). 

P : Klinik itu? 

S : Ho’o. 

P : Kira-kira berapa tahun kamu pake inheler itu? 

S : Kira-kira 6 tahun. 
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P : Yang kamu rasain setelah pake inheler itu apa? 

S : Lega. 

P : Langsung apa tunggu beberapa menit gitu? 

S : Langsung. 

P : Satu obat itu kamu pake berapa lama? 

S : 6 bulan. 

P : Ada masa kadaluarsanya ngga? Kalo habis berapa bulan dipake? 

S : Ngga. Tapi ada. Kayak obat kan ada masa kadaluarsanya tapi 

lama gitu jangka waktunya. 

P : Kamu tau ngga obat-obat asma selain yang kamu pake itu? Kayak 

asma soho? 

S : 2Paling itu (asmasoho-red). 

P : Pernah minum itu? 

S : Pernah. 

P : Terus gimana rasanya setelah minum itu? 

S : Kalo itu kan. Kalo minum itu kan lebih apa ya...butuh waktu lama 

gitu. 

P : Dampaknya setelah minum obat itu gimana? 

S : Sama sih. 

P : Ngantuk ngga? 

S : Ngga sih. 

P : Kalo setelah pake ini (inheler)? 

S : Biasa aja. 

P : Juga biasa aja? 

S : Iya. 

P : Kalo selain asma soho gitu apa yang pernah kamu minum? 

S : Ngga ada lagi deh. Taunya itu dan ini (inheler). 
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P : Berarti kamu pakenya ini terus kadang pake asma soho gitu ya? 

S : Iya. 

P : Emm..kan biasanya pake ini kenapa kok pake asma soho itu 

kenapa? 

S : Dulu tu soalnya ininya pas habis kan terus adanya itu. Jadi ya 

terpaksa minum itu.  

P : Kamu pernah ngga ikut kayak seminar-seminar tentang asma atau 

penyuluhan gitu? 

S : 1Ngga (tidak pernah ikut seminar atau penyuluhan tentang asma-

red). 

P : Pernah ngga kamu kayak berusaha ngga minum obat, berusaha 

pake tapi kamu mengelola, kamu mengontrol asma kamu gitu lho, 

ngontrol kegiatan kamu biar ngga...asmanya ngga kambuh gitu 

lho? 

S : Susah sih. Ngga tau kalo itu. Misalnya kalo kambuh itu ngga 

diduga-duga gitu lho jadi jadi kadang-kadang...maksudnya mungkin 

yang sebelumnya capek pas habis itu tidur terus di kamar, paginya 

ngga ngerti kan...3Ya paling mencoba ngga pake itu ya paling 

duduk diem. Udah... 

P : Misalnya kamu emm...apa ya...capek gitu kan terus diajak temen 

kamu kemana gitu, ngga ah nanti asmaku kambuh...pernah ngga 

gitu? 

S : Nggalah. 

P : Mesti ikut ya? 

S : Iya dong..jalan-jalan gitu jangan ini. 

P : Ditolak? 

S : Iya betul. 
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P : Tapi kamu tau itu ya faktor-faktor yang membuat asma kamu 

kambuh gitu tau ya? 

S : Iya. 

P : Emm...pernah ikut itu ngga kayak rehabilitasi emm...ya mungkin 

ke dokter, rumah sakit biar asmanya ngga sering kambuh?  

S : 6Ngga (tidak pernah mengikuti rehabilitasi-red). 

P : Pernah tes alergi ngga? 

S : 6Ngga (tidak pernah melakukan tes alergi). 

P : Kamu pernah emm...itu ngga...apa...kayak memantau, jadi 

sekarang kok asmaku daji sering kambuh...gitu pernah 

ngga..dulunya ngga sekarang jadi iya? 

S : 7Ya paling yang terlihat banget pas disinikan. Pastinya jadi lebih 

sering. 

P : Kalo pas di Cirebon ngga? 

S : Ngga. 

P : Biasa aja? 

S : Iya. 

P : Kalo pas di Cirebon kira-kira berapa kali dalam sebulannya? 

S : Kalo disana dalam sebulan bisa ngga bisa iya dalam sebulannya. 

P : Jarang? 

S : Iya jarang-jarang. 

P : Kalo disini dalam sebulan pasti iya? 

S : Iya.haha... 

P : Pernah ngga orang tua melarang ngga kegiatan ini kegiatan itu 

biar asma kamu ngga kambuh gitu? 

S : Kalo di rumah kan ada anjing, paling ya jangan dipegang-pegang 

gitu nanti asmanya kambuh.  
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P : Tapi kalo yang misalnya kamu ikut kegiatan ekstra gitu? 

S : Ya itu paling pas kemarin kemah. Kemping itu. Paling cuma 

nyuruh bawa selimut. Selimut tebel. 

P : Kemah bakti? 

S : Ho’o. 

P : Memang dimana sih kemahnya? 

S : Kopeng 

P : Misalnya kamu punya masalah dengan temen kamu atau pacar 

kamu, itu pernah ngga itu kan kamu emosi kan terus tiba-tiba asma 

kamu kambuh gitu pernah ngga? 

S : Selama ini belum pernah (emosi-red). 

P : Belum pernah ya? 

S : Kalo ketawa iya.  

P : Apa? 

S : 4Paling kalo kebanyakan ketawa. Sering juga lho. 

P : Masak?  

S : Ho’o. 

P : Langsung gitu? Habis ketawa-ketawa terus gitu? 

S : Iya. Habis ketawa-ketawa, ya lamalah ketawanya dulu trus habis 

itunya ininya agak-agak... 

P : Sesek gitu? 

S : Ho’o... 

P : Habis itu mesti pake itu, inhelernya? 

S : Ngga sih kalo misalnya masih bisa ditahan ngga aku pake. 

P : Kamu kalo malem-malem kayak gini ngga cari makan keluar gitu? 

S : Ngga. Kadang- kadang sih...kalo dulu, kalo dulu lumayan sering 

kan. Paling sama cik Yuyu, naik motor. 
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P : Kalo sekarang ngga? 

S : Ngga. Jarang. 

P : Terus makannya gimana? 

S : Paling cari tu di depan ada. 

P : Oo...di depan situ? 

S : He’em. 

P : Tinggal jalan tok. 

S : He’em. 

P : Kalo misalnya naik motor keluar gitu kan malem-malem kayak 

gini, itu kambuh ngga asmanya? 

S : Ngga. 

P : Ngga?  

S : Ngga. 

P : Biasa aja? Tapi malemnya? 

S : Ngga.  

P : Ngga juga? 

S : Kan kalo ini...apa ya...kalo kambuh itu ngga bisa diduga-duga gitu 

lho. Jadi tiba-tiba. 

P : Jadi tiba-tiba aja? 

S : Ho’o.  

P : Tapi seringnya pagi gitu ya? 

S : Ho’o pagi. Tengah malam menjelang pagilah. 

P : Kalo misalnya siang gitu ngga? Jarang? 

S : Siang jarang. 

P : Paling sering itu ya malem menjelang pagi gitu ya? 

S : Pas tidur. 

P : Kamu nyesel ngga mengidap asma gitu? 
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S : Nyeselnya gimana kan itu dikasih...dikasih warisan kok... 

P : Susah ngga gitu lho, kamu merasa susah ngga, pas kambuh 

kamu harus gini harus gitu? 

S : Ya kadang-kadang sih gitu...tapi ya diterimalah... 

P : Kamu ada rencana ke depan ngga, maksudnya oh aku pengen 

mengurangi intensitasku kambuh dengan apa olahragalah 

misalnya? 

S : Iya sih pengennya olahraga tapi ya karena ya, karena aku kuliah  

aja kan sampe sore bisa sampe malem kan kadang, ya ininya lagi 

gimana capek. 

P : Kayak senamlah gitu? 

S : Ya waktunya itu lho... 

P : Sebenernya pengen senam juga gitu? 

S : Pengennya yoga. 

P : Kemarin waktu ke dokter yang di klinik itu dikasih obat ngga? 

S : Dikasih. 

P : Terus apa yang kamu rasakan setelah minum obat itu? 

S : Ya lega... 

P : Langsung? 

S : Ngga. Paling yang 2 hari gitu.. 

P : Ceritain dong hubungan kamu dengan ibu mama kamu? 

S : Dulu tu mama sering nganterin aku sekolah. 

P : Terus njahitnya?  

S : Ya pagi nganterin dulu trus baru njahit. Kadang juga njual 

makanan di sekolah. 

P : Kalo hubungan kamu dengan papa kamu gimana? 

S : Papa kan ngga kerja. 
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P : Di rumah aja gitu? 

S : He’em. 

P : Tapi dulunya pernah kerja? 

S : Dulu sih kerja tapi keluar. 

P : Kenapa kok keluar? 

S : Ngga tau. Ngga cocok gitu mungkin. 

P : Kalo sama kakak kamu? 

S : Ya kakak kan yang mbiayain aku. 

Wawancara dengan teman subyek 2 

P : Sebenernya hubungan subyek dengan ayahnya gimana sih kok 

kayaknya dia  kayak nutupin gitu? 

S : Ya intine peran ayah dalam keluarganya tu ngga ada. 

P : Maksude? Soale setiap aku tanya seakan-akan tu kayak nyetop 

gitu lho? 

S : Papae ki pengangguran. Lha papae tu sering melakukan tindak 

kekerasan sama mamae. Orang tuane tu udah pisah rumah gitu lho 

tapi papae masih sering dateng ke rumahe cuman mau minta uang 

sama mamae, terus nek ngga dikasih mbanting-mbanting gitu.  

P : Dia tu kalo aku tanya njawabnya cuma dengan sepatah kata tok 

gitu? 

S : Sekarang malah tambah parah lagi. Katane Yuyu dia sekarang 

sering nagis di kamar. Kemarin mamae ma o’ohe kesini. Mamae 

cerita ke aku nek sekarang udah ngga punya rumah lagi. Rumahe 

buat mbayar utang-utange papae. Dia tu kuliah niat banget. Dia 

pengene setelah kuliah tu bisa mbantu mamae.  

P : Katane dia kuliah dibiayai sama kakake ya? 

S : Ho’o. 
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KETERANGAN  

1 : Mencari informasi mengenai asma 

2 : Mengetahui kegunaan obat dan efek sampingnya 

3 : Mengelola penyakit asma 

4 : Memahami faktor pencetus 

5 : Membuat action plan dengan dokter 

6 : Melakukan rehabilitas dan olahraga 

7 : Mengikuti perkembangan asma secara teratur  
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TABEL WAWANCARA SUBYEK 2 

 

 

Wawancara  Kata kunci  Aspek  

Ngga (tidak pernah ikut seminar 

atau penyuluhan tentang asma-

red) 

Seminar/penyuluhan

Tidak pernah 

Informasi 

asma 

Ngga pernah. Kambuh aku cuma 

pake ini tok (sambil nunjuk 

inheler) 

Kambuh  

Inhaler  

Obat dan efek 

sampingnya 

Ngga juga. Itu kan, o’ohku (kakak-

red) kan juga asma dari kecil to 

jadi ngerti to obat asma tu kayak 

apa. Jadi aku pake yang punya 

o’ohku juga gitu lho. 

Inhaler  

Obat kakak  

Obat dan efek 

sampingnya  

Paling itu (asmasoho-red). Obat oral  

Asmasoho  

Obat dan efek 

sampingnya 

Misalnya orang lagi nyapu-nyapu 

debunya beterbangan aku minggir 

atau gimana gitu. 

Debu 

Minggir  

Pengelolaan 

asma 

Ya paling...Kalo dikampus susah 

kan kalo Acnya dikecilin atau kita 

minta dikecilin. Paling pake jaket.  

Dingin (AC) 

Pakai jaket  

Pengelolaan 

asma 

Di kampus pernah sih. Aku duduk 

terus menenangkan diri. 

Duduk 

Menenangkan diri 

Pengelolaan 

asma 

Susah sih. Ngga tau kalo itu. 

Misalnya kalo kambuh itu ngga 

Kambuh 

Tiba-tiba 

Pengelolaan 

asma 
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diduga-duga gitu lho jadi jadi 

kadang-kadang...maksudnya 

mungkin yang sebelumnya capek 

pas habis itu tidur terus di kamar, 

paginya ngga ngerti kan...Ya 

paling mencoba ngga pake itu ya 

paling duduk diem. Udah... 

Duduk diam 

Pertama pasti pake inheler Kambuh 

Pakai inhaler 

Pengelolaan 

asma 

Alergi debu sama dingin Alergi 

Debu 

Dingin  

Faktor 

pencetus 

asma 

Makanan aku belum tau ya, tapi 

kayaknya ngga deh kalo 

makanan. Ya mungkin kondisi 

juga bisa. Kalo misalnya capek 

trus udaranya sumpek kan. Lha 

itu... 

Capek 

Udara sumpek 

Faktor 

pencetus 

asma 

Dinginnya maksudnya kalo AC 

paling. Soalnya paling ngga 

tahan. Ac-nya bikin alergi gitu lho 

terus kan nyumbat pernapasan. 

Jadi alergi juga. 

Dingin  

AC 

Menyumbat 

Pernapasan 

Faktor 

Pencetus 

asma 

Ya haha. Stres mungkin juga. Kambuh 

Stress 

Faktor 

pencetus 

asma 

Paling kalo kebanyakan ketawa. Kambuh Faktor 
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Sering juga lho. 

 

Terlalu banyak 

tertawa 

pencetus 

asma 

Ya kan eman-eman. Mahal. 

10000 per kilo...eman-eman. Kan 

sambil olahraga. Aku kan ngga 

pernah olahraga.  

Olahraga  

Tidak pernah 

Rehabilitasi 

dan olahraga  

Ngga (tidak pernah mengikuti 

rehabilitasi-red). 

Rehabilitasi  

Tidak pernah  

Rehabilitasi 

dan olahraga 

Ngga (tidak pernah melakukan tes 

alergi). 

Tes alergi  

Tidak pernah 

Rehabilitasi 

dan olahraga 

Ya paling yang terlihat banget pas 

disinikan. Pastinya jadi lebih 

sering. 

Kekambuhan 

Semarang  

Sering 

 

Mengikuti 

perkembangan 

asma secara 

teratur 
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HASIL WAWANCARA SUBYEK 3 

 

 

P : Apakah penyakit asma kamu merupakan keturunan dari orang tua 

kamu?  

S : Kayake bapak ibuku tu kayak pembawa gitu lho, pembawa 

masalah asma, jadi aku mikirnya mungkin ya genetik. Memang sih 

asma yang bukan genetik kan kemungkinan sembuhnya 

kemungkinan ilang sangat besar saat umur 13 tahun kan. Lha aku 

kan umur 13 tahun sampai sekarang wis loro-loro ngene ki. 

P : Asma itu kan memang ngga bisa hilang cuma bisa diminimalkan. 

S : Ho’o. Asline kan memang kuwi. Dokterku kan pernah bilang 

dokterku sekarang kan sudah meninggal. 1Disitu kalo umur 13 

tahun nanti hilang, ya baguslah, ngono lho. Kayaknya ini sudah 

penyakit keturunan gitu lho. Ternyata kan ngga hilang gitu lho, 

cuman yo kuwi. Wah mbiyen protektif banget mbak. Waduh rak 

ngerti ya jaman aku SD. Mlayu kuwi lho rak entuk. 

P : Mesti keri dewe ya? 

S : Wah, bukan masalah keri dewe mbak, aku tu ngga ada masalah 

dengan yang namanya lari itu. Setelah larinya itu memang 

masalah, cuman kan nek sebelum apa-apa kan ngga masalah. 

Cuman dulu tu memang terlalu diover protektif banget sama 

papaku. Sampai main ke luar rumah itu ngga boleh. Pernah ya SD 

tu ya kelas 5 tu ya sampai suruh pake masker tau ngga sih gara-

gara itu waktu itu memang debunya lagi banyak papaku tu khawatir 

gara-gara itu sering asmane kumat. Nah, waktu itu tu aku orange 

ngga suka gitu lho dikungkung itu aku rak seneng, aku kan juengkel 
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trus waktu kelas 6 SD tu weidan gayane dewasa, gaya doang jadi 

ki jengkel. Ih, kok semuanya tu bisa main. Gek ndelalahe tu aku 

kan orange nek soyo dilarang koyo dikongkon ngono lho, akhirnya 

pas aku SD tu, kan temen-temen main kayak gobak sodor, itu tu 

papaku tu agak-agak nglarang, terus ngga boleh jajan di luar, ngga 

boleh jajan sembarangan. 

P : Emang alergi makanan juga? 

S : Emang sih ada alergi makanan, cuman sebelum alergi makanan 

tu udah dilarang banget gitu pokoke papaku udah diwanti-wanti 

sama dokter tu bener-bener dilakuin banget gitu lho. Akhirnya kan 

aku jadi bete. Lha sementara mamaku tu orange ngga mau kayak 

gitu gitu lho. Anakku tu memang rak iso gor cuman sekolah, 

dirumah nonton tv, balajar ngono kuwi ki memang ngga ada sama 

sekali niatan koyo ngono ngono lho. Akhirnya, lucune tho tiap kali 

olahraga tu kayak jadi akhire karena mungkin kayak jadi terdoktrin, 

jadi kayak apa sih mungkin jadi kayak nanem aku ngga boleh ini 

ngga boleh itu, akhire aku cuman jadi manja kan. Lha cuman, lama-

lama tu bisa dibilang karena asma tu aku jadi kayak dijauhi ama 

temen-temen gitu lho. Mungkin kan, ya terus jadi agak-agak 

merasa gimana gitu, aku memang seneng main karena rasanya itu 

fun. Iya sih, habis itu, habis itu, apa yak ok menjauhi aku gitu lho 

konco-koncoku ki, akhirnya mendekatkan dirinya itu dengan main 

gobak sodor gitu padahal tu kan lari kan. 

P : Habis itu sesek? 

S : Ngga. 4Kebetulan ngga jadi tapi memang kalau pas aku capek, 

aku trus gimana gitu kecapean ya memang langsung. Cuman 
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biasanya kalo aku flu pasti langsung jadi asma. Itu udah rumus 

wajib sampe sekarang.  

P : Kamu tau nek kamu tu asma umur berapa? 

S : Dari kecil sih sebenere. Aku ngga tau tepatnya umur berapa. 

Sejak SD tu aku udah tau kalo aku ada asma. SD kelas 1 ato 2 apa 

ya udah asma. 

P : Nek asma pas apa?dingin, kecapekan? 

S : 4Dingin ya. Stres. 

P : Makanan?  

S : Makanan ya itu. 6Pernah dikasih yang apa, suntikan alergi yang 

sampe berapa puluh macem trus nanti yang keluar darahnya berarti 

dia alergi. Semuanya alergi, percaya atau ngga sampe coklat aja 

tapi masak aku ngejauhin coklat kan. Mama kan orangnya kan 

udah kalo mau makan makan aja. 

P : Tapi terus nek makan coklat alergi ngga?ada reaksi ngga? 

S : Ngga papa. 4Aku kan alerginya tu sama bulu anjing, bulu 

binatang, kalo dingin kan ngga termasuk alergi kalo asma kan itu 

pencetusnya. Trus apa ya, pokoknya ngga boleh kecapean, ngga 

boleh stres. Wis tu mung ngono-ngono tok. Cuman mungkin karena 

mamaku tu orangnya ndidik aku tu apa ya, bisa dibilang memang 

orangnya keras gitu yang papa kan orangnya pendiem, ya dua-

duanya sih keras. Aku ngga ada mamaku tu ngga boleh minum es. 

Aku tu nekat minum es. Aku yang namanya es krim tu kan satu hal 

yang menyenangkan. Es krim, coklat tapi aku nekat makan terus. 

Sampe SD tu tiba-tiba tu suruh lari yang membuat putaran tu lho 

mbak, yang ngelilingin lapangan sampe berapa kali, itu udah takut 

aja. Tapi hebatnya aku tu bisa mencapai waktu sama dengan anak 
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normal bahkan ada temanku tu yang pingsan dan aku tu ngga 

pingsan. memang mbak tersengal-sengalnya tu kalo yang lain 15 

menit udah selesai kalo aku sampe setengah jam, sampe sejam tu, 

sampe setengah jam gitu baru napas. Kayak ini lho aku jalan tadi 

kan ngga ada angkot itu kan setengah jam kan. Tapi lumayan kok 

sekarang tu, gara-gara pas kejadian SD itu aku berhasil itu akhirnya 

pas SMP aku udah ngga, padahal aku tu orangnya aktif maksude 

aktif tu ikut drumband dari kecil ikut porseni trus pas SMP OSIS dan 

semuanya sebenernya bisa buat alasan biar aku bisa main sih 

karena bokap kan overprotektif sampe sekarang. Jadi salah 

satunya cara adalah mengikuti kegiatan ekstrakulikuler. 

P : Sampe sekarang masih tetep overprotektif? 

S : Protektif sih iya cuman kalo sekarang ngga tau, pokoknya pas 

udah kuliah ini dia udah mulai sak karepmu. Kamu mo kencan ma 

siapa, mo pacaran ma siapa, kamu mo apa.  

P : Kamu ngatur sendiri semua kegiatanmu? 

S : Mamaku sama papaku tu udah apa ya mungkin waktu SMA itu aja 

kalo aku pergi ke mall ama temen-temen itu mungkin mereka masih 

yang achh…masih yang gimana gitu. Jaman aku kuliah tu mama tu 

udah tau banget gitu lho, kayak anakku tu bakale ngene, bahkan 

kalau aku ada masalah pun ya seperti tau solusinya padahal aku tu 

yang masih mikir gitu..mamaku tu bahkan udah kayak tau banget 

gitu lho aku tu mau ngapain. Jadi ngga pernah nglarang. Udah gitu 

pas jaman SMA tu. Ooow, pas jaman SMA pernah tiba-tiba aku 

pikir kan penyakitku asma kan medeni gitu ternyata SMP-SMA 

ternyata ada banyak juga yang asma. Jadi udah ngga begitu 
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minder. Terus udah nganggep penyakit ini tu udah, ahh bodo ahh. 

Kalo papa juga overprotektif juga gitu kan.  

P : Tapi sering itu ke dokter atau kontrol-kontrol? 

S : Eem, dokterku kan waktu pertama kali kan meninggal gitu kan 

waktu anak-anak trus aku ganti dokter lagi. 2Lha disitu tu dikasih 

antibiotik mulu. Lama-lama takut jadi kebal gitu kan. Mama kan 

waktu itu kerja dirumah sakit, takut jadi kebal. Udah gitu mama pas 

SMA aku diganti dokter. 6Sempet sih terapi yang suntik 

ee…apa…yang dihidung itu lho mbak biar alerginya hilang, 

bukannya ngga efektif sih cuman aku males gitu lho sakit soalnya 

kan, bayangin aja, theng gitu, rasanya sakit semua gitu lho kan 

ngga enak. 

P : Ada sinusitis, polip, atau asma tok? 

S : Dulu pernah polip tapi udah dioperasi. 

P : Amandel? 

S : Ngga. Ngga tau kalo aku kayaknya ngga pernah tapi kalo polip 

iya, dagingnya juga masih ada di rumah. Liat gitu wes bar operasi. 

Lha itu terus sekarang ganti lagi kan dokternya kan bukan dulu, 

ganti sama yang baru dokter Loli. 2Lha dokter Loli tu sarannya 

bagus, jangan terlalu banyak antibiotik, sebenernya obat tu ngga 

harus mahal, gini-gini, kan obat asma mahal kan terus dikasih 

semprotan inhaler. Inhelernya tu ka nada dua jadi yang buat alergi 

ama yang buat asma. Beda, soalnya menurut dia tu asmaku tu dua 

gitu lho. Dua maksudnya duanya tu jadi asma karena alergi bisa,  

asma karena kamu stres langsung kamu asma juga bisa. Makanya 

dia langsung kasih obat.  

P : Jadi sekarang cuman inhaler tok? 
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S : Inhaler tok.  

P : Oral? 

S : Ngga. Udah lepas sama sekali, kecuali kalo aku radang. Radang 

kan beda kan dokterku radang beda sama asma itu baru aku ini, 

tapi tu kalo obat flu tu ngga boleh sembarangan kok. Aku tu obat flu 

tu biasanya kan pake decolgen, itu udah stop. Piye ya, bukan stop 

total sih kadang ya masih cuman kalo bisa tu tak hindari. 

P : Kenapa? 

S : Ngga mempan gitu lho, cuman apa, cuman lendire tu ngga keluar 

gitu lho kalo gitu mending ke poliklinik, kan dokter Nita kan tau kalo 

aku asma jadi dia nanya ama, mungkin ama bapaknya dokter Nita 

kan bapaknya dokter kan jadi dia tau obatnya flu apa aja yang 

harus dikasih ke aku gitu kan karena dia kan juga punya pasien-

pasien yang asma. Pasti itu. Kebanyakan antibiotik ngga bagus 

buat kandungan, aku dilarang kok makanya ni kemana-mana ini 

pasti tak bawa. Ni aku dua-duanya pasti tak bawa. Ki sing nggo 

asma dan ini yang buat alergi. Ini begitu alergi gitu. ini sebelumnya 

dikocok dulu. Ini meptin namanya ini inflamed. Inflamed buat alergi 

yang 2meptin yang buat asmanya kumat. Ngga obat oral. Aku 

sekarang lebih karena udah ngga percaya obat oral kayaknya 

asma juga ya sekarang lebih seneng pake ini.  

P : Berarti lebih seneng pake pelega ya? 

S : Soalnya gini sih mbak, asmaku tu termasuk masih yang bagi 

dokterku tu masih bisa dikontrol dengan sangat baik. Kalo yang 

temen-temenku tu masuk anginya aja langsung asmanya kumat, 

percaya ngga. beneran ini ada. Terus jadi aku ngeliate ya aku 

masih bersyukur sama asmaku ngga begitu parah. 
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P : Kalo dalam satu bulan kekambuhan berapa kali? 

S : Ngga mesti. Cuman kalo alergi yang kumat iya biasanya kalo 

musim dingin gitu ihh, kayak tadi pagi aja udah semprotan mana 

ya, udah oya, sret-sret…aku lebih itu.  

P : Setiap hari pake? 

S : Ngga.  

P : Seminggu? 

S : Ngga tentu. Pokoknya gini, kalo ngga nyaman baru pake.  

P : Ngga ketergantungan?  

S : Janganlah. Jangan ketergantungan. Kadang aku tu pernah lho 

mbak, 2kadang aku kumat trus aku lupa bawa itu, ketinggalan di 

rumah Pekalongan trus aku disini. Satu-satunya cara aku beli obat 

batuk yang…kan ada obat batuk yang bisa buat asma, itu yang 

harus aku sediakan, jadi kalo asma yang penting pengeluaran 

lendir ya sudah aku lega. Lebih enaknya itu.  

P : Apa yang pertama kali kamu lakukan waktu kambuh? 

S : Pokoknya dari mulai SMP tu udah ngga ditungguin kalo asma. 

Jadi udah bener-bener dibiarin soalnya mamaku tu merasa udah 

ada obat berarti kamu sendiri. 3Terus biasanya tu lho aku pake 

kayak minyak kampak atau minyak angin pas lagi bener-bener 

ngga enak tak kasih itu kayak mempercepat proses pengeluaran 

lendir, terus sudah tidak begitu takut dengan hujan, sudah tidak 

takut bulu-bulu anjing dan sebagainya, jadi sudah tidak begitu over 

protective. Soalnya percuma, aku kalo mo makan es krim makan 

aja. 

P : Ngga kumat? 
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S : Cuma memang kalo aku lagi flu gitu kan, nah itu baru aku 

langsung  minumnya anget. Ngga minum es. Sakke aku ya. 

Kandani kok. Tidak, aku tidak mau dikasihani enak saja kau!! 

P : Biasanya kalo pas kumat di kost trus gimana? 

S : Ya paling 3di kost aja sih, diem, istirahat, tidur gitu kan yang 

banyak air putih. 

P : Pernah ngga tiba-tiba kumat tapi parah? 

S : Pernah. Pernah masuk rumah sakit waktu kecil. 

P : Kalau pas di kost? 

S : Pernah. Ya kan karena aku lebih sering berada di kost kan lebih 

sering kumat di kost daripada di rumah. Ya kalo udah gitu ya bener-

bener istirahat, trus kan memang udah ada obat. 

P : Pernah sampai harus ke rumah sakit? 

S : Ngga. 3Pernah kumat banget pengen ke rumah sakit tapi aku lebih 

memilih pulang. Jadi lebih pulang ke rumah, jadi memang harus 2 

jam perjalanan tak tempuh tapi mending pulang trus aku baru 

berobat ke dokterku. 

P : Terus naik apa kan dalam keadaan kambuh? 

S : Naik bis tapi aku diantar si Diaz kan suka ini kamu sakit ya Tak. 

Tapi kan karena ada obat pelega jadi kan masih bisa dikontrol. 

P : Jadi kalo pas kumat obat pelega langsung dipake? 

S : Langsung. Orang sebelum kumat aja udah tau tanda kumat pake 

yang alergi. 

P : Terus aktivitas sehari-hari terganggu ngga? 

S : Ngga. Biasa aja. Sebenernya orang liat mungkin terganggu kalo 

yang tau sejarah penyakitku dari kecil. Cuman aku orangnya bandel 
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gitu lho jadi tak jarke wae. Kumat ya kumat ngga ya ngga. Yang 

penting jangan kecapean aja... 

P : Berarti susah ya menghindari faktor pencetus? 

S : Kadang gini. Sekarang faktor pencetus tu aku udah tau. Yang 

jelas kan faktor pencetusnya aku kan udah tau. 4Yang jelas kan 

yang paling berat kan debu. Faktor pencetus yang ringan-ringan 

kayak makanan itu lebih cenderung tidak aku hindari kalo kondisiku 

lagi sehat tapi kalo kondisiku lagi down, lagi stres, lagi ini tak hindari 

semuanya. 

P : Bisa ngaturnya? 

S : Bisa. Ya itu kan bener-bener maksudnya aku kan tau sendiri ya 

niat aja, toh temen-temen kan juga jangan minum es kan lagi gini-

gini. Oya ya. Ya udah, lagian sekarang aku lebih banyak minum air 

putih biasa daripada minum teh.           

P : Dampak yang dirasakan sebagai penderita asma apa? 

S : Jadi lebih hati-hati menjaga tubuh sebenernya, itu dampak yang 

saya rasakan. 

P : Nyesel ngga punya asma? 

S : Nggalah. Janganlah disesalin udah takdir. 

P : Apakah asma kamu kambuh waktu emosi? 

S : Iya. Mungkin bukan asma langsung ya. Mungkin kayak radang, 

buktinya kan lagi patah hati radang kan aku kemarin ya. 

P : Kalo itu kan masalah dengan pacar kan kalo masalah dengan 

teman keluarga gimana? 

S : Ngga ngefek sih ya. Sebetulnya kalo masalah dengan temen ma 

keluarga jarang juga sih ya. Cuman kalo misalnya kayak patah hati 

kayak ujian ngga bisa ngerjain. 4Dulu rata-rata pas sekolah habis 
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ujian dulu pasti aku suka asmanya langsung kumat. Jadi udah ujian 

gitu kan  terus kan classmeeting kan, lha itu pasi ada-ada aja 

asmanya kumat. Stres. 

P : Kalo kegiatan olahraga/kelelahan pasti kumat? 

S : 4iya (kelelahan-red). Pokoknya aku liat dulu badanku gimana kalo 

badanku fit maju kegiatan kalo ngga ya ngga. 

P : Kamu selalu mengikuti asmamu ngga? 

S :7Jelas mengikuti ya maksudnya kan kita kan harus tau dulu ya 

mana yang harus dihindari mana yang ngga. Tapi kalo aku sih 

sekarang asmanya udah lebih baik daripada waktu kecil, sekarang 

sih ngelakuin kegiatan olahraga atau mungkin minum dingin tu 

masih ngga papa gitu lho tapi kalo jaman dulu tu langsung drop... 

P : Pernah membuat action plan ngga, apa yang harus dilakukan 

pertama kali waktu asmanya kambuh? 

S : Ya pasti udah ada, 3itu kayak reflek jadi begitu asma kambuh pasti 

cari obat inheler dulu begitu inheler pake kan kerjanya 

lamapastinya aku kasih balsem, cari udara segar atau ngga 

tiduran...itu udah terbiasa... 

P : Itu cara kamu sendiri atau atas saran dokter? 

S : Ngga, itu aku cari sendiri...5jadi kalo dokter tu cuma nyaranin kalo 

asmanya kambuh, inheler, istirahat. Cuman kan bagi aku kalo cuma 

inheler tok kadang kalo misalnya pas berat banget ngga ngefek jadi 

harus ada kayak obat gosok atau menghirup uap panas terus cari 

udara segar dulu, istirahat beberapa menit... 

S : Uap panas dari apa? 

P : Biasanya bikin teh kan sekalian uap panasnya kan masih panas 

banget... 
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P : Sering olahraga? 

S : Ya itu, 6aku termasuk orang yang jarang olahraga bahkan 

mungkin tidak pernah...masalahnya bagi aku ketika aku harus 

berjalan ke kampus tu udah olahraga, jadi aku banyak jalan terus 

mengpel atau nyuci itu udah termasuk olahraga kali ya... 

P : Apa yang kamu lakukan untuk mengurangi kekambuhan 

asmamu? 

S : 3Mmm minum vitamin terus lebih ngindarin makanan dingin, sering 

bersihin kamar kost, terus apa lagi ya..menghindari stres...mungkin 

kalo namanya masalah kan tiap kali kan ada masalah kalo orang 

hidup cuman lebih ke ngredam emosi dipikir apa mungkin kan 

dengan curhat ma temen kan bisa ngurangi efek dari stres itu 

sendiri terakhir sih lebih apa ya banyak istirahat ngga boleh 

kecapean.                           

P : Dampak negatif sebagai penderita asma? 

S : Dampaknya adalah daya tahan tubuhku lemah sekali...yang 

lainnya tu kalo misalnya apa tu sehat-sehat aja mau minum dingin 

berapa kali gitu kan, aku tu kayaknya harus yang minum dinginnya 

tu harus lebih sedikit. Terus minum dinginnya juga ngga 

sembarangan. Kalo misalnya es batu pokoknya terasa banget itu 

bagus atau ngga, itu air mateng atau ngga itu terasa. Itu negatif-

negatifnya sih kayak gitu, paling sering sakit  

P : Positifnya? 

S : Positifnya sih jadi kayak ngatur ngono lho mbak. 3Maksudnya 

kayak lebih hati-hati terus ngga terlalu ngoyo dalam sesuatu hal. 

Kan kadang ada orang yang terlalu ngoyo banget gitu kan, kalo aku 

ngga.  
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P : Apa faktor penghambat usaha menghindari faktor pencetus? 

S : Apa ya... Kadang tu lebih ke keinginan sih. Keinginan yang tidak 

bisa. Maksudnya gini, udah tau sakit tapi pengen makan es duren. 

Susah kan. Itu kadang. Cuman kadang mungkin aku sendiri tu 

ngerasanya jadi asma tu berat. Kalo udah kambuh susah jadi aku 

lebih ke o..ya..ditahan...ditahan...Apakah bener-bener ditahan. Tapi 

untuk sekarang lebih ditahan. Sekarang soalnya kan aku ada di 

kost. Kalo dulu di rumah sih mungkin ahh...tenang aja kan ada 

obat. Ya setidaknya mendidik aku lebih dewasa, lebih bijak toh 

masih ada hari besok untuk es makan gitu kan.  

P : Rencana atau keinginan di masa depan apa setelah kamu 

mengetahui bahwa kamu menderita asma? 

S : Yang jelas tahun 2008 ini mencanangkan untuk gerakan olahraga. 

Gerakan olahraga dan minum vitamin C. Tapi untuk jauh ke 

depannya lagi sih sebetulnya lebih menjaga kesehatan tok. Tapi 

pengennya gini, asma tidak boleh menghambat apa yang akan aku 

lakukan, misalnya kerja atau mungkin punya anak atau mungkin ibu 

rumah tangga. Gitu. Asma tu ngga boleh jadi penghambat itu gitu 

lho. Itu yang aku cita-citakan dari dulu. 

P : Selama ini usaha kamu apa untuk mewujudkan itu? 

S : Ya itu tadi mencanangkan 2008 gerakan olahraga. Halah... 

P : Maksudnya usaha kamu secara nyata itu apa? 

S : Apa ya...Pengennya sih jelas nyemangatin diri sendiri pokoknya. 

Terus yang kedua tu lebih mencermati perkembangan asma 

sampai seberapa, lebih sering ke dokter gitu. Ngga cuman kalo 

sakit dikit gitu, apa gitu. Dulu kan kalo flu kan minum sembaranga 

obat lha sekarang aku ngga gitu. Jadi pusing, flu aku tetep ke 
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dokter. Dadi aku ke klinik. Lumayan kan gratis.yang jelas kan bukan 

obat sembarangan gitu lho. 

P : Hubungan kamu sendiri sama ayah kamu gimana? 

S : Ayah tu...Papa! Aku sama papa tu agak jauh. Mungkin karena 

papa tu kerjaannya, waktu luang di rumah, jarang di rumah. Waktu 

luang papa tu pasti malem. Sedang malem tu biasanya udah tidur. 

Terus pagi sekolah. Kan jarang banget ketemu sama papa. 

P : Sering luar kota? 

S : Luar kota sih ngga. Papa tu kan makelar mobil ceritanya. Jadi kan 

ngga ada jam tertentu gitu lho. Udah gitu kalo udah sampai rumah 

terus sare. Kan kita kan ngga mau ganggu. Kan sekarang kan papa 

kan udah ngga menjalani profesi sebagai makelar mobil. Ya kan ini 

bukan sebagai penghasilan utama. Dia kan ini, punya usaha kayak 

ini lho...apa...grosiran daging sapi. Dia pagi banget tu berangkat. 

Berangkat buat motong sapi kan. 

P : Sapinya dapet darimana? 

S : Dia ngambil. Jadi kayak usaha bersama gitu. Dia kan yang 

ngejualin daging sapinya ke penjual. Jadi dia ya makelar juga sih. 

Cuman dia ada modal dikit-dikit gitu lho. Jadi misalnya harga 

sapinya berapa ntar bokap beli segini ntar jadi balik segini. Terus 

ada pembagian keuntungan sendiri sih. Terus nanti apa ya...yang 

punya penjual tu papa gitu lho. Itu aja sampai pulangnya...pagi itu 

pulang jam 9. Jelas ngga ketemu ama keluarga kan. Siang ketemu, 

tapi kan adik ada yang ini. Ngomong sih aku ngomong. Cuman 

papa kan juga terbagi sama makelar mobilnya.  

P : Kalo pagi berangkat jam berapa? 
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S : 4 kalo ngga setengah 5. Biasanya kadang subuhan disana kalo 

pas memang permintaan dari penjual dia banyak tapi akhir-akhir ini 

kan mm...masih ngga tinggi banget kan. Kalo pas puasa itu kan 

tinggi banget. Kalo pas hari biasa ya paling berangkat setelah 

subuhanlah baru berangkat. Dia kan juga udah punya orang 

kepercayaan disana kan. Tinggal motong dia kan tinggal bayarin 

jagalnya. Dia kan, papaku bukan jagalnya. Mandornya bukan ya? 

P : Terus kalo malem pulang jam berapa? 

S : Kalo malem tu kadang jam 7 udah berangkat nagihin daging ke 

penjual-penjualnya dia gitu. Terus nanti dia cari sapi lagi, setor lagi, 

sama temennya cari sapi lagi kan. Temennya kan yang punya 

peternakan sapi atau kalo ngga papa sendiri atau temennya beli 

sapi ke orang gitu. Terus pulang kadang-kadang sampai jam 11 

malem. Jadi kan jarang di rumah. Kalau pun ada juga dia lebih 

banyak istirahat. Lebih banyak males-malesan. Kalo aku bilang 

suka ngedekin papa “papa tu males-malesan gini gini gini...”. terus 

jawabnya “ah...nyari duit”. Tapi kan apa ya... wiraswasta kan kayak 

gitu. Lagian juga yang disini aja yang kayaknya tu papa lumayan 

apa ya...lumayan seatlelah. Di usaha yang ini lumayan. Yang 

lainnya sih suka usaha gitu ngga jalan. Ngga... nggasuka diapusi 

mbek wonglah mbak.  

P : Maksudnya pembayarannya? 

S : Iya. Suka diutang terus ngga bayar, orangnya lari. Wah, 

perhitungannya suka salah ato gimana gitu kan. Kalo disini kan 

dapetnya kadang sedikit kadang besar gitu kan ngga...tergantung. 

Ini di Pekalongan semua. Maksudnya di sapi ini. Maksudnya lebih 

diprioritaskan dibanding makelar mobil. Opo meneh pas bensin 
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mahal tu kan mobil ngga laku banget. Susah jadinya bokap. Kalo 

yang lain, temen-temen yang lain kan lebih-lebih punya modal kan 

buka showroom sendiri sementara untuk di Pekalongan tu untuk 

bikin showroom yang mobil bekas tu ngga laku. Emang biasanya 

pake jasa makelar. Selain itu masih bisa dipake kan. Mobil itu kan 

kalo udah dibeli showroom kan udah gitu lho. Peminatnya untuk 

membeli mobil di Pekalongan tu ebih kecil gitu lho, lebih minat 

motor. Mungkin kota kecil. Lagian lho sak nyuk’an tok gitu numpak 

mobil ya boros, kecuali kalo kita mo belanja gitu kan. 

P : Kalo sama mama kamu deket? 

S : Deket. Deket banget. Mama tu udah kayak sahabat. Pokoknya tu 

segalanya gitu lho. Buat aku ma adikku segalanya. Lebih sering 

minta duit sama mama dibandingkan sama bokap. Dikasih terus 

sama mama. Sama bokap tu bukannya ngga dikasih cuma kitanya 

sendiri anak-anak. Bokap tu kadang kayaknya udah ada 

pembagian sendiri antara mama sama papa gitu lho. Papa bagian 

kayak listrik , tagihan telepon gitu-gitu. Lha mama tu kayak urusan 

pendidikan, sanguku, gitu kan. Ya gitulah, semua lebih ke terbagi 

sendiri gitu lho. Apa-apa tu ma...padahal kalo minta papa ya dikasih 

sebenernya. Karena papa tu jarang di rumah, ya kan. Kalo pas aku 

butuh mendadak, ma fotocopy-an, iya kan waktu kecil-kecil dulu. 

Pasti apa-apa kan ma... MO bilang pa...lha papanya aja ada 

dimana gitu kan...ya gitu-gitulah. 

P : Kalo hubungan sama adik gimana? Adikmu cowok ya? 

S : Dulu tu berantem terus.  

P : Kelas berapa sekarang? 
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S : Kelas 3 SMA. Jarak 5 tahun. Dulu berantem terus. Pokoknya 

anehnya dia tu gini, pokoknya tu kalo aku dibeliin mama apa gitu, 

dia harus sama. Suatu saat nyokap marah. Jadi pas aku dibeliin 

softex adikku dibeliin softex. Habis itu dia agak mengetahui gitu. 

Ada perbedaan tersendiri. Dia tu orangnya gengsian. Dirumah tu 

kayak kucing ma anjing aku ma dia. Sebenernya kalo aku ngga ada 

dia nanyain. Kenapa sih ngga pulang. Mayeng gini gini gini. Kayak 

kakak.  Kemarin tu ada kejadian aneh. Aku ma dia tu pergi ke mall 

gara-gara mama kan punya penyakit jantung. Kadang kalo 

kecapekan kan ngga bisa nemenin kan. Ya kamu ke mall sana 

berdua sana. Waktu itu beli baju lebaran kalo ngga salah waktu itu. 

Adik tu kalo lebaran harus baru anehnya. Mbak karo kowe po’o, 

kowe gelem ra ngancani, katanya. Lucunya tu di mall, kowe ngopo 

ning mburi. Lho lha aku tu njaga kowe nek diapak-apakke piye? 

Kayak ada yang piye ya...kayak dia tu udah besar. Dia udah bisa 

njagain kakaknya gitu. Kemana-mana tu nek de’e mboncengke aku 

ki ono sing takon kok. Pacarmu anyar ya? Aduh...dia mesti aku lho 

mbak nek mboncengke kamu mesti mati pasaranku.  

P : Kalo kamu pas punya masalah dengan pacar kamu orang tuamu 

tau ngga? 

S : Mama. Mama lebih, mama tau kayak kartunya semua gitu jadi mo 

putus kek mo apa, yang terakhir aja tau kok. Dijodohin sendiri trus 

ngga jadi malah mamaku yang nangis kok. Mestinya aku yang 

nangis. Ya aku nangis tapi kayaknya lebih bersedih hati gitu lho. 

Kata mama, habis mama yang nyomblangin. Dari SD sampe SMA 

kayak apa ya, berantem sama mama. Kalo ada yang bilang 

persamaan bikin pertengkaran ya iya mungkin. Ya mungkin karena 
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sifat aku hampir sama ma mama jadi itu sering bentrok. Dulu tu 

mama kan over protective banget ma aku. Aku tu jadi takut curhat 

ma mama tentang cowok padahal tu sebenernya ngga papa. Mama 

kan ngga pernah bilang kalo itu tu ngga papa. Jadi karena 

komunikasinya jelek trus aku tu jadi tau sendiri gitu lho kalo 

komunikasi tu harus dua arah. Trus diajarin. Sebenernya ngambil 

contoh sih. Emm, cowok bisa deket banget ma ibunya, bisa curhat 

sama ibunya. Itu yang bikin aku paling berkesan. Mantanku ini 

deket banget ma ibunya. Aku diajarin ma dia secara ngga langsung 

mungkin ya buat deket ma mamaku.  

P : Pernah ngga sampai bentrok sama mama?sampai berapa lama? 

S : Pernah sih dulu. 3 hari. Kan kalo orang Islam kan ngga boleh lebih 

dari 3 hari kan. Trus aku minta maaf. Dulu tu mama tu tanya gitu 

dan aku lagi ngga punya jawaban dan aku tu males banget gitu lho. 

Mamaku tu ngga tau gitu lho. Belum bener-bener memahami aku 

gitu lho kalo aku tu orangnya mood-moodan.             

  

 

KETERANGAN  

1 : Mencari informasi mengenai asma 

2 : Mengetahui kegunaan obat dan efek sampingnya 

3 : Mengelola penyakit asma 

4 : Memahami faktor pencetus 

5 : Membuat action plan dengan dokter 

6 : Melakukan rehabilitas dan olahraga 

7 : Mengikuti perkembangan asma secara teratur  
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TABEL WAWANCARA SUBYEK 3 

 

 

Wawancara  Kata kunci  Aspek  

Ho’o. Asline kan memang kuwi. 

Dokterku kan pernah bilang dokterku 

sekarang kan sudah meninggal. 

Disitu kalo umur 13 tahun nanti 

hilang, ya baguslah, ngono lho. 

Kayaknya ini sudah penyakit 

keturunan gitu lho. Ternyata kan 

ngga hilang gitu lho, cuman yo kuwi. 

Wah mbiyen protektif banget mbak. 

Waduh rak ngerti ya jaman aku SD. 

mlayu kuwi lho rak entuk. 

Dokter 

Usia 13 tahun 

Hilang 

Bagus 

 

Informasi 

asma 

Eem, dokterku kan waktu pertama 

kali kan meninggal gitu kan waktu 

anak-anak trus aku ganti dokter lagi. 

Lha disitu tu dikasih antibiotik mulu. 

Lama-lama takut jadi kebal gitu kan. 

Mama kan waktu itu kerja dirumah 

sakit, takut jadi kebal. Udah gitu 

mama pas SMA aku diganti dokter. 

Sempet sih terapi yang suntik 

ee…apa…yang dihidung itu lho mbak 

biar alerginya hilang, bukannya ngga 

efektif sih cuman aku males gitu lho 

Dokter 

Antibiotik 

Kekebalan 

 

Obat dan efek 

sampingnya  
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sakit soalnya kan, bayangin aja, 

theng gitu, rasanya sakit semua gitu 

lho kan ngga enak. 

Ngga. Ngga tau kalo aku kayaknya 

ngga pernah tapi kalo polip iya, 

dagingnya juga masih ada di rumah. 

Liat gitu wes bar operasi. Lha itu 

terus sekarang ganti lagi kan 

dokternya kan bukan dulu, ganti 

sama yang baru dokter Loli. 2Lha 

dokter Loli tu sarannya bagus, jangan 

terlalu banyak antibiotik, sebenernya 

obat tu ngga harus mahal, gini-gini, 

kan obat asma mahal kan terus 

dikasih semprotan inhaler. Inhelernya 

tu ka nada dua jadi yang buat alergi 

ama yang buat asma. Beda, soalnya 

menurut dia tu asmaku tu dua gitu 

lho. Dua maksudnya duanya tu jadi 

asma karena alergi bisa,  asma 

karena kamu stres langsung kamu 

asma juga bisa. Makanya dia 

langsung kasih obat.  

Obat asma  

Tidak harus 

mahal 

Inhaler  

Obat dan efek 

sampingnya 

Ngga mempan gitu lho, cuman apa, 

cuman lendire tu ngga keluar gitu lho 

kalo gitu mending ke poliklinik, kan 

dokter Nita kan tau kalo aku asma 

Obat asma 

meptin 

Obat dan efek 

sampingnya 
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jadi dia nanya ama, mungkin ama 

bapaknya dokter Nita kan bapaknya 

dokter kan jadi dia tau obatnya flu 

apa aja yang harus dikasih ke aku 

gitu kan karena dia kan juga punya 

pasien-pasien yang asma. Pasti itu. 

Kebanyakan antibiotik ngga bagus 

buat kandungan, aku dilarang kok 

makanya ni kemana-mana ini pasti 

tak bawa. Ni aku dua-duanya pasti 

tak bawa. Ki sing nggo asma dan ini 

yang buat alergi. Ini begitu alergi gitu. 

ini sebelumnya dikocok dulu. Ini 

meptin namanya ini inflamed. 

Inflamed buat alergi yang meptin 

yang buat asmanya kumat. Ngga 

obat oral. Aku sekarang lebih karena 

udah ngga percaya obat oral 

kayaknya asma juga ya sekarang 

lebih seneng pake ini. 

Janganlah. Jangan ketergantungan. 

Kadang aku tu pernah lho mbak, 

kadang aku kumat trus aku lupa 

bawa itu, ketinggalan di rumah 

Pekalongan trus aku disini. Satu-

satunya cara aku beli obat batuk 

yang…kan ada obat batuk yang bisa 

Kambuh 

Inhaler tidak 

ada 

Obat batuk 

khusus asma 

Obat dan efek 

sampingnya 
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buat asma, itu yang harus aku 

sediakan, jadi kalo asma yang 

penting pengeluaran lendir ya sudah 

aku lega. Lebih enaknya itu. 

Pokoknya dari mulai SMP tu udah 

ngga ditungguin kalo asma. Jadi 

udah bener-bener dibiarin soalnya 

mamaku tu merasa udah ada obat 

berarti kamu sendiri. Terus biasanya 

tu lho aku pake kayak minyak 

kampak atau minyak angin pas lagi 

bener-bener ngga enak tak kasih itu 

kayak mempercepat proses 

pengeluaran lendir, terus sudah tidak 

begitu takut dengan hujan, sudah 

tidak takut bulu-bulu anjing dan 

sebagainya, jadi sudah tidak begitu 

over protective. Soalnya percuma, 

aku kalo mo makan es krim makan 

aja. 

Kambuh  

Minyak 

kampak/minyak 

angin 

Pengeluaran 

lendir cepat 

Pengelolaan 

asma 

Ya paling di kost aja sih, diem, 

istirahat, tidur gitu kan yang banyak 

air putih. 

Kambuh 

Di kost 

Istirahat/tidur 

Minum air putih 

Pengelolaan 

asma 

Ngga. Pernah kumat banget pengen 

ke rumah sakit tapi aku lebih memilih 

pulang. Jadi lebih pulang ke rumah, 

Kambuh 

Parah 

Pulang  

Pengelolaan 

asma 
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jadi memang harus 2 jam perjalanan 

tak tempuh tapi mending pulang trus 

aku baru berobat ke dokterku. 

Ya pasti udah ada, itu kayak reflek 

jadi begitu asma kambuh pasti cari 

obat inheler dulu begitu inheler pake 

kan kerjanya lama pastinya aku kasih 

balsem, cari udara segar atau ngga 

tiduran...itu udah terbiasa... 

Kambuh 

Inhaler 

Balsam 

Udara segar 

Tiduran  

Pengelolaan 

asma 

Mmm minum vitamin terus lebih 

ngindarin makanan dingin, sering 

bersihin kamar kost, terus apa lagi 

ya..menghindari stres...mungkin kalo 

namanya masalah kan tiap kali kan 

ada masalah kalo orang hidup cuman 

lebih ke ngredam emosi dipikir apa 

mungkin kan dengan curhat ma 

temen kan bisa ngurangi efek dari 

stres itu sendiri terakhir sih lebih apa 

ya banyak istirahat ngga boleh 

kecapean 

Minum vitamin 

Menghindari 

makanan dingin 

Membersihkan  

kost 

Menghindari 

stres  

Pengelolaan 

asma 

Positifnya sih jadi kayak ngatur ngono 

lho mbak. Maksudnya kayak lebih 

hati-hati terus ngga terlalu ngoyo 

dalam sesuatu hal. Kan kadang ada 

orang yang terlalu ngoyo banget gitu 

kan, kalo aku ngga. 

Lebih hati-hati 

Tidak ngoyo 

Pengelolaan 

asma 
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Ngga. Kebetulan ngga jadi tapi 

memang kalau pas aku capek, aku 

trus gimana gitu kecapean ya 

memang langsung. Cuman biasanya 

kalo aku flu pasti langsung jadi asma. 

Itu udah rumus wajib sampe 

sekarang. 

Kecapekan  Faktor 

pencetus asma 

Dingin ya. Stres. Dingin 

Stres 

Faktor 

pencetus asma

Ngga papa. Aku kan alerginya tu 

sama bulu anjing, bulu binatang, kalo 

dingin kan ngga termasuk alergi kalo 

asma kan itu pencetusnya. Trus apa 

ya, pokoknya ngga boleh kecapean, 

ngga boleh stres. Wis tu mung 

ngono-ngono tok. Cuman mungkin 

karena mamaku tu orangnya ndidik 

aku tu apa ya, bisa dibilang memang 

orangnya keras gitu yang papa kan 

orangnya pendiem, ya dua-duanya 

sih keras. Aku ngga ada mamaku tu 

ngga boleh minum es. Aku tu nekat 

minum es. Aku yang namanya es 

krim tu kan satu hal yang 

menyenangkan. Es krim, coklat tapi 

aku nekat makan terus. Sampe SD tu 

tiba-tiba tu suruh lari yang membuat 

Bulu binatang Faktor 

pencetus asma
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putaran tu lho mbak, yang ngelilingin 

lapangan sampe berapa kali, itu udah 

takut aja. Tapi hebatnya aku tu bisa 

mencapai waktu sama dengan anak 

normal bahkan ada temanku tu yang 

pingsan dan aku tu ngga pingsan. 

memang mbak tersengal-sengalnya 

tu kalo yang lain 15 menit udah 

selesai kalo aku sampe setengah 

jam, sampe sejam tu, sampe 

setengah jam gitu baru napas. Kayak 

ini lho aku jalan tadi kan ngga ada 

angkot itu kan setengah jam kan. 

Tapi lumayan kok sekarang tu, gara-

gara pas kejadian SD itu aku berhasil 

itu akhirnya pas SMP aku udah ngga, 

padahal aku tu orangnya aktif 

maksude aktif tu ikut drumband dari 

kecil ikut porseni trus pas SMP OSIS 

dan semuanya sebenernya bisa buat 

alasan biar aku bisa main sih karena 

bokap kan overprotektif sampe 

sekarang. Jadi salah satunya cara 

adalah mengikuti kegiatan 

ekstrakulikuler. 

Kadang gini. Sekarang faktor 

pencetus tu aku udah tau. Yang jelas 

Debu 

Paling berat 

Faktor 

pencetus asma
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kan faktor pencetusnya aku kan udah 

tau. Yang jelas kan yang paling berat 

kan debu. Faktor pencetus yang 

ringan-ringan kayak makanan itu 

lebih cenderung tidak aku hindari kalo 

kondisiku lagi sehat tapi kalo 

kondisiku lagi down, lagi stres, lagi ini 

tak hindari semuanya. 

Ngga ngefek sih ya. Sebetulnya kalo 

masalah dengan temen ma keluarga 

jarang juga sih ya. Cuman kalo 

misalnya kayak patah hati kayak ujian 

ngga bisa ngerjain. 4Dulu rata-rata 

pas sekolah habis ujian dulu pasti 

aku suka asmanya langsung kumat. 

Jadi udah ujian gitu kan  terus kan 

classmeeting kan, lha itu pasi ada-

ada aja asmanya kumat. Stres. 

Ujian sekolah 

Kambuh  

Faktor 

pencetus asma

Iya (kelelahan-red). Pokoknya aku liat 

dulu badanku gimana kalo badanku 

fit maju kegiatan kalo ngga ya ngga. 

Kelelahan  Faktor 

pencetus asma

Ngga, itu aku cari sendiri. Jadi kalo 

dokter tu cuma nyaranin kalo 

asmanya kambuh, inheler, istirahat. 

Cuman kan bagi aku kalo cuma 

inheler tok kadang kalo misalnya pas 

berat banget ngga ngefek jadi harus 

Saran dokter 

Kambuh 

Inhaler  

Istirahat  

Action plan 

dengan dokter 
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ada kayak obat gosok atau 

menghirup uap panas terus cari 

udara segar dulu, istirahat beberapa 

menit... 

Makanan ya itu. Pernah dikasih yang 

apa, suntikan alergi yang sampe 

berapa puluh macem trus nanti yang 

keluar darahnya berarti dia alergi. 

Semuanya alergi, percaya atau ngga 

sampe coklat aja tapi masak aku 

ngejauhin coklat kan. Mama kan 

orangnya kan udah kalo mau makan 

makan aja. 

Suntik alergi Rehabilitasi 

dan olahraga 

Eem, dokterku kan waktu pertama 

kali kan meninggal gitu kan waktu 

anak-anak trus aku ganti dokter lagi. 

Lha disitu tu dikasih antibiotik mulu. 

Lama-lama takut jadi kebal gitu kan. 

Mama kan waktu itu kerja dirumah 

sakit, takut jadi kebal. Udah gitu 

mama pas SMA aku diganti dokter. 

Sempet sih terapi yang suntik 

ee…apa…yang dihidung itu lho mbak 

biar alerginya hilang, bukannya ngga 

efektif sih cuman aku males gitu lho 

sakit soalnya kan, bayangin aja, 

theng gitu, rasanya sakit semua gitu 

Suntik alergi  Rehabilitasi 

dan olahraga 



   
 
 

                                                                                                                        224

lho kan ngga enak. 

Ya itu, aku termasuk orang yang 

jarang olahraga bahkan mungkin 

tidak pernah...masalahnya bagi aku 

ketika aku harus berjalan ke kampus 

tu udah olahraga, jadi aku banyak 

jalan terus mengpel atau nyuci itu 

udah termasuk olahraga kali ya... 

Olahraga  

Jarang  

Rehabilitasi 

dan olahraga 

Jelas mengikuti ya maksudnya kan 

kita kan harus tau dulu ya mana yang 

harus dihindari mana yang ngga. Tapi 

kalo aku sih sekarang asmanya udah 

lebih baik daripada waktu kecil, 

sekarang sih ngelakuin kegiatan 

olahraga atau mungkin minum dingin 

tu masih ngga papa gitu lho tapi kalo 

jaman dulu tu langsung drop... 

Sekarang lebih 

baik 

Mengikuti 

perkembangan 

asma secara 

teratur 
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