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LAMPIRAN A 

PEDOMAN WAWANCARA DAN OBSERVASI 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Kehidupan Keluarga Subjek 

1. Kehidupan awal pernikahan subjek 

a. Sudah berapa lama ibu menikah? 

b. Bagaimana kehidupan ibu di awal pernikahan? 

2. Proses subjek melahirkan dan mempunyai anak 

a. Bagaimana perasaan ibu saat pertama kali ibu akan mempunyai 

anak? 

b. Apakah ada kendala selama ibu hamil ataupun selama proses 

melahirkan? 

3. Proses perkembangan anak subjek 

a. Bagaimana perkembangan anak ibu pada saat ia masih bayi? 

b. Kapan ibu mulai merasa curiga terhadap keadaan anak ibu? 

c. Kenapa ibu merasa curiga dengan keadaan anak ibu? 

d. Saat ibu pertama kali mengetahui keadaan anak ibu bagaimana 

perasaan ibu? Lalu apa yang ibu lakukan? 

4. Sosialisasi anak subjek dengan seluruh anggota kelurga 

a. Bagaimana hubungan anak ibu dengan bapak serta saudara-

saudaranya yang lain? 
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b. Permasalahan-permasalahan seperti apa yang sering muncul 

dalam hubungan anak ibu dengan bapak ataupun saudaranya? 

Bagaimana ibu mengatasi permasalahan tersebut? 

c. Bagaimana perasaan ibu jika ada permasalahan yang muncul 

akibat keadaan anak ibu? Lalu apa yang ibu lakukan? 

 

B. Kehidupan Sosial Subjek 

1. Hubungan subjek dengan keluarga besar 

a. Bagaimana hubungan ibu dengan keluarga besar ibu seperti 

orang tua, mertua, serta saudara-saudara yang lain? 

b. Apakah ada perbedaan antara sikap sebelum dan sesudah 

keluarga besar ibu mengetahui keadaan anak ibu? Bagaimana 

ibu menanggapi perbedaan sikap keluarga besar ibu? 

2. Hubungan subjek dengan teman-teman subjek 

a. Bagaimana hubungan ibu dengan teman-teman ibu? 

b. Bagaimana tanggapan teman-teman ibu saat mengetahui 

keadaan anak ibu? Bagaimana ibu menanggapi tanggapan 

teman-teman ibu? 

3. Hubungan subjek dengan tetangga sekitar 

a. Bagaimana dengan tetangga ibu? Apakah ibu sering berkumpul 

dengan mereka? 

b. Bagaimana sikap serta tanggapan mereka terhadap kondisi 

anak ibu? 
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4. Bagaimana subjek menghadapai komentar-komentar yang 

diberikan orang-orang tentang anak subjek 

a. Saat ini banyak orang yang belum mengetahui secara pasti 

tentang keadaan Thalasemia sehingga mereka sering salah 

paham dengan keadaan anak ibu, bagaimana ibu menganggapi 

permasalahan ini? Bisa ibu  menceritakan pengalaman ibu? 

 

C. Coping stress Subjek Ketika Memiliki Anak yang menderita 

Thalasemia 

1. Masalah apa yang timbul ketika memiliki anak yang menderita 

Thalasemia 

a. Merawat anak yang menderita  Thalasemia pasti mempunyai 

permasalahan tersendiri dibanding merawat anak normal, bisa 

ibu ceritakan permasalahan apa saja yang muncul dalam 

merawat anak ibu? 

b. Permasalahan seperti apa yang paling membuat ibu merasa 

tertekan/stres? Bagaimana ibu mengatasinya? Lalu apa yang 

ibu rasakan setelah itu? 

2. Gejala-gejala stres 

a. Saat ibu merasa tertekan/stres bagaimana perasaan ibu? 

b. Apakah menganggu kondisi fisik serta hubungan ibu dengan 

orang-orang di sekitar ibu? 

3. Jenis coping stress yang dilakukan subjek 
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a. Saat ibu mengalami tekanan/stres apa yang ibu lakukan untuk 

menyelesaikan permasalahan ibu? Setelah itu apa yang ibu 

rasakan? 

b. Bagaimana dengan perasaan ibu? Apa yang ibu lakukan agar 

perasaan ibu kembali tenang? 

4. Alasan subjek menggunakan coping stress 

a. Kenapa ibu memilih untuk melakukan hal-hal tadi? 

5. Faktor-faktor yang mendukung subjek dalam usahanya mengatasi 

subjek 

a. Menurut ibu, apa yang membuat ibu mampu melewati 

permasalahan serta tekanan yang muncul? 

b. Apakah keluarga serta lingkungan ibu memberikan dukungan 

dalam menghadapi kondisi anak ibu? 

6. Faktor-faktor yang menghambat subjek dalam usahanya mengatasi 

stres 

a. Lalu apa yang membuat ibu merasa menjadi penghambat dalam 

menghadapi permasalahan ibu? Bagaimana cara ibu 

mengatasinya? Bagaimana perasaan ibu setelah itu? 
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PEDOMAN OBSERVASI 

A. Kondisi fisik subjek. 

B. Kondisi tempat tinggal subjek dan lingkungan sekitar. 

C.  Hubungan yang terjalin antara subjek dengan anak. 

D. Hubungan yang terjalin antara subjek, anak, dengan anggota keluarga 

lain. 

E. Hubungan yang terjalin antara subjek dengan lingkungan sekitar 

(keluarga besar atau tetangga). 
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LAMPIRAN B 

HASIL PENELITIAN 

 

HASIL WAWANCARA SUBJEK 1 

a. Identitas subjek 

1). Nama     : Ny. N 

2). Usia     : 50 tahun 

3). Jenis Kelamin    : Perempuan 

4). Usia Pernikahan    : 24 tahun 

5). Usia Anak yang Menderita Thalasemia : 18 tahun 

6). Jumlah Anak    : 2 orang 

7). Pendidikan     : SMA 

8). Pekerjaan     : Ibu Rumah Tangga 

9). Domisili     : Semarang 

 

Pertanyaan  Respon  Indikator  

Bagaimana kehidupan 

ibu di awal pernikahan? 

Baik-baik saja  

Bagaimana proses ibu 

saat melahirkan? 

Biasa aja ya senang gitu 

senang soalnya kan suami 

saya seorang pelaut jadi 

kepinginnya cepet punya 

anak karena kalo 
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ditinggal berlayar lama 

kan pulangnya  

Ini anak ibu yang ke 

berapa bu yang 

mengalami Thalasemia? 

Oh ini yang kedua, anak 

saya yang satu lagi udah 

kerja 

 

Maaf ini berarti masnya 

yang mengalami 

Thalasemia yang kedua, 

usianya berapa ibu? 

Ini anak saya si A ini 

sekarang 18  

 

Apakah ada kendala 

selama ibu hamil ataupun 

proses melahirkan? 

Ini maksudnya yang anak 

Thalasemi ini ya? Nggak 

ada  

 

Bagaimana 

perkembangan anak ibu 

pada saat bayi? 

Biasa saja sama seperti 

anak pertama  

 

Kapan ibu mulai merasa 

curiga terhadap keadaan 

anak ibu? 

Itu umur dua tahun, hem 

dua tahun itu badannya 

kurus ini apa ada yang 

salah atau gizinya nggak 

bagus gitu lo  

 

Kenapa ibu merasa 

curiga terhadap keadaan 

Ya itu yang tadi itu ya  
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anak ibu? 

Saat ibu pertama kali 

mengetahui keadaan anak 

ibu bagaimana perasaan 

ibu? Lalu apa yang ibu 

lakukan? 

Waktu itu di ini bukan di 

cek darah waktu itu 

dirontgen, waktu itu di 

rontgen ada apa gitu 

soalnya setelah hasil 

rontgen nya itu dia tulang 

sumsum ini nie diliat 

waktu itu diliat dr. 

Mudrik itu melengkung 

sepertinya nah waktu itu 

dah ketahuan padahal 

belum di cek darah itu 

langsung ketahuan kalo 

itu Thalasemi 

 

Memang salah satu ciri 

thalasemia itu itu ya bu? 

Terus waktu itu saya 

pindah ke semarang anak 

saya si A ini pilek saya 

bawa ke dr. Mudrik baru 

di buka ininya di buka 

terus diliat terus katanya 

ibu udah pernah tes darah 

saya jawab belum dok 
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coba cek darah sepertinya 

Thalasemi. Dokter 

Mudrik itu sepertinya ahli 

darah jadi dia ngerti 

sekali mungkin wajahya 

kuning atau gimana saya 

juga nggak gitu ngerti 

Tapi mas A ini juga 

nggak begitu kuning 

sebenarnya Cuma kurus? 

Oh iya  

Bagamana hubungan ibu 

dengan bapak serta 

saudara-saudara yang 

lainnya? 

Ya biasa saja  

Permasalahan-

permasalahan seperti apa 

yang sering muncul 

dalam hubungan anak ibu 

dengan bapak ataupun 

saudara nya? Bagaimana 

ibu mengatasi 

permasalahan tersebut? 

Kalo masalah seperti 

Nggak ada masalah. Oh 

dia lebih diam. Kalo 

kakak nggak tahu itu sifat 

atau apa ya lebih yang 

familier gitu ya lebih 

cerita lebih apa ya kalo 

anak sulung lebih suka 

nyanyi-nyanyi gitu ya jadi 

kalo pas dia ada di rumah 

Anak Subjek yang 

penderita Thalasemia 

lebih pendiam dibanding 

kakaknya yang tidak 

penderita. 
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sosial gitu bu? gitu suasana jadi rame 

jadi waktu itu pernah 

ditinggal dia itu KKN itu 

sepi rumah kalo adek 

lebih suka nulis, bikin 

cerita atau apa    

Tapi sama bapak juga 

dekat bu, sering ngobrol? 

Oh iya kalo dia cerita ya 

kita dengarkan apalgi 

sekarang udah besar di 

rumah nggak ada siapa-

siapa adanya Cuma saya 

jadi dia lebih curhat ke 

saya. Kalo kakak kan 

sibuk gitu ya.  

 

Kerja dimana ibu kakak? Kakaknya sekarang kerja 

jadi guru SMK di 

Ungaran   

 

Kalo ini mas A masih 

sekolah? 

Ini kemarin ikut Alfabank 

sudah selesai, dia ambil 

komputer dan sekarang 

sambil kerja ceritanya. 

Kerja di toko buku tapi 

deket dari rumah. Tapi 
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yang punya ini mungkin 

agamanya bagus dia 

ngerti gitu mas A kalo 

mau tranfusi gitu dia 

cerita dia nggak mau 

nutup-nutupi apa yang 

terjadi di dalam dirinya 

dia cerita sama yang 

punya dia bilang ibunya, 

ibunya dokter juga dia 

cerita kalo dia itu 

Thalasemia jadi tiap 

bulan harus transfusi terus 

kata ibunya bilang kalo 

mas A mau transfusi 

nggak papa libur dua hari 

tiga hari  

Jadi mereka juga terbuka 

ya bu? 

Iya, memang dari dulu 

dari waktu SD, SMP, 

SMA saya selalu ngasih 

surat dari yayasan 

Thalasemia kalo dia 

memang Thalasemi jadi 
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guru-gurunya ngerti. 

Cuma A ini anaknya 

memanh nggak amu diam 

kepinginnya seperti yang 

lain waktu kelas 2 SMA 

itu dia rangking satu 

paralel. Jadi saya minta 

surat dari sekolahan terus 

saya bawa ke yayasan 

Thalasemi maksudnya 

biar dia senang gitu. 

Pokoknya apapun 

kegiatannya dia saya 

dukung saja. Dia juga 

suka ikut costplay  

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek mendukung setiap 

kegiatan anak subjek 

Bagaimana hubungan ibu 

dengan keluarga besar 

ibu seperti orang tua, 

mertua, serta saudara-

saudara yang lain? 

Lha ini masalahnya, 

soalnya bapak (suami) 

sudah nggak ada. Sudah 

meninggal. Kalo dengan 

keluarga besar biasa saja. 

Suami subjek sudah 

meninggal 

Apakah ada perbedaan 

antara sikap sebelum dan 

sesudah keluarga besar 

Tidak ada, malah lebih 

sayang, lebih 

memperhatikan. Bukan 

Keluarga dan tetangga 

mendukung subjek 
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ibu mengetahui keadaan 

anak ibu? Bagaimana ibu 

menanggapi perbedaan 

sikap keluarga besar ibu? 

keluarga saja tetangga 

juga memperhatikan. 

Tetangga malah ada yang 

minta maaf segala dia 

bilang saya minta maaf 

saya nggak tahu kalo adek 

harus transfusi darah terus 

kalo ibu dananya kurang 

ibu datang ya ke rumah 

saya jadi bukan saudara 

saja tetangga juga 

medukung. Ya 

Allhamdullilah punya 

tetangga baik. 

Bagaimana hubungan ibu 

dengan teman-teman ibu? 

Oh nggak papa biasa aja 

malah peduli 

Teman-teman subjek 

mendukung 

Bagaimana tanggapan 

teman-teman ibu saat 

mengetahui keadaan anak 

ibu? Bagaimana ibu 

menanggapi tanggapan 

teman-teman ibu? 

Ini malah peduli, malah 

memperhatikan, ibu yang 

sabar ya, ya saya 

menanggapinya biasa saja 

tapi saya alhamdullilah 

lah 

 

Bagaimana dengan Oh ini biasa soalnya saya  
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tetangga ibu? Apakah ibu 

sering berkumpul dengan 

mereka? 

juga ikut PKK, PKB  

Bagaimana sikap serta 

tanggapan mereka 

terhadap kondisi anak 

ibu? 

Oh biasa saja  

Saat ini banyak orang 

yang belum mengetahui 

secara pasti tentang 

keadaan anak Thalasemia 

sehingga mereka sering 

salah paham dengan 

keadaan anak ibu, 

bagaimana ibu 

menganggapi 

permasalahan ini? Bisa 

ibu ceritakan pengalaman 

ibu? 

Komentar seperti apa ini? 

Kalo komentar yang 

nggak baik saya rasa 

nggak ada, kalo pun ada 

yang ngomongin juga 

saya nggak akan di 

dengarkan. Di dengar 

yang baik-baik saja. Ya 

kalo ada yang tanya apa 

sih Thalasemia itu 

kekurangan darah merah 

jangan terlalu di lebih-

lebihkan ini kekurangan 

darah merah kalo dia 

capek jadi nggak usah 

dilebih-lebihkan. Lalu 

Subjek menghiraukan 

pendapat negatif tentang 

kondisi anaknya. 
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untuk obat ya jangan 

bilang obatnya udah di 

minum belum tapi 

vitaminnya udah diminum 

belum. Ia obatnya 

diminum tiap hari untuk 

menghilangkan zat besi. 

Dokter Mudrik bilang 

kalo anak laki-laki itu 

arahnya dari ibu gen nya 

dari ibu,masak sih 

kayaknya dari keluarga 

saya nggak ada ya terus 

saya cari-cari iya memang 

bener menurut ilmu 

kedokteran arahnya dari 

saya tapi  mungkin dari 

mana-mana itu saya 

nggak tahu. Tapi ya 

nggak papa lah terserah 

Allah saja.  

 

 

 

 

 

 

 

Subjek merasa di 

keluarga besarnya tidak 

ada yang menderita 

Thalasemia.  

 

 

 

 

Subjek pasrah terhadap 

Tuhan. 

Bisa ibu menceritakan 

permasalahan apa saja 

Sepertinya saya itu nggak 

terlalu stres, stres nya itu 

Subjek mengalami stres. 
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yang muncul dalam 

merawat anak ibu? 

saat pertama kali transfusi 

soalnya belum tahu tapi 

setelah tahu caranya gitu-

gitu banyak yang bantu ya 

terutama dokter Mudrik 

rumah saya kan dekat jadi 

bisa konsultasi. Jadi 

nggak ada yang berat sih 

apa-apa ada yang bantu.  

Kalo awal-awal ibu 

mengetahui itu bu? 

Apakah ibu tertekan? 

Awal-awal, iya apa ini 

penyakit apa kok nggak 

pernah denger. Setelah itu 

saya banyak konsultasi 

dengan dokter Mudrik.  

Soalnya ini kan seumur 

hidup ini jadi jangan 

dijadikan beban. 

Subjek tidak mengetahui 

apa itu Thalasemia. 

 

Subjek mencari 

informasi. 

 

 

Subjek tidak menjadikan 

ini beban. 

Saat ibu merasa tertekan 

bagaimana perasaan ibu? 

Stres nya gimana ini? 

Waktu pertama aja ini 

saat mengetahui. Ya saat 

awal-awal aja itu saya 

belum ngerti tapi lama-
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lama udah nggak seperti 

susah tidur ya maklum lah 

Subjek mengalami gejala 

stres susah tidur. 

Apakah menganggu 

kondisi fisik serta 

hubungan ibu dengan 

orang-orang di sekitar 

ibu? 

Iya  

Saat ibu mengalami 

tekanan apa yang ibu 

lakukan untuk 

menyelesaikan 

permasalahan ibu? 

Setelah itu apa yang ibu 

rasakan? 

Ini sholat, saya lebih 

religius, apapun minta 

sama Allah. Sholat 

tahajud yang nggak 

pernah saya lakukan, saya 

lakukan. Kalo ada apa-

apa, saya selalu mikir 

pasti nggak ada apa-apa. 

Religiusitas 

 

 

 

Penalaran 

Kalo mas A ini nggak 

mau melanjutkan sekolah 

lagi ibu? 

Sepertinya nggak soalnya 

yang pertama masalah 

biaya, yang keduanya dia 

itu kalo kemana-mana 

mesti dianter. Ya gitu-

gitu, kalo religi biar lebih 

tenang soalnya udah 

nggak ada bapak, yang 

 

Masalah biaya 

 

Anak subjek harus 

ditemani bila pergi 

kemana-mana. 
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penting nggak ada 

masalah sama tetangga. 

Terus kalo denger sesuatu 

yang tidak baik jangan di 

bawa massuk ke dalam 

rumah gitu. Aku tuch 

kepinginnya di dalam 

rumah tenang-tenang aja  

 

Menghiraukan komentar-

komentar negatif. 

Alasan ibu memilih 

melakukan hal-hal tadi 

itu? 

Ya karena itu biar tenang   

Apa yang membuat ibu 

mampu melewati 

permasalahan serta 

tekanan yang muncul? 

Ya karena Allah ya lebih 

ke agama aja ya itu lebih 

tenang soalnya 

religiusitas 

Apakah keluarga serta 

lingkungan ibu 

memberikan dukungan 

dalam menghadapi 

kondisi anak ibu? 

Iya memberikan 

dukungan 

Keluarga dan lingkungan 

mendukung 

Apakah yang membuat 

ibu merasa menjadi 

penghambat dalam 

Dulu-dulu sebelum anak 

ku kerja itu ya masalah 

keuangan ya, soalnya 

 

Masalah keuangan 
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menghadapi 

permasalahan ibu? 

Bagaimana cara ibu 

mengatasinya? 

Bagaimana ibu setelah 

itu? 

dulu Cuma 

mengandalakan tabungan 

dan peninggalan bapak 

waktu itu sama pensiunan 

tapi saya pikir sendiri 

saya nggak mau ngomong 

sama anak-anak. Setelah 

kakaknya kerja terus si A 

apa-apa bisa sendiri  

Kalo kita kembali ke 

zaman dulu ketika mas A 

ini mengalami Thalasemi 

ibu kan sama sekali 

nggak tahu apapun soal 

itu pernah nggak sich bu 

kenapa harus anak saya 

kenapa harus dia? 

Ia pernah, kok kenapa ya 

anakku ya, kenapa kok 

nggak anaknya kakakku, 

ia pernah terus aku mulai 

ikut pengajian lebih 

terbuka, lebih menerima. 

Mas A ini makin lama 

makin gede lebih pinter 

ini lebih menerima saya. 

Jadi dia pernah bilang, 

“mah, anak-anak 

Thalasemia ini pilihan 

Allah pasti ada sesuatu”, 

jadi dia lebih ini lebih 

Denial 

 

 

 

pasrah 
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bagus lah 

Waktu di awal mas A ini 

sempet mengalami ? 

Nggak ngerti soalnya kan 

masih kecil ya  

 

Sempet tanya-tanya juga 

bu kenapa harus saya? 

Pertanyaan nya Cuma 

gini kok nggak seperti 

yang lain ya kok aku 

transfusi mereka nggak 

 

Ibu juga memberikan 

pengertian-pengertian 

ya? 

Oh iya yang penting saya 

mendukung, apapun yang 

diingini adek saya 

mendukung  

 

Ibu ikut perkumpulan 

orang tua penderita 

Thalasemia nggak bu? 

Oh dulu iya tapi sekarang 

udah jarang  

 

Kalo boleh tahu transfusi 

ini bayar nggak sih bu? 

Bayar, bayarnya satu 

kantongnya 125 ribu, kalo 

yang umum kan 250, ini 

yang Thalasemi kan 125 

terus nggak tahu bayar 

kamarnya berapa  

 

Dari awal sampai 

sekarang ibu merasa 

 Dulu waktu pertama-

pertama tapi lama-lama 

Mendapat bantuan 

finansial dari tetangga 
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terbeban nggak bu? 

Dengan masalah 

keuangan  

ada tetangga yang  

memeperhatikan jadi 

nggak nggak beban jadi 

sekarang di donatur 

dengan tetangga  

Pernah mencari 

alternatif-alternatif 

penyembuhan lain? 

Pernah, sering. Ada orang 

ngomong apa di sana ya 

ke sana. Tapi nggak ada 

perubahan. 

Mencari alternatif 

penyembuhan 
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HASIL WAWANCARA SUBJEK 2 

a. Identitas subjek 

1). Nama     : Ny. P 

2). Usia     : 33 tahun 

3). Jenis Kelamin    : Perempuan 

4). Usia Pernikahan    : 10 tahun 

5). Usia Anak yang Menderita Thalasemia : 10 tahun 

6). Jumlah Anak    : 1 orang 

7). Pendidikan     : SMP 
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8). Pekerjaan     : Buruh Pabrik 

9). Domisili     : Semarang  

 

Pertanyaan  Respon  Indikator  

Selamat siang bu? Siang mbak  

Terima kasih bu 

sebelumnya sudah 

bersedia untuk 

diwawancari 

Iya mbak nggak papa 

mbak 

 

Bu, kalau saya boleh tahu 

sudah berapa lama ibu  

menikah ya? 

Saya udah sepuluh tahun 

mbak kira-kira 

 

Terus pas udah nikah, 

perasaannya gimana bu? 

Usia berapa ya pas ibu 

menikah? 

Baik mbak, yah biasa aja 

mbak, pasti seneng 

mbak, umur sekitar 23an 

mbak 

 

Terus bu perasaan ibu 

waktu pertama kali punya 

anak itu kayak gimana ya 

bu? 

Seneng mbak, udah 

ditunggu-tunggu mbak, 

mertua juga seneng mbak 

 

Selama masa kehamilan 

anak ibu dulu ada masalah 

Nggak ada mbak, baik 

semua 
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nggak bu? 

Terus pas anak ibu sudah 

lahir perkembangannya 

seperti apa ya bu? 

Baik mbak, seinget saya 

seperti anak-anak lainnya 

mbak 

 

Kapan ibu mulai curiga 

sama keadaan anak ibu? 

Pas umur tiga bulan 

mbak, soalnya anak saya 

pucat banget padahal 

umurnya baru tiga bulan 

mbak 

 

Kenapa ibu mulai curiga? Ya itu tadi mukanya 

pucet mbak 

 

Saat ibu tahu kalo anak 

ibu sakit Thalasemia, 

perasaan ibu gimana bu? 

Bingung, terus sama 

suami dibawa ke 

puskesmas. Terus sama 

orang puskesmas disuruh 

donor darah mbak, lha 

baru itu ndak pucet lagi 

 

Bu kalo hubungan ibu 

sama anak ibu dan suami 

seperti apa ya bu? 

Kalo anak saya memang 

lebih deket sama mertua 

saya mbak soalnya saya 

kan kerja dari pagi sampe 

sore ya mbak, kalo sama 

suami juga deket soalnya 

 

Anak subjek lebih dekat 

dengan nenek dan 

ayahnya. 
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suami saya kerjanya 

serabutan jadi kalo lagi 

ndak ada borongan sering 

di rumah. Kalo sama 

saya lumayan deket 

mbak tapi memang ndak 

sedeket mertua sama 

suami saya. Kadang saya 

juga suka nggak sabar 

mbak kalo nemenin dia 

belajar jadi seringnya 

juga sama bapaknya. 

Kalau hubungan bapak 

dengan anak ibu seperti 

apa ya bu? 

Yah paling kalo anaknya 

pas drop mbak. Kadang 

bapaknya malah marah-

marah kayak udah 

diomongin jangan capek-

capek tapi ya gimana ya 

mbak namanya anak-

anak kalo udah main 

sama temen-temennya 

kadang ndak mau disuruh 

pulang, ya paling di 

Terkadang suami subjek 

marah-marah 
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omongin bapaknya biar 

ndak capek-capek aja 

mbak. Saya ndak tega 

kalo dia drop soalnya 

lemas pucet gitu.  

Ouw gitu ya bu, waktu 

transfusinya itu kapan bu? 

Biasanya anak ibu diantar 

siapa bu, bapak atau ibu? 

Ya paling saya tanya, 

besok transfusi ya tapi 

biasanya yang nganter 

bapaknya tapi kalo saya 

lagi bisa ya saya yang 

nganter mbak 

sesempetnya aja mbak 

 

Kalo hubungan ibu sama 

mertua, seperti apa bu? 

Baik mbak, sama mertua 

baik kan mertua yang 

ngurusi anak saya dari 

kecil. Paling kalo ada 

masalah ya biasa wajar 

mbak tapi sampe 

sekarang baik-baik aja 

mbak 

Hubungan dengan 

keluarga baik 

bu kalo hubungan ibu 

sama keluarga ibu yang 

lain itu  gimana ya bu? 

Nggak ada mbak mereka 

support mbak kadang 

malah nyemangatin, terus 

Keluarga mendukung 
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Apa ada masalah seperti 

itu? 

ngasih tahu berobat 

kesana-kesini, ada yang 

nanyain keadaan anak 

saya juga, gimana sudah 

sehat lum? Ya gitu-gitu 

mbak  

Kalo hubungan ibu 

dengan teman-teman kerja 

ibu seperti apa bu? 

Baik, temen-temen kerja 

ya biasa aja mbak, kayak 

temen biasa aja. Ya 

paling ngomong-

ngomong masalah 

kerja,anak, ya biasa 

mbak 

Teman kerja mendukung 

Bu, kalau boleh tahu 

tanggapan teman-teman 

ibu soal anak ibu itu 

seperti apa ya bu? 

Ya mereka biasa mbak 

ya dukung-dukung aja 

kasih semangat, tapi 

kebanyakan paling 

ngasih tahu berobat 

kesana-kesini. Saya 

allhamdulilah lah mbak 

pada gimana ya ngertiin 

keadaan saya 

Teman mendukung 

Kalo tetangga Kalo masalah tetangga  



 

 

xxix 

 

pendapatnya seperti apa 

bu? 

jujur saya kurang tahu 

mbak kan saya kerja 

mbak jadi jarang 

kumpul-kumpul. Saya 

kerja dari pagi sampe 

sore pulang beres-beres 

rumah terus saya tidur 

mbak, istirahat. Kalo lagi 

libur paling saya bantu-

bantu ngerapiin rumah, 

bebenah rumah. Kumpul 

pas arisan tapi jarang 

juga saya dateng, pas 

libur saya usahain dateng 

mbak, maklum masih di 

kampung mbak kalo 

nggak dateng nanti 

diomong tetangga hehe 

Lalu tanggapan ibu sendiri 

bagaimana bu? 

Ya baiklah mbak,   

Saat sekarang kan masih 

banyak orang belum tahu 

tentang Thalasemia itu 

Saya berusaha maklum 

mbak ya kalo ada yang 

ngomongin anak saya, 
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apa, jadi masih banyak 

orang salah paham, terus 

tanggapan ibu kayak 

gimana bu? 

saya sih pura-pura nggak 

tahu aja mbak. Biarin 

ajalah. Yang penting 

saya nggak ngrepotin 

mereka 

Merawat anak yang 

menderita Thalasemia 

pasti mempunyai 

permasalahan tersendiri 

dibanding merawat anak 

yang tidak menderita 

Thalasemia, bisa ibu 

ceritakan nggak bu 

masalahnya biasanya apa? 

Mungkin sama saja ya 

mbak ya paling nggak 

boleh capek-capek. 

Harus di cek hb nya buat 

transfusi mbak terus yang 

lain sama aja mbak 

 

Permasalahan yang paling 

membuat ibu tertekan itu 

apa ya ibu? 

Apa ya mbak, saya suka 

sedih kalau liat anak 

saya. Kasian masih kecil. 

Harus sakit kayak gitu. 

Tapi ya saya anggap 

cobaan dari Allah mbak. 

Saya pasrah aja mbak 

Tertekan melihat kondisi 

anak 

 

 

Subjek menganggap ini 

cobaan dari Tuhan. 

Waktu ibu tertekan gitu, 

biasanya apa yang ibu 

Sholat mbak, saya 

sekarang udah pasrah aja 

Religiusitas 
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lakuin? mbak. Kalo pasrah sama 

Allah rasanya tenang 

mbak 

Pasrah  

Waktu ibu merasa 

tertekan, perasaan ibu itu 

kayak gimana ya bu? 

Ya bingung mbak, ya 

udah kayak orang 

bingung gitu nggak bisa 

mikir apa-apa.  

 

Terus ada perasaan nggak 

enak di tubuhnya nggak 

bu? 

Paling kalo lagi mikir 

rasanya dada saya sesek 

mbak jadi nafas agak 

berat mbak 

 

Lalu ini mengganggu 

hubungan ibu sama orang-

orang disekitar ibu nggak? 

Wah nggak mudeng kalo 

itu mbak paling kerja jadi 

keganggu mbak. Kadang 

pas kerja mikir lagi apa, 

lagi sakit apa nggak. Ya 

gitu mbak jadi kepikiran 

aja 

 

Pas dalam keadaan 

tertekan biasanya ibu 

nglakuin apa bu buat 

nyelesain masalahnya? 

Saya paling sholat mbak, 

kalo pasrah sama Tuhan 

itu rasa nya tenang mbak, 

plong. Selain itu apa ya 

mbak nggak ada setahu 

 



 

 

xxxii 

 

saya mbak. Oh kalo 

nangis itu iya tapi 

sekarang udah jarang 

mbak. Paling cerita sama 

bapaknya. Ya cerita soal 

anak saya. Biasanya 

bapaknya yang apa ya 

mbak kayak ngeyem-

ngeyem kalo saya lagi 

bingung mbak  

Alasan mbak milih buat 

nangis, terus sholat gitu 

kira-kira apa ya mbak? 

Apa ya mbak ya biar apa 

ya ya pokokonya pingin 

nangis aja mbak, iya 

lega, tenang lah mbak 

 

Menurut ibu, apa yang 

bisa buat ibu kuat 

melewati masalah yang 

ada? 

Anak saya mbak, 

sekarang apa-apa ya buat 

anak mbak, saya kerja 

suami saya kerja ya buat 

anak. Kalo pas kerja 

capek kadang pingin 

berhenti tapi saya mikir 

anak mbak. Kebutuhan 

sekarang banyak mbak 
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apa-apa mahal, belum 

buat berobat anak saya 

mbak 

ibu dapat dukungan nggak 

bu dari keluarga dan 

lingkungan ibu? 

dapat mbak ya saya 

bingung ngomongnya 

tapi yang pasti saya 

ngrasanya gitu mbak. Ya 

kayak tanya anak saya 

udah sehat belum, terus 

ngasih coba ke alternatif 

sana-sini. Ya paling 

kayak gitu-gitu mbak. 

Kalo dukungan yang lain 

nggak kayaknya mbak. 

 

Lalu kira-kira ada 

hambatan nggak bu buat 

menghadapi masalah ini? 

Ya biaya mbak,kadang 

pas nggak ada uang buat 

transfusi atau beli obat. 

Ya itu sama kadang 

mikir kok gini banget 

hidup saya. Kenapa harus 

anak saya. Tapi sekarang 

udah lumayan mbak ada 

jamkesmas jadi ya 

Masalah keuangan 



 

 

xxxiv 

 

lumayan mbak buat 

trasfusinya tapi kalo buat 

obat ya masih agak berat 

mbak 

Ibu ada pernah ada 

perasaan kenapa harus 

anak saya yang sakit 

Thalasemia gitu nggak 

bu? 

Ada mbak dulu saya 

sempet kenapa harus 

anak saya kenapa bukan 

anaknya si A atau si B. 

Kenapa malah anak saya. 

Soalnya katanya kan 

sakitnya keturunan lha 

tapi di keluarga saya ma 

bapaknya itu nggak ada 

yang sakit kayak gini kok 

mbak. Makanya pas 

pertama tahu kan 

bingung kok bisa sakit 

kayak gini. Tapi ya 

sekarang sudah nggak 

mbak. Saya jalani aja 

Allah pasti nggak akan 

ngasih cobaan yang 

lewati kemampuan 

 

Denial 

 

 

 

 

 

 

 

Pasrah  
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umatnya mbak. Saya 

udah pasrah mbak sama 

Allah.  
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HASIL WAWANCARA SUBJEK 3 

a. Identitas subjek 

1). Nama     : Ny. R 

2). Usia     : 50 tahun 

3). Jenis Kelamin    : Perempuan 

4). Usia Pernikahan    : 30 tahun 

5). Usia Anak yang Menderita Thalasemia : 7 tahun 

6). Jumlah Anak    : 5 orang 

7). Pendidikan     : SMA 

8). Pekerjaan     : Ibu Rumah Tangga 

9). Domisili     : Kendal 

 

Pertanyaan  Respon  Indikator  

Selamat siang bu? Siang  

Terima kasih bu 

sebelumnya sudah 

bersedia untuk 

diwawancari 

Iya  

Yang pertama, sudah 

berapa lama ibu menikah 

bu? 

Sudah tiga puluh tahun  

Tiga puluh tahun? Ibu 

anaknya berapa 

Lima, ini anak ketiga dan 

kelima. 

 



 

 

xxxvii 

 

bersaudara ibu? 

Ibu awal pernikahannya 

seperti apa bu kalau boleh 

saya tahu, cerita dulu 

waktu menikah? 

Biasa-biasa aja ndak ada, 

normal biasa aja semua ini 

kan terakhir 

 

Kalo perasaan waktu 

pertama kali memiliki 

anak seperti apa bu? 

Cerita tentang anak 

pertama dulu 

Ya senang sedih  

Kalau kendala ibu selama 

kehamilan atau apa itu bu 

untuk adek? 

Ya yang ini tekanan darah 

tingginya agak tinggi  

Selama kehamilan 

subjek mengalami 

tekanan darah tingginya 

agak tinggi 

Terus kalau boleh tahu bu 

perkembangan adek saat 

masih kecil seperti apa 

ibu? 

Ya wajar seperti anak 

lainnya 

 

Ouw wajar seperti 

lainnya, terus kapan ibu 

mulai curiga adek 

mengalami Thalasemia? 

Umur sebelas bulan  
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Kenapa ibu mulai curiga? Langsung saya periksakan 

ke rumah sakit Karyadi 

jadi kan langsung 

ditangani. Hbnya kan 

sering turun kemungkinan 

kan Thalasemia terus 

diperiksa 

 

Curiganya karena apa bu? 

Sering sakit seperti itu? 

Iya seringnya panas terus 

kelihatannya kan nggak 

cerah pucet, sering rewel, 

terus perutnya kan agak 

besar 

 

Lalu perasaan ibu setelah 

pertama kali tahu kalau 

adek seperti ini seperti 

apa bu? 

Wah wis macem-

macemlah nggak bisa 

dibayangkan nggak bisa 

diceritakan 

Subjek merasa bingung 

saat mengetahui pertama 

kali anaknya menderita 

Thalasemia 

Terus kalo hubungan 

adek dengan bapak 

kakak-kakaknya dan ibu 

seperti apa bu? 

Ya sudah, kakaknya sudah 

besar-besar, jadi udah 

pada besar semua, jadi 

ikut bantu jaga adiknya 

 

Jaraknya dari kakak 

sebelumnya berapa ya 

bu? 

Sekitar sebelas duabelas 

tahun 
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Pernah ada masalah 

antara ibu dengan anak 

ibu? Masalah-masalah 

dalam hubungan seperti 

itu? 

Nggak, nggak pernah 

bermasalah. Rewel terus 

itu bermasalahnya itu. 

 

Kalo perasaan ibu ketika 

adek mengeluh sakit 

seperti apa bu? 

Ya piye lah nggak bisa 

dibayangkelah nggak bisa 

diceritakke, nggak bisa 

apa-apa kalo gitu dah, 

sakit wis lah nggak bisa  

 

Mbak kalo hubungan ibu 

dengan keluarga besar ibu 

kayak orang tua ibu, 

saudara-saudara ibu itu 

seperti apa bu? 

Ya nggak ada masalah 

apa-apa 

 

Mereka mengetahui 

nggak bu mengenai 

kondisi anak ibu? 

Ya mereka tahu ada 

penyakit Thalasemia 

Cuma biasanya 

penyakitlah ya biasa 

prihatinlah 

 

Memberikan dukungan 

nggak bu? Memberikan 

support? 

Ya memberikan lah ya 

tetep sabar lah biasa  

Subjek mendapat 

dukungan dari keluarga 



 

 

xl 

 

Kalo hubungan ibu 

dengan teman-teman ibu 

sendiri bu? 

Teman-teman yo wis 

biasa saja kalo anak saya 

punya penyakit 

Thalasemia 

 

Mereka semua tahu gitu 

bu? 

Ya tahu  

Terus tanggapan mereka 

seperti apa bu?  

Ya nggak pernah piye-

piye   

 

Kalau hubungan ibu 

dengan tetangga-tetangga 

ibu bagaimana? 

Baik-baik  Subjek tidak mendapat 

dukungan dari tetangga-

tetangganya 

Tanggapan mereka 

seperti apa ibu? 

Ya biasa saja ndak papa   

Maksudnya tidak 

memberikan dukungan 

atau apa gitu bu? 

Ya ndak orang kan karna 

kan kampung jadi kan 

masing-masing sudah 

kesibukan sendiri-sendiri 

 

Saat ini kan masih belum 

ada maksudnya belum 

banyak orang yang 

mengetahui tentang 

Thalasemia itu apa bu, 

Ndak sering cerita jadi 

ndak tahu dia, apa 

Thalasemia juga nggak 

tahu dia kemungkinan kok 

Cuma penyakiten aja. 
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jadi bagaimana ibu 

menanggapi masalah itu 

bu, kadang kan mereka 

memberikan komentar-

komentar yang  

Ndak tahu dia kan 

sebenernya Thalasemia 

dia nggak tahu.  

Pernah nggak sih ibu 

memberikan mereka 

kayak ini lho Thalasemia 

itu emang cuma kayak 

gini? 

Nggak. Dia nggak tahu 

masalah kesehatan jadi 

saya nggak pernah ya 

yang tahu kemungkinan 

apa Cuma bidan atau apa 

yang pengalaman yang 

dia bener tahu kalau orang 

biasa-biasa nggak pernah 

cerita 

 

Kalau anak yang 

menderita Thalasemia 

pasti mempunyai 

permasalahan tersendiri 

dibanding merawat anak 

yang tidak menderita 

Thalasemia, bisa nggak 

bu ceritain masalah-

masalah yang biasanya 

Permasalahannya itu kan 

nggak mau makan kalau 

hb nya ngedrop kan 

kangelan, kan makannya 

nggak semua yang dia 

inginkan kan nggak selera 

dia jadi kan yang minta 

jadi rumitlah kalau 

masalah itu udah jauh 

 



 

 

xlii 

 

muncul apa? sama yang normal biasa 

perbedaan jauh. saya kan 

udah anak empat itu kan 

penyakit itu jadi yang ini 

yang lain sekali. 

Terus yang membuat ibu 

paling tertekan itu 

masalah apa bu? 

Ya tertekan kalau mau 

berangkat sekolah itu kan 

ini dia kan kelas dua lha 

dia kan pengennya sama 

temen-temennya 

maksudnya diajak 

bermain bisa lari-larian 

tapi kan daya tahannya 

kan beda jadi kan kita 

kadang jangan lari-lari 

gitu terus kan kalau 

sekolah kan ditungguin 

pengennya kan udah 

nggak ditungguin jadi 

hatinya agak kecil 

maksudnya nggak 

seberani temen-temen 

lainnya  
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Perasaan ibu saat tertekan 

itu seperti apa ibu? 

Nggak bisa diceritakan 

yah sedih tenanan tapi pas 

keadaannya normal habis 

transfusi ya senang lah ya 

sudah normal tapi nek 

hbnya pas ngedrop  

 

Adek rutin ya bu untuk 

transfusi? 

Ia satu bulan sekali tapi 

ini malah setengah bulan 

sekali kemarin tanggal 26 

 

Itu karena dia ngedrop 

gitu bu? 

Ndak ndak ngedrop 

katanya mbak tatik kan ini 

kan suruh pak danang 

sebelum ngedrop harus 

trasfusi kemarin kan 

kelamaan biar limpanya 

nggak terlalu kerjanya 

nggak terlalu berat kan hb 

nya sudah rendah  

 

Keadaan itu mengganggu 

hubungan nggak sih bu  

antar ibu dengan saudara-

saudara? 

Ndak   

Ketika mengalami Ndak, saya nggak pernah  
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tertekan pun? ngeluh yo, pokoknya 

ngeluhnya sama anak-

anak pokoknya sama 

keluarga yang dekat saja 

nggak pernah sama semua 

pokoknya saya kalau mau 

ke semarang ya sudah 

berangkat semarang 

sendiri sama anak saya 

yang ke tiga kecuali dia 

nggak di rumah saya 

ngajak paklik  

Ketika ibu mengalami 

perasaan tertekan itu 

biasanya ibu melakukan 

pa bu untuk mengurangi? 

Ya sudah ya tinggal itu 

semua udah nggak ada 

lagi itu semua saya pasrah 

kan sama yang di atas. 

Tak hibur sendiri lah biar 

nggak merasa tegang 

 

 

Pasrah 

 

Menghibur diri sendiri  

Biasanya ibu melakukan 

apa bu dalam menghibur 

diri sendiri itu? 

Ya itu ngaji itu Religiusitas  

Gimana pernah cerita ke 

orang atau? 

Nggak pernah cerita 

kecuali pas keadaan 
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tenanan baru ceritakan 

kisahnya ini kok nggak 

mau sekolah gimana itu 

saya ceritakan sama 

gurunya biar dia itu 

semangat biar gurunya 

biar tahu kalo dia nggak 

mau berangkat sekolah 

jadi mengurangi 

kesedihan saya tuh itu dia 

itu kan kadang nggak mau 

berangkat sekolah kalo 

pas Hbnya ngedrop  

Lalu kira-kira kenapa bu? Takut nggak bisa belajar   

Selain sholat atau 

beribadah itu biar ibu 

tenang itu biasanya ibu 

melakukan apa bu? Atau 

menyibukkan diri atau 

apa? 

Ya itu pokoknya sama ini, 

main sama ini nggak ada 

kesibukan apa-apa udah 

saya kan nggak kerja jadi 

selalu sama ini sibuk 

sendiri, dah lupa, pokok e 

ini senang saya senang, 

kalo ini nangis itu wah. 

Ini sehat itu dah anugrah 
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sendiri. Nek pas nangis itu 

lah ya Allah pas rewel 

Ibu ini suka cerita ma 

bapak dan anka-anak gitu 

bu  

Udah tahu ya cerita kalo 

ini habis nangis atau apa 

 

Mereka mendukung 

maksudnya 

Ya mendukung, suka 

memberi semangat  

 

Menurut ibu apa sih yang 

mampu membuat ibu 

melewati ini semua bu? 

Ya ada kemampuan itu ya 

tawakal pasrah ya insya 

Allah 

Pasrah dan tawakal pada 

Tuhan 

Ada nggak sih 

penghambatnya bu, 

penghambat dalam 

maksudnya pada saat ibu 

tertekan itu biar tenang 

itu pasti kan ada nggak 

situasi atau kondisi yang 

menghambat biar jadi 

nggak tenang gitu? 

Insya Allah nggak ada ya 

paling sakit itu ya kalo 

keadaan pas saya sakit itu 

sakit ya saya nggak bisa 

ya insya Allah bisa 

melewati lah ya 

allhamdullilah e ya 

sakitnya ya sakit ringan 

lah nggak yang terlalu 

berat ya cuma kecapekan 

mungkin  

 

Kalo boleh tahu dulu 

waktu awal itu ibu pernah 

Ya nggak ya kadang-

kadang mencari gitu-gitu 

Denial  
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waktu adek ternyata sakit 

pernah nggak sih ibu ada 

perasaan kayak kenapa 

harus saya? Kenapa harus  

kok kenapa malah yang 

terakhir yang kena gitu 

tapi kan nggak boleh gitu 

menyesal yo wis to pasrah 

ke wae lah  

Udah pernah cari 

alternatif kayak 

penyembuhan alternatif  

gitu bu? 

Belum pernah, cuma sama 

istilahnya minta doa sama 

pak kyai lah istilahnya 

orang pinter. Kita belum 

pernah alternatif pokok e 

jalannya ke sini tuh 

adeknya masih kecil 

nggak mau diajak 

kemana-mana itu nggak 

mau. Udah pasrah kesini 

pokoknya satu bulan 

ngecek Hb kesini ya kalo 

Hbnya ngedrop ya tambah 

kalo nggak ya nggak  

 

Oh berarti kesini dulu bu 

kalo mau ngecek Hb dan 

segala macem 

Iya kesini   

Ibu pernah nggak sih Dulunya sebelum ada Masalah biaya 
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tertekan karena masalah 

biaya dan teman-teman?  

jamkesmas ya agak 

tertekan biayanya kan 

terlalu banyak kalo 

tambah darah dulunya kan 

belum tahu kesini, dah 

tahu kesini kan agak 

ringan kalo kesini kalo 

masalah periphox kan 

dapat dari jamkesmas kalo 

transfusinya kan dapat 

separo harga. Dianggap 

tertekan ya kadang-

kadang tertekan pas nggak 

punya uang ya tertekan 

tapi ya insya Allah bisa. 

Boleh cerita sedikit nggak 

bu waktu awal ibu tahu 

adek kena Thalasemi 

seperti apa perasaan ibu?   

Waktu pertama tahu? 

Bingung wis lah piye wis 

rak iso di 

 

Ibu tahu tentang 

thalasemi itu? 

Oh ya tadinya lum tahu 

sampe umur berapa pokok 

e sampe darah ping tiga 

apa belum tahu artinya 
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thalasemia itu gimana 

cuma dokter jono bilang 

ini penyakit ini penyakit 

turunan. Ya dari siapa 

perasaan kakak-kakaknya 

nggak ada yang kena ini 

saudara sana juga kok 

nggak ada terus lama-

lama juga udah tahu 

kumpul-kumpul di rumah 

sakit kumpul-kumpul 

sama yang penyakit 

thalasemia. Kalo disini 

senang kalo dirumah ya 

kalo liat temannya yang 

sebaya ya keliatan sedih 

tapi ya nggak tak liatkan 

tapi kan kalo disini senang 

semua thalasemia tapi kan 

kalo di rumah keliatan 

sendiri kalo dia 

penyakitan jadi pas waktu 

temen-temen mainlah kan 
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keliatan sendiri dia yang 

lain udah naek sepeda dia 

kan belum bisa sendiri 

mbak. Beda lah kalo mau 

sekolah kan harus bilang 

sama wali kelas jadi biar 

tahu jadi ya dia tahu  

Karna sering capek gitu 

bu? 

He’e untuk dorongan kan 

dia harus disemangati 

kalo diunduri dia nggak 

tahu apa-apa  

 

Akademiknya bermasalah 

nggak bu maksudnya  

Ya allhamdullilah ya 

nggak bermasalah mbak 

ya lumayan ya kalo 

belajar nggak mau baca 

itu lho padahal kalo 

bacanya rutin malesan 

mintanya itu apa itu 

emosine ngamukan.  

 

Pernah nggak sih bu tadi 

kan ada perkumpulan 

kayak thalasemia-

thalasemia, ibu ikut? 

Ya kadang kalo anaknya 

mau ikut saya kalo nggak 

mau ya nggak. Pernah 

ikut itu tiga kali ya nok  
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Itu membantu nggak sih 

bu? 

Ya ada keterangan dokter 

tapi ya itu kadang 

anaknya nggak mau kan 

mungkin ada masukan-

masukan apa semua itu ya 

ada tapi kan kadang 

mendengarnya itu kan 

nggak terlalu fokus gitu. 

Kan mungkin ada manfaat  

 

 

 

 


