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PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Kesan umum subyek :  

• Kodisi fisik secara umum 

• Penampilan subyek 

2. Ekspresi subyek ketika melakukan wawancara : 

• Bahasa tubuh 

3. Interaksi sosial  

4. Lingkungan tempat tinggal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

126 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

a. Identitas Subyek 

1. Nama 

2. Tempat dan tanggal lahir 

3. Asal 

4. Agama 

5. Jenis kelamin 

6. Usia  

b. Pertanyaan mengenai penyakit kusta yang pernah diderita dan 

pengalaman subyek 

1. Pada usia berapa subyek dinyatakan menderita kusta? 

2. Jenis kusta apa yang subyek alami saat itu? 

3. Apakah sebelumnya subyek tahu tentang penyakit kusta? 

4. Apa yang dipikirkan subyek ketika tahu bahwa subyek menderita 

kusta? 

5. Berapa lama subyek menderita kusta sampai dinyatakan sembuh? 

6. Pengalaman-pengalaman yang mungkin kurang menyenangkan yang 

pernah dialami subyek ketika menderita kusta atau bahkan ketika 

sudah sembuh? Bisa diceritakan. 

7. Apa yang dipikirkan subyek saat itu? 

8. Sudah berapa lama subyek tinggal di panti? 
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9. Bagaimana awal subyek bisa masuk ke panti? Bisa diceritakan. 

10. Bagaimana subyek menilai dirinya dulu? 

 

c. Pertanyaan mengenai gambaran dan penerimaan subyek saat ini 

1. Bagaimana subyek memandang dirinya saat ini? 

2. Apa yang dirasakan subyek saat ini? Apakah subyek nyaman dengan 

kehidupannya saat ini. 

3. Bagaimana relasi subyek baik di lingkungan panti maupun di luar 

panti? 

4. Bagaimana awal subyek ketika berada di panti? Bisa diceritakan. 

5. Apa yang dirasakan subyek ketika berada di panti? 

6. Apa yang dibayangkan subyek tentang masa depannya? 

7. Apa yang dipikirkan subyek tentang keadaannya saat ini? 

8. Apa yang dirasakan subyek ketika sedang berkumpul bersama 

orang-orang di lingkungan panti maupun di luar panti? 

9. Bagaimana harapan subyek tentang masa depannya? Apa yang 

diinginkkan subyek. 

 

d. Pertanyaan tentang hubungan subyek dengan keluarga 

1. Bagaimana hubungan subyek dengan orang tua? 

2. Bagaimana orang tua mendidik subyek? 
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3. Apakah sejak subyek berada di panti keluarga subyek khususnya 

orang tua masih sering menjenguk? 

4. Bagaimana tanggapan orang tua subyek tentang penyakit kusta yang 

dialami saat itu?  

5. Apakah subyek merasa ada yang berubah dari sikap kedua orang 

tuanya? 

 

e. Pertanyaan mengenai interaksi subyek dengan lingkungan 

1. Bisa Anda ceritakan bagaimana masa kecil Anda? Mungkin ketika 

masih berkumpul dengan keluarga, dengan teman-teman, atau 

kegiatan-kegiatan yang biasa Anda lakukan? 

2. Apakah subyek pernah berselisih/bertengkar dengan teman-teman 

penghuni panti? 

3. Bagaimana hubungan subyek dengan pengurus panti? 

 

f. Pertanyaan mengenai kegiatan–kegiatan yang diikuti subyek  

1. Kegiatan-kegiatan apa saja yang Anda lakukan selama tinggal di 

panti?  

2. Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang diadakan di panti ini apa 

Anda merasa ada manfaatnya bagi Anda? 

Wawancara Pelengkap dengan orang terdekat subyek : 

- Bagaimana pendapat tentang diri subyek yang anda ketahui? 
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Hasil Wawancara Subyek 1 

 

Identitas subyek  

1. Nama    : NS 

2. Tempat dan tanggal lahir : Sidoarjo, 29 Juli 1983 

3. Asal     : Sidoarjo 

4. Agama     : Islam 

5. Usia    : 26 Tahun 

6. Jenis kelamin   : Laki-laki  

7. Tanggal wawancara  : 5 Desember 2009 

 

No. Pertanyaan Uraian Jawaban Kata Kunci 

 Pengalaman subyek 

tentang kusta 

  

1. Jenis kusta yang 

dialami subyek? 

 

Jenis T (tuberkuloid), kalo 

T kan maksudnya itu kan 

tulang, bagian tulang. 

Jenis 

Tuberkuloid 

2. Pada usia berapa 

subyek dinyatakan 

menderita kusta? 

 

Dimana pertama kali 

Kira-kira umur 12 

tahunan, masih sekolah 

kelas 4 SD, tapi masih 

belum merasa, belum tahu 

ini apa..kalau T kan ga 

Usia 12 tahun 

 

 

Bagian 

punggung 
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muncul? keliatan, seperti panu. 

Dulu di punggung, terus 

saya kasih obat 

3. Apakah sebelumnya 

subyek tahu tentang 

penyakit kusta? 

 

Kapan mulai tahu? 

 

 

 

Belum tahu.. 

Dari periksa di puskesmas, 

waktu disekolah ada 

pemeriksaan, waktu itu 

kan diambil darahnya, lha 

waktu diambil darah itu 

kok  tangan ga terasa mba, 

keringnya itu ga seperti 

daging normal, malah 

seperti apa gitu...saya 

bingung, terus ibu saya 

bilang bawa ke 

puskesmas.  

Setelah dikasih obat kok 

malah tambah parah, saya 

ga tahu soalnya reaksinya 

kusta kan setelah dikasih 

obat kan yang ketutup kan 

timbul semua,kok muncul 

Subyek tidak 

tahu tentang 

kusta 

sebelumnya dan 

mulai tahu 

ketika berobat 

ke puskesmas 

hingga dirujuk 

ke Rumah Sakit 

Kusta.  
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semua, wajah ini ga 

kelihatan, malah saya itu 

kalau berobat saya tutupi.. 

Setelah itu saya putus asa, 

ga berani berobat lagi, 

berobat kok ga 

waras..waras, sampai 6 

bulan, tapi saya belum 

dikasih tahu ini penyakit 

apa, kan orang biasa-biasa 

ga ngerti kusta itu apa, 

saya berenti obat 2 bulan, 

wis saya ga berobat lagi, 

saya frustasi, saya kira 

saya sendiri yang sakit. 

Setelah itu saya dioper 

dari puskesmas ke 

Sumberglaka, daerah 

Mojokerto, di Rumah 

Sakit Kusta, ternyata 

disana banyak yang seperti 

saya..satu tahun dirumah 
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sakit ga disuruh 

pulang,biar sembuh dulu. 

4. Apa yang dirasakan 

subyek ketika masih 

menderita kusta? 

Waktu sakit ya nyesel 

mba, bahkan saya itu 

waktu masa pengobatan di 

puskesmas, masih belum 

sembuh itu ya mungkin 

karena frustasi, pernah 

obat diminum satu kali isi 

sepuluh itu saya minum 

semua itu pernah, 

biasanya kan sehari 

diminum 2 kali, tapi waktu 

itu saya minum langsung 

7, 9 gitu, ya mungkin 

pikiran saya terlalu 

pusing, pinginnya ya cepet 

sembuh, ya menyesal kok 

hidup seperti ini... 

Soalnya kan saya belum 

dikasih tau, saya kira kan 

saya sendiri yang sakit, 

Menyesal 

dengan 

hidupnya 

 

Frustasi 

 

Semangat ketika 

tahu ada yang 

bisa sembuh 

dari kusta 
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tapi setelah di Mojokerto, 

baru saya berpikir kok 

masih banyak orang yang 

masih bisa sembuh, jadi 

punya semangat lagi. 

5. Apa yang dipikirkan 

subyek ketika tahu 

bahwa subyek 

menderita kusta? 

 

Saya sulit  menyesuaikan 

tempat dilingkungannya 

sendiri, dulunya gini kok 

sekarang gini,serba sulit, 

kalau komunikasi sama 

orang ya perasaan lah 

mba..., kalau mau makan, 

ngumpul sama teman ya 

serba sulit.. 

Sulit 

menyesuaikan 

diri. 

Sulit 

berkomunikasi 

dengan orang 

lain. 

6. Berapa lama subyek 

menderita kusta 

sampai dinyatakan 

sembuh?  

Bisa diceritakan 

Waktu sakit itu kelas 4 

trus berobatnya kelas 6, 

waktu kelas 4 itu uda kena 

tapi saya ga merasa.., 

pengobatan saya kan 

terlambat mba.. 

Kalau pengobatannya 

kalau ga salah itu satu 

Satu tahun. 
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tahun, kata dokter orang 

kusta kalau sudah minum 

obat satu kali sudah ga 

bisa nular lagi, tergantung 

kekebalan tubuh.  

Tapi saya disitu dua tahun, 

setahunnya saya bantu-

bantu di situ. 

7. Pengalaman yang 

mungkin kurang 

menyenangkan yang 

pernah dialami 

subyek? 

 

Baru-baru ini sekitar 6 

bulanan yang lalu, di 

warung gitu katanya 

dibilangin sama Pak Kaji 

kalau orang sini kalau mau 

beli makanan jangan 

disana takutnya nanti 

dagangannya ga laku, itu 

belum beli, padahal itu 

warungnya belum buka, 

warungnya deket sini, 

yang ngasih tahu ya yang 

punya, yang jual, langsung 

mampir ke rumahnya Pak 

Ditolak dari 

lingkungan 

tempat tinggal. 
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Kaji ya penderita kusta 

disini. 

8. Apa yang dirasakan 

subyek saat itu? 

Trus saya ya tersinggung, 

saya diam aja, ya merasa 

terpukul lah mba.. 

Kalau perasaan gitu ya 

uda terbiasa uda terlalu 

sering, rasa benci ya ada, 

kalau perasaan benci ya 

punya, kok sampe gitu.. 

Tersinggung 

Terpukul 

Benci 

 

9. Sudah berapa lama 

subyek tinggal 

dipanti? 

 

2 tahun Tinggal 2 tahun. 

10. Bagaimana awal 

subyek bisa masuk 

ke panti?  

Bisa diceritakan 

 

Awalnya saya kerja di 

rumah sakit, itu 7 tahun, 

terus kluar, 2 minggu terus 

kesini, kan ada orang 

opnam di Sumberglaka, ya 

dari orang Blora, terus di 

tawari apa mau ke 

Wireskat, ya saya kesini 

Subyek masuk 

ke panti setelah 

mendapat 

informasi dari 

seorang pasien 

dari Blora yang 

berobat di RSK 

Mojokerto 
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sama temen tapi sekarang 

uda keluar, dia bilang kan 

kalau di rumah ga ada 

tempat, selalu 

kebingungan, saya bilang 

ya kalau mau keluar ayo 

bareng-bareng rono, coba 

delok sik, sebelum kesini 

ya pamit dulu mau ke 

tempat yayasan, ya 

ditanya orang tua kenapa 

ga dirumah aja, saya 

bilang ya ngerti dewe 

keadaan ngene iki, yo 

menyesuaikan awak dewe 

ki susah, mau kumpul 

sama tetangga ya serba 

sulit..  

11. Bagaimana subyek 

menilai dirinya dulu?

Kalau dulu itu pendiam, 

jarang kumpul sama 

temen, jarang keluar,ya 

sampai sekarang. Kalau 

Pendiam 

Selalu 

membatasi diri. 
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mau diajak temen jalan-

jalan itu ga suka, selalu 

membatasi diri 

 Gambaran dan 

penerimaan subyek 

saat ini 

  

1. Apa yang dipikirkan 

subyek tentang 

dirinya? 

Ya serba sulit, ya 

tergantung orangnya kalau 

ketemu orang ya kalau 

orangnya biasa ya ga apa-

apa, kalau orangnya sulit 

lebih baik kita menghindar 

daripada punya perasaan 

ga baik.  

Ya kalau orang gini itu  

tergantung, kalau pada 

biasa ya kita biasa, 

seakan-akan itu teman itu 

mahal buat kita, cari 

temen aja kalau ada yang 

menerima itu masih 

untung. 

Sulit 

berinteraksi 

dengan orang 

lain. 



 

   

139 
 

2. Apa yang dipikirkan 

subyek dengan 

keadaan fisiknya 

 

Apa yang dirasakan 

subyek dengan 

keadaan itu? 

Ya serba kesulitan 

mba..mau apa-apa harus 

hati-hati, apalagi sekarang, 

saya kan masih ada luka.. 

Ya susah mba, jadi 

terbatas, kadang itu ya 

malu kalo pas keluar dari 

panti mau ke masjid, kan 

kalo di masjid duduknya 

deket jadi kadang ada 

yang ngliati terus, ga enak 

mba..kalo dimata Tuhan 

itu kita kan sama, tapi 

kadang orang-orang itu 

yang malah beda-bedain.. 

Ya masih belajar 

menerima lah.. 

Serba kesulitan 

 

 

Merasa susah 

Terbatas 

Malu  

Belajar 

menerima 

2. Apakah saat ini 

subyek sudah bisa 

menerima keadaan 

dirinya? 

Ya sampai sekarang masih 

belajar, ya kadang-kadang 

masih frustasi, masih 

belum bisa menerima, 

mungkin saya hidup masih 

Frustasi 

Belum bisa 

menerima 

Sering mikir 

Jenuh 
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berapa tahun lagi saya 

pikir-pikir kalo saya gini 

terus ya ga ada gunanya, 

ya mungkin kalo nyesel 

terus ini gimana, ya 

perasaan masih berpikir 

kok saya gini terus, punya 

pikiran kaya gitu itu ya 

kadang nyesel itu ada 

mba, setiap hari ya selalu 

perang batin mba, ya 

pinginnya menerima tapi 

saya itu diam-diam itu 

frustasi, mikir, jenuh oq 

mba.. 

Masih punya pikiran 

kenapa saya ga bisa bebas, 

masih punya perasaan 

menghindari masyarakat, 

masih selalu dikejar rasa 

malu, rasa minder.. 

Merasa tidak 

bebas 

Malu 

Minder 

 

3. Bagaimana subyek Kalo saya sekarang masih Senang 
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menilai dirinya saat 

ini? 

senang menyendiri, lebih 

tenang menyendiri, ya 

kadang cepat emosi mba, 

kalo marah itu ya diem 

aja..,ya mungkin dari rasa 

tertekan, ga pernah 

merasakan kebahagiaan..,  

menyendiri 

Cepat emosi 

karena dari rasa 

tertekan dan 

tidak bahagia 

4.. Bagaimana relasi 

subyek baik di 

lingkungan maupun 

di luar panti? 

Ya kalau disini itu 

nyaman, kalau kumpul-

kumpul sama orang daerah 

sini ya kalau biasa ya saya 

biasa, kalau orangnya sulit 

ya saya menghindar. tapi 

kadang kalau sama orang 

daerah sini ya masih sulit 

Nyaman bila di 

panti 

Kesulitan bila di 

luar panti 

5. Apa yang dirasakan 

subyek ketika 

berkumpul dengan 

orang-orang di 

lingkungan panti 

maupun di luar 

panti? 

Kalau di daerah sini masih 

sulit mba, kalau 

seandainya ga kenal ya 

biasa, kalau saya itu kalau 

di di luar daerah saya itu 

cuek, soalnya masa bodoh, 

dia belum tahu aku, aku 

Jika diluar cuek, 

masa bodoh 

Kalau saling 

kenal bisa saling 

menerima 
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belum tahu dia, kalau kita 

uda saling mengenal, itu 

jijik malah repot, kalau 

saling mengenal kita biasa 

ya ga masalah, bisa 

menerima, tapi kalau uda 

kenal tapi ga mau 

menerima itu yang sulit 

kita.  

6. Apa yang dipikirkan 

subyek saat ini? 

Ya masih serba kesulitan 

mba.., saya itu kadang 

minder mba, sulit 

menempatkan diri, 

mungkin serba tertekan, 

ga bisa bebas, maksud’e 

terbates, kalau kumpul 

sama orang, ya ngrasa 

wong ngene kok ngumpul 

karo wong ngono, wis 

perasaan itu rata-rata gitu, 

ya pinginya ga gitu tapi 

gimana lagi. 

Serba sulit  

Minder 

Sulit 

menempatkan 

diri 

Terbatas untuk 

kumpul dengan 

orang 
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7. Apa yang dirasakan 

subyek saat ini? 

Sekarang lebih ada rasa 

kuatir, rasa takut, mau 

pegang air panas juga 

takut, mau pegang apa 

juga harus hati-hati, takut 

luka.. 

Kalo perasaan sedih ya 

ada mba, ya gelo, 

nelongso mba..,ya 

mungkin menghilangkan 

rasa itu ya butuh waktu 

lama. 

Kuatir 

Takut 

Sedih 

Kecewa 

nelongso 

8. Apa yang dipikirkan 

subyek ketika 

melihat saudara 

subyek bekerja 

sedangkan subyek 

tidak?  

Ya pinginnya juga kerja, 

cuma ya  keadaan, ya 

pinginny cari pekerjaan 

yang cocok, orang tua atau 

sodara ya ga nyuruh tapi 

saya yang ga enak. 

 

Ingin kerja tapi 

keadaan tidak 

memungkinkan. 

9. Apa yang dirasakan 

subyek saat itu? 

Ya ada perasaan iri, tapi 

cari kerja sulit oq mba, 

sulitnya itu tergantung 

Iri 
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sama fisik kita. 

10. Bagaimana harapan 

subyek tentang masa 

depannya? 

Keinginan ya pingin 

mandiri kaya orang 

normal, kan ga selamanya 

saya begini, kan kita 

masih muda..ya ga 

tergantung sama orang 

lain, kita ingin cari makan 

sendiri gimana...,rasanya 

gimana.. ya tapi masih 

belum siap mba keluar, 

belum bisa menentukan 

juga 

Ya pingin kerja, mumpung 

orang tua masih ada.. 

Ingin mandiri 

Belum siap 

keluar panti 

Belum bisa 

menentukan 

11. Bagaimana awal 

subyek ketika berada 

di panti? 

Ga ada kesulitan 

mba..,kan disini banyak 

yang senasib dengan kita, 

ya merasa nyaman disini. 

Nyaman 

Tidak ada 

kesulitan 

12. Apa yang dirasakan 

subyek ketika berada 

di panti? 

Ya kalau disini merasa 

nyaman , soalnya kan ga 

ada perbedaan, ya seperti 

Merasa nyaman 

Merasa biasa 
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orang normal kita kumpul 

masih biasa ga ada yang 

gini gitu, maksudnya itu 

seperti orang di luar kalau 

masuk ke WIRESKAT 

seperti tamu itu ga ada 

perbedaan, kita merasa 

nyaman ga ada perasaan 

apa-apa. 

Ya mungkin saya itu baru 

disini lah bisa merasakan 

biasa.. 

 Hubungan subyek 

dengan keluarga 

  

1. Bagaimana 

hubungan subyek 

dengan orang tua? 

 

Lebih dekat dengan 

siapa dalam 

keluarga? 

Ya kalau orang tua masih 

dekat mba, lebih dekat 

sama ibu kalau masalah 

sodara ya sodara kembar 

saya, ya saling pengertian, 

ya masih sering 

komunikasi sama ibu, 

soalnya kan yang lain uda 

Dekat dengan 

ibu dan saudara 

kembar 
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rumah tangga sendiri, 

kalau masalah 

diperhatikan ya masih 

kasian semua sama saya. 

2. Bagaimana orang tua 

mendidik subyek? 

Ya biasa, seperti gimana 

orang tua mendidik anak, 

ya ga terlalu galak, ya 

biasa-biasa. 

Tidak galak 

Mendidik 

seperti 

umumnya orang 

tua 

3. Sejak berada di panti 

apakah keluarga 

subyek khususnya 

orang tua masih 

sering menjenguk? 

 

Berapa bulan/tahun 

subyek pulang? 

 

 

 

Apa yang dipikirkan 

subyek ketika tahu 

Kadang saya yang pulang, 

keluarga saya  itu sibuk, 

kalau disana kan banyak 

pabrik.. 

Kadang kalau punya uang 

ya pulang, kadang enam 

bulan, ya ga mesti mba, 

tapi kalo ga sempet pulang 

biasanya komunikasi 

lewat telpon. Biasanya 

kalo saya lama ga pulang 

orang tua kalo uda itu 

kangen, kepikiran sampe 

Keluarga tidak 

pernah 

menjenguk tapi 

tetap 

komunikasi 

lewat telepon 

Ingin 

berkumpul 

dengan keluarga 

Minder dengan 

tetangga 
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keadaan itu? sakit. 

Ya tiap hari saya 

mikir,inginya ya kumpul, 

tapi keadaan ga 

memungkinkan, dari fisik, 

dari kita sendiri minder 

sama tetangga-tetangga. 

4. Bagaimana 

tanggapan orang tua 

subyek tentang 

penyakit kusta yang 

dialami saat itu? 

 

 

Ya sedih, orang tua saya 

bilang lebih baik saya 

yang sakit daripada anak 

saya.. 

Orang tua sedih 

5. Apa subyek merasa 

ada yang berubah 

dari sikap kedua 

orang tua, keluarga 

atau saudara kembar 

subyek? 

 

Ga ada mba..ya sama kaya 

saudara-saudara yang 

lain.. 

Tidak ada 

perubahan dari 

sikap orang tua 

 Interaksi subyek   
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dengan lingkungan 

1. Bagaimana masa 

kecil subyek? 

(ketika masih 

berkumpul dengan 

keluarga) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalau pergi kemana? 

 

 

Sering dirumah kaya 

gitu? 

Dulu waktu masih kecil, 

kadang orang tua sering 

marah-marah, ya mungkin 

karena capek, jadi kalau 

marah dilemparkan ke 

anak, ya biasa.., kalau lagi 

marah gitu trus saya 

bantah, saya malah 

dimarahi sama saudara 

sendiri, katanya kalau ibu 

kalau marah itu belakang-

belakangnya nyesel, ya 

nangis, kalau ibu saya 

bertengkar sama bapak 

saya malah pergi, ga 

pulang-pulang, kalau saya 

punya masalah keluarga 

gitu, saya ya ga pulang.., 

kalau banyak kekerasan 

atau masalah itu stress 

mba.. 

Orang tua sering 

bertengkar dan 

marah pada 

anak 
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Ya main ke rumah teman. 

Ya sering mba..,ya 

mungkin dari materi, anak 

banyak, orang tua 

masalahnya mungkin dari 

ekonomi. 

2. Bagaimana 

hubungan subyek 

dengan teman-teman 

di panti? 

Apakah subyek 

pernah berselisih 

dengan teman di 

panti? 

Ya pernah, ya tetep ada 

masalah, tapi kadang 

harus ada yang menyadari 

salah satu, mungkin kalau 

masalah keras kepala dua 

duanya ya ga selesai, 

kalau ketemu ya baikan 

lagi.. 

Pernah ada 

masalah 

3. Bagaimana 

hubungan subyek 

dengan pengurus 

panti? 

Kalau sama pengurus 

panti ga ada masalah, 

baik,ya bagi aku udah 

terlalu baik lah.. 

Hubungan 

dengan 

pengurus panti 

baik 

 Kegiatan-kegiatan 

yang diikuti subyek 

  

1. Kegiatan-kegiatan Kalau kegiatan ya Menjahit dan 
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subyek ketika berada 

di panti? 

 

pelatihan, tapi tergantung 

kita kemauan kita sendiri, 

ya tinggal kemauan kita.. 

Ikut menjahit sama 

pertukangan, kadang ikut 

elektro tapi pelajarannya 

sulit.. 

pertukangan 

2. Apakah subyek 

merasa kegiatan-

kegiatan yang 

diadakan pihak panti 

ada manfaatnya? 

Mungkin ya bermanfaat, 

ya biar ga ketinggalan 

jaman gitu... 

Subyek merasa 

pelatihan yang 

diikuti 

bermanfaat. 
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Wawancara Pelengkap Subyek I : 

 Wawancara pelengkap I dilakukan kepada salah satu warga di 

Wisma Rehabilitasi Sosial Katolik (WIRESKAT) Blora, (KS, 30 

tahun) pada tanggal 21 Desember 2009. 

Pewawancara : ” Bagaimana pendapat tentang diri subyek yang anda 

ketahui ? ” 

”Dia itu ga banyak omong mba.., kalo ga diajak ngobrol ya diem, 

wong kalo pada kumpul-kumpul pada guyonan ya dia paling ikut 

ketawa aja, jadi malah kadang dia di goda sama temen-temen yang 

lain” 

 Wawancara pelengkap II dilakukan kepada salah satu warga di 

Wisma Rehabilitasi Sosial Katolik (WIRESKAT) Blora, (IV, 27 

tahun) pada tanggal 21 Desember 2009. 

Pewawancara : ” Bagaimana pendapat tentang diri subyek yang anda 

ketahui ? ” 

”NS itu orangnya diem mba, ya pemalu gitu, disini termasuk yang 

pendiam, cuma kalo uda kenal ya biasa, kalo ada orang baru atau ada 

tamu dia itu ga banyak ngomong..,setau saya dari pertama datang 

kesini ya kaya gitu, sama yang sudah lama kenal aja kalo ga diajak 

ngomong ya dia diem apalagi sama orang baru, agak ga pede 

orangnya.., cuma kalo uda mulai diajak ngobrol dia bisa cerita 

panjang, dia juga jarang keluar-keluar, biasanya kan kalo malem 
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minggu atau pas hari minggu disini kegiatan libur, biasanya pada 

pergi jalan-jalan, tapi dia kalo diajak ga pernah mau, lebih sering ada 

di panti.., hubungan kami semua disini juga baik, kalo pun ada 

masalah ya wajar lah, namanya juga manusia, tapi kalo ada masalah 

ga pernah sampe lama, kalo ada cekcok ga sampai lama” 
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Hasil Wawancara Subyek 2 

 

Identitas subyek  

1. Nama    : SBR 

2. Tempat dan tanggal lahir : Solo, 11 Desember 1973 

3. Asal     : Solo  

4. Agama     : Islam 

5. Usia    : 36 Tahun 

6. Jenis kelamin   : Laki-laki  

7. Tanggal wawancara  : 30 Desember 2009 

 

No. Pertanyaan Uraian Jawaban Kata Kunci 

 Pengalaman subyek 

tentang kusta 

  

1. Jenis kusta yang 

dialami subyek? 

 

Jenis T (tuberkuloid) Jenis 

Tuberkuloid 

2. Pada usia berapa 

subyek dinyatakan 

menderita kusta? 

 

Dimana pertama kali 

Umur 10 tahun, kelas 2 

SD.  

Ada di daerah pipi, tangan, 

sama yang paling banyak 

di bagian 

Usia 10 tahun 

 

Punggung  
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muncul? belakang..(punggung) 

3. Apakah sebelumnya 

subyek tahu tentang 

penyakit kusta? 

 

 

 

 

Kapan mulai tahu? 

 

 

 

Ga tau.., cuma flek-flek 

gitu, yang tau saya sendiri 

kok kulit saya kok 

warnanya putih..,ada yang 

putih,lambat laun saya 

mandi di sungai kok 

kulitnya ada bercak-bercak 

putih, tebal, lebar-lebar.. 

Mulai kelas 3, satu tahun 

baru ada dokter medis dari 

puskesmas ke sekolah, ada 

pemeriksaan tentang 

penyakit yang saya derita, 

yang mendatangkan pihak 

PEMDA, penyuluhan trus 

ada pemeriksaan..trus saya 

dinyatakan menderita 

kusta.. 

Tidak tahu 

 

 

 

 

 

 

Kelas 3 SD 

4. Apa yang dirasakan 

subyek ketika masih 

menderita kusta? 

 Ya sedih mba..,malah 

banyak sedihnya, nyesel 

juga, lha mau beraktivitas 

Sedih 

Nyesel 

Sungkan  
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itu kan ga bisa, mulai 

remaja kan temen-temen 

saya sudah main voli, 

bulutangkis, sepak bola, 

saya cuma liat aja.. 

Kebanyakan penderita gini 

itu sungkan mba di 

lingkungan rumah itu 

sungkan, waktu kumpul, 

misalnya ada manten, ada 

orang sunat itu kan mesti 

kan kumpul-kumpul, saya 

kan ngrasa serba ga enak 

ya saya ga ikut, ga datang.. 

 

Serba ga enak 

5. Apa yang dipikirkan 

subyek ketika tahu 

bahwa subyek 

menderita kusta? 

Ya mikirin kok keadaan 

saya gini.., ya jengkel, ga 

ada yang mau bergaul 

sama saya.. 

Jengkel dengan 

keadaan  

Tidak ada yang 

mau bergaul 

 

6. Berapa lama subyek 

menderita kusta 

Dari pemeriksaan itu, trus 

minum obat itu di sekolah, 

7 tahun 



 

   

156 
 

sampai dinyatakan 

sembuh?  

Bisa diceritakan 

jadi setiap ngaso itu saya 

dipanggil tukang kebon 

untuk minum obat, setiap 

hari, itu sampai kelas 4, 

perkembangannya kan ga 

sembuh, ya istilahnya 

penyakitnya malah tambah 

parah, katanya kan dokter 

kalo minum satu tahun itu 

mencegah kecacatan, tapi 

ternyata saya tetep.. 

Ya dokter menyatakan 

sembuh tahun 1991, ya ada 

7 tahun.. 

7. Pengalaman yang 

mungkin kurang 

menyenangkan yang 

pernah dialami 

subyek? 

 

Waktu itu kelasnya di pel, 

kaki saya kan berdarah, 

setelah di pel masuk 

sekolah kan harus lepas 

sepatu, lha saya kan ga 

mungkin mba, kan ada 

lukanya, kalo untuk jalan 

di tegel gini kan kalo ada 
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luka kan keliatan, ngeplek 

gitu ada airnya, ya saya 

terpaksa ya buka sepatu, 

trus gurunya tau kok ada 

bekas air ini kenapa, lho 

kok nyampenya di Sabar, 

coba bar liat kakimu, ya ini 

terpaksa, banyak orang 

yang nonton, dari kelas 1 

sampai kelas 6, pada 

nonton.. 

8. Apa yang dirasakan 

subyek saat itu? 

Ya saya malu sekali waktu 

itu.. 

Malu  

9. Sudah berapa lama 

subyek tinggal 

dipanti? 

 

12 tahun Subyek tinggal 

di panti selama 

12 tahun 

10. Bagaimana awal 

subyek bisa masuk ke 

panti?  

Bisa diceritakan 

 

Dari kelas 4 SD sampai 

umur 17 tahun saya di 

rumah tiap hari ngarit, 

sampai trus saya dapat 

undangan dari puskesmas 
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untuk datang di acara 

perkumpulan orang-orang 

kusta, ada dokter juga dari 

Jepang, trus saya disaranin 

buat dirawat di Rumah 

Sakit Tlogorejo Semarang, 

disana saya baru tahu kalo 

banyak yang sakit seperti 

saya, dirawat 8 bulan trus 

keluar, tapi dirumah kaki 

ini kambuh lagi sampai 

saya bolak balik ke 

Semarang, terakhir tahun 

1997 saya ke rumah sakit, 

ke ya bulan April, itu saya 

ga diterima, waktu itu saya 

mau ngobatakan kaki saya, 

saya bingung mau pulang 

kemana, trus saya tanya-

tanya sama temen dikasih 

informasi ke panti Sani, 

Pati, saya di rumah sakit 
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satu malam langsung 

kesana, maksud saya itu ke 

Solo kok kaki ga sembuh-

sembuh, mungkin apa 

aktivitas itu. Disana 

pengobatannya bagus mba, 

disamping bekerja 

pengobatannya bagus, agak 

mendingan, kan ada 

obatnya sambil kerja tapi 

ada obatnya, di Pati satu 

tahun terus kesini, ya akhir 

Desember 1997.  

Disini terus jarak enam 

bulan saya menikah, terus 

kaki saya kok gini terus, 

mungkin kan saya rumah 

tangga perlu aktivitas mba, 

ya daripada bingung-

bingung kaki saya ya saya 

potong, jadi saya potong 

ini minta sendiri mba..,ga 
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dari dokter. Tahun 2000 

saya minta potong, dari 

dengkul 20 cm, supaya 

bisa dikasih kaki palsu. 

11. Bagaimana subyek 

menilai dirinya dulu? 

Ya dulu saya suka 

bercanda, tapi selama saya 

sakit ya saya ga mau 

bercanda, kalo di rumah ya 

diem, kalo bercanda 

keterlaluan nanti balik lagi 

ke saya, takut kalo yang 

saya ajak bercanda marah.. 

Suka bercanda 

12. Ketika masih 

menderita kusta 

bagaimana hubungan 

subyek dengan 

lingkungan sekitar? 

Yang saya tau dulu tiap 

saya bermain itu kok anak-

anak bilang gitu, bilang 

saya ga boleh bermain 

dengan kamu Bar, katanya 

kamu punya penyakit, 

nulari, jadi setiap hari ya 

sendiri, menyendiri, ya 

saya berani keluar kalo 

malem, kan waktu itu 

Sering 

menyendiri 

Masih bergaul 

tapi tidak 

terlalu dekat 

Ada yang tidak 

menerima 
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listrik belum masuk, jadi 

kan agak gelap, ya masih 

ngumpul-ngumpul sama 

temen, tapi kumpul kan 

jaraknya agak jauh, ya 

mereka mau terima tapi 

menerima ya istilahnya ga 

mau terlalu deket-deket 

lah..,setelah listrik masuk 

malah saya ga berani 

keluar.. 

Kalo sekedar ngobrol-

ngobrol ya masih mau tapi 

jaraknya kan lain. Kalo 

yang bener-bener ga mau 

mba ya langsung pergi 

kalo saya datang.. 

 Gambaran dan 

penerimaan diri 

subyek saat ini 

  

1. Apa yang dipikirkan 

subyek dengan 

Ya sudah ga ada masalah 

mba..,kan saya sendiri 

Sudah 

menerima 
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keadaan fisiknya? yang memutuskan untuk 

diamputasi jadi ya saya 

terima resikonya.. 

Awalnya ya kesulitan mba 

tapi sekarang sudah ga, 

sudah biasa... 

Tidak kesulitan 

2. Apakah saat ini 

subyek sudah bisa 

menerima keadaan 

dirinya? 

Ya sudah menerima mba.., 

keadaannya gini, ya trima 

aja, syukuri aja.. 

Menerima  

Mensyukuri  

3. Bagaimana subyek 

menilai dirinya saat 

ini? 

ya sampai sekarang masih 

suka bercanda, tapi saya 

liat-liat orangnya..,kalo uda 

kenal ya saya berani nyapa 

dulu, ya kalo sesama 

penderita saya masih 

berani, tapi kalo sama 

orang sehat ya saya ga 

berani.. 

ya kalo ketemu orang, 

orangnya ga nyapa ya saya 

diem aja, itu kalo sama 

Suka bercanda 
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orang sehat lho mba, tapi 

kalo sama sesama 

penderita ya biasa.. 

4.. Bagaimana relasi 

subyek di lingkungan 

maupun di luar panti? 

Masih jauh, mereka kesini 

kalo ada keperluan tok, 

kalo ga ada ya ga, kalo 

mau cari kayu, beli makan 

kambing, mau beli ayam 

apa kambing, nanti kalo 

ketemu di luar ya ga mau 

nyapa mba, diem aja.. 

Kalo sama warga disini 

semua baik.. 

Masih jauh 

dengan warga 

di luar panti 

Baik dengan 

warga panti 

5. Apa yang dirasakan 

subyek ketika 

berkumpul dengan 

orang-orang di 

lingkungan panti 

maupun di luar panti? 

Ya kalo daerah sini ya ga 

ada yang kenal..,keluar ya 

kalo ada perlu, ke balai 

desa atau pasar..,ya biasa 

aja, kalo kemana saya ga 

merasa minder.. 

Tidak merasa 

minder 

6. Apa yang dipikirkan 

subyek saat ini? 

 Dari pada dulu ya lebih 

baik sekarang, ya mulai 

tahun 2000’an uda mulai 

Sudah lebih 

baik dibanding 

dulu. 
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merintis sedikit demi 

sedikit, ya dari pekerjaan 

dari keuangan.. 

Sudah mulai 

merintis 

pekerjaan, 

keuangan. 

7. Apa yang dirasakan 

subyek saat ini? 

Sekarang ya sudah berubah 

jauh dari dulu mba..,ya 

sekarang kan memang 

hidup masih tergantung 

yayasan, tapi masih 

dipercaya untuk bekerja, 

bangga dan senang sekali, 

ya tahun-tahun saya masuk 

sini itu tahun 2005 sampai 

sekarang baru saya merasa 

bangga, ya cari uang itu ga 

rekoso..ya ada 

ketrampilan.. 

Saya juga sudah punya 

keluarga disini, ya..bisa 

saling dukung.. 

Ya saya sudah menerima 

keadaan, bersyukur lah, 

Bangga. 

Senang. 

Menerima.  

Bersyukur. 

Masih 

dipercaya untuk 

bekerja. 

Dapat 

dukungan 

keluarga (istri 

dan anak) 
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kan yang lebih parah dari 

saya masih ada.  

8. Apa yang dipikirkan 

subyek ketika melihat 

orang lain bekerja 

sedangkan subyek 

tidak? 

Dulu tahun 1989 saya 

ingin sekali keluar dari 

kampung, ya entah kerja 

atau ga tapi saya pingin 

keluar dari kampung, ya 

ada keinginan untuk 

bekerja, tapi fisik kan 

sudah ga memungkinkan.. 

Tapi sekarang ya udah 

cukup lah seperti ini, sudah 

seneng sekali sudah punya 

ketrampilan, bisa 

menghasilkan uang, entah 

berapa tapi seneng lah.. 

Dulu ada 

keinginan untuk 

kerja 

Sekarang sudah 

bisa 

menghasilkan 

uang. 

9. Apa yang dirasakan 

subyek saat itu? 

Dulu ya iri itu ada mba, liat 

temen-temen saya 

merantau, tapi ya sudah, 

keadaan gini.. 

Dulu iri tapi 

sudah 

menerima  

10. Bagaimana harapan 

subyek tentang masa 

Harapannya sekarang 

karena sudah punya anak, 

Ingin anak 

berhasil. 
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depannya? ya anak, pingin anak 

berhasil, punya masa 

depan baik, kalo saya 

sendiri ya sudah ga punya 

harapan, sudah bersyukur.. 

Masa depan 

anak baik. 

 

11. Bagaimana awal 

subyek ketika berada 

di panti? 

Sebelumnya kan sudah ada 

yang kenal, dari rumah 

sakit, jadi ya ga ada 

masalah.. 

Tidak ada 

masalah. 

12. Apa yang dirasakan 

subyek ketika berada 

di panti? 

Ya nyaman mba.., udah ga 

ada keinginan untuk 

keluar, kalopun pindah ya 

saya maunya pindah ke 

tempat seperti ini, ga ke 

masyarakat 

Nyaman. 

 Hubungan subyek 

dengan keluarga 

  

1. Bagaimana hubungan 

subyek dengan orang 

tua? 

 

Ya biasa..,ga  terlalu deket 

mba, ga pernah ngobrol-

ngobrol, ketemu paling 

sore sampai malem aja.., 

Tidak terlalu 

dekat. 
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Lebih dekat dengan 

siapa dalam keluarga?

itu juga jarang-jarang crita. 

Ga ada, semua sama aja.. 

Tidak ada yang 

lebih dekat. 

2. Bagaimana orang tua 

mendidik subyek? 

Ya ga dididik mba..,paling 

kalo pas disuruh ngarit.. 

Tidak dididik. 

 

3. Sejak berada di panti 

apakah keluarga 

subyek khususnya 

orang tua masih 

sering menjenguk? 

Ya dulu pernah mba..tahun 

2000 berapa ya, waktu 

saya potong ini, ibu saya 

kesini.., momong Ani, kan 

masih satu tahun 

Pernah 

menjenguk. 

4. Bagaimana tanggapan 

orang tua subyek 

tentang penyakit 

kusta yang dialami 

saat itu? 

 

 

Ya sedih.. cuma kalo orang 

tua saya ya ga pa pa 

mba..,kadang-kadang ada 

pengaruh dari tetangga, 

bilang anakmu itu kena 

penyakit, makanya 

piringnya harus 

disendirikan, tapi orang tua 

saya ga gitu, ya biasa.. 

Orang tua juga lebih 

memperhatikan waktu saya 

sakit.. 

Sedih. 

Lebih 

memperhatikan. 
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5. Apa subyek merasa 

ada yang berubah dari 

sikap kedua orang tua 

atau keluarga? 

 

Kalo orang tua ya biasa aja 

mba ga beda-bedain.., tapi 

kakak saya yang no dua itu 

agak menjauh. waktu saya 

sakit itu jarang kumpul kok 

mba, dia kan ikut nenek.., 

ga tau mungkin 

menghindar dari saya, dulu 

sebelum sakit ya 

tinggalnya sama.. 

Orang tua tidak 

membeda-

bedakan. 

Kakak kedua 

menjauh. 

 Interaksi subyek 

dengan lingkungan 

  

1. Bagaimana masa 

kecil subyek? 

(ketika masih 

berkumpul dengan 

keluarga) 

Saya seringnya sendiri, ke 

sekolah sendiri, kalo 

dirumah paling ya dengerin 

radio aja.., saya ga punya 

temen deket kok.. 

Sering sendiri. 

Tidak punya 

teman dekat. 

2. Bagaimana hubungan 

subyek dengan 

teman-teman di panti?

Apakah subyek 

pernah berselisih 

Kalo sama warga disini 

baik, pernah lah dulu ada 

masalah tapi sekarang 

sudah baik lagi.. 

Hubungan 

dengan warga 

panti baik. 



 

   

169 
 

dengan teman di 

panti? 

3. Bagaimana hubungan 

subyek dengan 

pengurus panti? 

Kalo sama pengurus baik 

sekali... 

Hubungan 

dengan 

pengurus panti 

baik. 

 Kegiatan-kegiatan 

yang diikuti subyek 

  

1. Kegiatan-kegiatan 

subyek ketika berada 

di panti? 

 

Pertukangan, saya dulu 

belum bisa, terus saya 

diajak, sebernernya saya ga 

mau tapi dipaksa-paksa.. 

Ya kadang buat rosario, 

buat paving atau pot 

Pertukangan  

Membuat 

rosario, paving, 

atau pot. 

2. Apakah subyek 

merasa kegiatan-

kegiatan yang 

diadakan pihak panti 

ada manfaatnya? 

Ya ada mba..,dari sini saya 

bisa punya penghasilan... 

Ada 

manfaatnya. 
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Wawancara Pelengkap Subyek II: 

 Wawancara pelengkap I dilakukan kepada salah satu warga di 

Wisma Rehabilitasi Sosial Katolik (WIRESKAT) Blora, (IV, 27 

tahun) pada tanggal 30 Juni 2009 di Semarang. 

Pewawancara : ” Bagaimana pendapat tentang diri subyek yang anda 

ketahui ? ” 

”Kalo pak SBR itu orangnya menurut saya baik mba, kan dia juga 

uda lama disini jauh sebelum saya datang kesini, jadi ya mungkin dia 

uda lebih biasa kumpul ma orang-orang gini.., setau saya ya kalo lagi 

pas pada kumpul gitu dia itu suka ngajak guyon, kadang, kalo sama 

anak-anak baru juga ramah suka ngajak ngobrol lah.. ” 

 Wawancara pelengkap II dilakukan kepada salah satu warga di 

Wisma Rehabilitasi Sosial Katolik (WIRESKAT) Blora, (KS, 30 

tahun) pada tanggal 30 Juni 2009 di Semarang. 

Pewawancara : ” Bagaimana pendapat tentang diri subyek yang anda 

ketahui ? ” 

” Dia itu suka guyon suka bicara juga, kadang dia juga sering bikin 

ketawa, kan dia juga sudah lama ada disini jadi uda terbiasa, 

orangnya juga baik kok.. ” 
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Hasil Wawancara Subyek 3 

 

Identitas subyek  

1. Nama    : IRF 

2. Tempat dan tanggal lahir : Boyolali, 31 Desember 1982 

3. Asal     : Boyolali 

4. Agama     : Islam 

5. Usia    : 27 Tahun 

6. Jenis kelamin   : Laki-laki  

7. Tanggal wawancara  : 17 Januari 2010 

 

No. Pertanyaan Uraian Jawaban Kata Kunci 

 Pengalaman subyek 

tentang kusta 

  

1. Jenis kusta yang 

dialami subyek? 

 

Tipe L Jenis 

Lepromatous 

2. Pada usia berapa 

subyek dinyatakan 

menderita kusta? 

 

Dimana pertama kali 

Kelas 6 SD sudah kena, 

sekitar usia 12 tahun, 

waktu itu ya belum 

ketauan mba..cuma ada 

tanda merah-merah kalo 

12 tahun, kelas 

6 SD. 
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muncul? siang kena panas, kalo di 

tempat yang teduh  ga ada, 

pulih, jadi balik lagi 

seperti semula.. 

Di pipi saya, ini kelihatan 

merah-merah gitu.. 

 

 

Wajah (pipi) 

 

3. Apakah sebelumnya 

subyek tahu tentang 

penyakit kusta? 

 

 

 

 

 

Kapan mulai tahu? 

 

 

 

Sebelumnya saya ga tau.., 

tapi paman saya pertama-

tama udah tau, paman saya 

itu kan mantri, tapi waktu 

itu paman saya 

menyembunyikan, takut 

nanti saya kecewa atau 

apa, kan istilahnya kaya 

penyakit kutukan.. 

Ketauannya waktu hampir 

ujian SMP kelas 2, itu 

parah-parahnya, 

ya..itungannya pengobatan 

saya terlambat mba.. 

Tidak tahu. 

 

 

 

 

 

 

 

Kelas 2 SMP 

4. Apa yang dirasakan 

subyek ketika masih 

Ya kecewa, trus hancur, 

semuanya itu berantakan, 

Kecewa 

Semua hancur, 
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menderita kusta? istilahnya cita-cita kita itu 

ga tercapai gara-gara kusta 

itu.  

cita-cita ga 

tercapai. 

5. Apa yang dipikirkan 

subyek ketika tahu 

bahwa subyek 

menderita kusta? 

Ya sepertinya kita punya 

angan-angan ingin menjadi 

apa itu uda ga ada harapan 

Tidak ada 

harapan untuk 

angan-angan 

yang dimiliki. 

6. Berapa lama subyek 

menderita kusta 

sampai dinyatakan 

sembuh?  

Bisa diceritakan 

1 tahun kalo ga salah. 

Waktu itu juga sempet 

opname 3 bulan di Rumah 

Sakit Telogorejo di 

Semarang  

1 tahun. 

7. Pengalaman yang 

mungkin kurang 

menyenangkan yang 

pernah dialami 

subyek? 

 

Ya ada tetangga saya itu 

ga cocok atau mungkin 

jijik, yang ga bisa terima 

jadi kadang saya datang 

main itu ga disuruh duduk 

atau ga dibikinin minum.. 

 

8. Apa yang dirasakan 

subyek saat itu? 

Ya  rasanya sakit hati 

sekali, tapi ya kita 

memandang diri kita lah, 

Sakit hati. 
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mungkin sudah takdir, 

Tuhan sudah menentukan 

yang lain, tapi mesti 

semua ada hikmahnya.. 

9. Sudah berapa lama 

subyek tinggal 

dipanti? 

 

Ya kira-kira hampir 2 

tahun.. 

Sekitar 2 tahun. 

10. Bagaimana awal 

subyek bisa masuk ke 

panti?  

Bisa diceritakan 

 

Sebelum disini saya juga 

sudah masuk di yayasan 

Pati di UB Sani, tahun 

2001 kalo ga salah, 

dulunya saya uda pernah 

kesini tapi cuma main aja, 

kalo di Pati kan saya 

disuruh ngrawat tanaman, 

disana kerja saya kan jual 

bunga mba..,itu ada sekitar 

5 tahunan, trus kan 

namanya juga anak muda 

ya, masa mau menetap 

terus disana, temen-temen 
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juga uda ga ada, uda pada 

keluar, akhirya saya juga 

ikut keluar, ingin mencoba 

lah hidup diluar kaya 

gimana, ternyata saya ga 

berhasil, trus saya telpon 

romo, bilang saya mau 

masuk, dan akhirnya romo 

ngijinkan jadi saya masuk 

kesini..tahun 2007 atau 

2008 gitu kalo ga salah.. 

11. Bagaimana subyek 

menilai dirinya dulu? 

Ya saya senang bergaul, 

suka bercanda juga..agak 

emosian juga tapi ga 

terlalu..,  

Senang bergaul 

Suka bercanda 

Agak emosian 

12. Ketika masih 

menderita kusta 

bagaimana hubungan 

subyek dengan 

lingkungan sekitar? 

Ya saya biasa aja sama 

tetangga-tetangga, 

lingkungan tempat tinggal 

itu baik, tapi cuma kita 

sendiri itu yang agak malu 

ya, namanya kita ini sakit 

mereka sehat, mau kumpul 

Hubungan 

dengan 

tetangga dan 

lingkungan 

tempat tinggal 

baik 
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itu juga ga enak, perasaan 

sendiri lah, padahal 

mereka itu ga pa pa..,tapi 

ya ada beberapa tetangga 

yang ga bisa menerima. 

Ya seneng mba rasanya, 

maksudnya masih dihargai 

lah walaupun kita ini 

orang sakit ya, istilahnya 

ga terlalu direndahkan.. 

 

Ada perasaan 

tidak enak 

berkumpul 

dengan orang 

sehat. 

 

Merasa senang 

karena masih 

dihargai dan 

tidak 

direndahkan. 

 Gambaran dan 

penerimaan subyek 

saat ini 

  

1. Apa yang dipikirkan 

subyek dengan 

keadaan fisiknya? 

Iya kalo orang cacat itu 

rata-rata terbatas, ya 

seperti orang minder 

Terbatas. 

2. Apakah saat ini 

subyek sudah bisa 

menerima keadaan 

dirinya? 

Ya menerima mba, kalo ga 

menerima mungkin saya 

sudah bunuh diri..,saya 

sempet juga punya 

Sudah 

menerima. 

 

Awalnya putus 
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perasaan kaya gitu, 

soalnya kan dulunya 

normal, bagus, keadaannya 

beda, waktu masih sakit 

itu saya makan aja ga ada 

selera, ya kaya orang uda 

putus asa itu, tapi akhirnya 

saya di semarang ada 

perawat-perawat yang 

menghibur saya, semangat 

itu mulai timbul., sampai 

sekarang ini akhirnya saya 

sudah terbiasa, saya sudah 

menerima keadaan saya. 

asa sampai ada 

pikiran bunuh 

diri, tetapi ada 

orang-orang 

yang 

menghibur jadi 

semangat 

3. Bagaimana subyek 

menilai dirinya saat 

ini? 

Ya sedikit lebih emosional 

lagi apalagi kalo 

kecapekan, tapi ya ga 

terlalu banyak berubah, 

masih suka humor, soalnya 

bisa menarik temen-temen, 

bisa menghibur.. ya saya 

orangnya juga perasa ga 

Lebih 

emosional. 

Tidak tegaan 

dengan orang 

tua atau anak 

kecil. 

Suka humor. 

Suka ngobrol. 
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tegaan kalo sama orang tua 

atau anak kecil..,suka 

ngobrol juga, makanya 

saya ga tinggal di rumah 

warga, biar saya bisa 

bantu-bantu kalo mereka 

butuh.. 

4.. Bagaimana relasi 

subyek baik di 

lingkungan maupun di 

luar panti? 

Ya ga ada masalah, ya 

orang-orang itu berbeda-

beda ga semuanya itu jijik 

ga semuanya itu takut 

sama kusta, ya mungkin 

mereka sudah mendengar 

orang-orang sehat yang 

lainnya makan disini, 

minum disini kan biasa 

mungkin mereka berpikir 

juga kalo orang-orang 

disini uda ga sakit, ga 

nular 

Tidak ada 

masalah 

5. Apa yang dirasakan 

subyek ketika 

Ya ada rasa minder, tapi 

kalo kita berpikir mereka 

Ada rasa 

minder bila ada 



 

   

179 
 

berkumpul dengan 

orang-orang di luar 

panti? 

biasa ya akhirnya rasa 

minder itu ilang, yang 

membuat minder itu kalo 

mereka kurang cocok atau 

jijik, kalo mereka baik itu 

juga rasa itu ilang sendiri, 

kalo mereka baik itu saya 

suka, jadi merasa dihargai 

sebagai diri orang kusta.. 

orang yang 

kurang cocok 

atau jijik, tapi 

suka bila orang 

lain baik, 

sehingga 

merasa 

dihargai. 

6. Apa yang dipikirkan 

subyek saat ini? 

Ya mikir kan kita cacat, 

nanti itu kita pegang 

kerjaan itu sanggup apa 

ga, dulu saya waktu di 

Jakarta, waktu pertemuan 

YTLI, itu saya pernah 

dapat kerjaan ngetik juga 

mba, tapi cuma karna 

keadaan tangan saya 

kurang normal ya..yang 

normal cuma kanan tok, 

jadi ngetik itu kan 

mainnya cepet jadi saya 

Sanggup atau 

tidak untuk 

bekerja. 
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kurang, saya ikut cuma 

sebulan, kalo ada kerjaan 

lain kaya tukang kebun 

atau ngrawat tanaman 

malah saya minat.. 

7. Apa yang dirasakan 

subyek saat ini? 

Ya saya anggap sudah 

lumayan lah, daripada 

hidup dirumah itu 

nganggur mendengarkan 

musik, lagu, ga enak sama 

orang tua, disini saya bisa 

kerja dikit-dikit, entah 

bantu-bantu temen-temen 

yang di sawah, buat 

bersih-bersih di sekita 

WIRESKAT ini, uda 

bersyukur lah mba..ya ada 

juga rasa takut kalo 

kambuh lagi penyakitnya, 

jadi ya saya harus bisa 

ngatur waktu.. 

Saya juga bangga, seneng, 

Sudah 

bersyukur. 

Ada rasa takut 

bila penyakit 

kusta kambuh 

lagi. 

Ada rasa 

bangga karena 

masih 

dipercaya untuk 

bekerja. 
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karna saya dikasih 

kepercayaan buat pegang 

kerjaan, bisa menghasilkan 

sesuatu, jadi harapan itu 

kaya muncul lagi.. 

8. Apa yang dipikirkan 

subyek ketika melihat 

orang lain bekerja 

sedangkan subyek 

tidak? 

Ya kepingin juga mba.., 

kepingin ikut seperti 

mereka dapet kerjaan yang 

normal..kita kan juga 

punya harapan seperti 

mereka, istilahnya ya bisa 

mencukupi hidup kita lah 

dengan uang bayaran, saya 

ingin hidup mandiri, jadi 

ga tergantung sama orang..

Ingin dapat 

pekerjaan yang 

normal. 

Hidup mandiri. 

9. Apa yang dirasakan 

subyek saat itu? 

Ya kepingin juga kaya 

mereka, tapi saya ga iri, ya 

istilahnya kan kita ini sakit 

mereka sehat, kita harus 

menilai diri kita 

sendiri..mereka juga 

lulusannya lebih tinggi 

Ingin seperti 

mereka yang 

bekerja, tapi 

tidak iri. 
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dari kita.. 

10. Bagaimana harapan 

subyek tentang masa 

depannya? 

Ya namanya manusia ya 

masih ada harapan, 

soalnya kan umur semakin 

tua trus saya juga kaya 

gini, harus punya keluarga 

juga...,pingin kerja, ya ada 

keinginan untuk mengubah 

nasib kita, kan ga 

selamanya kita di 

yayasan.. 

Ingin punya 

keluarga. 

Ingin bekerja. 

Ingin 

mengubah 

nasib. 

11. Bagaimana awal 

subyek ketika berada 

di panti? 

Awal disini ga ada 

masalah biasa, saya sudah 

terbiasa lah, pergaulan 

sama teman-teman kusta 

itu sudah saya anggap 

biasa.. 

Tidak ada 

masalah. 

Sudah terbiasa 

bergaul dengan 

teman-teman 

kusta. 

12. Apa yang dirasakan 

subyek ketika berada 

di panti? 

Ya nyaman, ya istilahnya 

kumpul sama temen-temen 

sependeritaan.. 

Nyaman. 

 Hubungan subyek   
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dengan keluarga 

1. Bagaimana hubungan 

subyek dengan orang 

tua? 

Lebih dekat dengan 

siapa dalam keluarga? 

Ya semua baik mba.. 

 

Kalo saya deket sama 

nenek  

sama adik saya yang 

cowok, soalnya kalo sama 

bapak itu orangnya kurang 

ngobrol juga sih..,cuma 

kalo malam bapak sama 

ibu saya main ke rumah 

nenek, ngobrolnya ya kalo 

sempet gitu aja, kalo ga 

kan bapak itu juga petani, 

jadi kalo pagi sudah ga ada 

di rumah, kalo ibu masih 

ngobrol,soalnya kan ibu 

cuma buka toko di pasar 

nanti jam 12 pulang.. 

Semua baik. 

 

Lebih dekat 

dengan nenek 

dan adik laki-

laki. 

2. Bagaimana orang tua 

mendidik subyek? 

Ya biasa mba, seperti 

orang tua pada umumnya, 

mereka perhatian dan 

Orang tua 

perhatian dan 

sayang. 
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sayang sekali sama saya, 

waktu sakit itu bapak uda 

habis kambing sama tanah 

berapa buat ngobatkan 

saya, demi anaknya, bapak 

itu apapun rela berkorban 

istilahnya.. 

 

3. Sejak berada di panti 

apakah keluarga 

subyek khususnya 

orang tua masih sering 

menjenguk? 

Sering, beberapa kali, ada 

tiga kali, cuma karna saya 

uda besar ya ga mau, 

udalah ga usah ditengok-

tengok, kalo di Pati sering 

mba, karna waktu di pati 

kan saya terbatas, ya 

istilahnya kaya uang saku 

itu terbatas jadi saya minta 

uang kiriman, tapi kalo 

disini saya sudah ga mau 

ditengok-tengok.. 

Masih sering 

berkunjung, ada 

tiga kali. 

4. Bagaimana tanggapan 

orang tua subyek 

tentang penyakit kusta 

Keluarga masih 

memperhatikan, mereka 

malah sayang, nda ada 

Orang tua 

masih 

memperhatikan.
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yang dialami saat itu? istilahnya jijik itu ga ada.. Tidak jijik. 

5. Apa subyek merasa 

ada yang berubah dari 

sikap kedua orang tua 

atau keluarga? 

Ya waktu sakit ga berbeda 

mba, malah lebih 

perhatian.. 

Tapi kalo bapak saya 

memang sayangnya lebih 

sama adik saya, kalo 

nenek sama ibu sayangnya 

sama saya.. 

Tidak ada yang 

berubah dari 

sikap orang tua. 

Orang tua lebih 

perhatian. 

 Interaksi subyek 

dengan lingkungan 

  

1. Bagaimana masa kecil 

subyek? 

(ketika masih 

berkumpul dengan 

keluarga) 

Ya punya temen banyak, 

main juga ga 

takut..,kadang teman juga 

masih main kerumah, 

walaupun saya masih 

sakit.. 

Tidak punya 

banyak teman, 

tapi kadang 

teman ada yang 

datang ke 

rumah subyek. 

2. Bagaimana hubungan 

subyek dengan teman-

teman di panti? 

Apakah subyek pernah 

Ya baik, semua baik.. 

 

Ya namanya juga manusia 

pasti ada lah masalah, 

Hubungan baik. 

 

 

Pernah ada 
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berselisih dengan 

teman di panti? 

cuma ga pernah lama-

lama,  nanti sebentar uda 

bikin kopi bareng, makan 

bareng.. 

masalah. 

3. Bagaimana hubungan 

subyek dengan 

pengurus panti? 

Baik, baik semua.. Hubungan 

dengan 

pengurus panti 

baik. 

 Kegiatan-kegiatan 

yang diikuti subyek 

  

1. Kegiatan-kegiatan 

subyek ketika berada 

di panti? 

 

Saya disini ya tanam-

tanam di sawah, tanam 

padi, ya bantu-bantu yang 

orang-orang tua, saya 

kasian mereka tenaganya 

terbatas kalo ga ada anak 

muda yang bantu-bantu itu 

gimana.. 

Kalo ketrampilan itu ga 

minat, ya pernah ikut 

kegiatan ketrampilan itu 

tapi ga rutin.. 

Tanam-tanam 

di sawah. 

Bantu-bantu 

orang tua.  

Pernah ikut 

ketrampilan 

tapi tidak rutin. 
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2. Apakah subyek 

merasa kegiatan-

kegiatan yang 

diadakan pihak panti 

ada manfaatnya? 

Ya ada manfaatnya, tapi 

saya pikir kalo misalnya 

nanti buat hidup diluar 

juga harus ada modal,  ya 

yang penting saya bisa 

belajar kalo memang bisa 

ya sukur.. 

Ada 

manfaatnya 

bagi subyek. 
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Wawancara Pelengkap : 

 Wawancara pelengkap I dilakukan kepada salah satu warga di 

Wisma Rehabilitasi Sosial Katolik (WIRESKAT) Blora, (KS, 30 

tahun) pada tanggal 18 Januari 2010.  

Pewawancara : ” Bagaimana pendapat tentang diri subyek yang anda 

ketahui ? ” 

”Wah dia itu orangnya ga bisa diem, kalo ada dia tu disini jadi 

rame..,dari dia mulai datang disini ya sudah suka ngobrol, bercanda, 

ga malu-malu kalo sama orang, ga seperti yang lain, biasanya yang 

baru datang itu pendiam, tapi ini ga..” 

 Wawancara pelengkap II dilakukan kepada salah satu warga di 

Wisma Rehabilitasi Sosial Katolik (WIRESKAT) Blora, (IV, 27 

tahun) pada tanggal 18 Januari 2010.  

Pewawancara : ” Bagaimana pendapat tentang diri subyek yang anda 

ketahui ? ” 

”Ya setau saya IRF itu orangnya cerewet mba, disini ya dia yang 

bisa dibilang paling cerewet, beda sama NS yang pendiem.., IRF itu 

cepet akrab kalo sama orang baru, ya awalnya kelihatan diem, tapi 

nanti kalo uda ketemu dua kali atau tiga kali dia udah berani ngajak 

ngomong dulu, apa ngajak guyonan gitu...” 
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