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PEDOMAN WAWANCARA DAN OBSERVASI 

 

A. PEDOMAN WAWANCARA 

1. Identitas Subjek 

a. Inisial 

b. Tempat tinggal lahir 

c. Usia 

d. Pendidikan terakhir 

e. Pekerjaan 

2. Latar Belakang 

a. Latar belakang pekerjaan subjek 

b. Kegiatan sehari-hari subjek 

3. Hubungan dengan Keluarga 

a. Orang tua menerima subjek dengan penyakitnya 

b. Saudara kandung menerima subjek dengan penyakitnya 

c. Keluarga besar (tante, om, dan saudara sepupu) menerima 

subjek dengan penyakitnya 

4. Hubungan dengan Lingkungan sekitar Subjek 

a. Interaksi dengan tetangga 

b. Interaksi dengan rekan kerja/kuliah/organisasi 

5. Pandangan tentang epilepsy 

a. Kapan terkena epilepsy 

b. Riwayat terkena epilepsy 

c. Pengertian epilepsy 
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d. Apa gejala-gejala epilepsy 

e. Cara mengatasi epilepsi 

6. Kebutuhan – kebutuhan Psikologis 

 

B. PEDOMAN OBSERVASI 

1. Kesan umum subyek secara fisik dan penampilan 

2. Respon subyek selama proses perkenalan 

3. Respon subyek selama wawancara 

4. Ekspresi subyek selama wawancara, misal senang, gembira, 

sedih, cemberut, gelisah, dan lain-lain 

5. Bahasa tubuh subyek selama wawancara, misal menggerak-

gerakkan tangan, sering menunduk, menghindari kontak mata, 

dan lain-lain 

6. Cara menjawab subyek apakah saat mengungkapkan hal tersebut 

terdapat penekanan-penekanan, pengulangan 
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PEDOMAN KODING 

 

No Kehidupan subyek (A) Koding 
Latar Belakang Subyek (1) 
a. Identitas diri A.1.a 
b. Latar Belakang pendidikan atau pekerjaan A.1.b 
Kehidupan subyek dirumah (2) 
a Hubungan dengan ayah, ibu dan saudara kandung A.2.a 
b Hubungan dengan keluarga besar A.2.b 
Kehidupan subyek dengan lingkungan (3) 
a Hubungan dengan teman kerja/kuliah, dengan 

warga sekitar. 
A.3.a 

Pandangan tentang Epilepsi (4) 
a Waktu terkena epilepsy A.4.a 
B Alur terkena epilepsy A.4.b 
c Arti epilepsy A.4.c 
d Tahu gejala-gejala saat kambuh A.4.d 
e Perasaan tahu bahwa menderita epilepsi A.4.e 

 

No Need yang dicari (B)  Koding 
1 Need of Order B.1 
2 Need  of Endurance B.2 
3 Need of Exhibition B.3 
4 Need of Abasement B.4 
5 Need of Achievement B.5 
6 Need of Dominance B.6 
7 Need of Deference B.7 
8 Need of Nurturance B.8 
9 Need of Succorance B.9 

10 Need of Aggresian B.10 
11 Need of Change B.11 
12 Need of intraception B.12 
13 Need of Affiliation B.13 
14 Need of Autonomi B.14 
15 Need of Heteroseksual B.15 
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LAPORAN HASIL 

Edward’s Personal Preferencr Schedule Test 

 

I. IDENTITAS SUBJEK I 

Nama   : F A 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Usia   : 20 tahun 

Status Marital : Belum Menikah 

Urutan kelahiran : 1 dari 3 bersaudara 

Pekerjaan  : Mahasiswa 

Suku   : Jawa 

Agama  : Islam 

Menderita epilepsy : Ya 

 

II. HASIL EPPS 

No Need Percentil Keterangan 
1 NeedofOrder 96 Tinggi 
2 NeedofEndurance 89 Tinggi 
3 NeedofExhibition 72 Sedang 
4 NeedofAbasement 63 Sedang 
5 NeedofAchievement 58 Sedang 
6 NeedofDominance 54 Sedang 
7 NeedofDeference 52 Sedang 
8 NeedofNurturance 52 Sedang 
9 NeedofSuccorance 50 Sedang 

10 NeedofAggresian 40 Sedang 
11 NeedofChange 33 Sedang 
12 Needofintraception 32 Sedang 
13 NeedofAffiliation 30 Sedang 
14 NeedofAutonomi 15 Rendah 
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15 Needof Heteroseksual 12 Rendah 
 

III. ANALISIS HASIL EPPS 

Berdasarkan hasil EPPS yang dilakukan dapat diketahui Need 

yang dimiliki oleh Subjek I sebagai penderita epilepsy adalah 

sebagai berikut : 

1) Need Of Order 

Need Order  yang didapat dari hasil EPPS Subjek tergolong 

tinggi yaitu, P = 96, yaitu Subjek memiliki keteraturan yang 

tinggi, terorganisir, rapi dalam perencanaan.  

2) Need OF Endurance 

Need Endurance yang didapat dari hasil EPPS Subjek tergolong 

tinggi yaitu P = 89, yaitu Subjek memiliki tanggung jawab tinggi 

terhadap pekerjaan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Tekun 

dan tidak mudah jenuh dengan situari yang dihadapi. 

3) NeedOfExhibition 

NeedExhibition  yang didapat dari hasil test EPPS Subjek 

tergolong sedang yaitu P = 72. Subjek memiliki keinginan untuk 

memamerkan apa yang dipunyai tetapi Subjek juga cenderung 

acuh terhadap lingkungan sekitarnya. 

4) NeedofAbasement 

Need Abasement yang didapat dari hasil test EPPS Subjek 

tergolong sedang yaitu P = 63. Subjek memiliki cukup merasa 

bersalah, menyesali diri, dan cukup merasa untuk di hokum 

akibat tindakannya. 

5) NeedofAchievement 
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Need achievement yang didapat dari hasil test EPPS Subjek 

tergolong sedang yaitu P = 58. Subjek memiliki cukup dorongan 

untuk bertindak lebih baik, cukup tertarik dengan tugas yang 

menantang walaupun kadang menyerah bila tugas yang 

diselasikan rumit. 

6) NeedofDominance 

Need Dominance yang didapat dari hasil test EPPS Subjek 

tergolong sedang, yaitu P = 54.Subjek merupkan pribadi yang 

ingin mengendalikan dan mengarahkan kelompok tetapi Subjek 

juga cenderung ingin hanya mengikuti tindakan yang dilakukan 

kelompok.. 

7) NeedofDeference 

Need Deference yang didapat dari hasil test EPPS Subjek 

tergolong sedang, yaitu P = 52. Subjek memiliki keinginan yang 

cukup untuk mempengaruhi orang lain dan sering fokus pada diri 

sendiri, sulit patuh tehadap orang lain dan cenderung melakukan 

dengan cara sendiri. 

8) NeedofNurturance 

Need nurturance yang didapat dari hasil test EPPS Subjek 

tergolong sedang, yaitu P = 52, yaitu Subjek merupakan pribadi 

yang kaku tetapi bilang telah memiliki kepercayaan pada orang 

lain maka dia akan menjadi pribadi yang terbuka. 

9) NeedofSuccorance 

Need succorance yang didapat dari hasil test EPPS Subjek 

tergolong sedang, yaitu P = 50, yaitu Subjek pribadi yang cukup 
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independen dan tidak tergantung dengan situasi sosial, walaupun 

Subjek juga sering mencari support orang lain dalam tindakan 

yang dilakukannya. 

10) NeedofAggresian 

Need Aggresian yang didapat dari hasil EPPS Subjek tergolong 

sedang, yaitu P = 40, yaitu Subjek memiliki kepribadian yang 

cukup tenang walaupun kadang Subjek sering mengalami konflik 

apabila terjadi perbedaan pendapat. 

11) NeedofChange 

Need change yang didapat dari hasil EPPS Subjek tergolong 

sedang, yaitu P = 33, yaitu Subjek tidak begitu tertarik dengan 

hal-hal yang baru atau melakukan perubahan karena bila Subjek 

merasa nyaman dengan apa yang telah silakukan makan itulah 

yang akan menjadi kebiasaan Subjek. 

12) Need of Intraception 

Need Intraception yang didapat dari hasil EPPS Subjek tergolong 

sedang yaitu P = 32, Subjek lebih menggunakan perasaannya 

dalam setiap tindakan uuyang dia lakukan, tanpa pernah 

menunjukan minat terhadap probel yang dialami orang-orang 

disekitarnya. 

13) Need of Affiliation 

Need Affiliation yang didapat dari hasil EPPS Subjek tergolong 

sedang yaitu P = 30, Subjek memiliki aktivitas yang padat tetapi 

Subjek merupakan pribadi tertutup. 

14) Need of Autonomi 



136 
 

Need Autonomi yang didapat dari hasil EPPS Subjek tergolong 

rendah, yaitu P = 15, yaitu Subjek memiliki ketergantungan 

tinggi terhadap orang lain. 

15) Need of Heteroseksual 

Need Heteroseksual yang didapat dari hasil EPPS Subjek 

tergolong rendah yaitu P = 12. Subjek tidak mudah tertarik 

dengan lawan jeis, tidak terlalu terpengaruh dengan lawan jenis. 

 

IV. KESIMPULAN 

Dari hasil EPPS tersebut menunjukkan ada 2 need yang intensitasnya 

tinggi diantaranya adalah need of order dan need of endurance. 

Selain need yang intensitasnya tinggi juga ada need yang 

intensitasnya rendah, yaitu need of autonomy dan need of 

heteroseksual, 
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VERBATIM HASIL WAWANCARA SUBJEK I 

 

Pertanyaan Jawaban Koding Keterangan 
Selamat Pagi mas  Pagi juga mas    
Maaf mengganggu 
sebelumnya. Saya mau 
minta waktu sebentar 
untuk mewawancarai 
mas FA 

iya ndak apa-apa mas, 
santai aja mumpung pas 
selo waktunya..hehehe 

  

Nama lengkapnya 
siapa mas ? 

FA A.1.a 
 

Subjek menyebut 
identitas diri 

Tempat dan tanggal 
lahirnya mas ? 

Salatiga, 21 Februari 
1994 

Usia sekarang berapa 
mas ? 

20 tahun mas  

Sekarang mas kuliah 
atau kerja? 

A.1.b Kuliah mas, ya disalah 
satu universitas di sala 
tiga mas 

Pendidikan 
subjek masih 
mengenyam 
pendidikan S1 
salah satu 
uneversitas disala 
tiga. 

Ini mas tinggal 
dirumah sama orang 
tua atau gimana? Kok 
sepi ya. 

Iya mas saya tinggal 
sama ibu dan ayah mas. 
Cuma  ayah sama ibu 
lagi kerja mas. 

  

Hubungan mas dengan 
keluarga mas 
bagaimana setelah 
mereka tahu sakit 
mas? 

Baik-baik saja sih mas. 
Apalagi ibu, dia tambah 
protektif buat  

A.2.a 

jagain saya. Kalau ayah 
ya biasa aja, tapi tetap 
mengingatkan untuk 
tetap jaga kesehatan. 
Kalau adik-adik saya 
mereka tidak pernah 
mengungkit-ungkit 
penyakit saya mas. 
Mereka menerima saya 
apa adanya mas. 

Hubungan 
dengan orang tua 
dan kakak adik 
baik dan terjaga. 
Walau subjek 
terkena epilepsy 
keluarga inti 
subjek menerima. 
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Masnya lebih dekat 
dengan ayah atau ibu? 

Gimana ya mas? saya 
dekat dengan kedua-
duanya. Saya sering 
cerita masalah sama 
ayah, juga sama ibu. 
Jadi gak dibeda-bedain. 
Hanya saja ya ibu lebih 
protektif banget mas, 
gak boleh ini itu. Jadi 
ngerasa banget 
terkekang. Kalau ayah, 
lebih sedikit ngebebasin 
Cuma gx langsung 
bilang, ayah lebih 
ngasih pilihan. Jadi saya 
harus nenetuin sendiri. 

  

Kalau keluarga besar 
dari ayah dan ibu mas, 
apakah mereka tahu 
mas terkena epilepsy, 
dan bagaimana 
hubungan mas dengan 
mereka? 

Kalau keluarga besar sih 
ndak tahu penyakit saya 
yang sebenarnya mas. 
Soalnya memang ndak 
dikasih tahu.

Ya biasa aja mas, 
mereka gak tau saya 
sakit epilepsy jadi saya 
bisa masih berhubungan 
baik mas. walau Cuma 
ya say hai saja. 

 Mereka 
tahu saya hanya sakit 
kepala dan darah tinggi 
mas. Itu saja. 

A.2.b Keluarga besar 
subjek tidak 
mengetahui 
subjek terkena 
epilepsy 
sehingga 
hubungan 
merekaa masih 
sangat baik. 

Hubungan dengan 
lingkungan sekitar 
atau orang lain 
bagaimana? 

Hmmm ya seadanya 
mas hubungan dengan 
mereka. Kayak sama 
teman kuliah ya kalau 
ada tugas aja.  
Tapi saya punya 
beberapa sahabat mas 
yang ya mereka selalu 
ada untuk saya, support 
saya. 

A.3.a 

Kalau lingkungan 
sekitar rumah ndak 

Hubungan subjek 
dengan orang-
orang sekitar 
subjek ada yang 
terjaga baik ada 
yang tidak 
terjaga dengan 
baik. Subjek 
memiliki 
beberapa teman 
akrab 
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akrab mas. Soalnya ada 
sebagian yang tahu 
penyakit saya dan 
sedikit menghindar dari 
saya mas. Ya tahu 
sendiri pandangan orang 
tentang epilepsy mas. 

Mas ini orangnya 
bagaimana ya? 
Maksudnya disini mas 
bisa menggambarkan 
sifat-sifatnya mas. 

Kalau saya sih 
sebenarnya enak mas 
orangnya. Saya 
orangnya cukup sabar 
mas ya gak mudah 
emosi gitu mas, tapi 
kalo udah ada suatu hal 
yang cukup 
mengganggu 
ketenangan hidupku ya 
bisa-bisa aku marah 
mas.

 

 Ya intinya walau 
saya orang yang sabar 
cuma kalo udah ada hal 
yang sangat 
mengganggu hidup saya 
ya jangan tanya ada 
toleransi lagi atau tidak. 

 

Maaf sebelumnya 
mas, pada usia berapa 
di diagnosa oleh 
dokter mas sakit 
epilepsi ? 

Kalau diagnose dokter 
saat usia 14 atau 15 
tahun masemmm…. 
agak lupa pastine mas,

A.4.a 

 
yang tau detailnya ibuku 
mas.  tapi kalau 
serangan yang pertama 
kali masih ingat kalo 
gak salah pas SMP kelas 
1 semester 2 mas. Itu di 
kelas mas.  

Subjek tahu 
kapan terkena 
epilepsy 

Bolehkah diceritain 
mas? 

Boleh mas, gini 
ceritanya….kayak di 
TV aja nih, hehehe. 

A.4.b 

Pertama kali kambuh 
pas aku tidur siang mas. 
pas tidur itu aku mimpi 

 
 
 
 
 

Riwayat subjek 
terkena epilepsy 
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buruk, namun dalam 
mimpi tersebut aku 
ketakutan dengan hal 
yang aku 
alamai,mimpiny apa apa 
aku udah lupa mas udah 
lama juga. Yang pasti 
aku ingat kambuh 
pertama kali itu pas aku 
masih SMP kelas 1 
semester 2 

 
 
 
 
A.4.a 

 
 
 
Waktu terkena 
pertama kali. 

Berarti mas waktu itu 
ndak ngerti mas sakit 
apa? 

Belum mas. Jadi 

Setelah hasil 
pemeriksaan keluar 
ternyata hasilnya 
normal-normal saja 
tidak menunjukan suatu 
kejanggalan apapun. 

waktu 
itu saya beberapa hari 
dirumah sakit, mungkin 
sampai semingguan 
mas.Disana saya 
melakukan beberapa 
pemeriksaan mas, kaya 
citi scan, trus cek darah, 
urine. 

A.4 b Riwayat terkena 
epilepsy 

Mas tahu mas 
menderita epilepsy 
dari orang tua atau 
dokter? 

Kalau itu aku tahu 
langsung dari dokternya 
mas. jadi aku dan kedua 
orang tuaku ke dokter 
untuk memberikan hail 
pemeriksaan yang di 
sarankan. Dari hasil 
pemeriksaan itu kata 
dokter tidak 
menunjukkan sesuatu. 
Tetapi jika di lihat dari 
gejala yang aku alami 
dalam beberapa bulan 
maka dokter 
mendiagnosa aku 
terkena epilepsy.  
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Menurut mas sendiri 
epilepsi itu apa mas? 
Mas tahunya dari buku 
atau dari media 
lainnya? 

Iya mas besoknya pas 
disekolah saya cari 
dibuku, diperpus.

Beberapa hari kemudian 
saya kedokter. Didokter 
saya dijelaskan 
semuanya. Lalu dokter 
menyuruh saya untuk 
minum obat, terus harus 
cek up ke dokter 
sebulan sekali, tidak 
boleh kecapean, tidak 
boleh mikir berat. 

 
Maklum dulu internet 
belum setenar sekarang 
mas. 

Hmmm… sebenernya 
sama mas, saya 
mengartikan epilepsy itu 
dari dulu samapai 
sekarang ya sama, 
hanya sekarang saya 
sedikit lebih mengerti 
tentang epilepsy mas.  
Epilepsi itu adalah 
penyakit yang 
menyerang syaraf otak.

A.4.c 

 
Waktu itu saya hanya 
berfikir ya berarti 
otakku ada masalah 
mas. Cuma sekarang ya 
saya tahu mas bahwa 
epilepsy itu bukan 
hanya itu, tapi ada 
sesuatu didalem otak 
yang salah mas. Seperti 
penyempitan atau dulu 
waktu kecil pernah 
jatuh. Tapi kalau saya 
kata ibu saya waktu 
kecil saya tidak pernah 
jatuh sampai kena 

Subjek tahu arti 
epilepsy.  
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kepala mas. Jadi 
kayaknya hanya di otak 
saya ada yang beda dari 
orang lain mas.  

Ooo…kalau kambuh 
itu gejalanya apa saja 
sih mas? 

Wahhh….bentar ya 
mas…saya inget2 dulu 
karena apa ya mas. 
Yang saya tahu itu kalau 
pusing banget, terus 
mata itu kayak ada yang 
terbang-terbang kalau 
biasanya dibilang itu 
kunang-kunang mas.

Nah kalau proses pas 
kejang-kejang saya ndak 
begitu tahu tapi yang 
pasti saya ndak sadarin 
diri mas.  

 
Nah itu kalau lama, 
udah alamat deh bisa-
bisa langsung nyerang 
dan kejang-kejang. 

Kalau kata temen-temen 
dan cerita ayah ma ibuk, 
saya itu kejang-
kejangnya kaki saya 
kaku semua, trus mulut 
saya harus di masukin 
sendok, takutnya kegigit 
lidah saya. 
Seperti itu mas intinya 

A.4.d Subjek tahu 
gejala saat 
kambuh : pusing, 
kunang-kunang, 
kejang-kejang. 

Oke…terus bagaimana 
perasaan mas waktu 
tahu itu pertama 
kalinya? 

Kecewa sih mas. A.4.e Kok 
saya harus menderita 
penyakit ini 
mas.Banyak diluar sana 
yang menyatakan bahwa 
epilepsy itu penyakit 
menular dan harus 
dijauhin, itu yang 
membuat saya sedikit 

Perasaan subjek, 
kecewa saat tahu 
subjek epilepsi 
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down mas. Apa lagi 
kadang dibilang 
penyakit gila. 

Mas tadi berkata 
bahwa banyak yang 
berpresepsi ini 
penyakit menular, 
apakah memang 
menular? 

Hahahhaha… berarti 
nanti mas ketularan 
loh... 
Gak mas epilepsy ini 
tidak menular, hanya 
saja ini bisa dibilang 
penyakit keturunan, atau 
penyakit bawaan sejak 
kecil

A 4.c 

.  Bisa juga 
epilepsy disebabkan 
benturan dikepala 
dengan benda, hal itu 
bisa terjadi kalau jatuh. 

Arti epilepsy 
sebenarnya tidak 
menular, dan 
subjek 
mengetahui 
pandangan 
masyarakt yang 
ada. 

Dari jawaban mas 
diatas, tetang persepsi 
orang diluar sana, 
apakah ada keinginan 
untuk berbaur dengan 
orang-orang yang 
berada di sekitar anda 
? bagaimana caranya ? 
 

Cara saya agar bisa 
berbaur yaitu dengan 

Ya saya ingin sekali 
berbaur dengan 
masyarakat, saya tidak 
mau dengan saya 
menderita penyakit 
epilepsi masyarakat 
malah menjauhi saya 
dengan tujuan tidak mau 
terlular. Karena ada 
beberapa tetangga yang 
tahu saya terkena 
epilepsy ini malah 
menjauh mas dari saya. 
Makanya ya saya 
kadang malas untuk 
berbaur, ya seperlunya 
saja mas. 

B.13 

cara melakukan 
pendekatan terhadap 
sesama misal memberi 
pertolongan jika ada 
yang membutuhkan 
pertolongan, memberi 
pengertian apa itu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.8 

Need of 
Affiliation 
Subjek ingin 
berbaur dengan 
masyarakat tetapi 
subjek takut 
masyarakat 
menjauh karena 
subjek terkena 
epilepsi 
 
 
Need of 
Nurturance 
Dengan 
membantu orang 
lain subjek ingin 
terbuka kepada 
orang disekitar 
subjek apa yang 
dimaksud dengan 
epilepsy. 



144 
 

epilepsi kepada orang-
orang yang ada disekitar 
saya. Tetapi hanya 
segelintir yang percaya 
mas. 

Apakah berhasil 
dalam menyakinkan 
masyarakat tersebut 
mas? 

Tidak sih mas, ya 
dengan saya terbuka 
meraka ya seperti yang 
saya bilang segelintit 
yang percaya. Karena di 
Indonesia sudah kayak 
jadi budaya bahwa 
epilepsy itu penyakit 
gila. 

  

O yaaa…dengan 
adanya pemikiran di 
masyarakat awam 
seperti itu dan ketidak 
percayaan, mas 
merasa terhambat 
untuk menyelesaikan 
pekerjaan mas? 
Apalagi dengan 
adanya sakit epilepsy? 

Sampai saat ini saya 
tidak merasa ada 
hambatan dalam 
menyelesaikan aktivitas 
saya
Hhhmm…. 

. 
saya 

melakukan aktivitas 
saya dengan senang hati 
jika saya merasa tidak 
mampu ya tidak saya 
kerjakan kalau mampu 
ya saya kerjakan,

B.2 

 jadi ya 
saya harus tau kondisi 
saya di saat apapun. 

Need of 
Endurance  
 
Subjek memiliki 
tanggung jawab 
yang tinggi 
dalam 
menyelesaikan 
pekerjaannya. 

Dengan cara apa sih 
mas mas 
membuktikan kalau 
kamu mampu walau 
kondisimu seperti ini? 

Jujur ya mas. B.5 Secara 
akademis saya tidak 
terlalu pintar. Tetapi 
saya selalu ingin 
menunjukkan saya bisa 
melakukannya dengan 
sebaik mungkin mas. 
Saya bisa memperbaiki 
alat elektronik, genteng 
bocor, dll. ya yang 
berhubungan dengan 
peralatan rumah. Dan 
banyak yang meminta 
tolong untuk 

Need of 
Achievement 
 
Subjek merasa 
tidak terlalu 
unggul di 
akademis, tetapi 
subjek memiliki 
keahlian 
memperbaiki 
peralatan rumah 
tangga. 
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memperbaiki. 
Boleh saya tahu mas 
kegiatan mas sehari-
hari? 

Boleh mas. Tapi yaaa 
jangan kecewa loh mas, 
heheheh… saya cuma 
kuliah, trus pulang 
kerumah. Soalnya ibuk 
nda ngijinin kemana-
mana, apalagi kecapean.

B.7 

 
Hehehhehe… selain itu 
ya ngerjain tugas, 
mandi, minum obat, 
palingan nongkrong ma 
temen, maen gitar 
hihihihi… 

Need of 
Deference 
 
Subjek 
dipengaruhi oleh 
ibuknya untuk 
kemana-mana 
sampai kecapaian 

Hahahha…masnya 
bisa aja. Wah kalau 
ada kegiatan diluar 
gimana mas? 

Karena seperti yang 
sayang bilang mas, 
kalau ibu itu protektif 
banget. 

Itu arus ijin ibuk mas. 

Jadi ya harus 
ijin dulu mau lakuin apa 
aja mas.

B. 14 

 Mau kegiatan 
diluar, harus acc ibu 
dulu. 

Need Of 
Autonomy 
 
Subjek tidak 
mampu untuk 
mandiri dengan 
kondisi 
kesehatan subjek 

Oooo….lalu 
bagaimana sikap mas 
dengan peraturan yang 
sudah ditetapkan? 
apakah mas menaati 
peraturan tersebut? 

Sikap ya saya ya biasa-
biasa saja karena 
peraturan itu sudah 
dibuat dengan 
sedemikian rupa untuk 
kepentingan bersama. 
Saya rasa peraturan 
yang ada itu membuat 
saya terkekang, tetapi ya 
itu buat kebaikan saya 
mas. kalau saya tidak 
mengikuti peraturan dari 
ibu dan ayah saya sakit 
merepotkan diri saya 
juga, dan ya terutama 
merepotkan ayah dan 
ibu. 
Ya saya harus menaati 
peraturan tersebut, 

B. 7 Need Of 
Deference  
 
Subjek patuh 
akan peraturan 
yang ditetapkan 
oleh ibunya. 
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Untuk apa sih mas 
mas menaati peraturan 
tersebut? 

Ya untuk saya tidak 
kambuh mas. 
Selain itu biar bisa 
berkegiatan, dan ndak 
kambuh-kambuh lagi. 

  

Tadi mas bilang 
melakukan hal buruk. 
Hal buruk apa ya mas 
disini? 

Ya kalau kecapean, 
pikiran berat, makan 
sembarangan dan lebih 
parah lupa minum obat. 
Itu menimbulkan hal 
buruk, saya kambuh dan 
merepotkan orang tua. 

  

Ooo…gitu ya mas. 
apakah sekarang 
masih sering control 
adakah peraturan dari 
dokter untuk mas 
sendiri? 

Iya mas… sekarang 
masih control Cuma 
sekarang 3 bulan sekali

Masih malah saya 
sekarang tergantung 
sama obat. 

, 
dan ini ada rencana mau 
ganti dokter. 

Itu juga mau liat apakah 
dosis obat bisa diturunin 
atau ndak. Takutnya 
keracunan obat mas. 

Jadi saya harus minum 
obat 3 kali 
sehari…kalau kontrol 
sih 3 bulan sekali…trus 
harus cek up  1 tahun 
sekali mas… 

Hmmm… kalo dari 
dokter sih ya yang 
mengekang itu obat si 
mas. Kebetulan saya ini 
darah tinggi mas. Jadi 
bener-bener arus dijaga 
pola makannya. 

B.7 Need Of 
Deference. 
 
Subjek patuh 
akan peraturan 
dari dokter. 

Kalau ndak minum 
obat apakah efeknya 
sih mas? Apakah 
kambuh atau 
berdampak lainnya? 

Ya kambuh sih mas.  
Cuma sebisa mungkin 
harus teratur mas. Kalau 
ndak ya kambuh kapan 
saja. sama jangan 
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kecapean mas. 
Pernahkah kambuh 
dijalan tanpa orang tua 
atau teman yang tahu 
kondisi mas saat itu 
mas? 

alhamdulilah sampai 
saat ini saya belum 
pernah kambuh saat 
dijalan atau saat tidak 
ada siapapun di samping 
saya yang tahu saya 
punya penyakit ini. Tapi 
gini mas, kemana pun 
saya pergi biasanya saya 
bawa sendok besi atau 
handuk kecil untuk 
mengganjal gigi saya 
biar lidah saya tidak 
tergigit gitu mas. 

B.14 

saya 
butuh orang mas buat 
nemenin saya kalau 
saya kemana-mana, 
takut kambuh. 

Need Of 
Autonomy 
 
Saat subjek 
kambuh subjek 
memerlukan 
orang 
disekitarnya 

Trus apakah itu bisa 
mengganggu kegiatan 
mas? 

Hmmm…. 
Iya mas ganggu banget 
kalau udah kambuh. 
Obat pun gx bisa 
membantu. Kalau udah 
gitu ada dua 
kemungkinan masuk 
rumah sakit, atau 
istirahat total 4-5 harian. 
Yang pasti kegiatan 
saya ya gitulah kocar 
kacir mas. 

  

Saat mas kambuh gitu 
bantuan apa yang anda 
harapkan dari orang-
orang yang ada 
disekitar anda? 

B.9 Kalau pas kambuh ya 
butuh bantuan untuk 
menyediakan keperluan 
saat kambuh saja seperti 
handuk, ember , orang-
orang disekitar untuk 
menahan posisitubuh 
agar selalu dalam posisi 
yang aman.  

Need Of 
Succorance 
 
Subjek 
tergantung 
dengan orang 
lain saat subjek 
kambuh untuk 
menyediakan 
keperluan subjek. 

Saat kambuh gitu Need Of Ya pengennya si ibu ma 
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siapa sih mas yang 
pengen ada didekat 
mas 

ayah mas Succorance . mereka sudah 
cukup kalau dalam 
sikon aku kambuh 

 
Subjek lebih 
memiliki 
ketergantungan 
tinggi dengan 
kedua orang 
tuanya subjek 
ingin selalu dekat 
dengan orang 
tuanya 

Lalu apa mas ada 
keinginan untuk 
dimanja saat bersama 
mereka? 

Kalau itu iya mas. 
Pengen banget dimanja. 
Disuapin saat makan, 
disibin, di layani, 
pengen apa-apa 
diturutin.

Need Of 
Succorance 

 Walau sudah 
pulih tetap ada 
keinginan untuk di 
sayang lebih mas. 

 
Bentuk 
ketergantungan 
ini adalah dengan 
cara subjek 
dimanja. 

Baiklah kalau begitu. 
Kita balik ke aktivitas 
ya mas. 
Dalam kegiatan 
sehari-hari apakah 
mas sendiri membuat 
jadwal dan 
menentukan target 
dalam aktivitas mas 

Ya saya membuat 
jadwal terlebih dahulu 
sebelum saya 
melakukan setiap 
aktivitas yang akan 
dilakukan, ya biar bisa 
tertata gitu

Kalau tentang target 
saya tidak terlalu 
memberi target dalam 
setiap aktivitas yg saya 
kerjakan. Ya saya pikir 
jika saya terlalu 
menargetkan dalam 
aktivitas, bisa 
merugikan diri saya 
sendiri di kemudian 

. Tapi tidak 
menutup kemungkinan 
saya tidak menggunakan 
jadwal yang aku buat 
untuk hal-hal yang 
mendesak. 

B.1 Need Of Order 
 



149 
 

hari.  
Berarti kalau mas 
mengerjakan tugas 
dengan waktu yang 
singkat, apakah akan 
dikerjakan hingga 
selesai atau tidak? 

B.2 Ya harus sampai selesai 
mas, karena tugas yang 
di ambil itu merupakan 
tanggung jawab yang 
harus diselesaikan. 

Need Of 
Endurance 
 
Subjek 
menganggap 
tugas adalah 
tanggung jawab 
yang harus 
diselaesaikan. 

Bagamana cara anda 
mengatur waktu agar 
tidak mengganggu 
kesehatan mas ? 

Cara mengaturnya ya di 
atur aja mas kapan harus 
istirahat kapan harus 
mengerjakan, misal saat 
saya mengerjakan 
jangan terlalu tegang 
dan harus inget waktu 
istirahat jangan 
keterusan

B.1 

, ya gitulah 
mas yang saya lakukan 
jika mengerjakan tugas 
dengan jangka waktu 
yang singkat, hehehe 

Need Of Order 
 
Subjek memiliki 
jadwal sehingga 
saat mengerjakan 
pekerjaan subjek 
juga harus 
mengikuti 
jadwal. Sehingga 
jadwal tersebut 
berfungsi untuk 
subjek memiliki 
waktu istirahat. 

Mas selain orang tua 
dan mas sendiri, siapa 
aja sih yang tahu 
tentang sakit mas ini? 

Hhmmm..  
Kalau yang tau sakit aku 
ya yang pasti keluarga 
tahu semua, seppuku aja 
hanya 1 yang tahu, 
kalau temen kuliah atau 
teman main gak tau 
mas. tapi semua 
sahabatku tau semua 

 

Tanggapannya mereka 
gimana mas? 

Alhamdulilah 
mas…kalau teman saya 
menerima saya apa 
adanya mas. 

  

Oyaa mas apakah anda 
memiliki teman dekat 
lawan jenis? 

Teman yang gimana 
dulu nih mas, banyak 
lo…hehehe 
Ya kalau temen deket ya 
ada mas  

B.15 
 

Need Of 
Heteroseksual 
 
Subjek memiliki 
teman wanita 
banyak, tetapi bagaimana hubungan Hubungan dengan 
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anda dengan teman 
anda tersebut ? apakah 
dia mengetahui 
kondisi anda dan 
bagimana reaksinya ? 

teman lawan jenis saya 
dekat sekali mas ya bisa 
dibilang seperti adik 
sendiri gitu, bukan pacar 
loh mas. 
Reaksi dia awalnya sih 
agak kaget ya, kenapa 
kok saya sampai terkena 
epilepsi gini, tapi lama-
lama dia sudah terbiasa 
kok mas. Malah teman 
saya itu sudah tau harus 
bagaimana saat saya 
kambuh, jadi saya itu 
tenang mas kalau ada 
dia pas kambuh 

bila teman dekat 
sekali wanita 
hanya satu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subjek ada 
keinginan untuk 
berhubungan 
dengan lawan 
jenis.  

Apakah mas memiliki 
keinginan untuk 
berhubungan dengan 
teman lawan jenis? 

Ada mas. 
Hanya saya takut mas 
apakah nanti orang yang 
akan dekat dengan saya 
bisa menerima kondisi 
saya yang memiliki 
sakit epilepsy ini. 

Oya mas….kalooo 
dengan teman-teman 
mas tersebut mas 
melakukan kegiatan 
apa aja? 

Yaa…kebetulan kita 
sama-sama hobi 
treveling mas. Jadi ya 
gitu-gitu aja. Paling 
ngerjain tugas kuliah, 
curhat-curhatan, cerita-
cerita gitu-gitu aja mas. 

  

Dalam melakukan 
kegiatankan pasti akan 
melakukan kesalahan 
atau marah-marahan.. 
Bagaimana sikap mas 
jika mas atau teman 
mas melakukan 
kesalahan? 

Jika temen saya belum 

Saya ya minta maaf 
terlebih dahulu mas, 
kecil atau besar 
kesalahan yang saya 
perbuat. Nah kalau 
temen yang saya yang 
juga salah itu saya 
maafkan terlebih dahulu 
mas sebelum temen 
meminta maaf pada 
saya. 

B.4 Need Of 
Abasemenet 
 
Subjek mudah 
merasa bersalah, 
dan memaafkan 
dengan cepat 
kesalahan orang 
lain. 
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bisa menerima 
permintaan maaf saya, 
ya saya akan terus minta 
maaf tetapi di saat sikon 
yang sudah kondusif. 

Selain teman-teman 
itu ada lagi tidak 
teman lainnya? 

Ada mas.. 
Paling teman kelompok 
untuk tugas kuliah, 
teman di kelas, trus 
teman dikomplek mas

B. 13 

. 
Tapi gx terlalu deket 
mas ya saya jaga jarak 
mas tsayat mereka tidak 
menerima saya, tapi 
saya ingin berteman 
dengan mereka. 

Need Od 
affiliation 
 
Subjek 
berhubungan 
dengan 
kelompok hanya 
sebatas teman, 
karena subjek 
jaga jarak takut 
karena di 
cemooh. 

Dari perasaan itu, 
apakah ada keinginan 
mas untuk 
menunjukkan diri mas 
kepada orang lain? 
Bagaimana caranya? 

Iya saya ingin 
menunjukkan diri saya 
walau dengan kondisi 
yang seperti ini.  
Cara saya 
menunjukkannya yaitu 
dengan membuktikan 
bahwa saya itu mampu 
melaksanakan aktivitas 
atau pekerjaan yang 
orang lain anggap saya 
tidak mampu 
mengerjakannya

B.3 

. Misal 
menjadi panitia dalam 
suatu acara, saya 
mampu menyelesaikan 
tugas yang diberikan 
dengan baik. 

Need Of 
Exhibition 
 
Ada keinginan 
dari diri subjek 
untuk 
menunjukkan 
dan 
membuktikan, 
walau subjek 
terkena epilepsy 
subjek masih 
mampu 
beraktivitas 
seperti orang 
lain. 

Berarti mas pernah 
jadi panita? Panitia 
apa saja mas kalau 
boleh saya tahu! 

Wah sedikit sih mas. 
Tapi kalau panitia ya 
paling acara kampus, 
atau kegiatan diluar 
kampus kayak karang 
taruna gitu mas. Tapi 
tidak terlalu sering sih. 

B 5 Need Of 
Achievement 
 
Subjek 
menunjukkan 
prestasinya 
dengan cara 
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mengikuti panita, 
karang taruna 

Wahhh… 
Mas kalau di sebuah 
organisasi atau 
perkumpulan ada yang 
namanya diskusikan. 
Apakah mas sendiri 
sering mengutarakan 
pendapat mas? 

Sebelumnya ya saya 
mengikuti dulu alur 
yang ada lalu pas ada 
kesempatan ya saya 
ngomong aja pendapat 
yang saya pikirkan soal 
diterima atau di tolak ya 
urusan belakang mas 
yang penting saya bisa 
menyampaikan 
pendapat saya dulu. 

  

Tapi kadang adakah 
keraguan akan 
pendapat yang 
diutarakan? 

Hmmm…kalo keraguan 
ndak ada sih mas. 
Hanya saja takut untuk 
menyampaikan karena 
kadang terfikir apakah 
mampu ya saya 
melakukan apa yang 
saya utarakan nanti. Itu 
sih mas. Tapi ya saya 
harus nyoba, kalau tidak 
nanti kayak ini terus. 

  

Bila terjadi perbedaan 
pendapat mas akan 
seperti apa? 

Saya ini orangnya males 
untuk nyari konflik mas. 
Jadi saya liat dulu siapa 
yang saya ajak debat 
mas. kalau orangnya 
egoisnya tinggi ya saya 
mengalah kalau bisa 
diajak berantem ya saya 
akan pertahankan 
pendapat saya. 

B. 10 Need Of 
Aggresion 
 
Subjek akan 
melakukan 
konfrontasi bila 
adanya 
perbedaan 
pendapat. Tetapi 
dalam hal ini  
subjek akan 
mundur dari 
perbedaan 
pendapat bila 
subjek berfikir 
hal ini tidak 
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memungkinkan 
untuk subjek. 

Dari jawaban mas 
tersbut, mas ingin 
mencoba hal-hal yang 
baru. Berarti mas 
ingin adanya 
perubahan dalam 
hidup mas? 

Pasti perlu perubahan 
mas, saya tidak mau 
hidup saya seperti ini 
terus saya pingin terus 
berubah ke arah positif 
bukan berubah ke arah 
yang negatif. 

Iya mas. Pasti saya 
ingin berubah. 

B.11 Need Of Change 
 
Subjek ingin 
berubah kearah 
positif. Subjek 
melakukan 
perubahan 
dikarenakan 
ketidak inginan 
subjek selalu 
seperti ini. 

Bagimana cara anda 
melakukan perubahan 
di kondisi anda saat 
ini ? 

Ya mungkin dengan 
cara terus mengevaluasi 
diri sendiri, sudah baik 
atau belum, jika ada 
kesalahan salahnya 
dimana itu yang harus 
diperbaiki ya walaupun 
perlu waktu untuk 
memperbaikinya.

Perubahan 
dengan cara 
mengevaluasi 
diri sendiri.  

 Ya 
intinya terus 
mengevaluasi dirilah 
mas. 

Maaf mas. Disini 
maskan minum obat 
terus menerus. Apakah 
ada perasaan dalam 
diri mas untuk seperti 
teman-teman mas 
yang tidak meminum 
obat terus menerus? 
Kenapa? 

Ndak papa 
mas…hehehhe…. 
Iya  pingin donk mas, 
kayak teman-teman gak 
minum obat tiap hari 
gitu mas. Ya ingin 
bebas dari obat kimia. 
Kadang saya itu merasa 
kurang nyaman jika saat 
sama teman-teman saya 
harus minum obat

B.12 

. Saya 
pernah di tanyai teman 
saya “kamu sakit apa 
kok minum obat terus 
sampai sekarang ? ya 
saya jawab aja ini 
vitamin dari dokter”  

Need Of 
Intraception 
 
Subjek memiliki 
keinginan untuk 
sama seperti 
orang lain. 
menempatkan 
diri sama orang 
lain. 
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soalnya tidak semua 
teman saya tau sakit 
yang saya derita. 

Tapi meraka 
menerima maskan 
atau menanya-
nanyakan lebih lanjut? 

Kadang ada yang nanya 
mas. Sampai saya arus 
sedikit tegas, kalau ini 
vitamin. Tapi kadang 
ada yang menerima. 
Mungkin yang 
menerima melihat obat 
saya bukan kayak obat 
dokter atau sakit 
tertentu, karena didalam 
botol mas. 
Heheheheheh…… 
Tapi malah temen-
temen saya itu yang 
ngingetin untuk minum 
obat mas. 

  

Mas boleh tanya 
apakah mas pernah 
bertemu dengan 
sesama yang 
menderita penyakin 
sperti mas ini? 

Belum pernah mas 
kalau ngobrol secara 
langsung. Tapi kalau 
dari media social 
pernah. Karena di 
facebook ada 
perkumpulan yang 
menderita penyakit 
seperti saya.  Jadi ya 
ngobrol disana. 

Tetapi mas saya pernah 
ketemu orang yang 
mendertia penyakit yang 
berbahaya dari pada 
saya. Ternyata mereka 

Saling 
sharing mas, dan 
menurut saya masalah 
yang dihadapi penderita 
seperti saya juga sama, 
takut orang menjauhin 
kita, takut tidak bisa 
menikah, malu punya 
sakit seperti ini. 

B. 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. 12 

Need Of 
Affiliation 
 
Subjek 
berhubungan 
dengan sesama 
penderita 
epilepsy. 
 
 
Need Of 
Intraception 
 
Subjek 
berhubungan 
dengan orang 
yang menderita 
sakit yang sama 
dengan subjek, 
dan mengetahui 
keluhan-keluhan 
yang dirasakan 
oleh orang-orang 
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lebih down dari saya. yang menderita 
sakit yang sama 
atau lebih dari 
yang dia rasakan. 

Wah apakah mas 
memiliki keinginan 
untuk memberi 
perhatian pada teman 
mas yang sedang 
mengalami musibah 
tersebut. Padahal 
kondisi mas tidak 
memungkinkan untuk 
membantu? 

Pasti ada mas. Ya walau 
kondisi saya tidak 
memungkinkan untuk 
selalu memperhatikan 
setidaknya bisa terus 
saling menghubungi 
keadaan masing-masing.

B.8 

 
Seperti itu mas yang 
sering saya saya 
lakukan saat kondisi 
saya sedang tidak 
memungkinkan untuk 
terus memperhatikan 

Need Of 
Nurturance 
 
Subjek memiliki 
keinginan untuk 
memperhatikan 
orang lain 
walaupun 
keadaan subjek 
yang tidak 
memungkin. 

Apakah ada keinginan 
untuk menjadi 
pendorong semangat 
orang lain atau 
mempengaruhi teman 
untuk ikut dengan mas 
atau berbagi dengan 
mas? 

Untuk 

Pasti ada mas keinginan 
untuk menjadi 
pendorong bagi orang 
lain. 

memimpin orang 
lain

B.6 

. Tapi saya berfikir 
saya harus menunjukkan 
terlebih dahulu saya 
bisa semangat walau 
saya punya sakit. 
Apalagi sama orang-
orang disekitar yang 
mencemooh saya mas. 

Need Of 
Dominance 
 
Subjek memiliki 
keinginan untuk 
memimpin orang 
lain, tetapi saat 
ini subjek hanya 
bisa 
menunjukkan 
terlebih dahulu 
semangat yang 
subjek punya 
walau sakit. 

Bagaimana caranya 
bisa menyemangati 
diri sendiri? 

 

Kalau caranya ya saya 
contohkan diri saya 
sendiri mas seringnya. 
Misal saat saya merasa 
dikucilkan pada waktu 
SMA dulu. Selain itu 
saya memberi 
pengertian bahwa tidak 
semua hal yang buruk 
itu selalu membawa 
dampak negatif 
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melainkan menjadi 
penyemangat untuk bisa 
lebih baik lagi dari 
sebelumnya, ya seperti 
itulah mas cara saya 
menjadi pendorong bagi 
orang lain. 

Okey… mas 
terimakasih ya untuk 
wawancaranya. 

Sama-sama mas. Kalau 
mau info lebih lanjut 
hubungi saya tidak apa-
apa mas. 
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SUBJEK II 
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LAPORAN HASIL 

Edward’s Personal Preferencr Schedule Test 

 

V. IDENTITAS SUBJEK II 

Nama   : Cella 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Usia   : 19 tahun 

Status Marital : Belum Menikah 

Urutan kelahiran : 1 dari 1 bersaudara 

Pekerjaan  : Mahasiswi 

Suku   : China 

Agama  : Buddha 

Menderita epilepsy : Ya 

 

VI. HASIL EPPS 

No Need Percentil Keterangan 
1 NeedofEndurance 99 Tinggi 
2 Needof Achievement 97 Tinggi 
3 NeedofOrder 97 Tinggi 
4 Needof Abasement 93 Tinggi 
5 Needof intraception 90 Tinggi 
6 Needof Deference 62 Sedang 
7 Needof Change 59 Sedang 
8 Needof Autonomi 53 Sedang 
9 Needof Nurturance 50 Sedang 
10 Needof Aggresian 9 Rendah 
11 NeedofExhibition 6 Rendah 
12 Needof Affiliation 4 Rendah 
13 Needof Heteroseksual 2 Rendah 
14 Needof Dominance 1 Rendah 
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15 Needof Succorance 1 Rendah 
 

VII. ANALISIS HASIL EPPS 

Berdasarkan hasil EPPS yang dilakukan dapat diketahui Need 

yang dimiliki oleh Subjek II sebagai penderita epilepsy adalah 

sebagai berikut : 

1) NeedOFEndurance 

NeedEndurance yang didapat dari hasil EPPS Subjek tergolong 

tinggi yaitu P = 99, yaitu Subjek memiliki tanggung jawab tinggi 

terhadap pekerjaan, menyelesaikan apa yang telah dimulai. 

Tekun dan tidak mudah jenuh dengan situasi yang dihadapi. 

2) Needof Achievement 

Need achievement yang didapat dari hasil test EPPS Subjek 

tergolong sedang yaitu P = 97, yaitu dorongan untuk meraih 

prestasi rendah, cepat menyerah dengan situasi rumit atau 

mengindar apabila dihadapkan pada situasi kompleks 

3) NeedOfOrder 

NeedOrder  yang didapat dari hasil EPPS Subjek tergolong tinggi 

yaitu, P = 96, kecenderungan memiliki keteraturan yang tinggi, 

terorganisir, rapi termasuk dalam perencanaan dan aktivitasnya. 
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4) Needof Abasement 

Need Abasement yang didapat dari hasil test EPPS Subjek 

tergolong tinggi yaitu P = 93. Kecenderungan pribadi mudah 

merasa bersalah, menyesali diri layak untuk dihuk akibat 

tindakannya. 

5) Needof intraception 

Need Intraception yang didapat dari hasil EPPS Subjek tergolong 

tinggi yaitu P = 90, mempunyai minat terhadap problem manusia, 

ada keaktifan mengembangkan diri dan orang lain.  

6) Needof Deference 

Need Deference yang didapat dari hasil test EPPS Subjek 

tergolong sedang, yaitu P = 62, yaitu Subjek memiliki keinginan 

yang cukup untuk mempengaruhi orang lain dan sering fokus 

pada diri sendiri, sulit patuh tehadap orang lain dan cenderung 

melakukan dengan cara sendiri. 

7) Needof Change 

Need change yang didapat dari hasil EPPS Subjek tergolong 

sedang, yaitu P = 59,  Subjek tertarik untuk berubah dan 

melakukan hal-hal yang baru tetapi ada situasi yang membuat 

Subjek merasa nyaman dan aman, sehingga Subjek merasa ragu 

untuk berubah. 

8) Needof Autonomi 

Need Autonomi yang didapat dari hasil EPPS Subjek tergolong 

sedang, yaitu P = 53, Subjek selalu bertindak dengan apa yang 
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diinginkan tetapi kadang Subjek menginginkan atau mencari 

orang-orang yang bisa menjadi perlindungan. 

9) Needof Nurturance 

Need nurturance yang didapat dari hasil test EPPS Subjek 

tergolong sedang, yaitu P = 50, Subjek merupakan pribadi yang 

kaku tetapi bilang telah memiliki kepercayaan pada orang lain 

maka dia akan menjadi pribadi yang terbuka. 

10) Needof Aggresian 

Need Aggresian yang didapat dari hasil EPPS Subjek tergolong 

rendah, yaitu P = 9, Subjek merupakan pribadi yang tenang, lebih 

suka kedamaian, dan menerima apa yang diputuskan, dan selalu 

menghindari konflik dan konfrontasi. 

11) NeedOfExhibition 

NeedEndurance  yang didapat dari hasil test EPPS Subjek 

tergolong rendah yaitu P = 6, Subjek memiliki ketidak tarikan 

dengan situasi sosial, cenderung tidak pedulu dengan pa yang 

terjadi disekitarnya, acuh terhadap apa yang dialami orang lain. 

12) Needof Affiliation 

Need Affiliation yang didapat dari hasil EPPS Subjek tergolong 

rendah yaitu P = 4, Subjek merupakan pribadi yang tertutup 

introversi tinggi, sulit bergaul dan tidak senang dengan aktivitas 

sosial. 

13) Needof Heteroseksual 
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Need Heteroseksual yang didapat dari hasil EPPS Subjek 

tergolong rendah yaitu P = 2, Subjek tidak mudah tertarik dengan 

lawan jenis, tidak terlalu terpengaruh dengan lawan jenis. 

14) Needof Dominance 

Need Dominance yang didapat dari hasil test EPPS Subjek 

tergolong sedang, yaitu P= 1, Subjek merupakan pribadi pengikut 

dalam kelompok, mudah dikendalikanm sulit untuk mengatakan 

tidak terhadap situasi kelompok. 

15) Needof Succorance 

Need succorance yang didapat dari hasil test EPPS Subjek 

tergolong sedang, yaitu P = 1, pribadi yang independen tidak 

tergantung dengan situasi sosial, senang dengan aktivitas diri dan 

mengacuhkan situasi sosial meskipun dirinya menajdi pusat 

perhatian. 

 

VIII. KESIMPULAN 

Dari hasil EPPS tersebut menunjukkan ada 5 need yang intensitasnya 

tinggi diantaranya adalah need of endurance, need of achievement, 

need of order, need of abasement dan need of intraception. Selain 

need yang intensitasnya tinggi juga ada need yang intensitasnya 

rendah, yaitu need of aggresian, need of exhibition, need of 

heteroseksual, need of dominance dan need of succorance. 
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VERBATIM HASIL WAWANCARA SUBJEK II 

 

Pertanyaan Jawaban Koding Ketrangan 

Selamat Pagi. Pagi mas. Benarkan saya 
manggilnya mas. Kata 
mama mas lebih tua dari 
saya. 

  

Bentar, usia 
kamu berapa? 

19 tahun mas A.1.a 
 
 

Subjek menyebut 
identitas diri 

Oya benar saya 
lebih tua. Jadi 
saya boleh 
memanggil dek, 
atau gimana? 

Terserah mas deh.   

Nama siapa ya? Y mas, kalo lengkap ya 
CY. Terserah mas 
manggil apa. 

A.1.a 
 
 

Subjek menyebut 
identitas diri 

Adeknya 
sekarang masih 
kuliah?  

Iya mas masih kuliah, 
kuliahnya disemarang 
mas. 

A.1.b 
 

Subjek masih 
mengenyam 
pendidikan S1 
salah satu 
Unversitas di 
Semarang 

Tempat dan 
tanggal lahirnya 
? 

Ungaran, 10 Maret 1994 A.1.a Subjek menyebut 
identitas diri 

Punya saudara 
kandung? 

Kebetulan anak tunggal 
mas. Tapi saya punya 
kakak angkat. 

A.1.a Subjek menyebut 
identitas diri 

Ini  tinggal 
dirumah sama 
orang tua atau 
gimana? 

Kebetulan saya baru 
ngekost mas. Jadi gini 
kalo pas weekend saya 
pulang ke ungaran mas. 
Kalo pas kuliah ya saya 
ngekost mas. 

Wah ngekost, 
udah selama 
kuliah atau sejak 

Kuliah mas, baru 
semester awal 
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kapan. 
Hubungan 
dengan keluarga 
bagaimana 
setelah mereka 
tahu sakit mas? 

Baik-baik saja mas. 
Kalau dengan orang tua 
ya mama ma papa 
tambah cerewet tambah 
ketat tambah gak boleh 
kemana-mana mas. 
Harus dikawal, dijaga, 
dan diawasin gak boleh 
lepas dari mereka. 
Sayakan punya kakak 
angkat mas. Nah kalau 
kakak angkat ya sama 
sih, dulu deket sekarang 
tambah dekat. Walau dia 
jauh kerjanya di Jakarta 
kalau saya masuk rumah 
sakit ya dia sempat-
sempatin pulang. Terus 
biasanya nelfon sehari 
sekali sekarang bisa 2-3 
kali. Cuma mau tahu 
keadaan saja mas 

A.2.a Hubungan dengan 
orang tua baik-
baik saja. orang 
tua subjek tambah 
protektif dimana 
subjek harus 
dikawal saat 
pergilama dari 
rumah. 
Subjek memiliki 
kakak angkat, 
yang bekerja di 
Jakarta, dan 
hubungan mereka 
baik-baik saja. 
Walau subjek 
sakit keluarga 
subjek menerima 
subjek dan 
sakitnya subjek, 

Kalau keluarga 
besar, 
bagaimana? 

Maksudnya keluarga dari 
ayah dan ibu mas. 

A.2.b Hubungan denga 
keluarga besar ada 
yang menerima 
sakit yang diderita 
subjek, ada juga 
yang marah dan 
menghina subjek. 

Yup. Oh kalau mereka tahu 
semua mas. Cuma ada 
yang menerima ya 
dengan biasa aja ada juga 
ya yang kayak marah-
marah gitu. Kayak 
menghina seperti itu 
mas. Tapi ya cuek sih 

Hubungan 
dengan 
lingkungan 
sekitar atau orang 
lain bagaimana? 

Kalau lingkungan ya 
kalau ada acara aja mas 
ikut.  
Kalau temen-temen yang 
dulu sering maen, 
mereka tahu aku gak 
boleh kecapean, tapi gak 
tahu sakitku apa mas. 

A.3.a Hubungan dengan 
lingkungan. 
Dalam hubungan 
dengan 
lingkungan subjek 
tidak mengalami 
kendala. Tetapi 
ada beberapa 
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Jadi ya kadang mereka 
bisa toleransi. 
Kalau yang deket tahu 
sakitku ya satu orang 
temenku yang namanya 
H dia tahu banget cerita 
dari A-Z. cerita sakit ku 
ini, dan dia menerima 
aku mas. 
Ada beberapa tetangga 
yang tahu mas, tapi 
mereka cuek. 
Kalau temen yang tahu 
ya ada waktu kuliah 
pernah pingsan dan 
mereka mungkin kaget 
dan sedikit menjauh sih 
mas. 

orang-orang 
sekitar subjek 
yang tidak 
menerima. Tetapi 
ada satu sahabat 
yang menerima 
subjek apa 
adanya. 

Boleh certain 
tentang 
pribadimu, yang 
kamu ketahui 
saja. 

Ya saya itu orangnya 
grasa-grusu mas, mudah 
emosian, mudah badmut, 
selain itu mudah 
kepikiran kalo ada 
masalah mas. Mungkin 
juga sejak adanya sakit 
ini saya minder mas, gak 
bisa bergaul dengan 
teman-teman sebebas 
dulu. Lebih tertutup. 
Kalau dulu saya itu 
orangnya gak bisa diem 
mas, pasti pengen 
ngelakuin aktivitas 
apapun itu mas, Cuma 
sekarang mana bisa gitu 
lagi. 3 tahun ini ngerasa 
udah kayak bukan diri 
aku sendiri mas. Cuma 
sekolah pulang rumah, 
kuliah juga Cuma pulang 
pergi 

  

Maaf Udah hampir 3 tahun ya A.4.a Subjek tahu kapan 
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sebelumnya 
kamu, pada usia 
berapa di 
diagnosa oleh 
dokter mas sakit 
epilepsi ? 

sekitar umur 17 tahun 
gitu mas 

terkena epilepsy 

Waktu tahu itu 
gimana 
terjadinya 
Berarti kamu 
waktu itu tidak 
mengerti sakit 
apa? 

Itu pas dirumah mas. 
Saat itu lagi maen 
sepeda, tiba-tiba kepala 
pusing, trus kok mata itu 
ngerasa liat kupu-kupu 
mas, dan setelah itu gak 
tau apa yang terjadi 
bangun-bangun udah 
langsung di kamar, dan 
mama bilang kamu tar 
dibawa ke semarang ke 
Elizabeth sabar ya 
tunggu mobil dulu. Papa 
baru mau pulang. Itu sih 
mas 
Saya masuk rumah sakit, 
dan harus dirawat 
insentif mas selama 1 
minggu. soalnya kata 
dokter saya harus di cek 
up semuanya. Ya waktu 
itu saya harus cek up 
darah ma otak mas. Saya 
bingung kok pingsan 
doing sampe segininya. 
Saya tanya ma mama 
waktu itu saya sakit apa? 
Mama bilang belum tahu 
dek. 
Ya itu kejadian yang 
saya inget mas awal 
mula saya tahu sakit itu. 
Saya tidak mengerti sakit 
apa sama sekali. Sampai 
hari ke….hmmm berapa 
ya? Hari keempat 

A.4.b Riwayat subjek 
terkena epilepsi 
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kayaknya mama 
dipanggil dokter dan 
dijelaskan bahwa saya 
menderita epilepsy mas. 
Saya inget mama masuk 
kekamar itu udah nangis-
nangis mas. Terus meluk 
saya. Saya tanya kenapa 
ma? Mama bilang yang 
sabar ya nok. Lalu mama 
jelasin bahwa diotak 
saya ada sel yang tak 
dapat berfungsi dengan 
baik mas. Itu mungkin 
diakibatkan beberapa 
bulan lalu saya jatuh dari 
motor mas, sehingga ada 
beberapa sel yang tidak 
berfungsi dengan baik. 
Ya waktu jatuh itu saya 
ngalami gegar otak sih 
mas, tapi tidak parah. 
Kata dokter memang 
harus dijaga kesehatan 
dan gak boleh kecapean 
mas. 

Berarti epilepsy 
kamu ini 
disebabkan jatuh 
dari motor ya? 

Iya dari hasil cek MRI 
iya mas ada sel otak atau 
pembuluh diotak yang 
tidak berfungsi dengan 
baik. Makanya jadinya 
saya punya sakit ini 

  

Kamu tahu arti 
epilepsy dari 
mana? Dan 
menurutmu 
sendiri epilepsy 
itu apa ya? 

Saya tahu dari dokter 
mas. Bahwa epilepsy itu 
penyakit yang 
menyerang pembuluh 
darah diotak, hal itu bisa 
diakibatkan dari 
keturunana, jatuh, atau 
banyak lagi lainnya. 

A.4.c Subjek tahu arti 
epilepsi 

Ooo…begitu ya. A.4.d Pusing mas. Kunang- Subjek tahu 
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kalau kambuh itu 
gejalanya apa 
saja sih dek? 

kunang, terus tar 
langsung badan serasa 
kaku, ya lalu gx sadarin 
diri. 
Biasanya kalau udah gitu 
saya teriak mas. Biar ada 
yang nolongin. 
Heheheh….  
Biasanya tangan saya 
langsung menggenggam 
erat gitu mas. 

gejaka saat 
kambuh, pusingm 
kunang-kunang, 
badan  terasa kaku 
dang x sadarin 
diri. 

Maaf ni. Kalo  
boleh tahu, 
apakah sekarang 
masih sering 
kambuh, karena 
ini masih 3 tahun 
ya kamu 
menderita 
penyakit ini. 

Iya pasti mas. 
Masih sering kambuh. 
Kemarin baru kambuh, 
tapi hanya sebentar, tidak 
sampai serangan kejang-
kejangnya kuat. 

  

Oke…terus 
bagaimana 
perasaan kamu 
waktu tahu itu 
pertama kalinya? 

Sedih mas

Kata dokter aku harus 
mengurangi kegiatanku, 
gak boleh kecapean, dan 
lebih parah harus minum 
obat. Sedangkan saya itu 
benci banget namanya 
obat mas. 

, dan merasa 
bersalah. Kenapa arus 
ada sakit ini? Kalau kena 
seperti ini aku harus 
mengurangi kegiatannku. 

A.4.e 
 
 
 
 
B. 4 

Perasaan subjek 
sedih saat subjek  
tahu subjek 
menderita 
epilepsy 
 
Need Of 
Abasement 
 
Subjek merasa 
bersalah karena 
menderita 
epilepsy, subjek 
harus mengurangi 
kegiatan. 

Saat inikan kamu 
tinggal dikost 
pulang pun 
kerumah hanya 
waktu weekend, 
kalo kambuh 
dijalan atau di 

Saya kebetulan ngekost 
mas. Tapi puji syukur 
saya kalau kambuh 
selalu ada teman 
disamping saya mas. Jadi 
saya tak perlu takut dan 
khawatir.

B.14 

 Kalo di 

Need Of 
Autonomy 
 
Subjek sangat 
membutuhkan 
bantuan teman 
atau orang lain 
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kost bagaimana? kampus atau di kost mas 
sering kambuh tapi ada si 
H ini yang ngebantu. 
Kalau dikampus untung 
belum pernah sampai 
parah, paling pingsan aja 
mas. 
 Jadi  saya itu punya 
temen di sini 1 orang dan 
saya percaya sama dia. 
Jadi saya certain semua, 
saya pernah kambuh di 
kost dan dia nolongin 
saya. Dia tahu caranya.  
Kalau saya sendirian dan 
itu kambuh paling saya 
teriak, karena itukan ada 
gejalanya mas, kayak 
kunang-kunang, paling 
saya ambil sendok besi 
saja buat gigit dimulut. 
Trus pegangan ma kasur 
kuat-kuat. Tapi sejauh ini 
saya belum pernah 
kambuh dijalan si mas, 
selalu di rumah kost atau 
ditempat tenang. Selain 
itu kalau sendirian itu 
juga tidak pernah. Pernah 
di temapt rame. 

saat dia kambuh 
dijalan atau di 
kost. 

Kamu mungkin 
pernah dengar 
didalam 
masyarakat 
awam penyakit 
epilepsy itu 
dirasa 
membahayakan 
atau menular, 
apakah ada 
keinginan untuk 
berbaur dengan 

Ya seperti saya bilang 
tadi mas, saya gak 
pengen temen-temen 
kampus saya tahu kalau 
saya sakit epilepsy, 
karena takut cemoohan 
mereka. Makanya saya 
berusaha nutupin dan 

B.13 

kalau berbaur ya berbaur 
tapi ala kadarnya mas. 
Ya saat makan siang atau 
saat kuliah atau saat 

Need Of 
Affiliation 
 
Subjek sulit untuk 
berhubungan 
dengan orang 
yang ada disekitar 
subjek dikarena 
subjek tidak mau 
dicemooh, 
sehingga subjek 
menjauh dari 
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orang-orang yang 
berada di sekitar 
anda ? 
bagaimana 
caranya ? 
 

ngerjain tugas aja. Itu 
aja, gak seintim yang 
saya selalu ikut kemana-
mana, karena kondisi 
lagi baliknya. 
Kalau ada acara di 
lingkungan atau kampus 
ya saya tetap ikut mas 
walau gak bisa kayak 
dulu yang pulang malam 
atau sampai larut. 
Sekarang bagi saya yang 
penting saya bisa 
menyapa atau mengobrol 
dengan teman-teman 
walau itu sebentar. 

pergaulan yang 
ada. 

Dari cerita kamu 
diatas saya 
menangkap 
bahwa kamu 
menghindar dari 
teman-teman dan 
lingkungan. 
Dengan begitu 
apakah kamu 
merasa terhambat 
untuk 
menyelesaikan 
pekerjaan mas? 
Apalagi dengan 
adanya sakit 
yang kamu 
derita? 

Ya, aktivitas, nyelesain 
pekerjaan terhambat. 
Baik karena hubungan 
dengan teman atau 
karena penyakit epilepsy 
ini. Karena dalam 
kesehari-harian tidak 
boleh kecapean. Trus gak 
boleh terlalu memikir 
berat dan menyebabkan 
kepala pusing atau 
tubuhnya tidak fit kalau 
sampai itu terjadi maka 
akan kambuh.

Dulu sebelum ada sakit 
ini mas, saya itu merasa 
tidak merassa terganggu, 
atau terhambat dalam 
melakukan kegiatan. 

 Jadi ya 
kadang gak bisa pulang 
terlalu larut malam kalau 
ngerjain tugas ya harus 
tahu batas kemampuan 
diri sendiri, gak boleh 
maksain apa lagi sampai 
kecapean. 

B.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Need Of 
Achievement 
 
Subjek merasa 
terhambat dalam 
menyelesaikan 
pekerjaan dengan 
sakit yang 
dideritanya atau 
dengan hubungan 
dengan teman-
teman yang 
dihindari subjek. 
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Saya bisa mengerjakan 
tugas samapai malam, 
bisa ikut acara sampai 
selesai, bisa ngobrol 
dengan teman tanpa ada 
halangan mas. Tapi kalau 
sekarang terasa banget 
hambatannya. 
Apalagi kalau alaram hp 
bunyi untuk minum obat, 
ya dimanapun ya harus 
minum. Kalau dikelas 
biasanya saya ijin 
ketoilet dan bawa botol 
minum kecil buat air 
putih.  

 

Ya selalu gitu mas. 

 
 
 
B. 1 

 
 
 
 
 
 
 
Need Of Order 
Subjek harus 
memiliki jadwal 
untuk meminum 
obat, dan subjek 
menggunakan 
alaram untuk 
mengingatkan 
subjek. 

Wah berarti 
kamu harus 
tersistem 
jadwalmu? 

Iya mas. Tapi bukan 
berarti terjadawal ya 
mas. Hanya dibuat 
teratur untuk 
mempermudah 
mengerjakan dan 
melakukan kegiatan. 
Harus benar-benar dijaga 
mas jadwalnya, supaya 
teratur. Baik itu dalam 
tugas atau kehidupan. 
Arus diatur dengan baik 

B.1 Need Of Order 
 
Subjek harus 
memiliki jadwal 
yang teratur untuk 
meminum obat 
dan berkegiatan 
sehari-hari agar 
subjek tidak 
kambuh. 

Boleh saya tahu 
kegiatan kamu 
sehari-hari? 

Kegiatanku sekarang 
cuma kuliah mas. Gak 
boleh ngapa-ngapain. 
Karena rentan banget 
mas. 
Jadi sekarang kegiatan 
kliah ngerjain tugas tidur 
udah itu aja mas. 
Kalo dulu sebelum tahu 
sakit ini, kegiatanku 
banyak, OSIS, ikut 
kelompok muda-mudi 
viharaku. Trus bisa jalan-

B. 11 Need Of Change 
 
Subjek tidak bisa 
menerima 
keadaan sakitnya. 
Perubahan dari 
sehat menjadi 
sakit. Perubahan 
dari banyak 
kegiatan menjadi 
passif yang diatur 
oleh keluarga 
dengan kegiatan 
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jalan, baca buku dll. 
Sekarang mana bisa 
seperti itu lagi mas. 
Sekarang mana bisa 
seperti itu. Saya harus 
jaga kesehatan banget 
mas. 

yang ada. 

Hmmm….. Wah 
kalau ada 
kegiatan diluar 
gimana mas? 

Kalau sebisa mungkin 
untuk gak ikut ya gak 
ikut mas. 

B. 9 

Kalo ada tugas 
dari kampus arus diluar 
kota, biasanya mama 
atau papa yang turun 
tangan mas. Kadang 
mereka nanya seurgent 
apa tugasnya, bisa di cari 
didalam kota atau 
diungaran saja. mereka 
khawatir kalau terjadi 
apa-apa mas. Takutnya 
malah nanti ngerepotin 
orang lain. Makanya 
sebisa mungkin mereka 
mengawasi saya. 

Need Of 
Succorance 
 
Subjek masih 
harus meminta 
persetujuan orang 
tua apa yang 
dilakukan subjek. 
Bila orang tua 
subjek tidak 
mengijinkan maka 
subjek tidak akan 
mengikuti 
kegiatan tersebut, 
karena orang tua 
subjek mengawasi 
subjek dengan 
ketat. 

Berarti kamu 
dikekang oleh 
peraturan yang 
sudah ada? 

Kalau dari rumah 
palingan mama sih yang 
protektif apa lagi saya 
anak kost, jadi mama 
yang selalu ngingetin 
buat minum obat makan 
teratur dan istirahat yang 
cukup biar gak 
kambuh.Hehehehe…. 

Kalau peraturan dari 
mama ma papa 
mengekang banget mas 
gak bisa bebas. Tapi itu 
demi kebaikan saya juga 
sih walau kadang sedikit 
kesel, gak boleh ini itu 
mas.  

B.7 Need Of 
Deference 
 
Subjek sangat 
menaati peraturan 
dari orangtua 
subjek, 
lingkungan, dan 
dokter. Subjek 
sangat terkekang 
dengan peraturan 
dari orang tua dan 
dokter, sehingga 
subjek pertama 
kali berontak.  
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Kalau peraturan 
dari dokter atau 
lingkungan 
bagaimana 
 

Kalau peraturan 
dimasyarakat si gak 
terlalu mengekang sih. 
Tapi ya sedikit kesel 
kalau ada peraturan sakit 
arus tutup hidup bibir 
atau wajah pakek 
masker. Seakan-akan jadi 
kayak orang dikucilkan. 
Kalau kuliahkan 
fleksibel jamnya tidak 
beraturan. Selain itukan 
bebas masuk atau tidak 
terserah kita, yang 
penting cukup absensi 
ajakan. Hanya saja 
kadang itu yang 
nyebabin telat makan, 
padahal untuk obat harus 
makan dulu, trus kalau 
tugas numpuk ya arus 
begadang sampai malem, 
Hal  itu juga yang 
menyebabkan sekarang 
aku insomnia.  
Kalau dari dokter ya 
gimana ya? Dokternya 
benar-bener dibilang 
mengekang ya mengekan 
dibilang tidak ya tidak 
tapi ya bikin kesel 
sendiri juga kadang. 
Harus jaga pola makan, 
pola hidup, pola pikiran. 
Gak boleh banyak 
aktifitas, gak boleh 
mudah mendem perasaan 
sendiri, dan ya arus 
minum obat. 
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Dari cerita kamu 
di atas saya jadi 
pengen tahu deh, 
apa pernah 
melanggar, dan 
kenapa sih patuh 
dengan peraturan 
yang ada? 

Hmmm… 
Gimana ya…? Dulu 
awal- awal berontak mas. 
Kok ya gini sih, 
ngelanggar sana sini. 
Tapi sekarang ya harus 
diikutin kalau gak nanti 
akan berakibat fatal mas. 
Ya kalau gak minum 
obat, jaga kesehatan, jaga 
pola makan ya akan 
kambuh. Sedangkan saya 
tidak boleh kejang-
kejang yahebat, karena 
itu bisa merusak otak 
saya mas. 

Apakah masih 
kontorol 

Iya mas control iya, 
sebulan sekali. Wah 
kalau udah control, deg-
degan mas. Apa lagi kalo 
cek up keseluruhan 
ambil darah MRI dll, 
siap-siap deg-degan 
gimana perkembangan 
otaknya. Obatnya 
ditambaha atau 
dikurangi. Hehehhe…. 

  

Kalau ndak 
minum obat 
apakah efeknya 
sih? Apakah 
kambuh atau 
berdampak 
lainnya, seperti 
yang kamu 
bilang merusak 
otak.? 

Hmmm… 
Kambuh iya pasti mas 
kan saya ada sesuatu 
diotak, karena 
kecelakaan, makanya 
harus teratur. Gitu mas. 
Malahan disaranin buat 
operasi tapi gak mau akh 
daripada nanti ada apa-
apa efeknya kalau 
berhasil ya bagus, kalau 
gak berhasil ya mungkin 
kematian mas. 
Kalau kambuh itu tidak 
boleh sering-sering 
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karena akan merusak 
otak mas. Apa lagi efek 
kejang-kejangnya itu 
hebat. Ya hati-hati saja 
mas. 

Trus apakah itu 
bisa mengganggu 
kegiatan mas? 

Iya mas biasanya 
seminggu saya gak bisa 
ngerjain apa-apa, karena 
pasti mual, pusing 
muntah. Tapi kalau 
dirumah sakit ya paling 4 
hari udah bisa 
melakukan aktivitas, 
walau gak sepenuhnya. 

  

Saat kambuh gitu 
bantuan apa yang 
kamu harapkan 
dari orang-orang 
yang ada 
disekitar? 

Support aja sih mas, dari 
orang-orang terdekat. 
Karena saya kalau sudah 
kambuh itu tidak bisa 
lepas dari orang lain 
mas

B. 14 

. saya tergantung 
banget sama orang lain. 
makanya saya tidak bisa 
sendirian kalau kemana-
mana. 

Need Of 
Autonomy 
 
Subjek saat sakit 
atau saat keadaan 
biasa, subjek 
membutuhkan 
orang lain 
disebelah subjek 
dalam kondisi 
apapun itu. 

Yang dimaksud 
support gimana 
ya? 

Ya, dengan ada orang-
orang dipercaya, yang 
disayang ya itu udah 
kekuatan buatku untuk 
bisa bertahan mas. 

  

Selain support 
adakah yang 
lainnya? 

Ya, palingan yang bantu 
saat mau pipis, saat 
muntah, itu aja sih mas. 

  

Berarti juga 
pengen untuk 
dimanja ya?  

Iya mas. Kalau lagi sakit 
pengen dimanja banget. 
Kalau gak sakit sih 
pengen dimanja tapi gak 
sampe dijaga ketat sih 
mas. 

  

Okey…bearti 
kamu harus 
minum obat 3 

Jadwal yang saklek 
gaklah mas. Saya itu 
orangnya fleksibel, tapi 
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kali sehari, dan 
itu harus teratur. 
berarti saat 
melakukan 
aktivitas apakah 
kamu membuat 
jadwal dan 
menentukan 
target dalam 
aktivitas? 

karena harus teratur 
minum obat ya wajib di 
buat jadwal mas. 

Berarti kalau 
kamu 
mengerjakan 
tugas dengan 
waktu yang 
singkat, apakah 
akan dikerjakan 
hingga selesai 
atau tidak? 

Ya saya akan selesaikan B.2 . 
Tapi selesaikan yang di 
utamakan dulu. Jadi 
misalnya ada tugas A B 
C yang besok harus 
kumpulkan, tetapi 
misalnya C yang harus 
dikumpulkan pagi maka 
saya kerjakan C dulu 
semampu saya, kalau 
sudah selesai A yang 
kedua baru saya 
selesaikan tetapi ya kalau 
sudah tidak mampu lagi 
untuk bertahan 
mengerjakan maka saya 
akan istirahat dan besok 
paginya bangun jam 3 
pagi untuk mengerjakan 
kembali.  

Need Of 
Endurance 
 
Subjek akan 
mengerjakan 
tugas yang di 
anggap utama dan 
penting. Bila 
subjek sanggup 
menyelesaikan 
subjek akan 
menyelesaikan 
bila tidak subjek 
akan istirahat, dan 
besok jam 3 pagi 
bangun untuk 
menyelesaikan 

Kalau hasilnya 
tidak baik 
bagaimana? 

B. 5 Kalau hasil tidak baik 
tidak apa-apa mas. 
Karena saya menikmati 
proses, walau kadang 
sakit iri sih liat nilai 
temen tapi ya apa boleh 
buat saya punya 
keterbatasan, kalau saya 
ngoyo mengerjakannya 
sampai selesai tanpa 
istirhat, dan sakit saya 
kambuh itu lebih 

Need Of 
Achievement 
 
Subjek tidak 
terlalu mengejar 
hasil saat 
mengerjakan 
pekerjaannya atau 
tugasnya, subjek 
menikmati proses. 
Hal ini dilakukan 
subjek karena 



177 
 

gawatkan mas. subjek takut untuk 
kambuh 

Berarti bisa-
bisanya kamu 
untuk mengatur 
waktu ya? 

Iya mas benar, bisa-
bisanya saya untuk 
megatur waktu. Ya 
sebisa mungkin kata 
dokter jangan kecapean. 
Harus tahu prosi 
kemampuan saya. 

  

Selain orang tua 
dan kamu 
sendiri, siapa aja 
sih yang tahu 
tentang sakit ini? 

Ya sejauh ini, cuma satu 
mas yang tahu penyakit 
saya. Karena saya pernah 
kambuh sekali di kelas 
waktu kuliah semuanya 
kayak kasihan sama saya 
tapi ya saya yang 
menjauh karena saya 
takut dicemooh kalau 
mereka tahu 

  

Tanggapannya 
mereka gimana 
saat kamu 
kambuh? 

Mungkin kaget ya mas. 
Hanya saja saya yang ya 
menutupin. Mereka 
betanya cuma ya saya 
tidak mau mnegutarakan 
sakit saya 

  

Maaf ni saya 
mau tanya sedikit 
tentang pasangan 
atau teman lawan 
jenin. Apakah 
kamu memiliki 
teman dekat 
lawan jenis? 

Lawan jenis, maksudnya 
pacar? 
Hahhahaha…..belum ada 
mas. Saya belum berani 
mencari pacar, ya saya 
takut dia lari kalau saya 
kambuh. 

B.15 Need Of 
Heteroseksual 
 
Subjek belum 
berani mencari 
teman lawan jenis, 
subjek takut bila 
memiliki pacar 
maka pacar subjek 
tak mau menerima 
subjek. Selain 
tidak mau untuk 
pacar subjek juga 
tidak memiliki 
teman pria lawan 
jenis. 

Kalau sahabat 
dekat? 

Sama gak ada mas. 
Kalau kakak laki laki ada 
hahahhahahah…. 

Apakah ada 
keinginan untuk 
dekat denga 
teman lawan 
jenis? 

Belumlah mas. Saya dari 
dulu selalu punya 
perinsip buat banggain 
orang tua dulu. Baru cari 
pasangan hidup, tetapi 
karena ada sakit ini ya 
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jadi gini deh, tambah 
bikin gak pengen. 

Oya….kalooo 
dengan teman-
teman tersebut 
mas melakukan 
kegiatan apa aja? 

Ow yang dekat dengan 
saya itu. Itu dari SMA 
mas kuliah satu kostan 
tapi beda jurusan, 
palingan makan bareng, 
pulang bareng, diskusi. 
Itu saja sih mas. 

  

Dalam 
melakukan 
kegiatankan pasti 
akan melakukan 
kesalahan atau 
marah-marahan.. 
bagaimana sikap 
kamu jika kamu 
atau teman kamu 
melakukan 
kesalahan? 

Saya orangnya cuek mas, 
jadi ya urusan dia ya 
mau minta maaf atau 
tidak, kalau mau minta 
maaf ya saya terima 
kalau gx ya gpp. 
Kalau saya kalau 
bersalah saya akan minta 
maaf dan kalau gx 
dimaafin ya sudah. 

B.4 Need Of 
Abasement 
 
Subjek bila 
melakukan 
kesalahan akan 
meminta maaf 
langsung dan 
subjek tidak 
peduli apakah 
akan dimaafin 
atau tidak 
dimaafin. 

Selain teman-
teman itu ada 
lagi tidak teman 
lainnya? 

Tidak ada mas, paling 
teman kerja kelompok 
untuk tugas kuliah. Kan 
saya sudah bilang saya 
gak mau dekat dengan 
orang-orang mas takut 
dicemooh. 

  

Tapi ada 
keinginan dekat 
dengan teman-
teman tersebut? 

Kalau dulu ada mas 
pengen punya banyak 
relasi, yang bisa kerja 
bareng, atau hanya 
bercanda gurau. Tapi 
sekarang ngobrol yang 
penting saja aja sudah 
cukup mas. 

B.13 Need Of 
Affiliation 
 
Subjek ingin 
memiliki relasi 
yang itim dengan 
teman. Tetapi bagi 
subjek sekarang 
mengobrol hal 
yang penting saja 
itu sudah cukup 

Dari perasaan itu, 
apakah ada 

Gak mas. Pengen jadi 
orang biasa saja.

B.3 
 lagian 

Need Of 
Exhibition 
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keinginana mas 
untuk memiliki 
teman lain dan 
menunjukkan diri 
mas kepada 
orang lain? 
Bagaimana 
caranya? 

juga saya punya sakit ini. 
Orangkan ngertinya 
kalau ini menular 
padahal gx menular sama 
sekali. Jadi takut aja 
kalau kambuh ditengah 
orang-orang atau temen-
temen kampus malah 
mereka kabur dan gak 
mau temenan ma saya. 
Jadinya pengen jadi 
orang biasa-biasa saja 
tetapi berarti dan berguna 
buat orang lain. 

 
Subjek tidak ingin 
menunjukkan diri 
kepada orang lain, 
subjek ingin 
mennjadi orang 
biasa saja tetapi 
berarti dan 
berguna buat 
orang lain. 

Kemudian cara 
menunjukkan diri 
anda bagaimana 
? 

Yah kalau ada temen 
yang minta bantuan ya 
saya bantu sebisa 
mungkin, selain itu 
nunjukin ke orang tua 
kalau saya bisa mandiri 
tanpa tergantung ma 
mereka walau saya 
memiliki keterbatasan. 

  

Wahhh,,, 
Walau seperti itu, 
kamu masih bisa 
mengutarakan 
pendapatkan, ya 
walau itu hanya 
di lingkungan 
kelompok kuliah 

Ya seperti biasa angkat 
tangan atau langsung 
mengutarakannya. 

  

Seringkah anda 
mengutarakan 
pendapat? 

jarang mas. Kadang-
kadang saya ini tidak 
terlalu pintar mas, 
hehehehhehe….. 
kalau dulu iya sering 
mas, karena masih bisa 
berfikir keras. 
Hehehheh… 

  

Ada keraguan 
gak saat 
mengutarakan 

Gak ada mas. Kadang 
yakin saya bisa 
melakukannya. Karena 
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pendapat kepada 
orang lain? 

memang saya sering 
sistematis, kalau untuk 
urusan pekerjaan atau 
tugas mas. 

Bila terjadi 
Perbedaan 
pendapat dengan 
orang lain 
gimana? 

Ya gimana ya mas. Dulu 
mungkin aku akan 
mempertahankan 
pendapatku. Kalau 
sekarang ya gimana ya 
udah males berdebat mas 
mau cari aman aja. 

B. 10 Need Of 
Aggresion 
 
Subjek tidak ingin 
berdebat dengan 
orang lain pada 
saat ini, dan 
subjek mau 
mencari aman. 

Adakah si 
pengen berubah 
atau ada 
keinginan 
perubahan dalam 
hidup kamu? 

Saya merasa tidak perlu 
untuk berubah, hanya 
diperlukan untuk 
menaikkan speed

Kalau berubah pengen 
kayak dulu lagi aja mas, 
bisa ngelakuin apa aja. 

 
kehidupan saya saja, 
itupun akan naik bila 
penyakit saya jarang 
kambuh seperti yang 
dikatakan dokter. 

B.11 Need Of Change 
 
Subjek tidak ingin 
melakukan 
perubahan, subjek 
hanya 
memerlukan 
peningkatan 
speed. 

Maksudnya 
jarang kambuh 
bagaimana ya? 

iya mas kalau saya jaga 
kesehatan saya teratur 
minum obat dan 
mengkonsumsi makanan 
sehat maka kata dokter 
akan jarang kambuh. 
Jadikan dengan jarang 
kambuh saya bisa 
menaikan sedikit speed 
hidup saya. Seperti kalau 
ada tugaas yang numpuk 
setidaknya saya bisa 
tidur lebih lama dari 
yanag sebelumnya, tetapi 
dengan catatan istirahat, 
makanan dan minum 
obat teratur dan bergizi. 
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Maaf ni disekitar 
kamukan banyak 
yang tidak sakit 
atau tidak minum 
obat, apakah ada 
perasaan pengen 
seperti mereka? 

Kalau gak pengen 
minum obat jadi sehat 
sih iya mas banget 
malahan.

B.12 

 Jadi bisa hidup 
bebas gitu dari kimia, 
bisa pulang malem bisa 
ikut ini itu tanpa ada 
batasan batasan. 

Need Of 
Intraception 
 
Subjek ingin 
seperti orang lain 
untuk tidak 
minum obat, bisa 
pulang malem, 
bisa bebas tanpa 
batas-batasan. 

 Apakah pernah 
bertemu dengan 
sesama yang 
menderita 
penyakin seperti 
kamu ini? 

Iya mas pernah. Dirumah 
sakit, waktu itu dia baru 
tahu kena dan dia 
terpuruk banget. Selain 
itu juga saya punya 
kenalan mas yang sakit 
kayak saya. 

  

Wah apakah 
kamu memiliki 
keinginan untuk 
memberi 
perhatian pada 
teman mas yang 
sedang 
mengalami 
penyakit seperti 
kamu. Padahal 
kondisi mas tidak 
memungkinkan 
untuk 
membantu? 

Ada. Yang mempunyai 
penyakit yang sama kaya 
saya, mas. Kadang dia 
berani mas buat 
mengutarakan sakitnya, 
walau akhirnya dia 
dijauhi. Kadang saya 
kasian ma dia. Hanya 
kadang ya saya belajar 
dari dia mas kalau jangan 
sekali-kali mengubar aib 
yang ada. 
Saya juga punya satu 
temen yang ketemu 
dirumah sakit itu, dia 
sudah kayak adek saya, 
saya sering komunikasi 
dengan dia, telfon dia 
tanya dia gimana 
keadaannya, apa obatnya 
sudah diminum, trus 
dengerin ceritanya. 
Kadang saya juga 
berinteraksi di Facebook 
yang grup penderita 

B.8 Need Of 
Nurturance 
 
Subjek memiliki 
keinginan untuk 
membantu orang 
lain. 
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epilepsi ada yang 
beberapa minder. 
Padahal dengan punya 
perasaan itu malah bisa 
ngebuat itu menjadi 
beban. Jadinya saya 
selalu berinteraksi 
dengan beberapa orang 
di forum Facebook dan 
saling menyemangati 
atau berbagi pengalaman 
aja. 

Apakah ada 
keinginan untuk 
menjadi 
pendorong bagi 
orang lain atau 
memperngaruhi 
orang lain ? 

Mau banget. Kadang 
pengen buat buku buat 
nyemangati orang-orang 
yang sakit. Yang mereka 
berfikir orang tua mereka 
mengekang mereka 
karena gak sayang ma 
mereka. Padahal gak 
seperti itu mas. 
Atau kadang mereka 
sering menyalahkan 
Tuhan karena diberi sakit 
gini. Kadang miris kalau 
denger temen-temen di 
Facebook ngomong 
tentang kesalahan-
kesalahan kenapa arus 
punya sakit gini. 

B.6 Need Of 
Dominance 
 
Subjek ingin 
mengarahkan 
orang lain dan 
menyemangati 
orang-orang yang 
disakiti.  

Okey… mba. 
terimakasih ya 
untuk 
wawancaranya. 

Sama-sama mas. Saya 
juga terima kasih udah 
mau dengerin cerita saya. 
Semoga sukses yam as. 
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LAPORAN HASIL 

Edward’s Personal Preferencr Schedule Test 

 

IX. IDENTITAS SUBJEK III 

Nama   : Miharja 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Usia   : 20 tahun 

Status Marital : Belum Menikah 

Urutan kelahiran : 3 dari 3 bersaudara 

Pekerjaan  : Pegawai swasta 

Suku   : Jawa 

Agama  : Katolik 

Menderita epilepsy : Ya 

 

X. HASIL EPPS 

No Need Percentil Keterangan 
1 Need  of Endurance 99 Tinggi 
2 Need of Achievement 98 Tinggi 
3 Need of Order 97 Tinggi 
4 Need of Deference 88 Tinggi 
5 Need of Intraception 84 Tinggi 
6 Need of Abasement 79 Tinggi 
7 Need of Aggresian 77 Tinggi 
8 Need of Change 71 Sedang 
9 Need of Exhibition 37 Sedang 
10 Need of Nurturance 18 Rendah 
11 Need of Dominance 15 Rendah 
12 Need of Succorance 13 Rendah 
13 Need of Affiliation 11 Rendah 
14 Need of Autonomi 3 Rendah 
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15 Need of Heteroseksual 0 Rendah 
 

XI. ANALISIS HASIL EPPS 

Berdasarkan hasil EPPS dan wawancara yang dilakukan dapat 

diketahui Need yang dimiliki oleh Subjek II sebagai penderita 

epilepsy adalah sebagai berikut : 

1) NeedOFEndurance 

NeedEndurance yang didapat dari hasil EPPS Subjek tergolong 

tinggi yaitu P = 99, yaitu Subjek memiliki tanggung jawab tinggi 

terhadap pekerjaan, menyelesaikan apa yang telah dimulai. 

Tekun dan tidak mudah jenuh dengan situasi yang dihadapi. 

2) Needof Achievement 

Need achievement yang didapat dari hasil test EPPS Subjek 

tergolong tinggi yaitu P = 98, yaitu dorongan untuk meraih 

prestasi rendah, cepat menyerah dengan situasi rumit atau 

mengindar apabila dihadapkan pada situasi kompleks 

3) NeedOfOrder 

NeedOrder  yang didapat dari hasil EPPS Subjek tergolong tinggi 

yaitu, P = 97, kecenderungan memiliki keteraturan yang tinggi, 

terorganisir, rapi termasuk dalam perencanaan dan aktivitasnya. 

4) Needof Deferance 

Need Abasement yang didapat dari hasil test EPPS Subjek 

tergolong tinggi yaitu P = 88, yaitu Subjek memiliki 

kecenderungan pribadi mudah terpengaruh oleh orang lain, 

ketertarikan akan kesuksesan orang lain, dan cenderung 

melakukan dengan caranya sendiri 
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5) Needof intraception 

Need Intraception yang didapat dari hasil EPPS Subjek tergolong 

tinggi yaitu P = 84. Subjek mempunyai minat terhadap problem 

manusia, ada keaktifan mengembangkan diri dan orang lain 

6) Needof Abasement 

Need Abasement yang didapat dari hasil test EPPS Subjek 

tergolong tinggi, yaitu P = 79, yaitu kecenderungan pribadi 

mudah bersalah, menyesali diri, layak untuk dihukum akibat 

tindakannya. Pribadinya mengarah pada inferioritas 

7) Needof Aggresion 

Need aggresion yang didapat dari hasil EPPS Subjek tergolong 

tinggi, yaitu P = 77. Subjek memiliki dorongan agresi yang tinggi 

mudah terpacu dengan konflik dan senang dengan konfrontasi 

apabila terjadi perbedaan pendapat. 

8) Needof Change 

Need Change yang didapat dari hasil EPPS Subjek tergolong 

tinggi, yaitu P = 71. Subjek memiliki ketertarikan tinggi pada 

situasi baru, berubah-ubah termasuk dalam tindakannya bekerja 

berupaya dengan cara baru. 

9) NeedofExhibition 

NeedExhibition yang didapat dari hasil test EPPS Subjek 

tergolong tinggi, yaitu P = 37, yaitu Subjek memiliki 

kecenderungan tinggi untuk pamer, menampilkan apa yang 

dimiliki kelingkungan sekitar.  

10) Needof Nurturance 
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Need Aggresian yang didapat dari hasil EPPS Subjek tergolong 

sedang, yaitu P = 37, Subjek merupakan pribadi yang kaku tetapi 

bilang telah memiliki kepercayaan pada orang lain maka dia akan 

menjadi pribadi yang terbuka. 

11) NeedOf Dominance 

Need Dominance yang didapat dari hasil test EPPS Subjek 

tergolong rendah yaitu P = 15, yaitu pribadi pengikut dalam 

kelompok, mudah dikendalikan, sulit untuk mengatakan tidak 

terhadap situasi kelompok 

12) Needof Succorance 

Need Succorance yang didapat dari hasil EPPS Subjek tergolong 

rendah yaitu P = 13, Subjek adalah pribadi yang independen tidak 

tergantung dengan situasi sosial, senang dengan aktivitas diri dan 

mengacuhkan situasi sosial meskipun dirinya menjadi pusat 

perhatian. 

  



188 
 

13) Needof Affiliation 

Need Affiliation yang didapat dari hasil EPPS Subjek tergolong 

rendah yaitu P = 11, adalah pribadi yang tertutup, introversi 

tinggi, sulit bergaul dan tidak senang dengan aktivitas sosial. 

14) Needof Autonomi 

Need Autonomi yang didapat dari hasil test EPPS Subjek 

tergolong sedang, yaitu P= 3, Subjek adalah pribadi yang 

memiliki ketergantungan yang tinggi dengan figure yang lain, 

harus mencari persetujuan orang lain untuk bertindak. 

15) Needof Heteroseksual 

Need heteroseksual yang didapat dari hasil test EPPS Subjek 

tergolong sedang, yaitu P = 0, Subjek tidak mudah tertarik 

dengan lawan jenis, tidak terlalu terpengaruh dengan lawan jenis, 

sulit dipengaruhi oleh figure lawan jenis. 

 

XII. KESIMPULAN 

Dari hasil EPPS tersebut menunjukkan ada 5 need yang intensitasnya 

tinggi diantaranya adalah need of endurance, need of achievement, 

need of order, need of deference, need of intraception, need of 

abasement, dan need aggresian. Selain need yang intensitasnya 

tinggi juga ada need yang intensitasnya rendah, yaitu need of 

nurturance, need of dominance, need of succorance, need of 

affiliation, need of autonomy, dan need of heteroseksual 
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VERBATIM HASIL WAWANCARA SUBJEK III 

 

Pertanyaan Jawaban Koding  

Selamat Pagi. Pagi, mas.   
Nama siapa ya? M mas. A.1.a  Subjek 

menyebut 
identitas diri 
 

Nama 
panjanganya? 

Ya M mas. Itu udah panjang 
mas. 

Ooo.. maaf, 
kirain itu nama 
panggilan. Usia 
berapa? 

Gak apa-apa mas. 
Usia 21 tahun mas. 

sekarang masih 
kuliah?  

Gak mas kerja. Aku sudah 
lulus kuliah, ya hanya D3 
mas. 

A.1.b Subjek terakhir 
mengenyam 
pendidikan D3 
di salah satu 
perguruan tinggi 

Kerja dimana 
mas? 

Aku kerja di sebuah 
perusahaan otomotif mas. 

Subjek bekerja 
di perusahaan 
otomotif 

Tempat dan 
tanggal lahirnya 
? 

Palembang ,  10 januari 
1993 

A.1.a Identitas diri 
subjek 

Mas punya 
saudara kandung 
atau tidak. 

Punya mas. Saya 4 
bersaudara saya anak no 3. 
Selain itu saya juga punya 1 
adik angkat mas. 

Ini  tinggal 
dirumah sama 
orang tua atau 
gimana? 

Dengan orang tua mas. Ya 
dulu waktu masih umur 13 
tahun orang tua aku pindah 
ke Semarang mas. Ada tugas 
dari kantornya papa. 

  

Hubungan mas 
dengan keluarga 
bagaimana? 

Hubungan saya dengan 
adik-adik saya baik-baik 
saja mas. Kakak-kakak saya 
juga mas. Mereka sangat 
support saya kalau saya 
sedang kesulitan. Saat 
mereka tahu saya terkena 
epilepsy juga mereka yang 
mendukung saya. Mereka 

A.2.a Hubungan 
dengan orang 
tua dan kakak 
sangat baik, dan 
terjaga. Mereka 
menerima 
keadaan subjek, 
dan membantu 
subjek untuk 



190 
 

mengingatkan saya untuk 
minum obat. Kadang sms, 
kadang telfon. Sekarang 
udah ada BBM, ya jadinya 
di grup keluarga mas. 
Kalau papa ma mama sih 
mereka dari awal sampai 
sekarang luar biasa 
dukungannya. Mereka yang 
beliin obat, nganterin kalau 
kedokter, sesibuk apapun 
mereka mas pasti mereka 
menamani untuk kedokter. 
Kalau masuk rumah sakit ya 
mereka nungguin saya mas. 

mengingatkan 
untuk meminum 
obat. 

Kalau keluarga 
besar 
bagaimana? 

Keluarga besar saya tahu 
mas saya punya sakit 
epilepsy ini. Tetapi ya 
banyak yang tidak mau tahu 
mas, jadi seolah-olah masa 
bodo gitu mas. 
Saya juga tidak terlalu akrab 
dengan mereka, sepupu-
sepupu saya juga. Ditambah 
lagikan waktu umur saya 15 
tahun, keluarga besar sedang 
berkumpul di Jakarta, nah 
mungkin saya kecapean ya 
saya kambuh. Setelah itu 
ada tante saya bilang ke 
anaknya “jangan deket-deket 
dengan M ya? Dia punya 
penyakit menular.” Sejak itu 
ya saya tidak pernah 
bercakap-cakap lagi dengan 
mereka. 
Toh menurut saya juga saya 
tidak berkepentingan 
ngomong sama mereka mas. 
Jadi ya semasa bodo. 
Sekarang kalau lagi 
ngumpul ada acara keluarga 

A.2.b Hubungan 
subjek dengan 
keluarga besar 
sedikit 
merenggang. 
Subjek sedikit 
menjauh dari 
keluarga, karena 
ada beberapa 
paman dan bibi 
subjek tidak 
menerima 
kehadiran 
subjek. 



191 
 

saya tidak pernah mau ikut 
mas. Bukan malu tapi males 
aja di hina seperti itu mas. 
Jadi ya saya lebih baik 
menghindar daripada saya 
tertekan dengan situasi yang 
ribet di keluarga saya nanti. 

Kalau mereka 
datang kerumah 
mas gimana? 
Masa harus 
menghindar 
terus? 

Ya saya berusaha 
menghindar mas. Kalau 
mereka ke Semarang dan 
menginap di rumah. Ya saya 
biasanya ngungsi di rumah 
satunya mas, atau ditempat 
kakak saya didaerah sini 
juga masih di ngaliyan juga 
mas. Jadi ya seperti it 
uterus-terusan 

  

Apa tidak pernah 
dimarahin orang 
tua mas kalau 
seperti itu? 

Iya mas dulu sering 
dimarahin tetapi sekarang 
tidak lagi mas. Sejak saya 
dan ibu berantem cukup 
besar gara-gara masalah ini. 
Saya ungkapin semua yang 
ada di hati saya. 
Saya ungkapin semua keibu 
saya tersinggung dengan 
perlakuan tante A karena dia 
bilang ini itu tentang 
penyakit saya. 
Jadinya ya ibu bilang ya 
sudah kalau kamu maunya 
begitu, tetapi setidaknya 
kamu menyapa mereka saat 
mereka datang untuk basa 
basi dan kamu mempunyai 
sopan santun. Gitu sih mas. 

  

Ooo… 
Kalau dengan 
lingkungan 
sekitar 
bagaimana mas? 

Kalau dengan lingkungan ya 
baik-baik saja sih mas. Ada 
beberapa yang tahu tapi ya 
mereka menerima saya. 
Lagian jarang juga 
berkomunikasi dengan 

A.3.a 
 
 
 
 
 

Hubungan 
subjek dengan 
orang-orang 
sekitar baik-baik 
saja. Subjek 
malah mengikuti 
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mereka mas. 
Saya juga banyak kegiatan 
diluar seperti club motor, 
remaja di gereja, kalau 
mereka sebagian besar gx 
tau mas. kalau club motor 
pada tahu mas, karena saya 
terbuka dari awal, dan 
mereka menerima saya. 

 
 
 
 
B. 13 

organisasi-
organisasi, club-
clun yang subjek 
sukai. 
 
Need Of 
Affiliation 
 
Subjek menjalin 
hubungan 
dengan orang 
lain dengan 
baik. Subjek 
mengikuti 
berbagai club 
atau kegiatan di 
luar. 

Boleh certain 
tentang masnya? 

Pekerja keras iya, trus suka 
tantangan iya, mudah marah, 
suka emosian, dan setia mas. 
Selain itu kalau aku mau A 
ya A mas, gak bisa pindah-
pindah atau ditawar-tawar. 
Selain itu ya cepet emosian, 
tersinggung, mudah marah, 
nyablak, suka geregetan 
sendiri mas. Lalu ya kalau 
tidak suka dengan sesuatu 
langsung diomongin. 

  

Maaf 
sebelumnya 
kamu, pada usia 
berapa di 
diagnosa oleh 
dokter mas sakit 
epilepsi ? 

Usia 10 tahun mas. Ya kira-
kira 11 tahun yang lalu aku 
mulai sakit gini mas. 

A.4.a Subjek tahu 
kapan subjek 
terkena epilepsi. 

Boleh diceritain 
mas pas tahu 
kena epilepsy  
gimana awalnya. 

Aku kecelakaan mas A.4.b . Trus 
ya sempet geger otak, dan 
patah kaki. Waktu itu 
dirumah sakit sebulan lebih 
mas. Itu selama sebulan itu 
saya di cek ini itu mas. Dari 

Riwayat subjek 
terkena epilepsy. 
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kepala sampai ujung kaki. 
Di rumah sakit itu sempat 
mengalami  kejang-kejang 
mas. Waktu itu mama aneh 
kok kejang-kejang dan 
setelah dipriksa dokter 
mendiagnosa ada kesalahan 
di pembuluh otakku. Tapi 
belum tahu apakah itu 
berbahaya atau gx.

Akhirnya keluar rumah 
sakit, ya biasa aja. Sampe 
bulan berikutnya aku 
kejang-kejang waktu tidur, 
trus sampe kepalaku kayak 
orang muter gitu mas. 
Dibawa kedokter dan 
dilakukan pemeriksaan 
ulang ekh…taunya ternyata 
aku sakit epilepsy setelah di 
cek semuanya. 

 
Awalanya mau dioprasi tapi 
mama gak mau. Karena 
efeknya bisa kematian mas 
kalau gagal. Akhinya ya 
tidak dioprasi tetapi dilihat-
lihat dulu 
perkembangannya. 

Berarti awalnya 
kecelakaan, terus 
geger otak dan 
kejang-kejang. 
Berarti saat 
dokter bilang ada 
pembuluh darah 
itu mas belum 
tahu sakit apa? 

Belum mas sama sekali gx 
menduga. 
Kalau gak kejang-kejang  
yang kedua kali ya gak tau 
mas kalo epilepsy. 
Setelah tahu epilepsy dan 
disarankan buat oprasi 
Karena mumpung ketahuan 
ada pembuluh darah 
tersumbat ya akhirnya di 
oprasi mas. Tapi itu nunggu 
dua bulan mas. 

A.4. b Riwayat terkena 
epilepsy. 

Kok nunggu 2 
bulan mas? 

Iya harus nunggu 2 bulan 
dulu mas. Di lihat kondisi 
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fisik dulu. Sering kambuh 
atau tidak. Kalau tidak baru 
di oprasi. Ternyata saya 
tidak kambuh mas ya 
akhirnya ya di oprasi mas 

Sebelum oprasi 
itu apakah mas 
cari tahu tentang 
epilepsy? 

Iyalah mas. 
Sakit diri sendiri harus cari 
tahu mas. Apalagi waktu itu 
aku sedikit gak percaya mas. 
Aku nyari di buku-buku 
diperpus sekolah, terus tanya 
dokter-dokter. Ternyata 
epilepsy itu tidak terlalu 
berbahaya hanya saja perlu 
hati-hati. 

  

Efek setelah 
oprasi apa sih 
mas? 

Apa ya mas? Yang jelas 
mungurangi intensitas 
kambuh dan agar tidak 
merusak otak seperti itu sih 
mas. 

A.4.c Subjek tahu arti 
epilepsy. 

Masnyakan 
sudah mencari 
tahu tentang 
epilepsy itu 
sendiri, 
menurutmu 
sendiri epilepsy 
itu apa ya? 

Epilepsy itu adalah penyakit 
yang menyerang otak, dan 
perlu perawatan yang 
insentif. Yang berarti aku 
harus menjaga otak aku 
untuk tidak bekerja dengan 
keras, atau kecapean. 

Oke…terus 
bagaimana 
perasaan kamu 
waktu tahu itu 
pertama kalinya? 

Ya dulu kacau mas, tapi 
sekarang ya gak sekacau ini. 
Karena sekarang bisa 
menerima diri sendiri, dan 
bisa menerima kalau aku 
menderita sakit ini. 

A.4.e Perasaan subjek, 
saat pertama kali 
subjek kacau, 
dan sekarang 
subjek menrima 
tentang sakitnya. 

Maaf ni. Kalo  
boleh tahu, 
apakah sekarang 
masih sering 
kambuh, karena 
ini sudah 11 
tahunkan kamu 

Ow ya mas kalau operasi itu 
hanya sebatas mengurangi 
kejang-kejang saja. agar 
akibat kejang-kejang 
tersebut tidak berdampak 
panjang atau merusak otak 
mas. Jadi kalo kambuh ya 
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menderita 
penyakit ini, dan 
sudah di operasi 

sudah jarang mas. Cuma 
memang masih kambuh dan 
masih minum obat mas. 
Gunanya ya untuk 
meringankan agar tidak 
kambuh. 
Tapi sekarang masih 
kambuh tapi udah jarang 
banget kambuhnya. 
Kalau kambuh paling-paling 
kecapean mas, itu aja sih 
mas. 

Ooo…begitu ya. 
kalau kambuh itu 
gejalanya apa 
saja sih mas? 

Gejalanya ya pusing mas, 
trus mata itu ada kunang-
kunangnya. Terus ya badan 
kayak keras-keras gitu. 
Kalau aku kambuh pasti ada 
sesuatu didalam. 

A.4.d Subjek tahu 
gejala saat 
kambuh : 
pusing, kunang-
kunang, badan 
keras-keras. 

Maksudnya 
sesuatu didalam? 

Iya ada yang tidak beres 
didalam tubuh. Baik panas, 
kecapean, atau telat minum 
obat. 

Berarti masnya 
masih minum 
obat. 

Kalau itu ya mas, sekarang 
minum obatnya sehari 3 
kali. Hanya saja tidak mesti 
seperti dulu kalau udah 
jamnya harus minum obat. 
Udah 2 tahun belakangan ini 
kadang lupa minum obat 
tapi tidak kambuh. 

  

Apakah masnya 
masih sering 
control sekarang? 

Masih mas tapi sekarang 
hanya setengah tahun sekali 
waktu cek up keseluruhan 
aja mas. Selebihnya gak 
lagi. Kalaupun iya ya pas 
kambuh dan dirumah sakit. 
Itu saja sih mas, tapi jarang 
kok sekarang. 

  

Saat inikan kamu 
tinggal di rumah 
orang tua, kalau 
dijalan atau 

B.14 Ya aku teriak mas tar 
dibantu oleh mama atau 
mbak yang kerja dirumah. 
Nanti palingan mulut aku di 

Need Of 
Autonomy 
 
Subjek tidak 
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dimana kamu 
kambuh 
bagaimana 
caranya buat 
nanganin? 

sogok pakek sendok biar 
lidah aku tidak kegigit. 
Terus tangan aku di pegang 
ma kaki aku. Itu saja sih.  
Kalau diluar dan tidak 
sempat buat kerumah atau 
kerumah sakit, aku selalu 
bawa sendok kemana-mana, 
terus cari tempat datar dan 
empuk kayak di rumput gitu 
terus yang tidur disana dan 
sudah menggigit sendok 
mas. 

mampu untuk 
sendirian, atau 
mandiri. 

Di sogok sendok, 
maksudnya mas? 

Oh itu penanganan awal 
mas. Jadi kalo orang 
epilepsy itu mulutnya juga 
harus dijaga saat kejang-
kejang takut lidahnya kena 
gigit dan putus. Jadi mesti 
harus ada sendok dan 
dimasukkan kemulut. Kalo 
gak dari awal masukinnya 
yakan artinya disogok mas. 

  

Owalah… 
Apakah penyakit 
epilepsy ini 
menular mas? 

Oh tidak menular mas. 
Mungkin orang awam bilang 
epilepsy itu penyakit gila 
tapi sebenernya gak menular 
kok. 
Hanya saja busa bila 
kambuhnya sudah parah itu 
berbahaya buat diri sendiri. 
Itu kayak racun. 

  

Ooo..berarti tidak 
menularkan mas. 
Mas mungkin 
dengar didalam 
masyarakat 
awam penyakit 
epilepsy itu 
dirasa 
membahayakan 
atau menular, 

itu mas aku bencinya orang 
Indonesia. Selalu bilang kalo 
epilepsy itu sakit orang gila 
menular apa lagi sampe 
bebusa dan dijauhin. 
Makanya dari itu mas aku 
ingin ngebuktiin sama 
mereka-mereka kalau 
penderita epilepsy itu juga 
manusia. Mereka sama 

B. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Need Of 
Exhibition 
 
Subjek memiliki 
kecenderungan 
untuk 
menunjukkan 
diri keorang 
lain, bahwa 
subjek bisa sama 
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apakah ada 
keinginan untuk 
berbaur dengan 
orang-orang yang 
berada di sekitar 
anda ? 
bagaimana 
caranya ? 
 

kayak manusia sehat mampu 
bekerja dengan baik, hanya 
saja memang terbatas. Dari 
situ aku mengikuti 
organisasi, dan tidak 
memberitahu penyakit aku. 
Walau akhirnya lama 
kelamaan akan tahu juga. 
Ya aku sempat dijauhin, 
tetapikan niat akukan baik 
mas. Jadinya ya aku tetap 
ikut organisasi yang sudah 
aku jalani dan buktikan 
sama mereka, walau mereka 
mencemooh aku, dan 
menjauhi aku, aku masih 
mampu untuk berdiri 
sendiri. 

 
B. 5 

seperti orang 
lain. 
 
Need Of 
Achievement 
 
Subjek 
membuktikan 
bahwa dia bisa 
berprestasi sama 
seperti orang 
lain dengan cara 
mengikuti 
organisasi. 

Kamu pernah 
sempat dijauhin, 
apakah kamu 
tahu alesan 
mengapa mereka 
tidak menerima 
atau bagaimana? 

Iya aku sempet dijauhin 
mas.  
Kayak oleh keluarga saya, 
seperti cerita saya diatas tadi 
mas. 
Lalu di ada beberapa 
tetangga yang tahu saat saya 
kambuh, sempet kambuh 
diluar dan diliat orang-
orang, ya jadinya gitu mas, 
banyak yang ngejauhin, dan 
ngucilin mas.  Karena 
pandangan mereka bahwa 
sakit epilepsy ini ya seperti 
penyakit menular mas. Tapi 
walau gitu aku tetep pengen 
ngebuktiin kalo aku lebih 
bisa dari pada anak-anak 
yang sehat. 

  

O yaaa…berarti 
kamu berusaha 
nunjukin diri 
dong. Gimana 
caranya? 

Iya mas. 

Kenapa aku ikut organisasi 
ini itu club ini itu kalau 
bukan nunjukin diri. Karena 

Aku mau nunjukin 
diri ke orang lain mas. 

B. 3 
 
 
 
 

Need Of 
Exhibition 
 
Kecenderungan 
untuk 
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seperti aku bilang aku ingin 
ngebuktikan diri aku walau 
sakit epilepsy aku mampu 
sama kayak orang sehat 
umumnya tapi malah lebih 
mampu dari mereka. Seperti 
aku mampu naek motor gede 
dan ikut touring kayak 
mereka yang sehat. Lalu aku 
juga belum lama ini 
keterima untuk beasiswa di 
Jerman untuk kayak kurusus 
gitu mas.

 

 Untuk itu aku 
ingin menunjukkan bahwa 
aku mampu sama kayak 
orang lain. 

 
 
 
 
B. 5 

menunjukkan 
diri ke orang 
lain. 
 
 
 
 
Need Of 
Achievement 
 
Subjek 
berprestasi 
dengan 
mendapatkan 
beasiswa ke 
Jerman. 

Wah..hebat dapet 
beasiswa. 
Apakah akan 
diambil? 

Tidaklah mas. Saya masih 
mikir-mikir untuk ambil, 
takut kalau nanti disana saya 
kenapa-napa tidak ada siapa-
siapa. 

  

Boleh aku tahu 
mas kegiatan 
kamu sehari-
hari? 

Ya sekarang kerja mas, 
kalau diluar palingan ikut 
doa dirumah-rumah, bantuin 
mama. Itu saja. paling ya 
nongkrong ma club motor. 

  

Club motor. Mas 
ikut club motor? 

Iya mas.   

Itukan pasti 
touring lah 
masnya gimana? 

Ya kadang ikut kadang gak 
mas. tergantung mas. kalau 
gk kecapean ya ikut kalau 
kecapean ya absen dulu dari 
touring. 

  

Touring paling 
jauh dimana 
mas? apa itu gak 
pernah kambuh? 

Paling jauh ke Bali mas. 
untungny gak kambuh mas. 
asal teratur minum obat, dan 
temen-temen touring 
pengertian mas. 

  

Berarti selama itu 
mas arus banyak 
berhenti atau 
bagaimana? 

Ya saya selalu minta 
berhenti kalau waktu minum 
obat, makan atau saat 
kehausan dan kecapean. Ya 

B. 1 
B. 7 

Need Of Order 
Need Of 
Deference 
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biasanya saya selalu 
mengeset alaram di jam 
tangan saya, untuk 
mengingatkan minum obat. 

Subjek sangat 
teratur dalam 
menjalankan 
hidupnya. Bisa 
dilihat saat 
touring subjek 
harus berhenti 
setiap kali 
karena subjek 
takut untuk 
kambuh. 

Loh, mas 
bukannya kalau 
tidak minum obat 
tidak apa-apa? 

Iya sebenernya tidak apa-
apa mas. hanyakan itu 
perjalanan jauh, jadi ya 
harus teratur mas, hiduppun 
makan minum harus teratur 
mas. 

Berarti  benar-
benar harus 
teratur. 

Iya mas. harus itu 
persyaratan dari ibu kalau 
mau ikut touring. Aku ikut 
touring juga persetujuan ibu 
mas. kalau tidak mana 
diperbolehkan saya ikut. 

B. 9 Need Of 
Succorance  
 
Subjek 
memerlukan 
dukungan dari 
orang tua untuk 
melakukan 
segala tindakan 
yang akan 
dilakukan. 

Orang tua mas 
bagaimana, 
apakah protektif 
atau gimana? 

Ow, protektif iya. Dulu 
peraturan dari orang tua arus 
ditaatin rasanya gimana gitu.

ya aku sudah dewasa, dan 
menentukan mana yang 
terbaik buat aku. 

  
Tapi sekarang lebih 
ngelepas mas. Karenakan  

B. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Need Of 
Deference 
 
Subjek 
mematuhi 
peraturan yang 
diberikan orang 
tuanya, untuk 
subjek lebih 
baik, agar 
subjek tidak 
kambuh lagi. 
 
Need Of Order 
 
Subjek dengan 
adanya 
peraturan dapat 
hidup dengan 
lebih hidup 

Oooo….lalu 
bagaimana sikap 
kamu dengan 
peraturan yang 
sudah 
ditetapkan? 
apakah kamu 
merasa peraturan 
itu mengekang 
dan tidak bebas. 

Sejauh ini tidak mengekang. 
Karena dengan peraturan 
aku bisa lebih teratur hidup. 
Contoh minum obat, kalau 
udah waktunya minum obat, 
ya minum obat. Karea itu 
peraturan dari dokter. Terus 
kalau harus pulang ya 
pulang kerumah. Karena ada 
beberapa yang harus diikuti 
oleh orang penderita 
epilepsy: 
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1. Arus teratur minum 
obat 3 hari sekali. 

2. Makan teratur 
3. Istirahat teratur. 

Ya….dengan begitu pasti 
orang tua memberi peraturan 
baru lagi, tidak boleh pulang 
terlalu malem, padahal 
cowok loh mas, tapi tidak 
boleh pulang malem-malem 
hahahha…. Terus tidak 
boleh kecapean pasti orang 
rumah marah-marah sudah. 
Dan yang paling penting 
tidak boleh minum-minum 
alcohol dan ngerokok bener-
bener harus ngejaga banget 
mas. Makan yang berbau 
fast food juga dokter 
melarang, tapi ya namanya 
cowok makan banyak apa 
aja bisa masuk. 
Pernah mas aku melanggar 
peraturan pulang malem 
banget pas SMA ngerjain 
tugas terus makan ayam 
goreng yang dipinggiran 
kayak KFC gerobak gitu loh 
mas, ekh belum sampe 
rumah di jalan pulang tiba-
tiba mata kunang-kunang 
dan itu aku ngebut untuk 
nyampe rumah tapi tidak 
pas, ya aku kambuh dijalan. 

 

Ditolong orang dibawa 
kerumah sakit. Itu mas kalau 
yang punya sakit epilepsy 
gini mesti dijaga banget 
apapun itu, dan tidak bisa 
lepas dari orang lain jadi ya 
sebisa mungkin kalau pergi 
harus bareng orang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. 14 

teratur. 
Peraturan untuk 
tepat waktu 
minum obat 
(dulu), jaga 
kesehatan, 
makan harus 
teratur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Need Of 
Autonomy 
 
Subjek tidak 
dapat pergi 
keluar rumah 
sendirian, lepas 
dari orang lain 
bila subjek 
kambuh di jalan. 
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lain.Aturan dokter mesti di 
patuhi banget. 

Kalau dari dokter 
bagaimana mas 
dengan 
peraturannya? 

Hmmm… 
Dulu sampai sekarang 
mengekang banget mas. 
sangat-sangat mengekang.  
Arus teratur minum obat, 
arus jaga kesehatan, kalau 
mau touring arus ijin dulu 
ma dokter minta vitamin,  
dan wanti-wanti untuk 
minum obat, seperti itu sih 
mas. 

  

Kalau tidak 
minum obat 
apakah efeknya 
sih? Apakah 
kambuh atau 
berdampak 
lainnya? 

Ya kalau gak minum obat 
sekarang sih aku gak papa,  
kalau dulu gak minum obat 
ya kambuh. Cuma tetap aja 
aku minum obat soalnya gak 
mau kambuh lagi mas. 

  

Kalo dari diatas 
mas dijauhin 
orang lain, dari 
peraturan untuk 
minum obat, 
apakah kamu 
merasa terhambat 
saat 
menyelesaikan 
pekerjaan? 

No…aku ngerasa walau 
punya sakit epilepsy tidak 
membuat semua kegiatanku 
harus tidak selesai. Aku 
punya kewajiban untuk 
menunjukkan walau aku 
mengalami kekurangan 
tetapi aku bisa menuntaskan 
kerjaanku kewajibanku. 
Pekerjaanku ini bener-bener 
harus di selesain mas, itu 
menurut pandangan ku

B. 2 

. 
Bukan buat aku seorang tapi 
pengen nunjukin bahwa 
orang epilepsy bisa sama 
kayak orang lain. 

Need Of 
Endurance 
 
Subjek 
menganggap apa 
yang harus di 
selesaikan atau 
dilakukan oleh 
subjek harus di 
tuntaskan 
sampai selesai. 

Pernah kambuh 
disaat kerja atau 
apa? 

Pernah mas dulu waktu 
kuliah sering, tapi sekarang 
udah jarang mas. 

  

Apa memang 
dari orang tua 
mas disuruh 

Dari diri sendiri, dari dulu 
sih mas. 

B. 5 
Aku itu katanya gak 

mau kalah dari orang lain. 

Need Of 
Achievement 
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berprestasi atau 
pas ada sakit ini 
dan ingin 
membuktikan 
diri? 

Sekarang jadi seperti ini 
juga. Gara-gara sakit ini 
juga mungkin iya mas. Aku 
tambah termotivasi untuk 
membuktikan diri kalau aku 
itu mampu mas. aku bisa 
sama seperti orang lain, 
berprestasi dan bisa 
berorganisasi juga mas. 
bukan anak manja yang 
mentang-mentang sakit, 
mentang-mentang harus 
sama orang terus menerus 
atau dikekang orang tua, tapi 
tidak bisa berprestasi. Malah 
harus lebih bisa. 

Subjek memiliki 
keinginan untuk 
berprestasi, hal 
ini di lakukan 
subjek agar 
subjek mampu 
menunjukkan  
diri bahwa 
subjek bisa sama 
atau lebih 
mampu dari 
orang lain. 

Trus apakah  
kalau kambuh itu 
bisa mengganggu 
kegiatan mas? 

Iya banget mas, 
mengganggu karena pasti 
semuanya jadi kacau mas. 
Harus istirahat dulu, 
jadinyakan kerjaannya pasti 
terbengkalai mas. 
Ya kalau udah kambuh apa 
lagi kejang-kejangnya 
berkali-kali ya alamat mas 
tidak bisa kerja apa-apa. 

  

Wah berarti 
masnya mesti 
istirahat total 
mas? 

Iya… 
Kalau kecapean parah dan 
kambuh sering dokter nyruh 
bedrest 3-4 harian mas. 

  

Saat mas kambuh 
gitu bantuan apa 
yang kamu 
harapkan dari 
orang-orang yang 
ada disekitar? 

apa ya mas, kalau kambuh 
cuma butuh mama aja sih 
biar bisa manja-manja gitu 
mas heheheh…, terus 
dukungan aja biar tidak 
drop, dan kepikiran aku 
penyakitan. 
Kadang tidak perlu minta 
tolong, kakak dan adek-adek 
langsung memberi 
pertolongan. Ya ada mereka 
disisiku aja udah cukup baik 

B. 9 Need Of 
Succorance 
 
Subjek saat 
kambuh sangat 
ingin di manja 
oleh 
keluarganya. 
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kok mas. 
Okey…bearti 
kamukan harus 
minum obat 3 
kali sehari, dan 
itu harus teratur. 
berarti saat 
melakukan 
aktivitas apakah 
kamu membuat 
jadwal dan 
menentukan 
target dalam 
aktivitas? 

iya aku punya jadwal mas, 
apa lagi aktivitas aku 
banyak. aku ikut organisasi, 
kerja, trus ada club motor dll 
jadi orang tua terutama 
mama sih dia minta banget 
jadwal biar dia bisa 
ngawasin. Iya pasti target 
ada mas, kalau dulu kuliah 
biar tepat waktu selesainya, 
untuk tugas biar tugas gx 
numpuk dan yang jadi 
peraturan dari dokter ma 
mama bisa dijalanin tanpa 
lupa atau terlewatkan. 
Sekarang kerja ya biar 
kerjaanku lancer tidak 
terhambat. Bos tidak marah, 
jadinya ya aku bikin jadwal. 
Di kamar juga ada white 
board ya berisi jadwal mas. 

B.1 Need Of Order 
 
Subjek memiliki 
jadwal untuk 
kegiatan sehari-
hari subjek, 
karena dengan 
adanya jadwal 
subjek bisa 
meminum obat, 
istirahat dengan 
cukup. Selain itu 
mengendalikan 
agar tidak 
kambuh. 

Berarti kalau 
kamu 
mengerjakan 
tugas dengan 
waktu yang 
singkat, apakah 
akan dikerjakan 
hingga selesai 
atau tidak? 

pasti mas harus selesai, 
walau itu begadang. 
Tetapikan aku sakit epilepsy 
mas jadinya kalau udah 
banyak tugas dan harus 
selesai cepat ya aku kerjakan 
dengan cepat juga.  
Tapi kalau sudah malam 
biasanya aku tidur dulu 
walau hanya sejam dua jam 
aku tidur bangun kerjakan 
kembali. Selain itu kalau 
malam lembur biasanya aku 
buat susu tapi kasih kopi 
sedikit, biar tidak 
mengantuk mas. 

B.2 

Selain itu aku juga tidak 
mau numpuk-numpuk tugas 
mas. Jadinya ya kalau ada 
tugas sebisa mungkin aku 

Need Of 
Endurance 
 
Subjek dalam 
pengerjaan tugas 
menginginkan 
untuk 
diselesaikan 
dengan segera 
agar tidak 
menumpuk. 
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kerjakan saat itu juga mas. 
Berarti bisa-
bisanya kamu 
untuk mengatur 
waktu ya,  

Iya bisa-bisanya aku mas. 
Soalnya toh kegiatan banyak 
harus tahu bagaimana cara 
mengatur porsi untuk diri 
sendiri

B. 1 

, jadi ya butuh harus 
terjadwal. Kalau gak ya 
kacau bisa-bisa aku yang 
tumbang mas. 

Need Of Order 
 
Subjek harus 
mengatur jadwal 
agar dapat 
mengerjakan 
pekerjaan atau 
tugas sampai 
selesai. 

Mas selain orang 
tua dan kamu 
sendiri, siapa aja 
sih yang tahu 
tentang sakit ini? 

Semuanya tahu mas. 
Keluarga, lingkungan, temen 
kuliah, temen club motoer, 
temen SMP-SMA ya tahu 
mas. 
Kan aku menunjukkan sakit 
aku, dan gak mau kalah dari 
orang lain mas. Jadi 
makanya dijauhin seperti 
sekarang, temen deket hanya 
berapa saja mas. Selebihnya 
hanya say hallo aja. 
Kalau club motor ya mereka 
menerima mas. Seperti yang 
saya bilang kemarin walau 
terlihat sangar ya mereka 
tetap menerima mas. 

  

Tanggapannya 
mereka yang 
jauhin kamu itu 
gimana saat 
kamu kambuh? 

Ya. Pastinya menyibir mas. 
Apalagi tetangga dirumah 
udah deh mas, mesti di bully 
habis-habisan aku. 
Ada tetangga yang bilang ke 
mama ‘kok anaknya tidak 
dibawa ke panti rehabilitas 
sih kan sakit gila’ mama 
papa dan keluarga sih cuek-
cuek aja mas. 
Tapi saya kadang yang sensi 
sendiri. Tapi ya apa boleh 
buat. 

  

Oyaa mas apakah 
anda memiliki 

ada mas, ya pacar aku. 
Dia tahu kondisi aku dan 

B.15 Need Of 
Heteroseksual 
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teman dekat 
lawan jenis? 

terima aku. Awalnya sih 
tidak menerima. Ya seperti 
tadi mas bilang orang awam 
selalu bilang kalau penyakit 
epilepsy itu menular padahal 
tidak. Ya aku jelaskan ke dia 
walau dia awalnya tidak 
percaya  dan menjauh tetapi 
aku buktikan kalau aku 
akung dia dan dengan sakit 
saua aku bisa menjaga dia, 
dan epilepsy itu tidak 
menular. Sekarang dia 
malah yang kayak gantiin 
mama kalau diluar rumah, 
cerewetnya minta ampun 
mas. Jadinya ya sekarang 
aku ngerasa udah nyaman 
aja. Dia gx menganggap aku 
penyakitan dan menerima 
aku apa adanya. 

 
Subjek memiliki 
teman lawan 
jenis yang dekat, 
dan sudah 
menerima 
subjek. 

Oya 
mas….kalooo 
dengan teman-
teman mas 
tersebut mas 
melakukan 
kegiatan apa aja? 

Kalau temen deket cuma 2 
orang mas. Itu juga ya di 
gang motor mas. Jadi 
palingan touring, kadang 
baksos, ya kegiatan social 
gitulah mas. 

B. 13 Need Of 
Affiliation 
 
Subjek memiliki 
teman yang 
cukup banyak. 
hubungan sosial 
subjek pun 
sangat luas. 

Selain itu ada 
lagi gak mas 

Paling temen kantor ma 
temen-temen lingkungan 
rumah mas 

  

Dalam 
melakukan 
kegiatankan pasti 
akan melakukan 
kesalahan atau 
marah-marahan.. 
bagaimana sikap 
mas jika mas 
atau teman mas Sakit hati itu bisa 

minta maaf. Aku selalu 
diajarkan untuk minta maaf 
salah atau tidak salah, kalau 
membuat orang marah harus 
minta maaf. Itu juga bisa 
jadi obat epilepsy loh mas. 
Pikiran jadi ringan dan tidak 
menjadi beban. 

B. 4 Need Of 
Abasement 
 
Subjek memiliki 
keberanian 
untuk mengakui 
kesalahan. Hal 
ini diajarkan 
oleh keluarga 
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melakukan 
kesalahan? 

membunuh pelan-pelan. 
Apalagi kalau epilepsy 
itukan penyakit otak kalau 
banyak pikiran bisa 
menyebabkan kambuh 
jadinya ya mesti 
disingkirkan beban-beban 
itu. 
Kalau aku sih kalau teman 
yang salah walau itu fatal 
aku minta maaf dan 
memaafkan setelah itu 
jauhin aja mas. Bereskan 
mas, jadi tidak terlalu beban 
bangetkan. Kalau masih 
dideketin kalau sakit hati 
inget kesalahannya dan jadi 
beban pikiran kambuh sakit 
aku malah aktivitas 
berantakan semuakan 

subjek bahwa 
subjek salah 
atau tidak salah 
harus meminta 
maaf. 

Wahhh,,, 
Kalau di kantor 
atau kuliah dulu 
atau di gang 
motor apakah 
mas sering 
mengutarakan 
pendapat dan 
caranya 
bagaimana? 

Sering mas. 
saat itu juga aku utarakan. 
Walau diterima atau tidak 
diterima. Aku orangnya 
lebih suka buka-bukaan mas. 
Jadi kalau aku setuju atau 
sependapat aku menerima 
aja, tapi kalau menurut aku 
tidak oke aku akan ajukan 
pendapat aku yang sudah 
terlintas diotak aku mas. 

  

Bila terjadi 
perbedaan 
pendapat 
bagaiman? 

Jujur ya mas saya itu paling 
tidak suka di protes, 
pendapat saya di potong, 
atau disalahkan. Dulu 
mungkin kalau saya di 
seperti itukan saya akan 
langsung marah. Saya 
langsung ngutarain pendapat 
saya yang lagi, ya kalau 
berantem disitu ya berantem 
aja mas. tapi sekarang saya 

B. 10 Need Of 
Aggresian 
 
Subjek dahulu 
tidak menyukai 
bila pendapat 
subjek di potong 
atau di salahkan. 
Subjek akan 
mempertahanka
n apapun yang 
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lebih memilih  buat melihat 
dulu bagaimana pandangan 
orang lain secara 
keseluruhan kalau bisa saya 
pertahankan saya akan 
pertahankan bila tidak ya 
saya yang akan mengalah. 

subjek anggap 
benar. Tetatpi 
saat ini subjek 
lebih 
mendengarkan 
pendapat orang 
lain setelah itu 
subjek baru akan 
mempertahanka
n atau tidak 
mempertahanka
n. 

Adakah si 
keinginan untuk 
berubah ? 

Keinginan untuk perubahan 
itu pasti mas. Orang itu akan 
mengalami kebosanan dan 
perlu perubahan.

Kadang aku terinspirasi dari 
buku mas. Kadang apa yang 
menurutku bagus dan cocok 
dengan kehidupanku, aku 
praktekin mas, ya dengan 
tujuan buat perubahan mas. 

 Kalau dari 
aku perubahannya itu 
caranya ya saat aku bosan 
dengan kegiatan aku 
menikmati hobi aku, atau 
treveling. Kadang saat 
treveling itu membawa ide-
ide baru untuk menjalankan 
hari-hari aku 

B. 11 Need Of Change 
 
Subjek 
memerlukan 
perubahan. 
Perubahan yang 
subjek lakukan 
pada saat bosan. 
Subjek bisa 
treveling, baca 
buku untuk 
mencari 
inspirasi. 

Berhasil atau gak 
mas dengan 
pengaruh dari 
buku? 

Iya mas ada yang berhasil 
ada yang berpengaruh ada 
yang tidak. 

  

Adakah 
keinginan mas 
untuk seperti 
orang lain mas, 
seperti tidak 
minum obat dll.? 

Ada mas. Tapi tidak besar, 
hanya saja pengen banget 
kalau alaram untuk minum 
obat bunyi itu cuma sehari 2 
kali aja, hahahah… trus 
pengen nyobain rasa rokok 
mas kayak orang sehat 
lainnya, hahahaha…. 

B. 12 Need Of 
Intraception 
 
Subjek ingin 
seperti orang 
lain. Ingin tidak 
minum obat, 
bisa merokok. 
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Pengen lepas dari 
pengwasan orang tua juga 
mas, bisa sosialisasi dengan 
teman-teman biar tambah 
dekat. 

Bisa lepas dari 
pengawasan 
orang lain. 

 Apakah mas 
pernah bertemu 
dengan sesama 
yang menderita 
penyakin seperti 
kamu ini? 

Sering mas. Akukan ikut 
perkumpulan penderita 
seperti aku, 

  

Lalu dipertemuan 
seperti itu apa 
yang dilakukan? 

Ya hanya sharing aja. Cerita 
kalau ada yang minder, ada 
yang baru kambuh, ada yang 
malu kalau orang lain tahu 
sakitnya. Kadang juga malah 
aku termotivasi dari mereka 
mas. 

  

Wah apakah 
kamu memiliki 
keinginan untuk 
memberi 
perhatian pada 
teman mas yang 
sedang 
mengalami 
penyakit seperti 
kamu. Padahal 
kondisi mas tidak 
memungkinkan 
untuk perhatian? 

ya sebisa aku mas untuk 
membantu. Kalau aku 
mampu aku bantu kalau aku 
tidak mampu ya maaf. Kalau 
Cuma materi dan tidak 
terlalu menguras tenaga ya 
aku akan membantu mas, 
asal aku tidak kecapaian. Itu 
sih bentuk perhatian aku ke 
orang-orang mas. 
kalau sesama penderita 
palingan aku cuma jadi 
pendengar mereka mas. ya 
juga memotivasi walau 
sedikit-sedikit mas. 

B. 8 Need Of 
Nurturance 
 
Subjek 
memperhatikan 
seseorang 
dengan cara 
membantu orang 
tersebut sebisa 
dan semampu 
subjek. Bagi 
penderita 
lainnya subjek 
lebih menjadi 
pendengar dan 
memotivasi 
sebisa subjek. 

Apakah ada 
keinginan untuk 
menjadi 
pendorong bagi 
orang lain ? 

pasti mas pengen banget jadi 
motivasi orang. 
Mempengaruhi orang lain 
untuk hidup semangat, 
sehat, dan ya berani. Pengen 
juga jadi pemimpin buat 
orang mas biar bisa ngarah-

B. 6 Need Of 
Dominance 
 
Subjek ingin 
mempengaruhi 
memimpin 
orang lain. tetapi 
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ngarahin orang lain tersebut 
untuk ngikuti aku mas. 
tapikan itu tidak bisa 
langsung mas, harus pelan-
pelan, ya awalnya dengan 
cara buktiin dulu kediri 
sendiri kalau bisa lebih dari 
orang sehat terus tunjukin ke 
orang-orang tersebut kalau 
ini loh walau aku epilepsy 
aku masih mampu 
berprestasi berkarya. 

subjek memiliki 
sakit epilepsy 
sehingga subjek 
harus 
membuktikan 
terlebih dahulu 
bahwa subjek 
bisa lebih dari 
orang lain. 

Okey… mas 
terimakasih ya 
untuk 3 harinya 
melakukan  
wawancaranya, 
maaf bila 
mengganggu mas 
dalam 
berkegiatan 

Sama-sama mba. Kalau mau 
info lebih lanjut hubungi 
saya tidak apa-apa mas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


