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PEDOMAN WAWANCARA AWAL 

- Kognisi  

1. Apa yang anda ketahui mengenai orang gila? 

2. Menurut anda tindakan apa yang seharusnya dilakukan untuk menangani 

orang gila dalam masyarakat kita? 

3. Apakah anda pernah memiliki pengalaman pribadi dengan orang gila? 

Bagaimana reaksi anda pada saat itu? 

- Afeksi 

1. Bagaimana perasaan anda jika berhadapan dengan orang gila? 

2. Apakah anda merasa risih dengan keberadaan orang gila? 

3. Bagaimana perasaan anda ketika anda melihat ada orang gila yang 

dipukuli oleh seseorang? 

- Konasi 

1. Apa yang akan anda lakukan ketika anda melihat orang gila tidur di 

halaman depan rumah anda? 

2. Tindakan apa yang sebenarnya ingin anda lakukan ketika anda melihat 

orang gila makan dari sisa-sisa sampah? 
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ANGKET SURVEI 

Nama :………. 

Usia :………. th  

Jenis Kelamin: Laki-laki/Perempuan 

Pekerjaan :………. 

 

Isilah jawaban dengan melingkari atau memberi tanda silang (x) pada 

jawaban yang menurut anda paling benar. 

1. Apakah orang gila berbahaya bagi anda? 

a. Berbahaya  

b. Tidak berbahaya 

c. Tidak tahu 

2. Menurut pendapat anda, apa hal yang menyebabkan orang menjadi gila? 

a. Kutukan/ dosa/ kemasukkan roh jahat 

b. Stres 

c. Keturunan 

d. Lain-lain………. 

3. Apakah “gila” menular? 

a. Menular  

b. Tidak menular 

c. Tidak tahu 

4. Apakah “gila” bisa disembuhkan? 

a. Bisa sembuh  

b. Tidak bisa sembuh 

c. Tidak tahu 

5. Perlukah orang gila dilindungi? 
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a. Perlu  

b. Tidak perlu 

c. Lain-lain………. 

6. Tindakan kekerasan apa yang pernah atau paling sering anda lihat 

dalam lingkungan kita yang terjadi terhadap orang gila? 

a. Perkosaan   

b. Pembunuhan  

c. Dipasung 

d. Lain-lain………. 

7. Perasaan apa yang anda rasakan ketika berhadapan dengan orang gila? 

a. Takut  

b. Kasihan  

c. Biasa saja 

d. Lain-lain………. 

8. Tindakan apa yang biasanya anda lakukan saat melihat orang gila? 

a. Menontonnya  

b. Memberi uang  

c. Berlari, menghindar  

d. Mengajak bicara 

e. Lain-lain………. 

9. Bagaimana perasaan anda jika memiliki salah seorang anggota keluarga 

yang gila? 

a. Malu  

b. Biasa saja  

c. Tidak malu 
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10. Apa yang anda lakukan pada anggota keluarga anda yang mengalami 

kegilaan? 

a. Merawat sendiri   

b. Disembunyikan  

c. Diusir dari rumah  

d. Dimasukkan RSJ 

e. Lain-lain………. 

 

  



74 
 

PEDOMAN WAWANCARA 
 

Nama  : 

Usia  : 

Pekerjaan : 

Alamat : 

- Apakah anda mengetahui istilah skizofrenia? 

- Lalu hal apa saja yang anda ketahui tentang orang gila? 

- Pikiran apa yang muncul ketika anda berhadapan dengan orang gila? 

- Menurut survey yang saya lakukan,64,9% orang menganggap bahwa 

orang gila berbahaya. apakah anda sependapat? Hal apa yang 

menyebabkan banyak orang berpendapat bahwa orang gila berbahaya? 

- Banyak masyarakat yang merasa takut dan kasihan pada orang gila, 

perasaan perasaan apalagi yang muncul ketika anda berhadapan dengan 

orang gila? 

- Bagaimana perasaan anda ketika anda melihat ada orang gila yang 

diperkosa? 

- Apakah anda memiliki pengalaman dengan orang gila? (menyenangkan, 

menakutkan, lucu, dll) 

- Hal apa yang akan anda lakukan ketika anda tiba tiba bertemu dengan 

orang gila? 

- Apakah anda memiliki salah seorang keluarga yang mengalami 

kegilaan? 
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Subjek I 

Nama : Eddy 

Usia : 42 tahun 

Pekerjaan : Swasta 

Alamat : Wonodri  

Pertanyaan Jawaban Keterangan 

Hal apa saja yang 

anda ketahui tentang 

orang gila? 

Orang gila.. Orang gila ya apa 

ya..hahaha..  

menakutkan, ya kadang ada 

lucunya. 

Obyek yang 

dipersepsi: Orang gila

Afeksi 

Interpretasi 

Apakah anda 

mengetahui istilah 

skizofrenia? 

Duh aku ndak tau  

Pikiran apa yang 

muncul ketika anda 

berhadapan dengan 

orang gila? 

Jorok, serem Interpretasi  
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Menurut survey 

yang saya lakukan, 

64.9% orang 

menganggap bahwa 

orang gila 

berbahaya. apakah 

anda sependapat? 

Hal apa yang 

menyebabkan 

banyak orang 

berpendapat bahwa 

orang gila 

berbahaya? 

64 persen.. ya mungkin saja. 

karna aku kan ndak pernah survey

Ya karna kan sakit kejiwaan ya 

orang gila itu kan sakit kejiwaan 

jadi emosinya susah ditebak, 

susah terkontrol, bisa marah 

langsung tiba-tiba marah bisa aja 

 

 

 

 

Kognisi 

Interpretasi  

Banyak masyarakat 

yang merasa takut 

dan kasihan pada 

orang gila. Menurut 

anda, perasaan takut 

itu karena apa? Lalu 

kasihan karena apa? 

Perasaan takut itu kadang –

kadang ya itu tadi karna emosinya 

kan labil ya jadi sewaktu-waktu 

bisa marah dengan meledak 

sendiri.. itu yang bikin orang 

takut, kalau kasihan ya kadang-

kadang ya ya liat karna masih 

muda. kalau udah tua ya kadang 

kasihan ya kok bisa dibiarkan saja 

di jalanan 

Afeksi 

Penampakan: emosi 

 

 

 

Afeksi 

Alat indera 

 

Perhatian 
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Bagaimana perasaan 

anda ketika anda 

melihat ada orang 

gila yang diperkosa? 

Itu yang merkosa lebih gila lagi.. 

perasaannya ya pasti ya marah ya 

terutama terhadap orang yang 

merkosa. itu lebih gila 

lagi..istilahnya nggak waras 

bener-bener ni 

 

Afeksi 

 

Apakah anda 

memiliki 

pengalaman dengan 

orang gila? 

Kalau pengalaman sih enggak. 

tapi kalau lihat ya sering. ada juga 

yang lucu ada. salah satunya ada 

orang gila perempuan itu..tu 

ngejar laki-laki tu kalau tiap ada 

laki-laki diciumin itu.dikejar-

kejar terus. ya lucu itu 

 

Pengalaman masa 

lalu, alat indera 

 

Hal apa yang akan 

anda lakukan ketika 

anda tiba-tiba 

bertemu dengan 

orang gila? 

Ya menyingkir lah menghindar, 

tu kan ada tugas sendiri tu tugas 

dinas sosial atau siapa itu yang 

ngurusin 

Konasi 

Apakah anda 

memiliki salah 

seorang keluarga 

yang mengalami 

kegilaan? 

Mudah-mudahan sih enggak ya. 

ndak ada 
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Subjek II 

Nama : Supriyono 

Usia : 33 tahun 

Pekerjaan : Pedagang 

Alamat : Gajah Timur II 

Pertanyaan Jawaban Keterangan 

Hal apa saja yang 

anda ketahui tentang 

orang gila? 

Aaa…ya setahuku ya orang gila 

tu ya agak itu ya gimana ya..halah 

bingung..masalah e orang gila 

mbak.. lha ya aku ngertine ya 

kasian ngono to.. 

Obyek yang 

dipersepsi: orang 

gila 

 

Afeksi 

 Interpretasi 

Apakah anda 

mengetahui istilah 

skizofrenia? 

Ndak tau  

Pikiran apa yang 

muncul ketika anda 

berhadapan dengan 

orang gila? 

Takut Afeksi 
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Menurut survey 

yang saya lakukan, 

64.9% orang 

menganggap bahwa 

orang gila 

berbahaya. apakah 

anda sependapat? 

Hal apa yang 

menyebabkan 

banyak orang 

berpendapat bahwa 

orang gila 

berbahaya? 

Tergantung kondisinya apakah 

dia lama atau baru. kalau baru itu 

agak agak berbahaya tapi kalau 

lama enggak. dalam arti lama 

karna dia udah tidak. sudah punya 

akal sehat. 

Ya itulah tergantung karena dia 

mungkin pernah mengalami 

istilahnya pernah digoda sama 

orang gila tersebut. 

Kognisi 

 

 

 

 

 

 

 

Pengalaman masa 

lalu 

Banyak masyarakat 

yang merasa takut 

dan kasihan pada 

orang gila. Menurut 

anda, perasaan takut 

itu karena apa? Lalu 

kasihan karena apa? 

Takut karna dia menggodanya itu. 

kasihan karena dia gak diurus 

sama keluarga. harusnya kan dia 

masuk rumah sakit jiwa. 

Afeksi 

Perhatian: kasihan 

Bagaimana perasaan 

anda ketika anda 

melihat ada orang 

Menurut saya itu perbuatan yang 

tidak manusiawi karena dia juga 

manusia tapi karena dia punya 

Afeksi 
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gila yang diperkosa? akal kenapa harus dilakukan 

seperti itu. perasaan kasihan juga 

 

Afeksi 

Apakah anda 

memiliki 

pengalaman dengan 

orang gila? 

Belum pernah. cuman melihat aja 

gak pernah istilah e a.. melihat 

hal-hal yang aneh kan lihat. 

Alat indera 

 

Penampakan:hal 

aneh 

Hal apa yang akan 

anda lakukan ketika 

anda tiba-tiba 

bertemu dengan 

orang gila? 

Kaget.. menghindar. Konasi 

Apakah anda 

memiliki salah 

seorang keluarga 

yang mengalami 

kegilaan? 

Ndak ada  
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Subjek III 

Nama : Prasetyowati Anngar Wulan 

Usia : 36 tahun 

Pekerjaan : Pedagang 

Alamat : Tegalsari Barat I no:27 

Pertanyaan  Jawaban  Keterangan 

Hal apa saja yang 

anda ketahui tentang 

orang gila? 

Ya terganggu jiwanya Kognisi, 

Interpretasi 

Obyek yang 

dipersepsi: orang 

gila 

Apakah anda 

mengetahui istilah 

skizofrenia? 

Ndak ik..hehehe  

Pikiran apa yang 

muncul ketika anda 

berhadapan dengan 

orang gila? 

Mudah-mudahan biar bisa 

sembuh 

Perhatian 

Menurut survey 

yang saya lakukan, 

64.9% orang 

menganggap bahwa 

orang gila 

Sependapat..kalau ngamuk, kalau 

marah. 

Kognisi 
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berbahaya. apakah 

anda sependapat? 

Hal apa yang 

menyebabkan 

banyak orang 

berpendapat bahwa 

orang gila 

berbahaya? 

Banyak masyarakat 

yang merasa takut 

dan kasihan pada 

orang gila. Menurut 

anda, perasaan takut 

itu karena apa? Lalu 

kasihan karena apa? 

Ya itu kali mungkin kalau 

ngamuk itu kan kalo orang gila 

kan ngamuknya kan bahaya. 

kasihannya kok bisa gila itu apa 

penyebabnya. 

 

 

Penampakan 

Bagaimana perasaan 

anda ketika anda 

melihat ada orang 

gila yang diperkosa? 

Yang merkosa juga sakit jiwa. 

kasihan aja sama yang sakit jiwa 

itu. dua-duanya. 

 

Afeksi 

Alat indera:melihat

Apakah anda 

memiliki 

pengalaman dengan 

orang gila? 

Ndak   
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Hal apa yang akan 

anda lakukan ketika 

anda tiba-tiba 

bertemu dengan 

orang gila? 

Menghindar Konasi 

Apakah anda 

memiliki salah 

seorang keluarga 

yang mengalami 

kegilaan? 

Ndak   
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Subjek IV 

Nama : Emi Condrowati 

Usia : 34 tahun 

Pekerjaan : Swasta 

Alamat : Pedurungan Kidul 

Pertanyaan Jawaban Keterangan 

Hal apa saja yang 

anda ketahui tentang 

orang gila? 

Orang gila 

 Orang yang jiwanya terganggu 

dan cenderung tidak waras yah 

Obyek yang 

dipersepsi: orang 

gila 

Kognisi 

Interpretasi 

Apakah anda 

mengetahui istilah 

skizofrenia? 

Tidak tau apa sih.. skizofrenia 

nggak ngerti saya 

 

Pikiran apa yang 

muncul ketika anda 

berhadapan dengan 

orang gila? 

Mmm yang muncul ya gak 

muncul apa-apa selagi tidak 

mengganggu ya biarin ae.. 

 

Menurut survey 

yang saya lakukan, 

64.9% orang 

menganggap bahwa 

orang gila 

Tidak juga tinggal itu dari tingkat 

kegilaannya atau terganggu 

jiwanya selagi tidak mengganggu 

orang ya tidak bahaya. tapi kalau 

mengganggu orang ya bahaya 

 

 

 

 

Penampakan 
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berbahaya. apakah 

anda sependapat? 

Hal apa yang 

menyebabkan 

banyak orang 

berpendapat bahwa 

orang gila 

berbahaya? 

juga. 

 

 

Banyak masyarakat 

yang merasa takut 

dan kasihan pada 

orang gila. Menurut 

anda, perasaan takut 

itu karena apa? Lalu 

kasihan karena apa? 

Ya mungkin dia gilanya sudah 

parah dan mengganggu 

lingkungan sekitarnya. kasian 

sebenarnya gak ada rasa kasian 

karna itu apa ya karna itu sudah 

ditakdirkan yan ndak ada rasa 

kasihan karena itu yang dia 

jalani.dia orang gila ya sudah gitu 

aja. 

 

Penampakan 

 

 

Bagaimana perasaan 

anda ketika anda 

melihat ada orang 

gila yang diperkosa? 

Rasa iba karena dia kan orang 

gila. tidak berdaya ya terus 

diperlakukan  seperti itu ya 

kasihan juga. 

Afeksi 

Perhatian 

Apakah anda 

memiliki 

Tidak pernah sama sekali. sering 

kalau melihat tapi selagi hanya 

Alat indera:melihat 

Pengalaman masa 
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pengalaman dengan 

orang gila? 

melihat saja selagi tidak diganggu 

tidak mengganggu yo gak papa. 

lalu 

Hal apa yang akan 

anda lakukan ketika 

anda tiba-tiba 

bertemu dengan 

orang gila? 

Paling tidak kita harus waspada 

karena kita tidak tahu separah 

apapun dia karena kita bertemu di 

jalan kan hanya waspada saja 

kalau dia menggangggu ya kita 

bisa menghindar 

 

 

 

 

 

Konasi 

Apakah anda 

memiliki salah 

seorang keluarga 

yang mengalami 

kegilaan? 

Tidak ada  
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Subjek V 

Nama : Maskonah 

Usia : 42 tahun 

Pekerjaan : Pedagang 

Alamat : Papandayan RT 06/ RW 05 

Pertanyaan Jawaban Keterangan 

Hal apa saja yang 

anda ketahui tentang 

orang gila? 

Aa menakutkan, lucu Afeksi 

Obyek yang 

dipersepsi:orang 

gila 

Apakah anda 

mengetahui istilah 

skizofrenia? 

Tidak tahu  

Pikiran apa yang 

muncul ketika anda 

berhadapan dengan 

orang gila? 

Ya takut lah pastinya Afeksi 

Menurut survey 

yang saya lakukan, 

64.9% orang 

menganggap bahwa 

orang gila 

berbahaya. apakah 

Ya, iya takutnya suka ngamuk Penampakan 
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anda sependapat? 

Hal apa yang 

menyebabkan 

banyak orang 

berpendapat bahwa 

orang gila 

berbahaya? 

Banyak masyarakat 

yang merasa takut 

dan kasihan pada 

orang gila. Menurut 

anda, perasaan takut 

itu karena apa? Lalu 

kasihan karena apa? 

Perasaan takut..takut kalau terjadi 

hal-hal yang tidak diinginkan. 

ngamuk atau mungkin memaki-

maki yang tidak pantas gitu. 

kasihan karena sebagai manusia 

kok dia nasibnya seperti itu. 

Kognisi 

 

 

 

Perhatian 

Bagaimana perasaan 

anda ketika anda 

melihat ada orang 

gila yang diperkosa? 

Ah ya sangat kasihan sekali Afeksi 

Alat indera:melihat

Apakah anda 

memiliki 

pengalaman dengan 

orang gila? 

O ya saya pernah aa berkunjung 

di rumah sakit jiwa itu mbesuk aa 

dari anak temen ya itu ya ada 

yang menggembirakan, lucu, saya 

sampai ketawa, ada yang 

Pengalaman masa 

lalu 

 

 

Afeksi 
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menakutkan kita juga waspada. 

ya geli-geli takut ya. 

Hal apa yang akan 

anda lakukan ketika 

anda tiba-tiba 

bertemu dengan 

orang gila? 

Ya diam aja atau menghindar ke 

tempat itu 

Konasi 

Apakah anda 

memiliki salah 

seorang keluarga 

yang mengalami 

kegilaan? 

Tidak, tidak ada  
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Subjek VI 

Nama : Vina 

Usia : 26 tahun 

Pekerjaan : Wiraswasta 

Alamat : Perumahan Medoho Indah Blok C no:6 

Pertanyaan Jawaban Keterangan 

Hal apa saja yang 

anda ketahui tentang 

orang gila? 

Am…a…apa a..kurang normal 

ya.. 

Kognisi 

Interpretasi 

Obyek yang 

dipersepsi:orang 

gila 

Apakah anda 

mengetahui istilah 

skizofrenia? 

Ndak 

 

 

 

 

Pikiran apa yang 

muncul ketika anda 

berhadapan dengan 

orang gila? 

mm…lucu apa ya aa…unik Kognisi 

Menurut survey 

yang saya lakukan, 

64.9% orang 

menganggap bahwa 

orang gila 

mm..ndak semuane sih..ya karna 

kalau marah mungkin, ngamuk 

gitu..apa kalau diganggu juga isa 

ngamuk. 

 

 

Penampakan 
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berbahaya. apakah 

anda sependapat? 

Hal apa yang 

menyebabkan 

banyak orang 

berpendapat bahwa 

orang gila 

berbahaya? 

Banyak masyarakat 

yang merasa takut 

dan kasihan pada 

orang gila. Menurut 

anda, perasaan takut 

itu karena apa? Lalu 

kasihan karena apa? 

Ya itu takut kalau ngamuk. yaa 

apa aa kenapa apa  mungkin 

dulunya normal sekarang jadi 

gila..gitu.. 

Kognisi 

 

 

 

 

Bagaimana perasaan 

anda ketika anda 

melihat ada orang 

gila yang diperkosa? 

Ya kasihan itu kan maksutnya tu 

orang sudah ndak normal kenapa 

diperkosa. yang memperkosa 

mungkin akan menjadi gila. 

Afeksi 

Perhatian 

Apakah anda 

memiliki 

pengalaman dengan 

orang gila? 

Mm ndak sih ndak 

pernah..banyak di pasar, orang 

gila 

Pengalaman masa 

lalu 
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Hal apa yang akan 

anda lakukan ketika 

anda tiba-tiba 

bertemu dengan 

orang gila? 

Ya diliatin aja tingkah lakune Konasi 

Alat indera: 

diliatin 

 

Apakah anda 

memiliki salah 

seorang keluarga 

yang mengalami 

kegilaan? 

Ndak   
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Subjek VII 

Nama : Benny 

Usia : 26 tahun 

Pekerjaan : Salesman 

Alamat : Pedurungan, Arya Mukti 813 

Pertanyaan Jawaban Keterangan 

Hal apa saja yang 

anda ketahui tentang 

orang gila? 

Aaa…apa ya..ya kasian..kadang-

kadang berbahaya mungkin 

Afeksi 

Kognisi 

Interpretasi 

Obyek yang 

dipersepsi:orang 

gila 

Apakah anda 

mengetahui istilah 

skizofrenia? 

Saya tahu kebetulan saya dulu 

juga sekolahnya ambil psikologi. 

skizofrenia tu saya ingat penyakit 

tentang kegilaan. 

 

 

Kognisi 

Pikiran apa yang 

muncul ketika anda 

berhadapan dengan 

orang gila? 

Ya tentu saja kasihan ya. ya itu 

aja 

Afeksi 

Perhatian 

Menurut survey yang 

saya lakukan, 64.9% 

orang menganggap 

Ya sependapat soalnya banyak 

orang gila tu berbahaya di pinggir 

jalan. suka ganggu-ganggu orang, 

 

 

Penampakan 



94 
 

bahwa orang gila 

berbahaya. apakah 

anda sependapat? Hal 

apa yang 

menyebabkan banyak 

orang berpendapat 

bahwa orang gila 

berbahaya? 

teriak-teriak ndak jelas.  

Banyak masyarakat 

yang merasa takut 

dan kasihan pada 

orang gila. Menurut 

anda, perasaan takut 

itu karena apa? Lalu 

kasihan karena apa? 

Ya karna takut diganggu. 

kasiannya tu ya kan kok isa ndak 

diurusi sama keluarganya, 

dibiarkan gila di jalanan 

 

Afeksi 

Perhatian 

Bagaimana perasaan 

anda ketika anda 

melihat ada orang 

gila yang diperkosa? 

Wah kalo itu yang gila yang 

merkosa mbak, ya kasihan kalau 

mau nolong ya gimana. dilihatin 

aja mungkin. 

 

Afeksi 

Apakah anda 

memiliki pengalaman 

dengan orang gila? 

O ndak pernah saya, melihat 

sering. 

Pengalaman masa 

lalu 

Alat indera:melihat

Hal apa yang akan Ya jaga-jaga ya kalau orang  
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anda lakukan ketika 

anda tiba-tiba 

bertemu dengan 

orang gila? 

gilanya berbahaya ya jaga-jaga 

aja.waspada. ya lari mungkin, 

menghindar 

 

Konasi 

Apakah anda 

memiliki salah 

seorang keluarga 

yang mengalami 

kegilaan? 

Oo ndak ada 
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Subjek VIII 

Nama :Brisky Sukamto 

Usia : 31 tahun 

Pekerjaan : Karyawan/ Salesman 

Alamat : Genuk Indah 

Pertanyaan Jawaban Keterangan 

Hal apa saja yang 

anda ketahui tentang 

orang gila? 

Orang gila itu ndak punya 

pikiran, stres dan pikiran 

kosong.dan yang hanya di 

pikirannya tu cuman seneng, 

ketawa sama marah.seringnya 

yang saya temuin 

Kognisi 

Interpretasi 

 

Penampakan 

 

Obyek yang 

dipersepsi:orang 

gila 

Apakah anda 

mengetahui istilah 

skizofrenia? 

Saya belum tahu  

Pikiran apa yang 

muncul ketika anda 

berhadapan dengan 

orang gila? 

Mm, minggir, menjauhi Konasi 

Menurut survey yang 

saya lakukan, 64.9% 

Ya sependapat berbahaya karena 

apa namane pikiran orang gila 

 

Kognisi 
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orang menganggap 

bahwa orang gila 

berbahaya. apakah 

anda sependapat? Hal 

apa yang 

menyebabkan banyak 

orang berpendapat 

bahwa orang gila 

berbahaya? 

kan nggak bisa kita prediksi 

kapan dia marah kapan dia 

seneng. 

 

 

 

 

Banyak masyarakat 

yang merasa takut 

dan kasihan pada 

orang gila. Menurut 

anda, perasaan takut 

itu karena apa? Lalu 

kasihan karena apa? 

Takut karna itu apa namane dia 

menghampiri kita, dia menyakiti 

kita karna kan dia nggak punya 

akal pikiran, jadi kan dia nggak 

punya perasaan juga. kasihannya 

karena dia kenapa dia bisa jadi 

seperti itu. 

mungkin karna faktor x lah, karna 

faktor ekonomi atau faktor 

keluarga atau tekanan batin. 

 

Kognisi 

 

 

 

Perhatian 

 

Kognisi 

Bagaimana perasaan 

anda ketika anda 

melihat ada orang 

gila yang diperkosa? 

 Nha perasaan saya kalau melihat 

orang gila diperkosa tu ya kasihan 

juga, kan orang gila nggak tau 

apa-apa taunya dia cuma diam 

Alat indera:melihat 

Afeksi 

Perhatian 

Kognisi 
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aja, pasrah istilah e gitu, takut 

juga mungkin ya..apalagi dia 

diancam gitu pasti dia takut 

Apakah anda 

memiliki pengalaman 

dengan orang gila? 

Ya pernah dikejar orang gila. Pengalaman masa 

lalu 

Hal apa yang akan 

anda lakukan ketika 

anda tiba-tiba 

bertemu dengan 

orang gila? 

Ya itu berusaha menghindari, 

terus yang kedua merasa kasihan 

aja.lucu aja jaman sekarang masih 

ada orang gila. 

Konasi 

Afeksi 

Apakah anda 

memiliki salah 

seorang keluarga 

yang mengalami 

kegilaan? 

Ndak ada, tapi dulu pernah punya 

pacar paman saya dulu tu gila 

karna ya itu putus cinta sama 

paman saya trus sekarang 

depresi.sekarang masih tapi dah 

agak mendingan.dulu memang 

depresi banget. ngomong-

ngomong sendiri, apa-apa 

ngomong sendiri. 

Pengalaman masa 

lalu 
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Subjek IX 

Nama : Sudjarwo 

Usia : 40 tahun 

Pekerjaan : Salesman 

Alamat : Pusponjolo Timur 

Pertanyaan Jawaban Keterangan 

Hal apa saja yang 

anda ketahui tentang 

orang gila? 

Orang gila..orang yang tidak bisa 

mengontrol emosi jiwanya 

Obyek yang 

dipersepsi:orang 

gila 

Kognisi 

Interpretasi  

Apakah anda 

mengetahui istilah 

skizofrenia? 

Tidak tahu  

Pikiran apa yang 

muncul ketika anda 

berhadapan dengan 

orang gila? 

aa..menjauh Konasi 

Menurut survey yang 

saya lakukan, 64.9% 

orang menganggap 

bahwa orang gila 

berbahaya. apakah 

Nggak juga.. 

Liat daripada situasi dan kondisi 

pada saat itu.jadi pada saat 

mereka tidak bisa mengontrol 

emosinya pada saat ngamuk yang 

 

Kognisi 

 

Penampakan 
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anda sependapat? Hal 

apa yang 

menyebabkan banyak 

orang berpendapat 

bahwa orang gila 

berbahaya? 

dianggap bahaya. Interpretasi 

 

Banyak masyarakat 

yang merasa takut 

dan kasihan pada 

orang gila. Menurut 

anda, perasaan takut 

itu karena apa? Lalu 

kasihan karena apa? 

Ya karna mereka menganggap 

kita itu kadang jadi lawan dia 

makannya kita menjadi takut. 

karna ibaratnya kalau kita mau 

membalasnya pun kita dianggap 

jadi gila sendiri. 

Kasiannya karena dia tidak bisa 

berhubungan secara langsung 

dengan masyarakat, dia dijauhi. 

Kognisi 

 

 

 

 

 

Afeksi 

Perhatian 

Bagaimana perasaan 

anda ketika anda 

melihat ada orang 

gila yang diperkosa? 

Orang gila yang 

diperkosa??berarti yang 

memerkosa itu orang gila juga 

to.nha biarin aja.  

Ya kalau melihat seperti itu kan 

sedih jadi ada masyarakat yang 

seperti itu. 

 

 

 

 

Alat indera:melihat 

Afeksi 

Apakah anda Pernah juga sih. ya kita pernah Pengalaman masa 
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memiliki pengalaman 

dengan orang gila? 

dikasi dompet. dompet yang 

isinya notabene ada surat-surat 

penting. kita coba kembalikan 

surat-surat dan dompet itu kepada 

yang empunya akhirnya kita 

malah diberi tip setelah itu tidak 

lupa kita juga kasi kepada orang 

gila yang memberi dompet 

tersebut. berupa rokok 

lalu 

Hal apa yang akan 

anda lakukan ketika 

anda tiba-tiba 

bertemu dengan 

orang gila? 

Bertemu dalam dengan orang gila 

notabene kalau ngamuk ya kita 

menghindar, menjauh 

 

 

Konasi 

Apakah anda 

memiliki salah 

seorang keluarga 

yang mengalami 

kegilaan? 

Tidak ada  
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Subjek X 

Nama : Ny. Ajeng 

Usia : 43 tahun 

Pekerjaan : Swasta 

Alamat : Akpol Blok IV no:6 

Pertanyaan Jawaban Keterangan 

Hal apa saja yang anda 

ketahui tentang orang 

gila? 

aa…keterbelakangan 

mental 

Kognisi 

Interpretasi 

Obyek yang 

dipersepsi:orang gila 

Apakah anda 

mengetahui istilah 

skizofrenia? 

Kebetulan belum tahu 

dan belum pernah ngerti 

 

Pikiran apa yang muncul 

ketika anda berhadapan 

dengan orang gila? 

Kasihan aja Afeksi 

Menurut survey yang 

saya lakukan, 64.9% 

orang menganggap 

bahwa orang gila 

berbahaya. apakah anda 

sependapat? Hal apa 

yang menyebabkan 

Tidak, aa kadang dia 

juga melakukan 

tindakan yang tidak 

seperti layaknya orang 

normal bisa dengan dia 

menyakiti orang lain di 

sekitarnya, bisa dia 

Kognisi 

 

 

 

 

Penampakan 
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banyak orang 

berpendapat bahwa 

orang gila berbahaya? 

ngamuk-ngamuk sendiri 

yang hanya bisa 

dilakukan buat orang 

gila. 

Tapi kebanyakan 

masyarakat sekitar 

menyalahkan, 

menyalahkan lu gila 

sebenernya kita nggak 

boleh ngomong. 

pencetusnya sebenarnya 

banyak orang itu bisa 

gila itu pasti ada 

masalahnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banyak masyarakat 

yang merasa takut dan 

kasihan pada orang gila. 

Menurut anda, perasaan 

takut itu karena apa? 

Lalu kasihan karena 

apa? 

Karna kadang kita 

terancam ya, deket 

orang gila ya. kadang 

dia juga berteriak-teriak, 

kadang dia juga 

megang-megang kita. 

Kalo saya pribadi 

seandainya saya punya 

saudara yang gila, saya 

 

Afeksi 

 

Penampakan 
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sendiri mungkin 

ngerasain, jadi rasanya 

nggak pas banget kalau 

masyarakat sekitar juga 

nggak nolong dia akhir e 

musuhin dia dan ngusir 

dia harusnya gak kayak 

gitu. 

 

Afeksi 

 

 

 

 

Perhatian 

 

Bagaimana perasaan 

anda ketika anda melihat 

ada orang gila yang 

diperkosa? 

Gila, pengen marah. 

Rasanya pas banget 

kalau ada pelaku 

pemerkosaan dengan 

latar belakang 

kekurangan mental 

apalagi korbannya orang 

gila jujur rasanya 

pengen marah dan saya 

kepingin kasus 

pemerkosaan siapapun 

pelakunya dan siapapun 

korbannya, saya 

pengennya dihukum 

mati. sayapribadi, saya 

Afeksi 
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pengennya dihukum 

mati, masalahnya 

kebetulan suami saya 

anggota, jadi rasanya 

marah sekali jika ada 

kasus pemerkosaan 

korbannya orang gila, 

gila sekali rasanya 

pengen marah. 

Apakah anda memiliki 

pengalaman dengan 

orang gila? 

Kebetulan tetangga ada, 

tetangga di blakang 

rumah kebetulan ada 

aa..jadi kalau saya 

melihat kasus 

itu.kebetulan ada mbak 

tetangga blakang rumah 

saya ada. kasusnya 

sudah 5 tahun yang 

lalu.jadi pencetus gila 

saya bisa ambil 

kesimpulan istrinya 

selingkuh, suaminya 

tahu akhirnya ribut-ribut 

Pengalaman masa lalu 

 

 

 

Alat indera:melihat 
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akhirnya proses 

selanjutnya gak ada yg 

mau ngalah.istrinya gak 

mau cerai, suaminya gak 

mau cerai akhirnya 

suaminya gila, sekarang 

sudah meninggal. 

 

 

 

 

 

 

 

Hal apa yang akan anda 

lakukan ketika anda 

tiba-tiba bertemu dengan 

orang gila? 

Pernah ketemu orang 

gila karna gak pakai 

baju di traffic light 

rasanya saya gak bisa 

ngomong apa-

apa.kebetulan saya 

Cuma turun, saya kasih 

uang sudah.diterima 

ndak tau itu orangnya 

tau apa ndak. 

 

 

 

 

 

 

Konasi 

Perhatian 

Apakah anda memiliki 

salah seorang keluarga 

yang mengalami 

kegilaan? 

Nggak ada  
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