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LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

127 
 

PEDOMAN WAWANCARA DAN OBSERVASI 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. LATAR BELAKANG SUBJEK 

1. Identitas subjek 

2. Relasi subjek  

a. Anak ke berapa dari berapa bersaudara 

b. Hubungan dengan ayah dan ibu 

c. Hubungan dengan kakak dan adik 

d. Hubungan dengan teman/banyak sedikitnya teman 

3. Kesuksesan masa lalu subjek 

a. Riwaya pendidikan dan pekerjaan 

b. Kesuksesan atau prestasi yang pernah diraih 

4. Nilai-nilai pribadi dan keyakinan tentang kehidupan 

a. Nilai-nilai penting dalam kehidupan subjek 

b. Keyakinan tentang sebuah kehidupan bagi subjek 

5. Persepsi diri subjek 

a. Bagaimana subjek menilai dirinya 

B. RIWAYAT SAKIT SUBJEK 

1. Kapan subjek merasa dirinya sakit 

2. Gejala gejala yang dialami subjek 

3. Kapan memeriksakan diri ke dokter 

4. Kapan dan apa diagnosa dokter terhadap subjek 

C. REAKSI DAN PANDANGAN SUBJEK TENTANG 

KONDISINYA 

1. Perasaan dan reaksi awal ketika mengetahui diagnosa dokter 

2. Apa yang dilakukan subjek setelah mengetahui diagnosa dokter 
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3. Kapan dan kenapa subjek mengambil keputusan menjalani terapi 

hemodialisis 

4. Perasaan subjek selama menjalani terapi hemodialisis 

5. Pandangan subjek terhadap penyakitnya dan juga diri sendiri 

6. Harapan subjek  

D. KEGIATAN SUBJEK SEHARI-HARI 

1. Kegiatan subjek sehari-hari sebelum dan sesudah menjalani 

hemodialisis 

2. Masalah-masalah yang timbul sehari-hari selama dihemodialisis 

E. HUBUNGAN SUBJEK DENGAN LINGKUNGAN SEKITAR 

1. Hubungan subjek dengan keluarga sebelum dan sesudah 

hemodialisis 

2. Hubungan subjek dengan teman-teman sebelum dan sesudah 

hemodialisis 

3. Hubungan subjek dengan tetangga dan lingkungan sekitar 

F. TAHAP –TAHAP RESPON EMOSIONAL 

Sikap dan perasaan serta reaksi emosional subjek tentang 

kondisinya  
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PEDOMAN KODING 

 

 

 

No LATAR BELAKANG SUBJEK (A) KODING 

1. Identitas Subjek A.1 

2.  Riwayat relasi subjek sebelum sakit 

 a. Anak ke berapa dari berapa saudara A.2.a 

 b. Hubungan dengan ayah dan ibu A.2.b 

 c. Hubungan dengan kakak dan adik A.2.c 

 d. Hubungan kedekatan dengan teman/ banyak 

sedikitnya teman 

A.2.d 

3. Kesuksesan masa lalu 

 a. Riwayat pendidikan dan pekerjaan A.3.a 

 b. Kesuksesan atau prestasi yang pernah diraih A.3.b 

4. Nilai-nilai pribadi dan keyakinan tentang kehidupan 

 a. Nilai-nilai penting dalam kehidupan subjek A.4.a 

 b. Keyakinan tentang sebuah kehidupan bagi subjek A.4.b 

5. Persepsi diri 

 a. Bagaimana subjek menilai dirinya A.5.a 

No RIWAYAT SAKIT SUBJEK (B) KODING 

1. Kapan subjek merasa dirinya sakit B.1 

2. Gejala-gejala yang dialami subjek B.2 

3. Kapan memeriksakan diri ke dokter B.3 

4. Kapan dan apa diagnosa dokter terhadap 

subjek 

B.4 
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No KEGIATAN SUBJEK SEHARI-HARI (D) KODING 

1. Kegiatan subjek sehari-hari sebelum dan 

sesudah  dihemodialisis 

D.1 

2. Masalah-masalah yang timbul sehari-hari 

selama dihemodialisis 

D.2 

 

 

 

No REAKSI DAN PANDANGAN SUBJEK TENTANG 

KONDISINYA (C) 

KODING 

1. Perasaan dan reaksi awal ketika mengetahui diagnosa 

dokter 

C.1 

2. Apa yang dilakukan subjek setelah mengetahui diagnosa 

dokter 

C.2 

3. Kapan dan kenapa subjek mengambil keputusan 

menjalani terapi hemodialisis 

C.3 

4. Perasaan subjek selama menjalani terapi hemodialisis C.4 

5. Pandangan subjek terhadap penyakitnya C.5 

6. Harapan subjek tentang kondisinya C.6 

No HUBUNGAN SUBJEK DENGAN 

LINGKUNGAN SEKITAR SELAMA 

HEMODIALISIS (E) 

KODING 

1. Hubungan subjek dengan keluarga selama 

dihemodialisis 

E.1 

2. Hubungan subjek dengan teman-teman selama 

dihemodialisis 

E.2 

3. Hubungan subjek dengan tetangga dan 

lingkungan sekitar 

E.3 
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No. TAHAP – TAHAP RESPON EMOSIONAL 

(F) 

KODING 

1. Sikap dan perasaan serta reaksi subjek tentang 

kondisinya  

 

 a. Denial stage F.1.a 

 b. Anger stage F.1.b 

 c. Bargaining stage F.1.c 

 d. Depression stage F.1.d 

 e. Acceptance stage F.1.e 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Kesan umum subjek secara fisik 

2. Respon subjek selama wawancara 

3. Ekspresi subjek selama wawancara 

4. Body language subjek selama wawancara 

5. Cara subjek menyatakan sesuatu, misal: diulang-ulang 
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HASIL WAWANCARA 

SUBJEK 1 (DMW) 

 

PERTANYAAN JAWABAN KODE TEMA INTENSITAS ANALISIS 
Nama lengkapnya 
pak ? 

DMW A.1    

Anak ke berapa Pertama A.2.a    
Dari? 3 bersaudara A.2.a    
Adik cowok atau 
cewek? 

Cowok dan cewek A.2.a    

Bapak ibu masih 
ada? 

Masih     

Hubungan dengan 
ayah atau ibu? 

Masih baik A.2.b   Subjek mempunyai hubungan 
baik dengan keluarga 

Setelah cuci darah? Masih masih baik E.1   Subjek sampai sekarang masih 
menjalin hubungan baik dengan 
keluarga 

Sering ke sini ga? Ndak..ndak pernah soalnya di rumah 
nungguin cucu..begitu 

    

Kalau dengan adik-
adik bapak gimana 
hubungannya? 

Ya baik..baik E.1   Subjek saat ini masih menjalin 
hubungan baik dengan keluarga 
sampai sekarang 

Udah nikah semua 
pak? 

Udah..udah semua     



134 
 

 
 

Sering ketemu atau 
cuma setahun 
sekali atau gimana 
pak? 

Sering ketemu     

Riwayat 
pendidikan bapak 
apa? 

D3 A.3.a   Subjek kuliah sampai tingkat D3 

D3 apa? Komputer A.3.a    
Di mana pak? Udinus A.3.a    
Gimana pak dulu 
awal-awal ketika 
bapak sakit?gimana 
pak ceritanya 

Penyebabnya atau?     

ya dulu dari awal 
bapak merasa sakit 
itu gimana 
ceritanya 

Ya..itu..apa..sakit ginjal ya..rasanya 
kayak diremes-remes gitu..tapi 
sebelumnya itu..dah opname dulu di 
Ketileng..trus di kasi tau ginjalnya kena 
harus cuci darah..tapi aku ga mau saya 
coba di bayangkara..malah sana ga 
disuruh cuci darah..trus bulan apa 
ya..januari 2010..2011..2012 
kayaknya..lha itu udah mulai parah itu 
opname masuk sini..apa namanya..suruh 
cuci darah saya ga mau..dirayu sama 
suster U dijelaskan tu gini..badan tu 
bengkak semua mas..tiga kali lipat ini 
sekarang, besar semua..gemuk mas 
mual muntah..kalau cuci darah ya 

B.2 
 
B.4 
 
C.2, 
F.1.a 
 
 
B.3 
 
F.1.a, 
C.3 
 
 
 

 
 
 
 
 
Denial 
Stage 
 
 
 
Denial 
Stage 

 
 
 
 
 

+++ 
 
 
 
 

+++ 

Pada awal sakitnya subjek 
merasakan ginjalnya seperti 
diremas-remas 
Subjek diberi diagnosis gagal 
ginjal dan disarakan cuci darah 
oleh dokter 
Subjek menolak untuk 
melakukan cuci darah ketika 
menerima diagnosis dokter 
Subjek memeriksakan diri di 
Rumah Sakit tahun 2012 
Subjek melakukan denial atau 
menolak untuk HD ketika 
opname di RS, 
Subjek memutuskan untuk 
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kempes kondisi jadi lebih baik..saya 
dulu ga tau cuci darah tu apa ternyata 
setelah dijalani manfaatnya besar 
sekali..kan cuci darah gantiin ginjal..ya 
dulu awal-awal tu perjalanannya tu 
setiap bulan tu opname kadang sebulan 
2 x 

 
 
C.3 

menjalani HD setelah dibujuk 
oleh suster saat opname di RS 
Subjek memutuskan untuk 
meneruskan menjalani HD 
setelah mendapat manfaat dari 
HD 

Jadi awalnya 
opname ya? 

He’em opname..heem engga..gini 
setelah cuci darah..aku kan mulai cuci 
darah mulai januari, februari, maret 
april tu aq opname terus malah sampe 
kritis, masuk ICU tapi setelah itu 
kondisinya sekarang udah mendingan, 
ibaratnya kalau minum banyak kan 
yang bengkak perut..dulu badanku 
bengkak smua sekarang udah 
mendingan gitu..ada lagi? 

 
 
C.3 
 
 
 
 
 

   
 
Subjek mulai menjalani HD 
bulan januari 

Perasaan bapak 
waktu awal2 bapak 
tau kalau harus 
cuci darah itu 
gimana? 

Perasaannya?down mas.. down sekali 
karna kan dipasang alat di sini(tangan 
kanan) saya sudah ga kerja..ibaratnya 
gini.dlu saya jadi manusia super 
sekarang jadi manusia yang paling 
buruk..down saya down mas 

C.1 
 
A.4.a 

  Subjek mengalami stress pada 
saat tahu harus HD 
Subjek memandang dirinya 
sebagai orang tidak berguna 

Sekarang masih 
kerja atau gimana? 

Ngga..ga bisa kerja..soalnya kadang tu 
sok suatu saat itu ngedrop 

D.1   Subjek tidak bekerja setelah 
menjalani HD 

Sewaktu-waktu itu 
ya pak? 

Heem..ga da apa apa itu tiba tiba lemes 
kendalanya itu aja..mungkin kalau 
badannya ga lemes aku masih bisa lah 
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kerja.. 
Dulu kerjanya apa? Leasing D.1   Subjek menceritakan 

pekerjaannya sebelum HD 
Ouw di leasing Heem di leasing..dulu badan saya gede 

mas..aku dulu fitnes og..dari muda tu 
aku seneng fitnes..badanku jadi 
dulu..mbentuk..mbentuk smua badanku 
dulu bagus..orang-orang pada iri og ne 
lihat aku..ne sakit gini ya jadi gini 
badannya..perasaannya ya apa ya 
namanya..rendah diri sekarang ga kayak 
dulu 

A.3.b, 
D.1 
 
 
 
 
C.4 

  Subjek mempunyai kegiatan 
sebelum sakit yaitu fitness, 
subjek mempunyai prestasi yaitu 
badan subjek atletis 
 
Subjek merasa rendah diri 
karena badannya sekarang kurus 
tidak atletis seperti dulu 

Pernah coba 
alternatif ga? 

Ooo pernah..pernah coba alternatif F.1.a Denial 
Stage 

+++ Subjek menolak penyakitnya 
dan  terapi HD dengan mencari 
pengobatan alternatif 

Waktu masih 
belum mau cuci 
darah itu ya pak? 

Ndak..sudah cuci darah..terakhir ni aja 
aku terapi di mana tu..pucang 
gading..tapi udah ga ta 
lanjutkan..padahal udah bayar 
mahal..kalau yang bagus tu yang di 
Jogja itu malah ga bayar tapi ke sana ga 
ada yang nganter, Cuma sekali tok ke 
sana tapi bagus..jadi ya jadi penderita 
gagal ginjal ini perasaanya hancur lebur 
mas..ga bisa menghidupi anak istri 

 
 
C.2 
 
 
 
 
 
F.1.d 
C.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
Depression 
Stage 

 
 
 
 
 
 
 
 

+++ 

 
Sejak menjalani HD, Subjek 
juga melakukan terapi non medis 
lain atau terapi alternatif diluar 
terapi HD 
 
 
Pasien depresi dengan 
keadaannya, perasaannya hancur 
karena tidak bekerja untuk 
menghidupi keluarga 

Anaknya berapa 
pak? 

Anakku dua A.1    
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Sekolah? Yang satu sekolah yang satu masih 3 
tahun..ga bisa apa2..ga bisa apa2 lah 
pokoke..kepikiran terus makanya 
tensinya ga bisa turun 

 
F.1.d 
D.2 

 
Depression 
Stage 

 
+++ 

 
Subjek sering mengalami 
masalah selama HD yaitu 
tekanan darahnya naik karena 
perasaan depresi tidak bisa 
melakukan apa-apa termasuk 
bekerja 

Naik ya pak? Naik terus hehe ga bisa turun soalnya 
kepikiran terus mas, belum memikirkan 
dana, kalau diitung-itung ya habis di 
rumah sakit 

D.2 
F.1.d 
 

 
Depression 
Stage 

 
+++ 

Pasien merasa tertekan dan 
depresi ketika memikirkan dana 
untuk di Rumah Sakit 

Kalau di sini 
berapa pak?sekali 
cuci darah 

Kalau sekali cuci darah tu 650 kalau ada 
biaya tambahan ya 100 rb jadi 750 tu 
sekali cuci darah kalau sebulan 8 kali 
berarti sekitar 6 jutaan to..per bulan 6 
juta padahal gaji ga ada segitu..tapi 
alhamdulillah dapet jamkesmas jadi 
cuci darahnya gratis jadi Cuma bayar 
perawatan aja 100 rb karna aku kan 
kena hepatitis C 

 
 
 
 
 
 
D.2 

   
 
 
 
 
 
Pasien mengalami penyakit 
hepatitis C selain gagal ginjal 

Ouw 
komplikasinya 
kena hepatitis C? 

Itu bukan komplikasi itu karna sering 
transfusi mungkin ketularan dari orang 
lain 

    

Ada ga dukungan 
buat bapak? 

Ya ada keluarga mendukung..tapi kalau 
aku lihat kelihatannya mereka tu cape 
ngurusi aku..mereka kadang ga 
mengiyakan tapi saya bisa merasakan 

E.1   Subjek mendapat dukungan 
keluarga tetapi subjek merasa 
ragu dan merasa merepotkan 
keluarga 

Bapak ke sini Di anter istri.. di anter jemput..ini kan     
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sendiri? kerja..jadi ke sini dulu nti kalau sudah 
di jemput 

Bapak ada ga 
kerjaan di rumah 
atau memang sama 
sekali ga kerja 

Ada..momong anakku..hehe momong si 
kecil jadi kerjaannya itu..pengennya aku 
keluar cari kerja gitu..temen kan aku 
banyak..bisa minta temen cari-cari job 
gitu tapi sama istri ga boleh..motor kan 
cuma 1 ga boleh ta pake sendiri ga 
boleh.. jadi kalau kemana-mana aku di 
anter mas..padahal pengennya aku 
keluar cari-cari job atau apa gitu tp ya 
udahlah 

D.1 
C.6 
 
 
 
 
 
 
E.2 
 
C.6 

  Kegiatan subjek sehari-hari 
setelah HD adalah menjaga 
anaknya di rumah 
Subjek mempunyai harapan 
ingin bekerja meskipun 
menjalani HD 
Subjek mempunyai banyak 
teman yang bisa mencarikan 
pekerjaan untuk subjek 
Subjek mempunyai harapan 
ingin bekerja meskipun 
menjalani HD 

Kalau udah biasa 
kerja terus ga kerja 
ga betah ya pak? 

Iya ga betah..biasanya pegang 
uang..sama sekali ga ada kerjaan..di 
rumah ngopo..hehe 

A.4.a   Subjek memiliki keinginan 
untuk bekerja di luar rumah 

Berarti masih 
berhubungan 
dengan teman-
teman ya pak?  

Iya masih..banyak.. E.2   Subjek masih berhubungan baik 
dengan teman-temannya 

Sering ke rumah 
gitu pak? 

Kalau sering ke rumah sih ga cuma dulu 
waktu aku pertama kali opname sering 
ke rumah tapi sekarang kan mereka kan 
punya kesibukan sendiri maklum 
lah..tapi sewaktu-waktu ta kontak suruh 
ke sini mesti dateng kalau aku butuh 
bantuan apa mesti di bantu 

 
E.2 

   
Subjek masih berhubungan baik 
dengan teman-temannya 
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Pernah ga bapak 
merasa putus asa 
kan ini hanya 
memperpanjang 
hidup 
bapak..sewaktu-
waktu bapak bisa 
meninggal? 
 
Sekarang juga 
masih? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sering muncul ga 
pak perasaan itu? 

Ya yang pertama kali pernah..aku dah 
mikir apa hidupku cuma sampai di sini 
kalau ta tinggal nanti anak istriku 
gimana..mikir itu kadang kalau mikir 
sampe nangis saya, nti ta pikir istriku 
gimana..anak-anakku tanpa bapak 
gimana ta tinggal pikiran itu.. 
 
Masih..makanya kalau tidak ada 
kegiatan tu aku mikirnya ke situ..ga ada 
kerjaan pengennya itu saya kesibukan 
apa..sehingga pikiran-pikiran kayak gitu 
tu ga ada..pikiran putus asa ada..pernah 
aku merasa sudah ga usah cuci darah 
ngabisin duit kalau mau mati, mati 
aja..semua orang di sini tu pernah 
merasakan putus asa cuma ada yang 
terlalu ada yang biasa 
 
Ya kadang masih ada tapi ya 
menyemangati diri sendiri lihat anakku 
yang paling kecil itu semangat jadi 
timbul kepengen hidup ngono 
wes..kalau sembuh ya 
walahualam..kalau udah gini kan sulit 
sembuh kan.. ada kemauan hidup aja 
untuk melihat anakku itu aja 

C.4 
 
 
 
F.1.d 
 
 
 
 
 
 
C.6 
 
 
F.1.d, 
C.4 
 
 
 
 
 
F.1.d 
 
 
 
 
 
C.6 

 
 
 
 
Depression 
Stage 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depression 
Stage 
 
 
 
 
 
Depression 
Stage 

 
 
 
 

+++ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+++ 
 
 
 
 
 
 

+++ 

Saat awal-awal sakit subjek 
merasa putus asa hingga depresi 
karena memikirkan penyakitnya 
dan keluargannya jika subjek 
meninggal 
 
 
 
 
 
Subjek berharap mempunyai 
kesibukan sehingga bisa 
melupakan kesedihannya 
 
Subjek pernah merasa putus asa  
hingga depresi dan merasa ingin 
mati karena HD yg sudah 
menghabiskan biaya banyak 
 
 
Subjek sampai sekarang masih 
merasa tertekan, putus asa 
hingga depresi karena 
memikirkan penyakitnya, biaya, 
dan keluarganya jika ia 
meninggal 
Subjek berharap tetap dapat 
hidup untuk melihat anaknya 
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yang bungsu tumbuh besar 
Bapak rumahnya 
dimana pak? 

Tlogosari A.1    

Menurut bapak arti 
dari penyakit bapak 
apa buat bapak? 

Ya gara2 penyakit ini aku ga bisa apa2 
aku  kehilangan SDM kehilangan 
segalanyalah ..kehilangan segalanya.. 
tapi juga sisi positifnya ada.aku jadi 
sadar aku dulu nakal mas jadi malah 
mungkin kalo aku ga di kasi penyakit 
ini aku masih nakal mungkin ini 
hukuman lah dari Tuhan aku anggep 
hukuman karna dulu aku orange nakal 

C.5   Subjek mengambil sisi positif 
dari penyakitnya bahwa subjek 
diberi hukuman penyakit oleh 
Tuhan untuk menyadari dan 
memperbaiki hidupnya yang 
waktu muda dulu nakal 
Selain sisi positif menurut 
subjek  sisi negatif penyakitnya 
ini  adalah penyebab kehilangan 
segalanya termasuk kehilangan 
kemampuan untuk bekerja 
 

Nuwun sewu 
pak..nakalnya apa 
saja? 

Ya apa ja dulu tu saya tu orangnya ga 
kenekan 

A.5.a   Subjek menganggap dirinya 
pada waktu muda dulu orang 
yang mudah marah, suka 
berantem, suka minum minuman 
keras 

Apa itu maksudnya 
pak? 

Ga kenekan tu kesenggol sedikit jadi 
orang karena di dunia leasing kan keras 
dulu tu saya orange gitu kesenggol dikit 
jadi..ya minum juga minum minum 
udah punya anak masih minum ya 
mungkin dikasi penyakit supaya 
berhenti..setelah saya analisa 
alhamdulillah saya malah alhamdulillah 

 
A.5.a 
 
 
C.5 
 
 
C.4 

   
Subjek menganggap dirinya 
pada waktu muda dulu sebagai 
orang yang mudah marah, suka 
minum minuman keras 
Subjek menganggap bahwa 
penyakitnya mempunyai sisi 
positif yaitu menghentikan 
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karna apa..saya diberi sakit pada umur 
sekian kalau saya dikasih penyakit umur 
50 ke atas saya ga bisa bertahan 
mas..bener.. 

kebiasaan subjek minum 
minuman keras 
Subjek merasa bersyukur sakit di 
usia sekarang karena masih bisa 
menahan rasa sakitnya 

Kok gitu? Soalnya waktu kena tu sakitnya minta 
ampun 

    

Sakitnya gimana 
pak? 

Wah kayak siksa kubur mas hehehe 
perut tu dua-duanya dihajar..perut 
panas..jadi satu..ginjal tu rasanya kayak 
diremek..ngeri pertama kali 

B.2   Subjek merasakan perutnya 
panas dan ginjalnya seperti 
diremas-remas 

Itu gejala awal 
pak? 

Tu udah kena..langsung kena..gejalanya 
dulu tu gejalanya anu  itu air 
kencingnya itu berbusa..aku lihat kog 
berbusa napa..ta periksake oo ternyata 
gejala gagal ginjal..harus waspada tapi 
ga ta anggep itu saya tu begitu divonis 
gitu saya langsung berhenti minum 
malah tambah parah..temen-temen gini 
“ngerti ngono ga usah mandeg ngombe 
mending ngombe sisan wae..hehehehe 
sing akeh” yawes gapapa ta terima ini 
juga teguran juga hukuman itu aja..kalo 
saya umur 50 ke atas saya ga bakal 
tahan mas..bisa masuk ICU,sesek, gagal 
jantung karna umur saya sekarang saya 
masih bisa bertahan saya udah pasrah 
kalau mau diambil tapi ya nanti dulu 

B.2 
 
 
B.4 
F.1.a 
C.2 
 
 
C.5 
 
 
 
C.4 

 
 
 
 
Denial 
Stage 

 
 
 
 

+++ 

Subjek melihat tanda-tanda tidak 
wajar pada air kencingnya yaitu 
air kencingnya berbusa 
 
Subjek memeriksakan diri ke 
dokter tetapi menolak saran 
dokter untuk HD 
Subjek berhenti minum setelah 
didiagnosa gagal ginjal 
 
Subjek menganggap penyakitnya 
merupakan teguran atau 
hukuman dari Tuhan 
 
 
Subjek sempat merasa pasrah 
menerima kematian namun di 
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hehehehehe  sisi lain subjek masih ingin 
hidup 

Dulu pernah ga 
dokter jelasin 
penyebabnya? 

Ya..akujuga beli bukunya mas aku pny 
dua buku gagal ginjal..dokternyajuga 
ngasih tau .tu penyakit ga bisa sembuh 

    
 
 
 

Bapak masih ga 
mengharapkan ada 
transplantasi 
ginjal? 

Ouw ndak mahal mas..saya 
mengharapkan keajaiban aja..nganu aja 
alternatif karna ada yang 
sembuh..ketemu orangnya dia tu 
kondisinya udah baik dlu lebih parah 
dari aku sekarang kondisinya lebih 
bagus 

C.6 
 
 

  Subjek mengharapkan keajaiban 
yang dapat menyembuhkan 
dirinya 
Selain itu subjek juga 
mengharapkan pengobatan 
alternatif 

Jadi sampai 
sekarang masih cari 
alternatif ya pak? 

Masih cari yang cocok terus browsing 
di internet kalau ada obat-obatan pil 
khusus untuk ginjal..pengakuan dari 
orang-orang yang sembuh minum pil itu 
banyak lha itu makanya mau ta coba itu 
obatnya ada tu ..tapi ga ngandelin 
alternatif tok tp juga lewat media 
elektronik internet gitu coba..cuci darah 
tetep 

C.2, 
F.1.a 

 
Denial 
Stage 

 
+++ 

Subjek masih mencari 
pengobatan alternatif meskipun 
sudah menjalani HD 
Subjek saat ini berada dalam 
tahap penolakan karena subjek 
masih mencari pengobatan-
pengobatan alternatif 

Bapak punya ga 
pengalaman atau 
prestasi waktu 
kuliah atau di 
pekerjaan yang bisa 
bapak banggakan? 

Di kuliah?kuliah dulu saya tu 
menwa..saya tu dulu megang di 
provinsi..dulu di mataram sekarang 
pindah di kodim 

A.3.a 
A.3.b 

  Subjek mengikuti kegiatan 
menwa saat kuliah dulu sampai 
di tingkat provinsi 
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Bapak jabatannya 
apa? 

Saya?saya dulu polmen kalau di TNI tu 
kayak PM..jabatannya 
wakapolmen..wakil kepala polisi 
resimen kepanjangannya 

A.3.b   Subjek saat aktif di menwa 
provinsi menjabat sebagai salah 
satu petinggi menwa yaitu wakil 
kepala polisi resimen mahasiswa 

Punya pengalaman 
menarik pak? 

Banyak kalau ta ceritain banyak     

Salah satu aja 
pak..hehe yang 
paling berkesan 
buat bapak, yang 
paling bapak ingat 

Yang paling ta inget tu apa ya?kalau 
dulu kalau polmen itu yang dicari 
orangnya yang tinggi-tinggi..sak 
mas’e..waktu tes itu saya paling 
pendek..tinggi saya 165..ga taunya yang 
keterima malah aku..ya udah malah 
anggota lain yang tinggi malah masuk 
staf lain malah aku masuk polisi 
resimen..ya udah yang bikin aku heran 
itu aja..karena mereka sudah tau 
dedikasiku selama di kampus..kan kalau 
jadi polisi resimen tu kan ga sekedar 
galak kan..ngawur tu ndak..sebelum jadi 
resimen aku provos..ya diambil dari 
provos provos itu..dari tiap-tiap 
perguruan tinggi itu diambil 
dites..tesnya ya ada macem-macem ada 
psikologi.tertulis..ya ga 
sembaranganlah..kebanyakan  yang jadi 
provos tu galak-galak ngawur ya to?tapi 
dedel suka ngawur-ngawur kalau aku 
ngga..kalau pertama jadi provos 

 
 
 
 
A.3.b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.4.a 
 
 
 

   
 
 
 
Subjek menceritakan bahwa 
dirinya terpilih menjadi polmen 
walaupun badannya tidak tinggi 
sedangkan anggota lain yang 
badannya tinggi malah masuk 
staf lain. Subjek merasa heran 
dan terkesan dengan hal tersebut 
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memang galak aku..tapi setelah tau jadi 
orang tu jangan sok jagoan tapi berani 
gitu lho kalau masalah pengalaman 
menarik tu..waduh semua tu 
menarik..bagi saya lho ya..karna dulu 
sebenernya habis lulus kan pengennya 
jadi TNI..ga taunya saya kuliahnya 
lama..saya kuliahnya 13 tahun 
lho..wong saya tu cuti terus og..ta sambi 
kerja cuti..terus semester berapa orang 
tua sudah ga punya uang to..dulu saya 
mahal tu..terus aku cuti lagi..wong aku 
lulus wisuda tu punya anak 1 og..waktu 
itu saya dapet beasiswa dari 
rektor..biasanya beasiswa untuk orang 
pinter ya?saya tu orang yang paling 
lama lulus..tu yang dapet Cuma saya 
tok..padahal yang kuliah 13 tahun tu 
bukan aku tok..angkatanku ada, kakak 
kelasku ada tapi mereka ngajuin ke 
rektor ga di acc semua Cuma aku aja 
yang di acc..smua biaya dihapus jadi 
kuliah gratis..malah aku ditawari suruh 
S1..rektornya udah kenal aku..karna 
saya aktif di kampus a..jadi udah paham 
saya tu siapa tu udah tahu..jadi smua 
biaya tanggungan dihapus..kuliah 
gratis..suruh rembukan dulu sama 

 
 
A.3.a 
 
 
 
 
 
A.3.b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.3.a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Subjek mempunyai nilai bahwa 
seseorang tidak boleh sok jagoan 
 
 
 
Subjek kuliah selama 13 tahun 
karna sambil bekerja dan cuti 
kuliah 
 
 
 
 
Subjek bangga bahwa dirinya 
mendapat beasiswa dari rektor 
yang biasanya untuk orang yang 
pintar tetapi subjek 
mendapatkannya, dan hanya 
subjek yang mendapat beasiswa 
tersebut padahal ada teman-
teman subjek lain yang 
kuliahnya lama sama seperti 
subjek 
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kaprogdi..kaprogdi malah udah kenal 
baik smua aku..akhirnya aku ta urus D3 
aja mau cari kerja aku og..nanti anak 
istriku makan apa,,tapi kalau udah kerja 
suruh balik ke sana lanjutin S1..tapi aku 
pekewuh..karna saking baiknya 
rektornya sama saya sampai saya tu 
pekewuh..itu tu ga didapetin smua 
mahasiswa..Cuma saya ..bukannya saya 
sombong ya tapi salah satu temen saya 
dateng ke saya tanya “lho saya ga di acc 
kamu kog di acc kenapa?” “tanya saja 
sama rektornya, jangan sama saya” dia 
bilang “ga bener ini, ga bener ini” terus 
mau didemo..aku saudara ma 
rektor..ngga..saya Cuma ngobrol-
ngobrol.tau saya kalau di kampus 
nakal..katakanlah saya tu macan di 
kampus..tau saya tu gimana..akhirnya 
lulus juga..dulu tu waktu wisuda tu 
sama rektornya saya paling lama 
disalami..akhirnya kamu lulus juga 
akhirnya kamu lulus juga..ngomong 
gitu..sama wakil-wakil rektor 1 2 3 tu 
aku tu kenal baik semua jadi waktu 
wisuda tu mereka nyalami aku tu mpe 
ngantri..akhirnya kamu lulus 
juga..walaupun nakal saya tu sama 

 
 
A.5.a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.5.a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Subjek kuliah sampai D3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subjek menganggap dirinya 
sebagai jagoan di kampusnya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



146 
 

 
 

mereka masih dosen sebelum jadi wakil 
rektor tu tetep baik..biasanya nakal kan 
dibenci sama dosen kan.. saya nakal tp 
ga ngawur..misalnya mabuk gitu tapi ga 
pernah cari ribut di kampus malah anak 
buah saya cari ribut di kampus saya 
marahi..jadi istilahnya tu saya ga mau 
sok jagoan gitu..tapi kalau ada masalah 
berani..dulu kan musuhnya anak 
mapala..dimana-mana kan menwa sama 
mapala ya kan?kalau gegeran saya ga 
pernah keroyokan.. ga pernah..ta 
datengi sendiri..anak mapala katakanlah 
ada 2 kalinya anak menwa 50an  saya 
ga takut..saya dateng mereka bilang cari 
mati..hidup mati ditangan Gusti 
Allah..lho saya dulu jago minum og mas 
tiap di kampus juga..anak mapala dulu 
tantang saya minum ga ada yang pernah 
menang.. dedengkotnya mapala..pernah 
saya mau dikerjain..ulang tahunnya 
mapala, aku dateng anak menwa yang 
laen ga ada yg mau..lapo kowe rono 
ngene ngene ngene ngene..aku juga 
sama 1 anak mapala kenal baik..karna 1 
kelas to..aku diajak minum tu 1 krat 
congyang. 2 orang yang minum, tadinya 
4 orang yang 2 gugur tinggal 2 aku 

 
 
 
A.4.b 

 

 

 

 

 

 

A.5.a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Subjek menganggap dirinya 
nakal tapi tahu aturan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subjek menyakini bahwa hidup 
mati di tangan Tuhan 
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sama dedengkotnya sana..tu masih 
tambah lagi 3 botol atau 7 botol ya?lupa 
aku..sana ga bisa apa-apa..ga bisa 
ngerjain aku..lha tu pengalaman 
paling..tapi saya tu kalau minum ga 
pernah resek..makanya anak-anak papua 
seneng sama aku..kadang anak-anak 
papua unika banyak 
to?sampangan..diajak mereka minum 
tapi saya ga pernah resek anteng malah 
mereka yang resek..anak ambon..wah 
dari saya kuliah tu..mereka kalau 
minum congyang ga kuat ..minuman 
dari luar biasanya..tu pengalaman paling 
mengesankan..saya sendirian ke sana ga 
pernah ngajak temen soale aku takut 
temenku resek..saya dulu kenal anak 
ambon kalau ribut-ribut panggil dia, dia 
dateng..hehe..tapi saya belum pernah 
panggil mereka..pernah dulu ribut sama 
perkumpulan anak purwodadi, temenku 
anak akpelni mabuk bikin ribut di 
kostan mereka..aku Cuma nemenin 
aja..ada 1 anak yang kemaki..kita 
pulang mereka manggil temen-
temennya ada 20 bawa gobang 
smua..nyari-nyari aku terus ketemu 
temenku anak ambon..anak ambon itu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.4.a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subjek menganggap dirinya 
meskipun peminum tapi tidak 
merugikan orang lain 
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juniorku di menwa..kalau mau 
bunuh..nganu..bunuh saya dulu..mereka 
ga brani..siangnya ta parani sendiri di 
kostannya..saya Cuma bilang kalau saya 
salah saya minta maaf..kalau saya ga 
salah jangan keroyokan..kamu yang 
punya masalah sama saya berapa? 4 
orang..4 orang maju ngeroyok 
saya..kalau saya kalah masalah 
selesai..kalau kamu kalah masalah 
selesai..ga usah keroyokan..saya Cuma 
bawa temen 1 orang bugis..badannya 
gede..tapi dia ga ta bolehi masuk 
rumah..dia ta suruh ngawasi dari 
jauh..kalau mereka ngroyok..kamu yg 
ngatasi..kalau ga aku aja yg ngatasi..yg 
salah kan temenku..y udah atas nama 
temenku aku minta maaf..aku gitu aja 
ya to..tapi kalau kamu mau 
perpanjang..tu kan masalah sudah 
selesai..aku dah minta maaf..jangan 
tanya tanya..kostanmu ta bakar bisa..lho 
bener..hehehe..ya itu aja lah 
pengalaman kenakalan hehehe 

 
 
 
 
 
 
 
 
A.4.a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subjek mempunyai nilai 
sportifitas yang tinggi dengan 
berani meminta maaf jika 
bersalah 
 

Menurut bapak diri 
bapak sendiri itu 
seperti apa? 

Waduh apa ya?sekarang ini sebagai 
orang yang tak berdaya kalau dulu 100 
persen sekarang 0 persen jadi apa ya 
bertolak belakang..kalau dulu apa apa 

A.5.a   Subjek menganggap diinya 
sebagai orang yang lemah tidak 
berguna dan tidak mempunyai 
apa-apa 
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kan kuat kalau sekarang tu powernya 
dah ga ada..kayak dah dicabut  sama 
Gusti Allah diambil semua..kadang ya 
ada gelonya kadang ada bersyukurnya 

Gelonya apa? Ya itu semua kemampuan saya tu 
semua kekuatan tu hilang semua kayak 
pendekar senjatanya diambil bisa 
apa..tapi bersyukurnya  kalau saya ga di 
gitukan dari sekarang mumpung ini 
umur saya 40..nanti saya umur 50 atau 
45 saya mungkin ga berhenti..dari sini 
aku bisa mengkoreksi diri sendiri 
kenapa saya begini begitu..kalau saya 
masih punya power mungkin masih yaa 
wes gitulah..tapi saya sekarang dirumah 
ya to bisa nganyemi istri anak ya to?nah 
itulah penyakit sekarang ini ..gitu aja 

 
 
 
 
C.4 

   
 
 
 
Subjek merasa bersyukur karna 
sakit di usia sekarang karena 
masih dapat menahan rasa 
sakitnya 
 
 
 
 

Kalau di kerjaan 
pak?pengalaman 
yang bisa 
dibanggakan? 

Ada..dulu waktu saya kerja di 
danamon..dulu saya di bagian rekening 
tabungan..jadi cari nasabah untuk buka 
rekening tabungan//yang cabang lain 
carinya di pabrik di mana itu di kantor-
kantor , sekolahan..saya ngga saya cari 
nasabah di SK..sunan kuning..bosku ga 
nyangka itu..jadi setiap hari apa ya 
selasa ama kamis ada kumpul kumpul di 
balai desa dikasi penyuluhan sosial, 
agama, macem macem...terus ta kenalin 

A.3.a 
 
 
 
A.3.b 
 
 
 
 
 
 

  Subjek bekerja di Bank swasta, 
subjek bertugas mencari nasabah 
baru 
 
Subjek mempunyai prestasi 
sewaktu bekerja dahulu, subjek 
mendapatkan nasabah untuk 
membuka rekening tabunga di 
tempat yang tidak disangka oleh 
pimpinannya yaitu di sebuah 
lokalisasi sehingga mendapat 
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sama tabungan  danamon..banyak tu yg 
jadi nasabah danamon kaget a 
bosku..lho kog bisa..justru tempat-
tempat gitu banyak..jadi gini mereka 
nabung tapi jangan diambil tapi kalau di 
pabrik uang hanya lewat..masuk di 
rekening gaji trus diambil smua buat 
apa?omong kosong kalau buat saya..jadi 
saya cari yang..ternyata mereka tu 
uangnya banyak..ada yang mau deposito 
100 juta..karyawan opo ono yang 100 
juta?ga ada kecuali bos’e..bos’e ja 
utange banyak kartu kredite banyak ya 
to..mereka ga punya kartu kredit mereka 
malah ga punya utang..punya sawah di 
desa..sapi..nabung tu ga diambil..iya 
mengendap bagus..bosku 
heran..haha..dulu tu saya megang di 
bandungan.kerja nya kan 2 orang..saya 
biasanya kerja sendiri..temen saya tu 
ngesot ga iso kerjo dewe..melu-
melu..akhire ta jak..e malah kecantol 
neng SK konangan karo bojone..bojone 
mpe nangis-nangis og mas..bosku 
manggil aku takutnya aku 
kecantol..saya ga pernah kecantol buk 
karna waktu muda saya puas 
hidupnya..jadi saya kumpul sama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.5.a 
 

perhatian dari pimpinannya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subjek menilai dirinya sebagai 
pribadi yang sudah puas pada 
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mereka tu biasa-biasa saja ada perasaan 
gitu-gitu tu ndak ada..jujur aja waktu 
muda dulu tempat-tempat gitu udah 
pernah semua aku..ta rambah 
semua..luar kota juga..ha itu aja 

masa mudanya 
 

Kenapa bapak mau 
dan memutuskan 
cuci darah 

Dirayu-rayu sama suster U dateng 
waktu aku opname..trus dijelasin cuci 
darah tu ga sakit, tu nanti ngluarin 
racun-racun sama cairan-cairan..dulu 
saya segini mas gedhe..kayak disebul 
balon kalau ga diambil nyawa bisa 
melayang..nanti perasaan mual muntah 
tu ilang..dijelasin banyak terus saya 
coba..e ternyata setelah cuci darah kog 
enak badannya..mual muntah ilang, 
badanku susut nah berlanjut sampai 
sekarang 

C.3   Subjek memutuskan untuk 
melakukan HD waktu opname di 
RS karena dibujuk oleh perawat 
dan merasakan manfaat dari HD 
 
 
 

Kalau saat cuci 
darah tu sakit ga 
pak? 

Ga sakit..habis cuci darah saya biasanya 
lemes saya besok seger..karna darah 
diambil ya lemes..tapi kondisi tiap 
orang ya ga sama ada yang seger..lain2 
mas kalau saya lemes.. 

    
 
 
 

Biasanya berapa 
hari pak, bapak 
lemes lagi? 

Tergantung kita, kalau minumnya 
banyak terus apa ya..kalau misalnya 
hari kamis kemaren ya..jumat sabtu 
minggu udah lemes lagi..tergantung 
kondisi mas..akhir-akhir ini aku sering 
drop og mas 
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Kenapa pak?apa 
karna sering 
aktivitas atau 
gimana? 

Ga tau..ga ga tau...karna orang sakit 
ginjal ga bisa diprediksi tiba-tiba drop 
tiba-tiba seger..setelah ngomong gini-
gini saya drop bisa.. 

    

Kegiatan bapak apa 
saja selain momong 
anak? 

Ya itu apa namanya gantian momong 
hamster hehe.. 

D.1   Kegiatan subjek dirumah setelah 
tidak bekerja yaitu 
mengembangbiakan hamster 
untuk dijual 

Itu bapak jual? Iya..nanti kalau udah..saya masih baru 
og..belum banyak..belum ada setahun 
nanti kalo udah banyak ta 
jual..walaupun harganya ga seberapa 
tapi puas 

    

Ada masalah-
masalah yang 
timbul selama 
bapak HD? 

Dulu saya pernah masuk ICU karna 
gagal jantung..udah mau mati tu mas 

D.2   Subjek pernah mengalami koma 
selama menjalani HD 
 

Udah koma pak? He’e     
Dikasi tau dokter 
ga penyebabnya? 

Ya penyebabnya ya sakit ginjal itu kan 
kalau orang sakit ginjal itu kan 
merembet-merembet ke mana-mana ke 
liver,limpa 

    

Hubungan bapak 
dengan tetangga 
sekitar? 

Masih baik..kalau kumpul-kumpul 
paling kalau arisan bapak bapak 
ja..kalau nongkrong si udah ga 
pernah..lebih banyak di rumah 

E.3 
D.1 

  Subjek masih menjalin 
hubungan baik dengan tetangga 
dan lingkungan sekitar dengan 
mengikuti kegiatan arisan 
bapak-bapak 

Nilai-nilai yang Nilai-nilai apa dulu?matematika?fisika     
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penting dalam 
hidup bapak apa? 

hahaha 

Hehehe nilai 
kehidupan pak 

Apa ya? Bingung jawabe..nilai religius 
ya jadi inget sama Tuhan inget 
banget..kalau sosial ya kepedulian..hem 
ga sih peduli hanya sementara 
ya..katakanlah gini saya jadi tau mana 
yang temen sejati mana yang temen 
biasa setelah saya sakit saya jadi 
tau..dulu yang kayaknya nganggep saya 
sahabat tapi ternyata ngga saya taunya 
sekarang setelah sakit..ga ada namanya 
persahabatan..katanya suka duka 
nyatanya ga ada..setelah saya sakit 
ditinggal..ya ada satu dua temen sering 
nanyain saya sms atau telp..tapi saya 
jadi tau ternyata si A gini B gini C gini 
jadi tau..tetangga-tetangga banyak yang 
perduli sama saya..saudara sama saya tu 
gimana tu jadi tau..jadi nilai terpenting 
tu saya jadi tau asli orang-orang sekitar 
saya..dan ternyata Tuhan tu Maha 
segalanya lah..saya dulu pernah ga 
punya uang untuk ngobatin ini..saya 
mohon sama Tuhan sampe nangis..e 
dapet rejeki..ternyata Tuhan sayang 
sama saya..masih dikasih umur dikasih 
kesempatan untuk nungguin anak istri 

 
A.4.a 
 
 
 
 
A.4.a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.4.a 
 
 
 
 
 
A.4.b 

   
Subjek mempunyai nilai religius 
menjadi ingat kepada Tuhan 
 
 
 
Subjek mempunyai nilai bahwa 
pertemanan yang sejati adalah 
teman yang ada dalam suka dan 
duka 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subjek mempunyai nilai bahwa 
belum tentu orang yang selama 
ini jadi teman mau membantu 
subjek ketika subjek sakit 
 
Subjek mempunyai keyakinan 
bahwa hidup dan umur serta 
kesempatan merupakan benuk 
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saya..tu hal yang paling luar biasa yang 
saya dapatkan..dibandingkan materi 
saya lebih milih hidup untuk nemeni 
anak istri saya tu yang terpenting 

 
 
A.4.a 

kasih sayang Tuhan kepada 
dirinya 
Subjek mempunyai nilai bahwa 
keluarga dan hidup subjek lebih 
penting daripada materi atau 
harta 

Yang membuat 
bapak ingin 
bertahan hidup 
apa? 

Keluarga ya anak istri tu yang bikin 
saya pengen hidup terutama anak yang 
ke dua yang laki. 

    

Istri bapak pernah 
mengeluh ga 
tentang keadaan 
bapak? 

Sebenarnya pernah dia pernah ngeluh 
sama kakak..cape ngurusin saya..tapi 
saya diem malah kakaknya nyaranin 
kalau ga kuat cerai aja..saya orang yang 
ga berguna..udah ngabisin uang banyak 
ngurusin aku kalau pas aku ngedrop 
mandiin aku..kalau ga kuat cerain 
aja..ya aku pernah nyindir..kamu kalau 
minta cerai ya sekarang ja ga usah 
nunggu besok aku tau kamu cape..tapi 
kan satu hal yang paling utama dalam 
agama..surgamu tu di tangan suami 
surgamu di suami justru sekarang 
saatnya kamu mencari ladang pahala ya 
to ini saatnya waktu suamimu 
sakit..waktu kondisi suamimu sakit 
kamu di sepatani kamu dikabulin sama 
Gusti Allah kamu mau coba?ta gituin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.1.b 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anger Stage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

++ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subjek dalam tahap kemarahan 
dimana subjek merasa marah 
terhadap dirinya sendiri yang 
karena penyakitnya sehingga 
mau ditinggal istrinya. Subjek 
tidak terima bahkan memaksa 
istrinya untuk terus merawat 
dirinya. 
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istri saya tu agamanya gini 
banget..bagus banget agamanya..ga 
semua kakaknya gitu ada kakaknya 
yang baik juga..kalau suami ladang 
sorganya di ibu kalau istri di suami..jadi 
kalau milih manut sama orang tua atau 
suami..sama suami..dia bantah orang tua 
tidak berdosa tapi mbantah suami dia 
berdosa..dia ta kasih 
pengertian..akhirnya dia y..kamu harus 
ikhlas..dulu kamu nerima saya bukan 
karna saya dulu jagoan gini..saya sakit 
kamu harus nerima namanya suami 
sakit gini..kalau kamu minta pisah saya 
ga takut jangan ngu besok sekarang aja 
ta tantang gitu 

Ibu ga pernah 
ngomong 
keluhannya? 

Ga pernah mas paling ya kalau ngeluh 
ya ngeluh keuangan..karna yang kerja 
orang 1 kan..saya juga orang nya ga 
bisa tega mas..kalau dia ngeluh gitu 
saya pengennya kerja tapi ga boleh.. 

 
 
 
C.6 

   
 
 
Subjek berharap bisa bekerja 
lagi 

Pernah tanya 
alesannya? 

Takutnya kalau nanti saya ditengah 
jalan ngedrop..saya kalau udah ngedrop 
langsung lemes 

    
 
 

Sama keluarga istri 
bapak gimana 
hubunganya 

Ya masih baik..mereka juga bantu kalau 
pas cuci darah ga punya uang mereka 
bantu..  

E.1   Hubungan subjek dengan 
keluarga pihak istri berjalan baik 

Pernah ada Ga pernah..mereka malah salut sama     
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konflik? istri saya..karena jadi orang yang kuat 
menghadapi masalah musibah..mungkin 
kalau iman istri saya ga kuat bisa ja 
minta cerai 

Dulu bapak 
sakitnya pertama 
terasa di mana? 

Dirumah     

Rasanya gimana 
pak? 

Dulu belum begitu kerasa tapi setelah 
dinyatakan gagal ginjal dan harus cuci 
darah..saya kan dulu opname  lagi 
daripada saya ganggu pekerjaan saya 
mengundurkan diri.. habis itu langsung 
jeder..untung saya sudah mengundurkan 
diri kalau belum anak buah saya 
bingung yang ngurusin kantor sapa.. 

 
 
 
 
D.1 

   
 
 
 
Subjek sudah mengundurkan diri 
dari pekerjaan sebelum HD 
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HASIL WAWANCARA ISTRI SUBJEK 1 (N) 

 

PERTANYAAN JAWABAN 

Selamat siang dengan ibu siapa? Ibu N 

Ibu waktu tau..langsung aja nih 
bu..waktu tau bapak sakit gimana 
perasaan ibu? 

Ya kaget ya sedih..bingung 

Bingungnya kenapa? Ya bingung kan masalah biaya juga..ya masalahnya kan waktu itu awalnya saat divonis 
harus cuci darah sempet tidak mau dulu karena mikir ke dep.. ke belakang ke depannya 
tu kan biayanya besar..waktunya juga banyak..karena juga anak-anak masih kecil-kecil 
kan juga bingung posisi bapak juga sudah ga kerja..ya karena saya kepala rumah 
tangga cari jalan sendiri ya jadi sempet bingung ya stres juga ada sih hehe.. 

Terus kalau sekarang gimana bu? Rasanya? Masih sama karna saya harus menanggung semuanya 

Ada bantuan ga dari keluarga? Kadang ada tapi kalau dari keluarga saya paling hanya untuk anak-anak saya, kalau 
untuk berobat saya sendiri yang mencari..kalau dari keluarga suami, ya orangtuanya..ya 
minta bantuan  dari adik-adiknya di luar kota tapi ya tidak tiap saat, tiap kali bisa.. ya 
udah saya sendiri yang mencari biayanya 

Ibu kerjanya apa? Saya karyawan di IKIP PGRI 
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Kalau menurut ibu, bapak orangnya 
kayak gimana? 

Keras, susah diatur 

Dari dulu? Dari dulu, memang sifatnya keras 

Kalau sekarang gimana? Masih sama, belum ada perubahan meskipun dalam kondisi sakit..makanya saya 
juga..ya gimana mas ya..ta jar-jarke kasarane ne orang jawa bilang..pasrah wes..sudah 
terserah kamu mau apa mau gimana terserah kamu..soalnya susah diatur, nanti kalau 
salah sedikit tidak sesuai dengan dia sendiri kan marah..dia juga emosinya kan 
gampang naik..makanya tensinya tinggi terus 

Kalau pas bapak marah ibu ngapain? Diem, hehehe kalau marah sama marah kan nanti tambah rame kasian anak-anak saya 
lebih baik ngalah og mas diem..walaupun ya kasarannya kan meskipun diinjak-injak 
saya diem aja daripada ribut..di keluarga juga gitu..saya lebih baik diam tidak memulai 
pembicaraan dulu soalnya kan suami juga keturunan orang surabaya kan..bahasa 
surabaya kan masih tidak sesuai dengan telinga saya yang jawa tengah..hehe..kasar 
ketemu halus kan ngga cocok 

Dulu waktu pertama ketemu gimana 
bu? 

Pertama ketemu gimana? 

Ketemu jatuh cinta bu hehehe.. 

 

Ya biasa aja wong itu dia kan kakak kelas saya dulu waktu kuliah..ya ndak ada spesial-
spesialnya..biasa aja hehe witing tresno mas hehe jalaran sering ketemu..dia aktivis 
kampus saya juga aktivis cuma beda kegiatan aja..kalau bapaknya kan dari menwa saya 
dari paduan suara kadang kan ketemu kalau pas acara wisuda 

Ada ga uneg-uneg tentang bapak? Ga ada ya sama seperti itu tadi yang jenengan tanyakan tadi..rasanya gimana..ya kalau 
diungkapkan semua ya sebenarnya sama..tapi ya 90 persennya sama.. ya paling kalau 
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pas kepentok..pas ga cocok sama bapaknya ya paling bisanya nangis a nek 
perempuan..nangis terus curhat sama temen ya nangis juga ketemunya..ya sebenernya 
ketemunya nangis juga..itu aja sih 

Pernah nyesel ga bu? 

 

Semua orang ya mungkin ya ada ya mas rasa kayak gitu..apalagi kalau ada yang tidak 
cocok..itu mungkin kalau menyesal itu ada..tidak hanya dalam hal perkawinan tapi 
semua juga ada rasa menyesal..tapi mau gimana lagi tu sudah pilihan ya sudah saya 
jalani..semua tergantung Gusti Allah..haaah yang penting kan tujuan saya kerja kan 
hanya untuk anak-anak saja untuk bapaknya istilahnya nomor dua..yang penting untuk 
anak dulu..makanya kadang untuk biaya cuci darah ya kalau pas ada uang ya saya 
bayar langsung..kalau ga ya dirapel hehe..rapelnya juga kalau ada dana lagi..entah dari 
mana..entah pinjem entah gimana..gitulah 

Bapak pernah ngeluh ga bu? 

 

Ya ga sih dia cuman ya kan mungkin merasakan tensinya tinggi, dia lemes, ya diem aja 
sih..ya kalau masalah sakit dia diem saja 

Jadi ga pernah ngeluh? 

 

Ngga, diem kan dulu awalnya sebelum tau harus cuci darah kan awal pinggangnya 
sakit dipijet sendiri..kalau perutnya mual ya minum obat gini..jarang sekali mengeluh 

Yang membuat ibu bertahan apa? Anak mas 

Hem misalnya ya bu..ini misalnya 
saja..kalau HD ini kan cuma 
memperpanjang hidup..kalau misal 
bapak udah ga ada gimana? 

Ya itu sudah takdir  ya mas ya..ya sudah jalani apa adanya 
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Ada perubahan ga dari..e kalau misal 
orang sakit kan biasanya semakin 
mendekatkan diri kepada Tuhan..itu 
ada ga bu? 

 

Ga ada..ya itu makanya kalau saya curhatnya sama keluarga.. karna kalau keluarga 
saya kan memang lebih menekankan ke keagamaan..kalau orang kayak gini kan 
seharusnya lebih mendekatkan diri tapi gimana ya kalau sholat ya kalau kuat berdiri 
saja sholatnya padahal dengan tidur kan ga papa tapi ya dia susah ya karena sifat 
kerasnya itu..harusnya dia kan memberi contoh untuk anak istrinya..seperti itu 
harusnya kan lebih mendekatkan diri tapi ya seperti itu..itu yang membuat saya sampai 
sekarang wes ben sakarep-karepmu kan karena itu ga bisa jadi imam yang baik..tapi ya 
saya bertahan demi anak-anak juga tidak demi dia tapi demi anak-anak..karena anak-
anak dari bayi sudah sama eyangnya, eyangnya kan mertua saya karena saya kan sudah 
ga punya orang tua..mereka kan lebih deket dengan eyangnya, eyangnya juga kalau 
jauh dari anak-anak juga ga bisa jadi ya demi anak saya tetep bertahan..ya karna itulah 
saya tidak curhat ke keluarga saya karena keluarga mandangnya dari agama 
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HASIL WAWANCARA 

SUBJEK 2 

PERTANYAAN JAWABAN KODE TEMA INTENSITAS ANALISIS 
Selamat siang Bu Siang     
Nama Ibu siapa T V A.1    
Ibu rumahnya dimana? Di desa Ploso A.1    
Dikampung apa di 
perumahan?alamat 
lengkapnya? 

Di kampung..RT 5 RW 5 A.1    

Sudah berkeluarga? Sudah     
Udah punya anak? Belum punya     
Masih punya orangtua 
atau sudah ga ada? 

Orang tua semua sudah ga ada     

Ibu asli mana? Asli Kudus     
Suaminya orang mana? Suaminyaa...orang Jakarta     
Ibu sejak kapan sakit 
ini? 

Anu tu ga tau tiba-tiba waktu itu 
Desember akhir sampe Januari awal tu 
tensinya naek turun naek turun..pas 
bulan Januari tu tanggal pertengahan itu 
berapa ya..itu lho mas pas kemarin 
habis banjir tu lho mas itu kan tensi 
saya 200 tu belum kontrol, paginya baru 
kontrol dikasih obat amolixin sama obat 

 
B.1 
B.2 
 
 
 
B.3 
 

  Pada waktu sekitar bulan 
Desember atau Januari 
subjek merasakan gejala-
gejala awal penyakitnya 
yaitu tekanan darahnya 
naik turun. Subjek lalu 
berobat dan diberi obat 
oleh dokter tapi tidak 
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bengkak tapi ga sembuh-sembuh..itu..tu 
kan ga berobat lagi..obatnya kan habis 
terus saya kontrol lagi, dilihat sama dr R 
dokter umum..dok ini kemarin udah 
berobat kok belum ada perubahan? 
Terus dari dokter di EKG, di EKG 
katanya saya kena stroke sama jantung 
habis itu disuruh opname setelah di 
opname saya di HDN 10 hari tu saya 
muntah terus, saya muntah 
muntah..sebelume saya juga udah 
muntah-muntah tapi ga ta rasake gitu 
lho..terus di laborat ternyata semuanya 
tinggi..dari kolesterol tinggi remi tu 
tinggi semua melebihi batas..terus kata 
dr R disuruh HD 

 
 
 
B.3 
 
 
B.4 
 
 
B.2 
 
 
 
B.2 
B.4 

sembuh.  
 
Setelah obatnya habis 
subjek memeriksakan 
diri lagi ke dokter lalu 
diperiksa menggunakan 
EKG 
Dokter mendiagnosa 
bahwa subjek menderita 
penyakit stroke dan 
jantung lalu subjek 
disarankan dokter untuk 
opname 
Sebelum dan selama 
opname subjek selalu 
muntah-muntah 
Setelah diperiksa di 
laboratorium subjek 
didiagnosa menderita 
gagal ginjal dan 
disarankan dokter untuk 
menjalani HD 

Itu berarti tahun 2014 
ini bu? 

Iya baru habis banjir kemarin ini lho 
kemarin dari bulan Desember ke Januari 
terus ke Februari taunya gitu..tapi 
emang sih dari keluarga ada yang 
keturunan itu gagal ginjal..dari ibu terus 
kakak terus saya..ibu sama kakak ga 

 
B.1 

   
Subjek merasa sakit dari 
bulan Desember sampai 
Februari 
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bisa tertolong soalnya udah terlalu 
parah mungkin juga ga ada biaya HD 
terus akhirnya meninggal 

Itu udah lama? Iya udah lama kalau ibu itu dari riwayat 
Diabetes 

    

Ini suami kerja bu? Iya kerja     
Kerja di mana? Kerja di Dinoyo transportasi     
Kalau ibu kerja 
dimana? 

Di sini     

Ouw di sini di mana 
bu? 

Di Mardi Rahayu bagian cuci piring  A.3.a   Subjek bekerja di RS 
tempatnya HD 

Dimana to bu 
ruangannya? 

Kalau cuci piring tu muter og mas..     

Ouw kalau cuci piring 
tu muter? 

He’em iya..ndak tau ni tiba-tiba kok 
disuruh cuci darah gitu lho..hehehe 

    

Kaget? He’e kaget lho ga papa kok disuruh cuci 
darah gitu lho..ternyata katanya ada 
masalah sama ginjal 

C.1   Subjek merasa terkejut 
ketika mendengar bahwa 
dirinya harus menjalani 
HD karena menderita 
gagal ginjal 

Ini biayanya gimana? Ini biayanya lewat langsung diuruske 
sama bpjs 

    

Berarti gratis ini bu? Kemaren waktu opname itu dari YKK 
sekarang kalau berobat jalan dari BPJS 

    

Berarti yang sekarang 
ini BPJS? 

Iya iya..ini kan saya ga karyawan tetap 
mas masih kontrak..kalau nanti lepas 
dari sini kan dari YKK ga bisa mas 
kalau cuci darahnya rutin 
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Ini berapa kali? Ini seminggu 2 kali sudah berjalan 3 
minggu ini.. 

    

Ouw baru 3 minggu? He’e yang 2 kali..yang kemarin 3 kali 2 
bulan eh 2 minggu 

    

Berarti ini sempat 
opname? 

Sempet     

Karna? Ya karna itu tadi muntah muntah terus 
kakinya ini dua-duanya bengkak kadang 
suka kram gitu 

    

Perasaan ibu gimana 
waktu tau kena gagal 
ginjal? 

Ya..sedikit sakit..tapi ya gimana sudah 
tau dari awal ibu kena kan 
mungkin..sudah tanya teman-teman 
gagal ginjal itu bisa dari keturunan 
gitu..banyak yang bilang bisa gitu jadi 
saya udah gimana ya kalau kena ya 
sudah agak nerima gitu..soalnya dari 
genetiknya udah ada gitu 

C.1 
 
 
 
 
 
C.1 
 

  Perasaan subjek sedikit 
sakit ketika mengetahui 
dirinya menderita gagal 
ginjal karena dari faktor 
keturunan 
 
Subjek mencoba 
menerima keadaannya 

Ini mengganggu 
pekerjaan ga bu? 

Ya semestinya mengganggu wong ini 
masih jam kerja saya minta ijin buat HD 
syukurnya ya dari kerjaan ya bisa 
toleransi 

D.2   Subjek mengalami 
masalah selama 
menjalani HD yakni 
pekerjaannya terganggu 
karena subjek harus HD 
ketika masih bekerja 

Berarti ditoleransi terus 
bu? 

Ya gatau si tapi saya bisanya cuma 
berharap saja bisa lancar gitu..ya bisa 
saja gitu 

    

Keluarga mendukung 
ga bu? 

Ya keluarga dukung ya gimana kalau ga 
dukung..hiks jadi nangis 

E.1   Subjek mempunyai 
hubungan yang baik 



165 
 

 
 

 
 
 
Ouw ga papa bu nangis 
aja hehe 

dengan keluarganya dan 
keluarganya mendukung 
subjek dalam menjalani 
HD 

Ibu pengen coba cari 
alternatif? 

Alternatif? Ya ini juga jalan alternatif di 
Rembang terus dikasi obat ya saya 
minumnya ya habis minum obat RS 
selang  3 jam minum obat alternatif 

F.1.a Denial 
Stage 

+++ Subjek mengalami tahap 
denial dengan menolak 
keadaan dirinya yang 
menderita sakit gagal 
ginjal dengan cara 
mencari-cari pengobatan 
alternatif 

Jadi ini ikut alternatif 
juga? 

Iya ikut alternatif juga soalnya sembuh 
kan ga cuma di RS tok kan mas 

F.1.a Denial 
Stage 

+++ Subjek memasuki tahap 
denial dengan menyakini 
bahwa dirinya bisa 
sembuh dengan 
pengobatan alternatif 

Itu ibu sebelum apa 
sesudah HD? 

Sudah HD baru ke alternatif kan 
katanya informasi dari tetangga temen-
temen katanya sana bisa..ada yang 
sudah membuktikan ya saya jadi pengen 
gitu trus dianter adik..ya rasanya bisa 
agak membantu gitu obate.. 

C.2, 
F.1.a 

 
Denial 
Stage 

 
+++ 

Subjek mencari 
pengobatan alternatif 
setelah didiagnosa dan 
telah menjalani HD 
Subjek mencari 
pengobatan alternatif 
meskipun sudah 
menjalani HD dengan 
demikian subjek 
memasuki tahap 
penolakan 
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Jadi tetangga pada 
nyemangati ya bu? 

Iya he’e ngasi support gitu lah kalau 
keluarga ya faktor utama lah biar sedikit 
semangat hihihi sama temen-temen 
kerjaan itu juga 

E.2   Subjek mempunyai 
hubungan yang baik 
dengan tetangga dan 
tetangga subjek ,memberi 
semangat untuk subjek 
termasuk juga keluarga 
dan teman-teman kerja 
subjek 

Keluhannya apa sih bu? Keluhannya gini ga bisa digerakkan 
dipasang alat kayak gini dicoblosi ga 
bisa gerak tapi kalo udah dipasang alat 
apa itu buat sini tu ya mungkin bisa 
gerak gerak gitu 

D.2   Subjek mengalami 
masalah selama 
menjalani HD yaitu 
tangannya tidak bisa 
digerakkan ketika sedang 
melakukan terapi HD 
sehingga subjek merasa 
tidak nyaman 

Sebelum HD ini 
gejalanya apa bu? 

Di rumah itu muntah-muntah terus 
mas..habis makan itu muntah..pagi 
makan itu muntah habis muntah itu 
rasane ndredeg gitu 

B.2   Subjek mengalami gejala 
awal sakit yaitu sering 
muntah muntah 

Sehari-hari gitu?terus? Iya he’em pagi siang makan gitu 
lagi..itu muntahnya itu hampir 2 minggu 
iya badane sebenere lemes tapi ya karna 
semangat kerja itu tadi jadi bisa sampe 
hehehe..karna tanggung jawab sama 
kerjaan gitu..kalau ada semangat 
kerjaan gitu ga ta rasaen kalau sakit gini 
og..lha wong saya gini saya muntah 

B.2   Subjek mengalami gejala 
awal muntah terus 
selama hampir 2 minggu, 
badan subjek lemas 
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terus kok ga kurus kurus malah badan 
tambah bengkak mungkin ada masalah 
gitu kenapa? Gitu..terus berobat tadi 
gitu makanya 

Ada pantangan ga bu? Ne pantangan ya mestine ada kemaren 
habis HD yang seminggu 3 kali itu 
minumnya 600 mili tu satu 
hari..sakbotol aqua tanggung tu buat 
sehari terus ga boleh makan buah-buah 
yang banyak mengandung kadar 
airnya..kelapa muda itu pantangan 
utama katanya 

 
 
 
 
D.2 

   
 
 
 
Subjek mengalami 
masalah yang timbul 
selama menjalani HD 
yaitu subjek harus 
selektif dalam memilih 
makanan karena ada 
pantangan yang tidak 
boleh dimakan subjek 

Ouw ga boleh malah? He’em..air kelapa muda..itukan katanya 
bisa meningkatkan kadar 
uremium..terus sama itu apa nasinya 
diukur gitu sehari Cuma berapa dikit 
gitu sayuran juga ga boleh 
banyak..kalau katanya HD gini boleh 
makan semuanya..ya pantangan-
pantangan tadi boleh kecuali air kelapa 
gitu..bisa membuyarkan HDnya gitu 

    

Ga bisa minum es 
degan dunk bu?hehe 

He’e hehehe ndak..sekarang udah 
ndak..aku pernah tanya gitu 
penyebabnya apa?wong saya tu ga 

 
C.2 

   
Setelah subjek 
didiagnosa gagal ginjal, 
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pernah minum itu apa obat 
pelangsing..kemarin kan badanku 
gemuk mas 75 kilo sekarang udah turun 
jadi 68 67 kilo jadi..trun 10 kilo 
mungkin gitu..ya pada kaget semmua 
gitu lho kok jadi cilik?kan mang HD 
dadi cilik ncen og hehehehe.. 

seubjek bertanya kepada 
dokter apa penyebab 
subjek terkena penyakit 
gagal ginjal 

Jadi belum tau 
penyebabnya?dokterny
a ga ngasih tau 

Ga kasih tau katanya ya faktornya dari 
keturunan itu genetik bisa kalau saya sih 
seringnya ngonsumsi itu apa minuman 
yang isotonik itu..kayak pocari, tolak 
angin kan ta kira masuk angin lha kan 
sering minum itu mungkin itu juga 
bisa..aku gitu terus kadang juga makan 
saya juga ga teratur gitu.. 

    

Ibunya ibu kan DM apa 
ibu juga DM? 

Iya DM tapi syukurnya itu saya ga kena 
DM soalnya saya dari kecil ga suka 
manis kalo dikasih manis malah saya 
marah-marah..saya sempet kemarin 
takut kena DM pas tu kayak res-resan 
gitu lho, saya berobat mungkin apa ada 
gejala DM dok? di laborat ga 
ada..mungkin awalnya itu juga ya 
mas?sebelumnya juga tangan ini saya 
juga gatel-gatel awale sebelum kaki 
bengkak itu tangan ini dua gatel 
he’e..gatel banget gitu lho terus habis 
itu kan ta kasih obat apa minyak kayu 

 
 
 
 
 
 
 
 
B.2 

   
 
 
 
 
 
 
 
Subjek mengalami 
gejala-gejala pada awal 
sakit yaitu tangannya 
gatal-gatal lalu sering 
muntah kemudian 
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putih atau balsem itu ga hilang-hilang 
malah tambah gatel ya kayak ada bintik-
bintik kecil gitu terus habis itu baru 
muntah habis muntah ya kakinya 
bengkak..he’e gitu urutanne........saya ga 
tahu kalau itu gejala awalnya gitu..ya itu 
ya kalau gatel itu ya sudah lama 
sih..sebelum muntah itu 

kakinya bengkak 

Sering? He’em sering..ta kira kena uler atau  
kena alergi kok ga sembuh-
sembuh..wong itu rasanya gatel tu 
kulit..kulit..kulit..kulit ini lho mas 
tangan kaki tu berubah semua..ndak 
secerah kulit yang sehat itu yo kasare ne 
cara jowo tu busiken hehehe bersisik ya 
to?hehehe dikasih handbody ya juga 
masih bersisik..harusnya kalau kulit 
bersisik dikasih handbody kan dah ga 
gitu..gitu ya ga ndak ta rasa..awalnya 
gitu dulu terus baru muntah abis muntah 
baru kakie bengkak gitu 

 
 
B.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
Subjek mengalami gejala 
awal yaitu gatal-gatal 
yang tidak sembuh-
sembuh dan kulit subjek 
jadi kasar lalu muntah-
muntah sampai akhirnya 
kaki subjek bengkak 
 
 
 
 

Tanggepan teman-
teman atau keluarga 
waktu itu waktu ibu 
harus di HD? 

Kalau keluarga ya agak shock ya mas 
denger berita kayak gitu istilahnya kan 
nanti kalau ga bisa tertolong gimana kan 
gitu syukurnya ya itu ada langsung apa 
BPJS langsung bisa agak lega sedikit 
sih..bisa agak tertolong walaupun belum 
bisa sembuh total Cuma yang 

 
 
 
 
 
 
C.4 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Subjek merasa berat 
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menjalaninya ini lho mas yang agak 
keberatan apakah kalau HD ada yang 
bisa ga HD gitu lho ada batesnya ato 
seumur hidup HD trus gitu lho mas 
kalau HD seumur hidup terus kan 
gimana ya..wong jenengane uwong ya 
mesti ono bosene yo mas yo hehehe 
merasakan bosan tiap hari tiap minggu 
eh tiap seminggu 2 kali dicoblos terus 
cuci darah terus..katanya sih ya ga tau 
sih bisa ga mas gitu tuh?hehehe lha 
ndak usah HD heheheh 

 
 
 
 
 
 
C.4, 
F.1.a 
 
 
 
C.6 

 
 
 
 
 
 
 
Denial 
Stage 

 
 
 
 
 
 
 

+++ 

dalam menjalani terapi 
HD dan bertanya-tanya 
apakah harus seumur 
hidup HD 
Subjek merasa bosan 
apabila harus menjalani 
terapi HD setiap 2 kali 
dalam seminggu, 
Subjek menolak keadaan 
dirinya yang harus HD 
setiap 2 kali seminggu 
Subjek berharap tidak 
usah menjalani terapi HD 

Hem piye ya..ini kan 
termasuk penyakit yang 
belum ada obatnya 
terus gimana bu 
tanggapan ibu? 

Ya itu tadi saya terima dengan ikhlas itu 
aja jalani apa adanya aja 

    

Tapi ibu tetep masih 
HD? 

Ya masih..semoga saja ya program 
pemerintah tu ga berhenti gitu lho mas 
hehehe..kalau berhenti kan ya kasihan 
kalau ada hehehehe..ya bersyukur sih 
mas kalau ada program seperti itu bisa 
membantu rakyat yang ya seperti saya 
inilah 

C.6   Subjek berharap bahwa 
terapi HD untuk 
penyakitnya tetap 
didukung biayanya oleh 
pemerintah 

Ibu pernah merasa 
takut ga kalau tiba-tiba 
meninggal gitu? 

Yaa...ne meninggal semua orang tu 
takut mas kepengennya itu bisa 
merasakan hidup lebih lama tapi ya itu 

C.6   Subjek berharap dapat 
hidup lebih lama dan 
tidak cepat meninggal 
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tadi berpasrah saja jalani apa yang 
sudah ada itu 

Ibu pendidikan terakhir 
apa? 

SMEA PGRI 1 Mejobo A.3.a    

Ibu punya prestasi ga 
selama sekolah? 

Ngga mas, aku ki bodo og mas..hehehe A.3.b    

Ya ga harus 
pendidikan, seni atau 
olah raga gitu 

Standar ja mas..biasa.. standar ja..ga 
pernah ikut hehehehe 

A.3.b    

Ga ikut ekstra? Ngga     
Ga ada ekstra bu? Ada sih tapi mood-moodan..kalau 

pengen ikut,ikut kalau ga ya ga hehehe 
soalnya kalau di sekolah itu sekolah 
saya tu tergolong orangnya bandel-
bandel hehehe sering dimarahin guru-
guru itu 

    

Ada kejadian 
menyenangkan atau 
menarik ga bu selama 
sekolah dulu? 

Selama SMEA dulu?ya banyak sih mas 
sama temen-temen tu blurut (bolos) 
terus hehehehe 

A.2.d   Subjek mempunyai 
hubungan baik dengan 
teman-teman sekolah 

Hehe kalau blurut ke 
mana bu? 

Ne blurut itu tiap pelajaran kan gurunya 
tu ga ada masalahnya pas jam terakhir 
lha itu kan harusnya kan nunggu sampe 
jam pulang lha itu belum pulang, pulang 
dulu..pulangnya ya dua dua tiga tiga 
gitu hehehe 

    

Nongkrong? Ya ngga sih hehe ya kadang pulang ke 
rumah temen hehe kadang ya jalan-jalan 

A.2.d   Subjek mempunyai 
hubungan yang baik 
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gitu..ndak mestilah hehe dengan teman-teman 
sekolah 

Ibu menyesal ga masih 
muda gini kena 
penyakit ini? 

Ya menyesal sih mas.. C.4    

Menyesalnya? Menyesalnya ya ngono q ga usah 
ngombe koyok ngoten mau hehe ben 
awet sehate sering olahraga..saya tu 
kalau disuruh olahraga males mas, 
bangun pagi tu paling males aku 
gitu..hehehe 

C.4   Subjek merasa menyesali 
dirinya yang sekarang 
sedang menjalani HD 
yang menurutnya 
merupakan akibat gaya 
hidup subjek yang tidak 
sehat 

Pasti pas pelajaran 
olahraga blurut?heheh 

Hehehe ya ngikut tapi ya ga semangat 
ne ikut pelajaran terus kan teng-tengan 
jadi ya dibuat jalan-jalan hehehe 

    

Ibu sebelum kerja di 
sini kerja di mana? 

Ada sih mas sebelum kerja di sini kerja 
di pizza roma terus di adhi karya tu 
cuman berapa 1 tahun tok..aku pindah-
pindah to mas terakhir di sini menetap 
umur semakin tua mas cari yang tetap 
gitu yang bisa buat seterusnya 

A.3.a   Subjek bekerja di 
foodcourt di salah satu 
mall 

Ibu anak ke berapa? Anak ke 3 wong namanya Tri hehe.. A.2.a 
 

   

Dari? Dari 5 bersaudara A.2.a    
Yang meninggal kakak 
ke berapa? 

Kakak pertama, itu dulu ya juga banyak 
mengonsumsi gitu minuman isotonik 
gitu tapi dia minumnya kayak itu 
hemaviton jreng terus kuku bima..itu 
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kan katanya bisa langsung kan kalau 
kayak yang aku minum kan ga terasa 
kan mas lama..gejalanya tu kan sama 
kayak saya..gejalanya kalau kena 
itu..saya juga padahal kakak saya sudah 
gitu kok saya ga ngeh gitu hehehe bener 
og mas iya saya tu baru kerasa tu habis 
itu pindah..kemarin kan saya kos, 
kontrak gitu kan pas banjir kan saya 
pulang ke rumah, saya ngehnya baru itu, 
baru mau diopname itu saya tu kena 
kayak kakak saya..gitu..dulu ya muntah-
muntah kayak saya gitu..malah kakak 
saya sudah mimisan, saya kan baru 
opname tu baru mimisan keluar darah 
dari hidung gitu ta kirain pilek mas 
terus kan ta keluarin inguse lho yang 
keluar kok malah darah gitu..ta 
bersihkan..ta bersihkan tu ga keluar 
darahe baru saya siseni tu kluar darah 
ngono terus saya bilang sama 
sustere..ya mbak besok pagi HD 
gitu..langsung..habis HD ya ga mimisan 
lagi 

 
 
 
 
 
 
B.1 
 
 
 
 
B.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Subjek merasa dirinya 
sakit ketika ia pulang ke 
rumah orangtuanya 
karena banjir merendam 
rumah kontrakannya 
 
Subjek mengalami gejala 
awal yang mirip dengan 
kakak pertamanya yang 
meninggal karena gagal 
ginjal 
 
 
 

Badan enak bu? Ya penak     
Ga lemes? Ya lemes  ya melayang gitu.. rasanya 

pengene tidur terus gitu 
D.2   Subjek merasa lemas tak 

bertenaga selama 
menjalani HD 
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Kegiatan di rumah apa 
bu? 

Ya seperti yang laen tapi ga boleh 
terlalu cape..ya paling kalau sudah 
nyapu ngepel gitu ya sudah 

D.1 
D.2 

  Subjek mengalami 
masalah selama HD yaitu 
subjek tidak boleh terlalu 
cape apabila melakukan 
kegiatan 

Suami ngeluh ga bu? Ngga tau ya saya tanya ya ga ngeluh 
soalnya dia kan sering diluar sih mas 
paling cuma di rumah juga 1 hari tu ga 
ada paling cuman kan..lancar terus sih 
mas kalau kemaren juga sepi ya di 
rumah terus sekarangkan sudah lancar 
lagi ya ndak papa sih dia..ga 
ngeluh..emang kondisinya kayak gini 
mau gimana lagi kan gitu..ya ngasih 
semangat sih mas hehe..ya saya juga 
ikhlas kalau dia mau cari yang baru 
haha..iya lah mas penyakit ini kan ga 
bisa disembuhkan kalau ga mau HD kan 
ya sesek bisa berakibat sesek kalau 
seseknya tertolong kan bisa hidup kalau 
ga kan ya kan meninggal gitu kan 
mas?ya saya juga kasih dia kesempatan 
kalau dia lebih setia ya ndak papa kalau 
sudah pengen apa ya silahkan saya 
sudah kasih pilihan gitu..dari awal 
sudah ta omongi daripada saya gonduk-
gonduk terus to gitu mas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Subjek merasa tidak 
berdaya ketika 
mengetahui kondisinya 
yang sekarang dan 
mempersilahkan 
suaminya jika ingin 
mempunyai istri baru 

Rela? Rela..ya sebetulnya ga rela tapi melihat C.4   Subjek memasuki tahap 
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kondisi ya (sambil menangis) F.1.d depresi karena merasa 
tidak berdaya dengan 
kondisinya sehingga 
merasa putus asa dan 
merelakan dirinya 
dimadu suaminya 

Ibu kalau doa mintanya 
apa? 

Kalau bisa ya pengen sembuh mas C.6   Subjek berharap dapat 
sembuh dari penyakitnya 

Mengharapkan 
mujizat? 

Semua orang ya mengharapkan mujizat 
mas tiap menit tiap detik mengharapkan 
itu 

    

Tanggapan suami ibu 
gimana? 

Ya sedikit shock mas..tapi ya gimana 
sebagai suami kan ya istrinya lagi sakit 
kan banyak kasih motivasi dukungan 
gitu..saya juga terima kasih sama suami 
saya..sudah ngertiin saya..ga papa 
sih..tapi ya saya juga ga tau isi hatinya 
gimana cuman dia bilangnya gitu..kasih 
motivasi terus, ngingeti minum obat 
jangan sampe telat 

 
 
E.1 

   
 
Subjek mempunyai 
hubungan yang baik 
dengan suaminya yang 
memberi semangat 
kepada subjek dalam 
menjalani HD 

Ibu sering curhat sama 
siapa? 

Sama semua orang saya curhat..saya 
cerita kalau lagi ada masalah tu ya 
paling deket ya sama keluarga, sama 
adek 

A.2.c   Subjek mempunyai 
hubungan yang akrab 
dengan adik-adiknya 

Adek ke berapa? Adek saya..ya dua-duanya tu..ya kalau 
ketemu yang tu ya sama yang tu kalau 
ga ya sama satunya kalau yang lain ya 
sama temen kerjaan curhatnya..di 

A.2.c 
 
 
A.2.d 

  Subjek mempunyai 
hubungan yang akrab 
dengan adik-adiknya 
Subjek mempunyai 
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tempat kerja kan banyak yang sudah 
tua-tua kan kalau curhat sama yang 
sudah tua kan bisa kasih masukan 
gimana baiknya gitu kan mas.. 

hubungan yang baik 
dengan rekan-rekan 
kerjanya 

Kalau sama suami? Kalau curhat sama suami tu jarang mas 
soale jarang ketemu..kalaupun telpon 
juga mahal a mas kalau lama-lama 
gitu..paling juga kalau dia dateng ya 
ngomong tapi ya balikan lagi ke saya 
gitu 

E.1   Subjek jarang bercerita 
kepada suaminya selama 
HD 

Dukung ibu? Ya selalu dukung si apa yang saya 
lakukan ya orangnya ga mau ambil 
pusing mas ga neko-neko soalnya dia 
juga merasa gimana ya dengan saya tu 
dari dia ga punya sampe sekarang dia 
bisa gitu 

E.1   Subjek mempunyai 
hubungan yang baik 
dengan suaminya terlihat 
dari dukungan suami 
untuk apapun yang 
subjek lakukan terutama 
saat HD 

Kapan bu nikahnya? Barusan..barusan ni mas udah 3 tahunan 
ini mas jalan tapi pacaran udah 4 tahun 
kemarin 

    

Lama juga ya? Iya makanya itu dari awal pacaran dia 
ga punya apa-apa sampe sekarang dia 
bisa kerja sekarang saya juga sering 
bantu gitu..ngasih dia semangat 
kerja..dari dulu saya udah bilang .saya 
tu orangnya kayak gini..kalau mau 
ngomong ,ngomong aja kalau ada yang 
ga suka sama saya ya ngomong aja lho 

 
 
 
 
 
A.5.a 
 
 

   
 
 
 
 
Subjek mempunyai 
komunikasi yang terbuka 
dengan suaminya. 
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aku ga seneng og kalau dibiarin gitu  
Lebih enak ngomong 
langsung gitu? 

Iya emang gitu kalau ga ada yang 
ngomong itu gimana ya mas ya saya 
mana tau maksudnya gimana..sukanya 
saya tu kalau ada problem bilang gitu 
supaya saya tau..tapi saya terkadang 
merasa kok mas dia tu agak gimana gitu 
saya tau 

A.5.a 
 

  Subjek mempunyai 
komunikasi yang terbuka 
dengan suaminya 

Gimana apanya bu? Ya maksudnya gini..dia mungkin 
sekarang di jalan dia, saya terasa 
gitu..saya telpon dia kan nada bicaranya 
mesti kan lain orang ada masalah sama 
ndak gitu..saya tanya kalau dia tidak 
mau ngungkapin ya laen kali saya tanya 
lagi dia baru ngomong..biasanya orang 
kan cari itunya opo nganune atine lah 
gitu kan mas tergantung ati kalau lagi 
gonduk dongkol ditanyai kan malah 
tambah marah iya itu..iya setelah dia 
agak rileks ta tanya kan orangnya juga 
jelasin gitu kan mas..dia juga orangnya 
jujur og mas..ya dapet dia dulu, dulu sie 
dia udah punya istri..sudah pisah tapi 
belum cerai gitu lho mas..awalnya..terus 
dia kan hidup sendiri terus kenal sama 
saya katanya dia cocok sama saya terus 
mau nikah..saya tu orangnya ga suka 
pacaran..kalau seneng ya langsung 
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gitu..lha urusan yang itu belum selesai 
kita nikah dulu..ya melanggar agama sih 
mas aku juga tau hehe tapi ya gimana 
mosok ya pacaran terus sampe dia 
anu..soalnya istrinya yang dulu mau 
diceraiin ga mau mintanya itu ada 
imbalannya itu lho mas apa..dia ga bisa 
dia ga sanggup gitu..terus dia 
pindah..pindah apa pindah 
alamat..pindah KK tu baru bisa nikah 
lagi kan mas caranya kan gitu ganti 
kependudukan yang baru..yang dulu-
dulu kan bisa sekarang kan ndak bisa 
wong ada e-ktp 

Suami ibu sudah punya 
anak dari yang dulu? 

Sudah..ikut ibunya..ya mungkin 
hidupkan ada sebab akibat..ya saya juga 
sudah terima resikonya..apapun 
resikonya saya sudah terima 

    

Menurut ibu penyakit 
ibu ini apa? 
 
 
 
 
 
Ibu merasa ini sebagai 
teguran kenapa? 

Suatu teguran ya mas biar saya bisa 
lebih dekat dengan Yang Menciptakan 
alam semuanya itu..biar saya bisa 
mengoreksi diri saya kesalahan apa 
yang saya lakukan gitu..smua tu ada 
hikmahnya..rencana Tuhan tu mesti ada 
yang membahagiakan kita 
Itu kan sebagai muslim kan kadang saya 
ibadahnya kan jarang..ibadahnya sering 
bolong-bolong  gitu 

C.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Subjek melihat 
penyakitnya merupakan 
teguran dari Tuhan 
karena kesalahan subjek 
dalam menjalankan 
ibadah agamanya 
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Karena itu? Iya..mungkin hehe saya juga ndak tau 
saya juga kadang mikir gini mungkin ini 
sudah suratan dari diri saya gitu dari 
Tuhan kalau saya dikasi sakit jam segini 
hari ini sakitnya gini..gitu..makanya 
saya ini ada semangat kayak bisa 
mengisi hari-hari saya sebelum saya itu 
lho mas 

 
 
A.4.b 

   
 
Subjek menyakini bahwa 
kehidupan, sakit penyakit 
adalah di tangan Tuhan 

Menyesal ga bu? Ya ndak sih..pertama-tama sih saya 
menyesal tapi seterusnya ya saya 
semangat lagi dari dukungan semua 
teman..kadang tu gini sakit tu dari siapa 
sih mas ya kita kembalikan saja pada 
yang memberi sakit minta diberi 
kekuatan buat kita..biar bisa hidup 
berkarya lagi kan kalau semangat sudah 
ada kan semua terasa ringan beban yang 
ada apapun terasa ringan 

 
 
 
A.4.b 
 
 
 
 
A.4.a 

   
 
 
Subjek menyakini bahwa 
kehidupan, sakit penyakit 
adalah di tangan Tuhan 
 
Subjek mempunyai nilai 
penting bahwa dengan 
semangat semua beban 
hidup bisa ditanggung 

Rencana ibu ke depan 
gimana? 

Kalau rencana saya ga pernah punya 
rencana mas 

    

Ngalir gitu? He’e ngalir aja rencana sih ada mas..ya 
rencana pengen punya rumah sendiri..ya 
pengen punya anak gitu tapi ya semua 
tu kita ngejernya jangan sampe ngoyo 
gitu lho mas kalau kita ngoyo kan 
situasi tegang kan kita grusu-grusu terus 
kan mas santai saja..hehe..ngalir aja 

 
C.6 
 
 
 
 
 

   
Subjek berharap 
mempunyai rumah 
sendiri, ingin mempunyai 
anak 
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sekarang kan sudah sakit seperti gini 
kan sudah bisa tau apa yang boleh apa 
yang tidak kan bisa memilah-milah 
sendiri kan mas begitu 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dulu hubungane 
gimana sama bapak 
ibu? 

Sama bapak? Aku lebih deket tu sama 
bapak kalau sama ibuku jarang sih 
paling ya cuman apa yang aku perluin 
ngomong 

A.2.b   Subjek lebih dekat 
kepada Alm bapak 
subjek waktu bapak 
subjek masih hidup 

Deketnya seperti apa 
bu? 

Ya sering dijak jalan-jalan gitu 
hehehe..ke mana-mana..hehe 

    

Kalau sama kakak 
adik? 

Sama kakak?kakakku dulu ga tinggal 
satu rumah dengan aku mas kakak 
kedua tu tinggale sama nenekku ya di 
belakang rumah sih..tidurnya ya disitu 
tiap hari ga pernah satu rumah 

A.2.c   Hubungan subjek dengan 
kakaknya tidak terlalu 
baik karena tinggal 
terpisah 

Terus ibu punya 
sahabat atau teman 
dekat gitu? 

Sahabat?kalau sahabat yang dekat ga 
ada sih Cuma sahabat biasa aja di 
kerjaan 

A.2.d   Subjek tidak mempunyai 
sahabat dekat hanya 
dekat kepada rekan-rekan 
kerja saja 

Temennya banyak 
dong? 

Ya ga sih..sa lingkungan kerjaan tok 
gitu..ya ne dirumah ya sama saudara itu 
saudara semua 

A.2.d   Subjek mempunyai 
teman tidak terlalu 
banyak 

Kalau sama teman 
sekolah gitu?reuni-
reuni gitu? 

Sama sekali ga pernah aku..ga pernah 
ketemu..ga pernah main-main..aku satu 
kampung ga ada yang satu sekolahan 
sih marai jadi wong rumahe tu jauh-jauh 

A.2.d   Setelah lulus sekolah 
hubungan subjek dengan 
teman-temannya 
merenggang 
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mau main tu terhalang kerjaan terus 
kalau aku kerja dia libur..kalau aku libur 
dia kerja ga ketemu 

Punya pengalaman 
menarik ga bu selama 
bekerja? 

Waktu kerja?ga ada sih biasa wae     

Menurut ibu, ibu ini 
orangnya gimana? 

Aku?orangnya?piye yo? Hehe ya wes 
sak nganune wae ngono lho mas 

A.5.a 
 
 
 

  Menurut subjek dirinya 
orang yang tidak mau 
ambil pusing 

Maksudnya gimana? Ya nganu iku..ya misalkan kalau ada 
masalah tu ya dipikirkan tapi kalau ga 
ketemu solusinya ya saya minta 
pendapat orang lain buat bantuin gitu.. 
ga terlalu ambil ribet ngono lho 
mas..”mboh” ngono mas cara 
jowone..tenan dikandhani ngono kuwi a 
engko yo mlebu terus lali sampe 
dielingke terus..encen dasare ndableg og 
hehe.. 

A.5.a   Menurut subjek, dirinya 
orang yang tidak terlalu 
ambil pusing dengan 
masalah, tetapi juga 
keras kepala apabila 
diperingatkan orang lain 
 

Ibu pas sakit tu 
tepatnya hari apa? 

Pas opname?pas opname tu hari 
senin..sore..soale aku kontrole sore..ne 
krasane ku..sebelum senin tu 
jumat..jumat tu sudah parah..tapi aku ga 
kontrol..kontrolnya baru full..dikasi 
obat ga ada perubahan terus senin 
langsung berobat lagi 

B.3   Subjek opname pada hari 
seni setelah 
memeriksakan diri ke 
dokter 
 
 
 

Parahnya gimana? Parahe..tensine naek 200 og..aku tensi     
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di ruangan kan..”mbak aku mbok 
ditensi kok sirahku ngelu terus ndak 
tensiku rendah tah piye mbak?” terus 
ditensi..”lho darahmu kok 200 ki bener 
po ga?” diulang sampe 3 kali tapi segitu 
terus..aku disuruh priksa tapi aku ga 
mau soalnya aku masih kerja..gitu..hari 
senin tu kan aku masih kerja, kerja kan 
dapet setengah..maleme tu sore jam 5 
aku habis berobat malah langsung kon 
opname lha aku bingung ini sapa yang 
ganti..temen-temenku ta telpon..”dah 
kamu ja ga papa nanti ta bilangke ke 
pimpinan” setelah itu terus yang ganti tu 
temenku gitu..emang keadaannya gitu 
kok..teman-teman sih nyuruhnya aku 
berobat mas..tapi aku kan merasa ada 
tanggung jawab kerja kan gabisa gitu 
aja ninggalin gitu.. 

Kapan tu nyuruhnya? Hari minggu..hari minggu kan aku 
masuk kerja masuk siang “kowe berobat 
ga?” “ga” aku ngono..”ga popo”..”ra 
popo piye sikilmu seh bengkak ngono 
kok” 

    

Tu udah bengkak ya 
bu?tu sakit ga? 

Iya dah bengkak..ya berat sih mas tapi 
ya ta kuatke..ya piye ya mas ne duwe 
tanggung jawab tu rasane kudu ta barke 
sek ngono lho mas engko ne wes bar 
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lagi nganu..aku duwe sakit ki ne lorone 
ga patek neni aku ga berobat lho mas ta 
tahan..emang aku ni orange kuat tahan 
sakit hehe ga pernah ngeluh “lorone 
huhu”ngono ga pernah 

Terus selama HD ini 
ada masalah-masalah 
yang timbul ga? 

Waktu pertama kali dulu pulang dari 
opname kan berobat jalan itu yang saya 
rasakan itu buang air besar itu sukar 
banget mas..he’em ga bisa keluar sampe 
ta cutik’i pake tangan setelah keluar 
smua lega selang berapa menit pengen 
BAB lagi bisa lancar sebelum HD 
malah pengen kencing berak kencing 
berak gitu 

D.2   Subjek mengalami 
masalah pada awal-awal 
HD yaitu susah buang air 
besar 

Buat ibu dalam 
kehidupan apa yang 
menurut ibu paling 
penting? 

Yang paling penting tu sehat sekarang 
yang penting tu sehat kalau dalam 
keadaan sehat bisa berkarya apa saja 
hehe soale sehat tu mahal hehe 

A.4.a   Nilai-nilai yang paling 
penting dalam hidup 
subjek adalah kesehatan 

Ibu dulu sekolahe mana 
ja?dari SD 

SDN Ploso 2, SMP PGRI 1 terus SMEA 
PGRI 1 

A.3.a    

Dulu ambil jurusan 
apa? 

Dulu ambil jurusan marketing 
pemasaran maunya akuntansi tapi ga 
keterima soale matematikane jelek hehe 
malah ditaruh di pemasaran..kan sama 
aja di pemasaran juga ada itung-
itungane hehe lha ya 

    

Kapan bu dokter 
memberi diagnosa 

Ya waktu rawat inap..hari senin 
mas..nunggu BPJS keluar mas..setelah 

B.4   Dokter memberikan 
diagnosa gagal ginjal dan 
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gagal ginjal? suratnya jadi terus disuruh langsung HD harus HD ketika subjek 
sudah opname di RS 

Sekarang gimana 
perasaan ibu? 

Ya alhamdulillah sekarang udah agak 
baikan ya disyukuri mas bisa diberi 
kesempatan lagi buat berkumpul 

C.4   Subjek merasa bersyukur 
karena masih hidup 
sampai sekarang 

Pengen punya anak ga 
bu? 

Ya pengen mas C.6   Subjek mengharapkan 
mempunyai anak 

Sudah ngomong sama 
suami? 

Gini ya mas..rencananya itu tu kan 
kakaknya suamiku ada yang hamil lha 
itu kan dia udah agak tua ya 
umurnya..anaknya juga udah banyak 
berapa ya 5..6 ini kan..lha rencananya 
kan mau dikasihkan saya tapi aku belum 
bilang sama sana soalnya gimana ya 
lihat kondisiku kayak gini jadi tu masih 
dalam pemikiran disamping itu kan saya 
juga kerja nah tu kan kalau saya kerja 
kan mau ta titipin sama siapa..ga ada 
orang tua kan..sama budhe tapi budhe 
kan juga sudah punya momongan 
cucunya kan udah 2 yang satu umur 2 
tahunan yang satu balita kan sudah 
kewalahan gitu lho kesehatannya juga 
udah menurun..lha aku ga berani 
mbahas lagi soalnya nanti ne kerja ta 
titipin sapa..jadi ya kendalanya 
itu..orangnya sih bilang mau diambil 
saya ya ga papa buat pancingan gitu ga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.6 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subjek mengharapkan 
mempunyai anak sampai 
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papa..ada sih sebenernya orang yang 
mau bantu-bantu buat jadi pengasuh 
tapi ya nunggu dulu positifnya gimana 
takutnya nanti kalau ga jadi kalau udah 
terlanjur nembungan kan gimana gitu.. 

ingin menggunakan cara 
mengadopsi anak kakak 
iparnya sebagai sebuah 
rangsangan agar subjek 
cepat mempunyai anak 

Iya ya bu buat 
pancingan.. 

Hem gini lho kalau sudah mahir tu 
biasanya tu langsung dikasi keturunan 
gitu lho kan tu kan hatinya caranya gitu 
..ya saya berharap gitu juga 

C.6   Subjek mengharapkan 
mempunyai anak sampai 
ingin menggunakan cara 
mengadopsi anak kakak 
iparnya sebagai sebuah 
rangsangan agar subjek 
cepat mempunyai anak 

Kalau sakit gini ibu 
mengharapkan mujizat 
ga? 

Iya pasti..setiap hari setiap detik hehe C.6   Subjek mengharapkan 
adanya mujizat yang 
menyembuhkan subjek 

Berarti tiap sholat 
doanya gitu bu? 

Ya maunya sembuh..ya ga mau a hamil 
sakitan..maunya hamil ya dikasih 
kesehatan keselamatan kan gitu 

C.6   Subjek mengharapkan 
kesembuhan terutama 
apabila dirinya hamil 

Ibu katanya sudah tidak 
kerja lagi?gimana tu 
ceritanya? 

Ouw iya..kan kemarin hari kamis dapat 
panggilan suruh ke personalia..ketemu 
dr.R ..dijelaskan ni kan kontraknya 
sudah habis..sama ini tu katanya untuk 
kebaikan saya..katanya..ndak boleh 
kerja soalnya kalau kerja sakitnya 
itu..saya sih udah merasa sih dari 
pertama opname kemarin udah mengira 
paling ga diperpanjang aku gitu..aku 
dah bilang sama keluarga sama 

 
 
 
 
D.1 

   
 
 
 
Subjek tidak lagi bekerja 
setelah beberapa kali 
melakukan terapi HD 
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suami..dia bilang yadah ga papa wong 
aku ya udah kerja..tiap kali dia pulang 
kan dia ga bisa nemenin kan..gimana 
ya..saya keluar tapi yo mboh eman..dulu 
kan gitu..tapi karena sakit saya ya udah 
terima aja 

 
 
 
 
 
 

Terus gimana? Selanjutnya?selanjutnya ya dirumah aja 
ya gimana ya jadi ibu rumah tanggalah 
hehehe ngurusin adek-adek hehehe..lha 
mau usaha pa wong ga ada yang 
dibisani 

    

Terus gimana 
perasaannya waktu 
dipanggil dan dikasih 
tau kalau tidak 
diperpanjang 
kontraknya? 

Ya sedih sih makanya tensinya naik 
terus itu hehehe pikiran o..aku bar 
dipecat rasanya putus asa kayak ga ada 
harapan ngono hehe..tapi ya terus ta 
balikin lagi saumpama saya masih kerja 
terus lagian kasihan bos saya..kasihan 
teman-teman saya yang bantuin saya 
seminggu dua kali kalau ijin terus kan 
ya gimana gitu kan masa gara-gara saya 
kok semua kacau gitu..ya dipecat ya 
udah ta terima saja semoga kalau udah 
kuat bisa buat usaha yang lain mas 

D.2 
 
C.4, 
F.1.d 

 
 
 
Depression 
Stage 

 
 
 

+++ 

Subjek sempat 
mengalami masalah 
selama hemodialisis 
yaitu tensinya naik terus 
setelah subjek 
diberhentikan dari 
pekerjaannya dan 
membuat subjek merasa 
putus asa sehingga 
membuat subjek berada 
di tahap depresi 
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Waktu itu apa yang ada 
di pikiran ibu pertama 
kali? 

Yaa gimana ya..pengennya sih masih 
tetep kerja daripada di rumah ga ada 
temene pokoke kegiatane itu-itu aja kan 
jenuh kan kalau kerja kan ada banyak 
kegiatannya 

C.6   Subjek berharap dapat 
tetap bekerja dan 
diperpanjang lagi kontrak 
kerjanya meskipun 
sambil menjalani HD 

Nangis ga bu? Ya nangis..maunya ga nangis tapi 
keluar sendiri perasaannya gimana 
ya..kok dipecat..kok karena sakit kok 
keputusannya kayak gitu gitu lho kok ga 
dikasih kesempatan kerja..gimana kan 
gitu 

    

Merasa ga adil? O iya iya ya ada sih pikiran kayak gitu 
apa karena sakit itu ga boleh kerja 
mosok yo orang ga boleh sakit ga boleh 
kerja kan gitu..wong saya juga kerja 
juga walaupun dalam kondisi sakit ga 
pernah ngrepotin temen 

F.1.b Anger Stage ++ Subjek sempat merasa 
marah dan merasa 
keputusan pimpinannya 
tidak adil. Subjek merasa 
marah dengan 
keadaannya yang sakit 
sehingga dipecat dari 
tempat kerjanya. Subjek 
berada di tahap 
kemarahan 

Ibu ngomong ga rasa 
keberatan ibu sama dr. 
R? 

Ya dalam hati sih ya saya juga kalau 
dilihat kerja kan sama pimpinan juga 
tau a mas wong saya ga pernah 
kerepotan waktu kerja meskipun kondisi 
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sedang sakit tapi kok keputusannya 
kayak gitu kan ya ta terima saja 
daripada debat banyak-banyak 
putusannya juga sama.. 

Jadi ibu diam aja? Iya diem aja..ya dalam kontrak kan 
sudah ada peraturannya perundang-
undangannya kalau apa..pasal berapa itu 
yang mbahas masalah itu..itu juga 
wewenangnya situ juga saya jadi ga bisa 
protes lain lagi kalau udah karyawan 
tetap..gitu 

    

Sekarang gimana 
perasaan ibu?apa masih 
sama kayak gitu? 

Sekarang sih udah ngga sih mau kerja 
mau ga..dirumah aja ga papa..emm ya 
kerja kan ga di situ tok sapa tau dirumah 
ada kerjaan nyambi-nyambi apa gitu 
kerjaan dirumah kan banyak..kayak 
mbak Y kan bisa buka laundry gitu 
terus bisa itu apa bantu-bantu tetangga 
kan tetangga kan ada yang buka usaha 
bantu-bantu gitu kan bisa kerja..yang 
penting kan ada kegiatan 

D.1   Sekarang kegiatan subjek 
hanya dirumah saja 
sebagai ibu rumah tangga 
atau mencari kegiatan 
lain setelah dipecat 
karena subjek sakit gagal 
ginjal 

Ibu cerita ke siapa aja 
tentang hal ini? 

Ada..suami saya..saya bilang aku dah ga 
kerja mas; lho ra popo neng omah wae 
malah aku seneng wong tiap aku pulang 
ga ada kamu hehe aku pulang kamu 
kerja aku kerja kamu pulang 
hehehe..aku kok kayak ga ono sing 
ngurusi dia bilang gitu..yo wes ki aku ra 
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kerja saiki ta urusi hahaha  
Itu hari kamis berarti 
sebelum HD? 

Iya sebelum HD mas..dua kali kamisnya 
sama senin aku kesana..makanya naik 
terus ini ndak turun-turun 

    

Naiknya kenapa? Ya ya itu kanteb orang jawa itu 
bilangnya kanteb 

    

Kanteb itu apa? Kanteb itu kependal..ya beban gitu mas 
shock hehehe kok keputusannya kayak 
gitu walaupun dikasi tali kasih lebih 
baik ga dikasih itu tapi aku tetep kerja 
aku gitu kalau ada pilihan gitu..tapi ga 
ada pilihan e 

 
 
 
C.6 

   
 
 
Subjek berharap tidak 
dipecat dan tetap bekerja 
meskipun sedang sakit 

Sekarang udah rela? Udah udah rela udah kembali semangat 
kalau ga semangat ya patah arang ya 
gimana wong masih pengen lanjut 
hidup kan gitu.. 

    

Sempet kepikiran biaya 
ga bu? 

Ya sempet sih tapi kan ya bpjs kan 
sedikit kan biayanya..42 seorang kalau 
2 orang kan 84 tiap bulan..kalau suami 
kerja kan bisa buat bayar sih kalau dua-
duanya ga kerja ya gimana..ya syukur 
alhamdulillah kan saya keluar suami 
saya udah punya pegangan sendiri 
gitu..pas..dulu sih sebelum suami saya 
punya pegangan sendiripun saya masih 
kerja disini kan mboh eman saya ga 
mau keluar ya sekarang sudah punya 
kerja sendiri punya mobil sendiri kan 
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enak walaupun saya sudah ga kerja kan 
sudah ditutupin sama suami saya..aku tu 
dulu paling seneng jajan mas..hehe dulu 
aku makan terus mas..semua warung ta 
kalo ada warung buka anyar gitu mesti 
ke situ..hehe 

Ini ada Lombok Ijo 
baru buka bu.. 

Ouu ga boleh hehe..ya boleh sih tapi ga 
kayak dulu hehe amit-amit ah mas 
perempuan doyan makan kayak aku..lho 
tenan og mas..makan soto tu 1 ga puas 
hehe 2 mangkok aku tu hehe adekku 
nganti “ya Allah mangan kok koyok 
ngono” hehehe..gitu tu a kadang habis 
maem di situ mbungkus di rumah 
makan lagi hehe dari dulu tu bapak saya 
tu kalo makan di warung rame-rame 
satu keluarga tu a saya makan 
lagi..hehe..sampe dimarahin sama lek 
saya “cah wedok og mangane koyok 
ngono” “elah to ya wong seneng 
kok”hehe gitu bapak saya jarke biasa 
kan anak perempuan kesayangan 
bapak.. makanya saya ga pernah punya 
badan kecil ga pernah..mesti gendut 
ae..he’e og hehe 

    

Gitu kadang kangen ga 
ma bapak? 

Kangen..kangen banget     

Kalau pas apa bu? Pas sendiri di rumah..biasanya kan ada     



191 
 

 
 

yang “Pak” kalau lihat temen-temen 
sama bapaknya tu ya Allah aku ga iso 
ngono 

Suamine ibu tau ibu 
suka makan? 

Tau..tau..     

Ga apa-apa? Ga papa..ga papa..dulu kan pernah 
waktu masih pacaran kan diajak ke 
Jakarta beli soto disana makan 1 
mangkok kan ga kenyang aku dia bilang 
“ne meh tambah, tambah ra sah isin-
isin” ngono hehe ya akhirnya nambah 
lagi..sekarang udah ngga..hehe sekarang 
udah ngga boleh..saya tu sukanya 
soto..pokoke yang kuahnya kentel-
kentel tu aku seneng..kayak dikasih 
makan sayur bening bayem itu aku ga 
mau..memang ga suka..makanya lemake 
banyak hehe 

    

Terus gimana dengan 
rencana ibu mau adopsi 
anak jadi ga? 

Adopsi anak?ya dikembalikan sama 
saya sih suami saya..ya kalau kamu 
merasa keberatan ya ga papa ga 
usah..kalau kamu pengen ya ga 
papa..tapi saya masih keberatan..masih 
keberatan ini lho mas kondisi saya kan 
kayak gini..kadang kan anak kecil kan 
kalo ndak anak sendiri nangis terus kan 
ya nangis terus kan nanti nganu tensi 
saya bisa naik terus..ya kan..kalau sudah 

 
 
 
 
F.1.d 

 
 
 
 
Depression 
Stage 

 
 
 
 

+++ 

 
 
 
 
Subjek berada dalam 
tahap depresi karena 
subjek mulai putus asa 
terhadap mimpinya 
mempunyai anak atau 
mengadopsi anak 
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besar sih ga papa tapi kalau masih kecil 
kan kadang rewel ga tau maunya 
gimana kan gitu..dikasih susu kadang ga 
mau diem..lha terus suami saya ga 
pernah di rumah..saya sendirian di 
rumah sama adik saya..ya kalau adik 
saya mau bantu kalau ngga dia juga kan 
kerja kan kasihan..ya gimana ya kalau 
saya sehat sih ga papa tapi saya 
kondisinya kayak gini tiap 2 kali 
seminggu HD terus kan gimana..terus 
aku bilang ga mau ah mas bukannya 
saya ga mau, saya mau tapi saya lihat 
kondisi saya kayak gini saya ngga 
sanggup.. “kamu kok udah nyerah” dia 
bilang gitu..bukannya aku nyerah 
mas..ini belum dicoba saja saya pikiran 
dikit tensi saya naik apalagi kalau ada 
anak nangis-nangis ga tau maksute 
jenengan ga ono aku ngono engko ne 
aku neng omah dewe kepontal-pontal 
kalau ada ibu kan ta kasihkan ibu..ada 
yang bantu kan kalau ga ada kan..engko 
nek aku semaput dewe piye mas..ne aku 
cuman membantu, bisa tapi kalau full 
ngrumati tu ga bisa..suami saya bilang 
yowes ne pengenmu ngono sing penting 
kowe sehat 

dikarenakan kondisi 
sakitnya 
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Sekarang harapannya 
apa bu? 

Harapan saya ya semoga bisa dengan 
istirahat dirumah bisa jauh lebih baik 
dari sekarang bisa lebih sehat lah 
walaupun itu kemungkinannya kecil 

C.6   Subjek berharap bisa jadi 
lebih baik keadaannya 
dirumah setelah tidak 
bekerja lagi 

Kalau cangkok ginjal 
bu?tau? 

Cangkok ginjal?tau tapi kan kalau ga 
ada yang donor kan ga bisa 

    

Tapi kalau ada yang 
mau gimana? 

Ya ga papa tapi ya kemungkinan susah     

Kalau tensi ibu naik tu 
biasanya mikirin apa 
aja? 

Ya aku ga mikirin apa apa sih mas tapi 
kayak gini lho mas saya kalau ada 
masalah walaupun tu masalah pokoke 
yowes ngene gampangane aku nyuruh 
adekku beli apa gitu dia ga berangkat-
berangkat aku tu trus rasane gonduk 
ngono kok ora ndang mangkat 
mangkat..trus ne kayak gini ne aku ge 
HD dia kan pulang jam 3 biasane 
setengah 4 sudah sampe sini, dia ga 
dateng-dateng tu aku dah panik..cah iki 
kenopo..ngono..ga tau ya kok 
mempengaruhi ya..langsung naik 
gitu..jadi tu harus bisa menetralkan 
kondisi tubuh ben bisa mengontrol..tadi 
malem tu saya muntah..habisnya tu 
kalau bercanda sama temen saya tu 
sampe mekekelen mpe mau 
muntah..terus aku diem..tapi dia masih 
ngomong..terus ta suruh 
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meneng..meneng aku 
ngono..lapo?meneng ae aku ngono terus 
aku meneng sampe 10 menit itu baru 
setelah selesai aku ngomong aku ki mau 
meh muntah jadi jenengan ta kon 
meneng..lho kok ngono?iyo ngguyu 
terus e  hehe kudu muntah mas aku 
ndek bengi..ngono..jadi tu emosi 
mempengaruhi 

Ouw gitu..kalau pas 
mens gimana? 

Aku ga pernah mens e mas     

Ouw..maksudnya 
gimana bu ga pernah 
mens? 

Dari kecil aku ga pernah mens sampe 
sekarang..ga tau tu..karna apa aku ga 
tau..udah periksa udah dirangsang pake 
obat-obat gitu ndak pernah keluar..ndak 
bisa atau ndak pernah bisa ngga 
tau..kata dokter sih ga ada penyakitnya 
di dalam kandungan kayak apa tu tumor 
atau kanker..ga ada i.. 

    

Ga pernah sekalipun? Ga pernah sekalipun..dikasih obat 
hormon malah aku tambah lemu mas 
tambah gendut..lho aku suwe-suwe kok 
tambah lemu ngombe obat iku..aku 
ngono..terus ndak berobat lagi..yo 
mungkin sudah terlambat mungkin..usia 
saya sudah 35 seharusnya kan berobat 
itu kan di usia 17 eh 15 17 usia puber 
harusnya kan masa usia itu kan kalau 
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sudah gini kan rangsangan hormonnya 
kan ga begitu cepet kan..saya juga 
pernah tanya sama orang..katanya ada 
yang kayak saya tapi juga bisa punya 
anak..makanya itu saya..waktu tanya 
dokter kok katanya ga bisa..aku ga malu 
kalo ditanya lho kok ngono? Lho mang 
kenyataannya seperti itu kok aku 
ngono..ga malu aku wong emang kayak 
gitu..saya sama suami saya juga bilang 
pas pertama pacaran..saya pernah tanya 
sama suami saya..gimana jenengan 
merasa getun tah ga entuk aku padahal 
aku wes loro koyok ngene.. ngga..ngga 
getun..hehe.. jujur lho..iyo jujur ngga 
getun aku..hehe..ne getun yo mbok 
ngomong o kok malah ngene..ngoten a 
mas..ga getun aku..ngono..apapun 
kondisimu wes ta tompo 

Ibu pernah pengen 
kuliah ga? 

Pernah mas     

Kapan itu? 
 
 
 
 
 
 

Ya setelah lulus sekolah itu mau 
kuliah..kuliah ya masuk mana saja mas 
tapi karena bapak juga ga punya uang 
wong udah punya adik 2 krisis moneter 
lagi tahun 97 a itu?wong bayar uang 
ujian aja jual kalung..hehe waktu itu 
min smua mas..gaji bapak ga cukup 
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buat bayar sekolah kakak 2 terus aku 
sama adik-adikku..kalau ga dibantu 
sama lek saya ya ga bisa berjalan..ya 
alhamdulillah mas saya nganggure ga 
lama..nganggure tu 2 bulan di 
rumah..terus habis itu ikut tetanggaku 
kerja di Matahari, di pizza Roma..waktu 
itu kan lebaran terus di pizza Roma ada 
lowongan..terus tetanggaku main pas 
aku di rumah..tun kowe kok enak sih 
kerjo neng Matahari..kowe pengen?he’e 
ne ono mbok yo aku melu terus besok 
paginya dia dateng trus bilang ne kowe 
gelem melu engko sore rono engko 
ketemu bose..saya trus langsung ke sana 
langsung kerja eh besoknya langsung 
kerja ngono..jadi saya kerja di pizza 
Roma itu berapa tahun ya?hampir 2 
tahun mas..saya tu keluare masalahe 
keluare karna mau dipindah ke 
Semarang..ndak tau ya saya bikin 
kesalahan apa kok dipindah ke 
sana..saya sudah kesana mas selama 1 
bulan..selama 1 bulan ke sana kan saya 
pulang trus dipindah ke kudus lagi saya 
seneng tapi trus mau dipindah ke 
semarang lagi saya ndak mau..bu aku 
moh neng semarang neh..lho lapo ra 
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Semarangnya mana bu? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gelem?lapo wong ora ono banyune neng 
kono hehehe  
Deket johar tu lho mas..aire jarang hehe 
trus aku ga mau ke sana, aku keluar 
setelah itu aku ikut tetanggaku buat itu 
apa di permainan yang itu ada ehm 
mainan trus dibungkus selama sebulan 
terus aku nganu ikut tetanggaku 
lagi..trus aku diterima di anak 
perusahaan Djarum..buat itu lho nganu 
cetakan-cetakan rokok..di situ tu asal 
mulane enak mas kerjanya tu harian 
ndak borong..he’e..tu pertama-
tama..setelah berjalan beberapa bulan 
mau 1 tahun itu dibuat borong..aku 
pikiran lagi waduhi iki piye koyok 
ngene ga kepenak neh..saiki malah 
rebutan karo koncone..ngeluh lagi sama 
bapak..hehe pak kerjone maleh ga 
penak og..maleh piye?maleh digawe 
borong pak yo garapane dibagi-
bagi..aku yo moh kerjo ne koyok 
ngono..lho terus kowe geleme piye?yo 
gelemku harian ora rebutan..yowes 
engko nglamar neng kerjone bapak..trus 
aku buat lamaran..ditrima terus pindah 
lagi..pindah-pindah aku mas 
hehe..pindah lagi terus disana a mas 
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Kenapa bu? 

udah enak udah sampe 1 tahun mau 
diperpanjang a mas lha pertengahan tu 
pabriknya gulung tikar..hehe..pabriknya 
tutup gulung tikar ditambah lagi bapak 
saya meninggal..gitu..jadi ya pukulan 
berat waktu itu..sopo neh sing jadi 
tempat keluhan..adane ibu..itupun suka 
marah-marah..wong wes apik-apik kerjo 
neng kono yo metu ngene ngene sing 
bok jaluk kerjo koyok piye?ngono hehe 
terus ada tetanggaku nawarin lagi tapi 
itu di bagian siomay..ya ta trima aku 
kerja di situ..aku dapet 2 bulan tapi saya 
sudah ngajukan lamaran di sini (RS) 
udah bilang sama tetangga saya..2 bulan 
itu terus saya dapat panggilan disini 
terus aku di tes disini belum ditrima 
mas nunggu panggilan..kok udah dites 
ora dipanggil-panggil ya itu terus aku 
ikut tetanggaku di siomay itu selama 2 
bulan terus ada panggilan dari sini terus 
aku keluar dari siomay itu terus kerja 
disini..lha selama kerja disini juga 
ngeluh mau ndak kerja 
Lihat pasien..hehe takut hehe ada yang 
nganu kakinya patah tangannya patah 
mukae bunyak-bunyak..terus aku bilang 
sama ibu..bu aku ga gelem kerjo..lho 
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lapo ga gelem kerjo..moh akh aku moh 
kerjo terus ibu marah..ne kowe ga 
gelem kerjo aku sing kerjo ae kowe sing 
ndek omah?nangis aku hehehe..jadi aku 
kerjo karna terpaksa iku mas..lha yo aku 
wes umur semene kerjo ngaleh-
ngaleh..umur wes tuwo kerjo tambah ga 
ono..mungkin ne kerjo rumah sakit enak 
kan ga pernah tutup mesti kan ga ono 
PHK..rumangsaku enak ngono..ndak 
taunya malah kena kayak gini..gitu 
mas..agak menyesal sih tapi ya diterima 
saja yang penting tetap semangat..lha yo 
ne kontrak tu ga entuk sakit..kudu sehat 
terus..aq mikire gitu mas..aq cerita sama 
temen kerjaku a..kowe ku ga entuk sakit 
wong kowe kontrak dadi kudu sehat 
terus ra entuk loro..lho kok ngono?iyo a 
wong aku ku di tokke ora goro-goro 
kerjaane tapi karna aku loro ko.. 

Di kasih jalan keluar ga 
bu sama pihak RS? 

Ga ga ada..ga dikasih solusi ga ada jalan 
keluar..ya solusinya 
dikeluarkan..katanya sih demi kebaikan 
saya..takutnya nanti kalau dituntut sama 
Depnaker 

    

Terus ibu diam aja? Iya..wong aku orange nerima og mas 
hehe ndak bantahan tapi grundel ndek 
mburi hehe ndak mbantahan cuman 

A.5.a   Subjek memandang 
dirinya sebenarnya 
seorang yang tidak suka 
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grundel ndek mburi kan hehehe menurut tapi subjek diam 
saja tidak membantah 
ketika diberi alasan atas 
pemecatannya 

Reaksi ibu pertama kali 
waktu didiagnosis 
gagal ginjal seperti apa 
bu? 

Reaksinya ya kaget a mas..takut..dalam 
hati kecil ya piye..padahal dulu kan 
pernah lihat ibu tapi kan belum 
merasakan gitu piye rasane gitu..bareng 
setelah tahu kayak gini ya biasa 
wae..ooo berarti kayak transfusi darah 
cuman kalau transfusi kan darahe 
diambil, nah ini darahe harus diputer 
mesin..aku gitu..  

C.1   Subjek merasa kaget dan 
takut pada waktu 
menerima diagnosis dari 
dokter 

Ibu tanya-tanya tentang 
informasi penyakit ibu 
ga ke dokter? 

Tanya-tanya informasi penyakit?belum 
e..belum pernah selama ini belum 
pernah ya paling cuman tanya itu 
tok..programnya masih seminggu 2 kali 
atau udah ganti 

    

Ibu pernah merasa 
kayak misalnya kok 
aku, kok kayak gini? 

Iyaa..kan dulu aku pernah bilang aku tu 
pola hidupnya tu ga teratur..ta analisa 
sendiri..mungkin aku kayak gini karena 
aku kolesterol tinggi sih mas mulanya 
kolesterol aku..mungkin dari situ aku 
langsung kena ginjal soalnya yang lain-
lain tu ndak kerasa tapi kalau kolesterol 
aku mang kolesterol tinggi..kalau ginjal 
kan bisa dari macem-macem kan kalau 
ibuku dari diabetes terus ke ginjal..kalau 
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aku diabet ga punya..terus aku cari lagi 
kenapa kok aku kayak gini ya?padahal 
aku minum ya sewajarnya ya suka air 
putih..ya itu tadi ta cari cari aku kenapa 
gini oo ternyata dari 
kolesterol..kolesterolku melebihi batas 
normal mas tinggi banget 
mas..kolesterol tu normale kan 240 ke 
bawah a mas lha tu aku 350 atau 
berapa..tinggi banget to..dari itu 
mungkin.. 

Ibu pernah ga protes 
sama Tuhan gitu? 

Yaa kalau gitu ya protes tapi mau 
gimana lagi kita manusia kan ga tau apa 
nanti ada penyakit yang lain kan kita ga 
tau..kalau udah gini kan ya hati-hati aja 
sama pola hidupnya bisa mengatur pola 
hidupnya gitu.. dari awal lagi gitu.. 

    

Jadi ibu pernah sempat 
protes?sama Tuhan 
gitu? 

Iyaa..kenapa kok aku kenapa kok ga 
yang lain..dari pertama kan merenung 
kan kok kayak gini ya langsung kayak 
gini..aku balikan lagi..aku sendiri ya 
ceroboh aku sendiri yang buat diriku 
sakit bukan orang lain soalnya aku ga 
bisa mengontrol keinginanku terutama 
kalau masalah makan 

F.1.b Anger Stage ++ Subjek sempat pernah 
merasa marah kepada 
Tuhan dalam hal ini 
subjek pernah berada di 
tahap kemarahan (anger 
stage) 

Waktu pertama-tama 
dulu doanya gimana 
bu? 

Ya aku minta sembuh..sembuh total tapi 
kalau sembuh total kan keajaiban ya 
paling ga ya aku minta penyakitku 
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diringankan saja minta supaya bisa 
kembali kayak dulu lagi ya kadang ga 
betah mas..putus asa 

Putus asanya kayak 
gimana bu? 

Ya putus asanya ya apa mau kayak gini 
terus tiap hari senin kamis HD terus apa 
ga bisa berhenti atau gimana gitu..males 
a mas kayak gini terus..bosen..pasang 
alat juga rasanya ga bebas..dulu 
kemaren aboh ya aku jadi pikiran terus 
ta kompres pake air anget ya udah agak 
lumayan gitu kempesnya agak 
lega..terus itu apa kalau buat buang air 
besar atau pipis kadang itu kan ne 
mimike dikit pipise dikit..kalau buang 
air besar juga susah 

F.1.d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.2 

Depression 
Stage 

+++ Subjek merasa bosan dan 
tidak nyaman dalam 
kondisinya, merasa tidak 
bebasa dan hal itu 
membuat subjek putus 
asa dengan kondisi 
sakitnya dalam hal ini 
subjek berada di tahap 
depresi 
 
Subjek mengalami 
masalah-masalah selama 
HD yaitu bagian tubuh 
subjek bengkak dan 
susah buang air besar 

Ibu tersiksa ga bu susah 
buang air besar gitu? 

Tersiksa mas..pikiran     

Pikiran gimana bu? Ya Allah sakit kok kayak gini buang air 
besar kok susah banget padahal dulu 
setiap hari lancar setelah sakit kok susah 
kayak gini..aku ngono 

    

Sekarang gimana 
perasaan ibu?pasrah 
atau gimana? 

Ya pasrah saja mas     

Pasrahnya gimana bu? Ya gimana ya..ya ini menghindari     
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makanan yang berlemak-lemak ya 
menurut anjuran dokter gitu ga  
mengonsusmsi yang kentel-kentel gitu 

Jadi pasrahnya jalani 
aja gitu? 

Iya ta jalani ae ga sah ngoyo     

Hari ini ibu kelihatan 
lebih seger gitu 

Ya seger wong suami pulang hehehe ga 
tau kenapa bawaane kalau ada dia tu 
seneng ae hehehe 

    

Ibu ini katanya bosan 
kayak gini terus yang 
bisa buat ibu bertahan 
apa? 

Karena dia..karena suamiku..suamiku 
juga ga patah semangat..kok aku ga 
kayak dia ya aku ikut semangat..  

    

Terus dulu yang 
membuat ibu 
memutuskan untuk HD 
kenapa? 

Ya karena kata dokter ga ada jalan lain 
selain HD 

C.3   Subjek memutuskan 
untuk menjalani HD 
karena menuruti saran 
dokter 

Jadi nurut sama dokter? He’e     
Ga konsultasi dulu 
sama suami?rembugan 

Konsultasi..smua keluarga bilang wes 
ga popo wong emang gitu kok 
jalane..kan kemaren udah dijelaskan 
dokter kalau ga di HD tu bisa 
mengakibatkan pembekuan otak 
gitu..bilangnya gitu..bisa dikasih obat 
sih tapi kemungkinannya dua bisa 
menjurus ke kematian atau kalau 
sembuh bisa cacat..ibuku dulu juga 
gitu..masku juga..masku malah menolak 
HD gitu..pulang dari rumah sakit 
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dadane seseg terus balik lagi ke rumah 
sakit tapi cuman bentar terus ga tau itu 
takdir atau apa terus ga ada..meninggal 

Kalau ibu gimana? Ya kalau aku ga pengen kayak 
kakakku..makanya saya mau HD..wong 
gejalanya sama trus ya aku mikir kalau 
aku ga HD ya mungkin aku bisa kayak 
kakakku 

    

Ibu pernah merasa 
marah sama Tuhan ga 
bu? 

Iya..mengungkapkan keluh sama 
Tuhan..ya berdoa piye sih memohon 
sama Tuhan merenungi nasib kayak gini 
apa aku bisa sampe tua apa bisa sama 
suami terus sama keluarga terus..ya 
tidak tau kapan aku dipanggil ke sana 
cuman bisanya berdoanya gitu sih minta 
umur diberi kesembuhan 

F.1.b 
 
 
F.1.d 

  Subjek dalam tahap 
kemarahan, subjek 
mengeluh pada Tuhan 
dalam doa 
 
Subjek dalam tahap 
depresi, subjek tidak 
tahan dengan kondisinya 
dan subjek mengasihani 
dirinya sendiri subjek 
cemas akan masa 
depannya, kelangsungan 
hidupnya 

Sekarang doanya 
gimana? 

Ya..tadi minta dipanjangkan umurnya, 
diberi kesembuhan, diberikan 
kelancaran dalam mencari rejeki, bisa 
kumpul terus, 

C.6   Subjek berharap bisa 
sembuh dan diperpanjang 
umurnya, bisa mendapat 
rejeki serta dapat selalu 
berkumpul dengan 
keluarga 

Ibu pernah gini ndak Ouw kayak perjanjian gitu? Pernah     
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misalnya kalau aku 
diberi kesembuhan 
nanti aku mau berbuat 
apa ke Tuhan gitu? 

mas.. 

Kayak gimana tuh bu? Waktu opname kan aku HD..aku bilang 
sama adekku..kalau aku ga HD lagi aku 
mau ngadain syukuran..pengajian gitu 
kan mas..lha aku kok masih HD terus 
aku gitu kan..lha piye ki ga sido 
ngadake pengajian tapi lain hari aku 
mau ngadain meskipun aku masih HD 
soalnya paling ga kan dikasih 
kesembuhan bisa..bisa dikasih 
perpanjangan umur gitu lah walaupun 
dikasih sakit kayak gini masih bisa 
kumpul-kumpul sama keluarga 

F.1.c Bargaining 
Stage 

+ Subjek membuat 
perjanjian dengan Tuhan 
bahwa apabila dia 
sembuh dan tidak HD 
lagi maka subjek akan 
mengadakan pengajian 
syukuran di rumahnya 
dalam hal ini subjek 
berada di tahap tawar 
menawar (bargaining 
stage) 
 
 
 
 

Kalau sekarang masih 
buat perjanjian-
perjanjian gitu ga bu? 

Sudah ndak sih mas..pasrah saja 
perjanjiannya ya waktu pertama kali 
dulu tok 

    

Dulu tok?sekarang? Saya berjanji lebih baik dari 
kemarin..tapi secara manusia ya kadang 
lupa janjinya hehe 

    

Sekarang posisinya ibu 
gimana?apakah masih 
marah ataukah? 

Sekarang saya berusaha untuk mencari 
pengobatan yang lain kalau pasrah saja 
ga ada tindakan mana mungkin bisa 

F.1.a Denial 
Stage 

+++ Sekarang subjek berada 
di tahap penolakan 
(denial stage) 
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sembuh..iya kan ditunjukkan subjek 
berusaha mencari 
pengobatan lain diluar 
medis  

Ibu mau cari alternatif 
? 

Iya mau ke Jombang katanya disana 
bisa mindahin sakit ke media lain kan 
sembuh ga hanya dari medis saja tapi 
saya belum tau sih mas katanya sih sana 
bisa ngobatin gitu 

F.1.a Denial 
Stage 

+ Sekarang subjek berada 
di tahap penolakan 
(denial stage) 
ditunjukkan subjek 
berusaha mencari 
pengobatan lain diluar 
medis 
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HASIL WAWANCARA ADIK SUBJEK 2 (HP) 

 

PERTANYAAN JAWABAN 
Selamat siang, dengan mas siapa ini? Mas HP 
Kerja di mana? PT. N 
Bagian apa? Bagian produksi 
Ini mas saya mau tanya-tanya tentang bu TV, 
kemarin kan kemarin sempat wawancara 
beberapa kali di RS, tanya-tanya tentang 
penyakitnya sama apa yang dialaminya..kalau 
menurut mas sendiri bu TV ini orangnya seperti 
apa sih mas? 

Ya biasa aja.. 
 

Sifatnya gimana? Ya kayak umumnya kakak-kakak yang lain 
Deket ga mas? Ya deket sekali, wong yang ngrawat kan saya di rumah ini 
Tinggal serumah? Ya tinggal serumah sama mbak T ini  
Sifatnya gimana mas orange? 

 
Sifatnya ya nganu itu..kalau saya ga nurutin dia ya pokoke..ya saya 
kan yang ngrawat dia jadi saya yang harus patuh sama dia gitu 
hehe..soalnya kan ne ada apa-apa kan saya kawatir dia kan masih 
sakit..dia minta maem ini ya saya harus nurutin 

Ne ndak marah ya?hehe 
 

Ya biar dia ga marah hehe padahal kan dilarang tapi saya saranin 
sedikit aja gitu mas 

Ada perbedaan ga antara sebelum sakit sama 
sesudah sakit? 

Sama saja sifatnya memang seperti itu 

Kalau sama dulu sebelum nikah ada perbedaan Ya ada..kalau sakit kan harus ngontrol makan..ga kayak dulu kan 



208 
 

 
 

ga? 
 

kita sering jajan bareng..maem-maem bersama sampai habis berapa 
gitu..ke mall-mall gitu..sekarang ga begitu kayak dulu 

Doyan makan to bu T ini? 
 

ya Doyan..ya emang dari makannya yang ga teratur itu makanya..ya 
junk food sukanya.. 

Ouw sukanya junk food? Iya makan-makanan kayak gitu 
Kalau yang santan-santan gitu suka ga? Suka juga, pokoknya kuliner berdua...hehe biasanya kuliner sama 

saya..terus ya kalau kan kalau udah ga punya orang tua kan ya sama 
mbaknya 

Terus waktu tau ibu eh mbak T sakit gimana 
perasaannya? 

Sebelum tu sebelumnya tu sudah meninggal ibunya jadi ya ga tau 
kalau mbak T sakit 

Sama sakitnya? 
 

Ooo beda kalau ibu kan komplikasi, kalau mbak T ginjalnya 
aja..untung ga ada penyakit gulanya..mbak T ga punya penyakit 
gula..paling dia darah tinggi sama ginjalnya tok..kalau ibu kan 
jantung ada..itu apa..kadar gula tinggi..darah tinggi..komplikasi 

Terus waktu tau mbak T sakit gimana 
reaksinya? 

Ouu ibu sudah meninggal dunia 

Bukan ibu..tapi mbak T..mas waktu tau mbak T 
sakit gimana tanggapannya? 

Ya sedih, kaget, sedih bercampur lah kok bisa ya seperti itu.. 
 

Ini turunan ya mas kata bu T? 
 

Ah ga ah dari pola makan juga bisa..soalnya dia bilang saya waktu 
dia masih belum serumah dengan saya..dulu kan dia pernah kost di 
Jati konsumsinya itu sarimi, sosis, nugget kayak gitu-gitu makanan-
makanan seperti itulah..instan..tu kan aku ga bisa ngontrol 

Iya ya..suaminya juga jauh ya mas ya? 
 

Iya suaminya jauh sering pergi..jadi sopir suaminya..aku itu apa..ta 
bilangin udah tau gitu jangan maem gitu banyak-banyak 

Di sini malah ada yang ngontrol ya mas? 
 

Ada ya aku a hehehe ta suruh ga boleh minum banyak-banyak entar 
malah tu apa kreatinnya tinggi kadar gulanya tinggi 
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Ini mas anak ke 5 berarti? Iya  
Yang ke 4 di mana?apa juga tinggal di sini? 

 
Ya di sini..tapi kan sopir juga jadi ga selalu bersama..3-4 hari baru 
pulang..kan sopir PT. D 

Sering nganter juga mas buat HD? 
 

Iya sering..sekarang ni kan ada suaminya jadi suaminya yang 
nganter..kalau ga ada ya saya terus..pagi nganter sore jemput.. 

Mbak T pernah ga cerita-cerita tentang 
penyakitnya? 

 

Kadang tu kalau udah selese tu sering kram..kakie sering 
kram..habis HD tu kakie malah sering kram..tapi akhir-akhir ini 
ngga..dia udah bisa ngontrol minumnya..katanya tu berat badannya 
harus stabil kata dokternya ga boleh naik turun..tu mompane alate 
cuci darah itu kan apa kalau banyak air di badannya gitu.. 

Mbak T kan kemarin-kemarin di PHK, 
sekarang masih cari kerja ga? 

Ngga, di rumah..dulu sih sempet minta persetujuan dari suamine.. 
“gimana kalau kerja lagi mas?” ternyata suaminya melarang..ga 
boleh..karena kondisimu seperti itu..kan harusnya banyak istirahat 

Mbak T lebih sering curhate sama mas H ya? Iya 
Waktu di PHK itu mbak T nangis ga? 

 
Ngga, cuma bilang kalau dia udah ga kerja di situ..ya udah ga papa 
ada aku og..ya dia bilang gini sih..sebenere aku pengen kerja lagi 
tapi suamiku ngelarang gitu..pas aku dapat THR aja kayak gimana 
gitu..hehe biasane dapet THR tapi sekarang udah ga kan gitu..hehe.. 
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HASIL WAWANCARA 

SUBJEK 3 

 

PERTANYAAN JAWABAN KODE TEMA INTENSITAS ANALISIS 
Dengan mas siapa 
ini? 

Z A.1    

Lengkapnya? M Z B A.1    
Sekarang bekerja 
atau sekolah? 

Kuliah     

Kuliah di mana? UMK A.3.a    
Oo ambil jurusan 
apa? 

Bimbingan Konseling A.3.a    

Umurnya berapa 
mas? 

22 A.1    

Jadi kelahiran 91? Iya hehe     
Ini gimana 
kuliahnya?masih 
ambil kuliah atau 
gimana? 

Masih kuliah tapi ini baru aktif sekarang 
kemarin semester 5 ga aktif ini semester 6 aktif 

D.1   Subjek sekarang 
melanjutkan 
kuliahnya setelah 
tidak melanjutkan 
satu semester 
karena opname dan 
HD  

Cuti berarti mas? Ngga..ya kadang masuk kadang ngga hehehe     
Lho kenapa kok ga Sakitnya ini baru semester 5 ini B.1   Subjek merasa 
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masuk mas? sakit pada waktu 
subjek menginjak 
kuliah di semester 
5 

Ouw berarti barusan 
ini mas sakitnya? 

Iya      

Kapan mas 
tepatnya? 

2013 kurang lebih mulai kalau ga agustus ya 
september 

B.1   subjek merasa sakit 
kira-kira pada 
bulan Agustus atau 
September tahun 
2013 

Itu gimana ceritanya 
mas? 

Gejalanya hipertensi tensinya tinggi B.2   Subjek merasakan 
gejala awal 
sakitnya adalah 
hipertensi 

Ada gejala lainnya 
mas? 

Ya muntah B.2   Subjek merasakan 
gejala muntah-
muntah pada awal 
sakitnya 

Sehari-hari muntah? Iya     
Terus langsung 
periksa mas? 

Ambil alternatif dulu C.2 
F.1.a 

Denial 
Stage 

+++ Subjek menolak 
penyakitnya dan 
berobat ke 
alternatif setelah 
memeriksakan diri 
ke dokter 

Di mana mas? Di Semarang     
Semarangnya Semarangnya daerah Masjid Agung Jawa     
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dimana mas? Tengah tu lho klinik holistik situ lho 
Terus apakah ini 
mengganggu kuliah 
mas? 

Hemm ya dibilang ganggu ya ngeganggu..ga ya 
ngga..emang sakitnya seperti ini mas 

C.4   Subjek memandang 
penyakitnya 
kadang 
mengganggu 
subjek 

Rasanya gimana? Ya biasa aja Cuma kendalanya itu badannya 
agak meriang..panas dingin gitu 

D.2   Selama HD subjek 
terkendala 
badannya merasa 
meriang panas 
dingin 

Tapi ini aktif lagi 
kuliahnya? 

Masih..semester 6 ini aktif lagi D.1   Subjek aktif kuliah 
setelah HD 

Sudah boleh ambil 
skripsi ga? 

Ngga boleh soalnya masih punya utang 
semester 5 

    

Ouw iya ya..ada 
semester tambahan 
ga kalau libur? 

Kurang tau saya hehe     

Kok ambil BK 
kenapa? 

Hehe alesane sih simpel mas sebenere..saya ga 
mau kuliah yang berhubungan dengan 
matematika soalnya ga kuat mikir..gitu 
hehe..dulunya masuk psikologi tapi ga keterima 

    

Lho kenapa? Tesnya gagal hehe     
Ikut tes to mas? Iya ikut tes soalnya kan nilainya kurang kan 

terus gelombang 2 ta coba lagi tapi bimbingan 
konseling hehe masuk akhirnya hehe 

    

Kayaknya salah satu 
dekan situ dosen 

Kurang tau mas..ga kenal hehe jarang aktif di 
organisasi jadinya nama-nama dosen kurang 
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unika mas kenal ga? tau 
Hobinya apa mas? Musik hehe     
Musik?ngeband? Iya hehe     
Pegang apa mas? Megangnya sih bass tapi sukanya gitar     
Punya band dunk? Eee itu banyak hehehe gonta ganti sama temen 

hehe 
    

Rumahnya mana 
mas? 

Mlati Norowito gang 5 A.1    

Terus gimana mas 
perasaanmu waktu 
awal-awal sakit 
dulu? 

Semua kan kembali sama yang di Atas kan 
mas..ee apa namanya tu patah 
semangat..kenapa kok harus saya kenapa kok 
ga orang lain aja..ee terus saya konsultasikan 
sama dokter...ee penyakit ginjal itu bisa 
disembuhkan atau ngga terus caranya gimana 
dok..ee penyakit ginjal itu ga bisa disembuhkan 
jadi kamu harus cuci darah seumur hidup kalau 
mau disembuhkan itu ya satu-satunya jalan ya 
cangkok ginjal...cangkok ginjal tu kan 
biayannya ga sedikit paling ga kan..kalau di 
Indonesia katanya sih 200 juta atau berapa ga 
tau tapi kalau di luar negeri seperti jepang, 
china mungkin tekhnologinya lebih maju kan 
mas tu katanya temenku itu 500 juta itu udah 
semuanya..udah bersih..untuk sakit ginjal..tapi 
kan namanya hidup matinya seseorang kan dari 
yang di Atas..banyak yang kasih support..ya 
temen-temen..ya seperti itulah 

 
C.1 
F.1.b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.4.b, 
E.2 

 
 
Anger 
Stage 

 
 

+++ 
 

Subjek merasa 
patah semangat 
ketika mengetahui 
diagnosa dokter 
Subjek dalam tahap 
kemarahan dengan 
bertanya-tanya 
kenapa harus 
dirinya yang kena 
sakit ginjal 
 
 
 
 
 
Subjek menyakini 
bahwa kehidupan 
dan kematian 
ditentukan oleh 
Tuhan 
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Subjek mendapat 
dukungan dari 
teman-temannya 
ketika harus 
menjalani HD 

Teman-teman tau 
berarti mas? 

Iya udah tau semua..     

Dosen-dosen tau? ee..ada beberapa yang tau..ada beberapa yang 
belum tau 

    

Trus itu gimana pas 
denger diagnosa 
dokter? 

Hehe awalnya sih..ee mungkin ne di psikologi 
mungkin ne di kejiwaan sedikit frontal ya 
mas...ee dari diriku sih ngelawan..apapun 
penyakit itu mesti ada yang sembuhkan cuma 
jalannya belum dapat..gitu.. 

 
 
F.1.a 
C.1 

 
 
Denial 
Stage 

 
 

+++ 

 
 
Subjek pada awal 
sakitnya bereaksi 
tidak menerima 
diagnosa dokter 
dan berusaha 
melawan 
kenyataan, 
sehingga subjek 
berada dalam tahap 
penolakan 

Terus gimana 
perasaannya selama 
menjalani HD ini? 

Ta buat seneng ae gitu hehe kuliah itu 
katanya..apa itu jangan terlalu dipikirin berat  
soalnya kan peredaran darah antara darah ke 
otak dan oksigennya  kan ga seimbang takutnya 
nanti kenapa-kenapa..gitu.. 

C.4   Subjek merasa 
tidak nyaman 
dengan kondisinya 
selama menjalani 
HD tapi subjek 
cuek dengan 
keadaannya dan 
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tidak terlalu banyak 
berpikir keras 

Pernah mengalami 
masalah-masalah 
selama HD ini? 

Alhamdulillah sih belum tapi semoga jangan 
hehe 

    

Ga pusing ga mual 
mas? 

Kalau pusing sih pusing mikirin tugas tapi ga 
terlalu ta pikir gitu lho mas soalnya katanya 
dokter kan jangan terlalu mikir berat terus kata 
temen-temen yang sudah pengalaman yang 
sudah tau penyakit ginjal tu kayak apa ya 
bilang gitu..ga usah dipikir berat gitu..aku sih 
orangnya ga mau tahu sih..ta cuekin 
aja..masalah nanti kuliah lulus atau ga kan 
dijalani aja wong kalau jatahnya lulus 4 tahun 
atau 4,5 tahun ya lulus kalau ga ya memang 
molor gitu a mas?hehe..ta buat santai..seperti 
itu.. 

 
 
 
 
 
A.5.a 

   
 
 
 
 
Subjek menilai 
dirinya sebagai 
orang yang cuek 
dan masa bodoh 
dengan urusan 
kuliah 

Terus gimana cara 
mas berubah 
menjadi semangat? 

Yaa..dibuat seneng aja..hehe..kan gini yang 
sakit kan bagian dalam saya tapi kan yang luar 
kan ga kelihatan dari luar..hehe 

    

Ini bengkak ya mas? Alhamdullilah ngga..tapi kalau kebanyakan 
minum tu bengkak kakinya terus bisa ke paru-
paru..kemaren juga.. hampir satu minggu 
kemaren-kemaren gara-gara kebanyakan 
minum bengkak terus saya sakit kan mual mual 
muntah terus saya 4 hari masuk di ICU hehehe 
ga bisa nafas..kalau minum kebanyakan kan 
airnya ke paru-paru jadi paru-parunya 

D.2   Subjek mengalami 
masalah selama 
HD yaitu subjek 
harus opname di 
RS selama 4 hari 
mengalami 
bengkak karena 
kebanyakan minum 
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tergenang air jadinya ga bisa memompa dengan 
sempurna..gitu..gitu mas 

Ada perubahan 
hidup ga setelah 
HD? 

e...kalau berubah sih berubah cuma orang 
memandang kayak..katakanlah orang tua 
ah..yang dulunya saya sering main malem baru 
pulang..ee kalau ke temen ga pernah disms atau 
ditelepon sekarang baru main sebentar disms di 
telepon..minum obat..kayaknya tu mang orang 
tua tu memperhatikan cuma tu saya kesannya 
saya kayak anak kecil hehe kadang temen saya 
ya disms..gitu suruh pulang hehe kesannya kan 
gini terlalu dikasihani lah gitu lho.. 

C.4   Subjek merasa 
bahwa ada 
perubahan dalam 
hidup subjek 
selama menjalani 
HD yaitu 
pandangan orang 
yang terlalu 
mengasihani 
dirinya. Subjek 
juga merasa terlalu 
diperhatikan 
orangtuanya 
sehingga subjek 
merasa seperti 
seorang anak kecil  

Dalam hal? Ya mungkin semuanya..kayak antara parkiran 
sama ke kampus kan jauh a ya mungkin kalau 
jalan sama temen-temen ya..pelan-pelan aja 
nanti kasihan Z cape hehehe 

    

Terus tanggapan mas 
gimana? 

Ya ta buat seneng ja hehehe ya pelan-pelan aja 
gitu hehehe 

C.4   Subjek merasa 
tidak nyaman 
dengan kondisi dan 
perubahan 
hidupnya sejak HD 
tapi subjek 
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mencoba untuk 
cuek  

Mas anak ke berapa? Pertama dari 3 bersaudara..laki-laki semua 
hehehe 

A.2.a   Subjek anak 
pertama dari 3 
bersaudara 

Kapan mas merasa 
sakit?mual muntah 
gitu kapan? 

Kalau ga agustus, september mas B.1   Subjek merasa 
sakit antara bulan 
Agustus-September 

Tepatnya hari apa 
tanggal berapa? 

Lupa hehehe     

Terus langsung ke 
dokter? 

Iya ke dokter dulu periksa terus di USG 
diketahui ini penyakitnya ginjal..gitu 

B.4   Subjek 
memeriksakan diri 
ke dokter dan 
didiagnosa 
menderita gagal 
ginjal 

Terus habis itu 
ngapain mas? 

Terus diputuskan disuruh cuci darah awalnya 
sih ga mau..saya mau alternatif dulu sapa tau 
kan namanya penyakit kan e sapa tau bisa 
disembuhkan 

C.2 
F.1.a 

 
Denial 
Stage 

 
+++ 

Subjek disarankan 
dokter untuk HD 
tetapi subjek 
menolak dan 
memilih untuk 
berobat ke 
alternatif dulu 
Subjek dalam tahap 
penolakan dengan 
menolak saran 
dokter untuk 
melaksanakan HD 
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tetapi memilih 
berobat alternatif 

Sekarang masih 
alternatif? 

Sudah ngga..sejak cuci darah udah ga alternatif     

Tapi mas masih 
pengen cari alternatif 
lagi ga? 

Kalau pengen sih pengen cuma belum dapet 
alternatif yang memang alternatif yang ampuh 
lah..ada sih beberapa saran orang-orang dari 
saudara kayak di Kendal, di Klaten terus di 
daerah Wonosobo cuma memang dari saya 
sendiri sih memang ini jalan saya untuk cuci 
darah toh nyatanya setelah saya berkonsultasi 
sama teman teman yang cuci darah semua kan 
dulunya juga alternatif..ya kenyataannya 
memang seperti ini jalannya 

 
 
 
 
 
 
C.3 

   
 
 
 
 
Subjek 
memutuskan untuk 
HD karena setelah 
mencoba beberapa 
alternatif dan tidak 
kunjung sembuh 
sehingga akhirnya 
subjek 
memutuskan untuk 
HD sebagai jalan 
yang harus dijalani 
subjek 

Kenapa mas 
memutuskan cuci 
darah? 

Ya karna memang jalannya ini kan.. C.3   Subjek 
memutuskan untuk 
HD karena merasa 
HD adalah jalan 
yang harus dijalani 
subjek 

Menurut mas Mungkin ini kan mungkin ini cobaan ya mas C.5   Subjek memandang 
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penyakit ini sebagai 
apa? 

tapi kan saya ngga menanggapi dengan apa e 
agamanya mas apa?islam kan? 

penyakitnya 
sebagai suatu 
cobaan dari Tuhan 

Kristen mas Katanya orang-orang kan kalau di islam kan 
katanya orang-orang kan kalau sedang diuji sih 
kita syukuri aja memang itu cobaan dari Yang 
di Atas..kenapa Tuhan menguji kita berarti kan 
otomatis kita kan disuruh untuk sabar..ikhlas 
dan jangan lupa berdoa..mungkin yang saya 
lakukan itu saya berdoanya itu belum hehehe.. 

A.4.a   Subjek mempunyai 
nilai dimana ketika 
seseorang yang 
sedang diuji oleh 
Tuhan maka 
diharapkan untuk 
sabar, ikhlas dan 
mensyukuri apa 
yang terjadi serta 
jangan lupa berdoa 

Pernah putus asa ga 
mas? 

Kalau awal-awal iya.. C.1   Subjek merasa 
putus asa waktu 
awal-awal sakit 

Putus asanya 
karena? 

Ya kenapa kok saya yang kena sakit ini..kenapa 
kok ga orang lain..gitu..ya pokoknya sudah 
saya sudah ikhlas..sabar memang cobaannya 
seperti itu..otomatis Yang di Atas kan sayang 
sama kita..kita dikasih jalan seperti 
ini..diingatkan ya supaya kita ingat..otomatis 
kan sayang sama kita kan mas nah sayang sama 
saya..gitu 

F.1.b 
 
 
 
 
 
 

Anger 
Stage 

+++ Subjek memasuki 
tahap kemarahan, 
subjek merasa 
marah pada awal-
awal sakit karena 
merasa tidak adil 
kenapa dirinya 
yang kena penyakit 
gagal ginjal 
 
 

Sekarang rajin sholat ee..hehehe masih bolong-bolong     
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dong? 
Bolonge pas apa ni? Ya kadang subuh..kadang Dzuhur kayak gini 

ini pas cuci hehehe masih bolong-bolong..ashar 
masih kadang bolong 

    

Kalau jumatan? Kadang jumatan kadang ngga setelah sakit 
seperti ini cuma sebelum sakit jumatan terus 
soalnya dari orang tua kan didikane masalah 
agama kan keras juga..gitu 

    

Punya prestasi ga 
waktu sekolah atau 
kuliah? 

Eemm..engga ga ada     

Masa ga 
ada?olahraga?musik
? 

Ya kalau prestasi itu sama band ya kayak acara 
festival gitu 

A.3.b   Subjek mempunyai 
prestasi bersama 
grup bandnya 

festival dimana? Di Pati     
Festival apa mas? Ya kayak parade band-band gitu     
Juara berapa? Juara 2 hehe A.3.b   Subjek bersama 

bandnya meraih 
juara 2 

Berarti masih 
ngeband sampai 
sekarang? 

Sekarang sih..sekarang sih agak berhenti 
ya..bandnya semua 7 hehe 

D.1   Subjek sekarang 
mengurangi 
melakukan 
kegiatan band 

Lho banyak banget 
mas? 

Hehehe sekarang udah dikurangin..udah..udah 
ga terikat cuma ini ada..ada..2 band atau 3 band 
tapi rencananya mau..yang 2 sudah manajemen 
sudah sistem kontrak 

    

Indie berarti? Iya hehe     
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Namanya apa mas? Yang sudah manajemen namanya ritma yang 
satu namanya ekoku 

    

Alirannya apa mas? Yang ritma itu..tau captain jack ga?     
Pernah denger sih 
mas 

Ya yang ritma seperti itu yang ekoku pop..itu 
dua-duanya sudah manajemen sudah kontrak 
tapi tapi yang ekoku ini besok senin kontraknya 
saya putus 

    

Lho kenapa? Sudah ga mau band-bandan lagi hehe D.1   Subjek sekarang 
sudah berhenti 
main band 

Lho kenapa mas? Ga kuat..telinganya ga kuat..terlalu itu..terlalu 
bising sih mas 

    

Saya kira karena 
sakit ini mas 

Iya..pengaruhnya sakit ini..itupun sudah ga 
kayak dulu mas..mudah cape..apalagi kalau 
terlalu nganu pasti drop 

D.2   Subjek mengalami 
masalah selama 
HD yaitu subjek 
mudah cape 
sehingga subjek 
memutuskan untuk 
berhenti main band 

Ada pantangan 
makan ga? 

Banyak..      

Dilanggar ga? Kalau dilanggar sih beberapa ya yang 
berbumbu katakanlah pedes gitu ndak boleh 
makan pedes ndak boleh makan lombok tapi 
kadang ta makan dikit terus kayak makan ikan 
kutuk gitu a kan kudune anget-anget kadang 
masaknya itu agak terlalu manis kadang sedikit 
hehehe 
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Yang masakin mas 
sapa?ibu? 

Itu..ee saudaranya ibu..bulek     

Ke sini sama siapa 
mas? 

Ini sama mbak saudara..sepupu     

Temen-temen band 
protes ga kalau mau 
putus kontrak gitu? 

Kalau yang ritma itu temen-temen ya protes 
katanya ga usah diputus aja kalau ga bisa 
nyanyi kan additional player banyak..takutnya 
gini lho mas kalau nanti kontraknya ga ta 
putus-putus takutnya nanti kalau saya ga bisa 
main-main terus kan ga enak sama yang 
additional player mending kontraknya ta putus 
biar dia bisa cari personil lagi..lebih kan ya ga 
terlalu nggantungin orang banyak kan gitu 

    

Apa sih yang hal-hal 
penting dalam 
kehidupan mas?yang 
mas yakini 

Ya..semua orang kan mempunyai kepercayaan 
masing-masing a mas?contohnya saya 
kepercayaannya islam..masnya kepercayaannya 
kristen mungkin simple sih ingin 
membahagiakan orangtua e cari kerja yang e 
mungkin saat ini pemikiran saya tu cari kerja 
yang ga pake tenaga tapi memainkan otak 
mungkin contohnya kayak seperti guru kan 
mungkin tenaganya lebih dikit daripada 
otaknya lebih banyak sedangkan saya mikirnya 
tidak boleh terlalu kencang pokoknya saya 
ingin membahagiakan orang tua karna kan dia 
sudah ini contohnya sebelum cuci darah kan 
sebelum ada program bpjs kan cuci darahnya 
bayar sendiri..banyak uang yang dikeluarkan 

 
 
 
A.4.a 

   
 
 
Subjek mempunyai 
nilai-nilai bahwa 
dia ingin membalas 
budi dengan 
membahagiakan 
orangtuanya 
Subjek lebih 
memilih pekerjaan 
yang tidak terlalu 
memakai kekuatan 
fisik 
Subjek ingin 
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orang tua untuk cuci darah belum bayar biaya 
rumah sakit bolak-balik saya kepengen 
membuktikan saya bisa hehe 

membuktikan 
bahwa dirinya bisa 
bekerja dan sukses 
sehingga bisa 
membahagiakan 
orang tuanya 
meskipun dengan 
kondisi yang 
sekarang 

Dilema ga mas kan 
pengennya kerja 
yang lebih ke otak 
daripada tenaga fisik 
sedangkan mas ga 
boleh mikir berat? 

Kalau dilema sih dilema cuma mau kerja apa 
lagi nanti ke depannya saya kan cuma punya 
ijazahnya kan kalau lulusnya tepat waktu kalau 
molor kan bisa 1 tahun atau 1 tahun setengah 2 
tahun gitu mas..kita kan sekarang bingung kan 
cuma kan konseling kan ga harus di SMP, 
SMA sekarang kan bimbingan konseling kan 
bisa masuk di mana-mana seperti psikologi 
juga kan?kan dia kan masuknya kan ga e kalau 
psikologi kan ga harus orang itu yang diperiksa 
katakanlah orang sakit jiwa gitu kan..psikologi 
juga kan sudah masuk ke SMP SMA bahkan 
sekarang kan SD sekarang dituntut ada guru 
psikologi sama BK nya kan sekarang..terus di 
kantor kantor kan bisa kan bimbingan 
konseling cuma kalau di psikologi kan ga ada 
ilmu Bknya kalau BK ada sedikit ilmu 
psikologinya hehe seperti itu ya..mungkin 
dengan itu kan e contohnya kayak seperti 

C.4   Subjek mengalami 
dilema bahwa 
dirinya tidak bisa 
berpikir berat tetapi 
subjek ingin 
mendapat 
pekerjaan yang 
tidak berhubungan 
dengan kegiatan 
fisik 
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sekolah dasar kan kayak di kampung saya kan 
katanya sih ada tawaran guru Bknya sapa tau 
saya dalam 2 tahun lulus kan saya bisa ke situ 

Berarti pandangan 
mas saat ini jadi 
guru? 

insyaAllah..ya pokoknya gini apapun 
yang..saya tu gini saya pengen kayak 
kakak..kakak ipar dari pacar saya gitu 
a..apapun yang bisa dikerjakan menjadi uang 
dikerjakan.. 

 
 
A.4.a 

   
Subjek mempunyai 
nilai bahwa apapun 
yang bisa 
dikerjakan 
menghasilkan uang 
maka subjek 
mengerjakannya 

Yang penting halal 
gitu? 

Ya..selama ga melampaui batas jelek ga papa a 
mas..selama itu baik kan bisa dikerjakan 
menghasilkan uang kan dikerjakan..gitu.. 

    

Ga pengen jadi guru 
musik?kan punya 
dasar musik 

Ga pengen kalau menjadi guru musik kan 
pemikirannya kan lebih besar..mungkin ngga 
ada pemikiran jadi guru musik..toh itu kan di 
band saya di manajemen kan sudah ada 
pengaturan jadwal kan cuma dari saya kan 
ngga..band saya kan band indie ga 
harus..modelnya kan cuma sekedar hobi buat 
senang-senang..waktu kita main kayak kemaren 
katakanlah kemaren kita main di Jogja acara 
festival parade kita sebagai bintang tamu..kita 
kan ga menuntut harus..e datengin band rock 
itu berapa bayarnya ga seperti itu tapi lebih 
kepada mungkin sini ke Jogja kan juga butuh 
bensin belum makan..ya mungkin kita 
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mintanya tu kayak transport sama 
makanan..kita ga nuntut harus ada fee nya 
berapa..harus 1 lagunya berapa..ga seperti 
itu..apalagi kalau yang seperti yang di Pati, 
Jepara kalau kita main kan malah ga diberi apa-
apa..habis main ya kita pulang aja gitu seperti 
itu mas.. 

Dari kapan mas 
ngeband? 

Dari..kalau ngebandnya sih udah lama awal-
awal main band sama anak-anak sih sejak SMP 
cuma seriusnya tu SMA kelas 2 mau kelas 3 
hehe gitu..malah awal-awal pemikiran ngeband 
gitu kenapa ga kita jadikan uang malah 
gitu..kita kan band indie kita juga kan alirannya 
rock..kan udah ada lagunya kan mas..udah 
dapet 2 lagu..kemarin juga mau take rekaman 
lagi tapi kan saya ga bisa ikut ya kan semuanya 
kan pending tapi saya gini udah rekaman aja 
kan additional player banyak gitu a..saya ni ga 
mau menggantungkan orang banyak saya mau 
memutuskan kontrak aja gitu.. 

    

Nyesel ga gitu 
mutusin kontrak? 

Ngga..kan memang dari temen-temen sendiri 
kan sudah tau sakitnya 

    

Memang keputusan 
mas sendiri? 

Iya..dari temen-temen sendiri ya dari manajer 
sama personil ya semua tetanggaan sama saya 
jadi ya pokoknya ga crash aja ama 
orange..gitu..malah saya jarang latihan malah 
saya main ke studio terus jadinya pas ada 
jadwal latihan saya ga ngerti kan..ya kalau saya 
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bisa main ya main kalau ga ya memang saya 
melihat gitu 

SMA mana mas? Muhammadiyah A.3.a    
SMP? SMP 5 Kudus A.3.a    
Lho SMP 5 saya 
punya temen di situ 
mas tapi kenal ga ya 
mas sampeyan? 

Angkatan berapa?     

Angkatan saya mas 
saya SMP 1 tapi 
punya temen SMP 5 

Ouuww..tapi aku ngaso setahun..tapi aku tapi 
aku mandeg ndisik og bar lulus 

    

Lho kenapa kok 
gitu? 

Kepengen kerja dulu hehe mandeg 1 tahun baru 
kuliah..gitu..mau cari pengalaman..hehe 

D.1   Subjek sempat 
bekerja sebelum 
kuliah 

Kerja apa mas? Sales hehe sales motor H di Demak..pagi 
sampe sore sales nanti malemnya kerja paketan 

    

Paketan? Iya..berangkatnya Kudus-Solo, Kudus-Boyolali 
gitu.. 

    

Mas minum 
minuman bersoda 
ga? 

Ngga...emmm aku sih minum tapi dikit 
tok..kayak softdrink gitu..ya Sp, Fa.. 

    

Sering ga? Kalau sering sih ngga..ya mungkin ada 
pengaruhnya juga ya mas 

    

Adike kelas berapa 
mas? 

Yang dibawahku tu udah kuliah ni ambil 
jurusan di kebidanan..fisioterapi D3 

    

Lho cowok? Iya cowok eh kesehatan og malah kebidanan 
hehehe fisioterapi di Semarang..di daerah 
Krapyak itu lho ini udah tugas akhir og D3 
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udah pengerjaan skripsi..yang pol bontot ni 
sudah mau ujian Nasional di STM Wisuda 
Karya 

Jaraknya dikit ya? Iya..kacek setahun setahun hehe     
Hubungane 
gimana?akrab ga? 

Hehehe ya namanya saudara kan ada 
bertengkar a mas 

A.2.c   Hubungan subjek 
dengan adik-
adiknya tidak 
terlalu akrab 

Yang paling sering 
bertengkar? 

Yang no 2 sama no 3     

Kalau sama mas? Ngga hehe..saya kan orangnya cuek..hehe 
pokoknya ga mau tau urusan orang 

A.2.c   Hubungan subjek 
dengan adik-
adiknya tidak 
terlalu akrab 

Punya sahabat ga?ya 
tempat curhat gitu 

Ee saya sih ga pernah cerita sama orang-orang 
paling..e gini..saya kan punya cewek paling 
kalau cerita-cerita kalau ga sama orang tua ya 
sama cewekku gitu..ngobrol bareng..mengarepe 
piye gitu.. 

 
A.2.b 
A.2.d 

   
Subjek mempunyai 
hubungan yang 
dekat dengan 
orangtua dan 
pacarnya 

Cewekmu orang 
mana mas? 

Rembang     

Sering nengok ga? Sering..sering mampir malah kemaren liburan 
di Kudus 

    

Sekolah atau kuliah? Kuliah di PGRI Semarang ambil PGSD sama 
semester 6..di Kudus terus og 

    

Kapan to? Liburan kemarin tu lho Desember Januari a tu 
di Kudus terus ga mau pulang hehehe 
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Lha terus tidure di? Di tempatku tapi sama ibuku hehehe.sudah 
ditanyain kok hehehe..ya dukungan 
orangtuanya juga mempengaruhi 

    

Bapak ibu kerja apa? Swasta..buruh..     
Di mana? Ikut orang og..     
Pernah ikut mikir 
cari uang ga waktu 
awal-awal sakit? 

Hehehe ya waktu awal-awal kan ga bisa mikir 
gitu mas cuma dipikiran saya gini kenapa kok 
saya..padahal penyakit ginjal kan biayanya 
sendiri kan mahal terus mungkin bisa berjalan 
terus untuk saat ini kan sama cewekku kan 
agak bantu-bantu dikit kayak biaya obat kadang 
saya beli sendiri..kayak jualan online jualan 
jam tangan sepatu kaos jaket..terus baju-baju 
cewek sepatu-sepatu cewek  cowok jam tangan 
cewek cowok kacamata juga ada..hehe..dibantu 
cewekku lama-lama yang jualan ya cewekku 
itu 

F.1.b 
 
 
 
 
D.1 

Anger 
Stage 

+++ Subjek berada di 
tahap kemarahan 
waktu awal sakit 
 
 
 
Subjek berjualan 
online setelah HD 
bersama dengan 
pacarnya 
 

Hubungan dengan 
teman-teman 
gimana? 

Baik..baik smua E.2   Subjek mempunyai 
hubungan yang 
baik dengan teman-
temannya selama 
HD 

Ga ada perubahan 
antara sebelum dan 
sesudah sakit? 

Ee mungkin perubahannya kalau pas 
nongkrong gitu sering di itu ee sering 
mengingatkan jangan terlalu sering nongkrong 
terus..kalau pulang jangan malem-malem..jam 
setengah 9 jam 9 sekarang udah masuk 
rumah..ya saya kan menyadari kan kalau 

E.2   Subjek mempunyai 
hubungan yang 
baik dengan teman-
temannya selama 
HD 
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penyakit saya memang gini mungkin sering 
kecapean kalau gini seperti itu.. 

Teman-teman ga ada 
masalah ya? 

Ya ga masalah cuman masalah makan kalau 
pas makan bareng kan..kamu boleh makan ini 
ga?nanti dimarahin orang tuamu..malah 
kebanyakan pada takut..takutnya masalah 
nongkrong sama makan kalau sehari-hari pas 
kumpul sih ga masalah 

    

 Pernah pikiranku kadang jelek mas itu.. sama 
calon mertua.. masalahnya kalau ga disetujui 
hehehe 

    

Tapi terjadi ga mas 
yang kamu pikirin? 

Eemm belum tau mas hehehe tapi iku..yo aku 
yo ga ngerti yo mas cuman soko calon mertua 
kan selama sebelum aku sakit sama setelah aku 
sakit kan tanggepane biasa aja pandangane aku 
masih baik-baik aja cuma mandangnya kan ga 
seperti orang sakit..biasa..Cuma tu rasanya gini 
ra sah rene sek wong kondisi badane lagi koyok 
ngene sedangkan aku kan orange kan 
ngototan..saya pernah mencuri waktu ga bilang 
sama ibu bilangnya pergi ke rumah temen tapi 
aku langsung pergi ke Rembang sendiri 
mas..marani pacarku..sendirian kan ga ono sing 
ngeterno..pulang terus selang 3 hari langsung 
masuk ICU..tapi ya aku udah mikirin ke 
depannya..kalau seandainya aku ga disetujuin 
sama cewekku ya berarti kan memang 
orangtuanya kan ga kepengen anaknya 

 
 
 
 
 
C.4, 
A.5.a 
 
 
 
 
 
 
C.4 
 
 
 

   
 
 
 
 
Subjek merasa 
diperlakukan 
berbeda sejak HD 
oleh calon 
mertuanya dengan 
dilarang untuk 
main ke rumah 
pacarnya karena 
kondisi sakitnya 
Subjek memandang 
dirinya seseorang 
yang keras kepala 
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menderita karena calon cowoknya mengalami 
gini ya itu sudah ta pikirin cukup lama waktu 
awal-awal sakit sebelum cuci darah berarti 
nanti kalau aku ditinggalin sewaktu-waktu kan 
harus terima a menanggapi orang tuanya kalau 
ga setuju..yo pokoke ta gawe santai ora ta pikir 
kenceng 

 
 
 

 
Subjek merasa 
bahwa hubungan 
dengan pacarnya 
akan tidak disetujui 
oleh orangtua 
pacarnya sehingga 
subjek menyiapkan 
diri sejak awal 
dirinya didiagnosis 
gagal ginjal, 
apabila keadaan 
tersebut terjadi 
 

Ikhlas pa ga mas? Ya ne diarani ikhlas ne ogak ya ogak hehe     
Siang mas Zaki Siang mas     
Mau wawancara lagi 
ya mas 

Iya mas     

Hubungan mas 
dengan bapak dan 
ibu gimana?lebih 
deket mana ke bapak 
atau ibu? 

Eee..keduanya deket..semua deket..ga ada 
antara saya pilih kasih antara bapak atau ibu..ya 
deket smua 

A.2.b   Subjek mempunyai 
hubungan yang 
dekat dengan kedua 
orangtuanya 

Ga ada perubahan 
sebelum sama 
sesudah HD? 

Malah tambah deket setelah HD E.1   Subjek mempunyai 
hubungan yang 
lebih dekat dengan 
kedua orangtuanya 

Sedeket apa? Eee...mungkin contohnya kalau pas HD terus     
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tiba-tiba kurang darah suruh opname..e rasanya 
baru ga ketemu semalem aja udah kangen 
pengennya kan tiap hari pengen ketemu sama 
bapak ibu 

Pernah ada konflik 
ga sebelum dan 
sesudah HD? 

Yaa..kalau masalah konflik sih tiap orang 
punya konflik sama orang tua..masalah 
pendapat juga..e kalau sama bapak sih paling 
dikasih tau jangan kecapean tapi akunya yang 
memaksa jadi ribut..sama ibu juga seperti itu 

    

Konflik yang lain 
ada? 

Mungkin konfliknya lebih kepada ee jangan 
kecapean soalnya kan orang sakit ginjal kan 
kadang kan mudah lelah kalau kecapean 
sebentar nanti takutnya haus terus minum 
minum malah kebanyakan minum malah nanti 
opname..gitu 

    

Kemarin opname 
kenapa mas? 

Karena tensinya tinggi terus hb nya juga rendah 
disuruh transfusi 

    

Berapa hari? 4 hari mas hehe tensinya ga turun-turun     
Sebelum HD pernah 
konflik? 

Kalau konflik sih ada Cuma sebelum HD kan 
saya orange suka keluyuran..e masalah main 
aja..pulangnya terlalu malam..seperti itu 
takutnya orang tua kan nanti anaknya sakit 

    

Sering ga 
konfliknya? 

Kalau sering sih ga sih paling cuman dikasih 
tau diberi pencerahan namanya juga orang tua 
kan ga kepengen anaknya kenapa-kenapa di 
luar 

    

Apa yang membuat 
mas memutuskan 

setelah saya konsultasi ke beberapa alternatif 
memang jalan satu-satunya memang kata 

C.3   Subjek 
memutuskan untuk 
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untuk HD? orang-orang memang cuci darah, sayapun 
setelah saya cuci darah sama temen-temen yang 
udah cuci darahpun saya konsultasi ya seperti 
itu memang orang-orang yang udah cuci darah 
sebelum cuci darah alternatif smua toh 
nyatanya memang larinya ke cuci darah mas 
tapi kalau namanya obat kan belum tau ya sapa 
tau ada disana ada yang sakit ginjal tapi ga cuci 
darah bisa sembuh kan ga tau tapi memang 
kenyataannya kata-kata orang lain malah 
seperti itu 

menjalani terapi 
HD setelah 
konsultasi ke 
beberapa alternatif 
dan ke orang-orang 
yang sudah cuci 
darah bahwa 
semuanya memang 
harus menjalani 
terapi HD untuk 
mempertahankan 
hidup 

Dulu kan mas sering 
keluyuran tapi sejak 
HD jadi jarang..itu 
gimana perasaan 
mas? 

Kalau sekarang lebih orang tua tu 
memperhatikannya seperti bukannya ga boleh 
main ya Cuma lebih super perhatian takut kalau 
kenapa-kenapa soalnya posisi tenaga fisik dan 
lainnya kan ga seperti dulu saat masih normal 
sebelum cuci darah..mungkin orang tua lebih 
memberikan lebih banyak masukan atau 
omongan-omongan yang bagi saya sangat 
penting sekali tetapi sayanya sendiri yang 
orangnya bandel kadang pengen main terus 
sama teman-teman ga mikirin dirinya sendiri 
seperti itu mas hehehe 

 
 
 
 
 
 
 
 
D.1 
E.2 

   
 
 
 
 
 
 
 
Subjek masih 
sering main dengan 
teman-temannya 
Hubungan subjek 
dengan teman-
temannya masih 
baik setelah subjek 
HD 
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Bosen ga mas kalau 
ga bisa keluyuran? 

Bosen..ga bisa berpikir malah     

Mas pernah ga buat 
kayak janji-janji 
sama Tuhan kalau 
sembuh mau ngapain 
gitu? 

Ga pernah..saya selalu berpikir positif dimana 
Tuhan mencoba semua itu dibaliknya ada 
hikmahnya seperti itu mas mungkin awalnya 
agak sedikit berontak bukan maksudnya bukan 
berontak kepada Tuhan...kenapa saya yang 
harus sakit seperti ini..kenapa ga orang 
lain..seperti itu..tapi setelah lama kelamaan 
saya berfikir inilah Tuhan menyayangi saya 
lewat seperti inilah 

 
 
F.1.b 

 
 
Anger 
Stage 

 
 

+++ 

 
 
Subjek pada 
awalnya 
mengalami 
kemarahan dan 
merasa adil 
sehingga mencoba 
memberontak 
dengan kondisi 
sakitnya hal ini 
mengindikasikan 
bahwa subjek 
berada di tahap 
kemarahan 

Mas pernah putus 
asa? 

Ga pernah     

Sedikitpun ga 
pernah? 

Ga pernah..kalau masalah putus asanya dulu 
pas pertama kali HD sempet putus 
asa..kenapa..karena kata dokter penyakit ginjal 
ini ga bisa disembuhkan tapi saya kan percaya 
dokter kan bukan Tuhan..kita pun ga tahu sapa 
tau kalau ada mujizat kan smua penyakit bisa 
sembuh a mas 

    

Mas pernah ga 
merasa marah sama 

Kalau marah saya memang marah pada diri 
saya mas..kenapa..dari kesalahan saya 

F.1.b Anger 
Stage 

+++ Subjek berada 
dalam tahap 
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diri mas sendiri? sendiri..kebanyakan minum minuman 
bersuplemen..minum minuman mengandung 
terlalu banyak pengawet.. padahal saya sudah 
dibilangi sama bapak saya tapi saya 
membangkang ya memang gelo neng 
mburine..seperti itu 

kemarahan, subjek 
merasa marah 
kepada diri sendiri, 
marah kepada 
dirinya yang tetap 
minum-minuman 
bersuplemen 
meskipun sudah 
diperingatkan ayah 
subjek  

Mang minum apa 
mas? 

Kayak seperti extra joss big cola fanta sprit tu 
kan minuman bersuplemen 

    

Gelo mas? 
 
 
Terus sekarang 
gimana perasaan 
mas? 
 

Gelo ne pol mas.. 
 
 
Mungkin sekarang ini saya coba syukuri aja 
mas..memang jalannya seperti ini 

F.1.b Anger 
Stage 

+++ Subjek sekarang 
berada dalam tahap 
kemarahan, subjek 
merasa marah dan 
menyesali dirinya 
sendiri meskipun 
mencoba untuk 
mensyukuri 
keadaannya 
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HASIL WAWANCARA ORANG TUA SUBJEK 3 (M & SA) 

 

PERTANYAAN JAWABAN 
Selamat siang pak dengan bapak siapa?ibu 
siapa? 

Selamat siang dengan bapak M, ibu SA 

Ini bu, pak mau tanya-tanya tentang mas 
Z..kapan sih mas Z sakit tepatnya? 

Tepatnya iru oktober 1913.. 
 

Sakitnya tahun 1913? 2013 hehe salah mas.. 
Tanggalnya? Tanggalnya lupa mas 

Wes pokoknya diantara itu..sakitnya 
 
Kalau sebelumnya itu ya..panas..saya berobatkan..ke mana-mana tu 
panasnya sulit diukur tu awalnya gitu..sampai saya berobatkan di 
dokter spesialis syaraf  dr. S tapi dia moh..bilang penyakit syaraf kok 
dibawa ke sini..ngene nang ga popo bapak ku cuma mengantisipasi saja 
kemungkinan ada kelainan syaraf-syaraf yang kurang bagus jadi saya 
bawa ke sini lha nanti apa yang dikatakan pak dokter, kita bisa 
mengantisipasi tentang apa yang sudah diperiksa..ternyata setelah 
diperiksa ini itu ini itu panjang lebar ternyata larangan-larangan 
makanan itu pas yang disukai mas Z seperti contoh..kamu itu ga boleh 
makan telo goreng, terus mi goreng, nasi goreng, mi ayam..terus mas Z 
bilang gini..lho pak tu pas makanan kesukaan saya og pak..ha 
gitu..terus pak dokter jawab lagi ya itu kalau bisa ya ditinggalkan, 
setidak-tidaknya dikurangi, memang penyakit anda itu berkaitan 
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dengan pola makan..tu yang dikondisikan oleh pak dokter..ha setelah 
obatnya dibeli..waktu itu tensinya masih tinggi..terus sehabis di dokter 
itu tensinya tinggi sekitar 200..190 pada waktu itu..terus penyakit itu 
timbul sesak nafas..kalau tidur sambil duduk baru bisa..terus timbul 
batuk..terus keponakannya pernah operasi batu empedu..terus 
dibanding-bandingkan hampir sama ciri-cirinya..terus dikasih masukan 
suruh ke dokter internis penyakit dalam ke dr B..terus diperiksa terus 
yang pertama disuruh lab dulu terus ke sana lagi..terus setelah dianalisa 
mas Z diginiin berarti kamu ngonsumsi ini ini ini ini ternyata iya terus 
disuruh USG..terus setelah USG hasilnya gagal ginjalnya 
positif..ginjalnya yang kiri kurang baik, ginjal kanannya lebih 
baik..terus dibawa ke RS tapi dia ga mau awalnya..tapi sekarang 
keadaanya sudah membaik..gitu kronologinya gitu..kalau sekarang 
ya..sudah aktif lagi kuliah..sudah aktif lagi bidang kemahasiswaan 

Terus waktu tau gagal ginjalnya itu kapan? Ya waktu USG itu..itu proses itu..sebelum..proses itu kan 
sebelum..dibawa ke alternatif juga sama saja hasilnya.. 

Ke mana aja pak alternatifnya? 
 

Itu di Semarang namanya pak R..itu dosennya anak saya yang ke 
2..alamatnya di Masjid Agung Semarang utara Masjid..ternyata setelah 
dibantu itu ya alhamdulillah sedikit banyak kondisinya mulai membaik 
sampai sekarang 

Waktu mas Z ini kena penyakit, gimana 
perasaan bapak atau ibu? 

Ya sedih ya mas sebagai orang tua ya sedih..prihatin ya..ya namanya 
anak ya saya sedih 

Sering kepikiran ga pak? 
 

Saya?ya sering kepikiran saya mikir konsentrasi ya pada anak itu..ya 
lalu lalang kemari ya carane golek sodo supaya cepet sembuh..saya 
konsentrasi ke anak 

Mas Z ini masih sering dolan-dolan atau ga Sekarang ya sudah berkurang banyak..kita sebagai orang tua ya 
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pak? 
 

memberi motivasi, pengarahan ya akhirnya dia manut juga tidak seperti 
yang dulu-dulu..kalau pengen kumpul-kumpul ya temen-temenya saya 
suruh datang ke sini..jadi temen-temen mas Z ini ya bapak ibu sudah 
biasa sudah kenal baik..ya kalau memang mau kumpul-kumpul ya ke 
sini nanti belikan nasi kucing hehe anak muda kan palingan seneng nasi 
kucing a mas?ha itu..memang itu apa kondisinya jauh sekali sudah 
tidak aktivitas seperti dulu..saya gondeli..saya khawatir sama dia..anak 
mbarep ka lelengane wong tuwo ngono a mas..dia sudah mengurangi 
aktivitas kumpul-kumpul seperti yang dulu..kalau mau ya temen anda 
suruh ke sini..akhirnya ya manut..akhirnya manut ya menjadi sehat 
itu..menjadi bisa aktif lagi di perkuliahan..ya sekuat bapak dan ibu 
memberi motivasi, nasehat pada mas Z..ya siapa lagi kalau tidak 
orangtuanya ya hehehe mungkin motivasi dari luar ya mungkin ya saya 
ga tahu 

Mas Z lebih sering curhat ke siapa? 
 

Ya kalau sini hubungannya raket semua mas..kalau curhatnya ya kalau 
ga bapak ya sama ibu..sekarang contohnya gini misalnya saya rapat 
sampai larut malam sampai jam 12 malam ya..tu bertiga tanya bapak 
kemana bu?dan sebaliknya ibunya ngaji..yang namanya ngaji ketemu 
temen sampe lama jam 10 ke atas..dia ndak tahu ya ditanyakan pada 
saya..jadi di sini tu anak bertiga tu raket lha itu..curhat semua..ada 
masalah kecil ya dipecahkan bersama masalah cewek atau 
apa..sekolah..soalnya gini mas karakter anak ya sebagai orang tua 
menyelami,mendalami yang terakhir niteni..ni raut wajah anak kok 
gini..kalau tidak saya ya ibunya ya tanya langsung ke fokus akhirnya 
keluar persepsi apa timbul apa..akhirnya cerita masalah apa..itu 
solusinya gitu..kalau disini ibaratnya dalam kantor itu sama kerja..tidak 
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kerja sama kalau kerja sama bisa menimbulkan kebosanan kalau sama 
kerja bisa guyub..ha itu..yang diampu dan dikelola kedua orang tua 
gitu..lha terserah penilaian mas saya kurang tau ya..saya tidak ngurangi 
saya tidak nambahi sesuai dengan kondisi sehari-hari.. 

Saya ndak berhak menilai og pak hehehe 
 
Kalau sama adik-adiknya gimana pak? 
 

Ya raket..raket..ya misalnya gini kalau masnya yang pergi..kalau beli-
beli ya belinya 3 ga usah diminta ga usah dipesen beli 3..nanti adiknya 
ya gitu..beli apa-apa ya 3 soalnya 1 punya yang lain punya..ibu ndak 
usah..bapak ibu ndak usah pesen..engko ne tumbas tumbas adik 
tumbaske yo..ndak usah gitu..umpamanya gitu..masalah baju juga 
gitu..ukurannya sama kan ukurannya sama..baju punya masnya..celana 
punya adiknya..ndak usah “itu bajuku itu itu” ..seperti peci ya gitu..beli 
yang no 6 ada 4 saya juga no 6..nanti kalau ada yang ga bisa dikerjakan 
ya dikerjakan bersama umpama ada kesulitan, masnya ada tugas 
“tulung nang tulung ewangi tugasku” dikerjakan bersama..saling 
solider antar saudara..kita gini mas..pemula itu pendidikan..pemula itu 
contohnya contoh kecil..memang sejak kecil anak saya tidak berani 
buka tas atau dompet orangtua soalnya saya memberi contoh..misalnya 
saya sendiri..bu nyuwun arto..wes jupuk dewe..saya ngambil tas atau 
dompetnya ibu, saya kasihkan..ibu baru mengambil uang dari dompet 
dikasihkan ke saya.,itu anak-anak tahu..itu secara langsung 
pendidikan..mungkin kalau dia besok berumah tangga ya mungkin 
nganut seperti itu..jadi satu sama satu saling menjaga kesopanan terus 
tentang uang kecil..bu nyuwun gangsal atus kancaku saake..anakku 
yang no 3..jadi dia minta uang 500 dikasihke ke temene..jadi 
pendidikan orang tua ke anak itu rata-rata itu solidaritas terhadap temen 
tu sangat kuat..terus yang kedua kali..bapak ibu ne nduwe masakan opo 
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langsung disuguhke bareng-bareng..dia ya nganut ketiganya..ra ketang 
air putih seadanya..itu pendidikan kecil..hehehe 
 

Mas Z sendiri orang nya kayak gimana 
bedanya dengan adik-adiknya apa? 

Maksudnya gimana mas? 

Maksudnya mas Z ini orangnya seperti 
apa?pendiam atau apa? 
 

Ooo ndak ndak dia terbuka sama adik-adiknya dirumah..sama temen-
temennya gitu..wong temennya buanyak..ini dia ikut ini jupiteran..club 
motor (sambil menunjuk motor)..dia dulu sempet minder waktu awal-
awal terus saya nasehati kamu ga usah minder..ga usah menghindari 
temen-temen..kalau ada kekurangan ga usah minder..kalau yang udah 
tau ya biar tau..kalau ga tau ya biar ga tau..minta diberi kekuatan 
Allah.. kamu jalani seperti kehidupan sehari-hari..dulu waktu minder 
dia diam..temen-temenya bilang saiki kok mas Z dadi menengan..terus 
saya bilang kamu keliru..semua orang ada kekurangan..kamu jalani apa 
yang ada..akhirnya dia nurut dan kembali seperti semula kayak 
dulu..tapi kalau dia dalam pergaulan tu dia lucu 
 

Lucu gimana pak? 
 

Kalau ngomong ga sengaja nanti bisa munculkan ketawa hehe..ya kan 
dulu kadang nyek-nyekan orang tua tapi sekarang ga gitu lagi soalnya 
kalau nanti dia bercanda temennya kecentok..dia kan kondisinya sudah 
ga kayak dulu lagi jadi ga bisa nataki kalau misal bertengkar atau 
apa..ya dia bercandanya sekarang biasa aja sepanjang tidak nyek-
nyekan nama orang tua..takut temennya sakit hati terus bales dia 
gitu..dulu anake gemuk mas..sekarang ya sudah lumayan gemuk lagi 
setelah sempet kurus waktu awal-awal sakit..ini baru pulang dari 
Boyolali..temennya ada gawe trus dia minta ijin ke sana naik motor..ya 
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saya ijinkan trus sampe sana dia telepon terus saya nasehati supaya dia 
tidak langsung pulang biar tidak kecapean..besok saja pulangnya..kamu 
nginep aja sehari di sana.. 

Ooo mas Z masih sering pergi-pergi ya bu? 
 

Iyaa..kemaren waktu lebaran ke Rembang ke tempat pacare..kan 
silahturahmi ke sana..dia sama adiknya..ya yang nyupiri dia adeknya di 
sebelahnya..nanti pulangnya adeknya yang nyupir..dia itu sebenernya 
kondisinya masih kuat..nyupiri PP tu sebenernya masih kuat tapi 
sebagai orang tua ya khawatir..ya kondisinya semakin baik dibantu 
dengan non medis 

 

 


