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Pertanyaan Jawaban Kata Kunci Analisis 
Sugeng sonten mbah  
Selamat sore mbah? 
Nyuwun sewu asmanipun sinten 
mbah? 
Maaf, namanya siapa ya Mbah? 

Setiti  
 

  

Kabaripun pripun niki wau? 
Gimana mbah kabarnya? 
 

Nggih teko sae ahh, hahaa haaaa 
 

 
 

 

Yuswane  pinten mbah? 
Umurnya berapa mbah 

55 (seket gangsal) lahirku kae sasi 
piro si, taun piro yoo lali 
Yaa, baiklah hahhaaa, 55 saya lahir 
tahun berapa ya lupa 
 
 

 
Usia 55 tahun 
 

 

Pekerjaan nipun? 
Pekerjaanya apa mbah? 
 

Nggih tani niku ahh mbak.. hahaa 
Ya petani itu mbak, haha 
 
 
 

Pekerjaan Petani 
 
 
 

 

Kagungan putra pinten mbah?  
Punya anak berapa mbah?  

Nggih kalih (2),  
ya punya 2 

Memiliki 2 anak  
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Asmane? 
Namanya? 
 

 
Lindarti, Ngudianto  
 
 

Gadah putu mbah? Sinten mbah? 
Punya cucu mbah? Siapa 
namanya?  

Nggih kalih (2), sing sinten niku, 
mbuh sapa ya mbak lali aku nek mat 
Ya, 2, itu yang itu siapa ya lupa 
mbak, kadang-kadang lupa 
 

Memiliki 2 cucu 
Usia membuat subjek lupa dengan 
nama cucunya. 
 
 

 

Nggih nama panggilan nipun moten 
napa-napa. 
Iya, nama panggilan saja tidak 
apa-apa? 

Fina, Risma 
 
 

  

Aktivitas sehari-hari nipun menapa 
mbah? 
Aktivitas sehari-harinya apa mbah? 

Kesah angon mbak, wong gadah 
mendo kalih ibu rumah tangga 
Pergi mengembalakan ternak mbak, 
soalnya punya kambing 2, ibu rumah 
tangga 

Aktivitas sehari-hari bertani, 
mengembalakan ternak dan ibu 
rumah tangga 
 
 

 

Suamine Mbah Surana nggih?  
Suaminya namanya Mbah Surana 
ya? 
 

Nggih 
Iya  

  

Yuswane pinten mbah? 63th   
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Usianya berapa mbah? 
 

63 tahun 
 

Niku awale kraos niku pripun 
mbah? 
Itu awalnya sakit, rasanya 
bagaimana mbah?  
Mboten wonten benjolane? 
Ada benjolannya? 
 

Nggih mboten sakit iwg mbak, anger 
keplenet ke petek niku sakit 
Iya, tidak sakit kok mbak, Cuma 
kalau kepencet, tertekan itu sakit 
Nggih wonten benjolane, 
Iya ada benjolannya mbak 

Muncul menjolan namun tidak 
merasakan sakit. Hanya jika ditekan 
terasa sakit 
 
 

 

Ngertose niku setelah sakit? 
Tahu itu setelah sakit? 
 

Inggih di plenet niku krasa sakit trus 
kula priksaaken 
Iya, saya pencet kok terasa sakit, 
trus saya periksa 
 

  

Priksane ten pundi? 
Priksa dimana? 
 

Ten kudus mardi rahayu 
Di Kudus, Mardi Rahayu 
 

  

Trus sanjangipun dokter, pripun  
mbah? 
Terus, dokter bilang apa mbah? 
 
 

Nggih kanker ganas, trus kula 
disukani surat ten Semarang, tapi 
mboten kesah 
Iya, kanker ganas katanya, terus 
saya diberi surat untuk kesemarang, 
tapi saya tidak pergi 
 

Periksa ke rumah sakit diagnosis 
kanker ganas. Diberikan surat 
rujukan ke Semarang tapi tidak 
dilaksanakan 

 

Lha kok mboten purun king napa Megilan mbak, kula wedi nikulo Takut, ngeri  
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mbah? 
Lha kok, tidak mau ke semarang 
kenapa mbah? 
 

disinar,  
Ngeri mbak, saya takut, itu lho 
katanya disinar 

 

 
Diutus kemo napa sinar? 
Disuruh dokter kemo atau sinar? 
 

 
Mbuh kemo opo sinar sih mbak, aku 
megilan, jarene wong-wong iku nek 
ngomong “ngono iku nganu ek 
dipanggang” kulo ndung ajrih ngoten 
mbak wedi. Ndung mboten sios kulo 
mboten kesah, omongane wong 
ngonoe wedi aku, trus mboten sios. 
Nek nek semarang lek bolak-balik 
sih mbak ndung wegahh 
Nggak tahu kemo atau sinar sih 
mbak, saya ngeri, kata orang-orang 
itu kalau ngomong”itu lho katanya 
dipanggang” saya terus takut gitu 
mbak takut. Terus ndak jadi mbak. 
Kalau ke Semarang itu harus bolak-
balik mbak jadi malas repot. 

 
Perasaan takut dan ngeri akibat 
informasi dari orang-orang sekitar 
dan ketidak pahaman subjek. 
(persepsi). Malas karena repot harus 
bolak-balik.  
 
 

 

Sak derange ten Mardi Rahayu nate 
prisa ten RS sanes napa pripun 
mbah? 
Sebelum priksa ke Mardi Rahayu, 

Mboten, nggih langsung njujuk 
mriku 
Ndak mbak, ya langsung ke situ 
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pernah periksa ke rumah sakit lain 
atau tidak mbah? 
 
 

 

Disukani napa mbah saking Mardi 
Rahayu?  
Dikasih apa Mbah dari Mardi 
Rahayu? 
 

Disukani obat aa 
Dikasih obat 
 
 

  

Trus langsung saat itu juga 
dioperasi napa pripun mbah? 
Terus langsung saat itu juga 
dioperasi atau bagaimana mbah?  
 

Nggih prikso trus balik, priksa ping 3 
trus operasi mbak, barniku nggih 
kontrol nek mboten lepat nggih ping 
tigo nopo sekawan ngoten, ping tigo 
nding mbak, terus diparingi surat 
kesah ten Semarang 
Iya, priksa terus pulang, periksa 3 
kali lalu operasi mbak. Setelah itu ya 
control kalau tidak salah ya 3 kali 
atau 4 kali, eh 3 kali mbak terus 
dikasih surat untuk ke Semarang. 
 

  

Lha niku  perasaan Mbah Setiti pas 
diparingi ngertos sakit kanker 
pripun mbah? 
Perasaan Mbah Setiti ketika 

Nggih teko kula sepeleaken ah mbak, 
abane ring semarang  ngono, sing do 
cerito-cerito abane aku krungu malah 
megilan ek. Wis ambuh pasarah karo 

Tidak menanggapi omongan orang, 
menganggap tidak terjadi apa-apa. 
Karena kalau mendengar cerita 
orang-orang malah jadi takut.  
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diberitahu kalau sakit kanker 
bagaimana? 
 
 
 

gusti, diparingi umur panjang a teko 
waras. Kulo nek maem, nyapu nggih 
ngiwo a mbak. Ngge kerjo ngge 
njunjung-njunjung  
Ya saya anggap enteng saja mbak, 
katanya yang ke Semarang begitu, 
ada yang cerita-cerita saya malah 
ngeri. Sudah pasrah saja sam Tuhan, 
kalau diberi umur panjang ya pasti 
sembuh. Saya kalau makan, nyapu 
ya pakek tangan kiri mbak, buat 
kerja, buat angkat junjung juga. 
 

Pasrah pada Tuhan, jika dipberi 
umur panjang pasti sembuh. 
 
 
 

Niku sakite niku baru terasa pas 
njenengan ngamplas niku napa 
sebelumnya nate ngaraoske sakit? 
Sakitnya itu baru terasa waktu 
Mbah Setiti kerja “ngamplas 
itu”?(menghaluskan kayu) 
 
 

Nggeh kulo ndek riyen niku ngemiki 
setunggal mbak, wong sing niki 
sakit, ndek rien turene sandanen, 
disuntik trus dipopok ndog kodok tek 
terus kimpes.. 
Dulu saya ngasih asi itu satu mbak, 
soalnya yang satu sakit, orang dulu 
bilang “sandanen” (bisulan). Di 
suntik terus di tempelin telur katak 
nanti bisa kempes 
 
 

Gejala sudah beberapa tahun 
sebelumnya namun tidak disadari.  
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Berarti pun ndek riyen sampun 
ngraoske sakit nggih mbah? 
Berarti dari dulu sudah merasakan 
sakit ya mbah? 
 

Nggih pas rewang larene kula niki a 
mbak sing mbajeng piambak 
Iya, waktu membantu momong cucu 
saya yang pertama 
 
 

  

Nate mireng-mireng napa to mbah  
tentang kanker kok ajrih? 
Pernah mendengar apa mbah 
tentang kanker kok takut?  
 

Niku miring dipanggang tah nopo 
niku sih mbak 
Itu lho mbak, dengar kalu nanti 
dipanggang itu lho 
 
 
 

Informasi yang salah mengenai 
pengobatan kanker dalam 
masyarakat membuat masyarakat 
takut untuk berobat. Termasuk Ibu S. 
 

 

Mboten tangklet kalih doktere? 
Pernah bertanya ke dokter? 
 

Nggih diutus ten Semarang niku ah 
mbak, nek semono adohe, lek 
rewangku sapa? Lek abane wong-
wong sek koyo ngono, ak malah 
sedihh ngunu mbak nek krungu niku 
Ya disuruh ke Semarang itu mbak, 
segitu jauhnya, terus teman saya 
siapa? Kata orang-orang seperti itu, 
saya malah sedih kalau dengar 
begitu mbak 
 

Jarak yang harus ditempuh, tidak 
adanya pendamping juga 
mempengaruhi kepatuhan 
pengobatan. 
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Lha napa lare-lare trus Mbah 
Surana reaksinpun pripun mbah 
ngertos njenengan sakit? 
Anak-anak dan Mbah Surana 
rekasinya bagaimana ketika tau 
kalau Mbah Setiti sakit? 
 
 
 

Nggih piambake niku mbak “ayo si 
dicacak” moh Liin abane ngono kok, 
engko lak diberkahi waras no aku 
nggono, wong dingonokno iku jare 
lara(jare wong-wong), dipanggang 
seminggu ping pira kudu rana ngono. 
Kula megilan.. lak teko diparingi 
gusti waras ora usah ring Semarang. 
Ya dia sih itu mbak “ yuk ayo 
dicoba”, “ nggak mau Lin, katanya 
kok kayak gitu, nanti kalu diberkati 
sembuh kan ya sembuh, katanya 
orang0orang kalau di panggang itu 
sakit, setuminggu berapa kali harus 
ke sana” saya terus ngeri mbak 
takut, nanti kan juga diberkati Tuhan 
sembuh dan ndak usah ke Semarang 
 
 

Dukungan keluarga menjadi tidak 
maksimal karena persepsi pasien 
yang telah salah akibat informasi dari 
lingkungan. 
 
 
 
 

 

Setelah diangkat niku trus pripun 
mbah tasih ngunjuk obat? 
Setelah diangkat itu terus gimana 
mbah? Masih minum obat? 
 

Tesih kontrol ahh 
Iya masih kontrol 
 
Nggih tesih ngunjuk obat, kae kan 
bar oprasi kan kontrol ping telu tah 

Setelah operasi sampai tiga kali 
kontrol harus minum obat setiap hari 
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 ping pira ngono kaekan pak ancen 
Iya masih minum obat, itu kan 
setelah operasi masih control 3 kali 
atau berapa kali gitu ya pak dulu. 
 
 

Setiap bulan napa pripun mbah? 
Setiap bulan atau gimana Mbah? 
 

Nggih setiap bulan, obate telas, kalih 
nikua mendeti jahitanne 
Iya setiap bulan, waktu obatnya 
habis, terus waktu mbukak jahitan 
 

Setiap bulan kontrol 
 

 

Mbah Setiti nate miring kanker 
niku napa? 
Mbah Setiti pernah tahu kanker itu 
apa? 
 

Kae piesih mbak, wong orak 
didudohno, hasile niku. Hasile dibeto 
ten Semarang niku penyakite trus 
hasile kanker ganas 
Dulu itu gimana ya mbak, orang 
waktu itu tidak ditunjukkan hasilnya. 
Hasilnya itu dibawa ke Semarang 
terus hasilnya kanker Ganas 

Tidak pernah mendapat penjelasan 
atau mengetahui tentang kanker. 
Informasi yang didapat hanya dari 
masyarakat sekitar. 
 
 
 

 

Berarti mboten nate ngertos kanker 
niku napa nggih mbah? 
Jadi tidak pernah tahu kanker itu 
apa ya Mbah? 
 

Nggih mboten ngertos 
Iya sama sekali tidak tahu 
 
 

  

Ngertos tiang-tiang ingkang sami Mboten ngertos ahh, kulo kae rak Mendapat informasi dari tetangga  
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sakit kanker mbah? 
Tahu orang-orang yang sama-sama 
sakit kanker mbah? 
 
 

sarenge Tikuk-Tikuk tah sapa kae, 
nek Tikuk jare dioprasi tek malah 
manak-manak trus digowo ring ndi 
kae entek pirang-pirang juta 
Ndak tau mbak, saya dulu kan waktu 
sakit barengan sama Tikuk. Tikuk 
dioperasi terus malah beranak-anak 
banyak, terus dibawa kemana gitu 
habis uang banyak juta-jutaan. 

yang mengalami kanker 
 
 

Lha obate niku katah napa mboten 
mbah? 
Obatnya itu, banyak atau ndak 
mbah? 
 

Katah ahh 
Ya banyak 
 
 

  

Ten mrika nate ketemu sesama 
pasien-pasien kanker terus cerita-
cerita ngoten mbah? 
Disana pernah ketemu sesama 
pasien kanker, pernah curahat ndak 
mbah?Cerita-cerita tentang apa 
mbah? 
 

Nggih, nggih cerita-cerita sopo mbak 
wong Ploso tah wong Mbalong niku 
sih mbak, sing ayu niku sih bu, sapa 
sih Mbalong niku, sapa kae sih.. 
Iya cerita-cerita mbak. Itu lho orang 
Ploso (nama desa), yang cantik itu 
lho, siapa ya itu lupa namanya 
Nggih niku nggeh diangkat niku 
ngoten 
Iya itu kalau diangkat juga 

Bertemu dengan sesama pasien 
kanker dan bertukar pengalaman. 
 
 

 

Perasaan nipun pripun mbah Kulu mboten saget sek cerita ngoten- Menghindari bercerita tentang  
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ketemu konco-konco ingkang sami 
sakit kanker? 
Perasaanya bagaimana Mbah 
ketika bertemu sesame pasien 
kanker? 
 
 
 

ngoten tek mbak. Kula nek ngoten 
niku malah miris ngoten tek mbak, 
atuk mlah orak krungu. Nek krungu 
omongan do ngene do ngene atuk rak 
krungu ngoten 
Saya nggak bisa kalu cerita-cerita 
seperti itu mbak, saya malah miris 
mbak kalau dengar omon gan seperti 
itu, saya lebih baik tidak dengar 
saja. 
 

perasaan karena akan menjadi takut 
dan sedih. 
 
 
 

Niku kan ngujuk obatipun lama 
mbah, wonten kesulitan napa mbah 
nalika ngunjuk obat? Ngunjuk ipun 
kan dalam waktu lama 
Mbah minum obatnya kan dalam 
waktu lama, pernah ada kesulitan 
ndak mbah? 
 

Nggih niku mbak pas telas lek tuku 
nek Jepara tah nik ndi, nek nggo 
kontrol lek sik adoh ngorono, lha 
nikuah Pakane sing nggo rono 
tumbas obat. Nek kula piambakaan 
nggih mboten wanton. 
Itu mbak, kalau habis harus beli ke 
Jepara, trus harus kontrol dulu jauh, 
ya itu bapaknya yang kesana kemari. 
Kalau saya sendiri takut mbak ndak 
berani bingung. 

Kesulitan jika obat habis, tidak bisa 
membeli langsung. Tetapi harus ke 
Rumah sakit untuk kontrol, 
sedangkan jarak rumah dan RS jauh. 
 

Teori Biomedis menerangkan bahwa 
ada beberapa faktor demografis yang 
mempengaruhi kepatuhan seseorang 
salah satunya jarak. Hal ini pun 
dialami oleh subjek yaitu kesulitan 
dalam melakukan kontrol dan kesulitan 
dalam mendapatkan obat, akibat jarak 
yang jauh antara tempat tinggal dan 
rumah sakit, serta tempat tinggal dan 
apotek menjadi salah satu kendala 
dalam menjalankan pengobatan. 

 
 

    



 

 

HASIL WAWANCARA SUBJEK I 

 

 

131 

 

Oh dados dokteripun maringi resep, 
mangke nek telas trus tinggal 
tumbas ten apotik? 
Jadi dokternya memberi resep, 
terus nanti kalau habis tinggal beli 
diapotik? 
 
 

Nggih, nggih 
Iya, iya 
 
 

Nate supe ngunjuk obat? 
Pernah lupa minum obta ndak 
mbah? 
 

Nggih mboten nate mbak, angger 
rutin nggono 
Ndak mbak, ndak pernah, saya 
Cuma rutin minum obat 
 

Minum obat rutin, tidak pernah lupa. 
 
 

 

Yang membuat rutin ngunjuk obat 
napa mbah? 
Yang membuat Mbah Setiti rutin 
minum obat itu apa? 
 
 
 

Apa sih mbak, kae kok lali, yoo 
angger kepengin waras ahh mbak 
heheee.. aku lek obat yon ngene ahh, 
“pak iki obate kok entek nek ngotuku 
sik ngarana’, kulo ngono nggremeng 
ngono, lahh engko lak teka diberkahi 
waras no. jongkatan niku wae 
mboten saget ehh mbak, wong niki 
niku kados dijahit nggono kenceng, 
nek ge ngangkat mboten saget.. nek 
mat kula niku aa nek ape nggo 
kumpulan Sik muring-muring ape 

Kepatuhan minum terbentuk karena 
keinginan dan keyakinan kuat untuk 
sembuh. 
 
 Sempat mengeluh karenaa 
kesuliatan untuk membeli obat 
karena harus kontrol ke RS dengan 
jarak yang cukup jauh. 
 
Mengeluh karena tidak bisa 
melakukan aktivitas sehari-hari 
termasuk menyisir rambut.(tertekan) 

Kepatuhan subjek terbentuk dengan 
adanya persepsi positif tentang 
kesembuhan, keyakinan ini termasuk 
dalam faktor internal yang dimiliki 
individu dari dalam dirinya yang dapat 
memengaruhi kepatuhannya dalam 
menjalankan pengobatan. Selain itu 
Niven (2002, hal. 193-196) juga 
menyatakan bahwa keyakinan. Sikap 
dan kepribadian merupakan salah satu 
faktor yang memengaruhi patuh atau 
tidaknya seorang pasien. Keyakinan 
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tak kon jungkati tapi orak kepenak 
jungkatan dewe rak isa 
apa ya mbak, ya hanya ingin 
sembuh. Saya kalu obat ya gini mbak 
“Pak ini obatnya habis, kalu beli kok 
ya jauh sekali harus kesana-kemari” 
saya ya ngedumel gitu mbak. Ya 
nanti kan ya di beri kesembuhan. 
Saya dulu kalau sisiran ndak bisa 
mbak, soalnya ini dijahit terus 
kenceng gitu kalu buat diangkat 
ndak bisa. Saya itu ya kadang-
kadang kalu mau ke greja harus 
marah-marah dulumau sisiran ndak 
bisa, kalu disisir orang rasanya ngga 
enak. 
 

 
 

kesembuah yang dimiliki subjek 
tersebut kemudian, ditunjukkan dengan 
perilaku mengkonsumsi obat dengan 
rurtin. 
 
 

 
 

 

Berarati niki trus mpun mboten 
kontrol ten dokter malih mbah? 
sekarang masih control lagi ndak 
mbah? 
Berate niki mboten ten dokter 
meleh?Jadi sekarang ndak ke 
dokter lagi? 
 

Mboten, blass mboten nate kontrol 
maleh. Nggih sembarang kalir kula 
teda mbak sing orak mendemi 
Ndak mbak, sama sekali ndak pernah 
control lagi. Ya semuanya saya 
makan mbak yang penting tidak 
beracun  
 

Tidak melakukan kntrol lagi 
setelahnya karena merasa sudah baik 
dan sehat. Subjek hanya 
mengkonsumsi makanan-makanan 
sehat. 
 
 

Ketika gejala atau rasa sakit yang 
drasakan subjek sudah berkurang ataua 
bahkan tidak merasakan rasa sakit 
sama sekali, kepatuhan subjek 
berkurang. Hal ini membuktikan 
bahwa ciri penyakit, karakteristik 
penyakit berserta gejalanya 
mepengaruhi kepatuhan seseorang. 
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Ditunjukkan dengan semakin parah 
gejala penyakit maka pasien cenderung 
patuh, namun ketika gejala sudah 
mulai berkurang kepatuhan juga 
berangsur-angsur turun. 

Mboten nate ngraoske sakit malih 
mbah? Sudah ndak pernag 
merasakan sakit lagi mbah? 
 

Mboten mbak, naming nggek 
ngangkat nggoten nek mat kaya 
kesel ngoten.. trus nggko leren 
mandek, teko tak ge sembarang kalir 
mbak, ben diberkahi waras. 
Ndak mbak, tapi kadang-kadang ya 
capek gitu, terus saya istirahat, ya 
pokoknya apasaja saya lakukan 

Sekarang sudah tidak control lagi, 
tidak merasakan sakit, tetapi kalau 
untuk mengangkat beban berat terasa 
nyeri 

Subjek melakukan perilaku sehat, 
subjek dengan sadar menghentikan 
pengobatan dengan tidak melakukan 
kontrol, oleh karena itu subjek 
mengimbanginya dengan melakukan 
hidup sehat, mengkonsumsi makanan 
sehat. Hal ini dilakukan dengan 
harapan dapat menjaga kesehatan 
subjek. 
 

Mbah Setiti kraosipun pripun pas 
sakit? 
Mbah Setiti rasanya gimana wakti 
sakit? 
Ingkang dipikir napa mbah? 
Yang dipikir apa? 
 
 

Haa nggih niku nek keplenet sakit, 
trus niki wonten mlenting kaya 
jagung tak dudohno sisan nek trus 
dipendet. Bar oprasi niko koyo rak 
iso melek, trus pas melek nek kayo 
ngelihh kudu mimik kula lak “ mas 
nyuwun mimik”, bar didulang sitik-
sitik lek terus mutah soorrr, hii kui 
watakne biusee 
Lha yaitu kalu ketekan sakit, trus 
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disini (menunjuk tangan kiri) ada 
kaya benjolan kecil juga, saya 
tunjukin ke dokyernya terus di ambil 
juga. Setelah operasi itu rasanya 
haus lapar saya bilang “ mas minta 
minum” setelah itu di kasih minum 
dan di suapin makan sedikit-sedikit 
tapi setelah itu mutah-muntah, 
mungkin akibat biusnya. 
 

Niku setelah operasi? 
Iya, itu setelah operasi ya? 
 

 
 

Nggih, nggih bar oprasi niku mboten 
saget melek,  
iya ,mbak, setelah operasi itu ndak 
bisa buka mata 
 
 
 

  

Lha sederenge dioprasi puasa kan? 
Sebelum operasi harus puasa ya 
mbah? 
 

Nggih poso, bar dioprasi niku rasane 
kudu mangan kudu ngombe, tapi ten 
mripat niki mboten saget melek koyo 
kudu meremmm ngoten. Nggih 
mboten ngraos ke cekot-cekot tah 
pripon ngoten mboten.. 
Ita puasa, trus setelah operasi itu 
rasanya pingin makan, pingin 
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minum, tapi mata ini ndak bisa 
dibuka rasanya pingin merem terus. 
Tapi ya ndak merasakan sakit cekot-
cekot atau apa gitu ya ndak. 
 

Doktere sanjang napa mbah?  
Dokternya bilang apa Mbah waktu 
itu? 
 

Mboten mboten, sanjang napa –napa 
cuma rekomendasi priksa ten 
semarang niku 
Ndak, ndak bilang apa-apa mbak, 
Cuma rekomendasi untuk priksa ke 
Semarang 
 

  

Wonten larangan napa pantangan? 
Nggih selama ini trus mboten nate 
sakit malih nggih? 
Ada larangan atau pantangan dari 
dokter? Lalu selama ini tidak 
pernah sakit lagi? 
 

Nggih mboten 
Iya ndak pernah mbak 
 
 

  

Kontrolipun berarti Cuma 3 kali 
nggih mbah? 
Kontrolnya berarti Cuma 3 kali ya 
mbah? 
 

Nggih tiga kali 
Iya tiga kali 
 

  

Nginpe ten rumah sakit pinten  Pendak dina mbak, satu minggu   
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ndinten mbah? 
opnam dirumah sakit berapa hari 
Mbah? 
 
 

ahahhahaa  
Satu minggu  
 

 

Berati ngunjuk obate berarti ndak 
ada masalah nggih mbah? 
berarti dalam minum obat, ndak 
ada masalah ya Mbah? 
Mboten nate putus asa nggih? 
Ndak pernah putus asa mbah? 
 

Mboten ahh, 
Iya ndak ada 
 
Wis mboten mbak, wong pingen 
waras. 
Ndak Mbak, yang penting sembuh 
 
 

Motivasi kesembuhan, semangat 
yang tinggi.. tidak putus asa. 
 

 

Motivasinipun napa mbah? 
Motivasinya apa Mbah? 
 
 

Inggih kula unjuk wong pingin 
waras, diberkahi gusti. Kula niku 
diutus tengok-engok istirahat nggono 
koyo rak krasan, angger krasa 
kepenak sitik ya lunga kebon.. 
ya saya minum wong memang ingin 
sembuh nanti pasti diberkati Tuhan. 
Saya itu disuruh istirahat diam itu 
malah tidak bisa mbak, ndak krasan, 
kalau sudah merasa enak ya pasti 
pergi ke kebun 
 

sikap percaya menjadikan mantap 
dan siap menjalani operasi dan 
pengangkatan payudara. 
 
 

Kepatuhan mengkonsumsi obat subjek 
dipengaruhi motivasi kesembuhan 
yang tinggi, dan keyakina akan 
kesembuhan. Dimana semua itu 
terdapat dari dalam diri subjek sendiri 
(faktor internal) 
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Pertama kali disanjangi dokter 
kanker perasaanipun pripun? 
Pertama kali dokter bilang kena 
kanker, perasaan mbah gimana? 
 
 
 

nggih nikua pun siap, nek diabani 
diangkat, harus operasi 
ya saya sudah siap, terus dibilangin 
harus diangkat di operasi 

  

Njenengan pripun? Mboten siape 
nggih sing ten semarang niku?  
Mbah Setiti gimana,? Ndak siapnya 
itu untuk ke Semarang? 
 
 

nggih pun siap, nek disukani surat 
kesah ten semarang. Nek kula iki apa 
neh sihh, wong aku wis waras wae 
kok 
ya saya sudah siap, tapi tetep di 
kasih surat untuk ke Semarang. “ 
saya itu apanya sih yang sakit, wong 
saya sudah sembuh kok” 
 

  

Doktere nggih mboten menjelaskan 
napa-napa? 
Dokter juga tidak menjelaskan apa-
apa? 
 

mboten wong disukani surat diutus 
ten semarang. 
Tidak, wong di kasih surat untuk ke 
semarang 

Kurangnya informasi dari dokter. 
 
 

 

Niku setelah dioprasi, diparaingi 
setelah dioprasi? 
Itu dikasih suratnya setelah operasi 
ya? 

Nggih, nggih 
Iya iya mbak 
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Tapi mboten priksa ten semarang? 
Tapi tidak perikasa ke semarang? 
 

Nggih mbak mboten 
Iya mbak, ndak 
 
 

  

Pas ngunjuk obat niku wonten efek-
efekkipun mboten mbah? 
Waktu minum obat itu, ada efek-
efeknya ndak mbah? 
 

Mboten, mboten piye piye ngono 
Ndak ada itu mbak, ndak merasakan 
apa-apa 
 

  

 
Niku disukani jaminan kesehatan 
mboten mbah? Kados keringanan 
biaya ngoten? 
Apa ada keringanan biaya? Seperti 
jaminan kesehatan atau lainnya? 
 

 
Keringanan dari greja karna pegawai 
greja 
ada keringanan biaya dari Gereja, 
karena pegawai Gereja 
 

 
Ada keringanan biaya dari Gereja 
 
 

 

Nate khawatir napa mboten mbah, 
pas dioprasi? 
Pernah ada perasaan khawatir 
ndak Mbah waktu mau Dioperasi? 
Sakderengipun opresi mboten 
pikiran napa-napa mbah? 
Sebelum operasi, ada kepikiran apa 
mbah? 

Mboten, mboten piye piye, nek 
digledeg ning kamar operasi nek 
topine tibo, aku lhoo “piye tah mas” 
keno-keno tak jupuk dewe wong rak 
gene-gene. Ten kamar operasi niku 
ditangkleti dokter yg sakit yg mana, 
nek abane disuek greekkk trus kula 
mboten eleng napa-napa. 
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Ndak itu mbak, ndak merasa 
gimana-gimana. Yang diingat itu 
saya di dorong ke kamar operasi 
terus topi saya jatuh, terus saya 
bilang “ lho gimana tah mas”. 
Seakan-akan mau saya ambil 
sendiri, wong saya merasa ndak 
kenapa-kenapa. Di kamar operasi itu 
ya di Tanya sama dokternya “ yang 
sakit yang mana bu?” teus ada suara 
seperti di sobek grekkk gitu terus 
saya ndak ingat apa-apa lagi. 
 

Bakdo opresai ngraoske napa 
mbah? 
Setelah operasi merasakan apa 
mbah?  
 
 

Kula niku kaya kudu merem terus 
mbak, ana wong krungu tapi mripate 
kaya abut rak isa melek. Bar niku 
kaya kudu mimik, kudu maem trus 
bar didulang maem niku mutahh 
sorrrr… 
Saya itu seperti ingin merem terus 
mbak, saya tau ada orang denger 
suara juga tapai mata ini seperti 
berat tidak bisa dibuka. Seteleh itu 
pingin minum, pingin makan, setelah 
disuapi malah muntah “soorrr” 
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Tesih ngraoske bius? 
Masih merasakan bius ya? 
 

Nggih niku saka biuse nawi mbak 
Iya itu mungkin karena biusnya 
mbak 
 

  

Berarti mulai bulan napa nggih 
mboten control ten dokter? 
Berarti mulai bulan apa ya Mbah 
sudah tidak control ke dokter? 
 
 

Mpun dangu ahh mbak 
Ya sudah lama mbak 
 
 

Sudah lama tidak melakukan kontrol, 
dan hanya melakukan hidup sehat. 
 
 

Subjek tidak lagi mengkonsumsi obat, 
subjke melakukan gaya hidup sehat. 
 
 
 
 

Njenengan berarti bareng kalih bu 
Suryati nggih? 
Mbah Setiti berarti bareng sama Bu 
Suryati ya? 
 

Nggihh, lek kula ngraksakke nek 
ngene trus kula kaya keweden trus 
kesah priksa 
Iya mbak, saya merasakan kok 
seperti ini, terus saya takut akhirnya 
periksa 
 

  

Tapi mboten di kemo cuma di 
sesek? Nggih krasa nipun nggih 
waktu ngamplasi niku mbah 
ngrenjel-ngrenjel ngoten? 
Tapi ndak dikemo ya, Cuma di 
sesesek? Merasakannya itu waktu 
kerja ngamplas itu mbah, ada rasa 

Nggih mboten kemo cuma di sesek, 
trus diobati. nek mbak sur kae lak 
dioprasi trus mermen-mremen.. 
nggih kaya dipetek niku lho mbak, 
kaya sakit, trus kesah priksa 
iya ndak kemo, Cuma di sesek terus 
dikasih obat. Kalu Mbak Sur kan 
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ngrenjel-ngrenjel gitu? 
 

dioperasi trus malah menjalar. Iya 
mbak pokonya kalau ke pencet itu 
sakit, terus saya perki periksa. 
 

Keras-atus ngoten mbah? 
Kerasa keras begitu mbah? 
 
 

nggih atus ngoten, trus kula wedi ra 
trus kesah priksa 
iya keras gitu, saya takut mbak terus 
pergi periksa. 
 

  

Niku diambil terus di paringi priksa 
mboten mbah? 
Setelah diambil itu, lalu di lihatin 
ndak Mbah? 
Tapi mpun ageng mbah niku? 
Sudah sebesar apa mbah? 
 

nggih kaya mringkil niku kaya 
pongge duren 
ya kayak mringkil gitu seperti biji 
durian. 
 

Benjolan sebesar biji durian 
 

 

Doktere mboten sanjang kanker 
napa? 
Dokternya sudah bilang kalau itu 
kanker? 
 
 

nggih sanjange nggih kanker ganas, 
niku dokter kudus dokter Elisabeth 
iya bilangnya ya kanker ganas, itu 
dokter Elisabet yang bilang 
 

  

Berarti mboten nate priksa ten 
doktre Jepara mbah? 
Ndak pernah perikasa ke dokter 

mbotenn.., ehh kula priksa ten 
nggene bu Rita nding mbak, trus bu 
Rita sanjang, dibeto ten kudus 
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Jepara yam bah? 
 
 

mawon. Trus kula ngebel mbak 
Dewi. Nggeh king mriki nggih mpun 
mbeto bantal, kemul.. tp wong kula 
mboten sek parah dadose sing parah 
didisik ake, ndung kula mantuk riyen 
trus kesuke kesah rumah sakit 
malaih. 
Ndak mbak, ehh saya periksa ke Bu 
Rita dulu mbak, tersu Bu Rita bilang 
di suruh bawa ke Kudus saja. 
Setelah itu saya telpon Mbak Dewi. 
Ya dari rumah itu sudah bawa 
bantal, sudah bawa guling, selimut. 
Tapi karena saya tidak terlalu parah 
jadi yang parah didahulukan, 
akhirnya saya pulang dulu, besoknya 
baru ke rumah sakit lagi. 
 
 

Diberitahu kalau niku kanker ganas 
setelah atau sebelum operasi? 
Diberi tahu kalau itu kanker ganas 
setelah atau sebelum operasi? 

Nggih hasile niku ah mbak, trus 
harus segera dioperasi 
Ya hasilnya itu mbak, lalu harus 
segera dioperasi. 
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Pripun perasaan nipun mbah? 
Bagaimana perasaannya mbah? 
 

Lha iya kula nggih ancen pun siap, 
mantep ngoten ahh mbak 
Iya saya memang sudah siap, sudah 
mantap gitu mbak 
 

Sudah siap dengan kemungkinan 
terburuk 
 
 

 

Piambaan napa kalih mbah Surana? 
Sendiri atau sama Mbah Surana 
waktu itu? 
 

Nggih kalih pakane niku aa ten 
kamar, mangke ndak nular-nular 
Iya sama bapaknya, itu dikamar, 
dikasih tau harus diambil nanti biar 
ndak nular-nular. 
 

  

Nate miring kanker napa tumor 
sakderenge sakit napa mboten 
mbah? 
Tidak pernag mendengar tentang 
kanker yam bah sebelum sakit? 
 
 

Mboten mbak, nggih anger nek 
kecepit niku sakit ngoten mbak 
Ndak pernah mbak, ya Cuma sakita 
ja kalau ke pencet. 
 

  

Berarti ngunjuk obate terus nggih 
mbah? 
Minum obatnya terus ya Mbah? 

Nggih ngunjuk obat terus 
iya minum obatnya terus. 

Harus mengkonsumsi obat terus-
menerus 
 

 

Tapi ten ngriya tunggile? 
Dirumah juga mbah? 

Nggih ten griya tunggile 
Iya dirumah juga 
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Nate nganu napa jenuh ngunjuk 
obat? 
Pernah merasa jenuh ndak mbah 
minum obat? 
Berarti nate nggih mbah? 
 
 
 

 
Nggih nggremeng, wong ngombe 
obat terus, sue sue rak budrek, lha 
iye wong kudu diombe dituku 
larang-larang, lha pingin waras 
Iya ngedumel gitu mbak, orang kok 
minum obat terus, lama-lama nanti 
mabok, tapi ya gimana mbak 
obatnya sudah dibeli mahal-mahal 
dan pingin sembuh 
 

 
Ada perasaan jenuh, jengkel dan 
bosan minum obat.  
 
 

 

Berati mendapat obat niku diparingi 
resep dokter? Nopo kontrol riyin? 
 
 
Nek ten Kudus ombal? 
Pernahnya mbah berarti?, untuk 
mendapat obat itu dikasih resep 
dokter atau  harus control dulu? 
Kalau ke kudus naik kendarakan 
umum? 
 

Nggih control riyen, nek obat napa 
niku mboten wonten trus kudu 
tumbas ten apotek. Wis angger nil-
nil nggono wis atusan tek mbak, 
durung obate, durung ombale 
Nggih ombal, tp nate nyarter mobil 
ping kalih 
Nate ra mbak, nek kesah kontrol 
numpak bisa tangane kula, kula 
gendhong lah ben orak di senggol-
senggol ning njero bis untel-utelan. 
Tasih sakit niku mbak dadane. 
Iya control dulu, kalau obat yang 
apa itu mbak ndak ada, harus beli 

Biaya obat yang mahal dan ongkos 
transportasi. 
 
 

Kepatuhan subjek juga dipengaruhi 
oleh vaiabel sosial termasuk 
didalamnya ialah faktor sosial 
ekonomi. Sub jek mersakan biaya 
obata yang mahal serta transportasi 
pulang pergi ke rumah sakit yang jauh.  
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diapotik. Cuma nil-nil gitu mbak 
sudah habis ratusan ribu, belum obat 
sama ongkos transportasinya mbak. 
Iya naik kendarakan umum tapi ya 
pernah sewa mobile 2 kali 
Pernah mbah waktu itu kontrol naik 
kendaraan umum. Tangan saya saya 
gendong biar tidaka disenggol-
sengol penumpang dibis. Masih sakit 
dada saya. 

Nate kawatir, takut ngoten mbah? 
Pernah khawatir atau tacit mbah? 
 

Mboten-mboten kuatir tek si mbak, 
kula takute nggih niku a, pas ajeng 
priksa ten kudus, wedi nek 
dipanggang ngunu jare wong-wong. 
Wis mbuh linn aku wedi, mati urip 
ring gusti allah, aku teka pasrah. Nek 
gusti maringi umur panjang lak 
diparingi, nek mboten nggih 
dipundut kersane 
Ndak pernah mbak, nadak pernah 
khwatir. Saya Cuma takut waktu mau 
periksa k kudus kok katanya orang-
orang dipangang. Tapi ya sudah Lin 
aku takut, hidup amti kan di tangan 
Tuhan, aku pasrah. Kalau Tuhan 

Ketakutan muncul akibat persepsi 
negative dari informasi yang tidak 
tepat. 
 
Ibu S sudah pasrah 
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memberi umur panjang pasti saya 
sembuh, kalu ndak ya dipanggil ndak 
papa saya sudah siap. 

Lare-lare kalih garwane njenengan 
niku pripun mendukung njenengan? 
Anak-anak dan suami Mbh Setiti 
mendukung? 
 

Nggih, tapi kula ne sing mboten 
purun, piye engko nek pirang ndina 
rana pirang ndina rana, kula ne nggih 
wis embuh. Sik kula diparingi surat 
ten semarang tapi kula mboten 
purun. Nggih anger tak jaluk a 
suarate, abane koyo ngunu kok, nek 
pendak dina pendak dina, embuhh 
wiss sedi akuuu. Aku dewe yorak 
wani wedi bingung. Nggih anak kula 
niku ”wis ayo si mak sekali kali 
dicoba” emoh lin lek rono rene rak 
dueit, lek nggko dedengkos nok kono 
rak duwit. Wis aku angger pasarah 
nggko rak diberkahi waras 
Iya tapi saya yang tidak mau, lha 
gimana nanti pasti berapa hari 
sekali ke sana, saya sudah pasrah. 
Sampai say dikasi surat ke semarang 
tapi saya tidak mau, soalnya kata 
orang-orang kayak gitu, setiap 
minggu harus gitu sudah mbak, saya 

Muncul kekhawatiran, ketakutan, 
kebingungan, rasa tak berdaya 
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sedihh. Saya sendiri ya takut 
bingung. Ya anak saya itu yang 
bilang “ sudah bu, sekali-kali di 
coba” saya “ nggak mau Lin, ke 
sana kemari, nanti kalu nginep 
dimana uangnya siapa, saya Cuma 
pasrah nanti diberkati sembuh” 

Nggih kuatir masalah biaya 
tunggile nggih mbah? 
Ada kekhuatiran masalah biaya 
juga ya mbah? 
 

Nggihh mbakkk 
Iya Mbak 
 

Ada kekhawatiran masalah biaya 
 

Faktor sosial ekonomi 
 
 
 

Lha niku setelah oprasi ngantos 
saget aktivitas malih berapa lama 
mbah? Lami nggih?Setahun wonten 
mbah? 
Itu setelah operasi sampai bisa 
aktivitas lagi berapa lama mbah? 
Lama ya? Lebih dari setahun? 

Nggih dangu ahh mbak, tapi lali 
setahun ana kok mbak 
ya lama mbak, tapi lupa setahun 
lebih ada kok 
 
 

Pengobatan lama lebih dari setahun 
 
 

 

Lha niku ingkang membuat rajin 
lan semangat minum obat niku napa 
mbah? 
Itu yang membuat rajin dan 
semangat minum obat itu apa 
Mbah? 

Lha niku ahh mbak ancen pingin 
waras, kudu mimic obat,  
Iya itu mbak saya Cuma ingin 
sembuh, jadi saya harus minum obat 
 
 

Prilaku kepatuhan minum obat 
dilandasi oleh keinginan kuat untuk 
sembuh. 
 
 

Faktor Internal, keyakinan untuk 
sembuh 
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Ditui tiang-tiang niku perasaanipun 
pripun mbah? 
waktu sakit terus di tengok orang-
orang itu perasaannya giman? 
 
 

 
Ya bok, wong orak loro doyan 
sembarang kalir, kok ditilik wong. 
Lek orak isa salaman tangane lara. 
Nggih riyen nggih kula nate nderek 
kesembuhan  
Ya wong saya it ndak sakit, makan 
apa saja suka kok dijenguk orang 
banyak. Trus saya ndak bisa 
salaman tangannya sakit. Saya dulu 
juga petnah ikut kesembuhan mbak 

 
Perasaan sedih dan tak berdaya 
padahal sehat. 
 
 

 

Njenengan pendidikan terakhire 
napa mbah? 
Pendidikan terakhirnya Mbah Setiti 
apa ya? 

SD mbak 
SD mbak 
 
 
 

  

Doktere nggih mboten sanjang niki 
harus kontrol lagi nggoten mbah? 
Dokter juga ndak bilang kalau 
harus control lagi mbah? 
 
 
 

kontrol ping 3 kok mbak, ping 3 tah 
4 ya lali mbak, kula niku nek mpun 
wars nggih blas ilang ngoten ah 
mbak mboten kontrol-kontrol malih 
Ya kontrol 3 kali mbak, saya lupa 3 
atau 4 kalai ya. Saya itu kalu sudah 
sembuh saya tidak petnah control 
lagi. 

  

Nek miring wonten tiang ingkan Nggih mboten pripun-pripun.. aku Pengalaman yang tidak ingin diingat-  
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sakit kanker pripun mbah? 
Sekarang kalu dengar ada orang 
yang juga sakit kanker gimana 
mbah? 
 

wis tau.. wis moh neh-neh. Wis moh 
tak iling-iling 
Ya nggak giman-giman mbak. Saya 
sudah pernah dan nggak mau lagi-
lagi dan sudah tidak mau saya ingat-
ingat lagi Sedih saya mbak 

ingat kembali, karena rasa takut yang 
begitu besar. 
Trauma 
 
 

Sampe wangsul nggih mboten 
kroso menapa-menapa?Mboten 
krasan ten rumah sakit nggih? 
Sampai pulang ya ndak kerasa apa-
apa ya Mbah? Nadak betah di 
rumah sakit ya mbah? 
 

Mboten tek mbak, mbote krosa napa-
bnapa. Rumang sane kula ten rumah 
sakit niku suwiii, sedina niku siwiii 
 Ndak mbak, ndak kerasa apa-apa. 
Saya rasanya kalau di rumah sakit 
itu lama, sehari itu rasanya lama 
sekali 
 

Bosan dan jenuh dirumah sakit 
 

 

Berarti nginep ten rumah sakit  
seminggu? 
Jadi kurang lebih satu minggu di 
ruimah sakit ya mbah? 
 

Nggih seminggu mbak 
Iya seminggu mbak 
 
 

  

Masalah biaya nggih dibantu kalih 
gereja? 
Masalah biaya dibantu dari Geeja 
ya Mbah? 
 
 

Nggih disokong saking Greja 
iya biayanya di sikok dari Gereja. 
 

Bantuan biaya dari Gereja 
 
 
 

 



 

 

HASIL WAWANCARA SUBJEK I 

 

 

120 

 



 

 

 

 

 

120 

 

 

 

LAMPIRAN 2



 

 

HASIL WAWANCARA SUBJEK II 

 

 

148 

 

Pertanyaan Jawaban Kata Kunci Analisis 
Namine sinten mbah 
Namanya siapa mbah? 

Bu Suryati 
 

  

Yuswa nipun  
Umurnya? 

Suwidak, enam puluh (60th) 
Enam puluh 

Sekawan (4) 
Empat 

 

Pendidikan terakhir? 
 

 

SD kula tek mbak, SD men mawon 
rak lulus hehee (sambil ketawa) 
SD saya mbak, SD saja nggak lulus 
heheee 

  

Namine suamine sinten mbah? 
Nama Suaminya ? 

Hendriyadi 
 

  

Niki kegiatanipun nek ten griya 
napa? 
Kegiatannya kalu dirumah apa 
mbah? 
 

 

Kegiatane niku sakniki nderek anake 
niku napa mbukai paku, nek wonten 
panen nggih nderek panane. Wong 
nek gluntang-gluntung niku nok 
awak do lara nek mboten wontnten 
kegiatan. 
Kegiatannya itu sekarang ikut anak 
saya membuka paku, kalau ada 
panen ya ikut panen. Soalnya kalu 
tidur-tiduran dibadan rasanya sakit 
semua kalau tidak ada kegiatan. 
 

 

Kegiatan sehari-hari bekerja 
serabutan. 
 

 

 

Hubungan kalih anak, kalih cucu Nek kalih anak, kalih cucu sih sae Sudah tidak tinggal satu rumah  
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kaling suami pripun mbah? Sae? 
Bagaimana hubungan dengan anak, 
cucu dan suami, baik? 

 

mbak. Nek kalih suami niku mbak 
mpun mboten sae 
Kalau dengan anak dan cucu baik 
mbak, tapi kalu dengan suami sudah 
tidak baik 

 

dengan suami. 
 

Lha pripun? 
Lha bagaimana mbah? 
 

 

Ditinggal kan wis suwi ndek Robert 
ket lair. Robert ket lair niku mpun 
ditinggal mbak. Lek niki Robert 
umure mpun 21th 
Saya ditinggal kan sudah lama, sejak 
Robert lahir. Jadi Robert lahir itu 
sudah ditinggal bapaknya, sekarang 
Robert sudah 21th. 

 

Sang suami meninggalkan subjek 
saat subjek melahirkan anak 
keempatnya hingga anak subjek 
berusia 21th sekarang. 
 

 

 

Mboten nate mriki-mrik? 
Suaminya sudah tidak pernah 
kesini-sini sama sekali? 

 

Nggih kadang-kadang mbak, tapi 
nggih sok mampir sok mboten 
Ya kadang-kadang mbak, tapi ya 
kadang mampir kadang tidak 

 

  

Tapi ndak ada komunikasi sama 
sekali? 
Bapak kalih anak-anak ada 
komunikasi? 
 

Mboten,  
Ndak ada mbak 
 
Nggih nek kalih anak sih komunikasi 
sae, anak nggih do manut ngoten 

Hubungan ayah dan anak tetap baik 
Tinggal bersama anak suami dengan 
istri ke dua. 
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mbe bapake. Tapi bapake nggih 
ngoten… malah niki dientuk na anak 
malih kalih mbok lio jenenge Robert. 
Anake dewe jenenge Robert iki ntuk 
tambah anak jenenge Robert 
Iya kalu sama anak masih 
komunikasi baik, anaknya juga nurut 
kalau sama bapaknya. Tapi 
bapaknya itu ya gitu kelakuannya. 
Malah sekarang dapat anak lagi dari 
perempuan lain, namanya juga 
Robert. Nama anaknya sendiri 
Robert ini dapat anak lagi namanya 
juga Robert.  

 
Tapi nderek ten mriki? 
Ikut disini anaknya? 

 

Nggih ten mriki nembe sewulan. Kan 
mboten purun sekolah sih mbak lek 
ibune niku ngebel mbak ayune,” wuk 
tulung si adimu tek nok kene rak 
gelem sekolah tulung jaken sih 
soporeti gelem sekolah” 
Iya disini baru sebulan. Ita dia itu 
tidak mau sekolah mbak, terus 
ibunya nelpon kakaknya bilang” 
Nduk tolong adikmu disini dia nggak 

Hubungan anak dengan istri ke dua 
baik 
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mau sekolah, tolong biar ikut kamu 
saja, siapa tahu dia mau sekolah” 

 
Usiane pinten mbah?  
Umurnya berapa mbah? 

 

16 th kalih Robert kacek 5 tahun 
16th, kalau sama robert ya selisih 5th 
 

 

  

Nggih niki nderek ten mriki? 
Sekarang anaknya ikut disini? 
 

 

Nggih, kamare kangane dienggoni 
Iya itu kamar kakanya yang 
ditempati. 

  

Tapi nek kalih njenengan nggih 
sae? 
Kalau sama Mbah Sur, baik ndak 
anaknya? 

 

Sae, wong ibuke nek kalih kula nggih 
mbakk ngoten 
Baik mbak, ibuknya aja kalau sama 
saya juga baik kok 

Hubungan dengan istri ke dua baik 
 

 

 

Lha ibuke nggih ten mriki? 
Ibunya juga ikut disini mbah? 

 

Mboten, waune nggih naten ten 
mrika, tapi ibuke niki mboten nate 
mriki. 
Ndak mbak, dulu pernah diisni, tapi 
sekarang ndak pernah kesini. 

  

Lha ibuk suryati piambak pripun? 
Ibu Suryati sendiri bagaimana? 
 

 

Kula nggih sae mawon, nek mase “ 
lha ibuk nesu tah rak?” rak nang aku 
wis ngalah wong atiku wis lara. 
Wong aku ya njaluk mbak ayumu, lik 
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iku sing ngrumati ya mbak ayumu. 
Saya sih baik-baik aja mbak, ya 
kakanya itu yang bilang”ibuk 
gimana marah apa enggak?” trus 
saya “ ndak kok nak, aku ngalah aja, 
hatiku sudah terlanjur sakit, ibu aja 
makan ikut sama mbakmu, anak ini 
juga makan ikut mbakmu” 
 
Wis tua mbak, rak meh nesa-nesu 
ngopo si. 
Sudah tua mbak, buat apa sih marah-
marah 

Mpun iklas nggih? 
Sudah ikhlas ya Mbah? 
Kalih bapak nggih tunggile mpun 
iklas? 
Sama bapak juga sudah? 
 

 

Nggih pun ikhlas, wong ten nggen 
ngriku ngontrak mawon mpun kalih 
sing wedok kok mbak. “aku rak lila 
nek bapakmu melu ning kene” Kula 
panci mboten purun. Lha nggih 
Robert niku ten Brunai niku kalih 
ibune kualon mbak, nderek ibune 
kualon. 
Iya mbak sudah iklhas, disi juga 
ngontrak sudah sama istrinya kok 
mbak. “ saya nggak mau kalu 
bapakmu ikut disini”Saya memang 

Anak kandung tinggal bersama ibu 
tiri di Brunai 
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tidak mau. Ya Robert itu sekarang di 
Brunai sama ibu tirinya. 

Lha Robert sakniki nggih ten 
Brunai kalih ibuke? 
Jadi Robert sekarang di Brunai 
sama ibu sambungnya? 

 

Nggih mbak, pun setaun mangke 
Desember. Kula maune nggih 
melang melang. Lek sing mbakyu ne 
niku “ ngopo si buk sek mbok piker, 
wong robert wis seneng-seneng melu 
ibune” 
Ibune niku ten brunia, nek bapak e 
ten semarang. Kan anake ndamel 
bedeng ten wingking niki mbak, lek 
kula “ moh wik aku rak lila nek 
bapakmu melu nek kene” trus 
mantuk semarang niku mbak 
Iya mbak, setahun nanti Desember. 
Saya awalnya ya khawatir. Terus 
mbaknya bilang” ibuk ngapain sih 
dipikir Robert itu sekarang sudah 
senang ikut ibunya” . ibuknya itu di 
brunai mbak. Kalau bapaknya disini 
di semarang. Anaknya kan bikin 
mebue; dibelangan rumha ini mbak, 
terus saya bilang” aku nggak mau, 
aku ngga rela kalau bapakmu ikut 
disini” terus bapaknya pulang ke 
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semarang itu mbak. 
 

Nggih pas mbah sur sakit nggih 
ngertos? sakit nggih ditueni ngoten? 
waktu Mbah Sur sakit ya tahu? 
Nengokin juga? 

 

Ngertos mbak, tapi mboten nueni. 
Nek ntuke muni niku ngeten “ kue 
rak reti ra, kue lara kanker iku aku 
ntuk ku ndedonga lah aku wae sing 
mati nggo ngganti nyawamu” 
Ya tahu mbak, tapi ndak njenguk. 
Katanya sih, “kamu ngak tau kan, 
waktu kamu sakit aku berdoa biar 
aku aja yang sakit, biar nyawaku aja 
yang diambil Tuhan buat ganti 
nyawamu” 

Sang suami tahu keadaan istri tapi 
tidak menjenguk 
 
 

 

 

Pertama kali kraos sakit niku pripun 
mbah? 
Mbah Sur waktu sakit dulu rasanya 
gimana? 
 

 

Sengkring-sengkring ngoten lho 
mbak, pas kula sakit niku lak pas 
teseh wonten make trus kula niku “ 
mak-mak susuku tek kaya sengkrang-
sengkring gene ya mak, padahal niku 
kula penyet-penyet niku terus ilang, 
tek mboten ngertos tek wontwn 
bwnjolane. “ anakmu meh orak 
kepenek awake” nek wong kuna 
jaman ndek emben kan nek anake 
meh ngelu-ngelu kan mboke susune 
lara ngoten.  

Gejala awal nyeri, belum menyadari 
kalau ada benjolan. 
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Nyeri-nyeri gitu lho mbak, pas saya 
sakit dulu kan masih ada ibuk saya 
bilang” buk kok susuku sakit ya, 
nyeri-nyeri kenapa ya bu?” padahal 
waktu itu kalau saya pijitin ilang 
mbak sakitnya, saya juga nggak tau 
kalau itu ada benjolannya. Terus 
ibuk bilang” anakmu mau ada yang 
sakit, orang jaman dulu kan mbak 
kalau ibunnya susunya sakit, 
kayanya anaknya mau sakit gitu. 

Bulan napa niku mbah?  
Bulan apa itu mbah? 
 
 

 

Niku pas lomba nyanyi niku si mbak, 
klompok mriki ntuk juara kalih tek 
duite diparingke kula. Kula nggih 
ngeten a kalih mas agus, anu mas 
oprasine mangke mawon si, aku tak 
nderek lomba nyanyi riyen. Lek mas 
agus, “ mbak sur penyakite 
njenengan niki gelis gede, dioprasi 
sak niki mangke desember mpun 
waras” 
 
 
November oprasi Deseber operasi. 
Trus Januari ten Salatiga nggen 

Sedih mengetahui penyakit, 
Kekhawatiran masalah biaya. 
 
Pesimis karena melihat orang lain 
gagal. 
Dukungan keluarga dan dokter 
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kusus kanker. Nggeh kula niku bok, 
bareng muni nek kanker ganas niku 
ntukku muni mbe anak wedok “ aku 
wis emoh opersi wik, sing nggo 
operasi opotah wong rak nduwe 
donya, ameh adol lemah kuburan?” 
wiwik ntuke muni nangis-nangis 
ngungkep-ngungkep “ aja ngomong 
ngunu tah buk, sapa reti lek buuke 
wong rak ndue tek diberkai gusti”. “ 
nyatane mbak sih wae ngante 
dunyane entek wae rak waras-waras 
malah mati” 
Itu lho mbak waktu lomba nyanyi 
mbak, kelompok sini kan ikut dapat 
juara 2 malah uangnya dikasih saya 
untuk biaya berobat. Saya ya bilang 
sama Mas Agus” mas kalau 
operasinya nanti saja gimana? Saya 
mau ikut lomba nyanyi dulu.” Terus 
Mas Agus bilang “Mbak Sur ini 
penyakitnya Mbak Sur itu cepat 
besar, kalau dioperasi sekarang 
nanti Desember sudah sembuh” 
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November operasi, desember juga 
operasi. Terus Januari saya ke 
Salatiga tempat khusus kanker. Ya 
saya itu (menghela nafas panjang) 
setelah diberi tahu kalau itu kanker 
ganas saya terus bilang sama anak 
perempuan saya “aku sudah ndak 
mau operasi wik, yang untuk biaya 
operasi apa? Orang kita ndak punya 
harta, mau jual tanah kuburan?” 
terus Wiwik bilang sambil nangis-
nangis peluk saya “jangan bilang 
gitu dong buk,siapa tahu, kalau ibuk 
itu orang ndak punya tapi diberkati 
Tuhan.” Terus saya” halah nyatanya 
Mbak Sih saja sampai hartanya 
habis tidak sembuh, malah mati” 
 
 
Mas agus ngeten “ bok mbak-mbak 
ndue penyakit sik ngene kok rak 
weruh si mbak-mbak” 
Mas Agus sampai bilang, “ ya 
ampun mbak punya penyakit sampai 
gini kok ya nggk tau to mbak-mbak” 
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Niku bener-bener mboten ngertos 
nggih mbah nek wonten banjolan? 
Sama sekali ndak tahu ya Mbah 
kalau ada benjolannya?  

 

Mboten ngertos ek si mbak, kula 
niku bar makpungi bayek Karen niku 
lak nembe 5wulan sih mbak. Lha bar 
niku kula adus mbak, bareng tak 
sabuni kula kroso trus kula kaget, 
trus pinjungan anduk mbak, trus 
gembor-gembor, ”iki oposih wik… “ 
trus kula langsung dibeto ten nggene 
mas agus.  
Mas agus “ niki dibeto langsong 
mawon ten kudus”. Jumat ten nggen 
mas agus, sebtu ten mardi rahayu, 
minggu isuk niku kula tesih ten Greja 
mbak. Lek minggu siang mondok 
nek ndung senin operasi. Lek dotere 
Elisabet “ ini ibuk taunya kapan buk? 
Ini perkiraan saya sudah 3 bulan” 
Nggak tau mbak, saya itu kan baru 
selesai mandiin bayinya Karen baru 
5 bulan. Setelah itu saya mandi terus 
pake sabun, terus saya pegang-
pengang saya kerasa abis itu saya 
kaget terus pake handuk terus teriak-
teriak “ ini apa sih wikk??” setelah 

Tidak pernah menyadari kalau ada 
benjolan 
 
Reaksi pertama ketika mengetahui 
ada benjolan takut, kemudian 
periksa. 
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itu saya langsung di bawa ke 
tempatnya Mas Agus bilang, “ini 
langsung aja dibawa ke kudus” 
jumata saya ke Mas Agus, sabtu saya 
ke Mardi Rahayu, minggu pagi itu 
saya masih ke Gereja mbak. Terus 
minggu siang opnam dirumah sakit 
seninnya operasi. Doketr elisabet 
Tanya “ ibu ini taunya kapan? 

 
Niku mpun ageng mbah?  
Itu sudah besar mbah? 
 
 

 

Nggih mpun ah mbak pun sak endog 
bebek tek. 
Bareng bar operasi niku, kulaa “ini 
kok membesar lagi ya dok, ini apa 
ya?”  
“Iya nanti dipriksa disitu buk.” 
Bareng ngoten tek “ibuk suryati 
nunggu diluara dulu ya, saya mau 
bicara sama naknya” “ndak mau ah 
dok saya mau tau apa penyakit saya”  
Lha niku doktere sek alun-alun 
nguno mbak ya ndeloki aku ya 
ndeloki wiwik, pikire nggko nek 
kaget. “ ibuk-ibuk jangan takut ya.. 
penyakit ibuk ini kanker ganas sekali, 

Sudah sebesar telur bebek 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etika dokter memberitahu penyakit 
pasien. 
Reaksi ketika mengatahui menderita 
kanker, takut, tidak percaya sedih. 
 
Dokter memberika dukungan dan 

Subjek mengalami salah satu tahap 
berduka seseorang dalam menghadapi 
penyakitnya seperrti diungkapkan 
Elisabeth Kubler-Ross. Tahap yang 
dialami subjek adalah marah. 
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nanti kalo ndak disesek akarnya kena 
paru-paru akhirnya batal. “ kula niku 
terus nangis mbak, “ dok saya ini 
orang ndak punya kok dikasih 
penyakit kayaka gini” “ ndak papa 
buk, seperti kemarin itu lho buk ibuk 
dioprasi ndak tersa kan” 
Ya sudah mbak, wong sudah sebesar 
telur bebek. Terus setelah operasi itu 
saya “ kok ini membesar lagi ya dok, 
ini apa ya?” doketernya “ iya bu, 
nanti diperiksa disitu ya buk (sambil 
menunjuk alat)” setelah itu mbak 
dokternya bilang “ Ibu Suryati 
tunggu diluar dulu ya, saya mau 
bicara sama anaknya” saya bilang “ 
ndak mau ah dok, saya mau tau apa 
penyakit saya” itu to mbak dokternya 
waktu bicara itu sampe pelan-pelan 
sambil liat saya ya liat ke anak saya 
mungkin mikir nanti kalau kaget. 
Terus dokternya bilang” ibuk-ibuk 
jangan takut ya, penyakit ibuk ini 
kanker ganas sekali, nanti kalau 
ndak disesek akarnya akan kena 

motivasi. 
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paru-paru dan akhirnya batal”. Saya 
terus nangis sejadijadinya mbak 
sambil bilang” dok saya ini orang 
ngga punya kok dikasih penyakit 
kayak gini sih dok” dokternya terus 
bilang “ndak papa buk, kanyak yang 
kematin itu lho ibu operasi nggak 
terasa kan?” 

 
Itu operasi kedua? 
Operasi kedua, operasi pertama 
itu? 
 
 
 
 

 

Operasi kedua, niku opersi pertama 
niku lak diangkat penyakite, terus 
nek malah sakitt, malah tukul malih 
ageng, trus kula ten rumasakit malih. 
Trus diutus opersi malih disesek niku 
mbak. 
Cuma diambil penyakitnya aja mbak, 
terus kok malah sakit kok malah 
tumbuh lagi besar terus saya ke 
rumah sakit lagi. Ya terus disuruh 
dioperasi lagi desesek diangkat itu. 

 

Operasi dilakukan sebanyak dua kali 
 

 

Saat itu pertama kali, mbah sur 
ngertos nek niku kanker 
perasaanipun pripun mbah? 
Saat pertama kali Mbah Sur tau 

Wis pikiranku kui mbak, wis rak 
ndue ati, wis gusti kula pasrah gusti, 
nek gusti nyuwun mati nggih teka 
mati. Nek gusti maringi kula umur 

Perasaan ketika mendengar hasil 
pemeriksaan dokter pasrah tapi tetap 
optimis. 
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kalau itu Kanker, perasaanya Mbah 
Sur bagaimana? 
 

 

panjnag nggih paring saras gusti. 
Ya itu mbak pikiran saya, saya sudah 
ndak punya hati, sudah Tuhan saya 
sudah pasrah, kalau tuhan 
menghendaki meninggal ya silahkan 
Tuhan panggil, kalau Tuhan mau 
memberim umur panjang Tuhan 
kasih kesembuhan 
 
Ndelalah kok bar niku ten dokter 
Salatiga kok doktere apikan, kula “ 
dok ndak punya biaya ini gimana 
dok” “ ya nanti nggak papa dicicil 
kalo control” ngoten tek mbak. Trus 
kula dibeto ten sala tiga niku mbeto 
duit mob 700 mbak. Kula nek “ wik 
kok ibuk rak digawakno ganti” “ orak 
buk, nggko nek ibuk kondisine fit 
nggko obat jalan wae”  
Lha kok setelah iyu ke dokter 
Salatiga mbak dokternya itu baik 
sekali saya bilang” dok ndak ada 
biaya ini bagaimana dok” donternya 
“ya tidak apa-apa buk, nanti dicil 
waktu control bisa” bilang gitu mbak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melakukan pengobatan di Salatiga, 
mendapat bantuan dari dokter dengan 
mencicil pembayaran. 
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dokternya. Saya itu dibawa ke 
Salatiga Cuma bawa uang 700rb lho 
mbak. Saya bilang sama wiwik “ 
nduk kok ibu ndak dibawakan baju 
ganti?” wiwik bilang “ ndak bu, 
kalau ibu kondisinya fit kita nanti 
obat jalan saja” 
 
Trus doktere “ ibuk langsung rawat 
inap ya,” “ lho dok ndak bawa 
persiapan si dok” “ lha ibuk mau 
cepat sembuh ndak, ya kalu ibuk mau 
cepat sembuh ibuk langsung rawat 
inap, nanti biar anak-anak pulang 
ambil baju”. Tekan omah jam 6 sore 
mbak, toko emas indah mpun tutup, 
nurut-nurut njalok pinjam duit 1juta. 
Nek bar niki balik ten salatiga udan 
angin.. Karen niku tesih bayi tek 
ditinggal rana mbek aku mbe ema 
mbe robet, nek mbeto reskuker ciluk 
ngoten mbak, maem nggih ndamel 
piambak, trus ngampil listrik ngge 
masak banyu anget ngge ngedusi 
Karen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sikap tegas dokter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

HASIL WAWANCARA SUBJEK II 

 

 

164 

 

Terus dokternya malah “ ibu 
langsung rawat inapa ya” saya 
bilang : lho dok ndak bawa 
persiapan apa-apa” doketer” ibu 
mau cepet sembuha tau tidak. Kalau 
ibuk mau cepat sembuh ibuk 
langsung rawat inap nanti bair anak-
anak pulang ambil baju”. Sampai 
rumah itu jam 6 sore mbak, took 
emas indah sudah tutup sepanjang 
jalan minta pinjam uang 1jt. Setelah 
itu balaik ke Salatiga pas hujan 
angina. Karen itu masih bayi mbak 
ditinggal ibunya kesana-kemari 
Cuma sama saya, Ema dan Robert. 
Bawa risecooker kecil gitu mbak, 
makan ya masak sendiri, pinjam 
listrik buat masak air untuk mandiin 
Karen. 
 
Kula, nggih nggih empun pasarh 
mbak. Kanker iku jare pasti mati. 
Aku wis wis pasrah mbak pasti iki 
nek rak urip ya mati. Wong bareng 
dikandani “ dek hasile ibuk sudah 
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dating silahkan dating k RS, ibuk 
diajak sekalian” niku kula empun 
mboten ndue ati mbak, pikiranku wis 
mati aku-mati aku.. kula mpun putus 
asa mbak. 
Saya sudah pasrah mbak, katanya 
kanker itu pasti mati. Saya sudah 
pasrah ini pasti kalau nggak hidup 
ya aku mati. Setelah dikasih tahu” 
dek hasilnya ibu sudah dating 
silahkan dating ke RS, Ibu diajak 
sekalian ya” saya itu sudah ndak 
punya hati mbak, pikiran saya sudah 
mati aku pasti mati. Saya sudah 
putus asa mbak 

 

 
 
 
 
Pasrah, keyakinan bahwa 
kemungkinan dari penyakit kanker 
adalah hidup atau mati. 
Muncul keputusasaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rekasine putra-putra pripun mbah? 
Reaksianya nak-anak gimana 
mbah? 
 

 

Nggih Heri nikua mbak,  nggeden-
nggedeni atine ibune, nggajak berdoa 
ngunu nek njero kamar. Sampe 
dikirim obat dari Bandung mbak. 
“Kalau mau minum obat berdoa dulu 

Dukungan dan semangat dari anak 
laki-laki 
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ya buk.” 
Nek mbak wiwik niku” buk koe tak 
berobatana rene, wis aja mikir biaya 
ya buk, wis ibuk pokoe pasrah ya” 
Ya Heri itu mbak, yang membesarkan 
hati ibunya, ngajak berdoa didalam 
kamar. Sampai saya dikirim obat 
dari Bandung Mbak. Dia bilang “ 
kalau mau minum obat berdoa dulu 
ya bu” kalau wiwik bilang” ibu tak 
berobatin kesana-sini ibu ndak usah 
mikirin biaya ya buk, sudah ibuk 
pokonya pasrah saja” 

Nate ngraoske putus asa? 
Pernah merasa putus asa mbah? 
 
 

 

Nggih ndek pertama niku a mbak, 
tapi bar di beto ten salatiga kula 
mpun pasrah. Kan yang opreasi yang 
ke dua kula mpun putus asa kula 
mboten purun dioperasi. Trus wiwik 
niki mlayu ten nggene pak sihono, 
mblayu ten nggene pak basuki trus 
do ndongangke kula, trus kula yow is 
wik nik ancen ibuk meh mbok 
operasi dokok nggon umum wae sing 
murah. 
Iya mbak waktu pertama kali itu, tapi 

Ketakutan, kekhawatiran dan 
keputusasaan sempat membuat 
keputusan untuk menolak operasi ke 
dua. Dukungan informasi dari orang 
sekitar. 
 
 
 
 
 
 
 

Subjek juga mengalami tahap ke 4 
dalam rangkaian 5 tahap Elisabeth 
Kubler-Ross yaitu Deperesi dan putus 
asa. Subjek menolak untuk melakukan 
operasi, subjek merasa tak berdaya 
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setelah dibawa ke salatiga saya 
sudah pasrah. Kan yang operasi 
yang ke dua saya sudah putus asa 
mbak saya sudah nadak mau 
dioperasi. Terus Wiwik itu lari 
ketempatnya Pak Sihino, lari ke Pak 
Basuki terus habis itu berdoa buat 
saya. Terus saya “ ya udah wik kalau 
ibuk memang mau kamu operasi taru 
ditempat umum aja yang murah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bakdo operasi niku sakit mbah? 
Setelah operasi itu merasakan sakit 
mbah? 
 
 
 

 

Sakit mbak, kemeng tek kemrayas 
cekit-cekit panas ngoten mbak. 
Nggih makane kula nyuwun 
ditumbaske obat nggune nyah 
mbancan ngge obat kapsul anti sakit 
niku. Harga satu kapsulnya 30ribu. 
Sakit mbak, kemeng terus rasanya 
panas cekit-cekit gitu mbak. 
Makanya saya minta dibelikan obat 
kapsul anti sakit di tempatnya Nyah 
Mbancan. Harga satu kapsulnya itu 
30ribu. 
 

Merasakan sakit setelah operasi. 
 

 

 

Bakdo operasi sakit niki trus pripun 
mbah? 

Nggih niku kalih minggu napa sesasi 
ngoten lho terus dibeta ten salatiga.  
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Setelah operasi terus merasakan 
sakit terus apa yang dilakukan 
mbah? 

 

Ya itu mbak, 2 minggu atau sebulan 
ya terus dibawa ke Salatiga 

 

Opnam berapa hari ten salatiga?  
Opnam berapa hari di Salatiga 

 

Seminggu mbak. Ten mrika nggih 
diinfus.  
Seminggu mbak, disana ya di infus 
juga mbak. 

  

 
Dari dokter mardi rahayu mboten 
disuruh kemo mbah? 
Dari dokter Mardi Rahayu mboten 
disuruh kemo mbah? 
 

 

Nggih disuruh, wong dokternya 
elisabet niku tasih nenggo hasilnya 
kemo saking semarang kok. Nggih 
diputus niku mbak doktere “ ibuk ini 
percuma mbak di kemo, dikemo ya 
tinggal, ndak dikemo ya tinggal 
soalnya sudah masuk saluran darah” 
Trus mpun di cegati ngoten trus kula 
mboten sios kemo. Trus diparingi 
alamat ten salatiga. Terus dipadosi 
ketemu ndung kula diangkatke 
mrika. 
Iya disuruh mbak,doker Elisabeth itu 
juga masih menunggu hasil kemo 
dari Semarang kok. Ya setelah 
diputus itu mbak dokternya 
bilang”ibuk ini percuma di kemo, di 

Keputusan tidak melakukan kemo 
disebabkan karena putusan dokter 
RS. Karyadi bahwa “dikemo ataupun 
tidak, tidak akan menolong ibu” 
Informasi dari keluarga 
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kemo ya tinggal ndak di kemo ya 
tinggal, soalanya ini sudah masuk ke 
saluran darah.” Belom-belom saya 
sudah divonis begitu sama dokter 
akhirnya saya ndak jadi kemo mbak. 
Akhirnya di kasih alamat yang di 
Salatiga. Dicari ketemu terus saya 
dibawa kesana. 

 
Keputusan mboten kemo niku 
pripun? 
Keputusan utuk tidak kemo itu 
keputas siapa mbah? 

 

Nggih dari keluarga mbak, lha doktre 
ngomong “ ini ibuk sudah masuk 
saluran darah, kalo di kemo ya 
percuma” “ lha terus piye? “ ya 
tinggal tunggu,” kepenak banget 
ntuke ngomong. Trus pas minggu 
opnam niku mbak kula di gledek 
niku, ditangleti doktere jaga, “ ibuk 
sakit apa buk?” “ ini lho dok ada 
benjolan di payudara” lek doktere “ 
ibuk sudah siap? Ibuk saya itu ada 
benjolan segini aja dioprasi dikemo 
aja mati kok” kula niku lhoo lekk 
ayoooo wik muleh wae abane iku 
dioperasi yo mati wik, wis ayo ora 
usah dioperasi elah ayo do mulih 

Informasi yang mengintimidasi 
pasien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keyakinan untuk sembuh, muncul 
dari dalam diri (faktor internal) 
mendorong subjek untuk mematuhi 
pengobatan dengan menegkonsumsi 
obat secara teratur. 
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wae.. lek wiwik “ iku mau dokter 
edan buk, aja mbok rungok no” Kula 
nggih sik wedi bareng doktere 
ngomong nggono.  
Ya dari keluarga mbak, lha 
dokternya sudah bilang “ini mibuk 
sudah masuk saluran darah, kalau di 
kemo ya percuma” saya ya “lha 
terus piye?” doktrenya bilang “ya 
tinggal tunggu” doktenya ngomong 
gampang bangett ndak mikir 
perasaan pasiennya. Waktu saya 
opnam itu mbak, saya kan di gledek 
itu ditanya sama dokter jaga. “ibuk 
sakit apa?” saya jawab “ ini lho dok 
ada benjolan di payudara” eh malah 
dokternya bilang “ ibuk sudah siap? 
Ibuk saya saja ada benjolan kecil, 
sudah dioperasi sudah di kemo tetap 
mati kok” aduh mbak mbak, saya itu 
lho “sudah ayo kita pulang saja, 
ndak usah operasi pulang saja..” 
terus Wiwik bilang “ itu tadi dokter 
gila buk, ndak usah di dengerin” 
saya itu samapai takut banget mbak 
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waktu dokternya ngomong begitu. 
Bar nguno kok dibeto ten salatiga, 
trus control-kontrol terus, pertamane 
niku satu bulan sekali, trus tiga 
bulan, trus 6 bulan, trus setahun 
mbak. Pokoknya kalu ibu ngeraksake 
keluhan apa, langsung kesini aja 
control buk. 
Setelah itu kok dibawa ke Salatiga, 
terus control-kontrol terus. Pertama 
waktu itu satu bulan sekali, terus tiga 
bulan sekali, terus 6 bulan sekali, 
terus setahun sekali mbak. “ 
pokoknya kalau ibuk merasakan 
keluahan apa, langsung kesini aja 
buk control” gitu kata dokternya. 

 
Tahap pengobatan di Salatiga dari 
kontrol satu bulan sekalai, 3 bulan 
sekali, 6 bulan sekali sampai satu 
tahun sekali. 
 

 

Selama periode control niku berarti 
ngunjuk obat nggih mbah? 
Tiap hari inggih? 
Setiap periode control itu berarti 
minum obat tiap hari ya mbah? 
 

 

Nggih, nggunjuk obat herbal niku,  
iya mbak, tiap hari minum obat 
herbal itu. 
 
Nggih pertamane niku sebulan full, 
sehari sekali mimik obate. Trus 
diwanti-wanti tiap hari jangan sampe 
telat makan buah. Jaman mbiyen mak 
nek wong nek krungu kanker niku 

Rutin minum obat herbal.Minum 
obat setiap hari, satu hari sekali. 
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pikirane wis pasti mati tek. Nek kula 
sampe tesih trus waras niku lak ancen 
mujijat Tuhan. Bareng dikandani nek 
kanker ganas niku kula langsung 
nangis mboten saget ditahan. Muleh 
saka rumah sakit niku sak dalan-
dalan lek nangis ngante tekan omah.. 
wong-wong tek sek ndelok koyo 
bertanya-tanya ngoten. 
Iya pertamakali itu sebulab full 
minum obatnya seharis sekali. 
Diwanti-wanti juga setiap hari 
jangan sampai telat makan buah. 
Jaman dulu mbak orang kalau 
dengar tentang kanker itu pikirannya 
pasti mati. Tapi saya sembuh dan 
masih hidup sampai sekarang sehat, 
itu pasti mukjizat Tuhan mbak. 
Setalah di kasih tau kalau ini kanker 
ganas saya terus nangis mbak, tidak 
bisa ditahan. Pulang dari Rumah 
Sakit itu sepanjang jalan sampai 
rumah isinya cuma nangis. Orang-
orang yang liat itu sampai bingung. 
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Niku pas ten rumah sakit niku, nate 
ketemu pasien sesama kanker 
ngoten mbah? 
Waktu di rumah sakit pernah 
ketemu sesama pasien kanker 
mbah? 
 

 

Nggih katah a, mbak wonten sing 
saking ka jawa timur, macem-
macem, nggeh cerita nek nggeh 
diutus kemo dioperasi diangkat 
ngoten. Lek biayane kemo kalih ten 
salatiga niku mahalan kemone tek 
mbak. Mbak wati niku kemo habise 
25 juta tah pinten ngoten tek mbak.. 
lha nek kula sing tak ge dui tapa tah 
mbakk, wong wong rak ndue lek 
abane koyo ngono. 
Ya banyak mbak, ada yang dari jawa 
timur, macem-macem ya cerita kalau 
juga disuruh kemo, dioperasi 
diangkat gitu. Biaya kemonya mbak 
lembih mahal dari biaya rumah sakit 
di salatiga mbak. Mbak Wati itu 
kemo habisnya 25jt atau berapa gitu 
mbak. Ya kalau saya yang saya buat 
uang apa mbak, wong ndak punya 
harta apa-apa kok ceritanya kayak 
gitu. 
 
 

Bertemu dengan sesama penderita 
kanker dari berbagai daerah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semangat didapatkan dari diri sendiri, 
dengan menghibur dan menumbuhkan 
perasaan positif pada diri sendiri 
(faktor internal) 
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“ lek ten salatiga niku mbak atiku tak 
seneng-seneng wong ancen meb 
berobat, pinggin waras, manteb mari. 
Kula niku ten rumah sakit sala tiga 
niku nyanyinya ngunu mbak tak 
seneng-seneng atiku. 
Di Salatiga mbak, hati saya itu saya 
buat senang, karena memang ke sini 
itu untuk berobat, ingin sembuh dan 
yakin sembuh. Saya itu mbak di 
rumah sakit Salatiga nyanyi-nyanyi 
pokonya hati saya saya buat senang 
mbak. 

 

 
 
Menghibur dan menyemangati diri 
sendiri. 
 

 

Kendalane napa selama berobat 
niku mbah? 
Ada kendala selama berobat mbah? 
Kendala minum obate pripun? 
Kendala minum obat ada? 
 
 
 

 

Nggih niku mbak, nek ten awak 
sengkring-sengkring sakit niku 
nembe kesah control ten mrika. 
Kendalane niku transportasi niku a 
mbak wong rak ndue kendaraan.. 
Riyen mbak nitih bis, ganti bis sampe 
3 kali trus mlebet nggen rumasakite 
nuku numpak ojek. Wong kados 
gang alit ngoten, mlebet mboten 
wonteb kendaraan anane ojek mbak. 
Ndek riyen niku diampili kendaraan 

Kendala berobat, merasakan sakit 
dan nyeri dibadan, kendala biaya dan 
transportasi saat berobat. 
 

 
 
 
 

Harga obat sekali suntik 5 juta 
 

Beberapa kendala yang 
mempengaruhi kepatuhan subjek 
dalam mengkonsumsi obat,gejala 
yang dirasakan (efek samping), 
kendala biaya (variable sosial 
termasuk faktor sosial ekonomi), jarak 
termasuk faktor demografis yang 
memengaruhi kepatuhan subjek 
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ne Mbal Lin rencange Wiwik niku, 
tapi nduk piambake mbuten purun 
disukani arto. Ndung wiwik orak 
kepenak trus mboten nate ngampel 
kendaraan malih. 
Itu mbak kalau dibadan sakit nyeri-
nyeri itu saya baru pergi control ke 
sana. Kendalanya itu transportasi 
mbak karena saya ndak punya 
kendaraan. Dulu itu mbak tiap 
kontrol atau berobat harus ganti bis 
tiga kali, trus kalau sudah sampe 
Salatagi naik ojek ke rumah sakitnya. 
Soalnya rumasakitnya didalam gang 
dan tidak ada kendaraan umum. 
Dulu sih dipenjami mobilnya Mbak 
lis teman Wiwik tapi tidak mau 
dikasih uang. Wiwik jadi nadak enak 
hati, lalu sudah tidak pernah pinjam 
lagi. 
Obate niku jutaan mbak, nek nebus 
obat. Nek sak suntikan niku 5 juta lek 
nggo duwit apa? Adol segoro? 
Obatnya harganya jutaan mbak, 
kalau nebus obat. Sekali sintik itu 
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5juta lha buat bayar apa? Mau jual 
air laut? 
 

Nate ngraoske kesel minum obat? 
Pernah mersa capek minum obat 
mbah? 
 

Mboten mbak, lek teka seneng wis 
pasrah niku mau sih, ancen pengen 
waras, percaya mateb mantep mari. 
Ngote niku lek bar berobat control 
niku mampir  ten mbandungan 
tumbas sayur, ancen digawe seneng 
atiku mbak mbe anakkku. Tumbas 
buah, tumbas sayur ngoten mbak. 
Wong ancen pesene dokter” ini ibuk 
nanti diajak jalan jalan ya..” pesene 
jadi seolah-olah berobat niku 
menyenangkan ngono lho mbak. 
Kandani niku hati yang gembira 
adalah obat mbak. Jadine hawane 
niku seneng ngoten mbak.  Trus 
minum obat niku mboten bosen, 
mboten jenuh ngoten. 
Ndak mbak, saya buat senang dan 
pasrah, saya mau sembuh dan 
percaya sembuh. Dulu itu kalau 
setelah berobat control mampir kr 
Bandungan beli sayur, beli buah. 

Keyakinan untuk sembuh, membuat 
semangat dan menyenangkan hati. 
(sikap positif membawa pengaruh 
positif) 
 
Melakukan saran dari dokter. 
Hati yang gembira andalah obat. 
Menjadikan semangat untuk 
menjalani pengobatan dan minum 
obat. 
 
 
 
 

 

Faktor internal yaitu keyakian untuk 
sembuh, serta menyenangkan hati 
membawa pengaruh positif dalam 
proses kesembuhan pasien. 
 
Pasien masuk tahap ke lima, dari 5 
tahapan Elisabeth Kubler-Ross yaitu 
sikap menerima dan pasrah. 
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Memang sengaja hati saya di bikun 
senang sama anak saya. Ya beli 
buah, beli sayur gitu mbak. Kan 
memanf pesennya pak dokter. “ ini 
ibu nanti diajak jalan-jalan ya” gitu 
mbak. Jadi ya seolah-olah berobat 
itu menyenangkan. Itu lho mbak hati 
yang gembira adalah obat.  Jadi 
rasanya itu senang gitu mbak, minum 
obat ya jadi tidak bosan, tidak jenuh. 

Mboten nate kuatir masalah biaya 
mbah? 
Ndak pernah Kawatir masalah 
biaya mbah? 

 

Mboten tek mbak, kula mpun masa 
bodo, mbak niku lare-lare “ wis koe 
orak usah mikir biaya buk, wis 
pasrah”  
Ndak mbak saya sudah masa bodo, 
itu anak-anak mbak yang bilang” 
buk ibu ndak usah mikirin biaya buk, 
udah pasrah saja” 
 
Kula niku lek kaya cah cilik, pasrah, 
“ anger aku diobatna rene aku mesti 
waras” ngoten mbak. Nggih kalih 
nenyuwun kalih gusti a mbak, kula 
nggih dalam hati ngggih rengang 
rengeng ngonu a mbak, “gusti kula 

Dukungan dari anak-anak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasrah pada Tuhan, mujizat datang. 
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nek Gusti maringi saras nggih gusti 
paring umur panjang paring saras, 
nek Gusti ngersakke nggeh mangga 
kula mupun siap. Nggih mpun 
mujijat Tuhan nikua mbak. Lek 
mpun stadium 3 tek mbak hamper 
sekawan. Nek tesih diparingi umur 
ngantos sakniki, kula rak ancen 
maturnuwun sanget mbak kalih 
Gusti.  
Saya itu malah kaya anak kecil mbak 
pasrah di bawa berobat kesana 
kemari aku pasti sembuh gitu mbak. 
Ya minta sama Tuhan juga dalam 
hati ngomong “ Tuhan kalau Tuhan 
memberikan kesembuhan, Tuhan 
kasih umur panang, tapi kalau Tuhan 
memimnta kembali silahkan Tuhan 
saya sudah siap”. Ini sudah mukjizat 
Tuhan mbak, sudah setadium 3 
hampir 4 mbak. Tapi masih dikasih 
umur panjang sampai sekarang, saya 
benar-benar berterimakasih sama 
Tuhan. 
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Yang membuat Semangat niku Hati 
yang gembira nggih? 
Yang membuat semangta itu hati 
yang gembira ya mbah? 
 

 

Nggih mbak niku panci, wis pasrah 
mateb, digawe seneng ataine. 
Iya mbak itu memeng benar, pasrah, 
percaya, yakin dan dibauat gembira 
hatinya 

Hati yang gembira membuat 
semangat. 
 

 

 

Mbah sur memutuskan berobat ke 
salatiga itu kenapa? Kan dulu di 
suruh kemo di Karyadi? 
Mbah Sur memutuskan untuk 
berobat ke Salatiga itu kenapa kan 
dulunya di suruh kemo ke karyadi? 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lha ten Karyadi, karyadi mboten 
saget dibilang percuma, terus di 
paring alamat sking mbal lin ten 
salatiga” “jajal si dek ibuk gowo rene 
, golek ana disik nggko nek wis 
ketemu ibuk jaken, sapa ngerti nek 
ketemu tambanane dek..” lha mbak 
lin niku tanggane mrika Surabaya 
wonten sing berobat mriku ten 
salatiga lek berhasil.  
Akhire rak mbak dipadosi dinten 
minggu nek mboten salah 
kempanggih, lek terus seninne 
istirahat kesel, trus selasane kula 
diangkatake mrika. Kalih ten mrika 
nggih tangklet-tangklet kalih 

Keputusan berobat di salatiga karena 
dokter Karyadi mengatakan kemo  
percuma. 
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doktere” kalo biayanya belum ada 
terus gimana dok?” ya ndak papa 
nanti kalau control diangsur. 
Lha di Karyadi ndak bisa mbak, 
sudah dibilang percuma, terus di 
kasih alamat di Salatiga dari Mbak 
Lin “ coba dek ibuk dibawa ke sini, 
cari dulu nanti kalau sudah ketemu 
ibuk diajak kesana. Siapa tahu 
disana ketemu obatnya” Mbak Lin 
itu tetangganya  di Surabaya ada 
yang kena kanker juga mbak, terus 
dibawa ke Salatiga kok sembuh. 
Akhinya mbak dicari hari minggu 
terus ketemu. Hari seninnya istirahat 
capek, selasanya saya di bawa ke 
sana. Di sana juga tanya0tanya sama 
dokternya “kalau biayanya belum 
ada terus gimana dok?” dokternya 
bilang “ ndak papa nanti kalau 
control bisa diangsur” 
 
Ha lek nate ra mbak ndek sesasi niku 
obate telas, tek mboten gadah diwit 
ngge control wong semono adohe. 
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Trus ditelpon kalih pak doktere 
“kamu itu sudah ndak sayang lagi 
sama ibukmu ya? Kok sudah 
waktunya control kok ndak dibawa 
control?” 
Pernah mbak waktu itu satu bulan 
obatnya habis, ndak punya uang 
sama sekali untuk control wong jauh. 
Terus ditelepon sama Pak 
Dokternya” kamaunitu sudah ndak 
saying lagi ya sama ibukmu? Kok 
sidah waktunya kok ndak dibawa 
control” 

 
 
Pernah suatu kali obat habis dan 
tidak punya uang untuk kontrol 
sampai ditelepon oleh dokter. 
(kepedulian dokter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Niku minum obate lama mbah? 
Minum obatnya lama ya mbah? 
 

 

Nggih selama 6 bulan a mbak sing 
mimic obat terus, lajeng control 
selanjutnya mpun mboten diparingi 
obat. Nek kula sanjang kalih pak 
doktere “ini ndak dikasih obat dok” 
trus doktere “ ndak buk, ini ibuk 
obatnya makan buah, pokonya 
jangan sampai telat makan buah ya 
buk tiap hari” ngoten tek mbak. 

Minum obat setiap hari selama 6 
bulan 
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Iya mbak lama. 6 bulan mbak yang 
setiap hari harus minum obat. Lalu 
control selanjutnya sudah tidak di 
kasih obat saya Tanya “ ini sudah 
ndak dikasih obat dok?” dokter 
bilang “ ndak buk, ini obatnya ibuk 
makan buah, pokoknya jangan 
sampai telat makan buah ya buk tiap 
hari” gitu mbak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waktu minum obat niku mboten 
nate jenuh ngoten mbah? 
Pernah merasa jenuh ndak mbak 
waktu minum obat? 
 
 

 

nggih, obaate kula niku teka 
sembarang sak unine uwong niku 
kula mimic tek mbak. Sing mahkuta 
dewa, kunir putih, sing sarang semut 
sedaya mbak, leh pingin waras niku. 
Iya, obat saya itu semuanya mbak 
apa saja yang dibilang sama orang 
saya minum mbak. Ya mahkota dewa, 
kunir putih, ya sarang semut semua 
mbak, karena ingin sembuh itu. 
 

apapun yang disarankan dokter dan 
orang-orang dituruti agar sembuh. 
 
 
 

 

Waktu minum obat niku mboten 
nate jenuh ngoten mbah? 
Pernah merasa jenuh ndak mbak 

Nggih niku mbak pingin waras, lek 
apa wae ditedak, obate dimimik, 
mboten Cuma nyagerke obat dokter 

semangat minum obat karena keingin 
dan keyakinan akan sembuh. Sempat 
ada perasaan lelah minum obat 
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waktu minum obat? 
 

nggih kalih obat jawa tunggile sing 
kunir putih sembarang-barang. Sek 
mbuhh mbak kaya mpun mblenger 
Ya itu mbak ingin sembuh, apa saja 
dimakan, semua obat diminum, ndak 
Cuma obat dari dokter saja, obat 
jawa juga ya kunir putih semuanya. 
Sampai mambuk obat mbak 

 

 

Setelah pengobatan sampai sakniki 
mboten nate nyeri-nyeri ngoten 
mbah? 
Setelah pengobatan sampai hari ini 
ndak pernah sakit lagi mbah? 
 

 

Nggih kadang-kadang nek kesel niku 
kaya nyangklak ngoten mbak. Trus 
rasane teng greges trus nyangklak 
ngoten mbak 
Iya mbak, kadang-kadang kalau 
capek itu pegel gitu mbak kemeng. 
Terus rasanya demam gitu mbak 

 

Terkadang jika terlalu lelah muncul 
rasa sakit. 

 

 

Terus ngunjuk napa mbah? 
Terus minum apa mbah? 
Setelah niki kontrol malih kontrol 
ten Salatiga?  
Setelah ini nanti kontrol lagi ke 
Salatiga? 
 

 

Niku ditumbaske klorofil anak 
wedok mbak 
Dibelikan anak peremuan saya 
klorofil mbak 
Mpun suwi mboten kontrol mbak, 
nggih mangke kontrol nek ngraoske 
mboten kepenak.  
Sudah lama mbak ndak control lagi, 

kontrol lagi ketika merasakan sakit. 
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ya nanti control lagi kalau 
merasakan sakit mbak 

 
 
Mboten dicari kalih dokter? 
Dicari sama dokternya ndak? 
 
 
 

 

Nggih doktere nggih” kok ngantos 
dangu bu mboten control, sing 
diraoske napa?” ngoten paling mbak 
Ya dokternya Cuma bilang” kok 
sampai lama bu ndak control, yang 
dirasakan apa?” gitu paling mbak 

 

Dicari dokter. 
 

 

 

Berarti kontrole niku nek ngraoske 
mboten kepenak ngoten nggih? 
Jadi kontrolnya itu setiap 
merasakan ndak enak dibadan gitu 
ya? 

 

Nggih, wong doktere kula tangkleti 
mawon mbak “ ngantos pinten taun 
dok?” “nggih mboten nganti taun buk 
mangke nek ibu ngraoske napa, 
gadah keluan napa ngoten tindak 
mriki mawon control” 
iya, wong donternya saya Tanya “ 
sampai berapa tahun dok?” ya 
nggak sampai tahun buk, pokoknya 
setiap ibu merasakan apa, punya 
keluahan apa, langsung kesini saja 
control”. 

Ketika ada keluhan langsung kontrol. 
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Pertanyaan Jawaban Kata Kunci Analisis 
Terakhir kontrol itu bulan apa 
Budhe? 
Sebelum bulan mei itu pernah 
kontrol lagi? 
 

Bulan Mei,  
Terakhir bulan Agustus, harusnya 
sampai oktober. Tapi bulan Agustus 
aku berhenti. Trus baru kontrol lagi 
bulan Mei iku mau (itu tadi), trus 
doktere bilang disuruh berobat lagi 
lanjut sampai 5 tahun. Malah sampai 
ini ndak kontrol lagi hahahahaaaa  

Terlihat ada ketidakpatuhan dalam 
pengobatan. 
 
 

 

Lha Budhe memutuskan kontrol lagi 
setelah terakhir kontrol bulan 
Agustus itu kenapa? 

Ndak terasa, ya ndak ada apa-apa 
cuma pengen tahu aja, pingin dicek 

Alasan kontrol keingintahuan. 
 
 

 

Trus dokternya bilang apa? 
 

Ya ndak bilang apa-apa, dicek sudah 
baik, semua baik.. 

  

Kok harus diperpanjang lagi sampai 
5 tahun, kan sudah baik? 
 
 

Ya ndak tau, padahal hasilnya juga 
baik. Kalau di banding dengan Mas 
Nono itu malah bagus Mas Nono. 
Jadi dikatakana normal itu diangka 
0-22 atau 23, lha Mas Nono iku 1, 
berapa, lha nek aku 6, berapa ngono 
(gitu), kan baik?  

Hasil check up baik 
 

 

Trus setelah kontrol bulan Mei 
kemarin di kasih obat? 
 
 
 

Iya dikasih obat, mesti iku angger 
bar kontrol mesti diweki obat. 
Setelah kontrol bulan Mei itu ndak 
kontrol lagi sampai sekarang 
Iya dikasih obat, pasti itu setiap 
kontrol pasti dikasih obat. Dan 

Setiap control pasti diberi obat. 
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setelah kontrol bulan Mei itu, tidak 
kontrol lagi sampai sekarang. 

Lha kenapa Budhe? 
 
 

Hemmm hahahaa, jenuh ngombe 
obat ahhaahaaa, yo disamping adoh, 
trus nek ning nggone Kartini kuwi, 
iyo sih ndekkae kuwi kudune HI kan 
kudune ning nggone dr Maria, trus 
ning nggone Kartini, jane dokterku 
Pak. Eko iku yo ngekei surat, ngene 
“pokoknya surat ini, ndak usah ke 
Kartini, dan nggak usah ke dr. Maria 
langsung ke sini bisa” 
 
Hemmmm hahhaa, jenuh nggombe 
obat ahahahhhaa,ya disamping jauh 
terus kalu ke Kartini itu, ya dulu iya 
harusnya pake HI kan harus ke 
tempatnya dokter Maria dulu baru 
ke Kartini. Sebenernya sih dokterku 
Pak Eko itu sudah memberi surat 
gini “pokoknya pakai surat ini tidak 
perlu ke dr. Maria atau ke Kartini, 
langsung dibawa ke sini bisa” 

Jenuh, jauh dan harus mengurus 
administrasi yang rumit. 
 
 

Jenuh (Faktor internal subjek 
berhubungan dengan kepribadian), 
Jarak (faktor demografis), Asuransi 
Kesehatan yang rumit, mempengaruhi 
perilaku kepatuhan subjek dalam 
melakukan kontrol. Hal in juga 
berdampak pada kepatuhan subjek 
dalam mengkonsumi obatnya 
 

Selama ndak minum obat itu keluhan 
napa budhe? 
Selama ndak minum obat itu ada 
keluahan apa Budhe? 

Ndak, ndak ada keluhan apa-apa, 
ndak ada nyeri-nyeri tah pie ndak 
ada 
 

Tidak ada keluhan apa-apa selama 
tidak minum obat. 
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Ndak-ndak ada keluahan apa-apa, 
ndak ada nyeri-nyeri atau apa gitu 
ndak ada. 

 
 

Trus setelah minum obat juga ada 
efeknya apa budhe? 
 
 

Ndak-ndaak ada efeknya apa-apa, 
obatnya satu macem, diminum satu 
hari satu. Kecuali kemarin pas 
periksa darahku 200, terus dikasih 
obat meneh tapi ya rak tak ombe. 
Lek pakane” obat iku diombe, dituku 
larang-larang” 
Lek aku “ moh, engko ndake aku 
terpancang karo obat” singobat darah 
tinggi, nek sing obat kemo yo teko 
tak ombe. 
Ndak-ndak ada efeknya apa-apa, 
obatnya satu macam diminum satu 
hari satu. Kecuali kemarin pas 
priksa kan darahku 200 jadi dikasih 
obat lagi tapi ya tetep ndak saya 
minum. Terus ayahnya bilang “obat 
itu dimunum sudah dibeli mahal-
mahal” terus saya jawab”ndak mau, 
nanti malah aku tergantung sama 
obat” itu yang obat darah tinggi 
kalau yang obat kemo ya tetap saya 
minum. 

Tidak ada efek dari obat, 
ketidakpatuhan karena takut 
bergantung pada obat.  
 

Kepatuhan subjek juga dipengaruhi 
oleh kekhawatiran ketergantungan 
pada obat (Faktor internal) 
 
 
 
 

Awalnya sakit niku rasanya pripun Orak kroso Ruth, awale ra? Awale Tidak terasa apa-apa awal sakit,  
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budhe? 
Awalnya sakit itu rasanya seperti 
apa to budhe? 
 
 

penyakit kuwi ra? 
 Saya tau kok kaya ditunjukkan oleh 
Tuhan Yesus, kaya ana benda hidup 
ning njero koyo kendat-kendut 
ngono, tapi ndak sakit.. 
Ndak terasa Ruth, awalnya penyakit 
itu kan?. Saya tahu itu seperti 
ditunjukkan Tuhan Yesus kalau ada 
benda hidup didalam berdenyut gitu, 
tapi ndak sakit. 

hanya seperti ada benda hidup 
berdenyut di dalam. 
 
 

Sebelum itu ndak pernah kerasa apa-
apa? 
 

Tapi aku pas mbiyen iku aku kok 
lupa-lupa ingat iku ancen ana 
mringkil cilik ngono, tapi kan orak 
tak perduli pas iku. Apa iku sing dadi 
gedi sak iki opo liya.. iku ancen sing 
tak iling-iling. 
Tapi aku dulu aku agak lupa dulu itu 
memang pernah ada benjolan kecil 
gitu, tapi tidak saya pedulikan saat 
itu. Ya itu yang saya ingat-ingat 
 
Trus bar niku terus diambil, baru 
kemo. Hasilnya itu di PA ke  rumah 
sakit Telogorejo. Saat itu aku disuruh 
menunggu, tapikan aku rak sadar pas 
iku. Trus ndelalah hasile teko, pas 
aku sadar satu jam. Trus aku ditanya 

Pernah ada benjolan kecil dulu, tapi 
tidak diperdulikan. 
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mau kankernya ganas jadi harus di 
bersihkan disesek semuanya. Andai 
kata aku rak sadar yo mungkin iku 
mau ditutup lek sesok aku dioperasi 
meneh ah.  Kan nek kankere orak 
ganas, Cuma diambil penyakite, nek 
ganas dijupuk kabeh. 
 
Baru setelah itu diambil dan dikemo. 
Hasilnya itu di PA ke RS. Tlogorejo. 
Saat itu saya disuruh menunggu, tapi 
sayakan tidak sadar. Kebetulan 
hasilnya dating satjam kemudian 
saat saya juga sadar. Terus saya 
ditanya sama dokternya ini 
kankernya ganas jadi harus disesek 
semuanya. Andai kata saya tidak 
sadar waktu itu ya mungkin ditutup 
dulu terus besoknya baru ditanya 
dan dioperasi lagi. Kan kalu 
kankernya itu tidak ganas Cuma 
diambil penyakitnya tapi kalau 
ganas harus diambil semunaya. 

Waktu pertama tau, ada benda hidup 
itu trus gimana? Reaksi pertamanya 
apa? 
 

Pertama aku Pengalaman mas Nono 
kae, aku terus ngombe daun sirsak 
sik aku, terus tak popok daun bisole 
sing ko mburi kuburan iku.. karena 

Pernah minum obat herbal, membuat 
dokter sempat ragu 
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 itu ya doktere sempat terkecoh, iki 
ganas opo ora wong sempet gembuk 
 
Pertama saya pengalaman dari Mas 
Nono itu, saya langsung minum daun 
sirsak dulu terus tak tempeli daun 
bisole yang ambil dibelakang makam 
itu. Karena itu dokternya juga 
sempat terkecoh, ini ganas atau 
enggak wong sempat lunak. 

 
 

Berarti keras nggih budhe? 
Berarti keras ya Budhe dulu? 
 

Hekee keras, trus tak kei iku dalam 
waktu satu minggu lagek aku priksa. 
Priksa nok Jepara, terus karo doktere 
“ ini ya saya mamografi” “ lha ndak 
sakit kok dok, kenapa 
dimamografi?” “lha justru yang ndak 
sakit itu yang bahaya, nek sakit 
malah ndak papa”. “ lha apa dok?´” 
lha dugaan sementara si ini 
tumorganas” iku wis reti iku pak 
Suryadi, 
Wis bariku tensemarang, trus 
seminggu setelah dimamografi dan 
lain-lain terus baru operasi. 
 
Iya keras, treus saya kasih itu dalam waktu 
seminggu baru saya periksa. Periksa di 

Benjolan keras 
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Jepara, terus sama dokternya “ ini saya 
mamografi” “lah ndak sakit kok dok, 
kenapa dimamografi?” “lha justru yang 
ndak sakit itu yang bahaya, kalau sakit 
malah ndak apa-apa” “lha apa dok?” 
“dugaan sementra sih ini tumor ganas” 
Padahal sudah tahu itu Pak Suryadi. 
Setelah iyu ke Semarang, seminggu setelah 
dimamografi baru dioperasi. 

Lha taune, kalo itu kanker? 
Tahunya kalau itu kanker? 
 

Ya hasile PA iku mau, PA setelah 
operasi. Berarti kan diagnosis dokter 
iku mau bener. Terus abis itu kemo 8 
kali. 
Ya hasil PA itu tadi, PA setelah 
operasi. Berartikan diagnosis dokter 
itu benar. Setelah itu baru kemo 8 
kali. 

Setelah operasi menjalani kemo 8 
kali. 
 
 

 

Kalo mau kemo ngantri dulu budhe? 
Kalau mau kemo ngantri dulu 
budhe? 
 

Ngantri, sakiki malah orak, pokoe 
dikei resep saka dokter trus resepe 
kon dokok nek apotik, ditinggal ngga 
apa-apa, ngko nek wis wayae kemo, 
wis ketemu hari ne lagi diambil trus 
kemu dadi rak usah opnam. Lha nek 
dulu harus opnam dulu.  
Ngantri, sekarang tidak. Pokoknya 
dikasih obat dari dokter. Resepnyo 
disuruh bawa ke apotek ditinggal 

Proses yang rumit saat akan 
menjalani kemo. 
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ndak apa-apa. Nanti kalau sudah 
waktunya kemo sudah ketemu 
harinya baru diambil. Jadi ndak 
usah opnam. Kalau dulu harus 
opnam dulu.  

Perasaannya gimana budhe waktu 
pertama kali tahu sakit kanker waktu 
itu?  
 
 

Sing tak wedini iku anakku, anakku 
ijih cilik-cilik. Nek masalah lain-lain 
aku wis pasarah. Aku wis ngerti nik 
penyakit iku mau mesti mateni 
uwong.  
Yang saya takuktkan saat itu Cuma 
anak saya. Anak saya masih kecil-
kecil. Kalau masalah lain-lainnya 
saya sudah pasrah. Saya sudah tahu 
kalau penyakit ini bisa membunuh 
orang 

Kekhawatiran pada anak-anak, 
pasrah 
 
 

 

Itu pkiran pertama?  
 

Nek kanker iku pokoe wis mesti 
mati. Tapi sing tak ilingi anakku. 
Nek aku mati anakku piye? Pokoe 
aku kudu berjuang. Wediku ning 
anakku bukan ning penyakitku 
malah. 
Kalau kanker itu pasti mati. Tapi 
yang saya ingat-ingat itu anak saya. 
kalau saya mati anak saya nanti 
gimana? Pokoknya saya harus 
berjuang. Saya takutnya ke anak-

Perjuangan karena anak-anak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menyemangati diri sendiri untuk 
terus melakukan pengobatan (faktor 
kepribadian & faktor internal 
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anak saya bukan ke penyakit saya 
malah. 
 
Lha terus aku pokoe mpuk-mpuk 
awakku dewe pokoe aku kudu 
semangat, wis pokoe aku berobat 
pasti sembuh. Percaya nek waras 
Saya terus memupik diri saya 
sendiri, aku harus semangat. 
Pokoknya aku berobat pasti sembuh. 
Percaya sembuh 

 
 
 
Menyemangati diri sendiri. 
 
 
 
 
 

Reaksinya orang-orang sekitar 
gimana  
budhe?  
 
 

Orang-orang sekitar malah tertarik 
sama aku, kok iso semangat ngono..  
Orang-orang sekitar malah tertarik, 
kok aku bisa sesemangat ini. 
 

Semangat karena anak, percaya 
sembuh, harus semangat 
 
 
 

 

Lha yang membuat semangat itu 
apa?  
 
 
 

Iya anak, pokoe dalam hati aku harus 
sembuh dan pasti sembuh. Wis piye 
ya pokoe percaya nek aku mesti 
waras. Setiap obat masuk iku pokoe 
aku doa aku sembuh.. percaya itu 
harus,  nek rak ngono yo menawa ne 
nglempret. Obat pertama iku ancen 
semangat.. tenan iku ancen 
pengalaman. Trus nek ning pati 
wilasa kan ancen rumah sakit 
Kristen, iku ana kunjungan 

Semangat karena anak, percaya 
sembuh, harus semangat 
 
 

Motivasi berasal dari ank-anak 
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didoakan.. trus aku “ iya dok sembuh 
kok pasti sembuh” trus doktere “iya 
sippp itu” 
 
Iya anak, pokoe dalam hati aku 
harus sembuh dan pasti sembuh. 
Gimana ya pokoknya percaya kalau 
saya pasti sembuh. Setiap obat 
masuk saya berdoa “aku sembuh”. 
Percaya itu harus kalau ndak gitu 
mungkin ya putus asa. Obat pertama 
saya itu memang semangat benar itu 
saya membuktikan pengalaman saya. 
Terus kalau di panti wilasa kan 
meemang rumah sakit Kristen itu 
ada kunjungan didoakan saya bilang 
“ iya dok sembuh kok pasti sembuh” 
terus dokternya “iya sip itu” 
 

Waktu nunggu kemo berobat-atau 
kontrol itu ketemu sesama 
 pasien kanker ?  
 
 
 
 

Iya ketemu, uakeh.. ya da cerita 
mereka yaaa ketoke piyee.. aku 
malah tak tiliki neng kamare crita-
crita.. wong piye ya ketoke kan 
mondok tapi waras, wong ngenteni 
obat kemo tok.  
Iya ketemu buanyak ya cerita sama 
mereka, mereka ya gimana gitu. 

Memberi semangat pada sesama 
pasien kanker 
 
 

Subjek dan sesama pasien kanker 
saling memberikan dukungan sosial 
satu sama lain dalam menjalani 
pengobatan. 
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Saya malah njenguk ke kemarnya 
cerita-cerita ya gimana sepertinya 
sih opnam tapi kan sehat Cuma 
nunggu obat kemo. 

Pernah ada keluhan ndak budhe, 
selama menjalani rangkaian 
pengobatan?  
 
 

Nek saya ya sejak awal memang tak 
awali bahwa saya harus sembuh… 
jadi apapun saya jalani. Ya pokoe 
perasaanku pingin sembuh, semangat 
yo rak nduwe perasaan piye..  malah 
kepetok sing pada-pada lara kanker 
nok rumah sakit ki malah do guyun 
tek ruth..  
Kalau saya ya sejal awal memang 
tak awali bahwa saya harus sembuh. 
Jadi apapun saya jalani. Ya pokoe 
perasan saya ingin sembuh, 
semangat dan ndak punya perasaan 
gimana-gimana. Malah kalau ketemu 
yang sesama sakit kanker itu malah 
pada bercanda ruth. 

Saling menghibur dan bercanda 
dengan sesama pasien kanker 
Banyak yang menyesal karena 
malakukan kemo setelah para, dan 
lbih memilih alternative lebih 
dahulu. 
 

 

Apa ada dari teman-teman yang 
gagal menjalani pengobatan ? 
 
 

Selama ini kok terus saya sudah ndak 
pernah hubungan jadi ngga tau.. 
padahal ya punya nomernya.. tapi 
kok wis ndak hubungan.. 

  

Dari cerita sesama pasien kaner ada 
yang mengeluh ndak budhe? 
 

Ya ana, malah ndee gela, bar operasi 
malah gak gelem kemo, malah nggo 
alternative, akire menyebar.. trus 
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 ndekne trus piye ngono.. makane aku 
memberi semangat mereka..  
Ya ada, malah dia menyesal setelah 
operasi ndak mau kemo malah pakai 
alternative akhirnya terus menyebar. 
Dia jadi gimana gitu, makanya saya 
memberi semangat mereka. 

Nggunjuke obat lama nggih budhe?  
Minumnya obat lama ya budhe 
 

Iyaa, kan setiap hari 
 
 

  

Pernah lupa ndak budhe minum 
obat?  
 

Ndak, ndak pernah lupa.. mulai 
setelah sinar iku minum obat 
terusssss ancen isine.. nek sing rak 
tak ombe iku obat darah tinggine.. 
Sinare kuwi senen sampe jumat 
selama 30 hari, soale nek sabtu 
minggu prei. Susahe iku nek antri 
sinar ikua, sing didisikna iku sing 
wong-wong njero sing do mbayar 
larang-larang iku.. lek alate mbok 
siji. Iku sing aku sek nelangsa.. wong 
jam 4 pajar iku wis do antri, lek aku 
jam 7 rono iku mboh entok nomer 
piro, lagek maju sinar  jam 4 
Ndak, ndak pernah lupa. Mualai 
setelah sinar itu Cuma minum oabat 
terus isinya. Kalau yang ndak saya 

Tidak pernah lupa minum obat. 
 
Perjuangan untuk menjalani sinar 
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minum itu obat darah tingginya. 
Sinarnya itu dari senin sampai jumat 
selama 30 hari, soale kalau sabtu 
minggu libur. Suusahnya kalau antri 
sinar itu lho. Soalnya yang dilayani 
lebih dulu yang orang dalam yang 
bayar mahal-mahal itu dan alatnya 
Cuma satu.itu yang saya bener bener 
merasa nelangsa banget.. Jam 4 pagi 
aja sudah pada antri. Kalau saya 
jam 7 baru ke sana itu ndak tahu 
nanti dapat nomor berapa, baru 
maju sinar jam 4 sore. 

Terus setelah dokter mengatakan 
harus kontrol setiap bulan selama 5 
tahun terus sudah memutuskan 
pripun?  
Setelah dokter mengatakan harus 
control lagi selama 5 tahun sudah 
memutuskan gimana budhe? 
 

Hee, malah aku rak ngetok.. aku sih 
rencanaku meeh control 3 bulan ato 
4 bulan sekali, tapi sampai sekarang 
belum.. 
Iya malah saya nggak muncul. Saya 
sih rencananya mau control 3 atau 4 
bulan sekali tapi sampai sekarang 
belum. 

Karena tidak menjalani pengobatan 
secara rutin, tahapan treatmen 
pengobatan ditambah. 
 
 
 

 

Trus nanti kalau 3 bukan sekali trus 
ditambah lagi sama dokternya 
gimana? 
 

Karena gini dokternya sih nakono 
terus karo budhene wong nek ning 
rumah sakit kan ketemu. Endi adimu 
mbek kangamu kok rak kontrol-
kontrol . karena pengalaman yang 
sudah sudah itu kalo sudah lima 

Sering ditanyakan dokter, banyak 
yang sering kambuh setelah 5 tahun 
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tahun ada yang kambuh jarene ngono 
sing ndak control.. 
Karena gini dokternya sih 
menenyakan terus sama Budhenya. 
Kan kalau di rumah sakit sering 
ketemu bilang” mana adikmu sama 
kakakmu kok ndak control-kontrol?” 
karena pengalaman yang sudah-
sudah itu kalau sudah lima tahun 
sering ada yang kambuh apalagi 
yang dak control. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berarti ada kemungkinan kalau 
kanker itu bisa tumbuh lagi?  
 

Iyo heeem, makane doktere.. “sing 
kuatir iku orak wonge malah 
doktere” ngono ntuke muni.. 
Iya begitu, makanya dokternya 
bilang” yang khawatit itu bukan 
pasiennya tapi dokternya” 

Doktenya yang khuatir bukan 
pasiennya 
 
 

 

Alasan apa sih yang membuat tidak 
kontrol?  
 

Adohhh, yok nek ring kartini iku 
wegah ngenteni sek gemes aku, 
ngenteni sek antri aku sek roso-roso 
ngunu. Ning kartini iku antri ngurus 
surat rujukan ke sana. Tapi akhire 
sampe di gawekna surat pak eko ben 
aku rak sah antri. Tapi akhire yo aku 
rak rono hahahahahah 
Jauh, ya kalau ke Kartini itu malas 
harus nunggu antri makanya saya 

Jauh, malas repot  
 
 

Alasan jarak yang jauh (faktor 
demografis), malas repot (kepribadian 
subjek termasuk faktor internal) 
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malas. Di kartini itu antri buat 
mengurus surat rujukan ke sana. 
Tapi akhirnya sampai dibutakan 
surat Pak Eko supanya ndak usah 
antri ya saya tetap nggak kesana. 

Kenapa budhe? 
 

Lha mbuh rut hahahha, lha yo 4 sasi 
iku mau,, sakjane sih September, tapi 
durung sida-sida sampai sak iki, tapi 
sampai skrng ngga ada keluhan. 
Nggak tahu Ruth hahahaa, iya 4 
bulan itu tadi harusnya sih bulan 
September kemarin, tapi belom jadi-
jadi sampai sekarang, Cuma ndak 
ada keluhan apa-apa sih sampai 
sekarang. 

  

Mboten wedi budhe?  
Tidak takut Budhe? 
 

Yo wedi-wedi sithik aa 
hahahahahahahh, tapi jarene dokter 
sih wis apik makane aku wani orak 
control. Kan pas control bulan mei 
kemarin kan dicek kuabeh.., dicek 
darahe, usg, di foto paru-paru ne lha 
hasile iku baik-baik semua..  
Ya ada takut-takut sedikitlah 
hahahahaahhaa, tapi kata dokternya 
sudah baik makanya saya berani 
nggak control. Waktu control bulan 
Mei kemarin dicek 

Ada ketakutan kalau kambuh,  
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semuanya..,darahnya, USG, difoto 
paru-parunya juga dan hasilnya baik 
semua. 

Berarti yang membuat minum obat 
rutin, kemoterapi rutin itu apa 
budhe? 
Lalu yang membuat rutin minum 
obat dan kemoterapi itu apa budhe? 
 

Ya semangat iku mau buat anak-
anak. Sing jelas aku sek bosen nek 
ancenan ngombe obat iku 
Ya semangat itu tadi, buat anak-
anak. Yang jelas saya memang 
bener-bener bosen yang namanya 
minum obat. 

Bosen minum obat 
 
 

 

Berati pernah merasa jenuh nggih?  
jadi budhe pernah merasa jenuh ya? 
 
 

Hiya a jelas ha, lha anger dino ngobe 
obat wae kok.. mulane aku rak 
kontrol ben aku rak entok obat. Obat 
larang-larang nek rak tak ombe 
Iya jelas, ya wong setiap hari harus 
minum obat kok. Makanya aku ndak 
control itu supaya ndak dapat obat. 
Obat mahal-mahal nanti juga ndak 
saya minum. 

Ketidakpatuhan akibat bosan minum 
obat. 
 
 
 
 
Jenuh mengkonsumsi obat setiap hari 
 
 

Jenuh (faktor internal subjek) 
 
 

Mahal ya budhe obatnya?  
 
 

Hee larang kok, tapi kan pake askes 
belinya.. nek orak yo totalan raa..lha 
nek lara nok garuda iku mbayar 
doktere satus selwe kok mbiyen isih 
80, wong lara rak mbayar, malah rak 
lara kudu mbayar. 
Iya mahal, tapi kan aku pake ASKES 
belinya, kalau tidak ya bayar mahal. 

  



 

 

HASIL WAWANCARA SUBJEK III 

 

199 

 

Soalnya kalau sakit di Garuda itu 
bayar doktrenya 125ribu, dulu masih 
80ribu. Padahal sakit ndak bayar 
malah ndak sakit harus bayar. 
 
 

Itu harus kontrol dulu budhe untuk 
dapat obat? Ndak boleh minta resep 
trus ditebus di apotik?  
Untuk dapat obat itu harus control 
dulu budhe? Atau boleh minta resep 
lalu ditebus sendiri diapotik supaya 
tidak periksa? 
 
 

Ndak, lha nek ngono berarti tuku 
obat dewe, lha nek obate larang? Lha 
aku jenuh ngombe obat iku lhoo.. lha 
kon ngombe obat terus padahal wis 
sehat. 
Enggak, kalau gitu berarti saya beli 
obat sendiri, obatnya mahal.. aku tuh 
jenuh minum obat.. masa disuruh 
minum obat tiap terus, padahal 
sudah sehat 
 
 

  

Pernah lupa ndak budhe minum 
obat? 
Budhe pernah tidak lupa minum 
obat?  
 

Ndak, tapi ndak pernah lupa.. lha 
piye wis dituku larang-larang tek 
yow is angger diombe eman-eman.. 
wong sek wis direwangi ning 
semarang kesel-kesel trimane nggo 
njupuk obat kuwi mosok orak 
diombe.. yo nek control yo orak 
diapak-apakno kok, anger di weki 
obat iku ntok kok. Lha nek control 
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iku malah do gluwehan kok  
“lho kok lama ngga kesini? “ iyoa 
dok kan semarang masih banjir jd 
ngga kesini hahahaa”  
Lupa tidak, ya gimana orang sudah 
dibeli mahal-mahal ya wis diminum 
aja eman-eman. Sudah sampe dibeli 
di Semarang capek-capek cuman 
buat ngambil obat aja masak ndak 
diminum. Kalau control itu nuga 
ndak diapa-apain kok Cuma dikasih 
obat aja. Malah pada bercanda 
sama dokternya. “kok lama nggak 
kesini?” “iya dok Semarangkan 
masih banjir jadi nggak kesini 
hahahaha” 
 
Lha kan ndek wingi aku ancen wes 
suwi rak control makane trs dicek 
kuabeh iku.. trus besoknya hasilnya 
jadi, baik.. tapi ttp harus control.. lh a 
iku mau si doktere “ lha iyo sing 
kuatir iku malah orak pasiene tek 
malah doktere” kan takute nek 
dikuatirkan tumbuh lagi gitu.  
Kemarin kan memang aku sudah 
lama ndak control makanya terus di 
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cek semuanya. Besoknya hasilnja 
jadi dan baik tapi tetap harus 
control. Iya itu tadi sampe dokternya 
bilang kalau yang kuatir itu 
dokternya bukan pasiennya. Karena 
ditakutkan nanti tumbuh lagi.  
 
 

Yang terpikirkan “ aku harus 
sembuh, aku harus semangat” apa 
alasannya budhe?  
 
 

Ya itu anaku masih kecil kecil,yang 
jelas iku yo kuwi anak.  dari awal 
kan sing tak tangisi kan iku, orak 
nangisi aaku malah nangisi anak-
anakku 
Anakku masih kecil-kecil yang jelas 
itu. Dan dari awal yang membuat 
saya sedih itu anak, yang saya 
tangisi itu anak bukan penyakit saya. 
 

Yang membuat sedih adalah anak-
anak yang masih kecil. 
 
 
 

 

Dari anak-anak sendiri gimana 
melihat ibunya sakit? 
 
 

Anak-anak si ngga gimana-gimana 
orang masih kecil juga, jd mereka 
gak ngerti. Dan memang saya tidak 
menunjukkan ke anak-anak. 
 
Nek pas kemo kae ancen aku sek 
susahh temenan wahh kemo iku 
ncen, mulane wong do moh kemo 
iku ancen ngrasakke. Nek pas kemo 

Perjuangan untuk menghadapi efek 
kemoterapi yang sangat luar biasa. 
 
 

 



 

 

HASIL WAWANCARA SUBJEK III 

 

202 

 

gak sakit, nek bar keme iku lho 
besoknya. Sehari setelah kemo 
wahhh orak kena dikata temenen nok 
weteng iku ngluwehi wong meteng. 
Wiss mbooh orak isa dikata, wiss 
mbuhhh orak isa ngarani aku wisan 
rasane piye aku nek anu iku 
nggemborr dewe.. mbak yunik 
nawane krungu nek aku ngemborr 
“hehhhhhhhhh” ngono 
Kalau yang kemo memang saya yang 
bener bener sedih dan susah.. 
memang kemo itu memang.. 
makanya banyak orang yang todak 
mau dikemo karena merasakan sakit 
yang luar biasa. Saat kemosih ndak 
terasa apa apa. Tapi setelah kemo 
itu bener-bener sudah nggak ada 
kata untuk menggambarkannya.. 
rasanya di perut itu melebihi orang 
hamil saya kalau sudah tidak tahan 
terus teriak sekencang-kencangnya 
Mbak Yunik mungkin sering dengar 
saya teriak. 

Setalah kemo berarti langsung 
pulang nggih?  
Budhe setelah kemo berarti langusng 

Pulang, misale aku antri obat dina 
senen, aku minggu sore iku mangkat, 
mbe antri kamar engko obat teko iku 
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pulang ya? 
 
 
 

lagi kamis. Jadi selama senen, selasa, 
rebo iku ya aku jalan jalan 
hahahahahah, ngko terus jumat sore 
baru boleh pulang.  
Pulang, misalnya aku antri obat hari 
senin. Aku minggu sore berangkat, 
sama antri kamar nanti obat dating 
baru hari kamis. Jadi selama senin, 
selasa, rabu ya aku jalan-jalan 
hahahaaa. Nanti baru jumat sore 
baru boleh pulang. 
 

Waktu nahan efek kemo niku gimana 
budhe?  
Waktu nahan efek kemo itu gimana 
budeh?Bisa diceritakan? 
 

Yo iku mau, kaya rak kuat-kuat to.. 
kemo pertama.. tapi sing aku 
merasakan puanass sek koyo embuh 
ikua, wetengku sek puanasss sek 
koyo mbuh-mbuh a, iku ya pas kemo 
ke tujuh ah.. panuss nok njero, 
sampe rak isa BAB, trus  ya kui loru 
tenan.. trus dikasih dulkolak.. wahh 
nek bar kemo iku yo nganu ah rut 
rasane kaya ngono kae rak doyan 
mangan paling orak patang ndina 
setelah kemo. Maeme iku kentering, 
pohong, apel yo buah-buah ngono 
iku itu selama 8 kali 
Ya itu, kayak hampir-hampir nggak 

Kemo yang plaing menyiksa adalah 
kemo ke 7. Tidak bisa makan, makan 
hanya umbi-umbian dan buah. 
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kuat waktu kemo pertama. Tapi yang 
aku bener-bener nggak karu-karuan 
itu sampai perutku puanas rasanya 
sudah ndak bisa digambarkan ya 
waktu kemo ke 7. Aku sampai nggak 
bisa BAB, sakit bener-bener sakit. 
Terus minum dulcolac. Kalau setelah 
kemo itu Ruth rasanya ya kayak 
gitu.. ndak doyan makan paling 
nggak ya 4 hari setelah kemo baru 
mau makan. Selama ndak doyan 
makan ya makanya itu ubi, apel, 
singkong yang kayak gitu.. dan itu 
selama 8 kali 
 

Berarti ndak pernah dahar nasi? 
Berarti nggak makan nasi ya budhe? 
 
 

Ndak pernah, padahal harus makan 
nasi.. lha piye wong weroh nasi koyo 
mungsuh tek. Ruh masakan opo 
ngono iku wis moh-moh temenan. 
Sing radak doyan iku pecel.. iku tah 
nek wis hari k 3-4 ngono. Liyane 
pecel iku aku weroh. Mambu wae 
iku wiss moh-moh temenan. Jadi 
selama kemo iku mau mangan ku ya, 
tela, pohung, kentering mbek buah 
iku mau.  
Nggak pernah, padahal harus makan 

Tidak bisa makan nasi setelah kemo 
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nasi.. gimana waktu lihat nasi aja 
rasanya kayak musuh. Liat masakan 
apa aja bener-bener ndak mau. Yang 
agak suka itu Cuma pecel.. itu aja 
kalau sudah hari ke 3-4. Selain pecel 
yang aku lihat, wong baunya aja 
saya ndak mau kok bisa muntah 
bener-bener nggak mau lihat. Jadi 
selama kemo aku makanya ubu-
ubian, singkong, buah itu aja. 
 

Anak-anak melihat mamanya sehabis 
kemo bagaiman? Karena ada 
beberapa perubahan fisik 
 

Ya wis biasa sih, digeguyu malah 
kok ahahahhahhahhah, lha kan 
nganu Adit kan tau kumat iku 
nuangissss rak meneng-meneng 
gara-gara bar tak tinggal operasi iku, 
lha terus tak jak jalan-jalan nggo 
sepeda motor mbe Arum ndeke tak 
kempit nok tengan.. nangis terus 
ngono a sepanjang jalan.. lhaa aku 
kan wis gundul pas ik.. tak nggo 
nyepeda motor nok ngare bu alaim 
iku topiku kena angina lek nglebat 
ngono.. trus cah loro iku mau do 
nguyuuu mekekelen, lek akau meluu 
nguyuu a nok tengah ndalan.. bariku 
Adit lek lagek iso meneng..  

Ketika kehilangan rambut malah 
menjadi hiburan buat anak-anak 
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Ya sudah biasa sih, malah pada 
ketawa kalau lihat hahahahahah. 
Malah ada cerita lucu waktu itu Adit 
lagi ngambek nangisss terus nggak 
diem-diem gara-gara tak tinggal 
operasi kan jadi ndak ketemu aku 
lama. Akhirnya tak ajak jalan-jalan 
pakai sepeda motor sama Arum. Adit 
ditengah terus belakangnya Arum, 
dia nangis terus gitu sepanjang jalan 
nggak diem-diem. Saat itu aku sudah 
gundul tak buat naik sepeda mptor di 
depannya Bu. Alim topiku kena 
angin terbang. Terus akhirnya anak 
dua itu ketawa terbahak-bahak 
ngetawain aku gara-gara topiku 
lepas. Akhirnya Adit baru berhenti 
nangisnya gara-gara liat topiku 
lepas kena angina.. aku juga ikut 
ketawa nggak berhenti-berhenti. 
 

Pengalaman luar biasa ya budhe? Wahh rak anggera, di operasi rak 
kroso, kemo nek kui, kemo si rak 
piye-piye bar kemo kuwi lhooo.. 
bokk-bokk..luar biasa ancenan. 
Mulane akeh wong rak gelem kemo 
iku gara-gara kuwi, aku sek  ojo 

Perjuangan setelah kemo yang luar 
biasa. 
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meneh-meneh ancen ngrasakno 
kemo anak bojoku ajaa.. temenan 
ancen nek bar kemo iku ancen tak 
akoni sangat menderita.. iku lempe-
lempe ancen.. rak anger lemes rak 
iso ngopo-ngopo wong rak iso 
kelebon opo-opo kok.  
Wah bener-bener luar biasa. Waktu 
dioperasi nggak terasa, lha kemo itu. 
Kemo sih ngga gimana-gimana 
setelah kemo itu lhoo ya ampun.. 
bener-bener luar biasa. Makanya 
banyak yang nggak mau kemo gara-
gara itu. Jangan lagi-lagi deh 
merasakan kemo, anak, suamiku 
jangan sampai. Memang setelah 
kemo itu menderita. Nggak Cuma 
lemes bener-bener nggak bisa 
ngapa-ngapain, makan aja nggak 
bisa mual terus. 
 

Sebelum kemo itu puasa dulu budhe?  
 

Orak, anger dicek semuanya, nek 
semuanya baik boleh kemo.. 
maksude kondisi tubuh, tekanan 
darah.. wis pokoe tek-tek mbengke 
lah di cek. Mula nek meh kemo iku 
kudu fit ben kuat.. wong efeke nek 

Harus fit jika mau kemo. 
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bar kemo iku ngono kuwi.  
Enggak, Cuma dicek semuanya, 
kalau semuanya baik boleh kemo. 
Maksudnya kondisi tubuh, tekanan 
darah.. pokoknya macem-macem. 
Makanya kalau mau kemo itu harus 
fit supaya kuat soalnya efek setelah 
kemo itu seperti itu.  

Berarti setelah ini nanti mau kontrol 
rutin lagi?  
 
 

Iya control tapi nanti yoo 
hahahahhahaah, nek aku sih ancen 
meh tak anu dewe pokoe patang sasi 
pisan lah, gampangane ngono. Ben 
di cek kabeh.. pengen ku sih ngono 
ance ruth. 
Iya control tapi nanti yaa 
hahahhaaa. Kalau aku sih memang 
mau tak atur sendiri pokonya 4 
bulan sekalilah. Supaya dicek 
semuanya, aku sih pinginnya gitu 
Ruth.  
 

Mau kontrol lagi tapi nanti dulu 
 

 

Yang membuat itu, napa sih budhe?  
Yang membuat malas itu apa sih 
budhe? 
 

Yo ikua, jenuh, adoh, nduk aku kaya 
rasa-rasa ngono males.  
Ya itu jauhhh, terus saya seperti 
malas gitu. 
 
 

Alasan tidak control, jauh dan malas 
 
 
 
 

Jauh (faktor demografis), malas 
(faktor internal) mempengaruhi 
kepatuhan subjek dalam minum obat 
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Lha niki kan kondisinya sudah 
membaik, apa sih keinginanya 
setelah kondisi pulih?  
 
 

Ya, kalau dulu waktu sakit sih saya 
selalau berdoa “ Tuhan berikan 
kesembuhan, berikan umur panjang, 
dan kesempatan untuk melayani” 
begitu  

Perjanjian dengan Tuhan 
 
 

Tahap ke tiga Elisabeth Kubler-Ross, 
yaitu tawara menawar. Jika subjek 
sembuh, subjek akan melakukan 
pelayanan 
 

Sekarang sudah ndak merasakan apa- 
apa?  
Sekarang budhe sudah tidak 
merasakan apa-apa lagi? 
 
 

Sudah endak, wong bar operasi 
sampai sekarang yo ndak merasakan 
piye-piye ngono. Mbiyen malah iki 
(sambil menunjuk bekas operasi) nek 
didemek iku orak kroso, tapi sakii 
nek didemek iku wis kroso. Mungkin 
akibat dari kemo kan sel-selnya trus 
dimatikan. Nek akibat dari sinar iku 
ya guosong ngono a 
Sudah engga, setelah operasi sampai 
sekarang ya ndak merasakan 
gimana-gimana tuh. Dulu malah 
(sambil menunjuk bekas 
operasi)kalau dipegang ndak kerasa 
apa-apa, tapi sekarang kalau 
dipegang sudah teras. Mungkin 
akibat dari kemo 

Setelah operasi sampai sekarang 
sudah tidak ada keluhan apa-apa 
 
 
 
 

 

Kalo disinar rasanya bagaimana 
budhe panas ya? 
 

Ndak-ndak kerasa apa-apa.. tapi 
patangane jare pasien-pasien sing bar 
sinar iku orak entuk kena banyu.. nek 
kena banyu iku mblonyok, wis kaya 
kaleng nek kena pans ngono..  
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makane aku sek 3 sasi rak adus.. 
pokoe jangan sampe kena air iku 
pantangane.  
Nek kena banyu yo mblonyok.. 
malah rak waras-waras..  
Nggak kerasa apa-apa.. tapi 
larangannya kata pasien-pasien 
yang sinar itu jangan sampai kena 
air, kalau kena air nanti luka kayak 
kaleng kena panas. Makanya aku aja 
3 bulan ndak mandi. Itu aja 
larangannya jangan sampai kena 
air, kalau luka nanti malah nggak 
sembuh-sembuh. 

Waktu pertama kali disuruh kemo itu 
sudah tau efeknya?  
 

Iya sudah, sudah siap, sudah tahu 
pasti gundul aku mengko. Wis pokoe 
pingen waras. Cuma baar ngerti do 
rontok ngene iki rambutku, lagek isa 
nangis aku lagian, maune rak piye-
piye terus do rontok iku koya sek 
nelangso ngone.. nek aku pas ngilo, 
tak jongkati broll, tak jongkati 
meneh broll,, ngono..  hahaha kaya 
sek nelangsa ngono.. mulane sek rak 
wani jongkatan.  
Sudah siap, sudah tahu pasti nanti 
gundul aku nanti. Pokoknya ingin 

Sudah tahu efek kemo sejak awal. 
Baru sedih dan menangis ketika 
rambut mulai rontok 
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sembuh. Tapi waktu tahu rambutnya 
pada rontok aku baru nangis. Ya 
awalnya ngga gimana-gimana 
setelah itu pada rontok. Aku sampai 
ngga berani ngaca,setiap kali sisiran 
pada nyangkut disisr. Rasanya itu 
nalangsa banget, sampai ngga 
berani sisiran. 
 
Anehe iku ngene,,, bengi iku orak 
gene-gene isih apik, aku keramas yo 
rak apa-apa, bareng isuk lek bar adus 
trus jongkatan tek iso do rontokk 
brolll-brolll.. ndung aku sek sedihhh 
ngono entke des,, sek nelangsa 
haaaha . kan aku 2 minggu setelah 
kemo lagek gundul iku.. kemo 
pertama trus 2 minggu kemudian. Ya 
pingin waras yo ancen ngono iku a, 
malah gundul tak go riwa-riwi lek 
trus putune mbak wengci iku ntuke 
muni, “ mbah-mbah itu ada orang 
gila mbah” malah aku diarane wong 
edan kok hahaha..  tapi teko tak 
jalani dengan iklhas.. aku harus 
sembuh demi anak-anak ngono a.. 
hhaaha  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 minggu setelah kemo rambut mulai 
rontok. 
 
Diterima kalau mau sembuh harus 
Gundul ya diterima.  
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Anehnya itu gini, malem itu engga 
kenapa-kenapa masih bagus, orang 
aku masih mandi keramas juga kok. 
Eh paginya setelah mandi aku 
sisiran pada rontok sendiri-sendiri 
nyangkut disisir. Rasanya sedih 
banget,, sampai habsi rambutnya 
nelangsa banget. Aku gundul baru 
2minggu setelah kemo kan. Kemo 
pertama terus 2 minggu kemudian 
gundul. Ya pingin sembuh, dan harus 
begitu.. malah gundul aku buat pergi 
kemana-mana, terus cucunya Mbak 
Wengci itu bilang “mbah-mbah itu 
ada orang gila mbah”  malah aku 
dikira orang gila hahhaaa. Tapi 
takjalani dengan ikhlas, aku harus 
sembuh demi anak-anakku gitu 
haahhaa 
 
 

Nggih empun Budeh… maksih  
Iya budhe saya kira cukup, 
terimakasih 
 
 

Hee iya sama-sama..  
 
 

  

Yuswane budeh pinten ? 48   
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Budhe umurnya berapa ya? 
 

 

Namane ? 
Nama lengkapnya? 
 
 

Surya Cahyaningrum   
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LAMPIRAN 4, 5, & 6 
(Surat Kesediaan Menjadi Subjek) 
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SURAT KESEDIAAN MENJADI SUBJEK PENELITIAN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, 

Nama     : 

Tempat/Tanggal lahir  : 

Alamat    : 

 

Menyatakan bersedia menjadi subjek penelitian dengan judul 

Kepatuhan Minum Obat Pada Pasien Kanker yang dilaksanakan oleh 

mahasiswa dengan, 

 

Nama    : Rut Insri Ayurini 

NIM    : 10.40.0116 

Fakultas/Angkatan  : Psikologi/2010     

        

 Menyetujui, 

 

           

       (   )  


