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LAMPIRAN 3 

PEDOMAN WAWANCARA 

TINDAKAN SOSIAL  ORANG TUA  PADA ANAK PENDERITA 

KANKER  

(Studi Deskroptif Kualitatif Orientasi Kesehatan untuk Memperoleh  

Penyembuhan Orang Tua  Pada Anak Penderita Kanker di RSUD 

Soetomo ) 
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IDENTITAS SUBYEK 

1. Nama : 

2. Alamat : 

3. Umur : 

4.  Posisi dalam keluarga : 

5. Pendidikan terakhir : 

6. Jumlah anggota keluarga : 

7. Jumlah tanggungan  

8. Pekerjaan subyek : 

9. Rata-rata penghasilan keluarga setiap bulan 

Kata Pengantar 

 Saya adalah mahasiswa departemen sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Airlangga saat ini sedang menempuh studi akhir yaitu skripsi dengan judul 

tindakan sosial  orang tua  pada anak penderita kanker (studi kualitatif orientasi 

kesehatan untuk memperoleh  penyembuhan oleh orang  pada anak penderita 

kanker di RSUD soetomo ) 
 Kami berharap bapak/ibu bersedia menjadi responden dalam penelitian ini dan 

memberikan informasi yang kami butuhkan. Hasil penelitian ini akan digunakan bahan 

kajian dan diskusi sebagai sarana atau media belajar yaitu menggunakan teori teori 

sosiologi untuk menganalisis fenomena fenomena sosial tindakan sosial  orang tua  pada 

anak penderita kanker  
  Segala informasi yang bapak/ibu berikan akan kami jamin kerahasiaannya. terima 

kasih atas kesediaan bapak/ibu untuk menjadi responden dalam penelitian 

kami. 
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IDENTITAS PENDERITA KANKER 

10. Nama anak : 

11. umur : 

12. kelas 

13. jenis kelamin 

14. Berapa bersaudara dan Anak keberapa? 

RIWAYAT PENYAKIT KANKER  

15. Penyakit apa yang diderita anak subyek? 

16. Sekarang sudah stadium apa? 

17. Sejak kapan mengalami sakit? 

18. Berapa lama anaknyanya menderita kanker? 

19. Bagaimana gejala awal ketika sakit kanker? 

20. Apa keluhan/ rasa sakit awalnya? 

21. Bagaimana kronologi anaknyanya  menderita sakit ? 

22. Secara medis apa penyebab penyakit yang diderita anak subyek? 

23. Apakah ada anggota keluarga yang pernah menderita kanker? 

24. Bagaimana kondisi subyek saat ini dibandingkan dengan awal terkena 

penyakit 

Tersebut, apa semakin membaik atau justru memburuk? 

TINDAKAN SOSIAL ORANG TUA PADA ANAK PENDERITA KANKER 

DI RSUD SOETOMO 

25. Saat awal mengetahui anaknya sakit, apa yang dilakukan oleh subyek? 
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26. Pengobatan apa yang pertama kali dilakukan ketika anaknyanya mengalami 

sakit? Gejala kanker? 

27. Apakah subyek pernah berganti pengobatan? 

28. Pengobatan apa saja yang pernah dilakukan oleh subyek untuk kesembuhan 

anaknya? 

29. Dari mana mengetahui anaknya sakit kanker?  

30. Pengobatan medis dilakukan oleh subyek pada anaknya stadium berapa? 

31. Apakah subyek pernah mengusakan kesembuhan selain dari jalur medis? 

32. Pengobatan alternative apa yang pernah diusahakan subyek untuk kesembuhan 

anaknya?? 

33. Apakah subyek pernah mengusahakan pengobatan dengan meminta bantuan/ 

doa dari dukun /kyai/paranormal?  

34. Apakah subyek pernah mengusakan kesembuhan putrinya dengan melakukan 

ritual keagamaan/ khusus, misalnya mengadakan doa bersama dll? 

35. Bagaimana subyek membujuk anaknyanya untuk melakukan pengobatan? 

36. Bagaimana proses belajar anaknyanya setelah mengalami sakit? 

37. Apa hambatan pengobatan pengobatan yang pernah dilakukan? 

Latar belakang  tindakan  sosial orang tua dalam menentukan metode 

pengobatan yang dipilih  

38. Bagaimana kondisi anaknyanya semakin baik/buruk setelah menjalani 

pengobatan terakhir? 

39. Bagaimana metode pengambilan keputusan subyek dalam proses 

penyembuhannya? Apakah subyek banyak melibatkan keluarga? 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI TINDAKAN SOSIAL ORANG ... TITIN NURJANAH



6 
 

40. Dari mana subyek mengetahui informasi mengenai metode pengobatan yang 

Sedang dijalani atau yang dulu pernah dijalani? 

41. Hal-hal apa saja yang menjadi latar belakang subyek dalam memilih metode 

Pengobatan yang sedang dijalani saat ini? 

42. Dari mana sumber dana subyek untuk membiayai seluruh pengobatan penyakit 

Subyek? 

43. Berapa biaya yang dikeluarkan oleh subyek selama pengobatan? 

44.  Bagaimana dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh penyakit yang sedang 

Diderita oleh subyek? 
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LAMPIRAN 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Transkrip MZ 
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X :Bapak namanya siapa?  

Y :M. zainuri  

X:Alamatnya mana pak?   

Y : Jln.kyaimojo, RT 5 RW 2 ngrowo bojonegoro ,  

X : rumah saya juga deket dari situ pak, saya sukorame perbatasan lamongan 

dengan bojonegoro  

Y : Kita itu sebagai oang tua ya lillahitaala kita berusaha semaksimal mungkin  

dengan ridho Allah kira diwajibkan yang penting usaha dulu kemudian 

menyerahkan padanya  

X: bapak umur berapa ya? 

Y: kalau gak salah 42 

X : pendidikan terakhirnya bapak? 

Y: SMP 

X: jumlah anggota keluarganya  

Y : 5, 5 itu  saya, ibu, yang paling kecil 6 tahun 0 besar, yang kedua yang sakit ini 

sekarang kelas 2 SMP yang paling besar SMP kelas 3  

X: jumlah tanggungan keluarganya pak? 

Y: jumlah yang saya tanggung 4 

X:  bapak pekerjannya apa pak? 

Y: kuli saya, kuli bangunan  

X:  kalo rata-rata penghasilan perbulan berapa pak ? 

Y: gak tentu mbak wong kadang kerja kadang tidak 1,5 juta lah  

X :  kalau nama adiknya pak? 
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Y: shanty aprilia  

X:  sekarang adiknya umur berapa? 

Y: kalau gak salah umur 11 tahun ini yang ini anak saya (menunjuk seorang anak 

yang sedang makan di bangku seberang ) 

X : ini adiknya sakit? 

Y: leukemia  

X:bagaimana pak anaknya sampai terkena leukemia 

Y:  menerima keadaan semua saya terima  orang kalau berbuat didunia pasti akan  

mendapatkan balasan di akherat nantinya  semua itu sudah saya toleransi dari 

lubuk hati yang paling dalam  makanya akalau saya dapat coban kaya gini itu 

cobaan saya  apa kelakuan saya di dunia  pernah apa sama orang gitu  makanya 

anak sya sampai kena leukemia  jadi itu cobaan berat bagi saya karena  begitu 

saya tahu dari rumah sakit itu  yang bisa melawan itu ya hanya anaknya sendiri  

leukemia itu kalau anak mentalnya baja  sebetulnya kalah  tapi kalau takut, 

sering depresi  diperiksa tidak mau, minum obat tidak mau  kebanyakan 

meninggal  masalah medis tetap saya jalani  saya sebagai umat manusia 

kebanyakan meminta, manata hati kembali hati nurani  membersihkan diri dari 

serakah dan sombong insyaallah allah akan membantu 

X  ini adiknya pengobatannya sudah mencapai tahap apa pak? 

Y: ini sekarang karena  anaknya bisa menangani sendiri  peran orang tua dan 

dokterkan hanya membantu  yang penting itu adalahanaknya sendiri, kalau 

penyakit itu tidak bisa diatasi  akhirnya anaknya akan tambah parah, kalau 
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sudah begitu hanya berharap keajaiban saja, mentalnya harus kuat  kita hanya 

mendorong  

X: caranya bagaimana pak? 

Y:  caranya mislanya di ruangan ini  di rumah sakit kan banyak yang sakit  

namanya anak kan takut ta, wong orang tua juga kadang takut  kalau saya 

nggak itupun pernah terjadi  saya dan istri saya bentrok  mulut, saya gini  anak 

saya diajak pergi  temannya meninggal kanan kirinya itu , saya tidak  begini 

saya bilang santi itu anak  yang tidak nurut sama orang tua yang tidak mau 

ditangani oleh dokter  dia menangis, dia pertama kali juga begitu  pas diimpus 

saja berontak  saya dekkem begini (kedua tangan bapaknya mendekap ke dada)  

awal di UT gak mau dia  perawatnya di injek injek , akhirnya melihat 

temannya meninggal  aditya itu di sebelahnya  kan kalau mau ditransfusi darah 

tidak mau  jadi nangis, anak saya kan waktu itu kelas 5 SD  jadi nalarnya minta 

dielus kalau langsung dimarahi  malah takut, jadi malah saya buat bercanda itu 

gatelan karena gak mau minum obat, darah putih itu kalau elergi dengan kulit 

efeksampingnya adalah gatal gatal itukan disuntik biasanya anak nggak mau  

akhirnya meninggal tidak teratasi  akhirnya dia mengerti, dipanggil dokter dia 

langsung berangkat ke ruangan  langsung mapan, kalau sekarang saya kasih 

uang dia berangkat sendiri kalau misalnya saya repot.pokoknya leukemia itu 

yang bisa melawan ya orangnya sendiri  

X: selain itu pak apakah ada lagi kiat khusunya? 

Y  : kalau soal makanan akhirnya satu rumah ikut tarak  biasanya pakai micin 

sudah nggak pakai mecin, dulu pakai masako sekarang sudah tidak lagi  jajan 
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anak diperhatikan, nggak boleh jajan chiki chiki  pentol ada kecapny ada 

saosnya ada pengawetnya dan mie, mie ayam, bakso . bakso harus bikin sendiri 

tanpa mecin, kalau di rumah gitu lagi pengen bakso ya akhirnya bikin sendiri 

yang tanpa mecin, ayam juga gitu pilih pilih  kalau kita beli di warung kita ragu 

ya beli ayam kampong dipotong sendiri  kita kan orang tua hanya berusaha  

siapa tahu gusti Allah meridhoi orang orang yang berusaha  dari dasar hati 

makanya berat  

X: adiknya ini waktu awal sakit itu umur berapa pak ?  

Y:  kalau gak salah 9 tahun yaitu kelas 5 SD sekarang kelas 2 SMP 

X:  waktu dulu awal sekali gejalanya seperti apa pak? 

Y l: awalnya itu sakit panas gitu ya  saya nggak mengira  tak obtain prtama ke 

bidan,  saya tunggu tiga hari tapi hasilnya  masih sama  dari bidan saya bawa 

ke dukun pijat mungkin dia kelelahan  ternyata masih sama kemudian saya 

bawa ke puskesmas, ke puskesmas kasih obat juga nggak mempan, akhirnya 

saya bawa ke dokter spesialis anak dokternya nggak mau nangani saya dan 

bilang segera dirawat di rumah sakit, saya Tanya loh anak saya kenapa  bawa 

ke UGD transfuse darah habis 4 kantong darah agak merah badannya dari 

pucat. Gejala awalnya begini  kalau malam capek, lemes  malas jalan malas 

melakukan apa apa tapi kalu pagi sehat, tambah suwe tambah ngenderek sering 

mimisan dan gusinya berdarah, lebih sering gusinya berdarah  dia sering kumur 

kumur. Waktu dibawa di RSUD itu setelah transfuse darah disuruh menginap 

tapi saya tidak mau karena rumah saya itu kan 3x5 saya tempati 4 orang satu 

saya  jadi 5 orang  3x5 itu pakai dinding kepang saya takut jadi langsung 
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pulang waktu itu santi emes saya dibilang dokter klau 5 hari harus balik kesini 

lagi, saya pulang di rumah santi bertahan 3 hari anak saya ngedrop lagi 

X: itu setelah dibawa pulang pak? 

Y: iya saya bawa pulang yang waktu itu soalnya saya takut biayanya saya di bus 

itu numpang. Yang kedua itu saya pergi ke rumah sakit itu keadaanya lebih 

parah  akhirnya langsung ditangani  

X: kenapa bapak takut dengan biaya, kan biasanya banyak asuransi kesehatan pak 

misalnya jamkesmas atau BPJS 

Y:  iya waktu itu saya pakai jamkesda  memang benar kan biaya  medisnya, 

dokternya dan ruangannya kan gratis  tapi diluar itu, penambahannya, seperti 

makan dan minum soalnya waktu itu belum kenal adanya rumah singgah. Dan 

juga penambahan obat 

X: itu penambahan obat di dalam resep yang dianjurkan dokter? 

Y: bukan itu diluar resep (menit ke 23) 

 Kalau TF itu anjuran resep dari dokter tapi bukan resep, kala mau anaknya stabil, 

kalau saya cerna sendiri ini saya logika ya  itu buat stamina santi  kayak 

minyak merah apa fungsinya ternyata mencegah  perkembangbiakan sel 

kanker. Jadi kalau saya beli buah naga buah yang mearh merah itu untuk 

penembah darah yang saya usahakan itu bagaimana kaekernya tidak menyebar 

yang pahit pahit misalnya jambu daun merah yaitu jambu yang memang 

daunnya merah  daun sirsak itu saya rebus  saya ambil airnya terus saya 

minumkan. 

X: itu bapak lakukan di rumah sakit? 
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Y: iya di rumah sakit  disni ruang inapnya ya misalnya sedangkan di luarkan ada 

yang buat istirahat gitu ya saya seduh dengan membawa kompor di luar di 

ruangan istirahat ya saya rebus disitu , air itu juga yang saya minumkan bukan 

air aqua langsung tapi saya rebus dulu air aquanya  dan saya diamkan 

X: kenapa pak 

Y: yah namanya kita sudah terbiasa dan anak saya lagi sakit ya biar aman pakai 

banyu godok tapi diluar itu saya juga sering rebuskan suruh merah  daunnya 

jambu klutuk itu yang warnanya merah  dan susu kuda liar itu awalnya satu 

sendok  makan muntah  anak saya saya paksa awalnya masih muntah ini bisa 

sembuh kata saya, Tanya padanya. Itukan baunya  dan rasanya pahit. Terus 

minyak merah satu sendok makan  

X: minyak merah itu dari mana pak? Informasi dari mana pak 

Y : dari teman aktu saya lihat dari  teman yang bawa arom itukan  dari ambon  

satu ruangan yang sama sama leukemia. Jadi awalnya  anaknya lumpuh disiitu 

ada 3 bualan ada perkembangan kemudian boleh pulang, ya saya tanyakan 

belinya dimana, saya bandingkan begini yang pahit pahit  menolak akhirkan 

saya pesan, kemdian datang barangnya  

X: berapa kali pak pesannya waktu itu? 

Y: saya gak menghitung  langsung segini sebotol gede  tujuh ratus ribu itu saya 

dapat segini waktu anaknya masih sakit dan dirawat. Orangnya yang sekamar 

sudah sembuh saya pesan pakleknya  yang dines di irian jaya  saya pesan dan 

dapat sebotol gede  hanis sekarang  

X:  waktu  itu bapak di soetomo menggunkana biaya dengan bantuan pemerintah?  
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Y: iya saya menggunakan jamkesda mbak langsung ngurus  

X: pak apakah sebelumnya ada keluarga yang pernah mengidap kaker? 

Y: belum pernah, saya tahu kanker ini ya dari santi ini yaitu leukemia, penyakit 

diketahui itu kalau gak salah  itu 2 bulan, itu di BF saya nunggu setelah 2-3 

pemeriksaan baru diketahui kalau itu adalah leukemia  

X: Bagaimana sikap bapak waktu itu? 

Y: saya di dalam ruangan ternyata saya Tanya Tanya semuanya sakit leukemia, 

ada banyak temannya, dalam satu hari itu orang meninggal 3-7 orang di 

ruangan itu  

X: bapak pernah mengusahakan pengobatan lain? 

Y:saya pernah ke orang pinter, ya bener itu orang pinter, dia itu begini waktu itu 

saya bilang pak kyai anak saya itu sedang sakit, saya datang ke tiga kyai, yang 

pertama itu  saya dikasih kayak jimat gitu yang ditempel di depan pintu, 

pikirnya gii itu jadi musrik,. Yang kedua itu saya dibawakan air suruh minum 

dan sebagian untuk dibuang di rumkarena rumah saya itu tempat comberan 

atau tempat berkumpulnya setan tapi saya gini kita kan sama sama umatnya 

gusti Allah ya dunia berbeda itu bisa berjalan masing masing  

X: kira kira kapan bapak meminta tolong kepada orang pinter itu ? 

Y: waktu itu anak saya masih induksi 1 bulan 

X: terus berikutnya pak bapak ketemu siapa lagi  

Y: yang terakhir itu saya baru merasa cocok mbak, gini pak kyai itu 

mengibaratkan kalau kita minta itu harusnya ada perantara, kalau mbak mau 

menemui pak presiden ka pasti menemui bawahannya dulu kan tidak langsung 
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menemui pak presidennya, lah begitu juga dengan doa. Saya logika seperti itu. 

say abaca al fatehaj kalo bisa 1000 kali. 

X: bapak tahu informasi kalau ada orang pintar itu dari mana pak 

Y: itu dari saudara , kebetulan rumahnya sana. 

X: apakah bapak pernah mengusahan dari pengobatan lain 

Y: saya percaya medis, tapi yang saya percaya yang utama adalah gusti Allah 

karena dokter itu hanya merupaka perantara  

X: bapak siapa yang biasanya mengambil keputusan kalau anaknya harus ke 

rumah sakit, harus minum obat ini dan  obat itu  

Y: ya saya, saya tapi tidak hanya mengusahakan dari tim medis tapi juga 

pengobatan serta minta tolong saran dari kyai yang tadi, ibunya biasanya 

menungguinya sedangkan saya berusaha di luar. saya juga menilai diri saya 

sendiri, kesalahan kesalahan  itu adalah salah saya, yang menyimpang adalah 

saya  

X: kalau misalnya diitung itung ini ya pak, kira kira dari perjalanan awal 

pengobatan  sampai sekarang itu habisnya berapa pak biaya pengobatannnya ? 

Y: sepertinya 40 juta habis saya mbak, aktu satu  bulan disini kan saya bingung 

saya namanta juga orang yang bukan di rumahnya walau rumah sakit gratis kan 

tapi uga makan itu nggak gratis butuh beli stiker, beli gallon dan beli  macam 

macam, anaknya itu kan juga minta hape  minta tab  itu saya turutin sampai tab 

itu dua, saya pinjam orang 3 juta habis terus 5 juta habis lagi . anak saya itu 

minta pak saya belikan tab. Orang lain pasti bertanya uang dari mana ya dari 

hutang an . saya pinjam lagi dari pak kaji, ya dia Tanya benerr to anakmu loro 
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kanker? Iya pak kaji terus orangnya itu mengantarkan uang untuk 

meminjamkan kepada saya. Ini akhir kahir dia sendiri juga masuk rumah sakit 

graham amerta ya saya juga ikut nungguin, namanya graham amerta kan rumah 

sakit mahal, pasti juga memerlukan biaya yang mahal. Dia gak bilang mau 

minta uangnya tapi aya merasa tidak enak saya pernah ditolong dia  dengan 

keadaan saya begini, tak kasih tahu ya, rumah  3x5 itu tepak itu orangnya mau 

minta pasti tidak tega, tapi hati saya itu tidak enak  akhirnya saja jual rumah 

saya untuk mengembalikan uang yang saya pinjam ke pak kaji itu 

X: bapak tinggal dimana kalau rumahnya sudah dijual? 

Y:  sekarang masih saya tinggali sampai orangnya yang beli  itu mengizinkan 

untuk meninggali,. Tinggali saja pak katanya. Sambil saya berjalan pelan pelan 

membangun rumah saya slagi.  Saya punya sepetak  tanah lagi, wong namanya 

kita kan orang kecil ya saya sambil nyicil nyicil, berdirikan rumah lagi, saya 

cicil cicil dan saya kerjakan sendiri . saya kan ini kena musibah  

X: bapak pernah menerima bantuan dari selain pengobatan gratis dari pemerintah? 

Y: saya kalau diksih orang saya terima tapi tidak pernah untuk meminta pasti ya 

hutang  

X: ini adiknya kan hampir sembuh, ini sudah tahap apa ya pak? 

Y: ini besok tinggal cek BM  untuk ngecek  

X: terakhir atau masih ada lagi tahap pengobatannya? 

Y: nggak tahu katanya ini ini terakhir, biasanya kan 2 tahun  dan ini kan sudah 

dua tahun lewat   ini hari rabu hari rabu depan hari rabu depannya lagi, ada 3 

minggu lagi mau cek, ini sudah menenukan sembuh tidaknya. 
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X : Nama ibu  siapa? 

Y: ibu kholifah  

X:  alamat nya ibu? 

Y: madiun 

X : umurnya ibu? 

Y: 30 tahun  

X: kalau boleh tahun  jumlah anggota  

Y: keluarganya 4, saya, bapak rizal dan dik Zahra  

X: pekerjannya di rumah? 

Y: momong kedua anak ini 

X:  kalau bapaknya kerja apa bu? 

Y: wirasswasta. Ya bangunan seperti itu  usaha serabutan  

X:  kalau kira kira penghasilan perbulannnya? 

Y: 1,5 juta  

X:  kalau di maduin itu, madiunnya atau di desanya ibu? 

Y: di desanya  

X: di desa apa ibu? 

Y:  desa prambon, kecamaan dadangan kabupaten  madiun 

X: adiknya tadi namanya rizal, rizal ini umur berapa bu? 

Y: sudah 6 tahun  

X:  sudah sekolah bu? 

Y: sudah TK B 

X: adiknya sakit apa ibu? 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI TINDAKAN SOSIAL ORANG ... TITIN NURJANAH



20 
 

Y: leukemia 

X:  ini sudah stadium berapa bu? 

Y: ini susdah stadium awal  

X: dari berapa buk saliknya? 

Y: sudah 2 tahun lebih menghada[I sakitnya dari 3 tahun 8 blan itu sudah mulai 

sakitnya mbak  

X: awal gejala nya seperti apa ibu? 

Y: panas dingin panas lagi terus pucat  bentar bentar capek bentar bentar capek  

X: waktu awal awal itu anaknya dibawa kemana bu, waktu itu? 

Y:  ke bidan, terus ke puskesmas katanya tidak apa apa  kasih vitamin kasih 

vitamin gitu  

X:  ibu ke bidan sampai berapa kali? 

Y: berkali kali tapi gak ada perubahan baru ke rumah sakit  langsung lab darah 

X: kalau dari penjelasan dokter  penyebabnya apa ibu? 

Y:  kekebalan tubuhnya kurang, makannanya kan  mengandung pengawet zazat 

kimia dari keturunan juga bisa tapi kalau saya tidak ada  

X: ada peningkatan bu? 

Y: banyak sekali peningkatan dulu  itu ini anak nggak bisa jalan dulu kan pertama 

disini kan  juli 2013 kan ke Soetomo di BM di ambil sumsumnya itu kan belum 

posistif  2 minggu kemudian di BM lagi  terus saya bawa ke alternative ke solo 

itu 3 kali  orang solo itu juga datang ke rumah  bawa temannya dari 

banyuwangi slama 3 bulan saya ke alternative  tapi nggak ada perubahan  gak 

bisa jalan, ininya kecil (memegang kaki anaknya) sampai kelihatan bengkok 
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dan nggak bisa jalan  terus saya bawa kesini lagi  berat badannya turun nggak 

mau makan  

X: kalau di alternative dulu itu bagaimana? Maksudnya wujud pengobatannya  

Y:  terapinya dipijit sama dikasih obat  sama ramuannya sendiri buat sendiri itu  

X: ibu sudah berapa kali ke solo ? 

Y: PP dari madiun ke solo selama 3 bulan, sebilan satu kali  orangnya sendiri 

datang ke madiun itu ada 3 atau 4 kali gitu  

X: kalau obatnya yang dari alternative ada merknya ibu? 

Y: nggak ada soalnya itu kapsul dari ramuan yang dibuat sendiri :  seperti serbuk 

putih itu  

X: nama lembaganya? 

Y: nggak ada Cuma orang kasih tahu 

X: siapa bu yang kasih tahu? 

Y:  ya tetangga itu banyak yang kesana katanya cocok katanya cocok gitu  

katanya alternative gitu  

X:  kalau alternative yang di solo itu biayanya berapa bu? 

Y:  sekali ke sana itu bayar orangnya tiga ratus, ditambah makan dan transport ya 

sekitar lima ratus mbak  

X: bagaimana bu metode/ pengobatannya 

Y: dipijat, dikasih ramuan trus pulang, kalau ramuannya habis kesana lagi   

sampai tiga bulan tidak ada perubahan dan tambah parah , dari sana itu dilarang 

ke rumah sakit 

X:  kalau disana itu katanya sakit apa bu? 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI TINDAKAN SOSIAL ORANG ... TITIN NURJANAH



22 
 

Y:  katanya apa, gak kenapa kenapa katanya  ada yang ikut, ada yang 

mengganggu berupa mahkluk halus , kita ini orang awam tidak tahu (ibunya 

sambil tertawa) 

X: ibu nggak ada syarat lain dari sana selain ke rumah sakit saja? 

Y: nggak ada mbak, ya katanya rumahnya dipagari gitu  

 X: kemudian pindah pengobatan ke dokter, itu atas idea tau rekomendasi sispa 

ibu? 

Y: ya saya sendiri soalnya anaknya sudah kurus dan gak ada perubahan  brat 

badannya semakin turun dan gak mau makan sama skali gak mau makan, terus 

ke madiun lagi , terus di rumah sakit itu transfuse darah 2 kantong terus saya 

minta rujukan lagi dulu kan sudah di rujuk saya minta rujukan  lagi  sini di BM 

lagi baru positif  mau kemo pertama anaknya masih ngedrop  jadi sebulan awal 

disni itu gak masuk obat  

X: berarti sebelum di RSUD itu sudah dirawat? 

Y: sudah,  di madiun di sukodono mungkin ada 5 hari 

X: waktu itu kan dar alternative , ibu pakai kembali ke puskesmas lagi atau 

langsung ke rumah sakit 

Y: langsung ke rumah sakit tapi minta rujukan dlu dari puskesmas 

X: selain di alternative aitu ada nggak bu pengobatan yang lain 

Y: ada yang disini itu juga katanya ak kyai  orang sii ada yang dibawa kesitu 

orang pinter katanya itu Cuma dikasih obat  minyak putih dan air, lha tapi 

disini disuruh  kerumah sakit juga jalan ke situ juga jalan 

X: sekarang apa masih? 
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Y: dulu saja sekarang sudah  nggak, waktu anaknya masih parah da nggak bisa 

jalan  

X:  kalau yang disini it apa buk 

Y: orang bilangnya pak kyai gitu  

X:  kalau yang disana itu anaknya juga dibawa ke sana bu yang ke pak kyai itu? 

Y: ya anaknya dibawa kesana  yang terakhir anaknya nggak dibawa Cuma fotonya 

saja pas awal awal dibawa  yang waktu ngedrop itu yang nggak dibawa  

X: ini ka nada dua usaha menurut ibu perubahan itu dari mana ? perubahan dari 

efek pengobatan  

Y: ya dari dokter  mbak,  kan keduanya berjalan waktu itu.  

X: kalau yang di kyai itu bayar juga bu? Yang di pak kayi itu? 

Y: bayar  lima puluh ribu sekali 

X: itu berapa kali bu? 

Y: setiap lima hari sekali selama 3 bulan itu  itu dikasih minyak kayu putih sama 

minyak yang besar itu  tapi kalau minyak kayu putihnya kalau masih ada nggak 

dikasih lagi  kalau airnya habis di kasihkan lagi  airnya diminumkan   

X:  kira kira kapan berhentinya bu pengobatan yang dari pak kyai itu? 

Y: anaknya sudah baik sekarang, yang awal itu mbak dia gak bisa jalan lumpuh 

selama lima bulan, itu nongkrong aja nggak bisa, jongkok saja ngga bisa 

X: ibu dapat informasi dari mana tentang pak kyai itu bu? 

Y: dikasih tahu oleh saudaranya sini, sepupu dari bapaknya 

X: bagaimana jadi kesimpulan dari satu pengobatan ke pengobatan lainnya? 
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Y: waktu awal itu badannya panas, terus dibawa ke dokter karena merasa tidak 

ada hasil waktu itu masih rawat jalan dan belum diketahui penyakitnya  

akhirnya ke alternative karena alternative tidak ada perubahan akhirnya saya ke 

dokter lagi  terusdi rujuk kesini 

X: di alternative dulu apakah masih menggunakan pengobatan yang dari medis 

bu? 

Y: nggak, mbak  

X: ibu sudah mengusahakan untuk pengobatan medis, al ternatif apakah ada 

pengobatan lain yang  ibu lakukan? 

Y:  ada dari obat herbal TF kalau gak salah saran dari prof bambang  yang 

dirumah sakit, profesornya 

X: itu resep atau diluar resep? 

Y: itu diluar resep mbak, tapi sekarang juga sudah berhenti juga 

X: obat herbal itu belinya dimana bu? Di tempaat profesornya? 

Y: bukan mbak di apotek juga tapi diluar resep dokter , disarankan 

X: itu ibu lakukan sudah berapa lama? 

Y: berhentinya sudah 4 bulan  ini, itu dilakukan dengan seiring berjalannya terapi  

X: sekali tebusan berapa bu? 

Y:  tujuhratus lima puluh isisnya 90 butir  kalau yang biasa itu lima ratus lima 

puluh isinya  60 

X: itu habis sampai berapa hari?  Dan sudah berapa kali nebus? 
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Y:sehari 2 butir, sudah banyak mbak sudah tidak terhitung, kurang lebih satu 

tahun  lebih panjang dari pengobatan lainnya selain dari pengobatan rumah 

sakit  

X:  kalau dari adiknya sendiri pernah gak bu gak mau minum obat atau gak mau 

ke dokter seperti itu  

Y:  kalau minum obat dia ini gak pernah nolak tapi kadang kalau mau berangkat 

kesini  kan searang sudah dua bulan sekali kadang gitu gak mau  

X: ini kata dokter proses pengobatannya tinggal apa? 

Y:  inikan pengobatannya minimal 2 tahun  ini kurang satu kali lagi ngambil obat  

abis itu di BM diperikas lagi  sum sum tulangnya jadi sudah lepas obat nan ti 

tinggal sebulan sekali tinggal leb darah  mudah mudahan bisa selesai  

X: terakhir sudah boleh pulang itu adiknya umur berapa ya?  

Y: Tanggal 4 kalau gak tanggal 3 januari 2014  dia sudah bisa berjalan setelah 

dirawat 3 bulan itu masuk rumah sakit  mulai merawat itu oktober  dan sepuluh 

hari sekali kesini, lima har nginep di rumah sakit lima hari pulang  kemonya itu 

tiga jenis itu selama 3 bulan  abis itu diperpanjang lagi enam minggu sekali , 

itu masa maintenen, pertama kan 12 protokol  itu sudah habis selama tiga bulan 

atau lebih ya  sekarang ganti protocol lagi  ganti protocol brapa ya sampai 110 

minggu  pertama 6 minggu sekali sampai    kali mungkin ya lupa, ini yang 

terakhir  12 kali ini tinggal satu kali lagi  

X: dari rumah sakit ibu di rumah sakit apa ya bu 

Y: saya di kelas 3  

X: Ibu masuknya pakai apa? 
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Y: jamkesmas pertama kali dulu  

X: :  itu ada biayanya atau benar benar gratis? 

Y: gratis, kalau disini waktu opname ya obat obat maha yang tidak dijamin  itu 

beli sendiri, sekarang ini kan 2 bulan ekali  kalau mau tiap bulan ke sini 

obatnya sudah gak nebus sama sekali  yang dijamin itu lima minggu tang gak 

dijamin itu 3 minggu  

X: yang gak dijamin itu obat apa saja bu? 

Y: ada itu lima puluh ribu kaya obat sariawan. Prnah itu ya panah nggak turun 

turun padahal sudah di injeksi, parasetamol habis berapa botol gak turun  yang 

diuat pakai infuse yang besar itu lima puluh  sering panas dulu mbak  

X: ibu inikan ibu dari banyak obat ya mengusahakan kesembuhan adiknya,itu 

biasanyanya idenya siapa harus dibawa ke sini ke sini? 

Y: ya saya sendiri, bapaknya dulukan kerja di Malaysia itu terus tak suruh pulang  

waktu anaknya sakit ini sekarang sudah pergi lagi, banyak hutangnya mbak 

(tertawa) di rumah sakit tiga bulan itu kan  makan dengan biaya sendiri  dengan 

kebutuhan sehari hari belum beli jajannya susunya.  

X : kira dalam pengobatan itu ibu menghabiskan berapa banyak?  

Y: sekitar 20 jutaan  lebih  

X: waktu pengobatan disini ibu sama siapa keluarganya? 

Y: sama bapaknya  

X: kalau larangan dari dokter apa bu? 

Y: oh banyak,  makanan yang mengandung zat kimia  sama pewarna dan 

sejenisnya, lauk pauk yang dibakar kalau buah buahan ya anggur  kalau sedikit 
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boleh tapi kalau banyak ya gak boleh karena mengandung al kohol , durian 

nangka itu ya  

X:Kalau anjurannya bu? 

Y:  sayur sayuran yang hijau  wang warna warni tapi  kalau kubis dan tauge itu 

nggak boleh, kalau rambutan uga boleh tapi nggak boleh banya banyak  lauk 

pauk selain yang dibakar yang tidak boleh  

X: ibu mendapat informasi terkait dengan pengobatan itu dari mana saja 

Y:kalau dari rumah sakit kan langsung dari rumah sakit  kalau alternative juga 

dari tetangga dari saudara saya tinggalnya di desa mbak,  nggak pernah kepikir 

mbak kalau ke Surabaya mau mencari obat itu mbak disini itu kayak mimpi  

X: pendidikan terakhirna ib apa 

Y: SMA bapaknya kelas 2 SMP 

X: ini kan membutuhkan banyak biaya ya bu, ibu dapat dari mana? 

Y: ya dari saudara telp san kemari  saudara dari bapaknya saudara dari saya 

X : sekarang sudah bisa mengembalikan bu 

Y: masih nyicil buat bayar hutang,mbajk 

X: harapannya  

Y: harapannya anak saya ya sembuh tidaj releaf kembali, kalau releaf kembali itu 

mengulang dari nol, harapannya anak saya bisa lepas obat sampai dewasa nanti   

X: kalau masukan untuk ibu ibu yang lain ? 

Y:  jangan lupa berdoa dan lakukan yang terbaik  untuk anaknya  
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X: saya perkenalan dulu, saya titin pak. Saya mahasiswa sosiologi UNAIR sini, 

ini mau kerjakan  skripsi ceritanya, nah… saya itu ambil tindakan orang tua yang 

memiliki anak penderita kangker. Jadi tindakan sosial apa aja yang di lakukan 

gitu.. nanti ada beberapa pertanyan yang saya tanyakan ke bapak  

Y : iya 

X : Jadi santai aja pak, jadi kaya cerita ngalir aja, cerita biasa gitu…sharing-

sharing gitu. Bapaknya namanya siapa?  

Y : abinudin  

X: alamatnya 

Y: kupang, NTT 

X : umurnya ? 

Y : 30 tahun 

X: pendidikan terakhirnya pak? 

Y:SMA 

X: sma, jumlah anggota keluarga? 

Y: 4 (empat) 

X: 4 itu berarti adeknya sama 1 saudaranya, bapak dan ibu? 

Y: lima… lima…  

X: lima, anaknya? 

Y: 3 (tiga) 

X : anaknya tiga, ehh istrinya bekerja pak? 

Y: iyah  PNS Guru 

X: oh, PNS guru. Kalo bapak sendiri? 
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Y: saya wiraswasta  

X: rata-rata penghasilan perbulannya pak? 

Y: Rp. 10.000.000 iyah, oh tidak tentu  

X: ehh, ini ibunya PNS apa pak? Guru atau pegawai pemerintah atau ? 

Y: guru, oh belum masih honor dulu 

X:ngajar SD,SMP,SMA? 

Y: SD 

X: kalo adeknya ini namanya siapa? 

Y: Justin Mundit,  

X: Umurnya berapa pak? 

Y: 8 tahun 

X: 8 tahun, kalo sudah sekolah berati?  

Y: sudah 

X: kelas 1? 

Y: kelas 2 

X: ini anak keberapa pak? 

Y: anak pertama 

X: anak pertama,, berati masih punya dua adek di rumah. Adeknya umur berapa 

sampe umur berapa? 

Y: 5 sama 2 bulan  

X:ow, 5 sama 2 bulan. Cewek cowok? 

Y: Cewek cowok 

X: Cewek cowok, adeknya sakit apa pak? 
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Y: kenapa? 

X: adeknya sakit apa? 

Y: eh, kanker leukemia 

X: kalua boleh tau sekarang ini, sekarang ini udah masuk stadium berapa?  

Y: kanker darah kan gak ada stadiumnya mbak, maksudnya? 

X: gak ada stadiumnya, eh ii sampe seberapa parah? 

Y: awalnya saya tidak langsung di rujuk disini, dirawat di kupang sampe parah 

mungkin awal itu langsung ke sini tapi tidak lama mungkin 10 hari saja, satu 

bulan, satu minggu saya di suru bawa kesini 

X: ini sudah di rawat berapa lama? 

Y: dua tahun, maksudnya 

X:berati dari usia TK pak? 

Y: ia tidak dari usia enam tahun,  

X: enam tahun, oya pak, dulu gejala awalnya gimana pak? 

Y: gimana? 

X:dulu pas awal-awal  

Y: awalnya itu panas demam, sembuh tapi demam lagi, terus batuk batuk  

X:pertama kali yang dilakun itu apa? 

Y: bawa ke rumah sakit dulu, 

X:ehh, rumah sakit mana? 

Y: kupang 

X:terus? 

Y: disiru dirujuk kesini 
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X: ow,, disiru dirujuk kesini 

Y: ia, kanker leukemia LLA 

X: kalo di dr soetomo itu,, rumah sakit apa? Rumah sakit spesialis atau? 

Y: rumah sakit spesialis, ruang sloam lantai 1 

X: rumah sakit salom? Apa? 

Y: rumah sakit sana bagus, ruang besar ada ruang sloam tapi disini lebih bagus. 

X: kalo disana tinggalnya di perkotaan? 

Y: kalau tempat tinggal saya di desa  

X: ow, di desa. kalo dari penjelasan medis, penyakit anak ini kenapa? Kalo dari 

penjelasan medisnya 

Y: dokternya juga belum tau kenapa, kebanyakan faktor atau makanan lah, dulu 

tanya dokter hanya dokter belum jelas  

X: kalo dari awal tentang keluarganya, pernah,,, maksunya pernah ada riwayat 

sakit ? 

Y:belum 

X:sudah dua tahun, dua tahun berjalan, yah pak ya. itu pernah di rumah sakit 

lama? 

Y: 3 bulan 

X: pas awal berati? 

Y: ia 

X:  pas awal tiga bulan itu langsung tiga bulan rawat inap 

Y: ia rawat inap di RSU Dr.soetomo 

X:berati langsung di rujuk kesini 
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Y: ia,, disini kan nginapnya sampai 3 bulan, kalo jalan tiap bulan kesini 

X: pas tiga bulan, perginya perbulan setelah itu? 

Y: ia 

X:dalam perjalanankan 2 tahun kan, dari sakit awal sampai sekarang pernah  

ganti-ganti pengobatan kah pak? 

Y:pengobatan apa? 

X:pernah ganti-ganti pengobatan? 

Y: nggak 

X: obat alternative? 

Y: gak pernah 

X:nggak pernah, cuma disini aja? 

Y:ia di dr soetomo 

X: kalo sampai  pakai obat-obat herbal selain dari medis, selain dari RSU 

Dr.Soetomo ada tidak pak? 

Y: nggak ada  

X: nggak ada 

Y: ngga ada dari rumah sakit saja  

X:kalo misalnya ke tempat orang-orang, misalnya minta doa orang pintar atau 

para normal  pernah nggak pak? 

Y: pernah 

X: kemana aja? 

X: pergi ke pendeta, minta didoakan 
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Y: waktu itu, waktu itu apa anaknya dalam seperti apa? Apa adeknya lagi 

parahnya atau itu dilakkan sambal jalan sampai sekarang  

X: sambil jalan 

Y: ow, jadi masih ada setiap berkala gitu 

X: iya 

Y:kalo dari adiknya sendiri ini, kan masih anak-anak masih kecil gitu ya pak ya,, 

eh… pernah nggak eh,, kaya nggak mau di obati atau sulit di nasehatin 

X: ya, kadang sulit diajak berangkat control 

X:bagaimana cara membujuk adiknya? 

Y:dibelikan mainan mbak 

Y: kalo lagi cek up gini sekolahnya libur? 

X: ia libur, sering tidak masuk sekolah  

X:  ini dari kemarin, udah berapa hari disini? 

Y: satu minggu lebih 

X: satu minggu lebih ya, lagi rawat apa? Cek apa pak? 

Y: control 

X: kalo kata dokter ini prosesnya panjang lagi kah? Atau masih ada 

Y: ia 

X: ow ia ini soal pengambilan keputusan, pas dulu pas adek nya sakit itu yang 

pertama kali memutuskan untuk berobat kerumah sakit aja di bawa ke rsud 

saja, itu siapa? 

Y: kenapa? 

X: ehh,, siapa yang paling dominan mengambil keputusan  
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Y: saya sama istri  

X: yang paling dominan antara dua, bapak sama istri? 

Y: berdua 

X: kenapa bapak memilih pengobatan itu? 

Y: ya kita kan percaya saja sama medis karena sudah teruji.  

X: jadi, ehh,, pengobatan itu di rujuk dari ? 

Y: kupang 

X: dari kupang ya,,, kesini. Saran dari medis. Ini mohon maaf bapak. Kelas apa  

Y: vip di Graha Amerta 

X: di Graha Amerta, kalo sekali kontrol berapa pak? 

Y: dulunya biaya, kalo sekarang biasanya pake BPJS kan 

X:kalo dulunya berapa sebelum pake BPJS? 

Y: 400 lebih 

X: 400 lebih ribu? 

Y: nggak 400 juta lebih selama 3 bulan 

X: oh  pas awal itu ya 

Y: iya 

X: ini berati pake BPJS kelas 1 ya bapak? 

Y: ia  

X: kalo yang dulu sama BPJS ini ada perbedaan gak? 

Y: beda tempat cuma bayar sama 400 lebih 

X: selain itu dari segi obat, pelayanan,  

Y: obat beli sendiri 
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X: ini masih lama tahapnya pak 

Y: ia lama 

X:setelah ini, kira-kira apa? padatau nggak, basanya kan  

Y: ini kan masih check up check up 

X:gak usaha? 

Y: kenapa? 

X: bapak punya usaha? 

Y: nggak 

X:besok kerumah sakit? 

Y:besok pulang 

:ow, sudah pulang. Sudah terimakasih pak, sudah cukup 
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X: Alamat  

Y: PS JKP 16   surabaya 

X: Umur 

Y:  50 

X: Pendidikan terakhir  

Y : S1 ekonomi 

X: Jumlah anggota keluarga  

Y : Jumlah anggota keluarga saya ada 4 sama saya 

X: Pekerjaan ibu sehari hari? 

Y:  Kerja dagang, wiraswasta apaan, dagang mbak main ke butiqe ku jualan baju-

baju siomay kerja bukan punyaku punya kakak saya  

X: Nama lengkap anaknya siapa ibu  

Y: valyas muxalminan ni‘am aqsha 

X: Umur berapa ibu? 

Y: Lahir di bandar  lampung tanggal 11 oktober 1999 kena kanker pada umur 1 

tahun 8 bulan  

X: Leukemia apa apa ibu? 

Y: Leukemia ALL 
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X:Pengobatan apa saja yang ibu usahakan? 

Y: Berobat sampai dengan kurang lebih 10 tahun  pertama 2 tahun releps hairis  

sempat juga transplantasi  terus releps lagi , pelaksanaan transplantasi kurang 

dari dua minggu, syukur alhamdulillah sekarang sudang membaik  sudah 

survival  sudah bebas obat dal alhamdulillah sudah tinggal check up setiap 1 

tahun tapi tak buat ½ tahun biar lebh ketahuan ggitu, jadi pas disini soetomo 

masuk tim tistin kalau pulang sama dokter ugrasena 

X: Kalo sekarang ya 

Y: Ya dari dulu kalau kesini ya ke dokter ugrasena, dokter ugrasena kan yang 

dokter untuk onkologi anak-anak di soetomo  sama prof bambang pramono , 

jadi ya gitu ya serba segalanya orang tua yang harus ngerti dan anaknya kita 

kasih pengertian kalau keluar pakai masker  terus anak saya  gak bisa keluar 

tidak saya izinkan keluar  jrang banget kita ajak keluar, ke mall ke pasar, saya 

niat memang biar cepet sehat anak saya, kami jarang sekali yang namanya ke 

mall mall  kita menghindari tempat tempat umum acara-acara keluarga itu, 

pokonya  niatlah kita puasa dulu, keluar gini musalnya jarak berapa kilo meter 

tiba-tiba anak saya lemes  jadi gak bisa sembarangan waktu itu , waktu pas 

kenaknya kondisinya sangat minimn  itu HBnya kurang sekali iya Cuma 3 , 

leukositnya 25, trombositnya  pokoknya dibawah standart semuanya, 

kelihatanya itu seperti gizi buruk gitu kan karena nafsu makannya berkurang , 

waktu itu 8 dokter yang rekomendasikan kan kita gak tahu  sakit apa belum 

terdeteksi   dari 8 dokter spesialis  dari THT dari benjolan ini , gatel gatel kulit, 
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internis apa semua dokter terus gak bisa jalan  ke fisioterapi ke  otopedi  

semuanya dilakukan  

X: Pas awal awal  belum tahu kanker apa yang ibu lakukan 

Y: Saya termasuk untuk rajin  anak tumbuh kembang itu  terus rajin uga 

bangsanya kayak  imunisasi kayak gitu  namun kan namanya tuhan kasih uji ke 

saya  sayang sama saya sama anak saya  ya tetep saja sampai-sampai kayak 

gini, padahal kurang apa  imunisasi itu paling gemborgembor rumah saya  kan 

tempat untuk posyandu  saya seneng gitu sampai saya punya timbangan  bagian 

bayi itu untuk  tumbuh kembang anak saya itu tak catetin, lomba-lomba bayi 

sehat itu selalu menang  anak saya itu, kurang 2 bulan dia terdiagnosif 

leukemia  pulang kan, saya sering merantau pulang ke jawa  pas ada lomba di 

hero supermarket  waktu itu ada lomba bayi sehat, anak saya menang, lomba 

yang ditayangkan di ANTV bayi sehat menang  dia masih ingat saya  ya lucu 

gitu sampai tidak bisa jalan  alhamdulillah segala macam upaya segala macam 

upaya saya lakukan akhirnya bisa kita lalui, ya seperti itu tadi  sesuai dengan 

medis, bersosialisasi dengan teman-teman yang lain  alternatif untuk 

menunjuang , gak ada manusia manapun pasti akan berusaha semaksiamal 

mungkin pasti ada  dengan jalan apapun yang penting anaknya sehat, ini karena 

kanker darah jadi gak boleh sembarangan  harus kayak apa yang bangsanya  

jamu-jamuan gitu gak boleh sebenarnya  karena istilahnya maaf kan sudah 

jamur ya  dikeringkan apa  karena prosesnya itukan di jemur  kena udara kena 

macam-macam  ini menyebar keseluruh tubuh tidak hanya satu bagian  kalau 

leukemia kan menyebar keseluruh tubuh kankernya  soalnya darah,gak 
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sembarangan , mungkin maaf kayak benjolan disini  bisa ditembak dengan 

radiasi misalnya  cukup dengan tindakan itu  dengan tidakan sinar atau apa, 

tapi kalau leukemia kan seluruh tubuh darah, jadi gak bisa yang model model 

kayak gitu, palig kita pakai air putih, yang tidak terlalu ini setahu saya ya  yang 

dapat beredar keseluruh tubuh yah saya okelah tapi yang bangsanya  anehaneh 

yang harus direndam yang harus digodok berapa ininya  jamu-jamuan macam-

macam gitu  kalau saya pribadi dan medis juga tidak merekomen ya saya gak 

semua sembarangan alternatif bisa oke kan jadi ya kita ombain dengan medis 

juga  kalau kira kira sinergis dan oke ya, kalau gak dan bertentangan ya buat 

apa mbak  kita ngotot sini gak tahunya sel kankernya tambah berkembang  lak 

yo kecer-kecer ya kan gak bersinergi , kalau sosialisasi yang lain ya yang 

seperti yang tak sebutkan  semua pasien semua sama gak ada orang yang sakit 

kanker itu pasti akan menguras segalanya  biaya tenaga pikiran dan semuanya  

ekstra segalanya  

X: Ibu yang transplantasi itu bagaimana ibu 

Y: Transplantasi itu karena kebetulan waktu itu  dokter itu kan di RSCM jakarta  

kita kan sudah kurang lebih 5 tahun berobat  jadi anak saya itu termasuk apa ya  

cerdas ini gitu lo  dikasih obat pasti dia akan naya obat ini apa fungsinya apa?  

Fungsinya untuk tubuhku apa? Namanya apa? Saya rasain dulu saya rasain 

juga  sebagai ibunya saya selalu mearasakan bagaimana obat ini  jadi saya bisa 

ngira-ngira kenapa anak saya tidak mau  kayak apa sih rasanya  saya uga harus 

merasakan jadi tak cicipin  ohh ini kayak gini ohhh ini kayak gini , obat anti 

mual itu ohh rasanya  kayak gini kita tahu ga anak suruh minum obat jadi kalau 
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saya pribadi rasa rasakan dulu kayak apa sih rasanya  kita bisa merasakan kita 

bisa memberikan motivasi ke anak ayo dik diminum, tapianak saya ini 

termasuk anak yang penurut  mau berusaha, semangatnya itu yang saya contoh, 

dia kambiuh terus saya disarankan untuk menolong anak ini  ayok 

dipertahankan dan disarankan untuk transplantasi  tapi gak bisa di indonesia 

waktu itu, saya disuruh milih di belanda  new zelan, australia , saya milih yang 

paling dekat yaitu singapura karena waktu itu saya belum pernah ke luar negeri 

sama sekali kalau di singapura atau malaysia kan masih sama-sama asia, 

akhirnya transplantasi kakaknya semua diperiksa  dan tes akhirnya 

alhamdulillah kakaknya cocok dengan kriteria yang harus dipenuhi  lalu 

dilakukankanlah transplantasi sum-sum tulang belakang.dua tahun 9 bulan saya 

di Singapur dan pulang patokannya kalau sehabis transplantasi itu tidak boleh 

keluar 100 hari  dalam ruangan tranpantasi  kalau semua oke ya kan berhasil 

alhamdulillah semua berjalan lancar, dalam 100 hari itu kalau tidak cocok bisa 

semua keluar darah  keluar dari manapun lubanglubang akan keluar  hidung, 

mulut, pori-pori dan semuanya akan mengeluarkan darah tapi alahamdulillah 

anak saya tidak semua obat dapat diterima oleh badannya, dari yang diambil 

sum-sum tulangnya dengan yang mengambil sum-sum tulangnya , yang 

diambilkan bisa berfungsi kembali dalam waktu 13 jam akan bekerja kembali 

cuman disaat  13 jm itu pantauannya screet sekali  pokoknya kita imbang tapi 

alhamdulillah semua lancar  

X: Itu setelah releps yang kedua bu atau yang pertama? 
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Y: Itu yang pertama tapi setelah itu pelaksanaan seteah 2 minggu dia releps  

makanya dokter singapur bilang yang tadinya waktu datang itu tingkat 

kesembuhan itu 80%  begitu 2 minggu pulang dia bilang tingkat 

kesembuhannya 20%, ya kita berusaha mengingat Allah , 2 minggu menjelang 

itu diradiasi anak saya itu sampai gosong-gosong anak saya , jadi kembali nol 

lagi setelah transplantasi  gak boleh macammacam serumnya itu beda  jadi 

anak saya dibikin kayak bayi yang baru lahir  kayak gitu  semuanya jadi serba 

hati-hati, waktu itu saya pulang  ke indonesia setelah 100 patokan itu , setelah 

itu sebulan boleh pulang  harus ini kayak nol lagi kayak bayi, kalau di singapur 

ndak jadi alatnya yang namanya potoket itu dimasukan ke jantung  jadi kalau 

mau ambil darah tinggal buka tutupnya saja  sudah, sehari berapa liter 2 liter. 

Bangun pagi msuk sendiri semangat anak saya itu  makanya ya alhamdulillah 

disyukuri dengan bayak syukur  ya kayak gini saya syukuri dengan terus 

bergerak  dishare kayak gini  dibagiin kayk gini sama-sama  merasakan apa 

yang dirasakan oleh ibu-ibu  sama kayak saya, moga-moga dengan begini 

membuat anak saya menjadi sehat sempurna, sehat itu mahal 

X: Sebelumnya apakah keluarga ibu pernah menderita kanker 

Y: Ndak tahu  kita, anak saya ini  tapi akhir-akhir ini banyak mungkin  gen itu uga 

berpengaruh   cuman kita kan gak bisa bicara  yang penting bisa kita usahakan  

diobatin kan,  apa penyebabnya kan masih gak bisa diraba  polutan, polusi, 

radiasi, kromosom perpindahan kromosom dari gen kecil 

X: Dulu waktu awal—awal banget itu keluhannya apa? 
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Y: Nafsu makan berkurang, panas dan batuk pilek yang tidak berkurang  sampai 2 

bulan terus  nafsu makan menurun  kalu anak saya ya terus  kakinya bengkak 

ada  yang kalau limfanya gak kuat itu  perutnya gede, terus bisul seluruh badan  

akhirnya sampai pendarahan di gusi. Tapi  yang jelas kalau pendarahan-

pendarahan kayak mimisan itu sudah  gak beres maksudnya ada sesuatu yang 

penyakit darahnya, trobositnya rendah, hyperleukosit juga bisa  

X: Pengobatan pertama kali berarti langsung ke rumah sakit berarti bu? 

Y: Ke dokter spesialis ternyata Cuma dites urin saja, sebelumnya saya baca-baca 

kok dari tanda-tandanya anak saya ini mengarah ke leukemia ya  itu sama 

suami saya dibilang ah jangan terlalu jauh katanya, tak bilang ciri-cirinya itulo 

kayak yang tak baca di media elektronik dan media yang lain, pas ada acara di 

TV gitu saya  saya interaktif apa gitu ya tanya kok mengarah seperti ini, waktu 

periksa ke dokter saya tanya ke dokternya, dok kayaknya saya minta tes darah 

lengkap deh saya taku kalau anak saya kenapa—kenapa, katanya ah ibu ini 

jauh banget  ternyata iya anak saya suspeck ke sana, cuman kan gak bisa 

memutuskan kan saya di lampung  daerah gak bisa karena buat intratekalnya  

susm-sum tulang belakang harus dirujuk ke palembang  kalau gak ke jakarta 

makanya saya ke RSCM  itu ceritanya, harus pakai tes sum-sum tulang 

belakang harus diambil  

X: Ibu inikan banyak yang ibu usahakan ke medis ya buk? Kalau ke alternatif 

pernah gak bu? 
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Y: Iya saya alternatif waktu itu saya ini ken ke waktu itu lagi gencar-gencarya ke 

nurul yaqin itu lo  yang itu pakai air putih itu  pakai asma pakai doa  kita orang 

tua harus sholat tahajjud pas jam sekian , yang jelas ya kita akan lebih 

mendekatkan diri pada Allah saja sama minum-minuman yang model kayak 

gitu, tapi kalau bangsanya kayak yang mahkota dewa  ini saya tidak 

merekomen , tapi yang sifatnya kayak yang tadi itu  atau gak terapis yang  anak 

saya gak bisa jalan ya model model seperti itu  terapi yang ada unsur untuk 

merangsang  refleksasi itu kan merangsang  saraf-saraf nah yang itu yang saya 

terima, tapi yang kira-kira tidak masuk akal atau bertentangan dengan  yang tak 

ceritakan tadi yang tidak bersinergi  dengan ininya kita ya saya gak lakukan 

gitu kita juga harus lihat-lihat metodenya gak sembarangan, boleh gak kita 

tetep konsultasi sama dokter  walaupun ada beberapa hal yang kita tidak 

konsultasi tapi  menurut kita masih masuk akal seperti tadi yang  sekedar air 

atau sari buah dan di asma‘ asma‘i apa gitu kan gak papa  memang semuanya 

ikhtiar  yang jelas kalau saya sih semua ininya itu  apalagi air zamzam itu 

karena saya muslim  luar biasa bagi saya untuk ini kalau mau periksa tak beri 

air zam-zam , saya minumin zam-zam apa saya percaya  punya Allah  

X: Oh iya ibu pernah gak anaknya itu menolak ntuk diajak untuk berobat? 

Y: Pernah,  iya itu efek dari dia minum desametasol itu setelah kemokan dia 

dikasih obat yang supaya maemnya banyak  namanya deksamektasol itu 

efeknya  kan jelek banget ke tulang-tulang dia  osteoporosis ke  psikologisnya 

anak itu  pemurung pemarah tapi makannya bisa sehari sampai 6- 7kali sehari 

menjelang pengobatan, karena dalam kondisi itu berada di rumah sakit ya kita 
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siapkan ini (menunjuk handphone) gadget  mau gak mau itu.  Yang tidak 

menyita tenaga  mau gak mau ya itu sasaran utama anak-anak  yang sakitnya 

kroniskan ya gitu, kalau disanakan gak boleh nonton TV seperti disini jadi 

pakai headset semua  jadi anak fokus, dan mainnya, tapi tetep makannya tak 

ajak  ke pojok-pojok untuk bermain playground  jadi tetap bersosialisasi, kalau 

sekolah ada juga dibawah semuanya orang tuanya gak boleh ikut  disekolahin 

itu anak-anak itu nanti pulang  setelah 2 jam pulang jadi anak-anak itu 

bersosialisasi juga gitu , kondisi anaknya yang kut juga sudah rekomen dari 

dokter. Menetang itu pastilah mbak ujian kita semakin  berat, anak gak mau  

makan, anak sudah mulau murung, anak sudah mulai  pasti fase-fase itu kita 

alami  panik banget  tapi alhamdulillah waktu itu anak saya chiki-chiki gak 

boleh  itu kok jadi anak manis gitu dalam artian Cuma pinjam saja nanti 

dikembalikan jadi dia tidak makan, tante pinjam ya  apasih ini isinya gak boleh  

sudah dipinjam nanti dikembalikan lagi jadi dia tidak merasakan, tapi setelah 

sekarang ini baru dia tahu rasanya mie kayak gini, rasanya chiki kayak gini  

apa rasanya kayak gini  tapi ya asal tahu saja bisa memanage dirinya sendiri 

tapi tetap  orang tua pastilah memantau  namanya anak,  

X: Kalau transplantasi sampai ke singapur itu berapa ya bu dana yang dikeluarkan 

Y: Haduhhh waktu itu gak tahu ya bersyukur  karena dicover oleh perusahaan 

ayahnya bekerja.  Jadi alhamdulillah sih kayak   tempat tinggal, transportasi, 

rumah sakit itu ditanggung cuman kalau normal bisa habis 3,7 miliyard itu 

untuk transplantasinya saja belum  biaya hidup selama setahun dua tahun, 

belum wira-wirinya  waktu itu dolar singapur masih 15.  Pokoknya tengiri satu 
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iris itu 3 dolar  saya sering puasa yang saya syukuri itu  dengan harapan sesama 

muslim ya doa yang dikabulkan  karena gak selera mbak kan percuma kan,  

gak makan jadinya tapi sering dimarahi oleh dokter  suster pada marahin saya , 

jangan puasa-puasa kan kalau sakit siapa yang jaga anaknya , tapi yang saya 

syukurin lagi yaitu  waktu 2 tahun itu batuk pilek pun  tidak, kalau saya batuk 

atau pilek tetus anak saya siapa yang merawat itu yang saya syukuri semua 

berjalan lancar  

X: Bapaknya waktu itu kerja apa ibu? 

Y: Bapaknya di rafindo alat berat jadi memang ditanggung  yaitu bersyukur Cuma 

sejarahnya  yang namanya anak bukan yang bersangkutan lo ya    setelah itu 

selesai pengobatan anak saya  selesai sudah tidak ada lagi pengobatan  keluar 

negeri katanya  di Indonesia sudah memadai, sampai teman-teman itu pada iri 

pada apa  meskipun bresmenager itu  berobat keluar ya minta aveksi ke kita ya  

percuma orang gak diaprovel juga pimpinan juga  

X: Kalau diperusahaan waitu itu ayahnya jabatannya apa bu 

Y: Bagian marketing, supervisor marketing, baru mbak baru kerja, saya baru kerja 

3 tahun suamiku baru kerja 5 tahun kalau gak salah, terus diuji anak saya sakit 

sepeti itu perhutani 3  dibagian baru terus pindah  ke jajarta si di mandala 

mangga bakti di lantai 6  terus anak sakit 
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X: ibu namanya siapa? 

Y: saya ibu Lita 

X: alamatnya? 

Y: Tulungagung, desa banjarsari kec. Ngantruk kab tulungagung 

X: berapa jam perjalanan ke surabaya bu? 

Y: 5 jam dari tulungagung ke surabaya. Biasanya saya berangkat jam 2 malam 

sampai surabaya jam 7 pagi 

X: umurnya berapa bu? 

Y: sekarang saya 36 tahun 

X: ibu pendidikan terakhirnya? 

Y: pendidikan terakhir saya SD.  

X: jumlah anggota keluarganya bu? 

Y: anggota keluarganya ada 4. Anaknya 2 ini. 

X: ini anaknya yang ke berapa? 

 

Y: Andre, anak yang pertama. 

X: terus yang kedua? 

Y: yang kedua 5 tahun. 

X: usianya berapa? 

Y: sekarang 16 tahun. 

X: jumlah tanggungannya berarti? 

Y: 3. 

X: pekerjaan ibu? 
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Y: Mengasuh anak. Antar jemput sekolah. 

X: awal sakitnya itu kapan bu? 

Y: Awal sakit mulai TK A 

X: kalau bapaknya kerja apa bu? 

Y: Bapak kerja serabutan.  

X: Serabutan apa aja bu? 

Y: Ke sawah, kalau ada pekerjaan ya kerja. 

X: Kira-kira kalau Dijumlah berapa bu penghasilan bapak per bulan? 

Y: Kadang 25ribu/hari 

X: Di rumah ada sawah? 

Y: Tidak ada. Semua sudah hbs terjual buat andre. 

X: Nama lengkap Andre? 

Y: M. andre irawan 

X: Kondisi rumah bagaimana? 

Y: Masih gedeg. dulu mau bangun rumah, tapi tidak jadi karena andre sakit. Ya, 

Habis dijual semua. Tidak ada biaya.dulu pernah punya sapi, tapi dijual buat 

berangkat check up Andre.  Pernah check up seminggu sekali.  

X: Sekarang masih setiap minggu? 

Y: Sekarang 2 minggu, 3 minggu. Bulan-bulan kemarin limpanya membesar dan 

keluar darah terus setiap hari jadi harus di surabaya kadang 5 hari, kadang 1 

minggu. Disuruh operasi, tapi saya tidak mau karena takut pendarahan. Waktu 

khitan pernah pendarahan sampai habis darah beberapa kantong . Sempat 
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masuk ICU. Kalau ICU di tulungagung beli darahnya di surabaya dan harus 

beli sendiri setiap hari. Akhirnya kehabisan uang, jadi minta dirujuk ke RS sby. 

X: Leukemia apa? 

Y: CML. 

X: Stadium berapa? 

Y: Awalnya di blitar, rumah saya kan di blitar. Dulu dikira TBC. 3 bulan tdk 

sembuh. Terus dibawa ke rs tulungagung, katanya leukemia. Saat itu kan saya 

tidak punya uang, maka dicarikan ke pengobatan alternatif.  Tapi terus-terusan 

tidak ada perubahan akhirnya dibawa ke surabaya  

X: Berarti sakitnya itu sejak 2005? 

Y: Sakit sejak 2005, TK A. Sebelum itu juga dia sering sakit. Kalau panas sering 

kejang-kejang. Setiap dua bulan opname 

X: Benar-benar sakit itu taunya? 

Y: Badannya kurus seperti busung lapar. Mulai tahun 2013 setiap hari keluar 

darah banyak dari gusi. Untuk menghentikannya itu harus ada obat kumur yang 

harganya Satu botol seratus  ribu. Belinya di unair.  

X: Gejala awalnya bagaimna? 

Y: Batuk-batuk, sering panas. Kejang-kejang 

X: Pas awal kena leukemia dokter mendiaknosa leukemia, sudah barapa kali 

berobat dan kemana saja? Baru tahu klo itu leukemia? 

Y: Waktu itu katanya TBC. 

X: Waktu itu masih dimana bu? 
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Y: Di blitar. Terus akhirnya disuruh periksa ke RS tulungagung karena dekat 

dengan rumah. Ternyata itu leukemia.  

X: Kapan itu bu? 

Y: 2005. Waktu itu belum punya jamkemas, biaya juga tidak ada. Rencananya 

mau di rujuk ke surabaya, tapi tidak ada biaya, selain itu ibu juga belum pernah 

ke surabaya, akhirnya pakai alternatif terus tapi tidak ada hasilnya. 

X: Alternatif apa aja? 

Y: Pijat.  

X: Pijat kemana? 

Y: Ya kemana-mana. Sampai sekarang minta pijat, katanya pengen cepat sembuh. 

Dikasih jamu juga.  

X: biasanya kemana itu kemana bu? 

Y: Biasanya ke tabib.  

X: Kalau boleh tau, nama tabibnya? 

Y: Banyak, saya sudah lupa. Terus pernah Minyak ikan hiu. Dulu pernah merasa 

tulangnya sakit, sampai menjerit. Sama tabibnya disuruh beli minyak ikan hiu. 

Satu juta utuk  satu botol kecil. Cocok, sampe sekarang tidak pernah ngeluh 

tulangnya sakit. Ini berat Badannya sudah naik 8 kg. Bulan oktober mau 

dioperasi diangkat limpanya, tapi tidak mau. badannya terlalu kurus, terus 

darahnya keluar terus. 

X: Selain ikan hiu ada lagi gak? 

Y: Jamu akar, yang direbus.  

X: Ibunya Tau darimana? 
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Y: Dari tabib-tabib.  

X: Tabib itu darimana aja? 

Y: Tulungagung, kediri, nganjuk. Kalau tidak salah 6 org. Kalau disuruh orang 

kesana, ya saya kesana. Andre minta segera sembuh ―aku carikan obat biar 

segera sembuh‖ kata anaknya. Kadang kalau check up, diambil darahnya 

sampe 4x, tapi tidak keluar. Bulan-bulan kemarin tiap minggu selalu transfusi. 

Sekarang ya alhamdulillah, kadang 3 minggu sekali, kadang 2 minggu sekali. 

X: Tanda-tanda kalau mau transfusi? 

Y: Wajahnya pucat. Badannya lemas. Dulu seminggu sekali. 

X: Ada tidak riwayat kluarga yang sakit leukemia bu? 

Y: Tidak ada. 

X: Ini kan sudah agak membaik daripada kemarin? 

Y: Darah putihnya kan selalu tinggi, klo dikatakan membaik ya terkadang seperti 

itu. Dulu pernah tidak transfusi lama. Tahun 2013, sejak keluar darahnya 

banyak, sering transfusi darah. Kan darah putihnya itu naik turun naik turun. 

X: Saya kan wawancara dengan pasien yang lain, katanya gejala awalnya itu 

gusinya berdarah juga? 

Y: Kalau udah kluar, banyak banget. Darahnya banyak keluar. Walau dikasih 

obat. Terus berhentinya itu lama. Kadang saya habis check up sampai rumah 

malam, pagi sudah banyak darah yang keluar, jadi saya kembali ke surabaya 

lagi. 

X: Kalau dikasih obat kumur gitu tidak bisa berhenti bu? 
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Y: Kadang langsung berhenti. Kadang sampai sehari habis 2 botol. Satu botol itu 

seratus lima belas ribu. Jadi di rumah harus tetap ada. 

X: Sekarang masih kluar? 

Y: masih, tapi sdikit 

X: Kondisi terparah itu sampai gimana? 

Y: Pernah Oktober 2006, 8 hari itu kejang tidak sadarkan diri di Rumah Sakit 

tulungagung. Muntah darah, buang air besar darah. Punggungnya yang kanan 

lebam sampai berwarna biru.  

X: Pas Tau awal ketika anaknya sakit leukemia, yang ibu dilakukan? 

Y: Saya tidak melakukan apa-apa. Saya bingung, Kaget, takut juga. Saya juga 

tidak tahu leukemia itu apa. Saya juga tidak terlalu tahu apa itu kanker. Ketika 

dikasih tau dokter anaknya sakit kanker darah, saya sudah lemas. 

X: Pengobatan pertama yang ibu lakukan itu apa? 

Y: Saya Ke alternatif.  

X: Ke alternatif mana bu, metode apa? 

Y: Dikasih jamu.  

X: Itu daerah mana? 

Y: Di kediri selatan. Mengikuti arahan orang.  

X: Rata-rata dalam bentuk jamu apa? 

Y: Jamu yang direbus. Kalau yang bentuk bubuk tidak berani. Kalau yang direbus 

itu kan dari phon-pohon, akar-akar, itu kan  alami. Kalau itu saya mau. Kalau 

bubuk tidak mau saya. 

X: Selain jamu-jamu itu apa lagi bu? 
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Y: Pijat, kadang air yang didoai. kadang disuruh penyakitnya dipindah ke hewan, 

tapi saya tidak ada biaya. 

X: Biayanya berapa bu? 

 Y: Untuk beli hewannya saja 3 jt. Hewannya, kambing. Belum tenaga buat 

orangnya. Mana ada uang segitu saya, buat check up saja susah. 

X: Itu dimana bu? 

Y: Di kediri ada, di tulungagung juga ada. Tapi kalau disuruh kayak gitu, saya 

tidak mau. Tidak mampu saya.  

X: selain itu pengobatan itu, apa lagi bu? 

Y: Sedot lintah. Habis sedot lintah, darahnya malah keluar terus, sampe 3 hari 

baru mampet. Darahnya keluar terus dari bekas yang disedot itu. 

X: Setelah alternatif, pernah berhenti dari pengobatan medis? 

Y: Tidak pernah berhenti dari medis. Medis tetap jalan terus. Pernah tabibnya 

bilang gak usah datang ke rumah sakit, anakmu sudah sembuh‖ kata tabibnya. 

Tapi saya tidak berani, saya tetap datang ke rumah sakit. 

X: Jadi check up itu tetap, tapi alternatif juga iya? 

Y: Iya. 

X: Ibu pernah ke jamu, pijat, sedot lintah, ada lagi tidak bu? 

Y: Tidak. Hanya itu dan medis. 

X: Pikiran apa yang membuat ibu coba kesana? 

Y: ingin anaknya cepat sembuh. Kasihan kalau keluar masuk rumah sakit, 

ditusuk-tusuk jarum terus kan kasihan. Anaknya juga kan ingin cepat sembuh. 
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―Cepat cariin obat yang manjur gitu biar cepat sembuh‖ katanya. Kalau sudah 

dengar kayak begitu saya nangis. 

X: Pengobatan medis apa, kan setahu saya ada kemoterapi dll? 

Y: Obat minum. Hidroksi urea setiap hari minum. 

X: Itu di minum terus bu sampai sekarang? 

Y: Iya dari 2005 sampai sekarang. 

X: Tadi kan sudah alternatif, ada tidak bu pengobatan ke pak kiai ? 

Y: Iya mbak, ke pak kiai, ke tabib. Kalau ke dukun saya tidak berani. 

X: Kalau di Pak kiai pernah disuruh melakukan apa? 

Y: Sudah. Disuruh terus berdoa, tidak boleh putus-putus. 

X: Kalau dari pak kiai itu berlanjut atau ganti-ganti bu? 

Y: Ganti-ganti kalau tidak ada hasil. 

X: Menurut ibu pribadi, pengobatan apa yg paling cocok? 

Y: Rumah Sakit.  

X: Ibu Pernah Melakukan ritual untuk penyembuhan? 

Y: Tidak. Cuma ke dokter, tabib. 

X: Ini kan dari kecil ya bu. Kira-kira pernah tidak mengalami kesulitan untuk 

membujuknya ke rumah sakit? 

Y: Sering juga.  Kadang kalo berangkat check up dia minta apa minta apa. Kalau 

tidak di beliin tidak mau berangkat. 

X: Minta apa bu biasanya? 

Y: Kadang minta baju, mainan. Kalau tidak dituruti badannya panas. Pernah jenuh 

tidak mau ke Rumah Sakit, ditusuk-tusuk,  sakit . 
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X: ini gimana bu sekolahnya bu?selama, kan pasti sering libur karena digunakan 

untuk berobat? 

Y: sering gak masuk, kadang 3 bulan gak masuk, 5 bulan gak masuk, sudah biasa 

kadang 1 bulan gak masuk, masuk-msuk itu pas waktu ulangan. Kadang kalau 

waktu try out itu, ikut satu, padahal gak pernah masuk tuh.  

X: ini sakit apa bu? 

Y: ini sakitnya seumuran adeknya (menunjuk anak kecil yang berada di 

sampingnya) 

X: kayak dunau ya 

Y: iya pas TK, dia ini termasuk anak yang pintar mbak pernah dapat peringkat 

juga, gurunya SMP itu kalau saya wali murit atau apa gitu selalu memberikan 2 

jempol pada saya katanya andre in joss 

X:giaman kalau ada ulangan pas waktu sakit 

Y: Ya gk masuk, sering, ya disusul, dulu guru smpnya bilang andre ini sudah sakit 

tapi semangtnya tinggi, anaknya pintar, pendiam. Alhamdulillah gurunya 

sayang sama andre  

X: jadi selama sekolah termasuk anak yang pintar ya bu ya walaupun jarang 

masuk 

Y: ya  

X: gak pernah ikut olahraga? 
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Y: gak pernah upcaralah kadang gak pernah, kadang kalau andre tuh,di sekolah  

kepanasan , di taruh di bangku temen-temannya sama gurunya tuh bantu, takut 

kalau andrinya sakit  

X: ibu selama pengobatan ini, ibu pakai asuransi apa? 

Y:jamkesmas 

X: jamkesmas itu gimana bu, keringanan apa yangg didapat dari jamkesmas itu? 

Y: obat sama periksa itu 

X: selain itu ada lagi bu? 

Y:obat kumur 

X: obat kumur, terus smpai sekarang? 

Y: sekarang kan saya kasih obat soman itu , obat tetes,nggak pakai resep ,  

X:itu obat tetes apa bu? 

Y: soman 

X:obat apa itu bu? 

Y:Obat tetes herbal, kan waktu bulan oktober itu disuruh oprsi, trus saya kasih 

soman, habis 4 botol itu langsung normal 

X; Ibu tau dari mana bu? 

Y: Dikasih tau org 

X; siapa? 

X: Ya temen  

Y:  Berapa bu 1 botol 

X:  Satu botol itu 210.000 

Y:  Sudah habis berapa botol? 
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X: Sudah banyak 

Y:  Dari oktober lalu, atau tahun ini 

X; Oktober tahun 2013, satu botol itu tiap 2 minggu habis 

Y; dalam 1 kk kan ada ibu, bapak, anak. Yang memutuskan ini harus berobat 

kesini kesitu siapa? 

X;  Ya bapaknya yang minta, ya ini juga minta, andre yang minta. Jadi ya 

bapaknya mau aja kalaupun gak pnya uang ya ngutang-ngutang. Andre ini 

mbak pas waktu khitan itu pendarahannya sampai 20 hari tidak berhenti 

berhenti 

Y; Sekitar itu umur berapa bu? 

X:  14 tahun 

Y:  Ee ya ini sumber dana itu dari mana bu yang paling besar?  

X: Sumber danae tetangga tetangga saudara, terus kan kadang bapaknya gak kerja, 

nganter andre  control. Gak bisa kerja. Terus kalau penghasilan sedikit  kan gak 

cukup buat biaya sehari-hari. Banyak ngutang ke saudara.  

X: bagaimana merawat andre selama ini pastikan beda sama merawat anak yang 

tidak sakit, boleh diceritakan bu? 

Y: saya gak kerja mbak jadinya kerjaan saya ya ngawasin andre gak boleh main 

ini gak boleh mang kita antar jemput. Dia ini Cuma main nya sendiri, nonton 

TV sama main  

X: Yang paling susah apa bu? 

Y: alau gak bisa kontrol pas gak punya uang, karena simpanan di rumah sudah 

habis, barang barang sudah terjual, sampai dulu waktunya kontrol saya belum 
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punya uang di rumah saya ada LPG ya saya jual tabung LPG itu buat uang 

saku kontrol ke rumah sakit di surabaya.Ya allah mbak berat banget mbak,, 

kadang saya tuh gak kuat, gak kuat kadang, dirumah ngedrop itu, gak pnya 

uang itu,,mau ke rumah sakit gaak ada biaya, itu yang paling susah. Kalau gak 

minum obat kan leukositnya tinggi, perutnya mengeras lagi, darahnya keluar 

terus. Ini klo perusnya membesar, darahnya keluar terus mbak, kadang 

temennya di sekolah itu ngomongnya gini andre kamu jarang gosok gigi, 

padahal dia tu sering gosok gigi, cuman darahnya keluar terus, jadi kan kuning 

giginya 

X: bagaimana cara ibu menenangkan adiknya? 

Y: Yaa dikasih semangat aja mbak. Gak ada penyakit yang gak ada obatnya. 

Smpean ini hrus bersyukur, diantara teman-temannya smuanya kan Cuma ini 

yang bias bertahan, kalau ada waktu tuh saya suruh ngaji baca al fatihah , biar 

tenang Kadang kalau liat temennya maen sepak bola itu, dia juga pngen maen 

bola. Dia bilang gitu saya nangis.  

X: Ini terakhir, kalau misalnya ibu itu ketemu sama orang yang mungkin punya 

masalah yang sama kayak ibu? 

Y: Ya sabar aja. Jalani, jalankan ujian dari tuhan, asalkan kita sabar, Allah kan 

pasti ngasih jalan. jangan berhenti berdoa.  Ya cuma itu pesan saya. Apalagi 

yang gak punya uang, jangan sampai gak dibawa, diobatkan kan kasian, ya dia 

nggak tau bagaimana caranya nyari uang, saya juga kalau gak pnya uang ya 

wes ngutang-ngutang asalkan anak saya bisa ngontrol. Jangan smpe, putus gak  

berobat, temen saya kan ada yang gak ada baya akhirnya dia tidak berobat ya 
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anaknya akhirnya meninggal padahal masih satu tahun dia bilangnya sudah 

habis tidak punya ap-apa lagi buat berobat kan kasian anaknya. Kalau ada 

kemauan pasti ada jalan  ya mbak, saya juga gak punya apa-apa tapi saya 

pengen sekali anak saya bisa sembuh  apapun saya lakukan asal anak saya bisa 

sembuh, asalkan kita berusaha pasti bisa hingga anak saya  pegobatan selama 

10 tahun dan sekarangpun masih sering ke rumah sakit setiap 2-3 minggu 

sekali masih kontrol  

X:10 tahun bu ya bertahan 

Y: iya temen saya itu kontrolnya 5 minggu sekali sedangkan saya 1 minggu sekali 

kadang 5 hari sekali balik ke surabaya. Dia punya puisi yang menceritakan 

penyakitnya mbak  Sampean mau catat puisinya ta mbk? 

X: iya bu 

Y: ini ya dicatat ulang ya (gambar foto di hape yang isinya tulisan puisi)  

X;Klo dsini bnyak tmennya ya bu ya 

Y: Iya, ya Alhamdulillah mbak sekarang ada yayasan, gak tidur diemperan, 

beneran mbak kadang saya tidur di halaman rumah sakit kalau hujan gitu lari-

lari nyari tempat yang buuat bisa berteduh (ketawa kecilya allah perjuanganku 

mbak, tapi ya Alhamdulillah sudah ada kalau disini kan tempatnya gratis, 

makannya gratis. Kadang dihalaman rumah sakit kehabisan uang juga pernah, 

terus gak makan. Ini makan pagi, sarapan sampai malam, malam saya pinjem 

uang temen saya. Pas control uangnya tak kmblikan, saya bilang gitu, akhirnya 

jam 8 malem itu saya belikan nasi, udah biasa mbak kalau kehabisan uang 
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disini , kadang kan kondisinya wktu control itu, berangkat control kan sehat 

terus nyampe sini panas kan langsung opname,  

X: Di rumah sakit itu, ibu kan ada jjaminan asuransi jamkesmas, gratis 

pengobatannya ibu 

Y: Ya tapi transport dan makan nya disini kan bayar, obat kumur dan soman itu 

juga harus beli obat2an seperti obat kumur dan soman , soalnya saya takut 

kalau pendarahan jadi saya selalu punya persedian buat obat kumur untuk 

kakau gusinya berdarah  
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