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Bagian 1. NARASI PENYAKIT AWAL 
1. Kapan pertama kali Bapak/Ibu1 mengalami masalah kesehatan (MK) Bapak/Ibu?  

[Gantikan istilah dari responden untuk (MK) dalam pertanyaan ini dan pertanyaan selanjutnya.]  
[Biarkan cerita mengalir selama mungkin, dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang  
sederhana, seperti “Apa yang terjadi kemudian? Selanjutnya? Ada lagi?”] 

2. Kami ingin tahu lebih banyak tentang pengalaman Bapak/Ibu. Boleh Bapak/Ibu beri tahu kami kapan Bapak/Ibu 
menyadari bahwa Bapak/Ibu punya (MK)? 

3. Boleh Bapak/Ibu beri tahu kami apa yang terjadi ketika Bapak/Ibu mengalami (MK)? 
4. Adakah sesuatu lain yang terjadi? 

[Ulangi sesuai kebutuhan untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman dan peristiwa yang berdekatan.] 
5. Kalau Bapak/Ibu pergi ke dukun, ustaz, pakar obat tradisional, atau semacamnya, mohon ceritakan kunjungan  

Bapak/Ibu dan apa yang terjadi setelahnya.  
6. Kalau Bapak/Ibu pergi ke dokter, mohon ceritakan kunjungan/opname Bapak/Ibu dan apa saja yang terjadi  

setelahnya.  
6.1 Apakah Bapak/Ibu dapat tes atau pengobatan untuk (MK) tersebut? 

[Kesesuaian pertanyaan ini bergantung pada jenis masalah kesehatan.] 
 

Bagian 2. NARASI PROTOTIPE 
7. Dulu apakah Bapak/Ibu punya (MK) yang Bapak/Ibu anggap mirip (MK) Bapak/Ibu sekarang? 

[Jika jawabannya “Iya,” kemudian tanyakan P8] 
8. Dalam hal apa (MK) masa lalu tersebut mirip atau berbeda dengan (MK) Bapak/Ibu saat ini? 
9. Apakah ada orang lain di keluarga Bapak/Ibu yang mengalami (MK) yang mirip dengan (MK) Bapak/Ibu? 

[Jika jawabannya “Iya,” kemudian tanyakan P10] 
10. Dalam hal apa Bapak/Ibu anggap (MK) tersebut mirip atau berbeda dengan (MK) orang yang Bapak/Ibu 

sebutkan tadi? 
11. Apakah ada orang di sekitar Bapak/Ibu (teman atau rekan kerja) yang mengalami (MK) yang mirip dengan (MK) 

Bapak/Ibu?  
[Jika jawabannya “Iya,” kemudian tanyakan P12] 

12. Dalam hal apa (MK) Bapak/Ibu mirip atau berbeda dengan (MK) orang tersebut? 
13. Pernahkah Bapak/Ibu lihat di televisi, baca di buku, di majalah, di internet, atau dengar di radio tentang orang 

dengan (MK) yang sama? 
[Jika jawabannya “Iya,” kemudian tanyakan P14] 

14. Dalam hal apa (MK) orang tersebut mirip atau berbeda dengan (MK) Bapak/Ibu? 
 

Bagian 3. NARASI MODEL PENJELASAN 
15. Apakah Bapak/Ibu punya istilah atau ungkapan yang dapat menggambarkan (MK) Bapak/Ibu? 
16. Menurut Bapak/Ibu, apa yang menyebabkan (MK) Bapak/Ibu? 

[Daftar penyebab utamanya] 
17. Kenapa (MK) Bapak/Ibu mulai saat itu? 
18. Apa yang terjadi dalam tubuh Bapak/Ibu yang mungkin bisa menjelaskan (MK) Bapak/Ibu? 
19. Apakah ada sesuatu yang sedang terjadi dalam keluarga Bapak/Ibu, di pekerjaan, atau dalam kehidupan sosial 

Bapak/Ibu yang bisa menjelaskan (MK) Bapak/Ibu? 
[Jika jawabannya “Iya,” kemudian tanyakan P20] 

20. Bolehkah Bapak/Ibu ceritakan bagaimana hal tersebut dapat menjelaskan (MK) Bapak/Ibu? 

 
1 Gunakan Anda, Bapak/Ibu, Mas/Mbak, Uda/Uni, Bli/Mbok dan sebagainya sesuai dengan situasi. 



   
 

   
 

21. Apakah Bapak/Ibu sudah mempertimbangkan kemungkinan bahwa Bapak/Ibu mengalami  
[PERKENALKAN GEJALA ATAU LABEL PENYAKIT UMUM]? 

22. Apa artinya [LABEL UMUM] untuk Bapak/Ibu? 
23. Apa yang biasanya terjadi kepada orang yang mengalami [LABEL UMUM]? 
24. Apa pengobatan yang terbaik untuk orang yang mengalami [LABEL UMUM]? 
25. Bagaimana reaksi orang lain kepada seseorang yang mengalami [LABEL UMUM]? 
26. Siapa yang Bapak/Ibu tahu yang telah mengalami [LABEL UMUM]? 
27. Dalam hal apa (MK) Bapak/Ibu mirip atau berbeda dengan (MK) orang tersebut? 
28. Apakah (MK) Bapak/Ibu terkait dengan peristiwa tertentu yang terjadi dalam kehidupan Bapak/Ibu? 
29. Bolehkah Bapak/Ibu menceritakan lebih banyak tentang peristiwa tersebut dan bagaimana itu terkait dengan 

(MK) Bapak/Ibu? 

 
Bagian 4. PELAYANAN DAN RESPONS TERHADAP PENGOBATAN 

30. Selama pengobatan Bapak/Ibu dengan dokter (dukun, dsb.) untuk (MK) Bapak/Ibu, apa yang dokter (dukun, 
dsb.) katakan mengenai (MK) Bapak/Ibu? 

31. Apakah dokter (dukun, dsb.) memberi Bapak/Ibu pengobatan, obat, atau rekomendasi? 
[Daftar semua] 

32. Bagaimana Bapak/Ibu menanggapi setiap rekomendasi tersebut? 
[Ulangi P.33 sampai P.36 kalau dibutuhkan untuk setiap rekomendasi, obat dan perawatan yang sudah 
didaftar] 

33. Apakah Bapak/Ibu mampu mengikuti pengobatan (atau rekomendasi atau penggunaan obat)? 
34. Apa yang membuat pengobatan tersebut berhasil? 
35. Apa yang membuat pengobatan tersebut sulit diikuti atau tidak berhasil? 
36. Pengobatan apa yang Bapak/Ibu harapkan (untuk MK Bapak/Ibu), tetapi tidak Bapak/Ibu dapatkan? 
37. Apa terapi, pengobatan, bantuan, atau perawatan lain yang telah Bapak/Ibu cari? 
38. Apa terapi, pengobatan, bantuan, atau perawatan lain yang Bapak/Ibu harapkan? 
 

Bagian 5. DAMPAK PADA KEHIDUPAN 
39. Bagaimana (MK) Bapak/Ibu telah mengubah kebiasaan Bapak/Ibu? 
40. Bagaimana (MK) Bapak/Ibu telah mengubah perasaan atau pandangan Bapak/Ibu terhadap diri sendiri? 
41. Bagaimana (MK) Bapak/Ibu telah mengubah sudut pandang Bapak/Ibu terhadap kehidupan pada umumnya? 
42. Bagaimana (MK) Bapak/Ibu telah mengubah pandangan orang lain terhadap Bapak/Ibu? 
43. Apa hal yang telah membantu Bapak/Ibu melewati masa-masa ini dalam kehidupan Bapak/Ibu? 
44. Apa hal yang telah keluarga atau teman Bapak/Ibu lakukan untuk membantu Bapak/Ibu melewati masa-masa 

sulit dalam kehidupan Bapak/Ibu? 
45. Bagaimana kehidupan spiritual, keimanan, atau agama membantu Bapak/Ibu melewati masa-masa sulit dalam 

kehidupan Bapak/Ibu? 
46. Ada sesuatu lain yang Bapak/Ibu mau tambahkan? 


