
TRANSKRIP WAWANCARA SUBJEK 1 

A. Interviewee : Ibu subjek 1 

No Pertanyaan Jawaban Koding 

1 Selamat pagi! Pagi  

2 Minta waktu sebentar ya, 

dengan mbak siapa? 

Tari 

 

3 Ini saya akan minta 

waktu sebentar untuk 

wawancara,bisa minta 

waktu sebentar? 

Iya 

 

4 Siapa nama anak anda? Calista  

5 Berapa usia anak anda 

sekarang? 

3 tahun setengah 

 

6 Apa jenis kelamin anak 

anda? 

Perempuan 

 

7 Sekarang pekerjaan ibu 

apa?mengerjakan apa? 

Ya apa, wirausaha 

sendiri di rumah, 

dagang, toko gitu 

 

8 Kalau bapaknya? Di restoran jadi koki  

9 Kapan ibu tahu anak ibu Umur 1 tahun, waktu  



mengalami gangguan ini? bayi, seharusnya waktu 

bayi sudah bisa bilang 

abaa, tapi cuman bilang 

aaahhh Cuma teriak tok. 

Waktu umur dia 8 bulan 

sudah mulai terasa, 

ditambah lagi kedepan 

tambah gak jelas. 

10 Yang pertama kali 

mengetahui ibu atau 

bapak? 

Ibu… sama yang lebih 

tau yang mengasuh 

sampai 9 bulan diasuh 

sama kakak ku 

3. Pengasuh lain 

11 Tapi anak ibu paham 

maksud bicara lawan 

bicaranya ya? 

Paham  

 

12 Perkembangan bicara 

anak ibu selama ini 

bagaimana?bisa tolong 

dijelaskan? 

Ya ada perkembangan 

sih… tapi ya dikit 

dikit… perkembangan 

sih ada tapi sudah bisa 

ngomong jelas tapi 

belum jelas. 

 



13 Bisa dijelaskan mulai 

umur berapa gitu mulai 

ada kata-kata pertama 

dan kata-kata apa bisa 

dijelaskan? 

Ibu mulai jelas umur 2 

tahun setengah… papa 

sudah jelas tapi kata 

ayah gak jelas jelas… 

dari dulu gak jelas sudah 

diajari tapi dia selalu 

ngucapnya awah. 

 

14 Kalau kata-kata lain? Kayak sakit itu atitt… ya 

gak jelas… yang gak 

jelas tu pokoknya s r 

sama y… selain itu 

mulai jelas 

 

15 Itu mulai jelas usia 

berapa ya? 

3 tahun ini… akir akir 

ini… kedepan ini PAUD 

nya pindah dan lumayan 

gurunya lebih banyak 

lebih kepantau to 

 

16 Kalau riwayat kehamilan 

mbaknya gimana? 

Gak ada apa apa… itu 

aku masi kerja lo 

malemnya jam 10 pulang 

kerja jam 11 kerasa 

 



masuk rumah sakit… 

normal… biasa… cuman 

mual mual… gak ada 

kayak jatuh 

17 Kalau yang mengasuh 

anak mbaknya selama ini 

siapa ya? 

Kakaknya suami ku, 

sampai umur 9 bulan 

dari lahir sampai 9 

bulan, dari 10 bulan 

sampai sekarang di asuh 

sendiri 

3. Pengasuh lain 

18 Selama mengasuh 

kakaknya itu ada 

peristiwa apa atau sama 

aja? 

Gak ada apa apa… sama 

aja… full kan aku 

kerjanya dari 9 pagi 

sampai jam 10 malem… 

ikut aku malemnya aja… 

pagi tak mandiin terus 

tak kasike… 

2c. Jarang komunikasi 

19 Selama 9 bulan itu sama 

mbak nya tu deket? 

Deket…dia manggilnya 

ayah… bapak… manggil 

suaminya kakak, 

bapak… dia ikut ikutan 

 



bapak ibu… jadi diajari 

ayahmu yang ini jadi ada 

bedanya sampai… 

sekarang pun deket. 

20 Kalau pertama kali ibu 

berkomunikasi dengan 

anak gimana? 

Ooo kalau dulu 

komunikasi malah jarang 

komunikasi… dulu 

aku… tau to sekarang 

kebanyakan kerja jadi 

gak terlalu baca 

majalah… Tanya Tanya 

orang… sekarang malah 

mulai belajar… 

seharusnya kan mulai 

hamil sudah di ajak 

bicara ak malah jarang… 

malah gak pernah 

komunikasi… yang 

sering komunikasi itu 

malah ayahnya yang 

sering komunikasi waktu 

2c. Jarang komunikasi 



masi diperut… kalau 

waktu masih kecil kan 

dia sudah tidur kan. 

Kerja semua jarang 

komunikasi 

21 Selama 9 bulan kan di 

asuh sama kakak jarang 

ada pembicaraan? 

Yaa nek itu… Yaa ada… 

tapi dia diem aja dia 

anakku kan abis bisa 

tengkurep kan 

merangkak… dia gak 

mau kok… dia anteng 

aja duduk nonton tv 

anaknya diem gak 

banyak bicara… gak 

banyak gerak… tapi tau 

nek diajak ngomong ini 

apa ini apa… ya ketawa 

tapi dia tidak terlalu 

ingin…   aku jadi dia 

bisa pengang apa 

mengambil sesuatu pun 

 



dia gak bisa… ya udah 

gak harus dapet. 

22 Itu jalannya juga 

terlambat ya? 

He e… jalannya 

terlambat… soalnya 

kalau usia sebenernya 

dari umur 1 tahun dia 

sudah bisa jalan tapi tiap 

capek kan dia masuk 

rumah sakit pulang dari 

rumah sakit dia 

pemulihan dan nanti dia 

1 bulan sudah mau 

belajar lagi jatuh lagi 

masuk rumah sakit lagi 

gitu sampai akirnya 2 

tahun lebih belajar 

belajarbaru bisa jalan 

baru 3 tahun ini lancar, 2 

tahun setengah jalannya 

mabuk masi ngeloyor 

nyaris tapi dah lolos dulu 

4. Terlambat jalan 



kalau jalan bisa masuk 

got… penglihatannya 

gak masalah… tapi 

anaknya cepet-cepet 

grusa grusu anaknya 

23 Hubungan ayah ibu 

dengan calista gimana? 

Baik… biasa aja… gak 

ada masalah… 

maksudnya gak marah 

marah… soalnya kalau 

calista di marahi sakit… 

dia gak bisa di kasari, 

dibentak, pernah 

dibentak dia kaget… 

sakit panas dia kan gak 

boleh sakit panas gak 

bisa di kasari langsung 

sakit. 

1a. Gangguan serius 

pada anak 

24 Cara mbak nya mendidik 

calista gimana? 

Ya, harus sabar disiplin 

tapi ngomongnya pelan 

nada kita harus pelan 

kalau nadanya keras dan 

1a. Gangguan serius 

pada anak 



bentak dikit dia kaget 

25 Di rumah pakai bahasa 1 

atau campur campur? 

Satu,tapi kalau maen 

sama temen agak susah 

karena bahasanya jawa 

tapi kalau sudah nyampe 

rumah baru paham kayak 

orak itu tidak 

 

26 Kalau komunikasinya 

antara mbaknya dengan 

suami gimana? 

Baik, ya pokoknya kalau 

ada kegiatan anak apa 

bilang, masalah pasti 

ada… tapi selalu cari 

solusi gimana biar 

masalah cepet selesai. 

 

27 Perasaan mbaknya sama 

suami saat tau anaknya 

mengalami hal ini 

gimana? 

Takut lah, takutnya 

kedepannya susah bicara 

dulunya kan bicaranya 

kayak orang oon… 

takutnya sampai besar 

begitu tapi kalau mau ke 

dokter takut… anaknya 

kan trauma sama dokter 

 



dan obat-obatan, jadi 

cara kita mengatasinya 

dengan terapi.kayak pijet 

urat,cuman dipegang-

pegang gak keras  

28 Tapi itu pengaruh? Pengaruh… pengaruh 

bicaranya juga kalau dia 

agak tegang kita harus 

kesana sekarang tapi 

sudah gak. 

 

29 Cara mbak 

berkomunikasi dengan 

calista gimana ya? 

Harus banyak bicara 

terus sama anak buat 

mancing… liat lagu lagu 

biar ngucap ya… 

cerewet lah banyak 

banyak ngucap 

 

30 Lingkungan juga 

pengaruh dengan calista 

juga? 

Pengaruh… anak anak 

pada maen ngomong tapi 

ya cuman ikut main tapi 

gak bisa ngomong calista 

dengan orang yang baru 

 



kenal aja gampang di 

ajak ikut bicara 

31 Calista pernah atau tidak 

ya mengalami trauma 

fisik atau psikis? Atau 

hanya sakit itu aja? 

Sakit yaa… batin yaa… 

dia langsung drop abis 

kejang kan masih inget 

yang dilakukan dokter… 

terus madep ke tembok 

diem aja. 

1a. Gangguan serius 

pada anak 

32 Sejak kapan calista 

masuk rumah sakit? 

Mulai dari usia 9 bulan  

 

33 Apa harus ke dokter 

mbak? 

Memang harus ke dokter 

dulu ke bidan  

 

34 Kalau sekarang gimana? sekarang sudah 

pertolongan di rumah… 

cuman masih minum 

obat. 

 

35 Cara berkomunikasi 

calista gimana ya? 

Melalui gerakan… dia 

bicara sebisanya dan dia 

akan dengan gerakan dan 

dia disamakan dan di 

beri semangat biar 

 



percaya diri. 

36 Calista kan sulit buat 

berkomunikasi ya, 

gimana ya kondisi 

emosinya ya? 

Dia teriak teriak kalau 

emosi… saat kita ndak 

paham ucapannya dan 

terus mengulang… 

omongannya dan misal 

ngomong ini kupu-kupu 

bu ooo apa belalang 

bukan kupu kupu… terus 

harus dibilangin yang 

laen biar dia lupa. 

 

37 Terus ada hal lain gak 

mbak yang jadi sebab 

calista jadi terlambat ini? 

Dari keturunan gak ada, 

pendengaran penlihatan 

gak cuman jalannya 

yang lambat… di periksa 

cuman kekebalan 

tubuhnya dia gak minum 

ASI sama sekali anaknya 

yang gak mau dia 

muntah dulunya mau… 

terus aku kerja… dia 

 



muntah gak… Tanya 

dokter juga taunya dah 

gak mau. 

38 Kalau dari keturunan ada 

juga yang mengalami hal 

ini tidak ya? 

Gak ada… normal 

normal ya… baru calista 

ini 

 

B. Interviewee : Adik dari ibu subjek 

No Pertanyaan Jawaban Koding 

1 Siapa nama anda? Hanip purwanto  

2 Hubungan anda dengan 

mbak tari apa ya? 

Kakak, mbak tari itu 

adiknya ibu saya 

 

3 Kalau hubungan anda 

dengan keluarga mbak 

tari seberapa dekat? 

Dekat  

4 Tinggal satu rumah? Satu rumah  

5 Satu rumah dengan siapa 

saja? 

Istrinya (maksudnya 

suami) mbak tari dengan 

adiknya anaknya 

 

6 Menurut mas hanip 

kondisi emosinya mbak 

Sedikit emosi. Kayak 

apa ya. Lebih keras. 

 



tari gimana ya?cenderung 

emosinan atau sabar atau 

bagaimana?tolong 

jelaskan! 

7 Masih wajar Nggak.. nggak… wajar  

8 Kalau kondisi emosinya 

mbak tari terhadap 

anaknya gimana? 

Emosi.  

9 Emosinya seperti 

apa?samapi kefisik? 

Seperti apa ya, ke 

anaknya keras, eh gak 

terlalu keras, lewat 

omongan sedikit narik, 

tapi gak fisik. 

 

10 Kalau kondisinya 

emosinya mbak tari 

terhadap lingkungan 

seperti apa ya? 

Baik. Orangnya ramah.  

11 Cara mbak tari mengatasi 

masalah seperti apa ya? 

Lebih sabar.  

12 Hubungan mbak tari 

dengan suaminya seperti 

Baik-baik saja. 

Harmonis 

 



apa ya? 

13 Mereka sama-sama sibuk 

ya? 

Nggak. Yang sibuk 

suaminya. 

 

14 Cara pandang anaknya 

terhadap ibunya gimana? 

Takut. Kalau dibilangi 

keras, kalau dipanggil 

keras sedikit aja sudah 

takut, kan sering 

dimarahi. 

1a. Ibu yang tertekan 

15 Kalau terhadap ayahnya? Sama aja. Cuman lebih 

takut pada ibunya. 

 

  

Koding : 

1. Emosi 

a. Gangguan serius pada anak 

b.  Ibu yang tertekan 

c. Gangguan serius pada orangtua 

2. Lingkungan 

a. Penggunaan bahasa bilingual 

b. Keadaan sosial ekonomi rendah 

c. Jarang komunikasi 

3. Pengasuh lain 

4. Terlambat jalan 

5. Riwayat keluarga 

  



TRANSKRIP WAWANCARA SUBJEK 2 

A. Interviewee: Ibu subjek 2 

No Pertanyaan Jawaban Koding 

1 Siapa nama anak 

anda? 

Alif 

 

2 Berapa usia anak 

anda sekarang? 

3 tahun besok desember, 16 

desember tahun2009 

 

3 Itu jenis kelaminnya 

laki-laki ya? 

Ya 

 

4 Sama anaknya ini 

membedakan antara 

laki-laki dan 

perempuan gak ya 

banyak bicaranya?  

Sama aja 

 

5 Pekerjaan mbaknya 

apa ya? 

Cuma jual snack 2b. Keadaan sosial 

ekonomi rendah 

6 Kalau suami? Sopir di material 2b. Keadaan sosial 

ekonomi rendah 

7 Aslinya mana mbak? Kebumen  

8 Disini di semarang itu Sama orangtua adek  



tinggal dengan siapa 

aja ya? 

9 Sejak kapan mbaknya 

mengetahui anaknya 

mengalami 

keterlambatan bicara? 

Dilihat dari banyak anak-

anak alif kok beda 

 

10 Tapi alifnya paham 

ya? 

Paham… ngerti cuman 

mengucapkannya 

 

11 Perkembangan 

bicaranya selama ini 

gimana ya? 

Agak telat… gak jelas bisa 

nya kayak mam ayah 

bisanya cuman belakangnya  

 

12 Itu sudah bisa bentuk 

kalimat belum? 

Bisa bentuk kalimat… tapi 

gak jelas bisanya kata-kata 

belakangnya. 

 

13 Kalau dulu riwayat 

kehamilannya gimana 

ya? 

Riwayat kehamilan sering 

masuk rumah sakit sering 

jatuh waktu 6 bulan. 

 

14 Tapi itu dokter 

ngomong seperti apa? 

Gak papa 

 

15 Riwayat kelahirannya 

ada bermasalah atau 

Normal 

 



tidak ya? 

16 Lahirnya di semarang 

atau kebumen ya? 

Di semarang… di rumah 

sakit kariadi 

 

17 Yang merawat itu 

mbak nya sendiri atau 

orang lain? 

Sendiri 

 

18 Caranya mbaknya 

komunikasi dengan 

alif gimana ya? 

Di ajak ngobrol 

 

19 Kita kan gak paham 

omongannya lalu 

gimana caranya 

komunikasi? 

Di ajari sedikit-sedikit, 

diliatke gambar-gambar 

kayak binatang 

 

20 Hubungan mbak 

dengan anak gimana? 

Biasa aja 

 

21 Kalau ayahnya? Biasa juga  

22 Sering ketemu sama 

ayanhnya gak ya? 

Sering tiap sore kan ketemu 

 

23 Caranya mbak dan 

suami mendidik alif 

seperti apa ya? 

Kalau kencing… kalau 

buang air besar dalam 

tempatnya 

 



24 Alif itu cenderung 

emosi atau tidak ya? 

Emosinan, kalau naik sepeda 

gak isa di banting. 

1a. Gangguan serius 

pada anak 

25 Tapi itu cenderung 

tidak bisa 

berkomunikasi atau 

apa ya? 

Kalau mau latihan apa, gak 

bisa, emosi… kayak main 

sepeda gak bisa maen marah 

 

26 Terus mbaknya sama 

suami cara 

mengatasinya gimana 

ya? 

Di beritahu pelan-pelan. 

 

27 Tapi di keluarganya 

mbaknya cenderung 

jarang komunikasi 

atau tidak ya? 

Jarang komunikasi… 

soalnya orangtua sibuk 

kerja… kalau pulang 

langsung istirahat. 

2c. Jarang komunikasi 

28 Di rumah ini pakai 

bahasa apa ya? 

Kebumen, gak kebumen 

semua… campur sama 

Indonesia 

 

29 Alif tu bingung gak 

ya? 

Gak bingung, bisa sedikit 

sedikit 

 

30 Komunikasi antara 

mbaknya dengan 

Sering sih 

 



suami gimana? 

31 Waktu pertama kali 

mengetahui alif 

mengalami 

keterlambatan bicara 

ini sperti apa ya? 

Ya gak gimana-gimana… 

diajari… itu si Darren kan 2 

tahun lebih sudah lancar 

bicara… nama tetangganya 

sudah bisa nyebutin… kalau 

alif belum bisa,tapi lama-

lama bisa… dulu jalannya 

juga agak terlambat. 

 

32 Tapi gimana ya 

kondisi 

lingkungannya? 

Gak papa 

 

33 Kondisi emosi alif 

saat berkomunikasi 

dengan orang lain 

gimana ya? 

Suka ngobrol dengan 

orang… mau cerita kayak 

ngomong “cing” maksudnya 

kucing dinana dinana 

maksudnya disana. 

 

34 Tapi gak emosi ya 

waktu ngobrol? 

Gak… cuman kalau latihan 

sesuatu gak lancer 

 

35 Kalau respon orang 

lain waktu ngobrol 

Kok ngomongnya belum 

jelas 

 



dengan alif gimana? 

36 Apa alif pernah 

ngalami trauma baik 

fisik maupun psikis? 

Tidak 

 

37 Alif jarang di marahi 

atau sering? 

Kadang dimarahi kalau 

nakal 

 

38 Itu sampai ke fisik 

gak ya? 

Enggak 

 

39 Perkembangannya 

selain komunikasi 

ada yang terlambat 

gak ya? 

Komunikasi sama jalan 

kalau jalan disuruh latihan 

jalan takut kalau sudah jatuh 

gak mau latihan lagi 

4. Terlambat jalan 

40 Kalau di riwayat 

keluarga ada yang 

mengalami gangguan 

bicara juga gak? 

Keponakan yang di muara 

mas dia 3 tahun lebih belum 

bisa bicara 

6. Riwayat 

keluarga 

41 Itu dari siapa? Kakak saya  

42 Waktu mbaknya 

hamil pernah ngalami 

jatuh atau trauma 

lainnya gak ya? 

Gak 

 



  

B. Interviewee : Paman dari ibu subjek 

No Pertanyaan  Jawaban Koding 

1 Siapa nama anda? Sutrisno  

2 Hubungan anda 

dengan bu 

sumi?hubungannya? 

Masih saudara, pakde.  

3 Seberapa dekat 

hubungan anda dengan 

keluarga subjek? 

Ya deket sekali, kalau disini 

satu rumah 

 

4 Asalnya darimana 

pak? 

Kebumen  

5 Kalau menurut bapak 

kondisi emosi mbak 

sumi secara umum 

seperti apa ya? 

Kalau mbak sumi tu 

orangnya baik 

 

6  Sedenglah. Gak pernah 

marah sekali. 

 

7 Kondisi emosi mbak 

sumi terhadap alif 

Sering sih.  



gimana? 

8 Sering memarahi alif 

atau tidak?wajar? 

Tidak. Kalau mau mandi tu 

alif gak mau, di marahi, tapi 

wajar. Tidak sampai fisik 

 

9 Kalau kondisi emosi 

mbak sumi terhadap 

lingkungan? 

Gak pernah marah marah 

dengan lingkungan 

 

10 Kalau menurut bapak, 

mbak sumi cara 

mengatasi masalah 

seperti apa? 

Baik ya. Kalau ada masalah 

dia bisa mengatasi masalah. 

Contohnya adiknya punya 

masalah. Dipanggillah 

satunya. Ndidiklah. 

 

11 Kalau hubungan 

antara mbak sumi 

dengan 

suaminya?sering 

komunikasi? 

Sering komunikasi. Baik.  

12 Pernah bertengkar 

parah? 

Selama saya disini tidak 

pernah. 

 

13 Cara pandang alif 

terhadap ibunya? 

Sayang ya. Ya sering 

barenglah la wong 

 



orangtuanya. 

14 Kalau alif dengan 

ayahnya? 

Baik juga.  

 

Koding : 

1. Emosi 

a. Gangguan serius pada anak 

b.  Ibu yang tertekan 

c. Gangguan serius pada orangtua 

2. Lingkungan 

a. Penggunaan bahasa bilingual 

b. Keadaan sosial ekonomi rendah 

c. Jarang komunikasi 

3. Pengasuh lain 

4. Terlambat jalan 

5. Riwayat keluarga 

 

  



TRANSKRIP WAWANCARA SUBJEK 3 

A. Interviewee : Ibu subjek 3 

No Pertanyaan Jawaban Koding 

1 Nama anak tante 

siapa ya? 

Helena kirana larasati 

 

2 Kalau tante sendiri 

antara anak laki dan 

perempuan 

membedakan 

intesitas? bicaranya 

gak ya? 

Enggak juga 

 

3 Pekerjaan tante nya 

apa ya? 

Di koperasi 

 

4 Kalau pekerjaan 

suami apa ya? 

Dinas ternak  

 

5 Sejak kapan tante 

tau anak tante 

mengalami 

gangguan bicara? 

Umur 2 tahun 

 

6 Terus tante? Ada teman dari dia dan  



beberapa keponakan sudah 

bisa bicara 

7 Tapi anak tante 

memahami 

pembcaraan orang 

lain? 

Paham sekali 

 

8 Kalau 

perkembangan 

bicara anak tante 

dari lahir sampai 

sekrang gimana ya? 

Kalau saya pikir sama dengan 

yang lain… mungkin saya 

yang kurang piknik dan 

kurang memperhatikan 

perkembangannya sehingga 

seperti tersadarnya terlambat 

 

9 Itu kata pertama 

mulai usia berapa 

ya tante? 

Sebelum usia 1 tahun malah 

dia bisa kata papa.  

10 Kalau kata-kata 

banyak konsonan 

gimana tante? 

Dia suka terbalik-balik… kaya 

capek jadi pacek.  

11 Dulu waktu 

kehamilan tante 

riwayat nya gimana 

Sangat normal ibaratnya umur 

sekian harus baik tapi sampai 

saat nya tidak bisa turun 

 



ya? sehingga harus di operasi tapi 

perkembangannya nomal 

12 Kalau kelahiran 

cuman masalah tadi 

tadi ya, anak 

tunggal ya? 

Ya 

 

13 Tinggal nya sama 

sapa aja ya tante? 

Ada suami ada nenek ada 

tante 

 

14 Yang sering 

mengasuh siapa ya 

tante? 

Sebetulnya saya sendiri saya 

kan baru kerja baru februari  

15 Cara tante 

berkomunikasi 

dengan anak tante 

di awal 

perkembangan 

bicaranya gimana 

ya? 

Iya, itu yang kayaknya saya 

berbeda dengan orang lain… 

saya kurang bertanya… saya 

juga tinggal dengan adik yang 

punya anak sehingga saya 

tidak terlalu mengajar… anak, 

saya biarkan berdasarkan 

proses alam dan ternyata saya 

salah, jadi saya pikir akan bisa 

sendiri orang lain juga begitu.  

2c. Jarang komunikasi 



16 Kalau hubungan 

tante suami dengan 

anak gimana ya? 

Bicara terlalu tinggi kadang 

menggangap anak berumur 

lebih tinggi dari usianya jadi 

saya berteriak kepada suami 

“pah dia bukan anak sma!” 

2c. Gangguan serius 

pada orangtua 

17 Tapi meskipun di 

ajak ngomong 

dengan nada tinggi 

mengerti ya? 

Mengerti… cuman dia 

ndableg aja gak mau tau. 

 

18 Cara tante mendidik 

Helena gimana ya? 

Lebih ke mengajar… adek 

menutup pintu… adek ambil 

ini… ambil itu misal ambil 

bantal dia tidak tau kita yang 

menunjukkan. 

 

19 Tapi tetap tau ya 

pembicaraan anak 

ya? 

Tetap… meskipun dia… saya 

gak tau dia ngomong apa 

seakan akan saya tau dia 

ngomong apa. 

 

20 Kalau di keluarga 

nya tante termasuk 

keluarga yang 

Banyak komunikasi sering 

ngobrol.  



sering komunikasi 

atau jarang 

komunikasi? 

21 Tidak terpengaruh 

dengan kesibukan 

kerja tante? 

Kadang kala saking sibuknya 

kita tidak ketemu orang satu 

rumah kita kehilangan 

komunikasi makanya orangtua 

tidak suka kalau ada tv di 

dalam kamar. 

1c. Jarang komunikasi 

22 Tapi itu terjadi 

selalu atau jarang? 

Sebetulnya selalu tapi waktu 

libur kita banyak waktu atau 

ke kamar masing-masing 

 

23 Itu juga berlaku 

pada keluarga 

tante? 

Iya… kadang kehilangan 

komunikasi tapi kalau 

keluarga sendiri tidak 

kehilangan. 

 

24 Di tempatnya tante 

enggunakan bahasa 

asing atau bahasa 

campuran gak ya? 

Kita pakai bahasa Indonesia 

dan jawa kadang pakai bahasa 

inggris saat nonton tv kayak 

barney. 

 

25 Kalau komunikasi Gak ada masalah… sering  



antara tante dengan 

suami gimana ya? 

komunikasi. 

26 Kalau kondisi 

perasaan tante dan 

suami saat 

mengetahui 

anaknya mengalami 

gangguan bicara ini 

gimana ya? 

Kalau saya sudah warning 

sejak awal dan mencari solusi 

sedangkan kalau suami 

mengatakan akan ada 

waktunya bisa sendiri. 

 

27 Tapi menerima ya 

tante? 

Menerima gak ada masalah 

 

28 Kalau kondisi 

lingkungan sekitar 

bagaimana ya tante? 

Sampai sekarang tidak ada 

masalah yang saya 

khawatirkan kalau masuk 

sekolah dari teman-temannya 

yang memandang beda. Saya 

punya pengalaman teman 

dekat itu sampai dia 

dimasukkan ke ypac untuk 

dikhusus kan sampai sd kelas 

5 baru dia bisa bicara… di 

 



rumah tidak ada masalah 

sampai di sekolah di hina 

sama temennya ngomong apa 

itu… belum bisa ngomong…  

itu yang saya takutkan sama 

anak saya… sekarang pun 

sudah mulai agak misal main 

di sri ratu anak saya 

ngomong… di liat aneh oleh 

anak yang lain. 

29 Kalau di lingkungan 

sendiri gimana 

tante? 

Tidak ada… semua suka sama 

dia dan semua mengerti… 

kadang di anggap lucu 

 

30 Kalau kondisi 

emosi nya gimana 

ya tante? 

Meledak… misal keinginan 

dia gak terpenuhi dia akan 

marah lempar tutup pintu 

1a. Gangguan serius 

pada anak 

31 Itu sering muncul 

ya? 

Sering muncul… tapi tidak 

melakukan kekerasan ke 

orangtua nya… kan ada anak 

yang seperti itu… kalau anak 

saya tidak seperti itu paling 

 



cuman marah dan berteriak. 

32 Itu terjadi saat apa 

biasanya? 

Keinginan tidak terpenuhi. 

 

33 Kalau Helena 

pernah ngalami 

trauma secara fisik 

atau psikis gak ya 

tante? 

Sebetulnya secara yang 

ekstrim gak ya… cuman 

emang bapak nya kadang 

memarahi dengan bahasa yang 

untuk anak sma… saya sering 

berantem atau protes…” itu 

buat anak sma” pernah saking 

marahnya saya pernah 

ngomong “banting sekalian 

aja anaknya”… tadi saya 

dimarahi sama mama saya… 

sebetulnya saat saya ngomong 

keras dengan elen itu 

maksudnya bercanda… tapi 

kalau gak liat raut mukanya 

kan taunya marah, mama saya 

ngomong itu sudah nurun dari 

kamu… dia suka teriak dia 

1c. Gangguan serius 

pada orangtua 



suka marah… kamu jangan 

suka ngomong keras sama 

anak… buktinya waktu kamu 

gak ada di rumah dia ikut ke 

dapur bantu ngupas mau 

makan apa mau… tapi begitu 

ada kamu ada papanya pasti 

dia suka teriak, tadi pagi 

mama saya baru ngomong. 

34 Selain gangguan 

komunikasi ada 

masalah lain ya 

tante? 

Bisa sendiri… bisa pakai baju 

sendiri… saya gak pernah 

ngajari tapi dia bisa pakai 

sendiri selain itu normal 

mungkin menurut saya cuman 

gangguan emosi dan bicara. 

 

35 Riwayat dari 

keluarga ada yang 

pernah ngalami 

gangguan 

komunikasi ini gak 

ya tante? 

Cuman keponakan dari adik 

saya. 

5. Riwayat 

keluarga 



 

B. Interviewee : Adik dari Ibu subjek 

No Pertanyaan Jawaban Koding 

1 Siapa nama anda Fransiska niken widyana  

2 Hubungan anda 

dengan ibu subjek 

apa ya 

Saya adik kandungnya  

3 Seberapa dekat 

hubungan anda 

dengan keluarga 

subjek? 

Sangat dekat karena kami 

tinggal satu rumah 

 

4 Menurut anda 

bagaimana kondisi 

emosi ibu subjek 

terhadap 

lingkungan? 

Terkadang emosi dengan 

anaknya kurang terkendali. 

Karena anaknya bicaranya 

kurang ibunya gak paham jadi 

emosinya tinggi. Anaknya ikut 

emosinya tinggi 

1b. Ibu yang tertekan 

5 Jadi takut atau tidak 

ya? 

Gak takut. Saat ibunya teriak 

dia ikut teriak, jadi mnta 

sesuatu harus. Ndak boleh. Dia 

langsung. Saya missal dia gak 

boleh main sepeda takut kena 

ruji. Dia langsung marah 

sepeda langsung di banting 

 

6 Kondisi emosi ibu 

subjek ke subjek 

sampai fisi atau 

tidak ya? 

Kalau fisiknya gak. Cuman 

nada tinggi 

 

7 Kalau emosinya ibu 

subjek terhadap 

lingkungan? 

Biasa aja. Gak emosi.  

8 Kalau ibu subjek 

mengatasi masalah 

seperti apa ya? 

Dia kalau masalah di kejar 

sampai selesai. Kalau 

masalahnya menyangkut harga 

diri ya bisa marah. Bisa juga 

diam. Kalau misal ada masalah 

dengan keluarga ya dia diam 

gak mau ketemu. 

 

9 Hubungan antara 

keluarga subjek 

Biasa aja.  



bagaimana 

ya?antara ibu subjek 

dengan suami 

10 Cara pandang Ellen 

terhadap ibunya 

bagaimana ya? 

Sayang. Sekarang kan sering 

ditinggal. Tapi sudah bisa di 

tinggal. 

 

11 Takutnya wajar Wajar anak  

12 Kalau terhadap 

ayahnya?tapi tidak 

takut ya? 

Sama aja. Terkadang ayahnya 

emosi. Tapi takutnya wajarnya 

anak. Kalau sudah selesai ya 

sudah. 

 

 

Koding : 

1. Emosi 

a. Gangguan serius pada anak 

b. Ibu yang tertekan 

c. Gangguan serius pada orangtua 

2. Lingkungan 

a. Penggunaan bahasa bilingual 

b. Keadaan sosial ekonomi rendah 

c. Jarang komunikasi 

3. Pengasuh lain 

4. Terlambat jalan 

5. Riwayat keluarga 
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