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PEDOMAN WAWANCARA 

 

 

A. Pertanyaan mengenai identitas subyek yang meliputi usia, jenis kelamin, 

tingkat pendidikan, dan sosial ekonomi.  

B. Kesadaran guru mengenai diagnosis anak berkebutuhan khusus 

1. Apakah guru mengetahui tentang hal yang dialami anak berkebutuhan 

khusus? 

2. Apakah guru mengerti mengenai hal berbeda yang disandang anak 

berkebutuhan khusus? Jika ya, darimana guru mendapatkan penjelasan 

tersebut? 

3. Jika tidak, apakah guru memiliki usaha untuk mengerti keadaan disabilitas 

anak? Jika ya, bagaimana caranya? 

C. Perlakuan guru terhadap anak berkebutuhan khusus  
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1. Selama mengajar, bagaimana cara guru mengajar di dalam kelas? 

2. Apakah guru memberikan pola-pola belajar tertentu dalam kelas untuk 

membantu murid? Jika ya, bagaimana caranya? 

3. Dnegan terdapatnya anak berkebutuhan khusus, apakah pola-pola belajar 

tertentu diberikan dalam kelas? Jika ya, adakah perlakuan terhadap anak 

berkebutuhan khusus baik diluar maupun di dalam kelas? 

4. Perlakuan khusus seperti apa yang diterapkan oleh guru? 

5. Bagaimana cara guru agar murid lain tidak  merasa terjadi pembedaan 

pola pengajaran?  

6. Jika dalam penerapan pola tersebut, terdapat anak atau orang tua murid  

yang merasa iri atau protes terhadap perlakuan guru, apakah yang 

dilakukan guru?  

D. Stresor yang dialami selama mengajar  

1. Adakah kesulitan-kesulitan yang dialami guru selama mengajar? 

2. Kapan guru mengalami stres?  

3. Apakah guru merasa terganggu atau terhambat dengan adanya anak 

berkebutuhan khusus dalam kelas? 

4. Apakah mengajar anak berkebutuhan khusus menjadi salah satu penyebab 

stres pada guru? Jika ya, mengapa? 

E. Coping stress yang digunakan oleh guru 

1. Apakah tindakan yang dilakukan guru saat stres? 

2. Bagaimana tindakan tersebut dilakukan oleh guru? 



102 
 

 
 

3. Apakah tindakan tersebut mempengaruhi guru dalam proses mengajar di 

kelas? 

4. Biasanya kapan guru mengatasi stres yang dihadapi? 

5. Alasan apa yang mempengaruhi guru sehingga melakukan tindakan 

tersebut? 

6. Apakah tindakan yang dilakukan guru tersebut dipengaruhi oleh 

pengalaman masa lalu? 

7. Setelah mengatasi stres tersebut, apakah guru merasa lebih baik?  

8. Menurut guru, apakah tindakan yang dilakukan tersebut efektif dalam 

membantu guru menghadapi stres? Jika tidak, apakah tindakan yang dapat 

dilakukan oleh guru? 
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LAMPIRAN B 

 SURAT-SURAT  

B – 1 Surat Ijin Penelitian 

B – 2 Surat Tanggapan Penelitian  

 

 

 



104 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN C 

DATA PENELITIAN  

C – 1 Data Diri Subyek Primer 

C – 2 Data Diri Subyek Sekunder  
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LAMPIRAN D  

VERBATIM 

D – 1 Verbatim Subyek 1 

D – 2 verbatim Subyek 2 

D – 3 Verbatim Subyek 3
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 Verbatim subjek 1 

 

Pertanyaan  Jawaban  Tema  Koding  

Bu MA ini di sini 

ngajar kelas satu a apa 

b? 

Satu b.   

Satu b? lalu yang 

sebelumnya ini pernah 

ngajar anak-anak begitu 

nggak?maksudnya kan 

sebelumnya kan paling 

Y kemarin.  

Iya..   

Nah yang kira-kira 

anaknya seperti ini gitu 

pernah belum? 

Oh, maksudnya yang 

berkebutuhan khusus? 

  

Heem…  Kebetulan sih ada tapi slow 

learner.  

  

Slow learner. Emm, Y 

itu? 

Bukan. Eee sekarang dia kelas 

lima. Namanya S. Itu saya 

mendampingi dari kelas satu 

sampai kelas lima untuk TIK. 

  

Mengajar TIK? Anak 

walinya ibu? 

Ya berarti saya mengajar dia 

kelas satu sampai kelas empat 

kemarin saat TIK.  

  

Saat TIK thok? Berarti 

bukan wali kelasnya? 

Bukan bukan..   

Terus baru tahun ini 

baru jadi wali kelas? 

Iya. Oh.. Wali kelas itu 

sebenernya dari lima tahun lalu 

ya Bu ya cuman kan wali kelas 

saya,wali kelas bersama dengan 

guru pengampu, jadi saya 

ketemu dengan anak wali saya 

sendiri hanya seminggu paling 

tiga kali. 

  

Berarti nggak ngajar 

full, kayak kelas satu 

ini full? 

Enggak, enggak full, tidak full.   
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Nah terus, untuk yang 

kelas satu, satu b ini , 

berarti Bu MA tau 

kondisi anak-anaknya, 

tadi kan kalo aku liat 

yang yang paling 

menonjol kan E terus R 

sama X. Nah itu tiga-

tiganya Bu MA tau, 

sebelumnya sudah tahu 

apa baru pas sudah 

masuk kelas ini, oh 

anaknya seperti itu. 

Karna dulu saya sempat ngobrol 

di TK..karena saya sempat 

ketemu di TK. Sebelumnya kan 

saya ngajar TK juga, walaupun 

seminggu sekali saya cuma 

ngajar komputer ……saya tahu 

kok anak ini sepertinya tidak 

seperti anak yang lain. Gak 

kayak anak..temen-temennya 

sudah tau cuman yang full dari 

pagi sampai siang ya baru tau 

ini. 

  

Berarti baru ketemu 

sama anak yang diajar 

ni baru ini? Yang 

sewaktu di TK itu sama 

atau beda lagi? Orang 

yang sama? 

Tiga-tiganya atau salah 

satu? 

Orang yang sama. Tiga-tiganya. 

Soalnya kan dulu sekolah sini, 

TK M. 

  

Oo, gitu. Terus kalo itu 

kan apa ya. Senggaknya 

kan Bu MA harus tau 

anaknya gimana? Nah 

Bu MA sendiri itu tau 

atau anaknya kenapa itu 

hasil nyari tau sendiri, 

atau orangtuanya yang 

bilang atau ada 

psikolog yang bilang 

anak ini begini? 

Awalnya ya pastinya saya cari 

tau dulu, misalnya gini, saat 

saya mengajar kok anaknya ini 

kok gak nggak seperti 

temannya, saya tanya ke wali 

kelas TK, si a si b itu gini gini. 

O iya Bu MA itu emang 

misalnya aktif, kalo yang satu 

itu ya suka main air ludah. Gitu. 

Subyek 

mencari tahu 

informasi 

mengenai 

perilaku 

subyek. 

(mencari 

informasi) 

 

 

Subyek 

bertanya 

kepada pihak 

lain untuk 

memperoleh 

informasi. 

E1 

 

 

 

 

 

E1 
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(mencari 

informasi) 

Berarti dari sebelumnya 

masuk SD ini sudah 

tahu.. 

Hee... Terus begitu mereka 

kelas 1. 

  

Tadi sampai mana ya 

lupa?  

Cari tahu sendiri atau dari yang 

lain.  

  

Setelah itu oh begini 

berarti ibu gak Tanya 

sama pihak lain yang 

lebih tahu? 

Pihak lain? Belum. Saat itu saya 

belum ketemu dengan mbak 

Unika itu.. 

  

O mbak yang kemarin 

itu? 

Iya belum. Waktu di TK  kami 

gak gak sempet  gak sempet 

ketemu dan gak sempet bicara. 

Tapi begitu kelas satu, MD itu 

e..  bilang kalo di TK sudah 

observasi E dan mau 

dilanjutkan di kelas satu. 

  

Jadi Bu MA lebih tau.. Ya lebih tau ini anak ini 

gimana.. 

  

Tadi kan Bu MA itu ya 

kan ngasih buku untuk 

mamanya X …berarti  

Bu MA nyari tau 

sendiri. 

Ya saya sudah tiga kali 

manggil, minggu kemarin yang 

ketiga yang ketiga itu manggil 

ibunya X.  

Subyek 

mengajak 

bertemu ibu 

dari salah 

satu anak 

berkebutuhan 

khusus untuk 

diajak 

berbicara 

mengenai 

masalah 

anak. 

(mencari 

dukungan 

sosial) 

P2 

Ketemu berdua? Ya bicara-bicara, ya kalo 

menurut saya si … ya kalo saya 
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sebagai wali kelasnya saya 

merasa anak saya itu memang 

ada yang perlu diperbaiki. 

Walau saya gak tau ni yang 

perlu diperbaiki..minimal 

sikapnya dulu, kalo saya 

sebagai wali kelasnya minimal 

sikapnya dulu, sehingga orang 

tuanya saya panggil dan saya 

ajak ngobrol-ngobrol. Tapi dari 

ibunya itu merasa anaknya 

baik-baik saja malah bercerita 

ada yang mengikuti yang tidak 

kelihatan, begitu. Lha akunya 

saya juga  saya juga bukan 

orang psikolog kalau saya mau 

bicara terlalu banyak saya juga 

takut salah saya menyalahkan 

juga saya juga takut salah gitu , 

akhirnya kemarin saya sempet 

ke perpustakaan lalu ya saya 

ambil buku itu ,saya baca-baca  

kok cocok seperti X. Nah tadi 

ibunya saya sarankan, Bu coba 

tolong  baca buku ini. Ini 

bacaan yang bagus, di tempat 

yang saya tandai aja. Karena 

kan saya takutnya ibunya itu 

bukan tipe pembaca yang baik 

atau.. lho kan ada juga orang 

yang tidak suka membaca, 

belum baca setengahnya uda 

ditutup  misalnya uda bosen, 

padahal padahal isi yang saya 

maksud itu agak ke belakang, 

jadi uda saya tandai dulu. Di 

bagian yang saya tandai Bu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek ke 

perpustakaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1 
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Tapi ya nggak tau tadi dibaca, 

sepertinya si dibaca, cuman 

saya belum tau hasilnya 

gimana.   

untuk 

mencari 

informasi 

mengenai 

anak 

walinya. 

(mencari 

informasi) 

Terus nah ini kan kalo 

ngajar uda 3 bulan ya 

Bu? 

Iya hampir setengah semester.    

Caranya ngajar di kelas 

ni, kan gatau anaknya 

ada kenapa kenapa 

kenapa. Sampe 

sekarang tu ada 

perubahan gak atau 

sama, konstan seperti 

dulu? 

Kalo saya liat sih ada, dikit 

perubahan, jadi kalo yang kelas 

satu kan memang seneng yang 

namanya reward. Jadi kalo 

saya beri, ya nanti dapat 

bintang, nanti pulang lebih 

dulu, itu anak-anak mau.  

 

 

Subyek 

memberikan 

reward pada 

anak-anak 

yang 

bersikap baik 

di kelas. 

(pemecahan 

masalah)   

 

 

P1 

Berarti dari dulu sampe 

sekarang ada kayak gtu 

caranya? 

Awalnya saya belum pakai 

reward, maju maju maju maju 

itu saya pakai reward. 

  

Nah itu ngefek juga 

berarti? 

Ya..   

Tapi untuk materi juga 

sama? Kalo kalian bisa 

jawab kalian dapet ini, 

gitu. 

Emm, ulangan. Biasanya kalo 

saya misalnya UHT,  UHT tu 

semua dapet seratus dari mapel 

apa dari materi itu semua dapet 

seratus berarti kan dia dapet 

juara umum. Dia dapet sticker, 

itu rewardnya. Tapi kalo ada 

aja satu yang 99 maka dia gak 

akan dapet.  

 

Subyek 

memberikan 

reward pada 

anak 

didiknya 

yang 

mendapat 

nilai 

sempurna 

 

P1 
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dalam UHT. 

(pemecahan 

masalah) 

Nah itu kan di kelas 

kan ada juga anak yang 

yang abk itu yang 

berkebutuhan itu dan 

anak yang seperti biasa. 

Nah itu cara ngajarnya 

dibedain gak sama Bu 

MA? 

Kalo untuk kalo untuk 

penyampaian materi si tidak. 

Hanya untuk anak-anak yang 

berkebutuhan khusus pasti saya 

lebih sering mengingatkan, 

lebih  sering memanggil 

namanya.  

 

 

 

Subyek 

sering 

mengingatka

n anak 

berkebutuhan 

khusus. 

(pemecahan 

masalah) 

 

 

 

P1 

Dipanggil disebutkan 

namanya gitu? 

Ya misalnya, X duduknya yang 

baik. Atau hadap ke depan. 

  

Kalo kayak gitu cara 

Bu MA emm sadar gak 

kalo secara gak 

langsung Bu MA 

memberikan perlakuan 

khusus pada anak yang 

begitu 

Ya..   

Itu dari Bu MA sendiri 

gimana? Sebenernya yo 

gak mau tapi mau gak 

mau seperti itu, 

gimana? Apa memang 

harus begini caranya? 

Kalo saya pikir si ya yang saya 

tau baru itu ya bu. Saya gak tau, 

nanti kalo ke depannya lagi 

saya mungkin mendapatkan 

cara yang lebih efektif 

misalnya, ya belum tau juga. 

Tapi sejauh ini ya baru cara itu 

yang yang saya tau.  

  

Iya, Kalo untuk di luar 

kelas , selain,, 

ketemunya kan cuma di 

luar kelas kalo ketemu 

di  luar kelas kalo 

ketemu juga misalnya 

Kalau dia, misalnya istirahat 

gitu yaa. Iya biasanya kalo saya 

liat X menyakiti temannya saya 

langsung ingatkan, ayo minta 

maaf sama temennya. 

Subyek 

mengingatka

n anak 

berkebutuhan 

khusus untuk 

tidak 

P1 
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ada yang liat X nakal 

diberi peringatan 

tertentu atau sama 

seperti anak-anak 

lainnya? 

menyakiti 

temannya. 

(pemecahan 

masalah) 

Anak-anak seperti itu 

nggagas, maksudnya 

nggagas itu merespon. 

Oo, … ndak sii, biasanya 

mereka malah gamau e e egois, 

e apa ya gengsi ya mungkin apa 

ya? Gamau ahh aku gamau. 

  

Berarti intinya pola 

pengajaran masih sama 

jadi nggak ada 

perbedaan ya antara 

yang berbeda sama 

yang gak, cuma 

mungkin cara untuk 

menyampaikan maksud 

mengenai  perilaku 

yang baik itu baru 

berbeda. 

Iya.    

Lalu dari selama ini kan 

keliatan tu kalo 

misalnya Bu MA sering 

ngingetin X gitu, nah 

itu ada yang protes gak, 

mungkin orang tuanya 

protes atau gimana 

gitu? 

Enggak…mungkin kemarin 

waktu saya panggil itu ibunya 

ya saya tanya sekarang saya  

harus bagaimana bu 

menghadapi X. Itu ibunya 

malah menyatakan ya sudah 

seperti biasa saja, berjalan yang 

sudah-sudah. Lha berarti kan ini 

ibunya  

  

Menganggap tidak ada 

masalah.. 

Hee, gak masalah.   

Untuk yang R itu gak 

masalah? 

Untuk yang R itu kebetulan 

saya belum memanggil 

orangtuanya secara khusus, 

karena  saya pikir, tadinya saya 

pikir R itu apakah karena 

kurang usianya, belum genap 6 
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tahun kayaknya, ya apakah dari 

segi usia jadi saya belum belum 

bisa si anak ini memang butuh 

saya panggil orangtuanya atau 

memang si anak ini dari segi 

usianya belum jadi emang 

childish sekali ya masih pingin 

main-main. 

Iya kayak anak-anak 

sekali. Terus selama 

ngajar  ada kesulitan 

yang dialami gak? 

Berhubungan sama 

anak-anak yang seperti 

ini? 

Ya, pastinya. Ya kesulitannya 

ya itu, sehingga kan kalo yang 

seharusnya materi 

tersampaikan,karena  saya 

sering mengingatkan  anak-anak 

yang ribut-ribut itu, akhirnya 

saya sedikit melambat, untuk 

penyampaian materi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek 

memperlamb

at 

penyampaian 

materi untuk 

membantu 

anak 

berkebutuhan 

khusus. 

(pemecahan 

masalah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 

Materi. Berarti hanya 

materi?  

Materi sama sikap. Jadi kalo 

misalnya X suka  melet-melet 

sebenernya kan itu tidak sopan 

ya Bu gitu kan, cuma saya mau 

bersikap yang lebih tegas 

misalnya saya pake apa sikap 

saya tahan-tahan ato gimana 

kan juga ndak ndak ndak bagus 
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juga karena kan uda main fisik 

berarti.  

Heem.. Tapi kalo untuk diingatkan 

terus kan juga ya anaknya ya 

gitu , itu juga salah satunya 

saya memanggil orang tuanya. 

Subyek 

memanggil 

orang tua 

karena 

mengingatka

n anak saja 

dirasa tidak 

cukup. 

(mencari 

dukungan 

sosial) 

P2 

Terus dari ngajar ini 

pernah gak mengalami 

stress atau semacam 

tekanan ini harus 

gimana ya ngajar anak 

seperti  itu kan gak 

gampang nah ada 

tekanan gitu atau 

stress? 

Stress si tidak, tapi saya selalu 

bertanya pada diri saya sendiri, 

ee  cara apa lagi yang yang aku 

pakai untuk anak-anak itu. 

Begitu. Jadi ya palingan ya saya 

seringnya baca buku, searching 

gitu.  

Subyek 

bertanya 

pada diri 

sendiri 

mengenai 

cara yang 

harus 

dilakukan. 

(re-evaluasi) 

 

 

 

 

Subyek 

mencari 

informasi di 

buku maupun 

melalui 

internet. 

(mencari 

informasi) 

E2 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1 

Jadi secara gak 

langsung e secara gak 

langsung  Bu MA gak 

Kalo merasa terhambat si 

enggak, maksudnya terhambat 

banget si enggak, ya cuma ada 
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merasa terhambat? sedikit . 

Merasa terganggu juga 

enggak ya bu? 

Terganggu si enggak. Ini 

merasa apa penyampaian materi 

kurang maksimal.  

  

Jadi mengajar dan 

menyampaikan materi 

kurang maksimal ya? 

Iya kurang maksimal.    

Ngajar anak kayak gitu 

itu.. berarti kalo dari 

yang  dari Bu MA 

bilang gak stress, belum 

jenuh, belum merasa.. 

Belum, dan semoga tidak ya..   

Pernah marah gak sama  

anak-anak? 

Sama anak-anak, klasikal?    

Hee  .. Gak sii..   

Untuk anak-anak yang 

berkebutuhan  khusus? 

Yang berkebutuhan khusus 

si..kalo gak ditunjukkan ya 

paling, ya nahan yaa..nahan 

hiih, ini harusnya 

diapaian?gitu.. 

Subyek 

menahan 

emosi karena 

perilaku anak 

berkebutuh-

an khusus. 

(represi) 

 

Subyek 

berupaya 

mencari cara 

untuk 

mengatasi 

perilaku 

subyek. (re-

evaluasi) 

E3 

 

 

 

 

 

E2 

Berarti gak pernah 

langsung fisik gitu? 

Ngomong juga? 

Nggak. Kalaupun saya marah 

ya saya tidak lama, misalnya X, 

X, do Bu MA marah karena X 

sudah mengganggu teman. Kalo 

X tidak mau minta maaf sama 

temannya berarti nanti 

 

Subyek 

marah 

kepada anak 

berkebutuhan 

khusus. 

 

P3 
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pulangnya lebih lama dari 

teman-temannya. Tapi karena X 

X tau kalo saat itu saya marah 

dia mau minta maaf sama 

temannya.  

(konfrontasi) 

Kalo dia gak tau? Kalo dia gak tau, kalo saya “ayo 

cepet cepetan sana cepet minta 

maaf karena kamu uda nakal 

sama temenmu” ndak mau. Tapi 

kalo ada kata-kata “Bu MA 

marah” selama ini saya baru 

sekali. 

  

Nah, pernah gak ibu 

cuek, terserah gitu 

anaknya mau ngapain, 

didiemin aja?  

Hmm.. kalo dicuekin, engg ya 

gak dicuekin si, mungkin emang 

saya diamkan.. 

Subyek 

mengacuh-

kan X.  

(apati) 

P4 

Didiamkannya misal 

saat kapan ya Bu? 

Ya, misal dia sudah saya kasih 

tau berkali-kali… ta..tapi gak 

merespon. Atau.. kalo itu…. 

suka keluar masuk kelas 

sesukanya itu mbak, saya juga 

gaenak sama ibunya, jadi ya 

saya diamkan.. 

  

O,,ada perasaan kesal 

gitu gak bu? 

Kesal ya? Ya…ya ada sii, 

hiihh…., ini anak kok seperti 

gak menghargai ya? Jadi..ya 

saya itu ya kadang saya 

diamkan, dia mau keluar masuk 

kelas, selama gak mengganggu 

temannya di dalam kelas aja si 

mbak… 

Subyek 

mengacuh-

kan X.  

(apati) 

P4 

Kalo udah ibu diamkan 

gitu, ibu bagaimana 

sama anak-anak yang di 

dalam kelas? 

Ya saya diemin, saya biarkan, 

saya tetap mengajar anak-anak. 

Nanti lama-lama kan dia 

kembali ke kelas kalo sudah 

bosen mbak,,biasanya gitu.. 

Subyek 

mengacuh-

kan X.  

(apati) 

P4 

Terus selama kalo 

misal uda mulai kalo 

anaknya uda mulai 

bikin ribut di kelas itu 

Gini, saya akan bicara, hayo 

kelompok  mana yang mau 

mendapat bintang? 
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gimana Bu MA di kelas 

gimana? 

Jadi pake reward tadi? Ya pake reward tadi, nah itu 

mereka akan kembali..  

  

Mulai stabil lagi? Yaa..diam lagi    

Nah itu kan namanya 

token economy kalo di 

psikologi, brarti punya 

manfaat buat mengajar? 

Ya bermanfaat banget, sejauh 

ini bermanfaat. 

  

Selama ini  salah satu 

cara yang dipake Bu 

MA untuk 

mengahadapi mereka 

pake reward ini, baik 

untuk yang berbeda 

maupun yang gak 

berbeda? 

Ya.   

Tapi yang berbeda juga 

menanggapi? 

Maksudnya, bisa nurut 

juga? 

Iya mau..   

Nah Bu MA, 

sebelumnya kan dulu 

ibu ngajar yang 

Sera..fim itu ya? 

Iya.. S.   

Nah berarti ibu punya 

kan pernah punya 

pengalaman  

menghadapi anak-anak 

abk, nah itu 

mempengaruhi gak 

sekarang gimana, 

ngomongnya harus 

bagaimana, caranya 

harus bagaimana 

menghadapi anak? 

Mempengaruhi atau  tidak? 

Tidak, karena menurut saya 

abknya beda, jadikan 

perilakunya beda. 

  

Berarti pengalaman Iya..   
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cara yang dipakai dulu 

sama sekarang beda? 

Berarti ini cara 

penerapan sekarang 

tidak ada hubungannya 

dengan dulu yang S? 

Berarti baru? 

Gak ada. Iya, baru.   

Setelah kalo uda mulai, 

kan kalo misalnya 

anaknya uda mulai gak 

enak , uda diberi 

peringatan gak bisa ada 

rasa gak enak. nah itu 

bu MA kalo mau 

ngilangin mood gak 

enak gitu gimana? 

Dengan mereka diajak 

berkompetensi.. berkompetisi . 

jadi misalnya kayak mainan, 

yok yok mainan. Kita bagi 

kelompok, kelompok nanti..nah 

itu mereka itu mau, atau nanti 

kita kelompokin yang kalah 

nanti maju, nyanyi. Nyanyinya 

joget. Itu mereka  moodnya 

balik lagi. 

Subyek 

mengajak 

anak-anak di 

kelas untuk 

berkompetisi 

melalui 

permainan. 

(pemecahan 

masalah) 

P1 

Bu MA sendiri gak 

pernah moodnya up 

down? 

Up down. Bentar saya ingat-

ingat dulu ya Bu. Oke. Belum 

pernah sampai yang down 

banget si enggak , yaitu tadi 

kembali lagi, aku harus gimana 

ya gitu palingan. Palingan aku 

tanya, apalagi ya, anak ini 

harus tak apakan ya selain 

orang tuanya tak panggil.  

 

 

 

 

 

 

 

Subyek 

bertanya 

pada diri 

sendiri cara 

yang harus 

digunakan 

utuk 

mengatasi 

perasaan. (re-

evaluasi) 

 

 

 

 

 

 

 

E2 

Berarti kembali ke 

pemecahan 

masalahnya. 

Iya.    
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Keterangan: 

Mencari informasi   : E1  Pemecahan masalah   : P1 

Re-evaluasi    : E2  Mencari dukungan social  : P2 

Represi    : E3  Konfrontasi    : P3 

Pengalihan   : E4  Apati     : P4 

Penilaian secara positif  : E5  Penalaran    : P5 

Rasionalisasi    : E6  Penghindaran    : P6 

Penguasaan diri   : E7  Persiapan menghadapi luka  : P7 

Empati    : E8 
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Verbatim subyek 2 

 

 

Pertanyaan Jawaban  Tema Koding  

Namanya ibu 

siapa?  

KNW gitu aja   

Umurnya berapa 

bu? 

Sesuai KTP tah orak? haha..   

Aslinya 

bu..haha… 

25 tahun aja.   

Hmmh, dulu ibu 

dari BK ya? 

Iya..   

Nah, di sini Bu 

KN kan baru.. 

Heem..   

Guru baru di sini, 

pindah dari mana 

Bu? 

Dari SY, Malang..   

Oo, lha itu 

sebelumnya di 

sana pernah gak 

ngajar anak-anak 

kayak Y atau 

teman-temannya 

kayak gitu yang 

berbeda.  

Kalo yang berbeda secara kayak 

keterbelakangan itu  itu belum pernah, 

cuma kalo yang memang dasarnya 

faktornya karena lingkungan kayak 

orang P gitu pernah. Tapi kan ya tetep 

aja sama dia kesusahan dalam 

pembelajaran. 

  

Heem, beda, cuma 

mungkin bedanya 

kalo yang Papua 

karena 

lingkungan… 

Heem…kalo yang Papua karena 

faktor lingkungan, kalo yang ini kan 

karena faktor genetik. 

  

Nah terus, Bu KN 

sendiri tau gak, 

hal-hal yang 

dialami 

sebetuknya, kan 

ngajarnya kan Y 

sama yang 

Kalo yang dari yang sapanya?    
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mungkin nampak 

G, tau gak kira-

kira sakitnya, latar 

belakang itu 

sebenarnya 

kenapa. 

Dua-duanya .. Bisa tau, karena kan ada data pribadi.   

O sudah ada data 

pribadi? 

Heem.. sudah ada sudah ada data 

pribadi dari sekolahan. Sudah ada  

keterangan dari sekolahan, jadi bisa 

mbaca latar belakang masing-masing 

dari anaknya itu misalnya anaknya itu 

pernah sakit apa, atau dia memang 

mengalami kelemahannya di bidang 

apa itu kan uda ada di situ, atau hasil 

tesnya kayak Y itu kan sudah pernah 

tes psikologi, tes apa aja, itu kan 

hasilnya ada, selalu dikasihkan ke 

guru kelasnya masing-masing. 

  

Iya, itu kan dari 

psikolognya, nah 

di luar psikolog 

kan tidak semua 

orang tau, nah Bu 

KN nyari tau 

atau? 

Biasanya kan saya datengnya ke 

orang tuanya, karena kemungkinan 

ini karena saya kan lagi sibuk dengan 

saya juga harus menyesuaikan dan 

sebagainya, itu untuk anak-anak 

tertentu yang bermasalah saya panggil 

orang tuanya. Tapi kalau untuk 

khusus Y ini saya menanggap sudah 

ada Bu R , sudah ada orang tuanya 

yang benar-benar care bener-bener 

memperhatikan apa segi 

kelemahannnya, kebutuhannya dia 

jadi saya kurang, Ynya kurang. Kalo 

ke G  ya koyo ngono. 

Subyek 

bertemu 

orang tua 

dari anak 

untuk 

berbicara 

mengenai 

permasala

han anak. 

(mencari 

dukungan 

sosial) 

P2 

Hmmh, jadi 

caranya ketemu 

orang tuanya.. 

Heem, langsung ketemu orang tuanya, 

tak suruh ngomong sekalian, ini 

memang dia lemahnya di apa, tak 

suruh bicara secara jujur jangan 
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ditutup-tutupi.. 

Saling terbuka.. Heem, nanti takutnya saya yang salah 

memberikan apa namanya metode. 

  

Terus kalo aku liat 

di kelas, kelasnya 

kan ribut ya, kelas 

yang itu memang 

waw banget itu, 

Bu KN itu ada gak 

cara tertentu untuk 

ngajar di kelas, 

untuk semua 

anak? 

Untuk semua anak, kalo memang satu 

kali dua kali tidak bisa dengan cara 

saya yang sebelumnya misalnya saya 

keras dan sebagainya, saya kasih 

sangsi. Biasanya anak kalo disangsi 

diperhatikan oleh temen satu 

kelasnya, menimbulkan perasaan 

malu, kayak gitu. Itu itu kan masi ada 

siapa tahu di dalam hatinya mikir, oh 

nanti kalau aku gini lagi, dihukum 

lagi didengerin sama temen-temen 

malu. Kayak gitu sih. Selama ini 

masih sangsi-sangsi kayak gitu. 

 

 

 

Subyek 

memberik

an sangsi 

pada anak. 

(pemecah-

an 

masalah) 

P1 

Jadi pola 

belajarnya sama? 

Dibandingkan 

dulu Bu KN 

ngajar di SMP? 

Beda? 

Beda, karena yang di SMP dulu saya 

kan sudah pake LCD, jadi sudah 

langsung power point, dijelaskan , ada 

diskusi, ada permainan, karena saya 

di sana kan budi pekerti, konselingnya 

sendiri, budi pekertinya yang masuk 

kelas. Kalo BKnya kan ndak masuk 

kelas, tapi budi pekerti masuk kelas 

dan anaknya gak se wow ini. Haha.. 

  

Dengan 

terdapatnya, nah 

jadi kan di 

sekolah, di kelas 

kan temen-

temennya beda-

beda ada yang 

mampu ngejer, 

ada yang gak, nah 

itu cara ngajarnya 

dibedain gak sama 

Bu KN? 

Kalo dalam satu kelasnya, itu tetep 

sama, saya sama ratakan. Tidak 

terlalu mudah juga tidak terlalu sulit. 

Kalo menjelaskannnya pun saya tetep 

sama, karena walaupun yang sudah 

bisa itu sudah bisa, tapi kan saya lebih 

mengutamakan yang kurang. Yang 

kurang, karena nanti takutnya kalo 

saya mentingkan yang sudah bisa, 

kasihan yang kurang jadi semakin 

tertinggal. Lha tapi kalo untuk les 

tambahannya itu saya bedakan, ada 

Subyek 

memberi-

kan 

perbeda-

an 

perlakuan 

les  

tambahan 

untuk 

anak-

anak. 

(peme-

P1 
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perbaikan ada pengayaan.  cahan 

masalah) 

Perbaikan itu 

untuk yang 

kurang.. 

Hemm, perbaikan itu untuk yang 

kurang, pengayaan itu yang sudahlah, 

istilahnya sudah bisa mengejar, nah 

itu biasanya materinya juga berbeda. 

Lebih cepetan yang pengayaan. 

  

Terus untuk 

perlakuan di luar 

kelas sama? 

Sama , tetep sama, cuma saya ke 

orang tuanya. Ke orang tuanya yang 

lebih, karena saya maunya ketika di 

sekolah kan belajarnya sama saya, 

nah waktu di rumah itu juga sangat 

diperhatikan sama orang tuanya. Ya 

anak-anak tertentu itu aja sih, cuma 

terkadang dari orang tua yang 

anaknya memang lebih itu ada yang 

protes, misalnya, Bu ini anak saya 

kenapa jadi menurun? Nah nanti saya 

jelaskan. Masalahnya tu ini bu, begini 

begini begini. Lha terus nanti orang 

tuanya yang ngomong ke saya supaya 

memberikan motivasi lagi, supaya 

bisa ngejar, kaya Rachel itu kan jadi 

semakin menurun, lebih tingginan Ita. 

Itu orangtuanya datang ke saya yang 

Rachelnya, itu minta tolong supaya 

dimotivasi, dikasi tau pengarahan 

supaya anaknya bisa ngejer lagi.  

  

Tapi kalo di kelas 

kan Bu KN kan 

untuk anak-anak 

yang khusus kan 

mendatangi ke 

mejanya, lha itu 

anaknya ada gak 

yang cerita ke 

orang tua terus , 

Ndak, ndak ada. Selama ini ndak ada, 

cuma kadang itu kayak Steve itu 

masih sering protes.  
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Bu kok anak yang 

kayak begitu 

diperhatikan 

banget kok saya 

enggak? 

Anaknya? Hee,.. anaknya, kalo orang tuanya 

ndak, kalo anaknya itu masih sering 

protes, Bu kenapa Y yang diajarin 

terus? iyalah Y itu mesti diajarin  gini 

gini.. nah protes-protes seperti itu. 

Tapi  kalo dari orang tuanya ndak, 

karena mungkin orang tuanya sudah 

pada tahu tentang anak itu. 

  

Terus 

menghadapinya 

Bu untuk anak-

anak  yang begitu? 

Gimana? 

Dikasih pengertian, ya kan tau sendiri 

anaknya memang seperti itu, ya gak 

papa, toh kamu sudah bisa. Lha po 

mau seperti itu.. Enggak !! biasanya 

gitu. Haha… 

  

Nah terus selama 

ini kan baru juga, 

Bu KNa ada gak 

kesulitan selama 

mengajar di kelas? 

Kesulitannya ya cuma itu tadi 

penyesuaian, karena saya kan 

sebelumnya budi pekerti, di sini kan 

ngajar semua mata pelajaran, nah 

kesulitan..ya nggak terlalu sulit si, 

cuma kadang itu kan saya sering lupa 

ini itu cara mengajarkannya seperti 

apa. Jadi tu di rumah itu koyok jadi 

guru PGSD baru itu lho, kayak kuliah 

PGSD baru harus belajar, 

mengajarkannya nanti materinya ini, 

harus seperti apa ngajarkannya. 

  

Terus pernah gak 

selama ngajar ini 

mengalami stress? 

Hmnhm ya gak 

harus stress, 

mungkin tertekan.. 

Kalo semacam tertekan, anaknya dari 

perilaku dari ramenya.  Kalo tentang 

di pelajaran saya ndak pernah. Tapi 

kalo dari anaknya yang di kelas yang 

seperti itu kadang ya itu tu sudah 

capek, terus liat anaknya yang seperti 

itu kadang ya rodo gimana gitu. Tapi 
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biasanya tak atasi, biasanya cuma tak 

kasi soal-soal aja. Itu kalo saya cuma 

ngasi soal aja itu tandanya saya uda 

mulai down, gitu, sudah mulai ada 

stressnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek 

memberi-

kan soal-

soal 

kepada 

anak-anak 

jika sudah 

merasa 

stress. 

(penghin-

daran) 

 

 

 

 

 

 

 

 

P6 

Tapi untuk anak-

anak yang abk 

kayak Y dan 

teman-temannya 

itu pernah 

memberikan stress 

tersendiri gitu? 

Ndak. Ndak pernah. Kalo, kalo dari 

mereka sendiri ndak, karena menurut 

saya mereka masih sewajarnya, 

mereka kan cuma sulit, kesulitan 

thok, Bu ini gimana, diulangi lagi? 

Lha Y dia kan misalnya dia belum 

bisa membedakan huruf s, nah dia kan 

kesulitannya untuk di situ kalo 

didikte, nulisnya gimana? Nah kayak 

gitu kan kita harus membimbing. 

Subyek 

berusaha 

untuk 

mema-

hami 

kesulitan 

anak dan 

membim-

bing anak 

berkebu-

tuhan 

khusus. 

(empati ) 

E8 

Kalo G berarti 

nggak nggak 

memberi stress 

juga, soalnya kalo 

Y kan anaknya 

kalo diperhatiin 

Heem, Y gak hiperaktif..   
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kan gak 

hiperaktif… 

Kalo G kan dia 

cenderung 

mbantah gitu kan? 

Hee, kalo ..kalo G itu masih standar, 

jadi masih menurut saya selama 

nakalnya itu tidak mengganggu teman 

yang hasilnya temennya nangis, 

temennya luka gitu enggak. Kalo dia 

kan cuma, kalo misalnya saya 

marahi, langsung diem, set , mainan 

sendiri, dia melampiasknannya 

dengan mainan sendiri. Dia tidak 

yang ngganggu temen sampe yang 

nuthuki enggak. Ke temennya paling 

gangguin, paling ngajakin ngomong, 

gak sing mukul, gak sing nendang, 

gak sing nyubit, gitu.  Menurut saya si 

masih normal, masih bisa dimaklumi.  

Subyek 

marah 

terhadap 

anak 

berkebutu

han 

khusus. 

(konfronta

si) 

 

 

 

 

P3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Bu KN 

sendiri, adanya 

anak-anak abk di 

kelas mengganggu 

proses belajar 

mengajar di kelas 

gak? 

Kalo misalnya ee.. sedikit 

kemungkinan memang agak ya..kalo 

.. karna misalnya ee.. saya sudah 

mengajarkan sampai di sini, dia lupa. 

Kalo, kalo dari Ynya sendiri sih 

enggak, dari G. G itu karena kalo 

misalnya saya kasihin ini, dia masih 

belum ngerti, misal tambah-

tambahan. Jadi sudah sampai di sini, 

besok pengurangan. Yang tambah-

tambahan yang kemarin dia bisa, 

nanti diulang lupa. Gitu lho, nah 

akhirnya kan harus mengulang dari 

awal lagi, jadi sebenernya Y pun, e 

apa G pun juga butuh shadow kayak 

Y gitu. Cuma ya itu, dari sekolahnya 

sendiri kan tidak diberikan. 

  

Jadi secara gak 

langsung itu 

sedikit 

Ya, sedikit memperlambat,karena 

harus nungguin ya satu anak.. 
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memperlambat 

proses mengajar? 

Terus berarti 

mengajar anak 

berkebutuhan 

khusus itu bukan 

menjadi penyebab 

stress ya, yang 

jadi penyebab 

malah suasana? 

Iya, suasana kelasnya. Yang yang jadi 

itu tu malah suasana kelasnya yang 

bikin saya malah jadi pusing.  Kalo 

selama anak-anak ini , yang 

berkebutuhan khusus itu ndak, justru 

ndak mengganggu yang bikin gaduh, 

mengganggu yang sekiranya temen 

kanan-kirinya depan belakangnya 

merasa terganggu. Ya kayak Y kan 

masih mengikuti, G itu kalo saya 

temeni mau, kalo misalnya saya 

arahkan gitu, nulis yang rapi, ditulis,  

lha kan masih mau. Tapi kalo 

misalnya yang benar-benar yang autis 

yang hiperaktifnya setengah mati itu 

kan yang gangguin yang… yang kelas 

dua ada itu, jadi sering nendang 

temenne, mukuli, meja ini ditendang. 

Ada, muridnya Bu C. Kalo kalo ini 

kan G kan kalo dimarahin kan diem, 

mainan kertas, udah.  

  

Kalau G memang 

masalahnya di 

kognitifnya ya?  

Iya, kognitifnya.    

Terus kalo di 

kelas stress gitu 

Bu, biasanya 

gimana Bu? 

Caranya gimana 

Bu? 

Biasanya sih, aku kan tadi ngasih itu 

tak kasih soal, terus aku ngerjakan 

yang lain, jadi melampiaskannya aku 

ngerjain yang lain, apa gitu. Apa itu 

mbuh sing ngetik, buka-buka, baca-

baca gitu apa itu… 

 

 

Subyek  

mengerjak

an hal lain 

di kelas 

untuk 

menghilan

gkan 

stress. 

(penghin-

 

 

P6 
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daran) 

Setidaknya untuk 

melupakan gitu? 

Mengalihkan gitu? 

Heem, heem, bisa melupakan 

sebentar. 

  

Terus, kayak gitu 

tu memperngaruhi 

gak, jadi misalnya 

lagi stres, misal 

Bu KN ngasih 

soal ke anak-anak, 

itu sudah 

menurunkan 

stresnya atau 

malah bikin stres? 

Endak. Menurunkan, selama mereka 

terus bisa ngikuti kayak misalnya aku 

bilang, yang rame dicatet nanti 

bersihkan toilet, lha kan mereka terus 

diem. Itu sudah, yawes, lumayanlah 

naek lagi semangatnya, sudah agak 

berkurang stresnya.  

 

 

 

Subyek 

memberik

an 

ancaman 

kepada 

anak yang 

ribut di 

kelas. 

(konfronta

si) 

 

 

 

P3 

Anak-anaknya di 

kelas respon gak? 

Kan itu kan 

kasarannya kan 

mengancam kan, 

secara kasar.. 

Heem, iya…   

Nah Bu KN 

sendiri itu gimana, 

hal itu bagus ndak, 

sebetulnya gak 

baik, cuma ya 

gimana.. 

Sebenarnya kan ndak baik kayak gitu 

kan. Karna anak itu kan gak butuh 

hukuman, gak butuh kita mencap 

hukuman-hukuman, tapi kan melihat 

anaknya. Anaknya aja kayak gitu, 

wong dikasih hukuman dikasih wong 

nanti ini ini ini..woo nggak ngefek, 

dikasi baik tak kalemi, anaknya ya 

makin kayak gitu, lha dikasari kayak 

gitu yaaa.. kalo menurutku si takutnya 

cuma sama aku, kalo guru lain itu ya 

standar biasa, tetep aja. Aku lek dadi 

guru galak-galak malah gak bisa. Lha 

itu lho pusing saya cuma di situ, 
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lhaini anak-anakku, anak kecil juga.  

Biasanya.. 

biasanya Bu KN 

mengatasi 

stressnya itu 

kapan? Begitu 

perasaannya uda 

gak enak langsung 

dihadapi ato 

ditumpuk dulu? 

Kalo saya si biasanya karna mikirnya 

saya harus professional aja kan di 

sekolahan, ya saya tak empet aja. Ya  

nanti misalnya kalo uda pulang gitu 

pinginne, pinginne apa, nonton film, 

apa baca komik, ato apa, itu 

pelampiasannya gitu, apa jalan-jalan. 

Subyek 

berpikir 

harus 

profession

al. 

(penilaian 

secara 

positif) 

 

Subyek 

menahan 

perasaan 

tidak enak 

dalam 

mengajar. 

(represi) 

 

Subyek 

melampias

kan stres 

dengan 

kegiatan 

lain. 

(pengalih-

an) 

 

E5 

 

 

 

 

 

 

 

E3  

 

 

 

 

 

 

 

E4 

Ee, cara-cara Bu 

KN menghadapi 

anak-anak itu 

yang ini ada 

nggak pengaruh 

dulu waktu Bu 

KN ngajar SMP, 

kan anaknya lebih 

tenang, jadi ada 

ada..ada hal yang 

dibawa dari 

Ada sih, karna kan ee, kalo di sana itu 

malah justru beban kerjanya yang jadi 

membuat saya stress, hanya kalo di 

sana , kalo dari anaknya sendiri ndak. 

Jadi saya yho, yho harus bisa karna 

mikirnya saya kan guru BK, saya 

biasanya ngomongi anak, kenapa 

sekarang saya sendiri gak bisa, gitu 

lho, jadi saya menguatkan saya 

sendiri aja , memotivasi diri saya 

sendiri bahwa ini lho cuma anak-

 

 

 

 

 

 

Subyek 

memotiva

si diri 

sendiri. 

(re-

 

 

 

 

 

 

 

 

E2 
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sebelumnya. 

Sekarang ada gak 

pengaruhnya 

ngajar anak SMP 

ke sini tu 

mempengaruhi 

cara mengajar 

mungkin.? 

anak, pasti aku bisa. Atau kalo 

diomongi ya baik, anggep aja anaknya 

sendiri, wes seneng-seneng gitu ya, 

mikirku cuma positif aja, ketemu 

anak-anak seneng, gitu aja. Disenengi 

sama mereka.  

evaluasi) 

 

Subyek 

berpikir 

positif 

mengenai 

anak-

anak. 

(penilaian 

secara 

positif) 

 

 

 

E5 

Nah terus tentang 

cara mengatasi 

stress, tadi kan 

kalo gak pulang 

ke rumah, kalo 

masih di kelas 

masih stress gitu, 

nah itu apa ada 

gak efeknya buat 

Bu KN ngajar, 

untuk melakukan 

kegiatan yang 

lain? 

Maksudnya efeknya dari stressnya itu 

ke perilaku? Ke..  

  

Ke..kehidupan, ee 

kegiatan 

selanjutnya.. 

Kegiatan selanjutnya, biasanya kalo 

masuk kantor itu sudah lupa, hee, 

pokoknya kalo, ee karna kan cuma 

ramenya anak-anak. Begitu ramenya 

itu hilang yowes hilang. Kalo aku 

gitu. Kecuali kalo memang akunya 

lagi posisi badannya gak fit, terus 

anak-anaknya seperti itu, bikin 

jengkel, lha itu mungkin masih 

berefek. Tapi bukan sing apa, kebawa 

sampe aku yang muarah-marah, 

sampe aku trus akhirnya begitu 

selesai pembelajaran aku masih 
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kebawa ndak pernah. Selama ini si 

belum pernah, karna aku di sana juga 

gak pernah yang begitu.. 

Bu KN juga bukan 

tipe orang … 

Heem, bukan yang    

Tipe A? Hee, jadi gak gak yang menyimpan 

itu terus kebawa semuanya, ndak. 

Bener-bener  yang stress banget, gak 

nduwe duit , haha..gak punya uang, 

anaknya rame sendiri, stress di kos-

kosan, kan akhirnya  kebawa. Tapi 

kan kecampur, gak cuma dari sisi 

anaknya aja, banyak faktor, akhirnya 

jadi terasa berat yaa, itu tadi si, kalo 

aku melampiaskannya mungkin gitu.. 

  

Lha terus menurut 

Bu KN itu 

gimana? Positif 

negatif? 

Negatif. Karna habis itu ya sudah 

lupa, pokoknya kalo aku di kelas 

sudah mulai stress dengan anak-anak 

yang rame, tak kasih soal, mereka 

mengerjakan, kadang terus jadi tak 

biarkan. Halah kon arek rame tah ora 

yowes, aku mikirnya cuma itu Tapi 

yho masih tetep aja gak enak kan, 

takutnya nanti kedenger apa kelas 

lain, kok rame banget, lha.. akhirnya 

tetep aja. Harus anak-anak diem, nanti 

ini ini ini , dicatet ini ini ini. Nah 

kayak gitu. Ancemanku si selama ini 

ya kayak gitu, ya walaupun kadang 

aku sering lupa malah anak-anak yang 

mengingatkan, Bu katanya anak-anak 

yang  apa yang rame disuruh toilet, 

malah anak-anak yang mengingatkan, 

aku malah sudah lupa. Itu semua 

sudah lupa karna gak kebiasaan 

seperti itu tu ndak pernah gitu lho. 

Paling yho lek di hukum cuma 

Subyek 

tidak 

mengacuh

kan 

perilaku 

anak. 

(apati) 

 

 

 

 

Subyek 

memberi 

ancaman 

kepada 

anak-

anak. 

(konfronta

si) 

P4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P3 



140 
 

 
 

mengumpulkan tugas. Gitu si. Selama 

ini malah justru anak-anak yang 

keterbelakangan gak bikin saya stress, 

karna masih bisa ditangani. Ya yang 

super kan ya G. Rb itu. Itu kan bukan 

berkebutuhan khusus, cuma sering 

ngambekan. Alfon itu sekarang sudah 

mulai lumayan, sudah mulai maju 

terus, soalnya kemarin aku kan 

manggil ibunya, sudah sudah sama 

ibunya. Sama ibunya saya minta 

tolong. Cuma itu kalo kadang pr nya 

masih suka dikerjakan guru lesnya 

kayaknya, jadi tak tulisi, biarkan  N 

sendiri yang menulis tugasnya. 

Makanya kan tak panggil kan orang 

tuanya. T juga orang tuanya sudah tak 

panggil.  

Kalo sama L juga 

berarti ? 

L saya komunikasi malah sama bapak 

ibunya yang di Jakarta.  

  

Ibu tiri? Hee, kalo yang di sini kan, gak tau 

saya malah orangnya kan sibuk 

kayaknya, wong tak tulisi di bukunya 

aja yho gak gak apa..gak ditanggepi, 

surat-surat juga gak. Sudah saya 

akhirnya komunikasi sama yang di 

sana.  

  

Yang sana respon? Respon, karna kan ibu tiri kan 

yaa…cari…ee 

  

Hati…. Hee, cari perhatian. Ya malah gapapa, 

malahane. Cuma itu si, V itu pertama 

si ya karna broken home. Ibunya udah 

ketemu, bapaknya juga udah. Kalo 

yang V karna ibunya kan sibuk 

banget. Kakaknya, tantenya. Waktu 

itu tantenya juga udah sama saya, trus 

ya pie tantenya ya gak terlalu tau si. 
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Ya itu sii menurut saya.. Kalo kalo A 

sama K itu kan memang bener gak 

bisa, intelejensinya gak bisa tetapi gak 

gak rame gak anu. Kalo Asa biasalah 

anak, mungkin gak ketemu sama 

temen-temannya yang satu ini terus 

ya gitu. B itu ibunya uda ketemu. 

Marahin aja Bu, hukum, hukum 

rakpopo. Emang cerewetnya, hahaha.. 

Memang B itu tak 

liat cerewet 

banget.  

Heem.. Iya, ibunya sendiri sudah 

ngomong, ndakpapa Bu, pokoknya 

hukum hukumlah, wes. Saya malah 

justru seneng yang kayak gitu, jadi 

ndak protes di belakang.  

  

Terbuka? Heem, komunikasinya ada.    

 

 

Keterangan: 

Mencari informasi   : E1  Pemecahan masalah   : P1 

Re-evaluasi    : E2  Mencari dukungan social  : P2 

Represi    : E3  Konfrontasi    : P3 

Pengalihan   : E4  Apati     : P4 

Penilaian secara positif  : E5  Penalaran    : P5 

Rasionalisasi    : E6  Penghindaran    : P6 

Penguasaan diri   : E7  Persiapan menghadapi luka  : P7 

Empati    : E8 
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Verbatim subyek 3 

 

Pertanyaan  Jawaban  Tema  Koding  

Kan di kelasnya 

ibu kan, ada 

siapa, ee, Z di 

kelas tiga A. Lha 

itu ibu tau Z itu 

kenapa tu 

sebelumnya 

orang tuanya 

pernah datang, 

ngasih tau, Bu 

anak saya seperti 

ini atau ibu yang 

nyari tau, kok ini 

anak ini seperti 

ini ya? 

Kalo saya tau yang Z itu dari 

guru-guru sebelumnya. Kalo 

orang tuanya si tidak pernah 

ber, tidak pernah menceritakan.  

Tapi kayaknya memang 

berbeda, ya saya tau dari guru-

guru sebelumnya. Karna kalo 

liat itu kan Z itu kan tidak 

hanya di kelas saja kan kadang 

jalan-jalan ke kantor, kadang 

suka menyapa tanpa sadar itu 

kan.  

  

Jadi secara gak 

langsung Bu LL 

tau kalo emang 

itu berkebutuhan 

khusus gitu? 

Kalo saya, setau saya itu 

pokoknya dia itu membutuhkan 

perhatian yang lain daripada 

temannya. Karena sikap-

sikapnya kan suka aneh-aneh 

gitu ya, memang ya anu apa ya, 

memang dari dalam hatinya 

kayaknya memang tu dia tu 

pengen apa yaa, pengen 

mendekat… mendekatkan diri, 

ingin diperhatikan.  

  

Jadi sebelumnya 

Bu LL bertanya 

dulu ke guru-

guru seperti apa 

Z itu. Begitu?  

Heem.. Ya sebelumnya selain 

ber.. berta…apa bercerita, itu 

juga saya mengamati Z itu 

memang anaknya seperti itu. 

Dan waktu kelas satu saya kan 

juga pernah mengajar Bahasa 

 

Subyek 

bercerita 

dengan guru 

lain 

mengenai 

anak 

 

E1 
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Jawa. berkebutuha

n khusus. 

(mencari 

informasi)  

 

Subyek 

mengamati 

anak 

berkebutuha

n khusus. 

(mencari 

informasi) 

 

E1 

Jadi memang 

sudah pernah… 

Ya, sudah lebih mengenal 

duluan sebelum sekarang. 

  

Nah, selama 

mengajar di 

kelas, caranya 

Bu L ngajar 

antara anak-anak 

kayak Z gitu 

dengan anak-

anak yang biasa 

gitu beda gak? 

Ya secara individu ya memang 

berbeda. Cuman kan pas kalo 

ngajar klasikal gitu Z gitu lah 

ndilalah minta bertanya minta 

apa, tapi dia juga baik, karena 

majunya itu minta ijin. Ee..  Ibu 

guru bu guru saya boleh bilang? 

Gitu. Biasanya gitu. Tapi kalo 

kalo pas dia itu mood nya 

pingin bilang itu gak diterima, 

kadang, pokoknya ingin bilang. 

Mungkin menurut dia itu 

penting sekali. Tapi kalo yang 

bisa ditunda ya, jangan nanti 

dulu Bu L menerangkan dulu, 

dia bilang, iya maaf. Gitu dia. 

Tapi kalo misalnya 

keinginannya dari dalam itu 

menurut dia penting gitu, 

pokoknya mau bilang gitu. Mau 

bilang. Harus diperhatikan. 

Misalnya saya sambi dengan 

apa aja itu dia gak mau, saya 

dipegang tangannya, bu guru bu 
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guru pokoknya saya bilang ini. 

Gitu. Haha, yo gitu… 

Berarti secara 

klasikal itu sama 

tapi secara 

individual beda? 

Iya, kalo saya secara klasikal 

saya sama. Cuman dulu 

mbaknya, yho mbak e ngerti lah 

dia tu kan kalo secara klasikal 

saya sama ratakan. Tapi kalo 

ada kesempatan nanti saya 

dekati. 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek 

berusaha 

mendekati 

anak 

berkebutuha

n khusus. 

(pemecahan 

masalah) 

 

 

 

 

 

 

 

P1 

 

 

 

 

Nah dengan Z itu 

Bu LL itu ada 

perlakuan khusus 

atau pola-pola 

pengajaran 

tertentu gak, jadi 

misalnya karena 

misalnya nyatet 

ketinggalan, ato 

gimana dia, Bu 

LL jadi 

ngajarnya lebih 

lama gitu.  

Karena ini itu sekolah umum ya 

pengajarannya sama seperti 

pengajaran umum. Hanya nanti 

saya terus berpesan pada 

orangtuanya misalnya ada 

pelajaran yang ketinggalan itu 

saya memberikan menjelaskan 

bahwa mungkin pada salah satu 

pelajaran ada yang ketinggalan 

apa yang belum selesai bisa 

dilanjutkan di rumah. Karna 

tidak mungkin saya 

mendampingi terus ya sekali 

tempo mungkin bisa sendiri ya, 

tapi untuk pelajaran yang lain 

saya nggak bisa mendampingi 

terus. Mengistimewakan, gak 

bisa. Jadi orang tuanya juga 

harus berperan. 

 

 

 

 

Subyek 

mengajak 

orang tua 

untuk 

bekerja 

sama. 

(mencari 

dukungan 

sosial) 

 

 

 

 

P2 

Jadi orang Bisa. Karena pagi harinya pr   
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tuanya bisa 

diajak kerja 

sama?  

nya kan harus dibawa lagi, yang 

ketinggalan juga harus dibawa. 

Kalo gak, saya gak mau 

tandatangan. Orangtuanya bisa 

menjalin kerja sama yang baik. 

Setidaknya orang tuanya 

memang menyadari hal itu 

kalau anaknya memang ada 

yang berbeda.  

Berarti Bu LL 

memang secara 

tidak langsung 

memberi 

perlakuan khusus 

kepada Z?  

Ya suatu saat memang ada 

perlakuan khusus, tapi pada 

umumnya saya sama.  

  

Perlakuan 

khususnya itu 

maksudnya 

bagaimana Bu? 

Ya contohnya misalnya, dia 

cara menulis, cara menulisnya 

kan dia tidak bisa kecil-kecil ya, 

tulisannya besar-besar itu. Nah 

saya mendekatkan diri, 

misalnya saya arahkan harus 

bagaimana. Ya kalo dia 

mengerjakan bisa saya sambi ya 

saya sambi mbak. 

 

 

 

 

 

 

Subyek 

mendekatka

n diri dan 

mengarahka

n anak 

berkebutuha

n khusus. 

(pemecahan 

masalah) 

 

 

 

 

 

 

P1 

Nah, ada murid 

yang merasa Bu 

kok sama Z kok 

deket ya, kok 

sama kita 

enggak? Ada 

yang kayak gitu 

Tidak. Tidak. Kayaknya temen-

temennya juga memahami. 

Kadang-kadang malah 

mendukung Z. Mendekati, 

itunya dipegang-pegang, 

perutnya.  
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gak Bu? 

Dari orang tua 

murid juga gak 

ada yang protes? 

Gak ada. Karena perlakuan-

perlakuan saya kan 

membimbing, yang lain pun 

juga saya bimbing kalo ada 

yang gak bisa,  kayak gitu. 

  

Kalo mengajar di 

sini ada kesulitan 

gak ? ditambah 

dengan adanya Z 

di kelas 

menghambat 

gak?  

Ee, kalo kesulitan si tidak 

mbak, hanya istilahnya ada 

sedikit kendala. Kendala bahwa 

kadang-kadang kan Z itu me.. 

apa ya ..kadang kan Z itu 

konsentrasi ke teman-teman dia 

itu lho. Kalo menerangkan dia 

itu melongo, suka ngomong 

sendiri, ya kadang ya 

kendalanya hanya seperti itu 

saja. Tapi bisa teratasi. 

  

Berarti gak ada 

kesulitan ya Bu? 

Ya gimana ya mbak, sulit si 

enggak.. tapi ya itu namanya 

anak kayak dia itu kan memang 

beda, jadi ya gimana mbak. 

Memang kayak gitu 

kelakuannya.  

  

Iya, nggemesin 

gitu Bu? 

Ya sebenernya nggemesin gitu 

si mbak. Ya gemes, tapi yaitu 

sii.. kadang juga agak jengkel 

tiba-tiba. Kalo dia dua suka 

mukul. Kalo gak nyubit tiba-

tiba. Tapi uda mulai terbiasa 

mbak, udah mulai tau 

kebiasaannya gitu mbak.  

  

Nah itu kalo 

tiba-tiba si Z itu 

mukul ibu, atau 

nyubit ibu, 

perasaannya ibu 

gimana Bu? 

Ya itu kayak tadi mbak. 

Sebenernya ya saya ngerti, ya 

lucu sih, tapi kadang ya kaget 

jadi bikin jengkel, soalnya kan 

kayak ngg…nggak sopan gitu. 

Tapi yaudah saya bilangin, ya 

masih, ya gitu mbak. Mbaknya 

tau sendiri anak kayak dia.  

  

Untuk Bu LL Ya kalo di kelas itu mungkin   
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mengalami stres 

gak mungkin 

karena 

perilakunya ? 

anak-anak sekarang tidak hanya 

Z ya. Penanganan anak-anak 

sekarang itu lain dengan yang 

dulu-dulu. Anak-anak sekarang 

itu cenderung lebih ke 

emosional. Emosi, kepengen 

cepet, perilakunya itu terus, 

kurang kurang apa ya 

namanya.. kurang bisa kita 

kendalikan itu lho. Kadang-

kadang mengendalikan anak itu 

yang susah, tidak hanya Z 

sebetulnya. Z anaknya ya 

memang seperti itu. Ya stresnya 

sih tidak mbak, tetep, saya itu 

sebelum mengajar tu tetep 

menata perasaan, supaya bisa. 

Kalo setiap hari stres kan 

enggaklah…Ya misalnya saya 

berkata keras itu bukan untuk, 

dalam hati saya itu juga seperti 

itu enggak, sekedar untuk 

mengingatkan saja. Tapi tidak, 

tidak dalam hati hanya ekspresi, 

ekspresi saja. Jadi kalo saya ya 

berusaha jangan sampai stres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subyek 

menata 

perasaan. 

(persiapan 

menghadapi 

luka) 

 

 

 

Subyek 

berkata 

dengan nada 

tinggi. 

(konfronta-

si) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P7 

 

 

 

 

 

 

 

 

P3 

Jadi ibu tidak 

merasa 

terganggu ya Bu 

ya? 

Gimana ya mbak ya? Kalo 

terganggu itu ya memang 

pekerjaannya seperti itu. Saya 

kira, tidak tidak, istilahnya 

bukan terganggu ya memang ya 

memang pekerjaannya memang 

harus menghadapi seperti itu. 

Subyek 

berpikir 

positif 

mengenai 

pekerjaanny

a sebagai 

guru. 

(penilaian 

E5 
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secara 

positif) 

Ya berarti ibu 

mengerti 

keadaan anak ini, 

si ini… Z ini? 

Ya saya memang tau, ngerti 

sebatas karena saya tau itu 

perilakunya di kelas ya begini 

mbak. Kalo untuk masalah-

masalah kayak mbaknya, yang 

orang psikologi saya juga 

kurang si ya mbak..haha..ya 

gimana saya juga mungkin gak 

ngeh itu apa.. 

  

Jadi ibu kalo 

senakal apapun 

anaknya gak 

pernah sampe 

marah emosi gitu 

bu? 

Ya marah ya eng..enggak sii 

mbak. Ya gitu paling saya liatin 

ato deketin mbak..emm ntar nek 

gak mau denger itu biasanya 

kalo sama anak-anak juga itu 

mbak…itu saya diem di depan 

kelas saya liatin satu-satu 

mbak… 

Subyek 

memarahi 

anak. 

(konfronta-

si) 

 

Subyek 

mendekati 

Z. 

(pemecahan 

masalah) 

P3 

 

 

 

 

 

P1 

Nah kalo 

misalnya anak-

anak kemarin 

aku ngeliat 

mulai..apa ya, 

ribut, terus Z itu 

juga suka datang, 

tiba-tiba nyubit 

gitu kan kalo gak 

megang-megang 

apa kan, nah ada 

tindakan  yang 

dilakukan Bu LL 

gak Bu? Biar 

temen-temennya 

gak ikut itu 

gimana? 

Ya ini ya mbak, kadang saya tu, 

awal pelajaran itu selalu menata 

anak supaya siap belajar. 

Sikapnya. Tadi mbaknya liat 

sendiri kan, anak-anaknya 

seperti itu. Ya, sulit diatur. Ya 

kadang istilahnya  kayak ini 

mbak, pendekatan tiap-tiap 

anak yang sikapnya sangat  

mencolok, kayak F, I, itu kan 

tidak semua. Jadi anak-anak 

seperti itu kadang saya panggil. 

Tapi kadang-kadang itu juga 

muncul lagi, habis dinasehatin 

sih ya ya ya, gitu. Nanti uda 

selesai ya gitu-gitu lagi. Ya ini 

sabar-sabarin saja. Ya 

Subyek 

mendekati 

anak-anak 

yang 

perilakunya 

mencolok. 

(pemecahan

masalah) 

 

Memanggil 

anak-anak 

untuk 

dinasehati. 

(pemecahan 

masalah) 

 

Subyek 

P1 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 

 

 

 

 

 

 

E3 
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istilahnya kita tu  kayak kalo 

orang Jawa itu istilahnya juweh. 

Jadi tiap hari memberi nasihat 

terus.  

berupaya 

untuk 

bersabar. 

(represi) 

Ee, untuk 

perlakuan 

khususnya 

apakah diberi 

hukuman gitu 

atau reward 

begitu Bu?  

Ya anak-anak untuk.. 

untuk..bisa tertib itu kadang 

reward yang sering.. yang 

sering diandalkan. Karna  kalo 

hukuman itu nggak.   

 

Subyek 

memberikan 

metode 

reward. 

(pemecahan 

langsung) 

 

P1 

Memberikan 

reward atau 

memberikan 

hukuman. Itu ada 

pengaruhnya 

gak? Dalam pola 

pengajaran?  

Ya ini, guru kan harus 

mengetahui tiap-tiap anak ya, 

karakter tiap-tiap anak. Ya 

otomatis  mempengaruhi mbak. 

Jadi ya tetep, istilahnya dengan 

cara seperti ini kok kayak gini. 

Tetep.  

  

Nah tadi kan 

kalo suasana uda 

mulai gak enak, 

gitu kan ada 

pengaruhnya 

buat Bu L. Kalo 

uda mulai gak 

enak, in anak ini 

harus gimana, 

atau Bu L ada 

caranya 

mengatasinya 

gak?  

Nah itu saya juga mencoba 

menenangkan diri saya sendiri 

juga. Saya kadang-kadang 

berdiri di depan papan tulis 

melihat satu per satu. Heem,, 

saya coba  bagaimana melihat 

anak-anak. 

Subyek 

berusaha 

untuk 

menenangka

n diri. 

(penguasaan 

diri) 

E7 

Setelah 

menenangkan 

diri, lebih enak 

perasaaannya 

atau malah.. 

Ya ada beberapa anak yang tau 

bu guru ee.. anu.. diam  berarti 

mengajak kita  untuk diam. 

Tapi ada juga yang cuek-cuek 

aja. Ada juga yang anu.. apa.. 

terserah bu guru, ee 
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gataulah..gitu, mungkin gitu ya. 

Ada juga yang, lha nek seperti 

itu yang seperti itu ya saya 

dekati. Yang seperti itu saya 

dekati untuk diam, wong temen-

temennya udah diam mau 

belajar.  

Ini tadi berdiri di 

depan kelas 

untuk 

menenangkan 

diri? 

Menenangkan diri juga untuk 

menenangkan kelas. Gitu.   

  

Berarti cukup 

mempengaruhi 

ya Bu? 

Ya.    

Apakah 

semuanya 

merespon? 

Ya ada sebagian kecil yang 

kurang merespon.  

  

Nek alasannya 

Bu LL untuk 

melakukan 

tindakan berupa 

menenangkan 

diri itu apa karna 

memang harus 

diam apa nek 

gak 

menenangkan 

diri apa jadi 

emosi?   

Ya ini aja, buat untuk 

mengkondisikan suasana. Gitu 

tho. Kalo dia ribut terus kita.. 

dia bersuara keras kok kita 

malah lebih bersuara keras lagi 

nanti malah suasana malah 

tidak enak. Jadi ya kalo dia 

ribut dibiarkan saja diperhatikan 

satu-satu. Nanti kalo dia 

memperhatikan kan ada ada apa 

namanya perhatian tersendiri. 

Gitu, paling tidak mengurangi. 

Nah kalo uda mulai reda, tapi 

ya tidak semuanya diam ya. 

Nah kita baru masuk.      

  

Sebelumnya ini 

pernah punya 

pengalaman gak 

Bu ngajar anak-

Yang berkebutuhan kayak gitu? 

Sebenernya dulu saya pernah 

mengajar M, S. Terus banyak 

mbak anak-anak yang kayak 
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anak 

berkebutuhan 

khusus? 

gitu. Ya hanya tapi 

kelemahannya berbeda.   

Jadi 

pengajarannya 

berbeda juga ya 

Bu. Ini ada 

pengalaman 

yang dibawa 

gak? Oh jadi 

dulu kalo 

menghadapi 

anak yang 

seperti ini harus 

seperti ini, gitu? 

Ada yang 

dibawa gak gitu 

Bu? 

Eee, pengalaman itu tu lho 

mbak, yang pertama itu adalah 

kesabaran. Yang kedua juga 

cara menyampaikan materi. 

Yang ketiga pendekatan kepada 

anak itu berbeda. Ya semuanya 

berbeda karna masing-masing 

punya kekurangan yang 

berbeda-beda.    

  

Jadi Bu L gak 

langsung 

menyadari kalo 

anak ini 

berbeda?  

Iya kalo sudah tau keadaannya 

anak seperti itu mau diapakan 

ya..kalo tidak sesuai dengan dia 

ya kan ya tidak juga tercapai. 

Tur malah nanti diri sendiri 

yang kewalahan. Jadi ya tetep 

mengikuti, oh anaknya itu 

bagaimana, karakternya 

bagaimana supaya dia sendiri 

tidak stres, dan guru juga tidak 

stres. Ya mungkin kalo 

pembelajaran kan KKMnya kan 

mungkin berbeda untuk anak 

yang seperti itu. Kalo untuk 

anak yang pinter 70 bisa 

nyampe, kalo anak seperti itu ya 

55 sudah baik.     

Subyek 

berusaha 

memaklumi 

keadaan 

anak. 

(penalaran) 

 

P5 

Kalo misalnya 

ibu sudah 

Lha itu biasanya juga saya juga 

kerja sama sama orang tua. 
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menyampaikan 

materi dengan 

baik tapi 

anaknya tetep 

gak bisa gitu?  

Karna memang kemampuan 

anak-anak berbeda-beda.  

Jadi cara yang 

paling efektif itu 

apa Bu?  

Ya yang efektif  ya gitu 

manggil orang tua, kemudian 

orang tua diminta untuk ee..apa 

ya kerja sama dengan sekolah 

untuk memanggil shadow atau 

apa agar membantu. Karena kan 

kalo diri sendiri kan sangat 

terbatas. Tapi kan kalo ada 

kerja sama dengan orang tua. 

Kalo orang tuanya bisa 

mendampingi atau mungkin les 

di rumah sama guru lesnya 

sendiri gitu.  

  

Itu emang Z gak 

dikasih shadow 

Bu? 

Tidak, tapi dia saya amati masih 

bisa untuk mengatur dirinya 

sendiri masih mampu masih 

bisa ngambil buku, 

mengerjakan, hanya kadang-

kadan saja kalo pas dia gak 

mood itu ya gitu lah. Tapi, ee 

yang sering itu selesai hanya 

kadang-kadang saja tidak 

selesai. Jadi tidak begitu repot 

gitu lho.  Pokoknya mbak, 

kuncinya itu sabar dan tekun.  

  

Sabar dan tekun 

Bu? Untuk 

menghadapi? 

Iya mbak, sabar dan tekun. Itu 

saja kuncinya.  

  

 

Keterangan: 

Mencari informasi   : E1  Pemecahan masalah   : P1 
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Re-evaluasi    : E2  Mencari dukungan social  : P2 

Represi    : E3  Konfrontasi    : P3 

Pengalihan   : E4  Apati     : P4 

Penilaian secara positif  : E5  Penalaran    : P5 

Rasionalisasi    : E6  Penghindaran    : P6 

Penguasaan diri   : E7  Persiapan menghadapi luka  : P7 

Empati    : E8 

 




