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Wawancara Subjek 1 Pertama 

 
Pertanyaan Jawaban Koding Catatan 

Baik kita mulai sekarang 

ya bu. Ibu sudah bekerja 

di SLB/B Dena Upakara 

sudah berapa lama bu? 

Sudah 36 tahun, lebih lama satu semester dari 

Bu T karena beliau masuk tanggal 80. Duluan 

beliau satu semester. 

 Lamanya bekerja 

Alasannya apa bu mau 

menjadi guru? 

Lia…Bu U itu latar belakangnya SPG, sama 

sepert Bu T. Bu U teman satu SPG dengan Bu T 

dengan Bu N. tau ya yang Bu D itu ya…terus 

Lia eee…lalu Bu U itu SPG Sang Timur. Bu N 

dan Bu T tidak asrama, Bu U asrama. Ini latar 

belakangnya ya Lia. Lalu… pada waktu itu 

setelah kelulusan itu ada juara gitu ya Lia ya. 

Juara satunya itu anu…menjadi suster, lalu juara 

duanya Bu U. Nah lalu karena juara satunya 

menjadi suster itu hadiahnya boleh mengajar di 

Sang Timur. Di sana kan dari TK sampai SPG 

lalu hadiahnya menjadi guru dalam arti kata 

yang lebih jelas lagi tidak usah ngelamar 

kemana-mana. Itu sudah seperti itu. Nah Bu U 

disitu lalu menjadi guru di SD Sang Timur. Lalu 

ceritanya Lia…Bu N sudah langsung menjadi 

guru disini, Bu T langsung menjadi guru disini. 

Nah pada waktu liburan bulan desember, itu Bu 

N main ke kelas sekolahnya Bu U. Lalu Bu N 

bilang gini “oh kamu belum libur?” saya masih 

inget 36 tahun yang lalu. “Kamu belum libur?” 

“Belum, kan sekolah umum ya. Memang kamu 

mengajar dimana?” “Oh rahasia” kan memang 

dia orangnya seperti itu. Lalu “oh sekolahku 

liburnya panjang banget, ini tujuh minggu” dia 

seperti itu. “oh sekarang ini aku lagi disuruh 

sama kepala sekolah itu mencari guru lah, tetapi 

memang harus tes” dia bilang gitu. Harus 

wawancara sama psikolog itu lupa namanya tapi 

dari Sanata Dharma. Tapi kalau Bu T mungkin 

masih ingat dosene itu. Nah aku penasaran to 

Lia, aku ikut…ikut, ikut tes, itu bertujuh. Enam 

dari Van Lith, yang satu Sang Timur itu Bu U. 

Dan yang lolos itu Bu U. itu ceritanya. Lalu aku 

tertarik ke sini. Cuma sesederhana itu karena itu 

kan masih muda ya Lia..jadi taunya dulu itu 

belum seperti ini. Pindah-pindah itu enak sekali 

gitu. Kan pada waktu itu masih seneng belum 

mempunyai beban. Harus mencari uang atau 

pindah semaunya itu kan ada tata tertibnya to. 

Misale tiga bulan sebelum nek itu karna aku 

cuma tergiur lalu senang. Satu itu lalu pada 

waktu pekan panggilan di Gereja Bintaran, kami 

 Perjalanan hidup 

menjadi guru 

SLB/B 
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kan dari Sang Timur itu areanya juga Gereja 

Bintaran. Itu suster PMY sini memang aksi 

panggilan gitu Lia..lalu, dia memamerkan alat 

mendengar untuk anak tunarungu. Lalu 

diteguhkan oleh itu Bu U makin tertarik. Lalu 

saya kabur itu sebetulnya tidak boleh ditiru 

karna lalu Januari saya sudah disini. Tapi baik 

suster sini memberitahu kamu harus pamit baik-

baik seperti itu. Lalu ada wawancara, tesnya dari 

psikolog, tes tertulis, itu Bu U lolos tapi lalu 

disini Bu U tanpa rasa bersalah tanpa apa-apa 

Bu U menceritakan seperti yang Lia…Bu U 

ceritakan. Lalu suster mengatakan kamu harus 

keluar baik-baik. Lalu akhirnya Bu U keluar 

baik baik. Ya ngomong bahwa saya ke 

Wonosobo. Dan yang kulanggar aturannya 

bahwa keluar itu kan sebetulnya harus 

memberitahu tiga bulan dan itu tidak kulakukan. 

Begitu ceritanya, lalu sudah Bu U kesini. 

Ceritanya seperti itu. 

Oh..berarti dulu awalnya 

ibu tidak mengajar disini 

ya? 

Heeh…kan kalau mengajar itu kan pas tahun 

ajaran baru. Bu U kan masuknya Januari jadi 

telat satu semester. Jadi Bu T dulu sudah disini 

tetapi Bu T tidak begitu akrab dengan Bu U 

waktu itu, waktu di sekolah. Karena Bu T tidak 

berasrama, Bu N juga tidak berasrama. Tetapi 

pertemanannya lebih dekat dengan Bu N. Lalu 

itulah Bu N, dan Bu N juga harus diakui kalau 

pintar sekali mengajar anak tunarungu. Jadi 

mungkin…mungkin secara tidak langsung Bu N 

memang diberi tugas carilah teman, kita 

membutuhkan misal seperti temanmu. Mungkin 

dasarnya Lia…oh Sang Timur bisa dididik, Sang 

Timur bisa dididik..maksutnya dengan melihat 

Bu T, melihat Bu N. Nah pada waktu liburan 

itulah Bu N diberi tugas. Ini hanya perkiraan Bu 

U karena Bu N kan tiba-tiba dolan di sekolah Bu 

U itu kan di SD Sang Timur lalu dia ngobrol 

seperti itu. Itulah lalu Bu U datangnya Januari, 

terlambat satu semester. Aku sudah menjadi 

guru dan seperti tidak…tidak ada masalah, 

hanya…Oh mau bersama-sama lagi dengan 

teman SPG gitu lho Lia. Lalu coba keluar dari 

Jogja tapi dulu tidak..tidak..tidak bisa 

membahasakan seperti ini. Cobalah kalau tidak 

di jogja terus itu gimana. Apa yang akan terjadi.  

  

Yang membuat ibu 

tertarik itu apa bu? 

Ya itu Lia, dulu Bu N mengatakan bahwa di 

sekolah ini sangat menyenangkan lalu harus 

melewati tes. Kalau Bu U penasarannya ya tes 

itu. Lalu ternyata saya bisa, saya dinyatakan 

 Hal-hal yang 

membuat subjek 

tertarik menjadi 

guru SLB/B 
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lulus, temanku yang enak, kami bertujuh kan, 

padahal mereka dari Van Lith, yang katut cuma 

Bu U. itu yang lalu Bu U kesini, yang membuat 

aku kesini. Tetapi Bu U tidak membayangkan 

tunarungu itu seperti apa karna Bu N juga tidak 

bercerita. Lalu yang sangat menyenangkan 

sekali seperti ini Lia, kan kalau suster suster 

yang lain itu kan formal ya. Kalau suster-suster 

yang lain itu maksutnya seperti ini, Bu U kan di 

PIY..Putri Maria Yosef..eeeh PIY itu 

Penyelenggara Ilahi Yesus yang bajunya cokelat 

krem, itu susternya Sang Timur. Itu susternya 

seperti suster PBHK. Gitu lho Lia. Misal seperti 

ini, “selamat pagi Buuu” atau misal seperti ini 

“berkah dalem” datar gitu. Tetapi suster yang 

disini kebetulan Bu U ketemunya sama suster A, 

waktu itu kepala sekolah. Lalu seperti ini “kamu 

sudah mengajar ya? Itu harus dicuci otaknya. Itu 

tidak bisa. Jadi kalau mau datang ke Dena 

Upakara itu harus kosong. Karna metodenya 

tidak sama dengan seperti itu”. Lalu meledak-

ledak orangnya, lalu keras. Nah itu malah 

merupakan tantangan yang selama ini Bu U 

hidup di asrama dengan suster yang lembut yang 

datar, seperti itu yang halus, lalu dengan suster 

yang menengadah, lalu seperti memberi jarak 

seperti itu, itu tantangan tantangan seperti itu. Itu 

yang lalu Bu U yang membuat makin ingin tahu, 

makin ingin tahu.. lebih-lebih Bu T sama Bu N 

kan datang dengan nol. Bu U dikatakan, divonis 

pernah mengajar jadi otaknya itu harus dicuci 

dulu terus dikosongkan karna akan menerima 

metode yang tidak sama dengan metode 

pengajaran yang lain.   

Hubungan ibu di keluarga 

bagaimana? 

Bu U bersepuluh..sepuluh bersaudara. Aku 

nomer empat. Lalu…kami itu terlalu sebentar 

mempunyai bapak karena bapakku meninggal 

saat masih muda. Dulu tiga diatasku itu masih 

SMA SMA. Bu U tidak pernah berfikir SPG, 

sangaaat tidak kenal aku dengan kata-kata SPG 

itu. Tahunya Bu U ya abis SMP ya SMA seperti 

ketiga kakakku. Karna setau Bu U seperti itu 

sekolah. Jelasnya lebih rincinya Bu U tidak tahu 

ada kejuruan karna kakak Bu U selalu dari SMP 

ya ke SMA. Saya berpikir seperti itu. Tapi 

waktu di tengah jalan waktu Bu U naik kelas 

satu ke kelas dua, bapakku meninggal. Nah 

lalu…padahal dibawahku ada berapa..berarti kan 

masih ada enam. Nah lalu ibuku mempunyai 

teman di gereja yang itu, yang anaknya itu di 
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sekolah SPG, ya seperti itu. Lalu 

mereka…mungkin kalau jaman sekarang itu 

memberi penghiburan, memberi peghiburan 

kepada ibuku yang tiba-tiba harus menjadi janda 

dengan sepuluh anak. Lalu nomor satu yang 

mendekati akan lulus itu kan aku. Kalau kakak 

itu sekolah perawat yang sulung lalu yang 

nomor dua kuliah di akademi perawat, lalu 

atasku itu SMA. Lalu aku kelas dua, sebentar 

lagi satu tahun lagi aku akan SMA, seperti itu. 

Nah teman ibuku ini penghiburannya “itu 

sekolahkan SPG saja” lalu ibuku mungkin itu 

semacam jalan keluar atau apa, ibuku juga 

seorang ibu yang sederhana misalnya seperti ini 

Lia…dulu hanya ibu rumah tangga yang 

menyediakan makan lalu menyediakan pakaian 

anak-anak. Ibuku tidak tahu mesti mencari uang, 

tidak tahu..karna kami cukup minta kepada 

bapak. Bapakku dulu itu masinis. Kami tinggal 

di perumahan PJKA. Itu pada waktu sekian 

puluh tahun yang lalu, itu paling keren. Karna 

kan perumahan itu…Lia tahu kalau rumah PJKA 

selalu peninggalan-peninggalan Belanda ya itu. 

Jadi rumahnya besar-besar. Jadi ibuku sangat 

tidak siap. Tidak siap karna tiba-tiba harus 

sendiri. Lalu ibuku tanpa berpikir bahwa 

anaknya berminat atau tidak, lalu itu 

mengiyakan. Lebih-lebih lagi ditawari bahwa 

SPG itu berasrama. Jadi mungkin akan 

mengurangi bebannya untuk menyawasi anak. 

Itu yang ditangkap Bu U sekarang. Sesudah Bu 

U gede tuwo seperti ini. Lalu ibukku tidak 

berpikir bahwa eee….tetapi beliau tidak salah ya 

bahwa SPG ya SPG, carilah SPG yang favorit 

dan SPG yang baik. Tidak usah. Tidak..tidak 

seperti itu. Jadi direkomendasi SPG Sang Timur 

karena disitu ada asrama ya. Lalu ibu langsung 

memasukkan aku ke situ. Ibuku tidak bertanya 

apa-apa “ah kamu mau apa tidak” jadi langsung 

diantar, didaftarkan seperti itu. Jadi bu U juga 

pakai nangis segala, misalnya lalu harus masuk 

asrama, seperti itu. Eee..tetapi, yo wes Lia itu 

keadaan, dilawan apapun ya itu keadaan waktu 

itu seperti itu. Nangis ya nangis, karena lalu 

menjadi lingkungan baru, tadinya bersama 

keluarga besar. Kami bersepuluh, lengkap, ada 

bapak ada ibu tapi tiba-tiba harus seperti itu. 

Tetapi sesudah sampai di asrama ya 

disembuhkan waktu. Ibuku tidak 

menyembuhkan. Tidak ada kata-kata “Ini kamu 
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harus sadar ya, karena sekarang keadaan 

keluarga seperti ini”. Itu tidak ada, jadi setelah 

selesai, kalau sudah memasukkan, lulus lalu 

harus sekolah lalu yang paling aman itu asrama. 

Yang menyembuhkan itu waktu, tinggal di 

asrama dengan begitu banyak teman. Pada 

eranya bu U dulu itu 39 tahun yang lalu, SPG itu 

peminatnya orang-orang desa yang orangnya 

tulus-tulus sederhana. Selain itu juga 

komunikasi dengan suster, intensi belajar mulai 

padat, seperti itu.   
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Semua saudara masih 

sehat semua? 

Sekarang iya, cuma adeknya bu U sudah 

meninggal yang nomor 7. Itu sudah dewasa, 

sudah menikah tapi baru satu tahun. Sakit liver 

lalu meninggal. 

  

Pernah ada masalah di 

dalam keluarga yang 

membuat stres nggak bu? 

Lia…hidupnya Bu U itu separuh hidupnya habis 

di asrama semua. Seperti ini Lia, tadinya SPG di 

asrama lalu jadi guru di asrama ya di Bismo. 

Sesudah itu tahun 1989 bu U boleh menjadi 

kepala sekolah di Dena Upakara. Aku tujuh 

tahun jadi kepala sekolah dan tinggal di 

mondesir, rumah yang sendiri yang sekarang 

dipakai asrama anak-anak besar. Lalu sesudah 

itu separuh hidupku habis di asrama, jadi kalau 

masalah keluarga dan Bu U hidup sendiri ya Lia 

ya, jelasnya kan Bu U tidak menikah. Lalu 

hidupnya dari lulus sampai jadi guru di asrama, 

lalu asrama dibubarkan, saya tinggal di 

Mondesir sendiri, maksutnya tidak dalam 

keluarga. Saya boleh ditemani anak-anak 

kejuruan. Ya seperti itu Lia. Lalu tahun 1996, 

Bu U harus kuliah dengan T nah berarti harus 

sering pergi ke Bandung di UPI. Dulu namanya 

IKIP. Berarti tugas kepala sekolah tidak boleh 

dirangkap jadi selesai menjadi kepala sekolah 

tahun 1996 diganti dengan Bu M. Kalau masalah 

dengan keluarga itu kami repotnya itu bahwa 

orangtuaku tunggal, single parent ya Lia. Tetapi 

kelebihan ibuku sesudah harus sendiri itu bahwa 

ee…biarlah kami tidak mempunyai bapak, apa-

apa, apapun yang terjadi harus sekolah.  

  

 

 

Pernah menjadi 

kepala sekolah 

selama tujuh 

tahun 

Kalau hubungan ibu 

dengan anak-anak didik 

disini gimana bu? 

Seperti ini Lia, Bu U itu selalu..kelasnya Bu U 

itu kelas 2 atau 3 terus dari dulu. Aku tidak akan 

pernah turun ke kelas persiapan atau di kelas 

yang tinggi, karena di Dena Upakara itu ada 

kebijakan kalau guru-guru muda itu selalu 

ditempatkan di kelas kecil tapi bukan kelas awal 

ya Lia. Lalu guru baru kan masih belajar lalu 

tugasnya Bu U itu disini, jadi rusak-rusaknya di 

kelas itu ya di kelas persiapan, jadi kalau rusak 
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nanti difilternya di sini, kelasnya bu U. 

Tingkatan Bu U itu disini kelas ini. Dulu 

awalnya kan ada evaluasi guru baru lalu Bu U 

dinilai, oh bu U itu paling baik paling maksimal 

hasilnya itu kalau disini. Jadi untuk pelayanan 

individu semakin tepat karena anak satu dengan 

lain tidak sama. Kepribadiannya, latar belakang 

keluarganya beda-beda. Tidak bisa divonis iki 

bodoh atau nggak. Harus didekati satu-satu. 

Kalau makin kelas kecil itu harus hangat. Anak 

tunarungu itu tidak ada yang dinikmati kecuali 

gesture kami, ekspresi kami. Kalau kami begitu 

kaku ya apa yang akan dinikmati anak-anak. lalu 

misalnya “kerjakan halaman sekian” itu tidak 

bisa. Tapi harus ekspresif, gerak tubuh kami 

juga harus mendukung. Hangatnya disitu. 

Mereka harus kami puji, buat setara dengan 

anak-anak lain baru mereka merasa hangat. 

Harus memberi pujian, direngkuh, dipeluk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan dengan 

anak didik dan 

cara 

memperlakukan 

anak didik 

Kalau respon anak-anak 

gimana bu sama ibu? 

Lia apa ya..itu anak-anak ini sebetulnya sama 

dengan anak-anak pada umumnya hanya 

bedanya anak-anak ini tuli dan mempunyai 

perbendaharaan bahasa lebih sedikit. Jadi 

mereka berkembang sama seperti anak-anak 

normal. Jadi Bu U juga perlakuannya sama, jadi 

aku juga menegur, juga marah, kalau anak-anak 

tidak turut pada Bu U. Lalu misal Bu U sudah 

siap di tengah kelas, itu mereka harus siap dan 

menatap. Tapi kalau matanya masih kesana 

kemari ya aku marah dan harus menuntut karena 

mereka harus mempunyai keterarahan wajah itu 

harus mulai matang. Ini berarti Bu U sudah siap 

mengajar dan harus siap menatap. Jadi 

perlakuannya sama karena mereka berkembang 

sama dengan anak mendengar. Bedanya mereka 

miskin perbendaharaan kata dan lebih sederhana 

kata-katanya. Pada anak tunarungu itu jarang 

disimpan, kalau merasa mempunyai bahasa dan 

ingin tahu biasanya langsung diungkapkan tetapi 

kurang pas. Kalau menegur atau saya 

menghukum, marah ya sama, tapi sesudahnya 

dia juga harus sadar bahwa memang dia 

bersalah, sesudah itu mereka harus merasakan 

bahwa saya marah tidak lama. Dan dia itu juga 

sudah memaafkan. Pada anak tunarungu itu 

merasakan kalau mereka disentuh. Seperti tadi 

dia bilang “jangan melupakan M”. saya 

sebenarnya tidak menuntut M untuk menjawab 

karena butuh waktu yang lama dengan didekati, 

karena itu tamu jadi saya melewatinya. Tetapi 
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teman-temannya mengingatkan saya untuk tidak 

melupakan M. Jadi saya diingatkan oleh anak-

anak. 

Oh gitu ya bu. Kalau 

sama anak-anak didik 

pernah ada masalah 

sampe kepikiran nggak 

bu? 

Itu pas awal-awal. Tidak ada yang menjadi guru 

itu langsung sukses. Itu selalu ada yang ditolak 

anak-anak. Ditolaknya itu seperti ini, anak-anak 

harus mengulangi lagi menyesuaikan mulut 

guru. Dan anak-anak selalu begini “guru baru 

terlalu kecil bicara”. Maksutnya mulutnya tidak 

buka jadi tidak jelas. Dan itu pas awal-awal. 

Seperti ini Lia..Bu U itu kebetulan bertolak 

belakang dengan Lia, aku tidak pintar menyanyi. 

Tepuk tangan pun fals. Tetapi kelebihanku di 

lingkungan tunarungu itu aku bisa menangkap 

metode mengajar itu dan bisa memakainya 

dengan baik dan benar makanya bisa menjadi 

guru. Lalu, karena bu U tuli nada itu jadi latihan 

mendengarkan tempo tidak bisa jadi tidak 

kebagian yang latihan mendengarkan. Tetapi Bu 

U menonjol dalam menguasai anak-anak. Tetapi 

anak-anak itu harus ada metode mengucapkan 

kata dengan tepuk tepuk, tetapi aku tidak bisa 

melakukan itu. Ada lagi, waktu itu pakai 

pernafasan contohnya pelemasan bibir, aku tidak 

mau ikut seperti itu. Lalu bu U ditempatkan di 

kelas tengah. Aku melewati kelas kecil itu hanya 

sebentar karena itu tadi aku tidak tahan dengan 

mengikuti tepuk tangan padahal itu harus, 

keterlibatannya sebagai guru itu harus. Tepuk 

tangan yang berirama, lalu latihan mendengar 

yang tepuk tepuk itu, membedakan suara keras 

dan pelan-pelan, aku tidak jadi seperti itu. 

Pernah Bu U ditempatkan di kelas besar kelas 

enam, lalu ditolak karena mau ujian. Mereka 

semata-mata mengatakan tidak mau bu U, 

mereka maunya bu K atau N. Mereka tidak mau 

diajar saya. Lalu pernah kursi duduk seperti ini 

ditendang dan berenti di depan. Jadi, aku 

mengalami hal yang tidak indah, ditolak oleh 

anak-anak. Mereka mengatakan tidak mau bu U 

karena guru baru dan bicara tidak jelas lalu 

membuat kami salah paham padahal sebentar 

lagi ujian. Lalu semuanya berlalu karena waktu, 

akhirnya saling refleksi to Lia, seperti itu jadi 

akhirnya ya aku menerima hal itu. Oh bener, lalu 

bu U semakin diteguhkan karena ada guru baru 

yang datang dan selalu problemnya sama. Jadi 

ditolak itu tidak indah. Bertahan sampai 36 

tahun itu tidak mulus. Bu U pernah melihat bu Y 

itu senior sudah 40 tahun waktu bu U jadi junior. 
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Dia mengatakan bahwa dia sendiri mengasuh 

semua anak satu sekolahan tetapi bisa membuat 

anak tidak ada yang melanggar. Lalu saya 

mengatakan dalam hati, dia bisa seperti itu 

melakukan sendiri. Lalu aku tambah yakin dan 

memahami anak. Jadi mudah untuk 

mengendalikan. 

Kalau hubungan ibu 

dengan teman-teman 

kerjanya? 

Sekarang itu bu U tua sendiri. Besok bulan Juli 

2018 saya pensiun. Kalau hubungannya ya baik-

baik saja hanya saja saya lebih senang kalau 

teman-teman itu juga mau belajar, seperti itu ya. 

Kadang-kadang, ada yang puas misalnya seperti 

ini, sudah bisa mengajar kelas D2 atau apa gitu 

sudah ee…jadi kalau bu U itu kan dulu datang 

waktu bisa dibentuk karena SPG. Nah sesudah 

itu generasi tengah itu datang sudah membawa 

ilmu, dari SGPLB seperti bapak, itu sudah 

membawa ilmu dan masih lunak bisa dibentuk 

dengan les, belajar. Kenapa seperti itu, karena 

kami memiliki metode yang khusus. Lalu saya 

senang kalau mereka itu mau belajar. Aku bukan 

terlena dengan romantisme masa lalu, tetapi ya 

maulah belajar. Jangan langsung puas. Kadang-

kadang kendalanya, mereka itu sudah puas diri 

lalu kurang mau belajar. Kalau hambatan-

hambatannya dengan guru-guru. Tetapi bu U 

merasakannya sesudah menjadi senior seperti 

ini. Lalu sudah mendapat tugas untuk 

menularkan ilmumu. Nah generasi sekarang itu 

yang datang sudah sarjana-sarjana. Lalu kadang-

kadang jam kerja kami juga melelahkan dari 

pagi sampai siang dengan rentang istirahat 15 

menit dan pulang kerja harus belajar lagi. Tetapi 

kalau ada keinginan untuk lebih atau ingin tahu 

tentang anak tunarungu itu kita seneng. Jadi 

hambatannya itu maulah belajar. Belajarnya itu 

masih harus diingatkan. Sebetulnya ya 

manusiawi sekali, tapi kok nggak ada kesadaran 

untuk belajar. 

  

Hubungan dengan 

rekan rekan kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

masalah atau hal 

yang kurang 

berkenan oleh 

subjek dengan 

guru baru 

Itu les maksutnya untuk 

guru-guru baru? 

Iya. Jadi Lia..kalau mencari guru yang latar 

belakangnya linier sarjana pendidikan luar biasa 

itu susah. Tentu mereka tidak mau dikatakan 

tidak mau belajar, tetapi itu yang saya rasakan. 

Lalu yang misalnya linier tadi itu sarjana 

pendidikan luar biasa itu ada sebelas orang, 

tetapi berikutnya lagi kami kesulitan mencari itu. 

Yang datang itu seperti sarjana bahasa inggris 

atau yang lainnya, nah itu harus belajar. Yang 

paling diutamakan itu belajar metodologi. Kalau 

dari sisi kita yang harus berbagi ilmu, ya 
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rajinlah. Tetapi mungkin mereka akan 

mengatakan, aku sudah rajin kok. Tetapi bagi 

kami, rasa ingin tau, bertanya, lalu kalau ada 

waktu kosong minta ijin untuk masuk kelas 

untuk melihat mengajar, itu pengennya pada 

mengetuk pintu guru-guru yang sudah senior, 

nah itu tidak terjadi sekarang. Itu dari sisi bu U 

ya. Kalau dari sisi mereka, aku mengerti mereka 

datang sudah sarjana, lalu mengajar disini itu 

juga capek. Jadi kita harus punya cinta dulu Lia. 

Cinta itu harus dibangun tidak sendiri. Mungkin 

datang pertama itu memang aku bekerja lalu 

dibayar. Tetapi dengan campur tangan kami 

diberi pelajaran misi visi lembaga, lalu tumbuh 

cinta itu dan mencintai pekerjaan maka segala 

sesuatu akan dikerjakan dengan senang hati. 

Dengan mencintai pekerjaan ini kan nanti makin 

mengerti bagaimana mengajar tunarungu dan 

mengetahui rahasia anak tunarungu. Jadi belajar 

kan tidak hanya waktu les itu saja.  

kecewa dengan 

guru baru  

Pernah ada konflik 

dengan teman kerja nggak 

bu? 

Lia ini keluarga kecil ya, kalau seperti ini 

Lia..sebetulnya keluarga kecil yang beberapa hal 

mungkin tidak sehat misalnya seperti sekarang 

ini kan kepala sekolahnya Pak A, sebelumnya 

itu Pak P. Kalau yang sehat secara psikologis, 

dia itu boleh pergi ke cabang yang lain. Karena 

beberapa hal kan mungkin kebijakan-kebijakan 

yang disusun oleh kepala sekolah yang lama 

tidak akan dipakai oleh yang baru. Baiklah Dena 

Upakara memiliki cabang misalnya Kanisius kan 

ada cabang. Kalau tidak menjadi kepala sekolah 

kan bisa menjadi guru di cabang sini. Dena 

upakara kan tidak ada cabang. Kalau sudah tidak 

menjadi kepala sekolah kan lalu menjadi guru. 

Beberapa hal kebijakan yang ini bisa diterapkan 

tetapi tidak digunakan lagi oleh kepala sekolah 

yang sudah digantikan. Lalu konflik-konfliknya 

itu tetapi bisa lebih ke permakluman. Jadi tidak 

akan terjadi konflik besar. Ya ada konflik tetapi 

lalu ya sudah lah bisa seperti itu. Karena ya 

hanya keluarga kecil permasalahannya Lia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah yang 

lebih mengarah 

pada perubahan 

kebijakan kepala 

sekolah yang baru 

Oh gitu jadi dimaklumi 

ya. Kalau ibu selain jadi 

guru ada kegiatan lain 

nggak? 

Ya kalau kampung ya aku aktif di PKK 

kampung. Kalau di gereja karena aku tidak bisa 

koor, maka aku jadi lektor. Karena bu U tidak 

bisa koor. Apa yang aku bisa berikan ya aku 

berikan. Lebih spesifikasi lagi, bu U jadi lektor 

bahasa jawa. Jadi tugasku itu kalau minggu 

siang. Itu saja sih Lia. 

 Kegiatan lain 

yang dilakukan 

subjek 

Kalau perannya ibu 

sebagai guru kelas itu apa 

Ya mengajar, membuat laporan-laporan kelas. 

Mengadakan ulangan-ulangan evaluasi seperti 

 Peran subjek 
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saja? itu. Laporannya di raport itu seperti ini, ada 

deskripsinya karena mereka kan tinggal di 

asrama. Jadi selain nilai ada deskripsi. Jadi ini 

tidak mudah dikerjakan oleh guru. Kalau nilai 

kan gampang ya Lia, kalau di…karena lembaga 

kami memakai asrama, lalu ini ada deskripsi 

yang tidak sederhana membahasakannya. 

Tetapi harus tau 

perubahan anak-anak dari 

waktu ke waktu ya? 

Iya…jadi dengan kolom yang kecil itu 

setidaknya mewakili satu semester gitu. Nah ini 

harus disusun seperti ini. Nah pada guru yang 

belum dilepas, dia harus membuat semacam alat 

dan disodorkan pada kepala sekolah dan 

diperiksa dengan kepala sekolah. Lalu pada 

waktu mengambil raport harus ketemu orangtua 

satu-satu karena kami lebih senang kalau 

orangtua juga harus tau selama enam bulan itu 

anaknya ngapain bersama guru dan ibu asrama. 

Lalu libatkan anak-anak dalam kegiatan 

keluarga atau sehari-hari di rumah. Jadi 

deskripsi itu menuliskan apa yang ditingkatkan, 

apa yang perlu diubah. Jadi perlakukan anak 

seperti kakak atau adik yang baik di rumah dan 

perlakukan sama dengan saudara-saudaranya. 

  

Ada kesulitan atau 

kendala selama menjadi 

guru SLB/B? 

Sebenernya kendalanya seperti ini Lia. Ini tidak 

sederhana. Misalnya seperti ini.. kerajinan si L. 

Bu U kan harus membuat deskripsi L ya. Anak 

ini memang cekatan tetapi kurang teliti. 

Berharap deskripsi bisa dibaca oleh orangtua 

tetapi itu jarang dibaca oleh orangtua. Orangtua 

itu sudah seneng ketemu anak, lalu dilihat yang 

pertama itu naik kelas atau tidak. Sudah itu 

sudah selesai lalu terimakasih dengan guru. 

Sudah tidak usah bicara panjang-panjang. 

Padahal kalau itu terjadi dialog, bu U akan lebih 

senang. Misalnya kalau orangtua minta bantuan 

dari guru, misalnya mereka males sekali..pada 

waktu datang bulan, apa perban ditaruh begitu 

saja atau tidak. Kan kalau kerjasama dengan 

guru, nanti bu U akan membantu. Itu yang 

terjadi setelah orangtua ketemu anak lalu tau 

anaknya naik kelas, ya sudah, seperti sia-sia 

menulis deskripsi itu. Tetapi kalau kami 

mengungkapkan pada yayasan untuk 

meniadakan deskripsi karena jarang dibaca oleh 

orangtua, tetapi yayasan menolak karena 

mewakili keberadaan selama anak di asrama.  

 Masalah yang 

dihadapi subjek 

mengenai 

deskripsi rapor 

anak didik 

Kalau dari ibu sendiri ada 

kesulitannya nggak selain 

dari deskripsi yang nggak 

dibaca? 

Kalau dari aku..apa ya…ya mungkin aku punya 

seribu kesulitan waktu aku masih muda seperti 

mbak M atau A. Kalau sekarang kan aku jadi 

rajanya anak-anak. Tetapi tentu pada waktu 
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kesulitan-kesulitan ya ada Lia. Kalau misalnya 

yang menyangkut pelajaran ya Lia, misalnya 

dengan keterbatasan kemampuan bu U. misalnya 

bu N izin lalu harus latihan mendengar 

sementara bu U tuli nada tapi harus melatih 

irama. Berarti bu U sudah mikir nanti aku 

sendiri mengajar LMM, latihan mendengar 

musik. Sementara aku tau aku begitu tidak bisa 

dengan music. Itu kendalanya. Tetapi aku 

berpikir bagaimana cara mengatasiku. Aku 

merasa anak-anak harus bahagia. Lalu anak-

anak kuajak bermain, misalnya anak-aak tidak 

kenal ”sudamanda” atau engklek itu apa. Jadi 

aku membuat dengan isolasi coklat dan 

menggaris lantai sampai kotak-kotak. Lalu aku 

ngajari sudamanda seperti itu, dan anak-anak 

seneng. Lalu saya mengatakan, kalau saya 

memukul gong, kamu boleh lompat, kalau tidak 

ya kamu tidak boleh. Itu tidak usah menuntut 

irama tetapi tetap mengajarkan anak melatih 

pendengaran dan anak-anak secara psikologis 

menjadi seneng. Kendala tetapi bisa diatasi. 

Kalau tidak kreatif itu berhenti menjadi kendala. 

Jadi kendalaku itu di musik tetapi harus 

mengajar jadi dituntut kreatif. 
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Mencari cara 

yang kreatif 

Ya sudah bu segitu dulu 

ya bu. Besok disambung 

lagi. 

Ya boleh kalau memang ada yang kurang saya 

bisa wawancara lagi. 

  

 

 

Wawancara Subjek 1 Kedua 

 
Pertanyaan Jawaban Koding Catatan 

Baik bu, bisa dimulai lagi 

ya bu  

Oh ya silakan..   

Masalah apa saja sih bu 

yang ibu rasakan selama 

jadi guru SLB/B? 

Aku seperti ini…aku mau memberi contoh yang 

jelas ya. Mulai dari latar belakang keluarga dulu 

ya. Bapakku itu katolik tapi ibuku tidak. Nah 

agama itu tidak begitu tertanam dengan baik gitu 

Lia. Anak-anak kan mungkin bapak ya..kan itu 

jaman dulu sebetulnya tidak boleh. Yang 

dimaksut seperti ini. Memang bapakku katolik 

lalu mengatakan aku katolik lalu ibuku cuma 

ikut begitu saja. Tetapi pada waktu itu mereka 

itu berjuang lebih ke memenuhi kebutuhan anak 

bukan di keagamaan, maksutnya di 

spiritualitasnya belum. Lalu, saya mengatakan 

seperti itu ngapain, ee…seperti ini, aku 

disekolahke di negeri terus. Di negeri terus yang 

penanaman nilai agama tidak begitu kuat. Hanya 
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kalau ada gurunya dari guru agama katolik 

datang, baru kami dikumpulkan dari semua kelas 

lalu diwulang seperti itu. Lalu pada waktu bu U 

di kelas SPG lalu itu katolik lalu bu U masuk ke 

asrama Wonosobo, dan itu teman-temanku 

katolik semua. Dan katolik semua itu rasane 

seperti ini, seperti Lia yang lahir lalu katolik lalu 

dibimbing secara katolik lalu tidak asing dengan 

gereja dan kupingnya lia begitu peka walaupun 

lia ada bakat musik tetapi lia berasal dari 

keluarga yang bakat musik dan menyanyi. Nah 

teman-teman itu pintar-pintar seperti itu 

sementara aku kering dalam hal itu. Lalu aku 

menjadi seperti sendiri lebih jelasnya bodoh. 

Seperti itu, waktu awal-awal. Teman-temanku 

semua kan katolik asli yang dimaksutkan ya dari 

TK, SD ya katolik. Lalu, hidup bekerja juga di 

lingkungan katolik. Nah seperti itu saya merasa 

seperti terasing lalu seperti koor, mereka lalu 

bisa membaca not, aku hampir tidak kenal itu. 

Seperti itu. Nah, Lia sebetulnya sekarang ini 

setelah bu U tua, itu sebetulnya tidak ada yang 

istilah tuli nada ya Lia, hanya aku tidak terlatih. 

Lalu aku menjadi seperti tidak pintar, tidak tahu 

kalau diajak latihan koor di sekolah. Lalu aku 

nah itu…aku tidak ikut. Lalu itu, yang membuat 

juga ee…kok seperti ini aku kok nggak bisa ya. 

Tetapi aku juga tidak ada usaha ya Lia, tidak. 

Lalu bu U itu juga stress. Itu juga membuat stess 

karena merasa sendiri. Lalu belum pintar juga 

mengatasi itu to lalu menjadi aku mengapa tidak 

sama seperti yang lain. Tambah ilmu yang lain 

bukan hanya misalnya musik kan itu les guru itu 

kan artikulasi, lalu seperti bapak jadi seperti ahli 

artikulasi. Ada les metodologi. Lalu bisa berdiri 

di depan kelas untuk mengajar. Dalam arti lebih 

luas, bu U menjadi guru kelas, lalu belajar 

psikologi tunarungu. Nah yang tentang musik itu 

yang saya merasa sendiri. Karena hal itu 

berhubungan dengan kepekaaan, irama, telinga 

dan gerak langkah, keluwesan, seperti itu yang 

bu U tidak sama dengan yang lain. Lebih 

jelasnya aku ra iso dewe dibanding guru-guru 

yang seangkatan yang seperti itu. Itu juga yang 

membuat stress. Itu yang awal-awal ya. Lalu 

dengan berlalunya waktu, saya bisa mengatasi 

dengan menonjol yang lain. Bu U bisa 

menguasai metode lalu saya menjadi bisa 

menjadi model. Maksutnya kalau dengan 

metode ini, itu langkah-langkahnya seperti ini. 
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Gejala atau akibat 

stres (subjektif: 

rendah diri) 

 

 

Masalah yang 

dihadapi subjek 

 

 

 

 

 

 

 

Gejala atau akibat 

stres (subjektif: 

rendah diri)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengatasi 

masalah dengan 

menonjolkan 

kelebihan yang 

lain 
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Kalau ingin tahu lihatlah bu U mengajar. Lalu 

saya…kekuranganku tertutupi. Jadi ada juga 

stress stress seperti itu. Lia..kalau stress dengan 

anak ya itu ya kemarin..ditolak oleh anak-anak. 

Hanya kalau alasannya apa itu sudah cerita ya. 

Karena kan kawatir guru..posisiku waktu itu 

guru baru. Lalu mereka yang akan diajar bu U 

itu kelas enam yang merasa nanti akan menjadi 

bodoh, ketinggalan pelajaran karena diajar guru 

baru yang mereka belum familier dalam hal 

saling adaptasi, saling menyesuaikan diri satu 

dengan yang lain. Guru baru mereka mencap 

pasti bicaranya tidak jelas. Guru baru pasti tidak 

bisa. Guru baru pasti akan terjadi salah paham. 

Sementara dia merasa bahwa kelas enam hampir 

ujian. Maka mereka menolak. 

 

 

 

 

 

 

Masalah yang 

membuat stres 

Jadi itu ya bu yang 

membuat stres? 

Ya itu stress, tetapi pada waktu tidak seberat 

kalau aku musik itu tadi. Harus seperti itu. 

Karena kalau sperti ini, pada waktu itu ada 

pembimbing. Jadi dalam ee…tiga kelas. Kelas 

kecil, kelas satu, dua, tiga itu ada 

pembimbingnya, suster. Suster yang memang 

ahlinya dari Belanda. Lalu kelas empat, lima, 

enam ada pembimbingnya juga. Lalu saya bisa 

segera mengatasi. 

  

Terus dampaknya itu apa 

bu? Gejala-gejala yang 

dirasain waktu stres? 

Iya lebih ke gatel gatel..badanku gatel semua. 

Sampai sekarang seperti itu. Tetapi kalau 

sekarang stres nya bukan pada anak-anak, tetapi 

kalau seperti ini Lia…ee…misalnya kebijakan-

kebijakan bahwa harus berdamai dengan 

keadaan, lalu kebijakan pimpinan yang tidak 

sehati. Tetapi aku sebagai anak buah, bu U 

sebagai guru toh harus juga bisa menghargai 

kebijakan-kebijakan pimpinan yang sekarang. 

Walaupun kadang-kadang tidak sehati yang 

sekarang, contohnya yang paling jelas ya, pada 

waktu bu U masih dalam bimbingan, itu suster-

suster Belanda itu yang punya lembaga 

gampangnya, itu menanamkan seperti ini, umur 

berapapun bilamana murid, bila berasal dari 

Wonosobo, itu harus diterima. Mengapa? 

Karena lembaga ini berada di Wonosobo, dan 

berdomisili di sini. Kita pertama harus 

menyelamatkan anak yang berasal dari 

Wonosobo dan itu tertanam di guru-guru senior 

yang menjadi subjeknya Lia. Lalu sekarang, 

pimpinan baru kan kebijakan baru, mempunyai 

kebijakan sendiri, lalu itu tidak dipakai. 

Kebijakan itu yang sudah ditanamkan itu tidak 

dipakai lagi oleh pimpinan kami sekarang. Nah 
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Gejala atau akibat 

stres (fisiologis: 

gatel-gatel) 

 

 

 

 

 

Pelepasan secara 

perilaku 
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lalu, kami tidak diam saja Lia, kami juga 

mengatakan pada pimpinan tentang kebijakan 

dari leluhur itu. Lalu kembali ke jawaban 

pimpinan itu, ini ada anak wonosobo enam 

tahun tetapi itu ditunda besok. Kalau besok kan 

berarti umur tujuh. Yang dimaksut bu U kan ini 

ada di Wonosobo jadi panggillah biar sekolah. 

Tetapi ini tidak di…tahun ini sudah tidak ada 

tempat lalu ada satu bu U kan ikut ngetes, ada 

satu anak yang kami rekomendasikan dengan 

pak P, anak ini berasal dari Solo. Di sana kan 

banyak SLB, kenapa anak ini? Kami 

mengetesnya dengan berkomunikasi sejauh apa 

perbendaharaan bahasanya dan sudah berumur 

sembilan tahun. Dan ini tetap akan diterima. 

Kami yang diberi tugas untuk mewawancarai 

anak ini, kami tahu bahwa umur sembilan sudah 

dua tahun sekolah di SLB lain, dia tidak 

berbahasa. Berarti kan sebetulnya anak ini tidak 

pintar. Baiklah, karena asalnya dari Sukoharjo 

itu, baiklah biar sekolah di sana, karena begitu 

pilihannya ratusan. Lalu sebagai tempat yang 

kosong, panggilah anak wonosobo tadi. Eh 

malah pimpinan menolak dan mengatakan bisa 

ditunda besok. Kami mengatakan bahwa kalau 

ditunda itu tambah besar. Itu berarti kan 

rahang..alat-alat organ artikulasi itu sudah 

semakin kaku karena datang sedini mungkin itu 

lebih baik. Ya tetapi ini anak yang Sukoharjo ini 

harus ditolong, ini bapaknya bekerja di Batam 

dan ibunya tidak bisa antar jemput. Sebetulnya 

alasan-alasan itu tidak bisa terima. Nah itu aku 

gatel, karena sudah selesai sampai disitu tok. 

Tidak bisa lalu mbalik aku memaksakan dengan 

cara apapun. Ini aku dampaknya ke gatel-gatel. 

Kalau sekarang bu U sudah tua ini bukan ke 

mengatasi murid tetapi ke kebijakan-kebijakan 

yang sudah tertanam tetapi tidak dipakai lagi 

oleh pimpinan yang baru. Stresnya bu U ya 

seperti itu sekarang.Bu U itu kalau sudah selesai 

bicara ya sudah, ee…apa ya..maksutnya apakah 

gatel itu bisa diatasi atau tidak tetapi maksutnya 

bu U tidak curhat pada siapa-siapa karena waktu 

itu bu U bicara di forum jadi semua dewan guru 

kan tau semua jadi siapa yang mau dicurhati. 

Lagian temanku kan terbatas, aku tidak pandai 

bergaul dan orang rumahan, sangat menikmati di 

rumah. Aku orangnya seperti itu Lia 
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Melakukan 

penolakan  

 

Gejala atau akibat 

stres (gatel gatel 

pada tubuhnya) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor 

kepribadian 

Kalau selain badan gatel-

gatel, ada yang dirasakan 

ee….bu U tidak pandai menangis jadi mungkin 

keluarnya menjadi seperti itu. Ee…bu U tidak 
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lagi bu? pandai menangis diantara perempuan-

perempuan. Itu mungkin juga terbawa waktu 

kecil ya, kami bersepuluh ee…ibu tidak pernah 

kami mempunyai yang namanya pembantu jadi 

ibu adil memberi pekerjaan pada kami semua. 

Terus ibu selalu mengingatkan kalau misal bu U 

mau nangis terus dibilangin nggak akan 

mengubah apapun, jadi ya terbawa sampai 

sekarang.  

Oh jadi nggak mudah 

nangis ya bu? 

Apa ya..aku tidak punya keberanian untuk 

marah ya Lia..maksutnya kepada atasan ya Lia. 

Ya cuma bisanya seperti itu, saya mengatakan 

pak kebijakan-kebijakan yang diambil yang 

memiliki lembaga ini apa apa apa..gitu misal 

seperti itu jadi mungkin ngomongnya lebih ke 

penekanan cara berbicara, aksen. Yang tekanan 

ngomongnya itu seperti jadi yang diprioritaskan 

itu anak Wonosobo umur berapapun. Tetapi lalu 

kalau sampai konfrontasi, tidak Lia. Aku sangat 

tidak berani. Lalu harus rebut, empat mata, ya 

tidak pernah. 

 

P2 

 

 

 

 

 

 

S2 

Mengutarakan 

secara langsung 

kepada yang 

bersangkutan 

dengan 

penekanan cara 

bicara 

 

Gejala stres 

(perilaku: 

berbicara dengan 

penekanan) 

Kalau lagi ngerasain ada 

masalah gitu, misal di luar 

kelas, bisa terbawa 

sampai kelas nggak ya 

bu? 

Secara tidak langsung, misalnya seperti 

ini..kebawa, kebawa..masalah itu kebawa. 

Misalnya bu U ada masalah ya, ee...seperti 

karena merasa tidak puas atau masalah keluarga 

atau apa. Misalnya kepegawaian, tidak selesai 

masalah kepegawaian, lalu lebih-lebih itu terasa 

itu kalau jam pertama pada waktu percakapan. 

Kelas ini itu kan percakapannya kan, kami 

memerankan sebagai ibu jadi kami tidak…empat 

puluh menit pertama kami tidak menulis apa-

apa. Tetapi hal itu sama sekali menjadi tidak 

menarik. Misalnya besok ada lomba 

memperingati tanggal 20 mei memperingati hari 

nasional, dan menanyakan pada anak-anak mau 

lomba apa, tetapi pertanyaanku hanya berkutat 

muter-muter atau membosankan atau bahkan bu 

U marah-marah pada anak-anak. Sebetulnya 

karena suasana hati tidak nyaman lalu 

sebetulnya kan itu ee..nular ke anak-anak gitu. 

Padahal sebetulnya pertanyaan kita yang kurang 

jelas dan anak-anak menjadi bingung. Dengan 

anak bingung malah kita marah-marah. Jadi 

mempengaruhi ke kelas, sangat. 
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S1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gejala atau akibat 

stres (perilaku: 

marah-marah, 

subjektif: suasana 

hati tidak senang) 

Apa saja yang dilakukan 

sama bu U supaya 

perasaannya itu jadi 

tenang kalau misalnya 

lagi ada masalah? 

Apa ya…ya nek aku lalu seperti itu tetap sadar 

wae lia. Kalau sudah anak…anak itu kelihatan 

sekali kok kalau bu U..berdasarkan pengalaman 

lalu anak menatap bingung, tidak lagi bicara, 

lalu raut mukanya takut, itu yang membuat aku 

sadar Lia. Lalu ee..misal bu U mengatakan kata-
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kata yang tidak pas ke anak-anak itu contohnya 

“ayo berpikir” itu kan abstrak, “ayo menjawab” 

apa yang harus dijawab jadi membuat anak 

bingung. Lalu itu kelihatan di matanya dan 

mereka menjadi tidak bicara lagi, hanya 

menatap, lalu hal itu yang menyadarkan. Oh iya 

ya..sebenernya aku yang salah kalau begini. 

Sebetulnya muaranya itu aku. Lalu sebetulnya 

banyak cara ya tetapi biasanya lalu bu U 

mengajak anak-anak untuk ganti bahan pelajaran 

atau keluar untuk mencari sesuatu dan 

menggandeng anak-anak untuk keluar sebentar, 

entah ke kebun atau lapangan jadi itu 

mencairkan suasana yang tadi. Anak-anak tidak 

tahu maksutnya, maksutnya tidak tahu bahwa 

suasana hatiku sedang tidak bagus tetapi guru 

lalu keluar, aku juga supaya agak fresh lalu nanti 

sesudah masuk lagi anak-anak mungkin akan 

membawa topik barukalau kemaren menemukan 

buah matoa dan masuklah menjadi tanaman 

langka. Begitu Lia.. 

 

 

 

 

 

E10 

 

 

P2 

 

 

E2 

 

 

 

 

 

Merasa dirinya 

yang bersalah 

 

Mengajak anak-

anak untuk keluar 

dari kelas menuju 

ke kebun atau 

lapangan untuk 

mencairkan 

suasana 

 

 

Dampak dari 

usaha mengatasi 

stres 

Kalau misalnya lagi 

merasakan hal yang tidak 

enak di luar kelas, ibu 

biasanya ngapain bu? 

Aku suka sekali membaca. Pada waktu muda 

sering menuangkan pada menulis, tetapi 

sekarang tidak. Tetapi kalau di rumah lalu bu U 

membaca atau apa atau diam saja nggak 

melakukan apa-apa, jadi males gitu..tetapi juga 

memerlukan waktu. Aku juga berdoa tetapi aku 

tidak serajin seperti mengikuti misa harian itu 

tidak. Tetapi saya mempunyai cara sendiri 

misalnya lalu saya berdoa dan merenung di 

rumah dalam hening. Seperti itu Lia. Sepanjang 

hidupku kan aku sendiri. 

E2 

 

 

E8 

 

 

 

E3 

Menulis, 

membaca 

 

Diam tidak 

melakukan hal 

apapun 

 

Berdoa ada Tuhan 

dan merenung 

Menurut ibu, cara seperti 

itu efektif nggak bu buat 

meredakan stress nya? 

Yaa..aku sembuh kok. Kan bu U juga tidak 

abnormal kan Lia..ya itu, aku merasa aku berdoa 

sebisa ku, dalam suasana yang hening di 

rumahku, lalu diam lalu apa…aku selesai. Bisa 

efektif. Aku lebih ke diam. Tetapi nanti 

misalnya kalau itu ada pemicunya, ada 

pemicunya, seperti aku merasa sudah berdamai 

dengan keadaan itu lalu ada pemicunya 

ee..misalnya bu T akan bercerita tentang 

masalahnya, lalu sebetulnya aku resah juga jadi 

aku bilang dan cerita juga ke bu T. Jadi kalau 

ada pemicunya dan ada yang memulai untuk 

cerita, hanya orang-orang tertentu ya, dalam hal 

ini yang dekat..itu akan mengungkapkan 

walaupun itu sudah di alam bawah sadar. 

Maksutnya sudah tersimpan, sudah..sebetulnya 

sudah berlalu tertindih hari-hari tetapi kalau 

perasaannya itu sama lalu aku akan 

 

E3 

 

 

 

 

 

 

 

 

E7 

 

Berdoa dan 

merenung dirasa 

efektif dalam 

mengurangi stres 

 

 

 

 

 

Bercerita ketika 

ada yang memulai 

untuk cerita 

terlebih dahulu 
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mengungkapkan. 

Berarti ibu itu cenderung 

kalau ada yang cerita 

duluan baru cerita ya? 

Bukan mencari teman 

untuk cerita duluan? 

Iyaa..aku seperti itu. Dan tidak ke semua orang 

cuma yang dekat aja. Tetapi kalau itu 

menyangkut sekolahan, menyangkut pendidikan, 

menyangkut anak-anak, menyangkut 

kepegawaian, aku terbuka dan mau bicara 

dengan banyak orang, mau berdiskusi, mau 

apa..seperti itu. Tetapi kalau sudah..itu masalah 

pribadi aku menyimpan dulu. Jadi cerita ke 

orang yang terdekat. Lalu tampak seperti ini 

Lia..orang menyangka bu U dan bu T itu 

bahagia sekali dengan hidup seperti ini. Tidak 

kekurangan apa-apa, tidak ada yang 

mengganggu hidupnya. Kadang-kadang ada 

yang iri, seperti itu..dan bu U dan bu T merasa 

tidak perlu menceritakan apa yang kami alami. 

Tetapi nanti akan bicara dengan bu T, dan juga 

bu T akan bicara dengan bu U. Lebih jelasnya 

bahwa hidup sendiri seperti bu U dan bu T ini 

adalah pilihan. Memilih dan kami….memilih 

sendiri dan menyadari konsekuensi. Jadi aku 

harus menikmati dan sangat menikmati.  

 

 

P3 

 

 

 

 

E7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E5 

E1 

 

Sharing dengan 

rekan rekan kerja 

jika menyangkut 

masalah 

pekerjaan 

 

 

Bercerita tentang 

masalahnya 

dengan orang 

terdekat saja 

 

 

 

 

 

 

 

Menerima dan 

menyadari 

keadaannya 

Ibu itu termasuk orang 

yang merencanakan 

sesuatu waktu merasa 

stres? 

Tidak sih, aku tidak punya agenda atau program 

untuk penyembuhan..maksutnya gitu ya? Tidak 

sih Lia. Mungkin lalu masalahnya sepertinya 

sembuh dengan waktu kan Lia. Sebetulnya itu 

tidak bagus ya, sebetulnya harus mencari tempat 

atau diprogram untuk mengatasi. Ya aku 

mengatasinya dengan aku berdiam seperti itu. 

Lalu berdoa, lalu aku membaca. 

 

 

 

 

 

E3 

E2 

 

 

 

 

Melakukan doa 

dan membaca 

dalam mengatasi 

masalah 

Kalau misalnya lagi 

menghadapi masalah, kan 

katanya dengan berdoa 

ya, kalau yang ada 

hubungannya dengan 

keagamaan selain berdoa 

ada lagi bu? 

Ya aku membaca…aku itu langganan kalender 

liturgi lalu apa ya Lia..sing majalah percikan 

hati. Ya seperti itu jadi…tidak formal formal 

tetapi selalu misalnya seperti hari ini musti baca 

apa, lalu setelah baca alkitab itu rodo berdamai 

kok Lia..rodo berkurang. Ya bu U sendiri ya 

seperti itu. Aku bukan orang yang pandai 

bergaul dan bukan orang yang suka 

berorganisasi kebetulan. Betul Lia..aku sangat 

menikmati di rumah sendiri. Tetapi aku merasa 

aku tidak hidup dengan aneh, maksutku..Lia 

sekarang kan melihat bu U tumbuh biasa kan 

Lia. Apa ada yang aneh dengan diriku? Tidak 

ya? Hahaha… 

E2 Membaca majalah 

dan alkitab 

 

Dampak yang 

dirasakan setelah 

melakukan 

koping 

 

Faktor 

kepribadian  

Ada dampak yang 

dirasakan nggak bu 

setelah mengatasi 

permasalahan itu ya 

stresnya itu? 

Oh Lia, aku selain…tadi tambahi ya Lia. Selain 

aku gatel, aku ya batuk lho Lia. Batuk yang 

kapan mulai tidak tahu, sembuhnya juga tidak 

tahu. Ya ya ya gitu. Kalau ini apa ya 

Lia..misalnya seperti itu..ee…di rapat sekolah. 

Karena aku tidak pernah berorganisasi sekolah 

S4 

 

 

 

 

 

Gejala atau akibat 

stres (fisiologis: 

mengalami gatel 

gatel dan batuk) 
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jadi aku cerita di rapat sekolah maksutnya yang 

melibatkan banyak orang itu…ee..dalam diskusi 

atau apa atau apa yang sudah sangat disadari 

bahwa keputusan terbanyak itu yang menang 

dan bu U kalah. Dalam suatu diskusi atau bicara 

bersama, lalu karena keputusan yang terbanyak 

itu yang menang ya Lia..nah sampai di rumah itu 

terbawa terus aku kadang-kadang mempunyai 

perasaan seperti ini “mbok aku mau ngomong 

iki, kalau aku ngomong ini tadi, nanti berarti…” 

gitu. Kadang-kadang disebut apakah itu 

dimaksut telat mikir. Kadang masalah itu 

terbawa jadi “oh iya sebetulnya aku harusnya 

ngomong ini”. Ini berdampak atau nggak itu, 

yang aku maksut seperti itu Lia. Tetapi bu U 

nggak berani seperti ini..tampil beda. Bu U tidak 

berani. Saya lebih mencari aman, berani..ee..di 

forum sesudah itu misalnya kalau sudah ya kalah 

ya wes. Lalu nanti berdampaknya itu Lia 

misalnya gatel-gatel, kalah dalam pengambilan 

keputusan. Sebetulnya tidak setuju 

dengan…misalnya seperti ini Lia, misalnya 

piknik. Kan itu dibicarakan di forum. Lalu 

seperti ini “mbok kita pikniknya naik kereta api, 

anak-anak belum pernah lho naik kereta api” 

gitu. Ngapain bu U selalu mengajak naik kereta 

api kan bapakku dulu masinis. Katakan dulu kan 

aku lahir rasane di stasiun. Lalu mereka, “ih 

kalau kereta api di Wonosobo itu sulit untuk 

daya tempuhnya. Kita musti ke Jogja atau ke 

Kutoarjo” misalnya seperti itu. Repot..gitu lho 

Lia repot. Ya sudah bu U kalah suara. Terus itu 

yang kebawa, mbok aku tadi ngomong ini pasti 

jadi piknik naik kereta api. Misalnya seperti itu. 

Lalu nek contoh seperti itu ya Lia, ya sudah bu 

U cuma berhenti sampai disitu tok. Kalau bu T 

kan memuaskan hatinya, kalau dia mangkel ya 

dia pergi. Dan bedanya aku tidak punya 

keberanian seperti itu. Lalu aku menyimpan 

masalah..aku orangnya menyimpan. Kalau aku 

lebih menyimpan masalah. Kalau nanti bisa 

dicetuskan lagi, aku akan mencari waktu untuk 

mencetuskan lagi. Itu orangnya bu U seperti itu. 

Jadi suka menyimpan masalah. 
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S1 
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E4 

E6 
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P5 

 

 

 

 

 

 

Gejala stres 

(kognitif: terbawa 

pikiran, subjektif: 

menyesal) 

 

 

 

 

 

 

 

Gejala fisiologis 

(gatel-gatel) 

 

 

Menolak 

keputusan tetapi 

hanya diam dan 

pasrah saja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyimpan 

masalah dan 

dikeluarkan 

kembali ketika 

ada kesempatan 

Oh..dampaknya Bu Utuk 

ibu setelah mengatasi 

stres bagaimana? 

Aku..sesudah bisa mengatasi ya mmm…ya puas 

aku. Kalau bisa mengatasi lho. Ya sudah selesai 

lalu selesai gitu. Lebih ringan lah Lia. Tidak 

merasa terganggu terus. 

 Dampak yang 

dirasakan 
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Kalau ada yang belum 

teratasi bagaimana bu? 

Ya masih kepikiran gitu..betul..tetapi itu kalau 

piye yo Lia..tetapi juga dengan tambah umur, 

tambah pengalaman, tambah lama, tambah 

bijaksana, orang bu U kan juga senior, paling 

senior gitu sekarang aku bisa memisahkan. Itu 

seperti itu ya. Tapi kan orang melihat bu U ya 

Lia, lebih ke kepribadian ya, aku tetep bisa 

memisahkan ya Lia. Aku tetep berdialog dengan 

diriku sendiri misalnya “tidak ada gunanya aku 

memaksakan kehendak. Toh mereka juga 

maksutnya baik, ee..tidak harus orang itu juga 

boleh tidak harus..ee opo ya Lia..diterima terus 

usulnya. Atau diterima terus buah pemikirannya. 

Seperti itu Lia, aku lama-lama bisa berdamai 

seperti itu. Lalu kan..ee..makin tumbuh orang-

orang yang muda, misalnya contohnya seperti 

ini, kalau bu U kalah di IT..di tekhnologi 

misalnya aku bisa membuat soal tapi nunak-

nunuk. Tapi kelebihannya bu U kan 

pengalamannya banyak, sudah lama di Dena 

Upakara jadi bu U luwes dalam menyusun soal-

soal, di kalimat. Maksutnya kalimat itu dipahami 

oleh anak-anak tetapi tidak lagi bahasanya anak 

tunarungu. Kadang-kadang Lia sering 

mendengar bahasa yang tidak lazim di Dena 

Upakara kan? Bu U bisa menyederhanakan 

bahasa dan itu menjadi tempat belajar. Lalu 

seimbang, aku merasa…lalu banyak orang yang 

menawari seperti ini kalau soal sudah selesai 

lalu orang lain menawari mengetikkan soalnya, 

karena dia akan melihat atau mencontoh dengan 

jelas. Lalu aku lama-lama tidak merasa 

ketinggalan, merasa sama..seperti itu Lia. Gitu.. 
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E1 

E11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P3 

Gejala stres 

(kognitif: terbawa 

pikiran) 

 

Faktor usia dan 

pengalaman yang 

memengaruhi 

coping 

 

Mencoba 

memahami dan 

menemukan 

makna dengan 

cara berdialog 

dengan diri 

sendiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mendapat 

dukungan berupa 

bantuan untuk 

mengetikkan soal 

Itu sih bu yang kemarin 

kurang. Terimakasih ya 

Bu.. 

Iya sama-sama…   

 

 

Wawancara Subjek 1 Ketiga 

 
Pertanyaan Jawaban Koding Catatan 

Selamat siang bu, ini mau 

memastikan lagi sih 

bu..kalau ibu kalau ada 

masalah itu kan lebih 

sering ke diam. Diamnya 

itu maksutnya ibu diam 

menghindar atau ditunda 

baru diselesaikan nanti, 

atau bagaimana ya? 

Nek masalah..lebih masalah sama siapa 

maksutnya ini? Ee…Lia diselesaikan tidak..bu U 

tidak..biar tenang dulu lalu nanti itu tidak. Saat 

itu..masalah saat itu misalnya harus..opo yo 

Lia..tetapi seperti ini. Saat itu diselesaikan tetapi 

merasa tidak tuntas. Besok lagi sudah tidak mau 

aku, tidak mau. Tetapi saat itu tidak tuntas jadi 

seperti yang kemaren aku ceritakan “mbok aku 

tadi ngomong ini”. Nah diselesaikan saat itu 

 

 

 

 

E8 

 

 

 

 

Tidak mau 

menyelesaikan 

atau melakukan 

penyelesaian lagi 

jika tidak tuntas 
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juga tetapi merasa tidak selesai dengan baik, 

lebih ke tidak tuntas. Seperti itu. Bu U seringnya 

seperti itu. Tidak mau lagi memulai 

lagi..tidak..misalnya lalu sudah tenang terus, aku 

tidak seperti itu Lia. 

Berarti kalau 

misalnya..ibu itu lebih 

suka menyelesaikan 

masalah itu walaupun 

belum selesai males 

diungkit lagi ya? 

Iyaa..misalnya seperti itu. Misalnya bu U seperti 

itu tetapi lalu sudahlah anggap tidak ada apa-

apa. Sebetulnya bisa..kalau orang dewasa itu 

mungkin..kepribadiannya bukan dalam umurnya 

tetapi kematangannya lalu duduk bersama, 

gitu..untuk menyelesaikan masalah ini pribadi 

atau tidak..ya sudahlah. Ya katakanlah mungkin 

lalu kalau dipersentase tidak selesai 100 persen 

gitu tetapi mungkin hanya 75 karena misalnya 

abis itu di rumah, merenung sendiri pasti selalu 

berfikir aku harusnya tadi ngomong ini. 
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Menganggap 

sudah tidak perlu 

diselesaikan lagi 

dan tidak ada apa-

apa 

Terus selama bu U 

menjadi guru SLB/B itu 

ada makna yang didapat 

nggak bu? 

Iya Lia..aku merasa aku memperoleh apa-apa. 

apa apa itu tanda petik, seperti pengalaman, 

pengetahuan, materi..itu karena bekerja di SLB. 

Yang dimaksut pengetahuan atau pengalaman 

misalnya itu bu U merasa tidak sama dengan 

guru SLB- SLB pada umumnya di luar Dena 

Upakara. Kami sungguh-sungguh dalam 

mengajar anak dan sungguh-sungguh anak 

berbicara. Karena anak tunarungu kan 

kecacatannya karena tidak mendengar, jadi 

perolehan bahasa itu kan perolehannya pertama 

dari kami. Anak itu jadi sungguh berbahasa. 

Anak juga perasaannya main, itu karena dia 

berbahasa. Tau to ooh mau berpisah, dia 

mempunyai kata itu. Oh berpisah itu terharu, 

lalu dia mengungkapkannya dengan menangis. 

Jadi itu yang membuat aku merasa, aku yang 

memperoleh ilmu dari Dena Upakara lalu aku 

bisa mengaplikasikan pada anak-anak dan aku 

melihat anak-anakku berbicara. Lalu aku merasa 

dipintarkan dalam arti itu tadi..bisa mengajar 

lalu memperoleh materi misalnya aku bisa 

memenuhi kebutuhanku sehari-hari. Bu U 

mempunyai tempat tinggal, sarana transportasi 

walaupun hanya sepeda motor. Aku merasa itu 

karena anak-anak, kalau aku tidak bekerja 

dengan baik jadi…aku memperoleh semua 

persyaratan untuk orang hidup ya..maksutnya 

Lia tahu yaa..jadi apa yang diperoleh bu U itu 

banyak. Tetapi ukurannya beda-beda to Lia, 

orang satu dengan yang lain tidak sama. Aku 

merasa memperoleh lebih dari cukup.  

E1 

E11 

Melihat secara 

positif 

pengalaman 

hidupnya dan 

menemukan 

makna 

Ya, itu sih Bu. 

Terimakasih banyak ya bu  

Oh ya sama-sama. Nanti ketemu bu T ya? 

Silakan.. 
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Wawancara Subjek 2 Pertama 

 

Pertanyaan Jawaban Koding Catatan 

Baik, kita mulai 

wawancara ya bu.. 

Iya mbak..   

Ibu sudah jadi guru di sini 

sejak kapan bu? 

Sejak tanggal 6 Agustus 1984. Jadi 33 tahun 

disini. 

 Lama bekerja 

Waah, alasannya ibu jadi 

guru SLB/B apa bu? 

Ya semula saya tidak tahu kalau mengajar anak-

anak tunarungu. Tapi karena dulu kan, 

apa..sekolah ini mengirim suster A..udah keluar 

ya, ke SPG Van Lith. Terus saya itu ditawari 

sama bruder. Lalu dari SPG Van Lith itu dua 

orang disuruh mengikuti tes seleksi guru di sini. 

Waktu itu wawancara dan tes psikologi itu 

dengan Pak U di RSJ Magelang itu lho mbak. 

Terus yang diterima itu saya..kebetulan saya. 

Lha dari situ saya datang ke sini..waktu itu 

memang saya ndak kepikiran untuk mengajar 

anak tunarungu. Yo ngertine ya anak mendengar 

pada umumnya. Waktu dipanggil baru tau kalau 

ngajar anak tunarungu. 

 perjalanan hidup 

subjek sebagai 

guru SLB/B 

Waktu sudah tau terus 

gimana bu rasanya? 

Waktu itu yo..mengalir saja..anu ya, apa yang 

Tuhan berikan ya saya jalani dengan sepenuh 

hati lah. Apa..ini bisa dibuktikan dengan 

berjalannya waktu saya tidak keluar dari sini. Itu 

pembuktian saya..apa yang..pekerjaan yang 

diberikan Tuhan pada saya, saya berusaha untuk 

menjalani dengan baik. 

 

 

 

 

 

E1 

 

 

 

 

Pemahaman 

secara positif 

Kenapa kok bisa bertahan 

sampai lama ya bu? 

Ya panggilan hati untuk melayani anak-anak 

yang berkebutuhan khusus. Memang mereka itu 

perlu tangan-tangan dari kita semua 

sebagai..apa…kepanjangan tangan Tuhan sendiri 

untuk melayani anak-anak yang terpinggirkan, 

tanda kutip ya mbak. Itu.. 

  

Kalau ibu sendiri dulu 

waktu masuk sini sudah 

menikah bu? 

Belum..saya dulu umur 18 tahun lulus SPG Van 

Lith terus dapat panggilan ke sini terus kerja 

disini mulai 84 lalu 86 itu kami melanjutkan ke 

SGPLB Negeri Solo selama dua tahun. Itu terus 

setelah itu baru nikah tahun 1992. Sudah 25 

tahun menikahnya. Pesta peraknya hampir sama 

kaya bu M tapi selisih dua minggu. 

 Lamanya 

menikah 

Kalau hubungan ibu 

dengan suami sendiri 

bagaimana bu? 

Ya baik baik saja. Kami..tidak ada kendala 

apapun dalam hubungan dengan suami. 

Yang…masalah yang sampai stres itu nggak 

ada. Kami santai-santai aja kok. Dari awal 

sampai sekarang ya mengalir saja. 

 Hubungan dengan 

suami 

Kalau dengan anak bu? Kalau anak saya ada dua. Yang sulung itu udah 

kerja si A, terus W itu SMA kelas dua. Berarti 

kelas sebelas ya di Pangudi Luhur Sedayu Jogja. 

Kalau A itu kerja di Frisian Flag di Jakarta, udah 
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dua tahun. Hampir tiga tahun..hooh berarti tiga 

tahun. Kami selalu merindukan mereka ya 

namanya buah hati. Walaupun jauh ya kami 

berusaha berkomunikasi setiap hari untuk 

memantau perkembangan mereka, memberi 

semangat kepada mereka. Menanyakan 

bagaimana keadaan mereka, kami…hooh.  

 

 

Hubungan dengan 

anak 

Mereka lebih dekat ke ibu 

atau bapak ya? 

Ke ibu..mereka cerita cerita sama ibu. Kalau 

bapak itu kalau telpon hanya apa ya..apa yang 

perlu disampaikan ya itu sudah. Terus…kalau 

anak-anak itu nggak pernah ada masalah yang 

bikin mumet. Mereka biasa-biasa saja..kalau 

diajak bicara mereka juga terbuka, cerita-cerita 

apa yang mereka alami selama ini. Tidak pernah 

ada apa..konflik diantara kami, hooh..ya kalau 

ada masalah misalnya apa ya..kalau W itu 

cenderung males kerja. Lha itu kalau diberitahu 

ya dia nggak mau. Aku tu sudah tau nggak usah 

diberitahu, kaya gitu. Lha njuk 

kecenderungannya W itu males banget kalau 

suruh bantu-bantu. Pokoknya nggak mau kalau 

dia ditegur, ditegur berulang kali itu nggak mau, 

hanya diingatkan. Oh ya ya ya gitu. Ditegur 

dengan keras dia nggak mau. Kalau A, itu lebih 

apa ya..lebih mudah diarahkan. Lebih manut tu 

itu. Ya itu bedanya dua anak itu sifatnya beda. 

Ngga ada yang sama. 

  

 

 

 

 

 

 

Anak pertama 

lebih penurut 

dibanding anak 

yang kedua 

Kalau hubungan ibu 

dengan anak-anak didik 

disini gimana bu? 

Ya…mbak Lia bisa melihat sendiri, kami tidak 

ada batas atau sekat diantara guru dengan murid 

gitu. Jadi saya berusaha berperan sebagai guru, 

juga sebagai orangtua, juga sebagai teman. 

Karena untuk anak-anak seperti ini memang 

guru itu tidak bisa..apa..berdiri sebagai guru 

terus tetapi sebagai orangtua dan teman bagi 

anak-anak karena mereka tinggal di asrama. 

Juga mereka perlu perhatian secara individu 

untuk setiap anak kan perlakuannya berbeda. 

Ada yang memang betul-betul harus 

diperhatikan tetapi ada anak yang bisa mandiri 

dalam hal belajar mereka bisa dilepas. Tetapi 

anak yang punya masalah khusus ya perlu 

dibantu. 

 Hubungan dengan 

anak didik 

 

Peran subjek 

sebagai guru, 

orangtua, teman  

Kalau respon anak-anak 

saat interaksi dengan ibu 

bagaimana? 

Ya mereka juga baik-baik..anak-anak ya merasa 

berbaur dengan gurunya. Hooh.. 

  

Dulu waktu awal menjadi 

guru gimana bu? 

Kalau dulu itu kan saya nggak langsung ngajar 

disini. Saya menjadi guru magang istilahnya itu 

selama satu tahun. Lalu..ya memang ada kendala 

untuk berkomunikasi dengan anak-anak karena 

saya kan bukan berlatar belakang dari PLB. 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah yang 

dialami oleh 

subjek 
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Dulu kan SPG. Gitu, terus ya kesulitan. Tapi 

dengan melihat, mengalami dan mencoba itu 

akan terbiasa untuk berkomunikasi dengan anak-

anak. Kami kan dalam proses bimbingan itu 

empat tahun. Dibimbing tetapi untuk langsung 

terjun itu belum bisa karna kan perlu teknik 

khusus untuk mengajar anak-anak seperti ini. 

Nah dibawah bimbingan itu saya dibimbing oleh 

Bu N. waktu itu tahun pertama dibimbing bu N. 

jadi bu N memberi contoh dulu, ngajar itu saya 

datang duduk mendengarkan sambil apa..juga 

mendampingi anak-anak suruh maju suruh apa 

gitu. Anak-anak itu lha itu..mulainya waktu itu 

saya ngajarnya di P1, kelas persiapan satu 

bersama Bu N. Hooh emang pertama kali ada 

kendala untuk komunikasi karena belum 

berbekal apapun. Tetapi dengan seiring waktu, 

langsung terjun itu langsung latihan. 

Berkomunikasi dengan anak anak gitu. 

 

P2 

 

 

 

Faktor 

pengalaman dan 

waktu 

Pernah ada masalah 

dengan anak-anak nggak 

bu? 

Aah itu dulu itu waktu saya mengajar kelas lima 

itu, mengajar. Ya anak-anak kelas lima itu salah 

satunya M. Lha M itu sudah beberapa tahun 

yang lalu sudah meninggal SMA kelas tiga itu 

meninggal karea jatuh dari lantai dua. Lantai dua 

itu di depannya itu ada apa ya..seperti..teras itu 

ada atasnya. Nah dia mencoba menginjak atap 

dari teras itu..bluss jatuh. Nah waktu dia jadi 

murid saya itu, sampai kelas lima itu masih 

ngompol dan melarikan diri. Lha itu mencoba 

mau pulang sendiri. Orang Purwodadi. Dan itu 

bersama siapa ya..namanya satu lagi siapa 

ya..kok saya lupa..oh L. itu rumahnya 

Kalimantan tetapi punya kakak yang tinggal di 

semarang. Nah mereka berdua itu pulang 

sendiri. Itu sore apa apa ya, siang ya. Setelah 

dari asrama mereka bawa uang saku coba pulang 

sendiri. Sampai saya bingung kok di asrama 

tidak ada. Sampai bermalam di rumah orang 

yang M. terus yang L itu kan turun bis naik 

taksi, ditanya sopir taksi nggak bisa jawab. 

Mereka kan nggak bisa komunikasi terus 

diturunkan di kantor polisi. Polisi juga mau 

ngomong-ngomong sama L juga kesulitan. 

Terus suruh nulis alamat yang dituju di 

semarang itu siapa mau ke rumah siapa, 

alamatnya dimana. Terus lalu polisi telpon itu 

alamat yang dituju di semarang, kakaknya. 

Kalau M nggak bisa sampai rumah, karena kalau 

dari semarang bisa naik bis jurusan Demak. 

Sampai dalam bis mereka bingung mau turun 

  

 

 

 

 

 

 

 

Masalah yang 

dihadapi oleh 

subjek 
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dimana, kan mereka nggak pernah pergi pergi 

sendiri. Selalu dijemput keluarga, lebih lebih 

anak yang rumahnya jauh. Itu terus kebetulan 

ada orang baik, anak perempuan. Terus M ini 

diajak pulang lalu pagi harinya diantar ke 

rumah.  

Lha ibu nyarinya gimana 

bu? 

Anu..apa..bukan saya..eeh saya, dari sekolah 

juga yayasan, ibu asrama itu lapor ke polisi. 

Keliling wonosobo nggak ditemukan lalu lapor 

polisi dan telpon orangtua. Orangtua juga 

bingung. Terus itu satu ya..terus beberapa tahun 

yang lalu itu ada anak kelas enam, itu namanya 

E. itu aduh..luar biasa..karena apa anak ini 

memang anak yang dari keluarga memang ya 

lahirnya itu tidak diinginkan. Lalu apa…menjadi 

anak yang istimewa dalam tanda kutip, sikap 

sikap, perilaku, nha itu sampai bulan Oktober 

atau apa itu ya..dia mogok nggak mau sekolah 

sampai saya datang ke rumahnya..nggak mau. 

Sama teman-temannya juga ikut merayu disana 

malah sembunyi di kamar. Terus akhirnya ya 

tidak bisa melanjutkan sekolah. Lalu pindah ke 

Purworejo itu katanya. Nah menghadapi 

masalah seperti anak anak yang tidak bisa 

ditangani seperti ini memang menimbulkan 

banyak pikiran. Stres. Itu..karena dirayu se..apa 

kami sering datang sampai Pak A, suster datang 

ke rumahnya tetep aja nggak mau sekolah. Itu 

orang kertek situ. Terus juga kalau ada masalah 

dengan teman kerja itu juga jadi stres..hooh.  

P2 Keaktifan diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah yang 

dihadapi oleh 

subjek 

Kalau ibu dengan teman-

teman kerja bagaimana 

bu? 

Kalau saya ya berusaha melaksanakan tugas 

sebaik-baiknya, memberi contoh kepada adek-

adek..maksutnya ya guru muda untuk selalu 

punya komitmen yang baik, kedisiplinan, kerja 

dengan betul itu..terus ya hubungan kami ya 

biasa-biasa saja. Kalau yang akrab dengan saya 

ya bu M, itu teman karena apa..dari SPG yang 

sama. Juga kami tidak jauh angkatannya, satu 

tahun dibawahnya bu M itu. Juga dalam hal 

bekerja kami saling apa ya..bisa saling 

mendukung. Ini tanya ini kalau tidak tahu kami 

sering sharing. Tetapi dengan guru guru yang 

lain ya biasa-biasa saja. 

  

 

 

 

 

Hubungan dengan 

rekan kerja 

Ada kegiatan selain 

menjadi guru nggak bu? 

Di rumah ya ikut PKK, lalu di lingkungan juga. 

Lingkungan itu maksutnya ya setiap rabu itu ada 

doa bersama, terus ikut latihan koor, kunjungan 

orang sakit, membantu orang meninggal. Seperti 

itu sih. 

 Kegiatan yang 

dilakukan selain 

menjadi guru 

SLB/B 

Ibu jadi guru kelas ya bu 

sekarang? 

Iya..saya kelas empat sekarang.   
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Ada peran apa aja sih bu 

jadi guru kelas? 

Ya macem-macem ya, mengelola administrasi 

kelas, mengelola anak, mengelola pembelajaran 

di kelas, itu yang tugas guru kelas. 

  

Pernah mengalami 

kesulitan bu? 

Kalau saya merasakan tidak ada kendala apa-

apa, saya bisa melaksanakan pekerjaan itu 

dengan lancar ya saya berusaha untuk belajar, 

buka internet, tanya sana sini, ke sesama guru 

atau suster untuk mencari sumber. Mengikuti 

berbagai pelatihan juga seringkali saya 

mbak..tidak ada kendala untuk menjadi guru 

disini. Waktu awal-awal juga nggak begitu 

karena kan di awal-awal mendapat bimbingan 

dari suster-suster dulu, ya latihan mendengar 

musik. Setelah itu ya ada suster suster, sama 

guru-guru senior yang melanjutkan 

membimbing. 

 

P2 

 

 

 

 

 

 

 

P3 

 

Keaktifan diri 

 

 

 

 

 

 

Mendapat 

bimbingan dan 

informasi 

Masalah yang pernah 

dialami sama ibu yang 

paling bikin stres selain 

sama anak-anak itu ada 

lagi nggak bu? 

aa…ketika saya mau menikah dengan pak W. 

kan suster yayasan berkata tidak boleh. Lha itu 

saya sempat berusaha mencari pekerjaan di 

tempat lain, misalnya itu di Karya Bakti 

Purworejo, di semarang, itu karena dulu 

memang tidak boleh untuk..apa..suami istri di 

yayasan yang sama. Itu sebelum tahun 91 ya. 

Waktu kepengurusan yayasan yang lama. Lalu 

setelah 91 itu ada perubahan pengurus yayasan 

lha terus kami mengusulkan waktu itu ada suster 

kepala pimpinan suster PMY gitu lho yang dari 

belanda itu datang, lha kami bisa berdialog terus 

kami mengajukan perubahan aturan yayasan. 

Itu..terus keluar peraturan yang baru, kami 

diperbolehkan menikah dan kami berdua tetap 

disini. Waktu itu stres sampe kurus-kurus karena 

aturan itu. Karena kan kami sudah lama kerja 

disini tetapi setelah diberitahu nggak boleh kan 

ya kami jadi berusaha untuk pindah kerja diluar. 

Padahal mencari pekerjaan itu tidak mudah. 

Kami berpikir kalau..kalau harus apa berpisah 

dua dapur kan kerepotan sekali. Itu masalahnya. 

Iya jadi dulu itu sempet mau pindah sudah daftar 

kesana kemari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S4 

Masalah yang 

dihadapi subjek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gejala atau akibat 

stress (fisiologis) 

 

 

 

Masalah yang 

dihadapi subjek 

Waktu ibu merasakan 

stres itu ada gejalanya 

nggak bu yang dirasakan? 

Naah itu turun berat badannya. Terus sulit tidur. 

Kalau saya itu memang apa..sulit tidurnya kalau 

di tempat yang baru, misalnya saya kemaren itu 

tugas ke Medan itu, harus menginap di rumah 

teman di semarang sebelum terbang. Itu 

semalam saya nggak tidur. Karena itu 

penyesuaian dengan tempat yang baru sangat 

sulit. Terus nggak bisa tidur. Tetapi saya merasa 

bisa mengelola stres, jadi saya nganggap nggak 

ada masalah..jadi waktu ngajar nggak 

S4 

S1 

 

 

 

 

 

 

E9 

Gejala atau akibat 

stress (fisiologis, 

subjektif) 

 

 

Masalah yang 

dihadapi subjek 

 

Minimization 
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berpengaruh pada anak-anak didik saya. Juga 

pada apa…tempat yang saya tinggali. Misalnya 

di Medan ya biasa saja. 

Oh iya sistem kurikulum 

kan sering berubah ya bu? 

Itu bagaimana bu? 

Ya memang ini kan masa masa perubahan 

ya..jadi kami ya perlu belajar lagi. Sebetulnya 

apa yang sudah kami lakukan itu sudah sesuai 

dengan kurikulum hanya materinya yang 

berubah. Memang kami ini belum mendapatkan 

format yang sungguh-sungguh jadi tetapi kami 

masih meraba-raba mencari bentuk yang tepat 

pelaksanaan kurikulum 2013 ini. Kan tahun-

tahun awal ini saya..kami baru mencoba-

mencoba mencari bentuk yang jadi. 

P2 Keaktifan diri 

Merasa keberatan tidak 

sih bu? 

Yaa..merasakan kesulitan ya untuk 

menyesuaikan dengan…kalau anak kami kan 

dena upakara itu kalau pakai kurikulum SLB/B 

yang dibuat oleh pemerintah itu kok sepertinya 

terlalu mudah. Tidak sesuai dengan kondisi anak 

kami disini. Tetapi kalau mengikuti yang SD 

juga anak-anak kami juga kerepotan karena 

materi SD kan lebih tinggi dengan kemampuan 

anak. Nah kami harus meramu antara kurikulum 

SD dan SLB itu mbak. Tetapi ini memang 

kesulitannya disitu. Juga apa..perangkat 

pembelajaran misalnya buku-buku dari 

pemerintah memang belum tercukupi sampai 

saat ini. Ya kalau sistemnya mereka mengetok 

tapi prasyaratnya belum disiapkan. 

  

Masalah yang 

dihadapi subjek 

sebagai guru 

SLB/B 

Kalau administrasi 

lainnya bu? 

Kalau administrasi ya kami tetep melaksanakan 

dengan baik lah. Apapun keputusannya ya 

dijalani saja… 

 

E6 

Pelepasan secara 

perilaku 

Pernah ada tuntutan dari 

orangtua bu? 

Kalau saya merasakan, belum pernah ada 

orangtua yang menuntut apa apa disini..selama 

saya bertemu sebagai wali kelas dan guru kelas 

belum pernah ketemu orang tua yang menuntut 

macem-macem pada saya sama sekolah. Karena 

mereka biasanya orangtua itu pasrah pada 

sekolah jadi anak-anak itu dititipkan sepenuhnya 

pada sekolah. Hasilnya itu baru mereka ketahui 

setelah mereka terima rapot. Tetapi tidak ada 

tuntutan apapun selama saya menjadi guru kelas. 

Tetapi juga ada orangtua yang menuntut itu ada, 

tetapi secara terus terang, mereka apa..sepandai-

pandainya guru untuk memberi pengertian pada 

orangtua, ya supaya nggak nuntut jadi ya diajak 

ngobrol kasih pengertian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2 

P8 

 

 

 

 

 

 

 

Tuntutan dari 

orangtua 

 

Menyelesaikan 

masalah dengan 

mengajak bicara 

dan melakukan 

negosiasi 

Kalau ibu mengalami 

masalah itu ibu 

melakukan apa untuk 

membuat ibu tenang? 

Oh berdoa itu..berdoa ya..dan mencoba untuk 

mengatasi masalah yang buat stres itu sih. Dan 

apa…meningkatkan kesabaran kalau dengan 

anak-anak, itu harus lebih sabar dan mencoba 

E3 

 

 

E5 

Berdoa 

 

 

Menerima dan 
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memperbaiki kesalahan-kesalahan jadi kalau 

sama anak-anak itu harus sabar dan memaklumi. 

Menemukan apa penyebabnya dan mencari jalan 

keluarnya. 

P2 mencari penyebab 

dan jalan keluar 

Ada strategi gitu nggak 

bu? 

Ya itu harus sesadar-sadarnya mencari tahu latar 

belakang anak kalau ada masalah dengan anak. 

misalnya ini memang dari keluarga..maaf ya 

mbak..misalnya orangtua mereka berpisah terus 

anak ini kurang diperhatikan. Nha itu saya 

menyadari betul kondisi anak jadi saya nggak 

pernah mengeluh dengan anak misalnya ooh 

Bodo banget..saya nggak pernah. Namanya anak 

itu diberi kemampuan yang berbeda beda, ada 

yang kurang, ada yang cukup, ada yang pinter. 

Nah itu mencoba memahami kondisi anak. lalu 

misalnya ada anak ini mengalami kesulitan, ya 

saya bantu carikan jalan keluar, misalnya dengan 

apa…menjelaskan diulangi lagi. Dengan alat 

peraga, lalu contoh contoh yang lebih mudah. 

Kalau mereka waktu ulangan tidak bisa 

mengerjakan ya diberi remidi atau mengerjakan 

dibantu.  

P2 

 

 

 

 

 

 

E1 

 

 

 

 

P2 

Keaktifan diri 

 

 

 

 

 

 

Memahami 

sesuatu dengan 

positif 

 

 

Keaktifan diri 

(membantu anak 

dari kesulitannya)  

Kalau ibu ada masalah, 

ibu itu cenderung mencari 

dukungan dari orang lain 

nggak bu? 

Ya…saya apa..sharing dengan teman. Gimana 

nih..misalnya ada kesulitan ini, tanya 

kepada..sharing dengan teman. Dengan cara 

seperti itu kan ada masukan dari teman. Ada 

juga..suatu saat saya juga berusaha untuk 

mencari jalan keluar dengan informasi dari 

internet atau apa. Kalau dulu di awal jadi guru 

supaya tidak selalu miskomunikasi, saya 

berusaha latian artikulasi dengan suster itu, lalu 

berusaha…dan mencoba berkomunikasi dengan 

anak. Dengan aku mencoba berkomunikasi 

dengan anak lalu terbentur masalah ya saya 

berusaha..misalnya berbicara apa, saya mencoba 

meminta anak itu mengulangi. Dengan 

berjalannya waktu saya terbiasa mendengar 

suara anak-anak. karena tidak bisa 

berkomunikasi karena pertama kali kan dengan 

bicara suara anak-anak gitu. Dengan mencoba 

berkomunikasi lalu terbentur masalah jadi saya 

bisa menemukan jalan keluarnya. 

P3 

 

 

 

 

P2 

Dukungan sosial 

sebagai suatu alat 

 

 

 

Keaktifan diri 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor waktu 

yang membantu 

subjek mengatasi 

masalahnya 

Ibu berarti bukan tipe 

orang yang pasrah saja 

ya? 

Ya bagaimana menurut mbak Lia. Saya bukan 

tipe yang pasrah saja…kalau saya itu bukan tipe 

orang yang tidak mudah menyerah dan tidak 

hanya mengalir, orang yang mengalir itu saya 

bukan tipenya. Iya…hahaha (tertawa).  

 Faktor 

kepribadian 

Ada dampak yang 

dirasakan nggak bu 

setelah melakukan usaha 

Ya dampaknya pasti ada ya..misalnya kalau 

anak-anak kesulitan belajar mereka jadi lebih 

bisa belajar…kalau dengan saya ya..saya jadi 

 Dampak yang 

dirasakan setelah 

mengatasi 
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untuk menyelesaikan 

masalah itu? 

bisa berdamai dengan diri saya sendiri, dengan 

anak-anak, teman kerja. Kalau masalah sudah 

teratasi lalu tidak menjadi pikiran, stres itu. 

masalah 

Menurut ibu, cara yang 

ibu gunakan itu sudah 

efektif bu? 

Yaaa…yang dikatakan efektif sih ya itu lak 

namanya tidak ada ukurannya ya mbak..tapi 

saya merasakan, saya apa ya, merasa tidak 

pernah…jarang sekali saya merasa stres karena 

saya bisa mengelola stres dengan berbagai..hal 

yang positif. 

 

 

 

E1 

 

 

 

Memahami 

sesuatu secara 

positif 

Ibu kalau waktu stres itu 

gimana sih bu? 

Kalau marah-marah…kalau saya terjadi masalah 

bisa langsung saya teriak, tapi saya jarang sekali 

sampai itu. Ya saya lebih ke diam terus saya 

lupakan saja…sampai marah itu pernah tapi 

jarang sekali. 

S2 

 

E9 

Gejala stress 

(perilaku) 

Minimization 

Ada nggak sih bu, faktor-

faktor yang memengaruhi 

ibu waktu ngatasi stres? 

Oh faktor dari dalam, dari luar gitu ya? Kalau 

yang mendukung itu ya kemauan saya untuk 

bisa mengatasi stres itu..yakin bisa mengatasi. 

Terus lingkungan, dari lingkungan juga…bisa 

membantu untuk menyelesaikan stres, masalah 

yang menimbulkan stres itu, misalnya waktu 

saya marah pada suami, suami bisa 

menyelesaikan lalu mengajak berdoa saya. Ya 

karena apa ya…setelah itu doa itu untuk 

mendinginkan hati yang sedang marah itu 

dengan doa. Mohon bantuan Tuhan. 

 

 

 

 

 

 

E7 

E3 

 

E6 

Faktor optimis, 

dukungan sosial 

 

 

 

 

Dukungan sosial 

secara emosional 

dan berdoa 

 

Ada lagi bu? Hooh…kemauan untuk bangkit dari stres itu. 

Jadi kemauan dari dalam diri saya untuk 

mengatasi masalah itu. Meninggalkan apa yang 

menimbulkan stres. 

  

Kalau yang menghambat 

ada bu? 

Apa ya….sepertinya tidak ada. Kalau ada kan ya 

paling dari lingkungan, orang-orang di sekitar 

itu yang tidak bisa..ee..mewujudkan sesuatu 

perubahan yang menimbulkan stres itu misalnya 

malah dirasani jadi gini gini gini..itu yang jadi 

hambatan kan tidak semua orang punya 

kemauan seperti apa yang saya kehendaki jadi 

berbeda pemikiran. Gitu. 

  

Ya sudah sih bu, nanti 

kalau ada yang kurang 

lagi, nanti saya hubungi 

ibu lagi..terimakasih 

Oh ya silakan…sama-sama..   

 

 

Wawancara Subjek 2 Kedua 

 
Pertanyaan Jawaban Koding Catatan 

Saya mulai ya bu…kalau 

ibu dalam keluarga itu 

anak keberapa bu? 

Saya itu anak keempat, dari enam bersaudara. 

Dua laki-laki, empat perempuan. 

 Latar belakang 

subjek 

Kalau bapak ibu masih Sudah meninggal lama..kalau ibu itu tahun   
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sugeng? 89…1989. Kalau bapak itu tahun 2000.  

Dulu itu bapak ibu 

bekerja sebagai apa bu? 

Sebagai petani dan tukang kayu. Bapak itu.    

Terus, kalau ibu itu kalau 

misalnya lagi ada masalah 

itu, it utu cenderung 

memikirkan dahulu terus 

merencanakan cara buat 

nyelesaikan atau langsung 

bertindak? 

Ya lihat kondisi mbak. Kalau waktu, ada 

masalah…itu saya apa…kadang-kadang 

misalnya harus cepat diatasi, saya langsung 

bertindak. Tetapi kalau itu bisa dipikirkan lebih 

lanjut, saya berpikir dulu untuk mengambil 

tindak lanjut apa untuk menyelesaikan masalah 

ini. Dilihat dari kondisi dan situasinya 

permasalahannya itu sendiri. 

 

 

 

P1 

 

 

 

Perencanaan 

sebelum 

melakukan 

tindakan 

Biasanya ada dukungan 

dari orang lain nggak bu? 

Ya misale masalah di sekolah, saya tanya-tanya 

pada teman. Sharing gimana lalu saya meminta 

bantuan pada pak A sebagai kepala sekolah dan 

teman-teman yang bisa diajak bicara. 

P3 Dukungan sosial 

sebagai suatu alat 

Pernah membawa 

masalah yang ada di 

sekolah ke rumah? 

Saya nggak pernah, jadi saya pilah-pilah. Kalau 

masalah di rumah ya saya selesaikan di sekolah. 

Kalau masalah di sekolah, saya nggak pernah 

cerita pada Pak W. pak W nggak pernah 

tahu..kalau nanti saya apa…masalah di rumah 

saya ceritakan di sekolah kan juga tidak 

bijaksana to mbak. Nanti memengaruhi situasi 

saya saat mengajar dengan anak-anak, relasi 

dengan guru-guru lain. Sebaliknya kalau ada 

masalah di sekolah saya selesaikan di sekolah 

bersama teman kerja, kepala sekolah dengan ibu 

asrama bila memungkinkan. Jadi saya memilah-

milah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berarti kalau di rumah 

sama pak W jarang cerita 

ya? 

Saya kalau situasi di sekolah misalnya ada 

masalah dengan anak-anak tidak perlu saya 

sampaikan pada suami. Tapi apa yang terjadi di 

rumah ya saya bicarakan pada suami, gitu. Jadi 

pak W nggak tahu masalah-masalah di sekolah 

itu. Karena ya saya nggak pernah cerita yang ada 

di sekolah itu. Ya paling cerita dengan teman-

teman, dan saya selesaikan bersama teman-

teman, atas saran teman-teman harus bagaimana. 

Ya saya cerita pada pak A sebagai kepala 

sekolah, dengan ibu asrama yang menangani 

anak-anak di asrama. Itu…  

 

 

E7 

 

 

 

P3 

 

Dukungan sosial 

secara emosional 

dari teman-teman 

dan suami 

 

Diskusi bersama 

rekan kerja, 

pemimpin, ibu 

asrama untuk 

menyelesaikan 

masalah 

Oh gitu ya bu..ada makna 

yang diambil sebagai guru 

SLB/B nggak bu? 

Ya..belajar kesabaran dan belajar apa..menerima 

keadaan dengan anak itu kan namanya anak dari 

keluarga, bermacam-macam latar belakang 

keluarga anak itu bermacam-macam jadi 

karakter anak juga bermacam-macam. Saya 

belajar untuk memahami dan menerima keadaan 

anak-anak itu. Dan berusaha memberikan 

pelayanan yang sesuai dengan apa…yang 

dibutuhkan oleh setiap anak. misalnya anak yang 

pinteer itu perhatiannya lebih..apa…berbeda 

 

 

 

 

 

E1 

E11 

 

 

 

 

 

Melihat secara 

positif dan 

memaknainya 
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dengan anak-anak yang memang kurang dalam 

hal kemampuannya, dalam hal apa..kelakuan-

kelakuan setiap hari yang ditunjukkan itu 

membutuhkan apa…pelayanan yang berbeda. 

Jadi ya belajar sabar, menerima dan memahami 

dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan 

apa yang dibutuhan oleh setiap anak. Itu jadi 

disini pelayanan itu..pelayanan dan kasih itu 

yang penting.  

Berarti kaya pengabdian 

juga ya bu? 

Iyaaa…pengabdian ya tentu saja karena sudah 

33 tahun ya..iya..hahaha (tertawa). Mengabdi 

karena kami disini kan..ya namanya bekerja itu 

ya kami mencari uang..tetapi tidak semata-mata 

hanya mencari uang tetapi lebih ke hal 

pelayanan kasih gitu mbak. Jadi pengabdiannya 

disitu. Kalau mau cari uang sebanyak-

banyaknya tentu tidak disini. Misalnya sore 

kalau di SD umum itu bisa ngelesi, disini kan 

nggak. Ngelesi secara klasikal, apa….ya 

dikatakan uang lelahnya terlalu sedikit disini 

jadi tidak bisa untuk ukuran mencari uang disini 

ya….pengorbanan dan pengabdian itu.. 

  

Terus kalau sudah merasa 

pengabdian dan pelayanan 

jadi merasa tidak berat ya 

bu? 

Kalau saya ngalir itu…dengan bahagia..saya 

orangnya nggak berfikir materi-materi nggak. 

Tetapi saya itu hidupnya mengalir tanpa 

ya..beban itu ada tapi ya saya hadapi. Tuhan itu 

apa..memberikan pada saya itu kemudahan-

kemudahan. Misalnya waktu saya menikah terus 

saya ikut tes pegawai negeri langsung diterima 

satu kali nggak mengulang. Ada yang sampai 

sepuluh kali, delapan kali nggak lolos mbak. 

Saya satu kali langsung lolos. Setelah itu,saya 

apa….mempunyai anak melahirkan anak 

pertama, saya diangkat menjadi pegawai negeri. 

Banyak kemudahan-kemudahan yang saya 

terima dari Tuhan itu saya syukuri betul. Saya 

betul menerima hal itu mbak..  

 

 

 

E1 

 

 

Melihat segalanya 

dengan cara 

positif 

Jadi bisa bertahan banget 

sampai sekarang ya bu? 

Iya jadi nggak pengen pergi kemana-

mana..pindah. Itu pengabdian. Apa ya…saya 

bersyukur bisa melayani anak-anak yang 

sedemikian..karena apa ya, ini..apa..yang 

dipercayakan Tuhan kepada saya, saya berusaha 

untuk memberikan yang terbaik.  
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Menemukan 

makna dan 

memandangnya 

secara positif 

Ibu itu sekarang pegang 

berapa anak ya bu? 

Pegang 11 anak, kalau yang harus disini. Tapi 

saya juga bantu yang SMP, bahasa Indonesia 

kelas 9. 

  

Kalau yang SMP berapa 

orang bu? 

Kemarin 8 orang.   

Owalah. Itu sih bu.. 

Terimakasih banyak bu.. 

Oh sudah? Iyaa betul nanti kalau ada yang 

kurang lagi, nanti bisa menghubungi lagi. 
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Wawancara Subjek 3 Pertama 

 
Pertanyaan Jawaban Koding Catatan 

Dimulai ya bu..saya mau 

bertanya tentang latar 

belakang ibu dulu ya.. 

Oh iyaaa…   

Berapa lama ibu bekerja 

disini? 

Bu T bekerja menjadi guru di Dena Upakara itu 

mulai tahun 80 bulan Oktober 1980. Oke.. 

  

Berarti sudah 37 tahun ya 

buy a? 

Iya 37 tahun..aku dua tahun lagi pensiun. Bu U 

tahun depan, berikutnya bu T lalu beberapa 

tahun kemudian pak M lalu pak P. Yang tua tua 

ganti yang muda, generasi. Regenerasi. Oke.. 

 Lamanya bekerja 

Terus alasannya kenapa 

mau jadi guru SLB/B 

sampai sekarang? 

Ceritanya panjang ini. Tooo, awalnya bu T 

pengen jadi sekretaris, itu kan bajunya bersih, 

wangi, rapi, cantik, bersih sepatunya tinggi, 

tasnya bagus. Itu..daah itu impian. Tapi terus 

saya dimasukkan ke sekolah SPG oleh bapakku 

itu. Aku lulus SMP terus bapakku itu bercita-cita 

pengen ada salah satu anaknya yang jadi guru 

lalu aku disekolahkan di SPG. Itu bapak yang 

mencari, kemudian saya disitu. Saya rodo 

mbesengut nesu awalnya, taun-tahun pertama 

itu. Tahun pertama tapi di tempat yang baru, aku 

di SPG Sang Timur Yogyakarta itu. Sang Timur 

itu suster Penyelenggara Ilahi (PI). Suster yang 

punya. Suster baik, guru-gurunya baik, lalu 

disitu saya mulai menikmati bahwa aku, duniaku 

ternyata yang diarahkan oleh bapakku itu disini. 

Lalu aku belajar baik, lalu…dulu aku ya 

menyadari sudahlah yang penting aku belajar 

dengan baik. Lalu tahun pertama..tahun kedua 

itu penjurusan. Kelas dua itu penjurusan. Itu ada 

jurusan TK, jurusan SD, lalu aku mendapat yang 

jurusan SD. Lalu ya sudah, lalu aku belajar baik, 

kelas tiga praktek-praktek, praktek mengajar itu 

aku mengajar di SD Kanisius, apa namanya…di 

Jogja..Tukangan..SD Kanisius dekate daerah aku 

lupa namanya. Prakteknya itu berapa ya..ya 

mungkin sebulan atau dua bulan itu praktek 

mengajar. Lalu karena dulu kan sekolah Katolik 

itu suasana menyenangkan, gurunya ramah baik, 

lalu ya sudah kulalui dengan baik. Lalu ada 

salah satu guru itu rumahnya Godean lalu 

mencari rumahku dan main di rumahku gurunya 

itu. Terus ini ujian, ujian mengajar saya di SD 

negeri. SD negeri saya merasakan tetep beda. 

Ada rohnya itu berbeda ya, lalu saya merasa 

sekolah Katolik itu bagus. Lalu saya lulus 

itu..anu..luluus..lulus SPG lalu ada Bu N. Bu N 

itu kakak kelas bu T, itu anu sudah mengajar 
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disini lalu mencari ke rumahku karena dulu 

waktu saya sekolah itu sering bersama bu N itu. 

Lalu bu N memberitahu kalau di Wonosobo ada 

lowongan pekerjaan, lalu mulang cah tuli. 

Waduh cah tuli koyo ngopo, saya nggak tau. 

Sementara yang kugeluti itu kan SD anak 

umum, lalu okelah. Lalu setelah lulus itu kan 

kosong kan jeda waktu, saya isi les bahasa 

inggris di daerah Tugu. Terus, apa…aku diajak 

bu N itu dikenalkan pada suster-suster lalu saya 

bermalam tiga hari itu di Bismo , dulu itu 

asrama guru. Lalu saya disitu. Lalu kalau pagi 

dulu sekolahnya pagi sore pagi sore, lalu saya 

ikuti irama disini. Aku belajar lalu dalam hatiku, 

nek bu N le ngajar seperti itu, le omong seperti 

itu beda ya kalau dengan anak mendengar. Apa 

aku bisa po yo, karena duniaku dunia lain yang 

kugeluti selama ini. Tapi aku menikmati aja, 

satu hari dua hari tiga hari, sampai hari ketiga ini 

aku dipanggil. Waktu itu kepala sekolah itu 

suster A. sekarang di Londo itu menjadi jenderal 

PMY. Sekarang harus tinggal di Belanda karena 

harus memimpin seluruh suster suster di dunia 

itu pusatnya di Belanda. Ketika itu suster A 

kepala sekolah lalu aku dipanggil di kantor 

kepala sekolah. Lalu aku ditanyain begini “Bu T 

senang mengajar disini?” Senang. “heh senang 

tidak cukup, kalau kamu senang harus 

dibuktikan, sekarang kamu harus tes di IKIP 

Sanata Dharma. Nanti ada teman yang lain tes 

disana. Siapa yang terbagus nanti saya panggil. 

Saya hanya memanggil satu.” Oh yaya…lalu 

saya sombong ya..Sanata Dharma kan mewah, 

batinku iya..lalu sudahlah harus terjadi. Lalu 

saya pulang, saya cerita ke bapak ibu ke 

keluargaku gitu ya. Lalu bapakku bilang “rajin 

le sembahyang, nyuwun pitulungan Ibu Maria, 

Ibu Maria ki ra sare, apa yang diinginkan kalau 

baik, itu Tuhan mengizinkan itu Ibu Maria 

mengantarkan” lalu aku rajin berdoa Rosario. 

Tibalah hari H, aku harus tes di IKIP Sanata 

Dharma. Terus saya disana tes lalu beberapa saat 

kemudian saya dapat panggilan. Bahwa yang 

namanya ini diterima menjadi guru di SLB/B 

Dena Upakara Wonosobo. Tak baca lalu aku 

nangis, aku nangis itu begini…hii aku berarti 

tinggal di Wonosobo sementara bapak ibuku 

sudah tua. Aku dari kecil itu ikut nenek. Aduh 

aku seperti ini dibesarkan oleh nenek. Ketika 

nenek tua membutuhkan pendampingan 
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pengawasan malah aku pergi. Lalu keluargaku 

datang, pakdeku datang semua datang. Lalu 

bilang gini “kowe.kowe dimomong karo 

wongtua, wongtua ki tugase membesarkan anak. 

saiki kowe semakin lama kowe juga harus 

menemukan dirimu sendiri karena kowe harus 

menjadi generasi. Nek kowe melu terus kowe ora 

mandiri. Ini kesempatan bagus. Wonosobo jauh 

di matamu di hatimu, tetapi nanti kalau kamu 

kerja dengan baik itu menjadi dekat semuanya. 

Dulu kan nggak ada HP ya. Sekarang kamu 

harus berani, bapak ibu lama-lama menjadi tua. 

Nek bapak ibu mati apa kowe melu mati?” Yo 

ndak. “lhayo iki kesempatan bagus, sekolahan di 

sana itu ada suster-susternya, suster itu baik 

mendampingi dengan baik. Wes saiki ikhlaskan 

semua bahwa Tuhan itu memanggil kamu itu 

melalui seperti ini. Kamu harus menjadi orang. 

Ini lingkunganmu baik, sekarang cobalah kamu 

berangkat kesana”. Lalu aku sedih tapi juga 

seneng, aku lulus langsung nyambut gawe ya. 

Terus jadilah, lalu aku dihantar itu keluargaku 

banyak banget, itu pengantar kesini. Lalu ada 

dulu suster An itu nek setelah aku jadi guru 

disini suster itu ngenyek. Dulu bu T dianter oleh 

orang orang satu RT..hahaha (tertawa). Lalu aku 

diantar, sudah…ini harus terjadi, lalu aku 

merasa kalau dicintai oleh orangtuaku ya, itu 

satu bulan kemudian itu aku punya di rumah itu 

pake selimut. Selimute kalau tidur itu tebal. Lalu 

mbokku itu bilang ini “Duh denoke neng 

wonosobo, saiki aku juga kangen. Aku arep 

niliki lalu selimute dibawakan”. Lalu aku merasa 

bersyukur sekali bahwa keluargaku mendukung. 

Lalu aku disini, saya masuk di kelas kelas kelas. 

Dulu kami sebelum mengajar itu harus les, kami 

harus belajar tentang latar belakang anak 

tunarungu yang kami hadapi. Bagaimana cara 

pembelajarannya di kelas, itu memang beda 

dengan sekolah sekolah yang lain. Maka sebagai 

guru baru saya harus ikut aturan. Saya harus les 

psikologi anak tunarungu, metodologi cara 

mengajar anak tunarungu bagaimana, lalu anak 

tunarungu sering disebut orang bisu, nah supaya 

tidak bisu diajari omong. Nah saya terus belajar 

artikulasi, lalu supaya tahu kekurangan 

pendengaran anak-anak berapa disibel, nha itu 

harus belajar audiometer melalui audiologi. 

Kemudian untuk meningkatkan sisa dengar 

anak-anak kami harus belajar mendengar music 
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untuk mengoptimalkan pendengaran anak. ini 

selama empat tahun. Ketika itu ada beberapa 

guru yang lain, guru yang baru, ada yang kakak 

kelasku, ada kakak kelasku lagi itu masih les 

karena empat tahun. Lalu les itu setiap minggu 

rutin. Ada les gentian misalnya senin audiologi, 

selasa metodologi, rabu psikologi, kamis 

artikulasi. Itu teruuuuuus…lalu suatu ketika itu 

ini yang mengajar suster suster ahli. Suatu ketika 

guru guru baru ini…lalu suster H itu 

mengatakan “Bu T saya mau mendampingi 

secara khusus, kamu harus belajar artikulasi, 

besok kamu menjadi guru artikulasi” gitu. 

Ketika itu aku berpikir, suster kok memilih aku? 

Mungkin aku ada sesuatu tapi aku tidak tahu. 

Aku dipilih oleh suster ini aku juga merasa 

senang tapi aku juga deg-degan. Nanti kalau aku 

tidak bisa, tapi kalau suster menilai aku, aku 

kudu serius. Lalu aku mulai dididik oleh suster 

itu Januari 1981 itu tiap hari saya dilatih terus 

oleh suster H. apa yang dikatakan suster itu aku 

tulis supaya aku tidak lupa. Lalu saya serius 

belajar, saya serius. Eeh lama-lama itu dilepas 

oleh suster. Suster duduk dibelakang lalu aku 

mengajar disini sama anak-anak. lalu suster H 

itu serius, itu bagus sekali. Kalau aku salah akan 

dikatakan salah, kalau bener ya memuji. Kalau 

memuji kaya gini tangane sambil bilang bagus 

bagus. Kalau salah ya mukanya jadi gitu, lalu 

aku takut terus keringatku sak jagung jagung itu. 

Ini bagaimanaaa…lalu dibetulkan. Itu perjalanan 

waktu itu ternyata memberikan jalan hidupku 

disitu. Sudah dilihat oleh suster mungkin suster 

ini juga pengalaman, gitu ya.. 

Terus bagaimana bu? Lalu suster H itu membimbing dengan baik, lalu 

aku merasa tertantang. Suster memilih aku, aku 

harus menunjukkan bahwa suster tidak salah 

memilih aku, maka saya tanggungjawab, saya 

serius. Ketika salah saya senang disalahkan, 

ketika benar mengatakan benar. Ini sesuatu yang 

objektif sekali. Ini berarti jalanku itu lurus, kalau 

aku menggok dibetulkan eh begini begini. Lalu 

jadilah aku seperti ini. Lalu saya berkeyakinan 

bahwa begini…aku diberi kepercayaan oleh 

suster untuk mengajar artikulasi anak-anak 

tunarungu. Sementara orang memandang kae 

cah bisu, tapi disini aku berkeyakinan, tidak. 

Kamu dikatakan bisu tetapi ditanganku kamu 

bisa berbicara. Lalu aku menikmati tugas ini, 

semakin lama aku semakin cocok bahwa 
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duniaku itu ternyata ini yang aku cari dalam 

hidupku. Ternyata ini duniaku. Aku 

mendampingi anak-anak, lalu saya ini…kelas P1 

itu membuka mulut yang dari nggak bisa apa-

apa lalu satu dua bulan bisa mengatakan 

mmm…baju, bola, batu. Misalnya gitu. Ini anak 

tunarungu itu bisa, bisa ngomong. Karena apa? 

karena diajari. Lalu kami belajar itu tidak hanya 

belajar mempelajari tetapi kami juga harus 

seluruh diri. Kami melayani harus dengan 

seluruh hati. Lalu lama-lama mantep ya..kalau 

aku seneng, ini duniaku ini. Aku menemukan 

duniaku dan aku senang dan aku menikmati. 

Maka tugas ini harus aku kerjakan dengan baik. 

Seperti itu. Lalu saya merasa kalau kira bekerja 

dengan baik itu Tuhan akan memberi reward. 

Memberikan hadiah yang aku tidak menduga. 

Aku sadar juga setelah aku tua. Aku setelah tua 

baru sadar oh gitu ya perjalanan hidupku kalau 

aku rekam itu ternyata baik. Gini…aku baru dua 

tahun les lalu suster semakin kenal kualitas 

guru-guru baru gitu ya. Lalu ada aturan baru itu 

undang-undang bahwa yang mengajar anak 

tunarungu SLB tidak boleh dari SPG. Dulu kan 

bu T SPG. Lalu harus dari SGPLB itu sekolah 

guru pendidikan luar biasa. Jadi sekolah khusus 

untuk mendampingi, mendidik anak anak yang 

masuk luar biasa itu ada A, B, C, D. lalu karena 

saya menjadi guru anak tunarungu lalu suster 

mengarahkan kami harus kuliah. Kami beberapa 

dulu kuliah, dulu ada beberapa guru dan Don 

Bosco kami bareng itu memakai sistem padat 

lalu ini juga kehendak suster. Sekarang guru 

guru bolehlah sekolah karena ini tuntutan 

pemerintah harus dituruti, ditaati aturan itu. Lalu 

kami disekolahkan. Kalau kami libur, kami 

kuliah. Terus ujian. Kebetulan itu ee…SGPLB 

Solo itu ada kerjasama dengan sekolah ini, 

setiap tahun itu ada sistem blok satu minggu. 

Lalu mahasiswa SGPLB mengajar disini selama 

satu minggu itu rutin. Jadi sudah ada kerjasama 

lalu maka dipilih SGPLB di solo. Lalu itu kami 

kuliah dua tahun. Suatu ketika itu, dari semester 

ke semester kami kenal baik, ini semacam sim 

ya kami dapet apa yang dianjurkan oleh 

pemerintah, kami dapet ijazah SGPLB itu dua 

tahun. Kami menempuh dua tahun sesuai dengan 

aturan, kami lulus. Kemudian suster suster 

kepala yayasan itu memanggil kami supaya apa 

itu…meringankan yayasan cobalah guru guru ini 
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yang sudah lulus mendaftar pegawai negeri. 

Lalu kami daftar, pertama kali nggak diterima, 

terus yang kedua itu ada yang memberitahu. 

Suster kalau mau seperti itu harus ada 

rekomendasi dari yayasan bahwa guru yang 

namanya ini tetap bekerja di Dena Upakara. 

Lalu suster membuat surat pernyataan bahwa 

yang namanya ini supaya diperbantukan di dena 

upakara. Lalu jadilah kami menjadi guru bantu. 

Guru negeri yang diperbantukan di dena 

upakara. Dulu pegawai negeri itu gajinya 

sedikit, gaji yayasan lebih besar. Maka siapa 

yang masuk dena upakara itu keren rasane. 

Kami bayaran tinggi, banyak. Pegawai negeri 

kami sedikit tetapi oleh suster ditambah supaya 

seimbang. Lalu sekali lagi, dulu saya hanya 

mengalir, kemudian sampailah tahun 1997 itu 

ada surat ini ya…yang namanya ini mohon 

mengikuti penyetaraan S1. Segala keperluan 

akomodasi ditanggung oleh pemerintah. Jadi 

aku, bu U, bu A itu apa…di..dipercaya dipilih 

oleh departemen pendidikan jawa tengah 

provinsi untuk melanjutkan S1. Lalu kami 

kuliah. Ketika itu ada sekitar 70an guru SLB 

dari seluruh jawa tengah lalu dikuliahkan di 

IKIP bandung ketika itu. Nah itu juga mengalir 

to, setelah bu T tua lalu ini jalan Tuhan gitu ya. 

Lalu saya pikir benar. Tuhan itu selalu 

menempatkan yang pas sesuai dengan talenta, 

sesuai dengan apa…panggilan aku merasa. Aku 

SPG kok aku dapat ijazah SGPLB, lalu aku 

menjadi pegawai negeri, lalu aku bisa S1. Ini 

karunia. Ini lalu semakin meyakinkan saya 

bahwa apapun pekerjaan yang kita geluti mari 

kita kerjakan dengan baik, kita harus tekun, kita 

harus membuat bahwa yang anak-anak kalau -

aku anak-anak bisu ditanganku harus bicara. 

Nha ini semakin menguatkan, motivasi ini selalu 

aku tanamkan disini, maka aku senang sampai 

tua pun..aku dua tahun lagi aku pensiun, ini 

rambutku semakin putih. Biar putih nggak papa 

bisa dicat. Lalu karena apa? karena aku senang. 

Karena tugas ini tidak ada paksaan jadi 

kunikmati hidup ini. Kalau kurenungkan ini 

panggilanku menjadi guru tunarungu apalagi 

menjadi guru artikulasi di Indonesia itu sangat 

langka. Nggak ada 100 orang nggak ada, karena 

yang ngajari omong artikulasi itu hanya Dena 

Upakara, Don Bosco, PL Jakarta, kemudian 

Karya Murni Medan, lalu suster buka cabang di 
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Flores, itu SLB/B Karya Murni Flores itu juga 

memakai metode yang sama yaitu ngajari 

wicara. Kalau SLB/B lain negeri itu memakai 

isyarat. Saya senang bahwa..bahwa sekolah ini 

punya cara lain punya nilai plus. Kenapa? 

Karena andil salah satu andil ini ikut menjaga 

kelestarian. Nah saya merasa bahwa aku juga 

dipilih supaya andil untuk menjaga kehidupan 

lembaga ini gitu. Terus kalau mengenai 

kesetiaan itu juga tantangan. Aku pernah ketika 

SGPLB itu aku dipanggil oleh dua orang dosen 

itu..itu aku ditanyain begini..itu sebelum lulus 

gitu ya, sebelum wisuda itu aku dipanggil 

“apakah bu T mau menjadi dosen artikulasi di 

SGPLB? Nanti kalau mau, nanti mau diangkat 

menjadi pegawai negeri, mau dikuliahkan untuk 

memenuhi syarat menjadi dosen. Lalu akan 

diberi fasilitas rumah di Solo.” Lalu berita ini 

aku sampaikan ke orangtuaku, aku cerita ke 

bapak ibu keluargaku. Lalu bapakku 

mengatakan seperti ini, “Nok, kamu itu siapa? 

Kamu itu seperti batu kecil. Batu hitam lagi. 

Tidak ada yang melirik kamu. Tetapi batu hitam 

kecil tidak berguna ini tadi itu dilihat oleh suster. 

Lalu digosok setiap hari sehingga batu ini 

menjadi cemerlang, dan batu itu adalah kamu. 

Apakah kamu mau dan tega meninggalkan orang 

yang mendidik kamu yang membesarkan kamu 

yang mendampingi kamu. Lalu saya langsung 

bilang Tidak. “nah itu jawaban baik. Cobalah 

sekarang kamu setia pada suster karena suster 

yang menemukan kamu. Kamu nanti akan 

menemukan sesuatu yang indah yang saya juga 

tidak tahu” ternyata sekarang saya perjalanan 

waktu saya…ternyata ini yang batu kecil tidak 

berguna, semakin digosok suster semakin 

cemerlang. Ini aku…saya bersyukur sekali boleh 

mengajar sampai sekarang dan saya setia. 

Itu..itu…apa..aku sungguh diampingi oleh 

Tuhan. Kalau Tuhan itu nggak mencintai aku 

nggak mungkin seperti ini. Gitu. Ya perjalanan 

hidupku ya seperti itulah. 
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Waktu ditawari bingung 

ndak bu mau milih yang 

mana? 

Ketika itu…awalnya ketika ada dosen gitu ya, 

melihat to penampilan dosen gitu..ingin secara 

manusiawi saya ingin. Lalu setelah saya 

renungkan di rumah, saya mendapat jawab 

seperti ini, saya harus ikut aturan bapak. Karena 

bapakku tau aku, aku di lingkungan..aku 

dibesarkan oleh bapakku orang yang aku turut 

ini dan orangtua selalu mengarahkan yang benar. 
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Aku menghargai keputusan bapakku dan aku 

harus tekun. Dan aku begini…yang diomongkan 

bapak ini benar ya, lalu aku mencoba untuk setia 

sambil jalan gitu ya dan itu tidak menggangu 

saya. Lalu saya merasa didukung oleh bapakku, 

aku disini dan bapakku rajin sebulan sekali 

menengok kesini. Tapi aku merasa ajaib deh, itu 

bapakku lama-lama tua to, ketika bapakku sakit 

itu opname, itu aku boleh izin sampai beberapa 

hari lho. Dulu aku nggak berpikir seperti ini, to 

ketika bapakku sakit itu aku bilang sama suster 

A. itu beberapa hari aku nunggu bapakku. Lagi, 

setahun kemudian lagi, dan itu acara rutin dan 

bapakku itu opname kok aku boleh pulang terus. 

Mungkin kalau yang lain dipermasalahkan, kok 

aku diperbolehkan. Aku malah sadarnya ini lho, 

ali. Dulu aku ijan ijin itu boleh, kenapa yo kok 

aku boleh. Ini karya Allah kan misteri, kok aku 

merasa gitu…sekarang beda ya mungkin 

perngaruh tekhnologi lalu pola pikir juga, kalau 

dulu kan kekeluargaan. Ya aku merasa senang, 

itu kadang beberapa kali lho. Kok suster A tidak 

melarang. Lalu aku merasa bahwa disini aku 

dicintai, dimanapun kita berada kalau kita 

menemukan cinta, itu akan menikmati dan akan 

senang, nanti akan betah disini. Aku dulu merasa 

dicintai oleh siapa-siapa. Lalu saya bersyukur 

boleh menjadi tangannya Tuhan, tangan 

panjangnya Tuhan. Aku boleh menerima karunia 

ini yang tidak boleh untuk diri sendiri, ini kan 

Tuhan itu kan ajaib kan. Tuhan itu pernah 

menyembuhkan orang tuli, tapi sekarang kan 

Tuhan nggak ada tapi Tuhan menghidupi dalam 

diri kita sebagai orang kristiani lalu Tuhan 

memberi semangat memberi rohnya kepada 

kami lalu jadilah. Kalau kami bukan tuhan jadi 

kami harus melalui proses. Disini saya merasa 

bahwa Tuhan memilih, memilih guru 

guru…ee…dena upakara saya merasa tetap 

merupakan sekolahan yang bagus untuk anak 

tunarungu karena…Lia kalau boleh melihat di 

P1 itu tulisannya bagus. Saya merasa bahwa 

sekolahan ini apa…aku ditempatkan disini itu di 

lingkungan yang baik. Bisa jadi aku dimasukkan 

di desa misalnya lalu nanti aku menikah dengan 

orang lain…ya..aku merasa bahwa ini aku 

dihadapkan dengan keadaan seperti ini. Ini baik, 

aku harus bersyukur, aku harus optimis, ini aku 

harus bertanggungjawab. Maka aku setia sampai 

sekarang. Itu.. 
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Jadi pengabdiannya luar 

biasa juga ya bu? 

Iyaa…saya dididik itu, disini aku belajar, dulu 

aku tidak tahu apa-apa, aku tambah pinter, aku 

tambah pengetahuan. Lalu aku bisa hidup. Aku 

dulu nggak mbayangkan punya rumah, eeh kok 

yo Tuhan menghendaki aku punya rumah. Kalau 

aku punya rumah gini…dulu to Bu U bilang “M, 

ayo utango tanah.” Aku bilang moh nek tua mau 

balek Jogja. Suatu ketika diajak lagi aku nggak 

tertarik. Eh suatu ketika ki bu U membuat rumah 

lalu “M, ayok melu ngancani nelusupi omah”. 

lalu aku merasa kok merdeka banget to, seneng 

banget to. Lalu disitu aku merasa seneng banget 

nek punya rumah. Eh lalu bu Y menjual tanah. 

Lalu aku beli terus punya tanah. Terus aku tanya 

bapak-bapak itu, kalau bangun omah ki aku 

duwe tanah 100meter, nek tak bangun duite piro. 

Tergantung duite piro. Dulu aku punya 28 juta 

terus katanya bisa. Terus aku minta tolong 

buatin rumah sesuai gambar sepengenku. Lalu 

pak M itu yang reko reko gambar. Suatu ketika 

itu kalau libur desember aku pulang jogja to, 

libur. Lalu rumahku ini warisan gitu ya, itu 

pintunya tu rusak. Lalu adekku yang nunggu, 

lalu kalau aku linur disambati apa-apa mesti 

anu..suatu ketika pas bulan desember aku 

ditanyain lalu aku bilang aku arep nggawe 

omahneng wonosobo. Keluarga kaget duwe 

tanah po? Terus aku bilang duwe 100 meter. 

Kapan meh nggawe? Yo nek iso saiki yo tahun 

ngarep, saiki yo desember opo januari lah. Terus 

dicariin tukangnya sama adek saya. Lalu bener 

lalu ada tukang. Lalu adekku perempuan itu 

karna akan bawa tukang to terus keluargaku 

mikir mencari kontrakan untuk tukang-tukang 

ini. Terus bener dianter. Itu gawane ki ono beras, 

sayuran okeh, bumbon banyak banget itu. Kok 

nggowo koyo ngono to? Lho tukange meh 

dipakani opo..oh iya aku baru sadar. Dulu 

tukangnya itu 8, yang masak satu yang tujuh ini 

berpasang-pasangan ini betul aku membuat 

rumah itu satu bulan. Ini bapak bapak semua tapi 

ada satu ibu yang masak di kontrakan. Terus 

suatu ketika ini wes wayahe pasang genteng. 

Endi reng e? reng ki opo to? Reng ki kuwi lho 

sek nggo nutupi gendeng. Oooh aku ora ngerti e 

lek. Lah piye meh gawe omah kok ra ngerti. 

Ndilalah ketika itu ada mas sayur yang ngasih 

tau ada yang jual kayu tua yang bagus. Terus 

akhirnya jadi. Setelah itu aku baru sadar, 

ternyata buat rumah itu yang harus disiapkan itu 

E1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menemukan 

makna dalam 

hidupnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



234 

 

 

pintu yang jelas, tapi yang ini aku tidak siap. 

Aku merasa itu ada jalan, maka sejauh kita 

berbuat baik pada semua orang itu kita juga akan 

ditolong orang. Itu yang aku kerasa banget. Aku 

nggak menyangka kalau harus menyiapkan kayu 

banyak banget. Eeh kok ada tukang yang lalu 

negor dipilihke yang tua tua. Itu sampe sekarang 

itu bagus. Aku merasa itu ajaib. Maka kalau kita 

berbuat itu jangan pernah takut. Pasti kita 

juga…aku nggak mengharap, aku nggak sadar. 

Aku itu mengalir aja tapi aku merasa bahwa 

kalau berbuat baik itu juga ada puas disini. Ya 

itu aku punya bangun rumah nggak punya reng 

reng itu aku nggak tau ternyata itu dibutuhkan 

dalam tiga hari jadi dan langsung dipasang. 

Okee…lalu punya rumah. Suatu ketika itu 

istirahat ya itu sudah punya rumah lalu ini juga 

pas istirahat gitu pak M itu mendekati, “mbak 

anu lho ono pinjaman motor untuk pegawai 

negeri tu murah”. Ben mas ora seneng, aku ora 

meh nangdi nengdi kok, ono dokar, aku bilang 

gitu. Itu hari Rabu…hooh rabu siang. Lalu hari 

kamis lagi bilang itu. Wes.. terus hari jumat 

ngomong lagi. Eh tapi akhirnya aku tertarik 

terus tanya pak M, lalu hari jumat malam itu aku 

mengumpulkan surat surat, hari sabtu 

dikumpulkan di kantor dinas pendidikan. Terus 

dibilangin kok mepet sekali sama bendahara 

dinas terus tertawa gitu. Hari selasa motorku 

datang. Eh ya ampun, aku duwe motro. Terus 

ternyata empat bulan kemudian, itu bruder M 

kepala lembaga don bosco itu datang ke suster 

W waktu itu bilang kalau guru artikulasinya 

habis, jadi mau pinjam guru artikulasi untuk sore 

supaya tidak mengganggu aktivitas sekolah, lalu 

aku ditari. Dulu aku bersama bapake lia, itu lalu 

berdua eeh…ternyata membutuhkan sepeda 

motor. Dulu aku nggak mbayangin. Kan tak 

renungkan. Tuhan itu memenuhi apa yang 

kuinginkan itu dicukupi oleh Tuhan. Ternyata 

motor yang dulu tidak aku inginkan aku 

butuhkan untuk jalan ke Don Bosco sampai 

sekarang. Suatu ketika hujan deras lalu rumahku 

bocor. Dulu kan belakang itu belum didak, bu U 

pas datang ke rumah lalu terharu gitu ya. Lalu di 

dak, sekarang sudah aman. Ndilalah tetanggaku 

baik-baik padahal sekitarnya haji semua. Nah 

aku pulang mau libur panjang bilang pak RT 

kalau mau libur lalu pak RT mau menunggu 

rumahku. Kalau kita baik pada siapapun…aku 
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menempati rumahnya itu tahun 2002 jadi sudah 

12 tahun ya..aku punya rumah lalu tetanggaku 

baik-baik, aku ini lho aku sering diajak oleh 

orang-orang RT RW misalnya pemilihan aku 

bantu, didawuhi, aku merasa aku dilibatkan oleh 

orang-orang. Suatu ketika aku diberi kendurian 

dari RT 5 padahal aku RT 2. Makanan, tapi aku 

merasa aku itu diitung oleh mereka. Aku 

dianggap bagian hidupnya mereka. Maka lalu 

aku merasa aku diterima dengan baik oleh orang 

orang disitu maka kalau ada orang sakit aku mau 

nengok. Pokoke apa yang dilakukan disitu aku 

terlibat jadi aku di masyarakat harus 

menyesuaikan. Aku harus berbaur sejauh kita 

tidak berbuat jahat jadi tidak usah takut.  

Ibu itu anak keberapa? Aku anak nomor dua dari enam bersaudara. 

Dulu delapan tapi kakakku nomor dua sama tiga 

itu meninggal waktu masih bayi. Lalu 

sebenarnya aku nomor empat, tapi jadi nomor 

dau. Tapi takut kalau aku meninggal jadi aku 

dimomong nenekku, dari umur 10 bulan aku ikut 

ini sampai aku kuliah di Bandung. Untung 

aku…dulu aku awal menjadi pegawai negeri itu 

sering dapet apa…duit gitu ya, itu rapelan sekian 

bulan itu banyak banget duitku. Dulu gajiku itu 

berapa ya…dulu gajiku awal-awal itu..ah lupa. 

Terus sekarang aku memegang banyak banget 

lalu aku pulang terus bilang Bu aku duite akeh 

banget, tak tukoke opo bu. Dulu rumahku itu 

tahun 80 belum ada listrik masuk desa. Lalu 

baru 82 itu baru ada listrik nah jadi kami 

anu..pake..apa jenenge..ya gede itu lho tapi 

bukan petromak, senthir tapi gede apa namanya 

aku lupa. Itu lalu ibuku bilang ini..aku nek 

manggil itu mbokbabu. Minta beli petromak. 

Mbokbabu ini kan orange baik ya yang 

menyiapkan supaya aku tidak usah pinjam 

pinjam jadi punya, disiapkan gitu. Aku sekarang 

anu tambah umur lalu ini adekku sudah menikah 

semua, yang ragil ini…itu aku merasa aku 

sebagai pengganti ibu ya..nah besok ini adikku 

ini bulan Juli menikah, aku mau nuntaske. Juli 

besok aku mau mantu. Adekku ini islam jadi 

beda sama saya. 

 Latar belakang 

subjek 

Kalau hubungan bu T 

sama kakak sama adik 

gimana bu? 

Kakakku itu sudah meninggal tapi hubungan 

kami tetap hangat. Kakakku ini punya dua anak. 

ketika menikah saya juga datang. Lalu kakak 

nomer dua sama tiga meninggal waktu kecil. 

Hubungan kami semua ya baik. Tapi memang 

aku tugasnya disini. Ini pembukaan puasa ini 

 Hubungan dengan 

keluarga 
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kan libur to, itu juga nanti keluargaku kesini, ke 

wonosobo. Kalau aku pulang itu aku punya 

rumah sendiri tapi rumahku strategis di pinggir 

jalan lalu aku tidur di rumah adek yang ada 

keluarga. Kalau aku dirumah sendiri kan aku 

merasa seneng ada putune, lalu aku disitu. Jadi 

hubunganku baik-baik aja dengan mereka. 

Mereka bagian hidupku. Lalu aku menganggap 

semua orang itu baik jadi aku selalu menemukan 

yang baik-baik. 

Pernah ada konflik sama 

keluarga yang bikin 

kepikiran? 

Gini…aku paling tidak suka…kalau dalam 

keluarga gini. Adikku itu ada yang sakit asma. 

Suatu ketika itu adikku itu suka begadang 

malam itu ya…suka begadang malam. Itu 

adekku yang nomor…adekku kan itu sudah 

menikah dan punya cucu..karna aku tidak 

menikah jadi aku deket sama cucunya itu. Aku 

ngomong “lik mbok kowe ki ora melek mbengi 

to, kowe mengko tambah loro mbok ati ati njogo 

diri sendiri” tapi bilangnya nggak papa. Suatu 

ketika opname, ya sudah…kami terus saling 

bantu gitu ya. Aku bermaksud untuk mengikat 

satu sama lain lalu kami membantu. Itu sudah 

tiga kali jadi aku marah besar karena aku merasa 

aku yang bertanggungjawab pada semuanya. 

Aku mencintai..mencintai itu tidak harus 

menuruti. Suatu ketika aku tu marah besar sama 

adikku. Terus ngandani nek nggak usah keluar 

malam nek capek ya tidur. Sekarang nek kamu 

ke rumah sakit berarti kowe ngrepoti wong liyo. 

Lalu setelah itu dia mulai jaga diri. Aku pikir itu 

shock terapi ya, tapi baik..keluarga tetap baik. 

Saya merasa konflik itu perlu karena ini menjadi 

semacam apa lah..sarana mungkin untuk 

penguat. Lalu aku merasa penting bahwa hidup 

itu kadang-kadang kita kesandung tapi tidak 

boleh kita terkapar kan kita harus bangkit.  
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Gejala stres 

(perilaku: marah-

marah) 

 

Keaktifan diri 

(memberi nasihat 

pada adiknya) 

Kalau tadi kan tentang 

keluarga, kalau hubungan 

ibu dengan anak didik? 

Aku cerita lho ya…ini pengalaman untuk lia 

juga ya. Lia di depan saya mengatakan bahwa 

pekerjaan apapun yang dipercayakan kepada kita 

harus dikerjakan dengan baik. Okee..sekarang 

tugasku itu ngajari omong. Lalu ngajari omong 

itu secara individu itu ada jadwal satu anak itu 

20 menit. Aku sehari itu menghadapi 14 anak. 

14 anak berarti aku menghadapi 14 karakter 

yang berbeda latar belakang yang berbeda, 

pribadi yang berbeda. Ini harus kita sadari ya. 

Aku mengajarkan dengan anak A, lalu aku 

menyamakan dengan B itu nggak bisa. Karena 

kita melayani dengan hati, dengan serius. Tapi 
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ini nggak bisa kalau diperlakukan seperti ini. 

Contoh seperti ini, secara teori aku mengajarkan 

bunyi letupan “p, t, c, k” jadi pa po pe pi pu, 

misalnya gitu. Dengan A ini bisa dengan B 

belum tentu lalu kalau kita menghadapi setiap 

hari lalu ini muncul ide, kalau nggak bisa coba 

aku dengan cara ini. Lalu aku menemukan cara 

trik trik itu sambil jalan aku menemukan. Yang 

penting kan kita membuat anak bicara jelas. 

Lalu ini aku terapkan itu ternyata anak-anak 

yang bisa belajar itu juga bisa ngomong. Suatu 

ketika itu anu..saya melihat guru itu kenal ini 

pintar tetapi ini malas. Aku tidak suka 

menghadapi anak malas, nanti jadi kebiasaan 

malas itu tidak baik. Tetapi kalau kebiasaan rajin 

kita harus memuji. Lalu suatu ketika itu pernah, 

aku harus menuntut karena ini bisa hanya malas. 

Ini contoh benar terjadi, itu aku mengajar 

artikulasi kepada S, S ini pintar sekali tetapi pas 

bermasalah apa itu lemes jadi loyo. Aku bilang 

tidak harus bicara jelas, aku suruh ngomong 5 

kali. Lalu dia itu nangis, nggak papa nangis 

sejauh kita tidak melukai aku mau menyadarkan 

kalau ini juga harus berjuang. Aku memberitahu 

tapi dia sendiri juga ada usaha, maksutku seperti 

itu. Walaupun kamu tunarungu harus kami 

tebas. Tunjukkan kalau kamu punya kemampuan 

yang lain. Mauku seperti itu. Lalu aku merasa 

karena banyak setiap hari ketemu anak, lulus 

tumbuh lagi, lulus..terus berarti aku sudah 

mengajar ratusan anak to, karena ini sudah 

terjadi seperti ini, suatu ketika itu anak ini 

sekolah SMP umum, lalu SMA di bruderan lalu 

kuliah di IKIP Sanata Dharma, ini kan pinter to 

di farmasi. Suatu ketika pas 70 tahun dena 

upakara dia skripsi lalu dia itu entah tiba-tiba 

datang kesini mau ketemu dengan saya. 

Nggoleki aku njuk bilang terimakasih. Aku 

heran karena tidak memberi apa-apa. dia masih 

ingat kalau dulu dia malas bicara lalu bu T 

berkata harus jelas, tiga kali, dua kali, lima kali. 

Ternyata baru mengerti maknanya, kalau 

dibiarkan aku bicara tidak jelas, tetapi sekarang 

aku bisa berkomunikasi dengan siapapun. 

Semua mengerti bicaraku. Lalu menyadarkanku, 

oh hooh yo..jadi kita menanamkan yang tidak 

menyenangkan karena paksaan to. Karena anak 

tunarungu sebenernya isyarat tetapi oleh kami 

digiring supaya bisa berkomunikasi dengan 

orang lain. Anak tunarungu juga nantinya 
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kembali ke masyarakat. Anak-anak kan punya 

keterampilan misalnya salon. Jadi pelanggan 

kalau bicara mau apa ya mereka mengerti. Maka 

anak-anak yang kerja di salon, menjadi desainer, 

pembuat kue itu banyak sekali. Kami merasa 

bahwa syukurlah anak anak sukses.   

Berarti ibu sama anak-

anak deket ya? 

Iya….kebetulan sekali bu T mendampingi bekas 

murid, itu ADECO, itu alumni dena upakara don 

bosco. Itu ada di semarang, jogja, Surabaya, 

solo, bandung, salatiga, pati, ada sebelas lah. Ini 

menunjukkan bahwa aku merasa bahwa kalau 

kita mencintai itu bisa dirasakan. Kalau aku 

mencintai itu dirasakan oleh anak-anak. ini ada 

arisan ADECO, ini ADECO Surabaya ini 

mendirikan kelompok arisan. Ini bu T ikut, aku 

diajak karena saya bertugas mendampingi. Ini 

saya ikut ini, ini baru akan mulai. Lalu ini ada 

komunitas petrus Surabaya. PETRUS itu 

singkatan paguyuban ekaristi tunarungu 

Surabaya. Ini kalau libur aku pernah datang 

sekali. Ini kelompok ini kelompok anak-anak 

semua. Terus ada MUDIKATUR itu muda mudi 

katolik tunarungu semarang. Lalu ini ada S ini 

alumni. Ini Y pemalang ini..itu sering cerita 

kalau besok mau kesini..alumni kami..itu mau 

menikah tapi dia bingung karena ada dua cowok 

lalu ini..ini ya Y ya..ini nih sudah lulus kuliah 

lalu mau punya suami normal lalu dia mau 

belajar artikulasi lagi. Lalu ini D kemarin lulus 

SMK magelang. Ini orangtuanya pegawai depag. 

Tapi anaknya disekolahkan disini lalu SMK 

Pius, lalu kamu kuliah di sekolah negeri.  

 Mendampingi 

anak-anak 

tunarungu dalam 

ADECO, 

PETRUS dan 

MUDIKATUR 

Itu ADECO itu 

perdomisili ya bu? 

Hooh…jadi bu T bisa memantau mereka. Nha 

itu kan ada B alumni anu…B itu alumni 

pemalang, dia don bosco tadinya..itu punya 

salon terus pernah menikah lalu dia 

begini..menikah cerai. Suatu ketika itu 

anu..istrinya itu orang mendengar, mungkin 

feeling. B ini orang sudah dewasa kok pengen 

rekam suara istrinya lalu didengarkan ke ibunya. 

Ternyata istrinya itu minta matre gitu minta 

rumah, mobil. Itu orangtua perempuan itu yang 

ngatur. Lalu mereka cerai. Lalu bilang kalau 

sudah cerai, lalu menanyakan ada anak dena 

upakara tapi siapa. Aku merasa menjadi ibu 

yang baik jadi harus mendengarkan siapa-siapa. 

Lalu ini aku merasa bahwa…maka aku sering 

kemana-mana. Lalu ini opo…lalu menikah 

dengan janda tapi sudah punya satu anak. aku 

nggak mau membocorkan mereka, karena itu dia 
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percaya jadi aku menjadi tempat yang brukut 

gitu. Ini semua itu alumni. Seperti kemaren 

waktu di semarang tangal 30 april ke semarang 

itu pelantikan ADECO semarang. Terus begini 

anak-anak itu bilang pengen pacar. Jadi aku 

menjadi makcomblang…dia sambat sama aku, 

aku menempatkan diri jadi mbokne mereka. Aku 

juga mencari latar belakang yang jadi pasangan 

mereka, aku nggak mau kalau salah. Lalu aku 

merasa kalau ini….itu W itu alumni don bosco, 

ini anak anak sering curhat gitu. Maka aku kalau 

libur itu aku memberitahu kalau libur ada yang 

tidur di rumahku itu aku merasa aku deket 

dengan anak-anak. Aku merasa mereka itu 

murni, suci. Itu gambaranku seperti itu 

bahwa…ya aku selalu mengatakan jangan takut 

berbuat baik. Nanti akan menuai kebaikan juga 

tapi nggak usah berharap. 

Kalau disekolah sini 

sekarang itu respon anak-

anak ke ibu gimana bu? 

Yaa…baik dekat dengan saya. Anak-anak baik. 

Tapi ngene, aku bertugas di P1, P2, P3 lalu 

mendampingi yang SMP itu yang klasikal ya. 

Lalu jumat malam ini pendamping tentang seks 

edukasi di Mondesir. Saya merasa bahwa anak-

anak itu misalnya pegang payudara itu ora 

sopan, jadi kami harus memberitahu. Kami 

merasa kalau anak tunarungu tidak diberi dia 

tidak punya apa apa. ya memberi bahasa, 

memberi pengetahuan itu tugas guru. Nah saya 

berusaha rajin datang pada hari jumat untuk 

emnyiapkan anak-anak supaya mereka bisa 

menjadi anggota masyarakat yang baik. 

Mondesir itu kan anak SMP isinya. Tapi minggu 

ini tidak ada sampai ajaran baru. Jadi hubungan 

saya dengan bekas murid itu bertahan. Yang 

tidak dekat itu dengan anak yang provokator. 

Misalnya begini, kita itu metode oral..ini 

sebenarnya politik. Anak kami ada yang direkrut 

sama dokter gigi itu pintar sekali artikulasinya 

jelas. Lalu I ini kan alumni don bosco, lalu yang 

dena upakara itu Y yang jadi dokter gigi. Ini 

direkrut oleh pemerintah itu rekomendasi dari 

Jakarta. Mengatakan kalau sekolahan ini oral 

tetapi belajar isyarat. Lalu sekarang itu baru 

gencar, lalu saya mengatakan kalau I itu pintar 

karena punya konsep bahasa yang baik yang 

diperoleh sekian lama di wonosobo tetapi 

direkrut pemerintah lalu dikursuskan isyarat, 

mereka kan tidak mudeng kan. Sekarang ini 

getol kalau anak tunarungu itu punya hak 

isyarat..gitu lho. Sekarang aku rodok berjarak 

  

 

Kegiatan subjek 

selain menjadi 

guru SLB/B 
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dengan Y sama I, tapi kalau yang lain baik-baik 

aja. Ya itu to, kalau kita menjalai ya kadang 

jatuh terpeleset. Tetapi aku tidak boleh terlalu 

lama gitu. 

Kalau sama anak-anak 

disini bu? 

Anak anak disini itu baik. Ini..kalau anak anak 

SMP itu…ya anak tunarungu itu kelekatan gitu 

ya. Memang sifatnya itu melekat, kalau bertemu 

ya misalnya memeluk gitu itu menunjukkan 

bahwa baik ya..aku hanya tidak suka kalau anak 

itu malas. Lalu tidak ada daya juang, itu saya 

marah. Aku marah itu untuk kebaikan dia. Saya 

berharap kamu akan tahu kalau besok sudah 

besar, tahu maknanya. Sejauh aku melakukan 

hal yang baik, lalu bisa ngomong…gitu ya. Ini 

aku mau menunjukkan ini ada video anak P1 

latihan bicara memperkenalkan diri. Anak anak 

itu gampang mengucapkan pa pu pi pe po. Atau 

misal saya ngasih kata terus ada gambar atau 

tulisan nanti mereka senang dibuatkan seperti 

itu. Ide ini ada waktu saya lagi ngajar, nah lewat 

ini anak-anak juga lebih seneng karna ada 

visualnya, gambarnya ada juga.  

  

Respon anak 

didik dengan 

subjek 

Selama ini ngajar udah 

semua kelas atau gimana? 

Pembagiannya itu P1, P2, P3 itu saya, D1 

sampai 3 itu pak P, kalau D4-6 itu papanya lia. 

Lalu kalau SMP itu aku mengontrol. Ini kan ada 

gambarnya jadi ada media misalnya kupu kupu 

berwarna biru dan hitam titik titik putih dan 

coklat.  

  

Kalau kehidupan dengan 

rekan kerja bagaimana 

bu? 

Mungkin bu TU sudah tua ya jadi bu TU sudah 

lama disini lalu tahu mana yang baik mana yang 

nggak. Lalu aku merasa mungkin perkembangan 

jaman aku harus bisa menerima bahwa anak 

sekarang seperti ini. Aku kadang-kadang 

bertentangan, saya bermaksut ngene, guru baru 

itu harus tangguh. Dibanting itu nggak 

papa,,bukan banting fisik ya tapi dengan 

masalah itu nggak papa, masalah kan akan selalu 

ada lalu kami meliat bagaimana mengatasi. 

Supaya kuat maka kami harus menyiapkan guru 

dengan baik. Kalau dengan rekan kerja saya 

merasa bahwa ini keluarga, kita punya keluarga 

sendiri di rumah, tetapi disini juga keluarga 

menjadi keluarga besar dena upakara. Ini konco 

konco ini merupakan bagian dari hidupku. Aku 

harus bisa mencintai mereka walaupun dari 

berbagai kepribadian. Aku harus bisa membaur, 

aku harus dekat dengan siapapun guru guru yang 

ada disini karena mempunyai tugas yang sama, 

visi misi yang sama, roh yang sama. Lalu kalau 

kita menyadari itu lalu kerja bersama-sama lalu 

 Hubungan subjek 

dengan rekan 

kerja 
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akan ringan. Kalau dikerjakan dengan baik ini 

nanti menjadi tuntas. Ini bukan hanya saya tetapi 

juga andil guru-guru. Kalau aku guru artikulasi 

nanti dikembangkan oleh guru, sama sama 

mendampingi anak supaya anak berkembang 

menjadi dirinya, menjadi pribadi yang baik itu 

karena andil semua guru. Jadi semua guru disini 

itu keluargaku, maka aku tidak pernah 

membedakan. Aku senang karena misalnya 

kalau aku bawa oleh oleh itu dimakan itu tidak 

pernah mengeluh, dimakan sampai habis. Jadi 

makanan apapun itu dinikmati aku melihat 

wajah wajah mereka aku senang seperti itu. 

Maka kalau ada misalnya ada guru seperti pak S 

sakit, kami juga menengok. Jadi ini juga bagian 

keluarga yang sama sama bertanggungjawab, 

kita sehati lalu hubungan kami baik-baik saja. 

Seandainya salah paham itu hal biasa. Tapi 

jangan jadi kendala mungkin terjadi seperti ini.  

Itu ada tempat istirahat 

bareng ya bu? 

Iyaa itu tempat disana buat makan minum 

bersama.. itu ada bu N membawa oleh oleh dari 

Makassar lalu dimakan bersama-sama. Ya itu 

salah satu cara untuk berbagi, ya cerita. Itu kan 

sesuatu yang menyenangkan ya bersama-sama. 
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Dukungan secara 

emosional (cerita 

dan berbagi) 

Tapi pernah ada masalah 

bu? 

Ya pernah. Tidak hanya sekali tapi sering. Ya 

memang harus terjadi seperti itu jadi kami tahu 

oh ternyata sifatnya seperti ini, seperti itu. Sadar 

kalau orang itu ada kelebihan dan kelemahan. 

Jadi menyadari kalau aku ada kekurangannya 

jadi kita nggak usah sok tapi saya merasa bahwa 

guru-guru dena upakara ini baik. Karena 

lingkunganku itu hanya dena upakara. Kalau aku 

membandingan dengan yang lain, aku tetap 

menikmari keluarga dena upakara ini.  

  

Yaaa…baru itu dulu sih 

bu..jadi bisa dilanjut 

besok ya bu 

Oh iyaaaa. Boleh boleh..   

 

 

Wawancara subjek 3 Kedua 

 

Pertanyaan Jawaban Koding Catatan 

Kemarin kan sudah nanya 

tentang latar belakang, 

cerita dan lain-lain, 

sekarang saya pengen 

tahu tentang stres dan 

coping ibu ya bu 

Oh ya ya ya…mau tanya apa?   

Peran ibu sebagai guru 

artikulasi disini itu apa aja 

Peranku…terhadap anak terhadap guru gitu? 

Kalau terhadap anak, saya mencoba untuk 
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bu? mengajak anak menanamkan kebudayaan orang 

mendengar itu berbicara. To berarti tugas saya 

itu mengajar..membuka mulut anak-anak supaya 

mereka bisa memanfaatkan organ wicara yang 

diberikan oleh Tuhan dengan baik. Kemudian 

dapat memanfaatkannya dengan baik sehingga 

kelak kalau sudah lulus, anak-anak bisa 

berkomunikasi seperti orang pada umumnya. 

Terus, tugas ini boleh dikatakan apa…berat. 

Beratnya itu karena alumni kami itu sekarang 

cenderung ke isyarat. Karena isyarat ini yang 

diakui oleh internasional. Mmm…kenapa? 

Karena acuan orang Indonesia itu selalu 

Amerika, padahal belum tentu Amerika itu baik. 

Tapi Amerika yang menjadi orientasi mereka 

sehingga terbentuklah image bahwa Amerika itu 

baik padahal dalam hal pendidikan anak 

tunarungu itu ada sejarahnya. Sejarahnya kalau 

Amerika dari dulu memang isyarat, tapi kalau 

oral itu diikuti oleh Belanda, oleh…sedikit ada 

karena Indonesia dijajah oleh negara Belanda 

maka Indonesia memakai metode oral. Yang 

pertama kali pendidikan untuk anak tunarungu 

di Indonesia itu memakai metode oral itu di 

Wonosobo, sebelumnya itu Bandung. Bandung 

lebih dahulu. Kalau wonosobo itu tahun 36 eh 

38. Nah..kemudian kami ikut Indonesia ini 

menga…ikut Belanda yang pakai oral. Oral ini 

diprakarsai oleh Pablo seorang rahib melihat 

anak tunarungu ini dicoba kalau di SLB cara 

bisa dan hasilnya baik. Nah lalu Pablo ini 

mendirikan sekolahan untuk anak tunarungu lalu 

berkembang berkembang, Belanda ikut dan 

memakai metode oral yang intinya mengajari 

berbicara. Terus sementara Amerika itu diikuti 

oleh..pertama kali itu Prancis. Lalu pengaruhnya 

kuat jadi Amerika ikut pakai isyarat ini dan 

seluruh dunia itu 75% itu isyarat. Sementara 

mungkin sekarang hanya 10%. Indonesia itu 

banyak SLB/B tapi yang memakai metode oral 

cara berbicara itu hanya wonosobo dena upakara 

don bosco lalu pangudi luhur, SLB Jakarta lalu 

SLB Karya Murni. Itu di medan. Lalu suster di 

medan membuat cabang di flores, Karya Murni 

juga. Lalu melihat sejarah seperti itu, 

pengikutnya sedikit tapi berkualitas. Buktinya 

anak anak yang lulusan dari wonosobo itu bisa 

membaur seperti orang pada umumnya. Bisa 

menjadi anggota masyarakat seperti yang lain. 

Misalnya lulus dari sini mempunyai 

 

 

Tugas yang 

dikerjakan subjek 

(mengajari cara 

berbicara dan 

mendampingi 11 

ADECO) 
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keterampilan salon sperti mbak W, mbk C buka 

salon. Langganannya banyak sekali orang 

mendengar. Mereka ingin tampil cantik lalu ke 

salon. Dia minta saya mau potong, atau saya 

mau rebonding, atau saya mau apa dengan 

komunikasi lalu oh iya anak-anak bisa melayani 

sesuai dengan permintaan. Tetapi kalau isyarat 

misalnya..isyarat itu lebih sempit tapi untuk 

anak tunarungu memang lebih baik. Karena dari 

lahir anak tunarungu itu punya bahasa asli itu 

isyarat. Terus anak-anak tunarungu itu manut 

kepada kita mau dibawa kemana karena inilah 

lalu kami berprinsip bahwa metode oral baik. 

Sementara SLB yang lain..kami mencoba 

memberi pengaruh mau mengikuti, melihat 

hasilnya baik tetap mereka terkendala waktu 

kek, atau kalau sudah terlanjur enak itu berubah 

dari zona nyaman itu sudah sulit. SLB itu 

dimanja oleh pemerintah. Fasilitas itu segalanya 

gampang, mengalir ke sana. Tetapi orang karena 

mudah mendapatkannya sehingga kurang 

menghargai. Tetapi kalau kita berjuang, jerih 

payah dengan tenaga kita lalu melihat hasilnya 

seperti ini, lalu kami merasa inilah dunia yang 

harus kita geluti yang memang berbeda tapi 

hasilnya baik. Lalu kami bersyukur, bahwa 

walaupun pengikutnya sedikit tapi anaknya 

berkualitas, bisa mandiri. Kami bangga dengan 

pekerjaan ini. Lalu yang lain, misalnya gini 

anak-anak itu tinggal di asrama sejak umur 

5tahun, 4 tahun. 4 5 tahun mereka tinggal di 

asrama. Ketika usia segitu itu apa…waktunya 

untuk minta kelon bapak ibu to, tetapi anak itu 

harus berjuang, rela berpisah dan mereka tinggal 

di asrama. Ibu asrama ini penggantinya 

mereka..ibu mereka. Kalau di sekolah ya ini 

ibunya. Jadi kami harus melayani anak-anak 

dengan baik. Kadang saya berefleksi anak-anak 

seperti ini prihatinnya gede. Kalau kita kan, dulu 

aku berpisah umur 20 tahun aku berat. Dulu aku 

menangis, tapi anak itu umur 5 tahun sudah 

berpisah. Ini seperti Yesus, Yesus itu ketika 

menyembuhkan anak tunarungu itu, dalam Injil 

to..itu anak tunarungu diajak menyingkir oleh 

Yesus. Lalu Yesus mengambil lidah ya..apa 

lah..menarik lidah meludahi gitu ya..itu lalu 

sembuh. Apa yang dilakukan oleh Yesus itu 

tetep actual sampai sekarang. Karena Tuhan 

yang melakukan sekali jadi bisa, tapi saya bukan 

Tuhan jadi butuh waktu dan proses. Lalu anak 
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juga saya berpikir ini, kalau artikulasi disini 

tersendiri itu saya pikir ini lebih optimal. Guru 

lebih melayani dengan person person yang 

berbeda. Kita punya hubungan yang baik dengan 

anak-anak lalu kita mengerti oh anak seperti ini, 

kekurangan kelebihan disini. Sekarang aku mau 

mengoptimalkan apa yang ada dalam diri anak 

itu sebaik-baiknya supaya anak berkembang. 

Lalu saya merasa bahwa inilah tempatnya, 

tempat untuk mengais masa depan yang dimulai 

dari jerih payah dulu. oke..lalu yang lain karena 

anak-anak itu tinggal disini rata-rata 14 

tahun…10 tahun ke atas pokoknya. Ini waktu 

yang tidak pendek untuk sebuah pendidikan 

maka terbentuklah kepribadian anak-anak itu 

yang tidak bisa lepas dari yayasan ini too…lalu 

mereka begitu terikat dengan tempat ini. Kami 

menyadari itu lalu kami mencoba untuk 

menjembatani supaya anak-anak yang sudah 

lulus tetap ada perhatian dengan kami, maka 

kami, ingin meneruskan cita-cita suster, itu ada 

ADECO. Lewat ini merupakan tempat untuk 

emnyambung relasi yang kami lanjutkan mereka 

sudah hidup di masyarakat, mereka sudah 

seperti masyarakat pada umumnya tetapi tetap 

berbeda, berbeda dengan orang mendengar. 

Sering kami mendengar kalau ada masalah kami 

tetap membantu mereka sampai kapanpun. 

Kebetulan bu TU dipercaya suster untuk 

mendampingi ADECO. Jadi kami mencoba 

membuat ADECO di semua tempat tapi lebih-

lebih di Jawa. Bali dan Lampung itu jangka 

panjang. Kalau di Jawa itu ada 11 ADECO. Jadi 

selama sebelas ini kami keliling ke 11 lokasi 

yang ada ADECO nya ini. Supaya ikatan tetap 

terjalin baik maka kami membentuk 

kepengurusan ADECO. Misalnya yang 

Surabaya, itu harus ada pengurusnya. Ini 

whatsapp bu T itu isinya ADECO semua nok. 

Nanti dalam waktu dekat saya ke Jakarta, 

pelantikan ADECO Jakarta.  

Lalu apa lagi bu? Saya juga bertugas menjalin relasi dengan 

banyak orang, supaya…link..menjadi link yang 

baik sehingga kami bisa menempatkan anak-

anak yang masih menganggur. Tapi syukur 

kepada Allah, anak anak itu tidak ada yang 

menganggur. Rata-rata mereka bekerja dengan 

baik. Bekerja dnegan orang mendengar dan 

diakui keberadaaannya. Ini sesuatu yang 

membanggakan, saya merasa senang sekali, 

 Peran subjek 

(menjalin relasi 

dengan orang 
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bagi alumni yang 
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bahwa aku boleh mengambil bagian dalam 

pendampingan mereka.  

Terus pernah ada 

kesulitan nggak bu? 

Banyak..banyak..kesulitan itu banyak misalnya 

kalau pembentukan bahasa itu dalam teori 

kudune ki bener, kok nggak bisa ya. Lalu ini 

mejadi tantangan tersendiri bagaimana 

mengatasi supaya anak-anak itu juga 

berkembang sesuai dengan kemampuannya. 

Tapi aku pernah mengatakan lho, aku tidak suka 

menghadapi anak yang malas. Karen amalas itu 

bibit bibit nggak baik. Disitu, kita harus 

menggempur supaya dia bisa mengurangi 

kemalasan itu supaya ada usaha. Segala sesuatu 

harus dimulai dari diri sendiri. Harus berusaha 

harus berusaha suapa dia bisa menyadari bahwa 

karunia yang diberikan Tuhan itu ada maknanya, 

dan makna ini bisa kamu kembangkan kalau ada 

keinginan, ada niat dari kamu sendiri. Kamu 

mau baik atau mau jelek. Kalau mau baik, kamu 

harus usaha. Saya sebagai orang yang 

mendampingi itu melihat bahwa ini perlu 

dipupuk terus. Maka aku mengajarkannya 

dengan mengulang. Saya merasa kalau saya 

misalnya marah itu ee..apa ya…bentuk 

kejengkelan ya. Saya marah. Saya kan begitu, 

tapi nanti kalau sudah selesai ya sudah selesai 

nggak boleh dendam. Saya menyadari kalau 

setiap individu itu punya kelemahan kelemahan 

masing-masing. Lalu tugas guru itu 

mengoptimalkan kemampuan anak lalau 

mengurangi yang merugikan dia. Ya itu tadi, 

kamu jangan malas. Lalu kalau yang lain, saya 

gagal misalnya kalau aku mangkel itu tulisannya 

tak gedekke, tulisanne tak orek orek gitu. Aku 

puas nek gitu to. Lalu anak-anak tahu lalu anak 

anak gini (menirukan gaya anak anak)..itu kan 

bentuk penyesalan yang tidak terungkap tapi 

berekspresi. Nek aku marah aku gini..lalu deen 

meneng wae ngene. Lalu dia mau datang lagi, 

itu menunjukkan bahwa, aku melayani dengan 

hati. Kalau aku melihat sesuatu yang tidak beres 

maka aku harus mengatakan supaya anak tahu. 

Tapi kalau baik, aku harus memuji bahwa kamu 

baik. Seperti ini, saya lakukan supaya anak-anak 

mengerti bahwa ini itu karena perjuangan..ini itu 

karena tidak berjuang. Ini dan ini ada maknanya. 

Ini itu baik ini itu jelek. Hooh dengan anak-anak 

itu punya trik sendiri ya jadi…saya pikir kalau 

kita marah itu perlu supaya anak-anak tahu 

bahwa dunia ini ada marah. Kalau kita manis 
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terus, anak-anak berbuat salah terus manis itu 

nggak bisa. Kalau salah itu tidak..malas tidak 

boleh. Kami harus menyadarkan itu saja. Karena 

anak-anak itu harus diberitahu. Kalau tidak 

diberitahu sungguh tidak tahu. Kalau anak 

punya itu guru yang memberi. Kita memberi 

apa? ya bahasa, keterampilan, contoh sikap 

sikap yang baik. Begitu. Lalu hubungan ibu itu 

seperti ini. Tetapi saya melihat fenomena yang 

terjadi sekarang, misalnya ini aku punya 

ponakan. Kalau diminta tolong selalu bilang sek 

de, sudah pegang hp. Tak tunggu, nggak bisa 

kaya gini. Lalu saya pikir ini menjadi sarana. 

Sarana untuk mendekatkan yang jauh tapi 

menjauhkan yang dekat. Saya pikir seperti itu 

lho. Lalu saya pikir lagi, bulan oktober tahun 

lalu, 2016 itu disini ada pak dandim, itu 

memberi pencerahan kepada kami untuk 

menjaga NKRI. Oktober dulu belum serame 

sekarang ini lho seperti mendekati ya pilkada 

Jakarta. Itu kan gencar sekali. Nah itu lalu pak 

Dandim ini menjelaskan kalau sekarang kita itu 

dijajah tidak dengan senjata tetapi dengan halus. 

Terus ada lagi nggak ya 

bu kesulitannya selama 

jadi guru SLB/B? 

Nok kesulitanku itu ya kalau menghadapi anak 

anak yang lemah, misalnya lemah. Tapi aku 

ingat kembali karena semakin tua itu, saya juga 

dipersiapkan dengan baik oleh suster. Suster 

mengatakan kalau kamu tidak boleh 

membedakan dalam melayani anak-anak. 

anggap anak-anak sebagai malaikat jadi tidak 

boleh membedakan. Jadi dengan perjalanan 

waktu lalu saya juga melihat diriku sendiri kalau 

misalnya kalau aku dicuekin nanti aku keloro-

loro maka anak juga seperti itu. Jadi aku tidak 

boleh membedakan. Jadi aku harus melayani 

yang sama, adil. Jadi harus melayani dengan 

adil, dengan baik, tidak boleh membedakan, ini 

sudah saya lakukan. Lalu saya merasa bahwa 

anak-anak itu punya kepekaan sendiri ya, anak 

tunarungu itu tidak mendengar tapi mata ini 

tajam, mata ini berbicara. Lalu perasaannya juga 

peka. Anak-anak kalau dicintai itu merasa kalau 

aku dicintai. Lalu kalau marah misalnya, saya 

harus marah kalau perlu ya saya marah sejauh 

saya tidak melukai. Marah sebagai shock terapi 

bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak baik. 

Tuhan itu memberi talenta kepada saya itu ada 

marah, ada semua, tapi saya memupuk yang 

positif kok, yang positif misalnya Tuhan tu 

memberi ramah kepada saya ya aku harus ramah 
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waktu 
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kepada siapa-siapa. Ramah kan tidak merugikan 

siapa-siapa. Lalu kepada siapapun aku harus 

menunjukkan kalau aku orang Katolik yang 

baik. 

Terus ada permasalahan 

yang membuat stres 

nggak bu? 

Kalau guru-guru..hooh ada.. lebih lebih kalau 

ini, saya melihat guru guru yang bagi saya ini 

generasi muda itu harus baik maka harus 

dibentuk sebaik-baiknya. Ketika proses 

pembentukan ini berlangsung, itu menghadapi 

anak muda yang putus asa itu aku sudah, aku 

apriori. Hii kok koyo ngene to, aku merasa gagal 

membentuk ini. Ini contoh aku lagi ya, suster itu 

membentuk saya sedemikian rupa sehingga aku 

menjadi orang seperti ini, aku merasa tangguh 

gitu ya, aku mau generasiku itu juga harus yang 

baik karena kita ini memikul yang namanya 

dena upakara yang sudah dikenal di seluruh 

dunia maka ini harus kita pelihara baik baik. 

Supaya kita bisa merawat dengan baik maka kita 

harus tau, apa itu dena upakara. Saya akan stres 

kalau melihat ketidakberesan, aku merasa ini 

tidak baik tapi dilakukan, sudah ditegur tapi 

tidak mau mendengar nggak mau melakukan. 

Lalu suwe suwe aku nggak bisa tidur, tak bawa, 

lalu aku masuk angin. Lalu aku cerita ke teman 

yang sama-sama tua gitu ya. Lalu saya…tapi 

kalau aku melihat ada yang nggak beres, aku 

tetep nggak bisa. Lalu aku cerita ke orang yang 

aku percaya. Aku mengatakan yang 

sesungguhnya bahwa yang terjadi itu seperti ini 

supaya aku lega. Tapi juga dengan berjalannya 

waktu aku bisa berdamai kok dengan keadaan. 

Tapi aku ingin dena upakara tetap solid. Aku 

juga melihat di televisi, koran, majalah, ternyata 

dunia yang lain itu mengalami hal yang sama, 

sehingga aku percaya bahwa ini Tuhan 

menghendaki bahwa semuanya harus terjadi. 

Aku pikir ini shock terapi juga dari Tuhan 

supaya kita menjadi baik. Untuk berubah itu 

tidak sekedar membalikkan tangan tapi juga 

proses ya. Karena Tuhan itu ampuh sekali. 

Tuhan itu kalau menghendaki semuanya 

menjadi baik tapi ada benturan-benturan itu 

sering dilakukan oleh Tuhan. Tapi akhirnya 

untuk menjadi baik. Saya percaya bahwa dena 

upakara seandainya ini harus jatuh, ya biarlah 

jatuh dulu nanti akan bangun, akan membangun 

suasana yang baru lagi lebih baik lagi karena 

sekarang masih banyak hati, banyak mata belum 

terbuka. Lalu saya juga bercerita dengan orang 
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yang yang berpengalaman lebih lebih suster ya. 

Saya senang kalau bisa berdiskusi dengan suster 

B ini. Lalu saya katakana dan suster menjadi 

penyambung lidah dan diangkat ke dalam 

susteran. Saya bersyukur saya menemukan 

orang yang pas itu lewat suster B. karena ini 

tentang lembaga yang terdiri dari banyak unsur. 

emosional (cerita 

dengan teman dan 

suster yang 

berpengalaman) 

 

Kalau misalnya lagi 

mengalami masalah, ibu 

biasanya mengalami 

gejala gitu nggak bu? 

Hooh…saya belum lama itu aku pusing, tapi aku 

tidak mau berobat karena kalau aku minum obat 

itu berarti aku minum racun to. Aku merasa aku 

harus menjaga kesehatanku. Lalu aku makan 

yang baik-baik. Di kulkasku itu ada macam-

macam karena aku merasa fisikku butuh asupan 

yang baik. Maka aku punya daging ayam, ikan, 

telur. Di kulkas itu ada macam-macam itu, aku 

harus sehat. Dengan makan ini harus sehat. Tapi 

kalau pikiran, pikiranku yang terganggu ya aku 

pusing, karena aku juga nggak bisa tidur. 

Mungkin aku sudah tua gitu ya umurku 58 

hampir 59. Lalu dua tahun lagi aku pensiun. 

Berarti ini memang usia usai yang tenaganya 

berkurang. Semakin aku tua aku semakin 

melihat ketidakberesan disini. Kenapa? Karena 

aku mencintai lembaga ini. Aku melihat aku 

dulu bukan siapa-siapa. Tapi aku di tempat ini 

aku bisa berkembang dengan baik. Aku bisa 

kemana-mana karena aku disini. Lalu 

berjalan…aku melihat kok ini nggak beres ya, 

lalu aku bilang ke yang bersangkutan, tapi 

nggak bisa mendengar. Lha aku susah seperti 

itu. Aku berfikir kalau pemimpin yang baik itu 

bisa mendengar karena orang lapangan itu tahu 

apa yang terjadi ya. Ini lebih ke guru baru sih, 

aku minta supaya ia mengikutiku dan melihatku 

memgajar artikulasi, aku berharap nantinya akan 

menggantikanku sebagai guru artikulasi tetapi 

karena ada guru yang nggondeli dan kepala 

sekolah tetap memihak supaya guru baru 

tersebut berada di kelas guru tersebut jadi guru 

baru ini tidak pernah datang lagi untuk 

melihatku mengajar. Ini yang sekarang aku 

sedang bergolak. Lalu sekarang terjadi seperti 

ini ya sudahlah. Lalu aku sekarang berfikir, 

tidak aku tidak mau, besok kalau aku harus 

menjadi guru baru, aku tidak mau. Biar 

merasakan biar tahu bahwa aku bermaksut 

mendidik tetapi tidak pernah datang padaku. 

Tetapi aku tidak dendam kok. Lalu aku cerita 

seperti ini pada orang yang sudah tua tua to. 

Lalu aku menyampaikan ke suster, kalau aku 
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yang bicara itu tidak didengarkan oleh suster 

karena sudah terlanjur dibenci oleh beliau. Ya 

sudahlah selama aku melakukan yang baik ya 

sudahlah aku tidak takut. Seperti saat itu pernah 

ada masalah dengan suster X, waktu itu sudah 

diselesaikan tetapi tidak selesai, lalu aku 

sampaikan ke suster B karena suster sudah tua 

dan akan disampaikan saat sharing. Lewat 

sharing kan tidak mencolok. Lalu saya merasa, 

ya sudahlah mungkin ini jalan Tuhan. Kalau 

stres aku mumet, aku nggak bisa tidur aku. Tak 

bawa aku harus mencoba berdamai dalam 

keadaan. Tapi mengganggu pikiranku. Ya 

sudah. Ya saya berdoa aku minta pencerahan 

pada Tuhan supaya aku tidak sakit, bisa 

berdamai dengan keadaan, aku bisa 

melaksanakan tugasku dengan baik dan aku 

bangga anak-anakku bisa bicara. Ini sesuatu obat 

yang luarbiasa.   
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Pelepasan secara 

perilaku 

(menyerahkan 

pada Tuhan dan 

berdamai dengan 

keadaan) 

 

Berpaling pada 

agama (berdoa) 

Hal-hal apa aja sih bu 

yang ibu lakukan biar 

perasaan nggak tenang itu 

hilang? 

Oh ya..ini ya menyadari gitu ya, aku sering 

melihat TV, membaca artikel, bahwa orang 

hidup ini bisa bertahan kalau fisiknya baik. 

Supaya fisiknya baik maka harus dipenuhi 

kebutuhan fisik itu. Kalau aku kebutuhan fisikku 

itu aku makan yang bergizi, yang baik-baik. 

Lalu aku punya keinginan aku mempunyai tas 

yang bagus, baju yang bagus, sepatu yang 

bagus. Wong aku bekerja dari ujung rambutku 

sampai ujung kakiku ini saling bekerjasama 

dengan baik maka aku harus menghargai 

badanku. Misalnya, kukuku tak cat ah, 

sederhana, kukuku ben seneng. Misalnya gitu. 

Aku sering berbicara seperti itu. Aku harus 

merawat dengan baik, lalu aku beli sepatu 

dengan baik. Nah itu bentuk penghargaanku 

untuk seluruh diriku. Dari ujung sini aku punya 

aksesoris macem macem, misalnya buat kukuku. 

Aku merasa bahwa ini pemberian Tuhan to, 

Tuhan itu sangat baik. Sangat sempurna. Aku 

bersyukur dipilih menjadi orang. Diciptakan 

menjadi orang. Aku harus berguna. Supaya bisa 

berguna aku harus merawat diriku dengan baik. 

Rambutku outih, tak cat. Gitu nok. Aku punya 

macem-macem anting-anting, hooh gitu gitu. 

Aku abis mengeluarkan baju baju yang aku 

nggak suka terus aku kasihin ke orang lain. Tapi 

aku tetep nggak kapok bikin baju. Pokoke diri 

sendiri yang harus menyenangkan to. Misalnya 

gini, kalau aku meneng terus aku pengen 

mangan bakso to, lalu aku beli bakso. Aku 
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merasa bahwa ini ada enzim-enzim di dalam 

tubuh itu sebagai sinyal bahwa timbul keinginan 

makan. Tapi aku langka membeli seperti itu lalu 

aku masak sendiri. Itu aku pikir lebih sehat. Itu 

juga kalau stres aku juga masak biar jadi 

hiburan. Lalu juga aku ini nggak menikah, 

berarti ada konsekuensinya bahwa aku sendiri 

jadi aku sudah sadar. Dulu ketika muda ada 

orang yang tertarik tapi aku tidak bisa. Tapi ini 

panggilan untuk aku tidak menikah tapi aku 

bahagia dan menikmati bahwa ini pilihan 

hidupku. Jadi aku tahu apa yang harus aku 

lakukan. Aku selalu berprinsip sejauh tidak 

merugikan siapapun aku tidak usah takut. Tuhan 

mengatakan, oh anak ini membutuhkan aku 

baiklah aku bantu. Inilah ajangku bahwa aku 

mengalami kegagalan, kecewa, ini membuat 

saya lebih tangguh menghadapi perkara. Kalau 

aku dikabulkan aku sukses selalu, aku menjadi 

orang yang sombong. Aku tidak mau seperti itu. 

Aku yang bersyukur karena Tuhan memberikan 

yang terbaik. 
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Penerimaan 

(memahami dan 

menerima 

mengenai pilihan 

hidupnya untuk 

tidak menikah dan 

menikmatinya) 

Kalau misalnya lagi stres 

itu lebih dibawa ke 

kegiatan keagamaan ya 

bu? 

Aku? Aku fifty fifty lho. Misalnya aku susah 

gitu ya, aku sedih. Aku merenung lalu ya itu 

tadi. Tuhan itu memberikan sesuatu yang harus 

kita latih. Lalu kita menjadi peka contohnya aku 

kok ngambu opo to iki, owalah ternyata aku 

rebus air tapi lupa. Aku kan tinggal sendiri kan. 

Nah aku merasa ini aku harus peka. Aku latih. 

Kalau pagi itu kan harus doa, tapi aku nggak 

doa, lalu aku melihat lampu lampu menyala 

padahal sudah terang jadi aku matikan. Ini juga 

suatu kepekaan. Melalui ini aku menjadi dekat 

dengan Tuhan. Aku merasa bahwa kita harus 

mengakui bahwa Tuhan itu memang 

mengubahnya seluruh hidupku. Aku juga jarang 

membaca kitab suci, tapi aku sudah tiga kali 

berturut turut menulis artikel di majalah para 

romo-romo dan harus ada bacaan kitab suci, 

baru aku membaca kitab suci. Lalu aku mencoba 

untuk tidak marah lagi. Lalu kalau aku stres aku 

menghibur diri, kalau pas susah aku nyetel 

musik, video video, aku nonton televise buat 

hiburan. Aku untungnya nggak dendam lalu 

bebanku lalu berkurang. Aku harus menikmati 

bahwa hidup ini sangat indah kalau kita 

mencermatinya dengan negatif jadinya juga 

negatif. Tetapi kalau positif itu menyenangkan. 
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Mengarahkan dan 

menghilangkan 

emosi 

(mendengarkan 

music, melihat 

video, TV) 

 

Pemahaman 

secara positif 

(melihat hidup itu 

indah dengan 

memandangnya 

secara positif) 

Ada dampak yang 

dirasakan setelah 

Ah iya..sangat ya apalagi kalau bisa mengatasi 

itu aku bahagia. Bahagiaku aku wujudkan 

 Dampak yang 

dirasakan setelah 
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melakukan usaha 

mengatasi stres? 

dengan aku anu….ya aku ramah ya. Haiii! Pas 

aku gembira aku wajahe keliatan kalau aku 

gembira. Lalu ya aku seneng aja, happy. Semua 

aku alami, boleh mengalami, toh aku itu tidak 

susah terus. Aku…banyak suka duka ya dalam 

hidupku. Aku menyikapinya dengan baik positif. 

Nek kon cerita susah aku, nek pas ngalami susah 

ya aku bisa. Nek ra susah, aku angel ceritane. 

Aku cenderung ke bahagia 

mengatasi stres 

(bahagia dengan 

menunjukkan 

pada orang-orang) 

Terus faktor yang 

mempengaruhi ibu faktor 

ngatasi stres apa ya bu? 

Yang mendukung sama 

menghambat 

Kalau faktor pendukungnya….nok kalau aku 

stres itu aku anu…aku misalnya aku lagi nggak 

suka ya aku cemberut. Bu U itu yang tahu. Nek 

aku pas gembira aku yo kan ngene ngene ki. 

Aku nanti dengan melihat apa itu, kesedihanku 

hilang lagi kalau melihat sesuatu yang menarik. 

sekarang itu anak gitu ya, itu punya kelebihan 

sendiri sendiri. Lalu aku menyadari, tak lirik 

anak anak. nek aku dadi anak ini, aku emoh. 

Aku nggak mau jadi anak tunarungu. Sekarang 

aku mau melayani mereka dengan baik, bisa 

omong jelas, bisa dimengerti maksutnya. Aku 

punya videonya itu tadi yang sudah aku 

tunjukkan to, itu pas aku…hasil karyaku salah 

satu hasil karya yang seperti ini. Lalu 

aku..terimakasih Tuhan karena Tuhan 

memanggilku untuk melayani orang orang tuli 

ini. Lalu aku bersyukur. Kalau hambatannya 

sih…angel e nok..opo yoo..banyak 

pendukungnya sih ya. Aku menyikapi hidupku, 

aku berada disini karena Tuhan yang mengutus. 

Tuhan itu memberikan yang terbaik bagi saya. 

Maka aku mencoba untuk serius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemahaman 

secara positif 

(menyikapi 

hidupnya karena 

Tuhan yang 

mengutus 

sehingga harus 

serius 

melaksanakannya) 

Kegiatan ibu selain jadi 

guru SLB/B itu apa bu? 

Di lingkungan…nok kalau di lingkungan, saya 

yo aktif tapi setahun terakhir ini saya kurang 

aktif karena saya mau memberi kesempatan 

orang-orang muda. Aku tu selalu jadi dirigen. 

Angger tugas mesti ngono. Aku merasa tua, aku 

merasa harus mundurlah. Aku memberi 

kesempatan pada yang lain. Misalnya besok 

tanggal 13 ketempatan koor di rumahku. Lalu 

dua minggu sekali latihan keroncong itu sama 

bapak-bapak. Aku nyanyi keroncong. Kemaren 

tanggal…berapa terakhir itu…tanggal dua pulug 

tujuh hari sabtu itu latihan keroncong di 

rumahku. Nok aku tu gampang tergerak hati. 

Lalu misalnya…nok aku juga bersyukur Tuhan 

memberi aku karunia nulis, ini beberapa kali itu 

aku nulis untuk bulletin beberapa majalah. Tapi 

disini ku sekarang ada tapi aku belum karep. 

Aku nek karep itu seperti tadi nok, aku bikin 

  

 

 

 

 

 

 

Kegiatan subjek 

selain guru SLB/B 
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sandiwara. Itu kalau pas karep, aku setengah 

tujuh berangkat bikin naskah langsung jadi. Aku 

juga hobi merapikan rumahku. Aku seneng nek 

rumahku bersih rapi. Kabeh tak tata, gitu itu nek 

pas karep. Lalu aku menyadari, kalau aku 

sendiri gini aku nggak takut kok. 

Oh iya ini ada yang 

ketinggalan. Selain stres 

sama anak-anak, stres 

dengan administrasi ada 

nggak bu atau perubahan 

kurikulum? 

Oh ya ya baik baik. Nok kalau seperti itu aku 

anu..mungkin terlanjur kuat ya metode yang 

sekarang ada dalam diriku, suster selalu 

mengatakan cara pembelajaran kita ini paling 

baik. Saya setuju. Guru itu dari rumah itu 

kosong. Kalau kosong itu kan ringan to lalu 

nanti baru ditabrak disini, lalu tiap hari ditempa 

nanti akan kreatif. Hooh kita kreatif. Semacam 

itu, misalnya kurikulum, kalau dikaji kurikulum 

itu apa? itu untuk anak mendengar bukan anak 

tunarungu. Kalau orang bisa membuat 

kurikulum tentang anak tunarungu, itu harus 

paham siapa itu anak tunarungu dan saya 

melihat bahwa Indonesia belum..belum ada. Ini 

yang harus..ini butuh orang orang sungguh ahli 

dan professional. Lalu aku merasa ini dena 

upakara itu punya cara yang baik yang masih 

mengacu pada metode lama. Guru tua ya nok. 

Yang baru itu kaya bu M dan bu K itu 

orientasinya seperti orang mendengar. Jadi 

sudah berbeda ya walaupun masih dalam satu 

lembaga. Nah seperti ini aku berpegang pada 

pola lama, yang membuat anak senang dan itu 

sudah model yang baik. Suasana yang 

menyenangkan itu kami gampang memberi 

bahasa kok. Suasana yang menyenangkan ini 

sekarang sudah sedikit. Ini yang kadang yang 

membuatku susah hati. Sekolah kita itu punya 

metode bagus tapi generasi yang sekarang sudah 

sedikit berbeda.  

  

Merasa terbebani dengan 

perubahan administrasi 

itu nggak bu? 

Kalau ini anu nok…aku merasa kalau bu T ini 

sudah tua jadi sudah pasrah dengan cah enom 

enom. Biasanya aku tanya, iki kon opo too? 

Nanti pada membantu. Jadi aku merasa, 

aku…misalnya sertifikasi gitu yo. Iki ono 

syarate iki iki iki, njuk piye. Terus pada bantu 

jadi aku merasa mereka ya baik baik, membantu 

aku. Kalau aku karo bu U ki menikmati cah 

enom enom sing do nulungi. Dadine yo aku 

santai ora melu mumete. 

 

 

 

 

P3 

 

 

 

Dukungan sosial 

sebagai alat 

(mendapat 

bantuan untuk 

mengurus 

sertifikasi) 

Oh gitu ya bu..sudah 

selesai sih bu. 

Terimakasih ya Bu.. 

Oh yooo….   
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Wawancara Subjek 3 Ketiga 

 

Pertanyaan Jawaban Koding Catatan 

Selamat siang bu, ini 

dimulai ya bu.. 

Oh yoo,, piye?   

Ibu ada makna yang 

didapatkan nggak ya bu 

menjadi guru SLB/B? 

Banyak..banyak..maknanya banyak sekali lia. 

Aku menemukan banyak hal bahwa anak anak 

yang sering dipandang sebelah mata itu dia 

punya potensi yang tidak dilihat oleh banyak 

orang misalnya polos, jujur, 

kemudian….mm..apa, sek..mereka itu seperti 

malaikat, hatinya bersih, kemudian butuh 

motivasi ya bahwa kalau anak-anak tunarungu 

kalau didampingi dengan baik akan berkembang 

dengan baik. Lalu menjadi teladan lho malah 

aku merasa, contoh seperti ini. Contohe 

gini..anak harus menghafalkan banyak sekali. 

Kalau anak berminat itu, oke. Lalu saya pikir ini, 

anak ini mampu menghafalkan misalnya dialog 

gitu ya…dialog oh itu bisa seperti orang pada 

uumnya kadang malah dia lebih cepat 

menghafal. Hanya ekspresi yang perlu dibenahi. 

Ekspresi itu memang tidak gampang ya semua 

orang. Orang mendengarpun kadang-kadang 

kurang berekspresi. Nah anak tunarungu kalau 

diberi contoh itu mengerti. Jadi maksutku, dia 

orang yang sangat suci hatinya maka aku 

percaya kalau besok aku meninggal itu aku 

ditulungke oleh mereka. Aku memperlakukan 

anak-anak dengan baik. Seperti ini tadi, P1..anak 

P1 itu TK ya. Harus menghafal misalnya babak 

sandiwara misalnya babak satu, rajin dan malas. 

Kalau anak anak tunarungu juga begitu gampang 

dimintai tolong. Hebat. Anak tunarungu itu aku 

senengnya gini, mereka terlahir tidak tahu 

menjadi tahu setelah disini. Lalu, dia 

menemukan dirinya sendiri, lalu kami memberi 

motivasi, kamu harus bisa mengalahkan orang 

mendengar. Lalu itu dilaksanakan rata-rata anak 

kami itu juga sukses karna juga perjuangan 

sendiri. Kami juga bahwa disinilah keterkaitan 

antara guru dengan murid itu saling ya…saling 

mengisi sehingga hidupnya penuh makna bagi 

diri sendiri juga bagi orang lain, gitu ya. Bagi 

saya anak tunarungu itu tetep menjadi malaikat, 

malaikat yang harus berdiri, harus bisa melayani 

diri sendiri juga pada orang lain. 

E1 Menemukan 

makna 

Oh yaa..itu saja sih bu.. 

Terimakasih banyak ya 

bu. 

Ooh ya..sama-sama dek Lia.   
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Wawancara Subjek 4 Pertama 

 

Pertanyaan Jawaban Koding Catatan 

Baik dimulai sekarang ya 

bu. Umur ibu berapa ya? 

Saya sekarang sudah 52 tahun   

Pendidikan terakhir ibu 

apa ya? 

Saya terakhir S1 pendidikan   

Ibu disini jadi guru apa 

ya? 

Saya sekarang jadi guru kelas    

Kerja di Dena Upakara 

berapa lama ya bu? 

Baru..33..34 tahun. Mei ini 34 tahun dari SK 

nya.. 

 Lamanya bekerja 

Betah ya bu..kenapa to bu 

memilih menjadi guru 

SLB/B? 

Pada awalnya sih saya nggak tau. Kita kan lulus 

SPG. terus daftar cari kerja, begitu aja..terus 

Bruder dari Van Lith, karna saya SPG di Van 

Lith ya, disarankan kamu silakan daftar di 

Wonosobo. Nha..baru tau. Tahu kalo Wonosobo 

itu ada SLB itu tahu, tapi nggak nyangka kalo 

daftar di sini. Lalu disuruh tes masuk sama 

seorang Psikolog, Pak Utomo, dulu dosen 

psikologi Unika. Saya tes di rumah sakit jiwa 

Magelang. Ya saya tahu awalnya kalau mau 

kerja di SLB cuma belum pernah mbayangke 

kaya apa. 

  

Oh gitu ya bu..terus 

waktu diterima gimana 

bu? 

Terus waktu diterima langsung kerja disini. Kan 

magang dulu. Saya masuk itu tanggal 21 Mei 

1983. Itu magang istilahnya. Kan sambil untuk 

mengganti guru yang mau keluar kan saya ikut 

guru itu sampai akhir tahun pelajaran. Kalau 

tahun ajaran selanjutnya baru masuk kelas sama 

didampingin oleh suster. 

  

Dulu brarti ada training-

training gitu ya bu? 

Sama..sama sampai sekarang itu dilakukan untuk 

semua guru baru pasti mengalami latihan 

ya...latihan banyak hal dari didaktik metodik, 

psikologinya, audiologinya, banyak hal yang 

dilakukan. Jadi sama ya antara yang dulu sama 

yang sekarang. Itu tetep dilakukan karena 

memang warisan yang baik jadi tetap kami 

lakukan.  

  

Untuk training itu berapa 

lama bu? 

Kami mendapat pendampingan itu secara khusus 

oleh para senior dan para suster pembimbing 

kami mendapatkan bener-bener itu ada 4 tahun. 

Ya memang gradasinya beda. Tahun pertama 

lebih banyak dibimbing jadi mencontoh seperti 

apa pembelajarannya, lalu psikologinya yang 

pokok supaya tahu seperti apa anak-anak 

tunarungu itu. Ada teori dan praktik, kalau 

teorinya itu dari pemberian les, lalu kita praktik 

ditonton secara rutin oleh teman-teman yang 

seangkatannya dan juga oleh para pembimbing. 

Dan di evaluasi secara rutin. 
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Terus kenapa kok bisa 

bertahan sampai lama 

menjadi guru SLB/B? 

Pada awalnya sih tidak mudah. Stres juga bener. 

Stres banget. Saya kalau stres itu keliatan waktu 

batuk. Nah itu brarti saya stres, tanda-tanda stres. 

Pada awalnya seperti itu, karena sesuatu yang 

baru..orang kan tahunya kalau anak-anak nggak 

bisa bedaian mana guru baru dan mana yang 

lama. Anak-anak itu sebenarnya tahu cara 

memperlakukan guru baru..di kelas itu mereka 

tahu, kalau ada guru baru ya udah dicuekin, 

nakal, padahal kalau ada guru lama mereka 

langsung manis. Tapi kalau cuma guru baru yang 

datang yaa ada ada aja polahnya. Mereka kaya 

ngerjain gurunya.Biasanya kalau guru baru 

dimasukin ke kelas-kelas yang kecil dulu  biar 

bisa memahami anak-anak, bagaimana dari 

membuka mulut. Semuanya itu harus dilakukan. 

Saya juga mulai dari kelas persiapan 1. Stres 

juga ngajar disana. Kami juga disini selain tes 

kemampuan juga ada tes fisik, kaya tes 

kesehatan, jadi harus sehat karena kan kita dekat 

dengan anak-anak jadi nggak boleh sakit 

menular. Saya kan kalau stres batuk-batuk, 

malah dikira TBC. Saya sampai rontgen dua kali. 

Itu bukaan..karena batuk itu karena tingkat stres 

saya tadi. Kitanya sih katanya kuat tapi fisiknya 

tetep. Kalau dicuekin sama anak-anak bikin stres. 

Saya kan awalnya 3 tahun di kelas kecil, ya stres 

juga di kelas anak kecil terus. Nha lalu kok 

rasanya gimana, bagi saya kok nggak 

berkembang. Akhirnya saya diberi kelas tertinggi 

itu kelas 6. 
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S4 

Gejala atau akibat 

stres 

 

 

 

 

 

Masalah yang 

membuat stres 

 

 

Oh gitu..terus di kelas 6 

gimana bu? 

Ya stres juga karna ada satu anak yang nggak 

mau ngomong sebulan. Dia pengen 

membuktikan gurunya pinter apa nggak. Padahal 

saya sudah 3 tahun tapi ada yang nggak mau 

nyapa sama saya. Satu anak itu cuek banget sama 

saya. Satu anak namanya E itu nggak mau nyapa. 

Ya biasa kalau dikelas, tapi ya nggak mau nyapa. 

Lalu suatu saat saya tahu segalanya, saya cari 

tahu kan, waktu dia nggak tahu tapi saya tahu 

semuanya baru kena hatinya dan anaknya 

akhirnya mau terbuka dengan saya. Itu 

pengalaman yang berharga buat saya. Di depan 

anak-anak kan kita harus menunjukkan kalau kita 

itu bisa.  

 

 

 

 

 

 

 

P2 

Masalah yang 

membuat stres 

 

 

 

 

 

Setelah itu ada 

perpindahan kelas nggak 

ya bu? 

Ya waktu itu hanya 3 tahun di kelas bawah. Saya 

langsung di kelas yang kelasnya kelas gede terus, 

ya.. kelas 6 kelas 5 kelas 6 kelas 5, selain aku 

kepala sekolah to, pernah kepala sekolah. Lalu 

kepala sekolah dua kali, saya mengajar mulai 

 Pernah menjalani 

peran sebagai 

kepala sekolah 
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TB, nah saya mengajar di paling awal.  

Oh pernah menjadi 

kepala sekolah dua kali 

ya bu? Tahun berapa 

sama berapa ya bu? 

Saya kepala sekolah pertama….tahun 1997 

sampai 2004. Lalu yang keduanya 2006 sampai 

2010 ya….eh yang pertama dua ribu berapa tadi? 

Dua ribu empat ya? Yang kedua 2010 sampai 

2013.  

  

Kalau jadi kepala sekolah 

lebih banyak 

tanggungjawabnya ya 

bu? 

Ya…..apapun yang terjadi nek kepala sekolah itu 

hanya tugas tambahan. Sebenernya tugasku tetep 

guru yang mendapatkan tugas tambahan menjadi 

kepala sekolah.   

  

Terus, relasinya ibu 

dengan anak anak 

bagaimana? 

Belum pernah lihat kelasku ya? Tapi tadi 

lihat..eee…lihat aku mimpin ibadah 

to…bagaimana relasinya, harus melihat 

semuanya. Anak-anak kan juga nggak..nggak 

anu to..kalau tadi pas doa Rosario yang anak 

kecil ngobrol sendiri nggak masalah karena aku 

salah sendiri. Aku mengakui bahwa aku terlalu 

lama awalnya tadi. Jadi nggak masalah bagiku. 

 Hubungan dengan 

anak didik 

Kalau respon anak-anak 

dengan ibu bagaimana? 

Baik..besok tanya sama anak-anak saja (tertawa)   

Kalau dulu awal-awalnya 

bu? 

Iiiiiih, awalnya juga sama tadi yang 

ngalami..saya pernah pengalaman tiga tahun 

pertama itu..kalau responnya bagus. Nek anak-

anak kecil kan lebih mudah. Yang anak besar, 

saya lebih…lebih stresnya di anak besar. Saya 

untuk penerimaan itu tidak gampang tadi untuk 

mengambil hati anak tadi. Yang penting bahwa 

kita menunjukkan diri bahwa saya mampu. 

Kalau anak kecil lebih gampang. Indah…di anak 

kecil juga indah. Saya inget kok…ada anak sing 

pinteeer ngomong tapi ternyata apa yang 

diomongkan itu nggak bisa ditulisi gimana..terus 

setiap anak nulis terus aku sak individu dia, kartu 

kartu kartu…tahu tahunya sudah bisa itu kapan 

sudah lupa aku..indahnya disitu. Seneng deh 

pokoknya.. 

 Masalah yang 

membuat stres 

Waktu pertama kali 

ngajar anak gede pernah 

ada masalah nggak bu?  

Pasti…kita belajar komunikasi dengan anak-anak 

itu pasti. Pasti mengalami..apa..salah 

komunikasi, juga kita kadang kurang paham apa 

yang…kan anak kan mmm…..anak itu kan 

macem-macem ya, ada yang ekspresif ada yang 

tidak. Kalau yang diem itu kan kita harus pandai-

pandainya untuk menggali apa to yang kamu 

mau. Kalau yang ekspresif kan enak suka dan 

tidak suka terungkap. Dan itu memerlukan suatu 

pengalaman, maksutnya pengalaman dan juga 

memerlukan suatu hati. Kalau kita A ya 

sudah..kalau kaya gitu ya sudah nggak jadi. Tapi 

kalau “ada apa to?” kita mau tetep mau mengenal 

justru kita mengikuti anak tetapi kita yang mau 

 

 

 

 

 

P2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah yang 

membuat stres 
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masuk ke dunia anak. Kalau kita nggak mau ke 

dunia anak, nggak jadi. Kita diterima atau tidak 

itu karena kita mau masuk ke dunia mereka. 

Kalau kita arogan..maksutnya sikap kita “wong 

aku guru kok” nha yang kaya gitu nggak jadi. 

 

 

 

E1 

Jadi seperti jadi kelurga 

bagi mereka? 

Iya..jadi ibu, jadi kakak, jadi apapun..jadi 

sahabat. Sehingga apalagi kalau anak berani 

curhat, itu ya bagus. Gayane kan dieem rahasia 

kalau anak-anak..suarane padahal banter..bilang 

jangan keras-keras, padahal kan kedengeran. Nah 

seperti itu. Sehingga kalau kita menjadi guru dan 

anak bisa menjadi curhat…pokoknya kalau kena 

hatinya itu sudah..apapun gampang. Nggak usah 

kita ngotot-ngotot sampe mmm...nggak 

usah..ngapaiin.. 

 Peran guru SLB/B 

Dulu ambil hatinya lama 

nggak ya bu? 

Kan ngambil hati anak kan beda-beda. Satu anak 

ada…saya punya anak tujuh, macem – macem 

banget. Ini kan..caranya ini seni ya..guru ki 

jenenge seni. Kan tadi yang aku ceritain itu. 

Kalau anak besar kan dikasih tahu langsung tahu, 

kalau anak kecil kadang-kadang kita harus ngotot 

ngomongnya biar mudeng. Nah..kalau anak besar 

itu udah, kita diajak bicara kamu mau apa 

to..ditatapkan masa depan. Tahu resikonya kalau 

kamu seperti ini resikonya ya ini. Pilihlah, wong 

anak sudah bisa memilih mana yang baik dan 

mana yang tidak. Nggak usah tegang-tegang. 

Makanya kalau anak besar itu lebih enak. Kalau 

nesu, marah kan kadang kadang dia marah. 

Nggak usah kita langsung nanya kenapa..nggak 

usah. Biar tenang dulu, minum, diambilkan apa, 

terus udah. Ditanyain juga “mau cerita?”. Nah 

gitu saja. Kalau mau minum ya saya ambilkan 

minum. Ini yang depan ini (menunjuk anak yang 

ada di depan kelas) emosinya tinggi ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2 

 

Ibu memegang berapa 

anak ya bu? 

Sekarang ada 7 anak, cuma pernah pegang lebih 

dari 7..dulu pegang 14 anak. Pernah pegang 

segitu.  

 Beban kerja 

Idealnya buat guru 

SLB/B itu berapa anak 

ya? 

Kalau SD itu delapan…SMP sing delapan ya? 

Sepertinya delapan.  

  

Disini gurunya banyak 

bu? 

Ya banyak. Banyak banget ada tiga puluh tiga 

atau berapa..tapi kan macem-macem.  

  

Kalau hubungan ibu 

dengan rekan kerja? 

Tanya bapak kamu…..(tertawa).. kalau aku, 

baik-baik saja, dimanapun juga, enjoy saja 

dengan berbagai macam orang, dengan berbagai 

macam umur, kan beda. Apalagi sekarang 

banyak yang muda-muda bikin seneng. Seger.. 

 Hubungan dengan 

rekan kerja 

Pernah ada masalah 

dengan mereka? 

Kalau beda pendapat mah sering lah ya..tapi kan 

diselesaikan di rapat..didiskusikan gitu. Yang 

P2 Masalah yang 

membuat stress 
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sudah ya sudah. Biasane beda pendapat ya 

bagaimana pelayanan pada anak kan orang 

pendapatnya beda-beda. Tapi semuanya kan 

memperkaya kita. Harus memang..kita harus 

pandai  

Kalau relasi dengan 

keluarga? 

Saya sudah menikah baru 25 tahun. Jadi dulu 

waktu masuk sini masih lajang. Saya ini dengan 

murid-murid masih…banyak murid yang SMP 

lho..saya kan dulu masuk 18 tahun, sedangkan 

anak-anak SMP kan umurnya ada yg lebih besar-

besar kaya 19 tahunan. Dulu sama sekarang 

tingkatannya sama, cuma beda nama aja hanya 

peraturannya tetep.  

Kalau hubungan saya dengan keluarga itu baik. 

Dengan suami dan anak baik baik.Kami kan juga 

aktif di ME gereja, jadi itu ya menguatkan 

kepasutrian kami. Kan apapun yang terjadi kan 

harus bisa menjalin…minimal itu hidup tetap. 

Saya kan orang ME yang harus mengembangkan 

ME itu kan berarti saya harus hidup..kami harus 

menjadi iklan hidup, dadi ora jarkoni. 

Bagaimana orang mau tertarik itu kalau saya 

tidak bisa…meskipun masih walaupun 

kemampuan saya terbatas. Tapi mencoba untuk 

itu. Kan manusia dimana-mana kekurangan juga 

ada.  

 Hubungan dengan 

keluarga 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan subjek 

Kalau ibu itu dalam 

keluarga, anak keberapa 

bu? 

Saya itu anak pertama dari enam bersaudara. 

Lima perempuan dan satu laki-laki. Laki-lakinya 

di tengah. Semuanya masih sehat semua dan 

berkeluarga. Adek nomor dua itu guru SD, di 

Kalimantan. Nomor tiga guru di SDPL 

Ambarawa, nomor empat yang laki-laki di PT 

KAI, lalu yang ke lima itu perawat di 

Kalimantan, yang keenam dulu pernah kerja di 

rumah sakit tetapi sekarang harus pulang ke 

rumah orangtua. Orangtua saya masih sehat 

semua dua-duanya, sudah tua tetapi masih. Kalau 

bapak itu dulu jadi buruh, tukang kayu…tukang 

batu. Tukang batu bukan kayu. 

 Latar belakang 

keluarga 

Dulu waktu memutuskan 

untuk merantau, orangtua 

tidak masalah bu? 

Ke wonosobo kan mau kerja melamar pekerjaan. 

Lulus SPG, lulus langsung daftar ke sini, itu 

langsung. 

  

Pernah ada masalah 

dalam keluarga bu? 

Jarang yaa….biasanya waktu awal-awal 

berkeluarga muda, biasanya masalah anak, 

pembantu. Itu masalah berat. Kan harus bawa 

anak ke sekolah kalau pembantu tidak datang. 

Kalau tidak datang itu..waduuuh paling nangis, 

stres betul. Biasanya gitu. Tapi kalau udah 

sampai sini kan suasananya beda. Anak-anak sini 

kan lucu,biasanya gitu. Awal-awal…itu sudah 

 

 

 

 

 

S1 

 

 

Masalah yang 

membuat stres 

 

 

 

Akibat atau gejala 

stres 
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sesuatu yang rutin. Keuangan..keuangan kan juga 

sulit di awal hidup berkeluarga. Rasanya kalau di 

sekolah itu malah saya bisa memisahkan 

masalah..di jalan kan saya sambil nyanyi. Doa 

bapa kami, berdoa gitu. Sampai di sekolah itu 

lihat anak-anak itu obat.  

 

 

 

 

E2 

E3 

Dulu anak pertama sering 

dibawa ya sekolah? 

Iyaa…sebetulnya ada pembantu, tapi kan 

pembantu kadang-kadang tidak datang. Untung 

saya punya budhe Y, jadi lumayan sering saya 

titipin dulu. tapi kan kalau terus-terusan juga 

nggak enak. Jadi kalau ada apa-apa ya dibawa. 

Disini kan ada kamar UKS jadi saya tidurkan 

disitu. SD juga pulang sekolah itu..titip di kelas 

menjahit. Anak saya yang pertama kan manis 

jadi nggak pernah nakal…jadi eh malah ikut 

jahit. Kalau pas anak kedua sudah nggak begitu.  

  

Perannya ibu itu apa aja 

sih bu? 

Kalau saya sebagai wali kelas ya jelas ya wali 

kelas itu tanggung jawabnya banyak selain 

menjadi guru, mendidik, tapi juga tadi to…anak 

itu bagaimana bisa terbuka kepada kita sehingga 

saat ada masalah-masalah bisa terselesaikan. Jadi 

kita menjadi ibu, menjadi kakak, menjadi teman. 

Indahnya menjadi guru itu seperti itu. Kalau 

menjadi kepala sekolah lain..indah menjadi guru. 

Menjadi kepala sekolah itu juga bisa mencinta, 

tapi kalau menjadi guru kelas itu..cintanya itu 

akan terbawa dan….tapi memang harus hati-hati. 

Bahwa apa yang kita lakukan itu mesti akan 

tertanam pada anak. Makanya jangan sampai kita 

memberikan hal yang negatif. Karena ini bener-

bener kita kan teruuus..apalagi disini kita kan 

dua tahun. Jadi fotokopi, anak-anak bisa menjadi 

fotokopi sampai tulisan pun akan terfotokopi 

oleh anak-anak. Diconto persis. Gaya kita, 

umpama saya tidak ada. Anak terus diminta 

mimpin dulu, gayanya persis gayaku. Karena 

anak tunarungu itu pemata jadi gerak gerik guru 

itu akan dilakukan persis. Sehingga kita harus 

benar-benar menjadi contoh yang baik. 

Apapun…dari bertutur kata, dari berpakaian, dari 

cara menyampaikan pendapat, apalagi anak-anak 

yang besar itu kan mudah sekali. Bisa melihat 

dan tidak…..kalau anak kecil mudah melupakan 

hal-hal kalau kita salah. Anak besar tidak seperti 

itu. Kadang ya pernah marah-marah tapi saya 

harus tetep cepet rekonsiliasi. Meskipun ya anak 

membuat mangkel ya anak ada. Tapi saya tanya 

sudah selesai dan saya minta maaf. Tapi kamu 

juga bersalah, kamu juga harus minta maaf sama 

saya. Saya juga minta maaf karena saya tidak 
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S1 

P2 

 

 

Peran menjadi guru 

SLB/B 
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sabar. Kalau saya marah, anak-anak bilang hati 

Ibu tidak damai. Begitu. Memang saya, wajah 

saya itu sudah keliatan.  

 

 

Kalau pengalaman jadi 

kepala sekolah gimana 

bu? 

Kepala sekolah kan istilahnya lebih ke 

manajerialnya ya, juga….untuk pekerjaan sih 

yang namanya pekerjaan bisa dilihat. Pasti bisa 

lah, siapapun pasti bisa kalau mau belajar. Untuk 

mengatur istilah manajerial, jadwal sekolah atau 

apa apa apa..kita kan berbagi, kepala sekolah kan 

tidak bekerja sendiri. Jadi teamwork. Jadi ya kita 

harus yaaa..memang banyak suka dan dukanya. 

Ya momong istilahe ya banyak orang kan beda. 

Kadang kebijakan kita kan tidak….bisa membuat 

orang senang. Tapi itu harus dilakukan. Kadang-

kadang punya idealis yang tinggi. Tapi orang kan 

tetep harus punya idealis. Kalau nggak punya 

kan nggak jadi. 

 Masalah yang 

dihadapi 

Dulu jadi kepala sekolah 

juga menjadi guru bu? 

Iya…saya juga pernah menjadi guru agama.   

Ada kesulitan selama 

menjadi guru selama 34 

tahun ini bu? 

Kesulitan pasti ada tapi enjoy aja. Biasanya 

kesulitannya itu bagaimana memahami anak. 

Belum tentu saya sudah sekian lama saya 

memahami betul. Tidaaak. Saya harus belajar 

setiap hari. Ada hal-hal lain yang kita sudah 

mencoba untuk itu eh..ternyata kok apa yang aku 

tangkap beda dengan yang dia mau. Menyelami 

anak itu belajar setiap hari karena anak itu kan 

beda-beda dan sangat individual. Jadi itu kita 

harus belajar terus setiap hari. Juga belajar 

bagaimana kita mendidik anak yang bener karena 

cara pembelajarannya pun memiliki metode yang 

sama tapi bagaimana kita menerapkannya itu 

beda dari tahun ke tahun. Saya mengajar kelas 

enam itu kan sudah berpuluh-puluh kali.  Tapi 

kan beda dengan kelas yang dulu, teknik-

tekniknya kita tetep beda. Beda banget. 

Pokoknya kita harus belajar.apalagi sekarang 

harus belajar IT. Ketinggalan kalau nggak, bisa 

dibohongin anak. HP aja aku udah dianu..kalah 

dengan murid-murid. Ngatur LCD kalah dengan 

V yang tadi itu. Nah itulah kita harus melihat 

anak dari segi positifnya. V itu kalau disuruh 

belajar nggak mau tapi kalau sudah keterampilan 

menari dan tangan, waaah…LCD beres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1 

Masalah atau 

hambatan menjadi 

guru SLB/B 

Lanjut ya bu, ada 

permasalahan apa yang 

dialami selama menjadi 

guru? 

Kalau sebagai guru yang tadi ya, waktu awal-

awal itu bener-bener stres nya itu tadi. Bahkan 

sampai di rontgen barang dikira TBC. Lalu sudah 

eee….sekarang saya sudah bisa mengatur dan 

mengolah stresku, mengolah kesulitanku, kan 

sudah banyak pengalaman. Sehingga kalau 

 

 

 

 

 

 

Faktor eksternal 

(pengalaman, 

waktu, peristiwa 

hidup yang positif) 

yang memengaruhi 

pemilihan coping 
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dibilang stres, ndak…stresnya dulu waktu awal-

awal. Kalau sekarang sudah pengalaman, sudah 

mapan ya. Pikirannya juga karena memang kerja. 

Inilah bahwa aku menganggap pekerjaan ini 

membuat aku menjadi hidup to. Jadi tidak hanya 

mencari uang. Bahwa aku disini tempat aku 

melayani, tempat aku mendapatkan banyak 

disiniseperti bapak kamu kalau bukan jadi guru 

SLB tidak akan keliling Indonesia. Ya sama aku 

juga. Aku merasa pinter itu disini. Dipinterkan 

oleh para suster. Sehingga aku memiliki 

kemampuan untuk memahami apa itu tunarungu. 

Sehingga aku digunakan oleh orang lain, oleh 

provinsi, oleh sekolah lain untuk ngisi penataran 

atau apa. Berkatnya dari situ. 

 

 

 

 

 

 

E1 

 

 

 

Memaknai 

pengalamannya 

Makanya bisa bertahan 

lama ya bu? 

Iya. Karena aku tau aku merasa menjadi orang, 

disini. Dari anak-anak ini saya bisa menjadi 

orang. Mereka yang membuat saya menjadi 

orang, saya menjadi pinter, saya bisa bersekolah, 

saya bisa keliling Sumatera, Kalimantan. Saya 

tahu Batam, Medan, Makassar. Sehingga saya 

bersyukur. Nah cara mensyukuri dengan saya 

kerja dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh 

surut. Karena usia, iya pasti, surutnya bukan 

semangat tapi tenaga yang berkurang. Tapi 

semangatnya ya….masih berkurang dari yang 

dulu tapi tidak boleh menyurutkan itu. 

Semampunya tapi yang maksimal. Itu cara 

mensyukuri. Melaksanakan tugas dengan baik. 

Memberi contoh yang baik, lewat sikap hidup 

kita. Kita bisa hidup berkeluarga juga menjadi 

contoh juga. Kalau memang kalau eee….hati kita 

tidak positif kan keluarnya juga tidak positif kan, 

sehingga kita harus memiliki bank..bank cinta 

yang banyaaak depositnya. Nah itu…harus diisi 

deposit bank cintanya ini, sehingga yang keluar 

juga akhirnya cinta. Jadi semakin lama stresnya 

hilang.  

E1 

 

 

 

 

 

 

E1 

 

Memaknai 

pengalamannya 

Kegiatan ibu selain 

menjadi guru SLB/B itu 

apa bu? 

Apa ya…kalau di lingkungan ya, di gereja 

menjadi Prodiakon, terlibat di 

kepengurusan..menjadi tim ME, Married 

Encounter. Saya distrik 5 Purwokerto. Di 

lingkungan ya biasa saja. Kalau di paroki bantu 

Pak W buat koor, membantu untuk kursus 

perkawinan, seksi keluarga tetapi saya 

membantu. Pokoknya yang tentang keluarga-

keluarga. Kalau sembahyangan calon manten ya 

saya dengan Pak W. Pokoknya kami selalu 

berdua, memimpin ya berdua. 

 Kegiatan selain 

menjadi guru 

SLB/B 

Oh iya bu..mmm Oh iya nggak papa.    
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mungkin cukup disini 

dulu bu, lain waktu bisa 

disambung lagi. 

 

 

Wawancara Subjek 4 Kedua 

 

Pertanyaan Jawaban Koding Catatan 

Kita mulai ya bu, masalah 

yang paling diingat ya 

membuat stres itu apa bu? 

Tadi, penerimaan anak terus bagaimana 

mengatasi guru muda itu saya sampai batuk-

batuk. Sampai kalau tidur tuh mengigau, 

ngomong “Bunda Maria”. Padahal aku tadinya 

doa terus aku ngomong “Bunda, Ibu Maria, Ibu 

Maria” eh kebawa sampai mengigau. Padahal 

aku berdoa mungkin sampai gitu ya. Itu karena 

anak-anak, bagaimana anak-anak itu ngerjain 

gitu lho sebagai guru baru. Bener-bener. Tapi 

kan enak, kami dulu kan di asrama guru. Jadi 

kalau pulang ya nangis-nangis bener. Kami 

nangis bareng-bareng. Terus baru sesudah itu 

nangis sekeras-kerasnya. Ada teman yang 

nangisnya keras banget karena anak-anak di 

sekolah rewel wae. Ya anak-anak bener-bener 

rewel. Kalau anak gede kan beda, rewelnya itu 

beda. Kalau tidak suka ya masih bisa…hanya 

diam saja, tidak mau bicara, kalau anak kecil 

kan polahe waaaah…nangis atau apa..wah wes 

macem-macem. Yang bener-bener membuat 

kepikiran itu kalau saya melakukan sesuatu yang 

memang benar-benar saya yang salah. 

Umpamanya, ngapain aku mengatakan hal itu 

atau kenapa aku melakukan hal itu. Kalau saya 

melakukan sesuatu ya sebetulnya…apalagi kalau 

menghakimi orang, saya sampai kepikiran. Kan 

lebih mudah sekali menghakimi orang.  

 

S4 

S1 

 

E3 

 

E6 
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- Masalah yang 

menyebabkan 

stres 

- Gejala atau akibat  

Stres 

Kalau anak gede 

masalahnya apa bu? 

Kalau anak gede..itu masa remaja sih, jadi 

banyak karena masalah hati juga. 

  

Kalau dengan perubahan 

kurikulum atau 

administrasi itu membuat 

stres nggak bu? 

Saya itu tipenya orang yang mau berubah, ada 

perubahan aku termasuk bukan orang yang….ya 

meskipun sampe stres ya mangkel-mangkel itu 

ya tapi aku mencoba mencari formulasi yang 

tepat menerapkan kurikulum tigabelas itu 

bagaimana sih. Aku mencari cara.Meskipun 

kadang mangkel, tapi aku tetap melakukan, mau 

mencoba. Aku orang yang mau belajar. Aku 

mudah adaptasi juga.  

 

S2 

 

 

P1 

P2 

E6 

 

Dulu kalau ibu stres 

gejalanya itu apa bu? 

Batuk..kalau yang psikisnya itu ya nangis paling, 

mengigau waktu tidur. Kalau pulang masuk ke 

kamar nggak keluar waktu dulu di asrama. Di 

dalem dieem..tetapi cara mengatasi stres waktu 

S1 

 

 

 

Gejala atau akibat 

stres 
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itu saya nulis juga. Kami banyak diajak nulis, 

juga dulu ada suster A biasanya hari Sabtu bisa 

mengungkapkan ke suster A. Kalau sekarang 

biasanya kalau stres bisa sampai ngimpi ya. 

Saya nggak pernah melampiaskan sampai apa. 

Biasanya saya ngimpi, terus bawa dalam doa. 

Yang jelas itu aja sih.  

E2 

P5 

 

E6 

E3 

Kalau lagi stres kadang 

konsentrasinya ngebleng 

nggak bu? 

Ah enggak sih..mungkin aku termasuk orangnya 

tidak ekstrovert jadi kegalauan saya tidak 

dipublikasikan, jadi ya diam. Umpama saya 

tidak tau saya biasanya bertanya, tapi kira-kira 

kalau saya sudah tanya tapi nggak tau ya saya 

diem mengamati dulu. Saya nggak nangis sampe 

bengok-bengok ya enggak. 

 

 

P3 

P5 

 

Kalau pas lagi stres, ibu 

sering melakukan apa 

yang membuat perasaan 

ibu tenang? 

Saya biasanya ya minum, kalau di kelas ada 

anak nakal ya saya menghadap ke papan tulis 

buat menenangkan, ambil nafas panjang sambil 

bilang “Gusti nyuwun kawelasan” gitu.  

P5 

 

Faktor kontrol diri 

Pernah sampai marah? Pasti lah..wajahku aja kelihatan. Mungkin 

mulutku tidak tapi wajahnya kelihatan ya. Saya 

termasuk tidak suka itu memang….tetapi tetap 

bisa mengendalikan diri. Meskipun aku tidak 

suka tetapi masih bisa ngikutin, ber-

hehahehe..dan saya biasanya mudah untuk 

memberi maaf, itu saya mudah. Jadi umpama 

orang tidak suka pada saya, saya malah tak 

cedhaki. Saya menyapa terus, umpama dia tidak 

membalas ya terserah. Tetapi saya tidak boleh 

terpengaruh oleh orang lain. Perasaanku tidak 

boleh dipengaruhi oleh orang lain. Paling aku 

mangkel tapi aku mencoba untuk tidak. Misal 

tidak disukai sampai mungkin aku tidak tahu 

siapa orang itu, ya karena saya biasa saja. Juga 

kepada anak-anak juga seperti itu. Tapi kalau 

anak-anak kelihatan suka dan tidak suka itu 

kelihatan. Tapi saya merasa anak-anak cinta 

saya. 

P5 

 

 

 

 

 

 

P2 

 

 

Ada cara khusus buat 

mengalihkan masalah 

yang tadi biar nggak jadi 

stres? 

Kalau saya di kelas, biasanya saya keluar lihat 

tanaman depan kelas. Saya stres umpama mau 

ujian, persiapannya gitu, kalau ujian ya saya 

juga ikut stres, saya keluar nyabutin rumput atau 

apa, nyirami tanaman, motong-motong. Itu 

matanya langsung lihat hijau jadi enak. Saya 

lebih ke tanaman. Kadang-kadang kalau istirahat 

saya pas nggak minum atau pas puasa gitu saya 

nyabuti rumput. Seneeeng banget. Sambil 

nyanyi-nyanyi. 

 

 

 

 

E2 

 

Kalau lagi menghadapi 

masalah, ibu mencari 

dukungan dari orang lain 

Yaa…kalau masalah..masalah anak umpama ya, 

saya mesti cerita pada teman. Aku punya anak 

kok gini ya piye carane. Kita pasti selalu 

P3 
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nggak bu? berbagi. Dulu waktu jadi guru baru mmmm…di 

asrama selalu cerita..indahnya dulu itu karna 

berasrama bareng jadi waktu sharing temen-

temen pasti ngasih tahu carane jangan gitu..itu 

sangat-sangat mendukung. Mendukung 

kekerasanannya dan keberhasilan kita. Kalau 

sekarang tidak ada asrama tapi waktu istirahat 

bisa cerita bareng-bareng. Juga sebetulnya ada 

KKG, Kelompok Kegiatan Guru, kelompok 

anak kecil, kelompok anak besar. Nah disitu kan 

terus..selain mengungkapkan materi-materi 

tetapi juga piye to cara mengatasi..aku kok ora 

iso mulang iki to, atau kesulitan memasukkan ini 

itu, biasanya siapa yang bisa itu memberi tahu, 

memberi contoh. 

 

 

P3 

 

Berarti ada dukungan dari 

orang lain ya bu? 

Lebih lebih suami. Suami kan tempat mengadu, 

tempat mencari solusi bersama, pertama suami. 

Udah sih. Kalau teman-teman ya juga..tetapi 

biasa-biasa saja. Kalau masalah pekerjaan ya 

dengan teman-teman dengan sesama angkatan, 

senior. Tapi juga sharing-sharing dengan teman-

teman yang masih muda, itu juga. Tetapi paling 

sering saya cerita dengan suami. Apapun.  

P3 Faktor dukungan 

suami menjadi 

faktor utama 

memengaruhi 

pemilihan coping  

Pernah bawa masalah di 

sekolah ke rumah nggak 

bu? 

Bawa tapi bawa untuk cerita gitu ya. Biasanya 

Pak W pintar untuk mendengar. Saya yang 

kurang pintar mendengarkan, sudah memberi 

komentar dulu. Pak W pintar mendengar jadi 

enak.  

  

Pernah tidak kalau ada 

masalah malah 

menghindari? 

mmm…aku lebih menghadapi kok tetapi aku 

juga tidak suka konfrontasi. Aku lebih berani 

menghadapi tetapi aku tidak suka konfrontasi 

gitu.  

P2  

Kalau masalah itu juga 

diarahkan ke kegiatan 

keagamaan nggak bu? 

Saya akan umpama bermasalah dengan orang, 

sekarang sih udah jarang ya mungkin sudah tua 

kali ya…dulu waktu muda kadang-kadang..itu 

lebih baik saya akan datang..salah apa ya. Tetapi 

berdoa juga iya. Kalau dengan orang 

ya…umpama pas menjadi koordinator di 

sekolah kan tidak semua orang suka. Tidak 

semua orang sesuai dengan kebijakan kita. 

Kadang-kadang kan orang ada yang tidak suka 

ya kita tidak bisa menuntut karena bukan 

mencari penggembira. Kalau tugas ini harus 

dilaksanakan ya mau apa lagi. Tapi kan ada yang 

tidak suka ya saya tak doakan, tak novena-ke. 

Sehingga bagaimana saya novena itu supaya dia 

nganu bukan…tetapi supaya saya bisa menerima 

dia. Umpama orang itu menghindar tidak mau 

menyapa, ya saya berdoa biar saya bisa 

menyapa. Kalau kita menyapa kan pasti orang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E3 

Faktor usia 

memengaruhi 

pemilihan coping 
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akan risih juga, gitu. Ya memang 

tidak…manusia itu tidak sempurna, tetapi 

mencoba untuk itu.   

Ibu cenderung 

merencakan untuk 

menyelesaikan masalah 

atau langsung aja 

selesaikan? 

Kalau masalah di kelas, ya masalah anak ya 

tidak terlalu besar yaa…tidak punya masalah 

yang besar. Tapi pasti ada perencanaan kita 

untuk menyelesaikan. Seperti tadi ya, saya 

membuat kebijakan umpama, terus ada orang 

yang tidak suka, dan bagaimana orang itu tidak 

suka tetapi tetap harus melaksanakan. Nah saya 

akan harus punya trik untuk mendekati. Ya saya 

mencari cara, misal lewat orang lain jadi minta 

tolong orang lain. Kan kadang-kadang hati tidak 

mempermasalahkan mungkin. Saya dengan Pak 

D mungkin bisa enak saja. Mungkin kalau saya 

dengan Bu L tidak ada masalah. Tetapi mungkin 

kalau bicara mungkin tidak sesuai. Bagaimana 

cara? Kalau misal Pak D dekat Bu L ya minta 

tolong Pak D untuk berbicara dengan Bu L. jadi 

lewat orang lain ya. Ya pokoknya kalau saya ada 

masalah saya akan mencari cara untuk 

menyelesaikan masalah itu. Mendekati orang itu, 

tidak langsung minta maaf tetapi akan tetap 

mendekati orang itu. 

 

 

P1 

 

 

 

 

P3 

Masalah yang 

membuat stres 

Ada dampak yang 

dirasakan nggak bu 

setelah melakukan usah 

untuk menghilangkan 

stresnya itu? 

Iya seger. Wong tadi cuman menghilangkan 

stres, kejenuhan, stres ujian dengan merumput 

itu ya udah dampaknya masuk udah seger. Udah 

enak. Stres saya nggak berlarut-larut gitu 

pokoknya harus segera selesai. Tapi itu kalau 

masalah hal-hal yang sepele. Tapi kalau yang 

berat ya…pasrah lah sama Gusti. Kita tapi tetap 

usaha. Kalau nggak berhasil ya udah pasrah 

sama Gusti. Kalau abis cerita itu lega, karena 

cari solusi bersama dengan Pak W kalau di 

rumah. Karena itu ya didengarkan. Kalau cerita 

dengan Pak W, enak didengarkan. Kalau saya 

langsung mengomentari jadi Pak W kalau mau 

cerita juga bilang “saya mau cerita, dengarkan 

ya”. Kalau saya cerita Pak W sudah tau kalau 

saya minta didengarkan. 
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Dampak positif  

Pernah ngerasa putus asa 

nggak bu selama jadi guru 

SLB/B? 

Enggak pernah sih. Seneng aja sih.    

Faktor yang memengaruhi 

iBu Utuk mengatasi stres 

itu apa ya bu? 

Saya punya keluarga, punya suami dan suami 

sangat mendukung sekali. Bisa menjadi 

pendengar yang baik. Itu keuntungannya. Jadi 

pendengar yang baik yang bisa membantu untuk 

itu. Dan kita juga mempunyai teman-teman, 

sahabat yang..buat cerita. Tetapi memang 

keluarga, suami itu yang sangat utama. Kalau 

E7 

 

 

 

 

 

 

Faktor yang 

mendukung 

 

 

 

 

Faktor yang 
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yang menghambat itu ya sebetulnya karena 

keegoisan kita yang tidak berani membuka diri 

saja sih. Masalah-masalah, desas-desus 

diselesaikan ya. Ya pokoknya harus berani 

rendah hati itu aja. Kalau tadi masalah dengan 

umpama kita sebagai yang buat kebijakan itu ya 

harus rendah hati lah, mendekati orang. Gaya 

kepribadianku itu sebenernya penolong jadi 

pengennya aman-aman aja. Jadi kalau bisa 

jangan ada konfrontasi.  

 

 

 

 

 

P2 

menghambat 

Selama 34 tahun sebagai 

guru SLB/B itu, makna 

yang ibu dapatkan itu apa 

bu? 

Banyak berkah. Saya menjadi orang. Saya 

menjadi orang..meskipun kegunaan saya tidak 

tahu seberapa tetapi saya merasa berkembang 

sangat pesat disini. Saya nggak pernah kepikiran 

putus asa, cuma waktu awal-awal dulu ya nangis 

atau apa tapi itu bukan putus asa. Belum pernah 

kepikiran untuk keluar juga sih. Istilahnya aku 

hanya pensil saja, Tuhan yang menuliskannya. 

Itu bahasanku hari ini. Aku hanya sebagai 

pensil, alat tok. Tetapi yang mengatur itu Tuhan. 

Makanya aku merasa kalau ada susah, ya aku 

sudah merasa kesusahannya rasanya itu hilang, 

aku lebih banyak merasa enjoy aja. Karena aku 

merasa berkahnya itu. Sungguuh, aku menjadi 

pintar, aku menjadi banyak hal..aku bisa pergi 

kemana-mana, semua didapat dari sini. Datang 

nol, saya dididik oleh para suster-suster Belanda, 

bagaimana mengajar menjadi guru yang baik. 

Itu. Makanya suka duka, dukane ndi 

yo..dukanya hanya masih kadang kesulitan 

memahami anak. Dukanya kalau ada..saya tidak 

bisa membantu anak. Nah itu sedih. Senangnya 

kalau anak..ada perubahan. Perubahan apapun 

lebih-lebih perubahan sikap, juga perubahan 

memahami pengetahuan. Dan saya bukan orang 

yang males untuk mencari alat, mencari gambar 

untuk apa-apa. Senengnya nek anak berubah. 

Tulisan dari elek menjadi apik sedikit, dari 

nggak bisa tertawa menjadi bisa tertawa. Itu 

yang sangat membuat saya senang. Tinggal 

enaknya. Jadi itulah tinggal sukanya. Dukanya 

sedikit.  

E1 Menemukan makna 

Ya begitu bu, sudah 

cukup kok. Terimakasih 

banyak ya bu. 

Ya sama-sama..lancar skripsinya ya..   
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Wawancara Subjek 5 

Pertanyaan Jawaban Koding Catatan 

Nah dimulai ya bu Oh ya dek..   

Ibu itu pekerjaannya 

bertugas di mana bu? 

Di kelas dek..jadi guru kelas TK saya   

Ibu itu asli wonosobo? Bukan dek..saya aslinya kan Bantul Jogja. Jadi 

merantau. Disini kan kos dek. 

  

Kalau jadi guru SLB/B itu 

berapa lama? 

Sudah 26 tahun dek. Saya kan dari 1991, 16 

Januari 91. Tapi KTP ku udah disini lho dek, 

berarti aku pindah..tapi asline nggak tapi KTP ne 

disini. Lalu aku ikut disini, di bu P di kartu 

keluarga ini sebagai kerabat. Bu P itu yang 

punya kos. 

 Lamanya bekerja 

Dari awal pindah ke 

wonosobo bu? 

Dek..dari awal itu saya asrama lho dek, enam 

bulan. Terus saya kos disini sampai sekarang. 

  

Terus, ibu dulu kerja jadi 

guru SLB/B itu kenapa 

alasannya? 

Dek itu…itu kan dulu saya ee..apa ya..lulus 

sebetulnya sih sebetulnya kan yo 

nggak…sebetulnya ming diterima itu dek. 

Sebetulnya saya itu masuknya dulu…opo itu 

kuliah..pendaftaran saya daftar di UNY di 

Sadhar kan nggak diterima. Terus saya daftare di 

SGPLB itu terus akhirnya diterima. SGPLB kan 

yo guru..yang penting pokoknya waktu itu 

nggak taulah pokoknya guru. Ibu saya kan guru 

tapi untuk cita-cita guru itu yo nggak. Ning yang 

penting waktu itu kan aku kuliah. Terus nglamar 

di SGPLB itu diterima. Terus ketemu suster, ada 

suster M itu kan juga kuliah disana. Lha terus bu 

N kenal dengan suster suster PMY sini. Nah 

suster ini kan membutuhkan tenaga guru. Besok 

kalau aku udah lulus suruh kerja disini aja. Nah 

diajakin sama suster. Ya kebetulan duluan bu N, 

bu N itu tahun 88, nek saya kan 91. Karena 

waktu itu mau bareng bu N kan waktu itu nggak 

ada, apa ya..kan masih surat-surat itu kan lama 

to dek. Dulu kana da pendaftaran tapi harus tes 

dulu. tesnya kan dulu di Salatiga. Lha kaya nek 

bu N kan rumahnya salatiga, berarti kan kalau 

bu N kan langsung. Nek tempat saya kan…nha 

waktu itu bu N alamat lengkap di Bantul nggak 

tahu terus saya kan terlambat to dek jadi nggak 

bisa bareng sama bu N. Ndilalahe waktu itu sek 

bareng bu N ya pada di ISSI. Suster W itu kan 

kebetulan lulus SPG terus dia mau masuk suster 

tetapi dia harus berkarya dulu akhirnya 

kekosongan guru itu diisi suster W dulu itu. 

Baru tahun berikutnya menerima guru. Ya saya 

terus ngelamar itu dek. Terus ya diterima. Tapi 

ya harus melalui tes dulu gitu dek, tesnya di 

 Perjalanan hidup 

subjek sebelum 

menjadi guru 

SLB/B 
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semarang. Dulu tes itu sama bruder FIC..hooh 

dari FIC namanya bruder M kayake. Sek ngetes 

waktu itu selama tiga hari…tiga hari po yo aku 

lupa. Wong menginap kok de.  

Waktu tes itu saya bersama dengan ibuke M dek, 

tante M itu. Ning nek bu M itu masuk ke ibu 

asrama kalau aku guru. Tapi masuke duluan aku, 

aku kan januari, dia pertengahan. Tapi bu M 

kayake sudah empat tahun terus menikah. Kan 

aturannya boleh menikah kalau sudah empat 

tahun terus dia keluar. Bu M menikah terus 

langsung keluar. Itu. 

Terus kok bisa bertahan 

lama bu? 

Yo itu perjalanan yo dek. Sebetulnya itu nek 

nggak kerasa itu sering nggak kerasane itu lho 

dek. Kan nek di asrama…tapi dulu nek di 

asrama itu malah terus terang nggak kerasa itu 

dek. Saya itu nggak kerasane waktu itu kan ya 

yang saya kenal sek bagus kan bu N. Tapi waktu 

pertama kali aku masuk asrama itu, saya 

langsung di satu kamar dengan bu U sama bu T 

dek. Bu U sama bu T kan bisa dibayangkan 

seperti itu. Dulu kan saya minggu dateng, saya 

datenge minggu siang itu dek sendiri nggak 

diantar keluarga. Tetapi sama suster yayasan kan 

sudah maksutnya langsung saya dateng terus 

suruh di asrama itu. Nha ada sek njaga itu 

tukang masak namanya bu N itu apikan banget. 

Terus saya kan yang lain satu kamar kan banyak 

dek. Guru guru kan masih bujang waktu itu. Bu 

N itu satu kamar dengan bu M, bu T, terus siapa, 

pokoke penuh. Satu kamar sudah berempat. 

Terus kamar yang satunya itu bu K, bu W, bu 

Ko, terus siapa lagi. Ya penuh sekamar. Terus 

bu U kan cuma sama bu T. Waktu itu bu U itu 

sudah selesai kepala sekolah dek. Terus kepala 

sekolah yang saya ngelamar itu suster A. Suster 

A itu baik, yang ngantar saya ke asrama di 

bismo itu. Nah mbak U mbak T kan datangnya 

sore, kaget kok disitu udah ada orang. Saya kan 

di kamar soalnya. Waktu itu mbuh Bu U sama 

bu T itu ingat apa nggak saya nggak tahu, kalau 

saya masih ingat pengalaman nggak 

menyenangkan itu nggak pernah saya lupakan. 

Itu nggak di luruhi dek saya itu. Didiamkan dek 

bayangkan dek, satu kamar disini. Bu U di sini 

terus situ ada tempat tidur tingkat, bu T yang 

dibawah, saya yang diatas itu dek. Itu baju saya 

aja tidak di almari itu dek. Almari sudah penuh 

semua. Almari ne kan pendek tapi ada empat. Itu 

sudah dipakai bu U sama bu T. Saya itu bajunya 
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di tas. Iiih saya dalam hati dek, saya itu nggak 

kerasan dek yakin sumpah. Tapi saya itu mikir 

kok ora krasan, piyee iki. Saya tiap minggu itu 

pulang dek, kembali ke sini senin pagi dari 

rumah jam setengah 3. Naik bis terus sampai 

disini setengah 7. Nek di rumah saya mesti 

nangis. Itu nek bapak saya….saya kurus dek 

dulu padahal tadinya lemu dek. Terus bapak 

saya nesu nesu gara-gara saya kurus. Nek ibu 

saya kan harus bekerja itu lho dek, kan lulusan 

SGPLB. Nek guru itu kan harus bertahan. Ya 

aku cerita di rumah nek ora kerasan. Tetapi ya 

berjalannya waktu saya kan terus 

nginduk..maksute jadi guru bantu. Namanya bu 

Tu. Bu Tu itu orangnya baik banget, sabar dek. 

Ndampingi, aku suruh mulang. Kan beda ya dek 

sama teori. Sakjane yang guru guru baru itu juga 

ngerasakke dek, kaya waktu itu. Saya bisa 

ngerasakke itu dek, terus kesini kesini kan 

nganu…nek bu U bu T kan nek misale malam 

minggu itu kan nggak punya temen cowok kan, 

selama aku disitu itu bu U bu T itu tidak punya 

cowok. Tapi sebelum itu punya pacar atau nggak 

aku nggak tahu. Jadi nek sabtu itu sudah nek 

namanya Ta itu sudah pulang ke solo kan punya 

pacar disana. Nek bu N kan sudah sama pak B 

mesti pergi. Bu K yo sudah diapeli pak W itu. 

Bu M sudah lama pacaran sama pak W. nek 

malem minggu kan kosong to dek, nek saya juga 

kalau diajak jalan-jalan di wonosobo, kadang 

kadang saya mau dek..tapi saya nggak mau kan 

mereka sudah sama cowok cowok. Saya kan 

akhirnya di asrama to dek sama bu U bu T. nah 

dari itu dek jadi temen dekat. Terus ngobrol. 

Seringnya saya, bu T sama ibu masak, terus ini 

kan saya terus deket. Awalnya musuhi dek, ya 

tidak musuhi ya mungkin mangkel maune 

berdua terus bertiga padahal saya orang baru, 

kan sakit hati kecewa banget to itu. Mungkin 

mikire nggak permisi. Itu di awalnya sih.  

Nah saya bertahan…itu dek kalau bertahan kan 

dari kalau di rumah mengeluh lalu ibu saya lha 

kowe arep ngopo, nek nengomah kan kowe 

nganggur mengko. Nek guru guru kan wes do 

suwe, nek kowe kan anyar. Ya dalam hati ya aku 

itu ya iya ya..bertahan ya itu, aku bisa bertahan 

karena dapet dorongan dari keluarga, dari bapak 

ibu. Pada waktu itu kan dena upakara bisa 

kehabisan guru soalnya banyak yang keluar, 

pada menikah terus keluar. Terus pernah guru 
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(perilaku: 
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secara emosional 

(cerita dengan 
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guru pada demo sama aturan waktu itu. Nek 

saya kan baru jadi nek misal dipindah ya saya 

ngikut aja di mana. Padahal aku baru berapa 

bulan disitu. Tetapi belum..terus itu terus 

akhirnya nggak tahulah siapa yang 

mendatangkan, ada suster belanda. Terus ngajak 

ketemuan sama semua orang yang kerja di dena 

upakara. Mbuh hasile opo, tapi akhirnya 

aturannya diubah.  

Brarti ibu awale pernah 

nggak kerasan ya? 

Iyaa..pernah nggak kerasan itu karena 

lingkungan, penyesuaian sama temen-temen. 

Tapi nek berjalannya kesini kan yo baik semua. 

Nah kan nek di asrama itu kan nek cewek semua 

dan masih sendiri itu kan kadang-kadang egone 

tinggi to dek. Kan nggak mau diganggu maksute 

nek udah di kamar, enjoy berdua terus tiba tiba 

ada orang baru kan kaget. Tetapi nek temen 

yang lain sih sepertinya tidak ada masalah soale 

lain kamar. Tapi nek makan kan di ruang tengah 

nonton TV bersama. Kalau nek mengajar ini 

mesti nek kendalane itu memang untungnya 

saya itu dapat bu Tu itu dek. Jadi selama setahun 

untuk di depan kelas itu saya nggak dipaksa itu 

lho dek. Mencoba mencoba nggak. Jadi selama 

baru tahun itu dek terus dilepas. Terus muride 

itu waktu itu kan muride banyak, jadi dua kelas, 

bawang merah bawang putih. Nha mau tidak 

mau saya harus mengajar satu kelas to dek. Saya 

mau tidak mau kan harus belajar sendiri to dek. 

Eh waktu itu terus didampingi suster An. Suster 

An kan membimbing guru besar kelas 5 6. Nek 

kelas kecil mungkin nggak telaten nggak sabar 

itu lho. Tetapi aku juga baru maksutnya kan 

harus ada yang damping akhirnya bersama 

dengan suster An. Yo akhirnya itu dek, yo terus 

akhirnya ya kerasan lah. Nek kayake nek untuk 

anak-anak kan anak-anak kecil kan dek terus 

suster An bilang kalau saya cocok di kelas kecil. 

Kelihatan hidup dengan anak-anak kecil. Ya aku 

kan dari situ semakin mantep kan dek, jadi aku 

harus bertahan untuk disini.  

 Masalah yang 

dihadapi subjek 

 

Faktor waktu 

Kalau hubungan bu T 

sama anak-anak itu 

gimana bu? 

Nek sama anak-anak itu yo..nek saya mungkin 

senang sama anak-anak to dek, artinya nek saya 

kalau sama anak-anak suka karena di rumah kan 

juga punya keponakan. Nha keponakanku itu 

seperti anakku sendiri karena itu anake adek 

saya. Waktu itu..yo mungkin karena berawal 

dari keponakan itu to dek jadi aku terus dekat 

dengan anak-anak. Kan adek saya kecelakaan itu 

lho dek, waktu masih SMA malah pacare hamil. 

 Hubungan dengan 

anak-anak, 

menyukai anak-

anak 
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Padahal pacare isih SMP kelas 3 dek, ya mau 

nggak mau kan terus istrine melanjutkan 

sekolah, adek saya melanjutkan sekolah terus 

bayi siapa yang ngasuh. Ya mau nggak mau saya 

yang ngasuh keponakanku. Jadi akhire biasa 

sama anak-anak. tetapi kalau sama anak 

tunarungu itu kan juga beda banget tetapi kalau 

anak-anak itu saya belajar sama bu Tu itu dek. 

Orange kan sabar banget dek. Selama satu tahun 

ikut bu Tu itu dek saya le sabar, bagaimana 

sama anak-anak itu saya belajar. Sek penting ki 

kalau di kelas kecil itu nggak jijikan terus nek 

anake nangis itu terus langsung disayang. Terus 

kalau anak anak bilang sakit langsung diobati. 

Nek ngobrok..ngompol ya harus langsung 

dibersihkan, dicuci. Berarti kalau seperti itu kan 

anak-anak diperhatikan. Awale ya aku kan jijik 

to dek. Kalau ngobrok di kathok kan bau banget. 

Aku juga muntah-muntah gitu dek. Ya tapi 

lama-lama saya jadi nggak jijikan. Nek sama 

anak kecil, kita harus punya banyak makanan. 

Nek nangis ya dikasih makanan, nek nakal 

nggak dikasih kue, nek manis ya dikasih 

makanan. Ya berarti lama-lama kan anak-anak 

ngerasa kudu manis. Nek anak kecil kan nggak 

begitu berat banget, maksute angele ki yo..nek 

untuk mengenai ilmu itu sebetulnya asal anak-

anak wes manut itu sih gampang to dek. Ya 

memberi bahasa lah bukan ilmu. Seperti itu dek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara 

memperlakukan 

anak-anak didik 

Kalau responnya anak-

anak ke ibu bagaimana? 

Yo itu kan nek kita bisa menerima itu..anu anak-

anak ki yo terus ikut dek. Maksute kan 

terus..karena saya lama jadi anak-anak mau 

manut. Jadi anak-anak merasa diterima. Anak-

anak itu tahu lho dek nek misale ada tamu..nek 

tamu itu le sayang tulus ya anak-anak itu 

langsung dekat. Tapi nek sekedar ngerangkul, 

sekedar basa basi ya anak yo nggak deket itu 

dek. Nek saya kan belajar sama bu Tu seperti itu 

ya responnya anak-anak itu ya sayang dek, mau 

memperhatikan aku. Nek dijak ngomong yo 

nggatekke, menurut gitu dek.  

  

 

Respon anak-anak 

jadi penurut dan 

mau 

memperhatikan 

subjek 

Pernah ada masalah sama 

anak-anak nggak bu? 

Woo pernah dek..dulu itu, itu..anak dari Arab 

dek. Anake tu keturunan Arab tetapi anak 

itu..tapi umure udah 8 tahun waktu itu. Anak 

itu…opo yo tapi punya kelainan itu 

lho..pembesaran kepala itu lho dek. Terus cah 

itu nuakaaal banget, nggak nakal tetapi nggak 

bisa anteng itu lho dek, mubeeeeng wae, tidak 

mau memperhatikan terus duduk manis itu 

nggak bisa. Itu lho saya yang bikin pusing. 
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Masalahe dia menggangu. Untunge waktu itu bu 

L akhirnya menemani aku di kelas biar aku ada 

temene dan kebetulan ada anak baru dari arb itu 

dek. Kan lumayan ya. Terus akhire daripada di 

kelas..yo awal awal sih tak biarkan dulu. biar 

betah di kelas. Tiba tiba dia keluar dari ruangan 

kelas, itu sampe satu bulan itu tak biarkan lah. 

Jenenge sopo yo aku lupa. Lha tapi setelah satu 

bulan nek seperti itu kan padahal kan orangtuane 

punya harapan kan, bisa ngomong, nulis, anteng 

to dek, nah punya harapan itu. Akhirnya saya 

sedikit keras sama anak itu. Terus kadang-

kadang tak ikat dek, padahal nek saiki mungkin 

nggak boleh tapi aku terlanjur bingung jadi tak 

ikat wae. Tak dudukke di bangune to dek. Kan 

teros dee ra iso obah, nggak bisa jalan. Terus bu 

L tak suruh megang mukanya, kan harus 

wajahnya kan membaca bibir to dek biar dia 

tahu maksute apa.yo akhirnya kan lama-lama 

anak itu tahu. Kalau kamu manis ya nanti lepas. 

Tapi ya itu butuh waktu yang lama. Ya nek di 

asrama ya nggak mau tidur itu dek. Brarti kalau 

pagi masuk kelas itu langsung tidur dari jam set 

8 sampe jam set 10 tidur. Pernah tak gugah itu 

melas kan ngorok dek. Jadine tidur di bangku 

kan lemu banget to dek, rambute kriwil itu to 

dek. Nanti dia mau belajar itu setelah abis 

istirahat pertama ke sana. Misalnya saya suruh 

ambilkan apa, menghapus, atau apa. kalau capek 

kan dia duduk manis ya terus nanti bu L tak 

minta ngelatih nulis. Yo itu sih nggak begitu apa 

dek…sek paling parah sek nakal. Nek yang lain 

sih nakal nakale itu masih nakal anak-anak. 

biasa, masih bisa diatur. Tapi nek sek itu nek 

nggak dikasih kue ya nggak masalah. Tapi itu to 

dek, tidak bertahan lama cuma satu semester 4 

bulan terus libur panjang itu malah sakit. Kan 

kalau kepalanya kambuh itu terus dijebles 

jebleske. Terus waktu itu pernah mamae sms 

suruh ngasih bodrex, sakit kepala itu lho dek. 

Karena sakit parah terus dibawa pulang tapi 

bocahe udah manis dek. Udah bisa duduk manis, 

rapi, bisa menulis. Ya sudah bisa seperti itu. 

Terus pas pulang libur panjang itu sekeluarga 

besar itu seneng banget. Sampai meninggal pun 

mereka masih menunggu kami, jadi belum 

dikubur menunggu rombongan dari dena 

upakara datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2 

mengganggu di 

kelas, tidur di 

kelas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keaktifan diri 

(mengikat anak, 

mengajarkan anak 

untuk melihat ke 

wajah subjek) 

Pernah merasa stres 

ngurus anak anak nggak 

Stres dek, nek stres ki nek kaya aku gitu…ya 

anak itu tadi. Tapi nggak begitu parah tapi 
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bu? memang cara menanganinya itu kan beda ya dek 

artinya nanti melanggar HAM. Saya itu kan 

galak dek. Yo maksute ono sek, aku yo pernah 

stres. Sopo yo…si ini..pindahan itu lho, 

sekarang kerjane di don bosco namanya tu T. T 

itu masuk kan pernah di SLB Surabaya terus 

masuk kelas 1 kan itu…bapake kan polisi kan 

dek, yo mungkin dimanja itu anak ragil kakak 

kakake perempuan. Masih kecil tetapi 

eeeehhhh…mau keluar keluar kalau lihat cowok, 

padahal kan masih usia usai kelas 1 to dek. Tapi 

nek kelas 1 mungkin 9 apa 10 tahun itu. Tapi T 

itu kan langsung melompat lompat. Itu bikin 

stres. Maksute iki cah kudu diapakke, aku 

pusing. Anake kan udah gede, nanti nek tak 

marahin apa main tangan itu kan bapake polisi. 

Padahal nek pake cara halus itu nggak 

bisa,bisanya main tangan kaya dijewer. Nah itu 

dek aku stres le menangani itu dek. Karena ya 

orangtuanya itu kan seperti itu jadi mikir mikir. 

Tapi ya untung waktu itu tidak ada sek model 

orangtua complain complain kaya sekarang. 

Saya yo masih nek nggak ya mengko tak tahan, 

khususnya kalau ada tamu cowok itu. Tapi ya 

terus saya harus memberitahu, saya nggak mau 

nuruti dia. Ya akhirnya itu dek aku diemin. 

Terus waktu raportan itu kan orangtua 

dikumpulkan, aku bilang ke orangtua seandainya 

kadang-kadang masing masing anak kan 

nakalnya beda beda dengan diomongin saja ada 

yang manut ada juga kalau nggak dicubit atau 

jewer itu kan kadang kadang nggak nganu, 

nggak kapok. Mungkin nanti maaf kalau saya 

nyubit tenanan saya minta maaf. Terus orangtua 

pada bilang nggak papa bu yang penting anak 

berubah.  
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Masalah yang 

dihadapi subjek 

(anak didik yang 

selalu antusias 

ketika melihat 

tamu lawan jenis) 

 

 

Gejala stres 

(kognitif: bingung 

mengambil 

keputusan) 

Ada lagi bu? Pernah waktu itu saya bermasalah dengan suster 

dek, suster An. Itu dulu. itu ada anak yang…aku 

lupa siapa ya, anake nakal. Namanya D, itu 

nakal buanget. Dia itu mesti nek mukul…main 

tangan sama temene itu to dek. Kan tidak 

mungkin bilang tidak boleh, sakit. Kan masih 

anak kecil nggak mudeng. Nah saya 

memberitahu kalau dicubit, baleso. Nek dipukul 

apa dijambak itu baleso. Pokoke kalau nyakitin 

dibales. Ya aku bingung dek kudu gimana, soale 

nek diomongi cah cilik nggak tahu dek. Saya ya 

bingung dek, akhire satu-satunya jalan tak suruh 

bales dek. Lha seperti itu, waktu itu suster An 

lihat dek. Terus saya dipanggil dek ke yayasan 
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S3 

Masalah yang 

dihadapi subjek 

(anak didik yang 

suka menyakiti 

temannya hingga 

dipanggil suster 

yayasan) 

 

Keaktifan diri 

(memutuskan 

anak membalas 

perlakuan) 

 

Gejala stres 
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sama suster An itu. Kalau jadi guru ya jangan 

seperti itu..ya gitu ngomongnya. Terus saya 

ngomong, “suster sekarang solusinya 

bagaimana, saya juga mumet. Ini sekarang 

diberitahu nggak ada semenit itu melukai 

temannya lagi. Terus saya harus bagaimana 

suster. Terus akhirnya dengan cara seperti itu 

jadi satu-satu suster. Jadi sama-sama sakit” Aku 

bilang gitu. Terus suster bilang “oh ya ya bu”. 

Nah aku kan bingung mau gimana jadi ya kaya 

gitu. Nek di kelas kecil ya seperti itu dek, 

kesulitan kesulitane saya. 

(kognitif: bingung 

dalam 

memutuskan) 

Kalau hubungannya sama 

teman-teman kerja 

gimana bu? 

Kalau rekan kerja itu…nek rekan kerja itu 

semuanya sebetulnya baik dek. Nek apalagi 

sengakatan, seangkatanku kan bapaknya Lia, 

pak A, itu kan baik. Nek aku nek misale…nek 

saya nek curhat tentang melayani anak, nek 

tentang kepegawaian..apa ya…nek aku curhat 

kaya pribadi, nek ke pribadi itu yo mungkin kan 

sek waktu kemaren kemaren kan nggak pribadi 

itu nggak pernah cerita ke teman-teman. Kalau 

tentang pekerjaan anak gimana gimana kan 

saling lah dek. Semuanya itu deket semua dek. 

Yo antara bu Mr, bu N, pak D, pak A, pak P, pak 

M, bu U, bu T. Tetapi nek bu K dek. Tapi ketoke 

hampir sama lho, ya sebenere saya sih biasa dari 

dulu, dari dulu sih baik gitu lho dek, baik tetapi 

jarang komunikasi. Nek nggak penting tuh 

jarang. Itu hampir semua dek. Nggak hanya saya 

saja, mungkin bapak pun..tanya lah. Ya 

semuanya sama, bu K kan memang orangnya 

diem, saklek, terus merasa diri pintar. Ketoke 

lho nek saya lho dek. Ketoke nek aku ngomong 

sama aku tuh nggak levelnya. Dia itu ngomong 

sama orang yang keliatan selevel itu mesti sama 

bu M, atau bu U yang lebih senior. Mungkin 

sama bu T, mungkin sama pak P lah. Tetapi nek 

di bawahnya itu nek ditanyain yo…kecil apa lah. 

Nek yang laine ya biasa-biasa aja. Tapi nek 

curhat pribadi itu nggak begitu begitu dek nek 

saya. Ya paling kalau pribadi ya cerita sama 

yang sama-sama sendiri to dek paling sama bu U 

sama bu T. Kalau curhat sama yang udah 

berrumah tangga kan udah beda kan ya. Kalau 

sama bapak-bapak kan kalau cerita pribadi kan 

luweh, no problem.  

Tapi kalau saya untuk pribadiku, maksute aku 

hidup sendiri nggak menikah itu aku enjoy aja, 

nggak ada masalah. Saling cerita sama bu U 

sama bu T. Nek bu T juga lebih….kan bu T 

 

 

 

E7 

 

P3 

Hubungan dengan 

rekan kerja dekat 

 

Dukungan secara 

emosional dan 

sebagai alat 

(curhat dengan 

rekan kerja 

mengenai 

pekerjaan, 

mengenai pribadi 

lebih ke teman 

yang sama-sama 

tidak menikah) 
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ngelatih sandiwara itu dek. Dulu temene siapa 

siapa siapa itu kan nggak cocok jadi saya yang 

nemenin jadinya ya deket. Bu T juga lebih 

seneng. Kan sampai bertahun-tahun kan saya 

sandiwara natal itu lho dek tiap tahun, itu bu T 

itu pernah nggak cocok, nah cocoke kan dari 

tahun 2000 lah pokoke…oh sebelum itu dek. 

Terus mulai sandiwara saya sudah lama disitu 

sampai sekarang pun itu bu T itu nek itu sek 

berkenannya sama saya itu. Cocok itu lho. Nek 

saya kan manutan soale. Karena saya waktu itu 

sendiri jadine kan saya tidak terbebani apapun 

mungkin itulah bu T enjoy dengan saya. Ya kaya 

gitu dek.. 

Terus pernah ada masalah 

dengan rekan kerja nggak 

ya bu? 

Oh ya ya..nek dulu itu ya pernah sama bu K 

pernah aku. Tapi nggak sampai parah parah. 

Tapi kalau sama bu Na itu pernah, tapi dia sudah 

pindah sudah lama. Dia pindah ke Klaten. 

Dengan Bu Na itu ya saya tidak tahu kok bisa 

benci banget sama saya, saya ya nggak tahu. 

Padahal dulu awal-awal itu…dia itu juga dia itu 

waktu itu sendiri. Jadi dia menikah itu setelah 

dia pindah ke Klaten..tahun berapa ya..lupa aku. 

Paling sudah dua ribu berapa lah dek itu. Lia 

nggak kenal paling. Ya sama bu Na itu dek, 

tapi…ya sampai dia keluar itu saya kuliah itu..bu 

Na itu aku ya nggak tau dek masalahnya apa. 

Pada awal awal guru baru itu saya suruh 

nemenin biar tidur di rumah saya. Tapi tiba-tiba 

dia benci sama saya. Itu seperti nya karna dulu 

itu ada kelompok isinya anak katolik, itu isinya 

pemuda pemuda kan banyak cowok cowok, saya 

yang di otakku itu karna itu, kan cowok cowok 

itu misalnya bareng-bareng pergi kan sering 

ngampiri saya disini. Waktu itu ada cowok 

namanya L itu, nha bu Na suka sama L tapi L 

tidak suka. Ya saya tidak tahu soalnya saya tidak 

suka sama L, tapi L setiap hari datang kesini tapi 

saya tidak suka. Nah dari situ mulai Na itu mulai 

menjauh. Ya dari situ kacau. Tapi saya ya nggak 

suka sama L cuma dia sering kesini karna 

pulang gereja terus pada kesini. Disini juga saya 

kan ngekos sama anak-anak muda gereja jadi ya 

pada main kesini. Ini sih masalah pribadi jaman 

muda ya.  

Nek dulu sama bu K itu….bu K itu sebetulnya 

waktu itu, saya akhirnya nggak tak bawa tak 

masukin ke hati. Itu saya pernah rubes sekali apa 

dua kali itu. Pas itu kan yang jadi kepala sekolah 

pak P tapi lagi tugas luar kota selama satu 
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minggu. Nah pak P nggak ada jadi yang 

nandatangani laporan kan bu K. nah bu K nggak 

bertanya padahal laporanku bener, eh tapi malah 

ditulisi langsung merah sehalaman tebel. 

Bilangnya bu T itu kan sudah guru lama disini, 

kok membuat laporan tidak bisa, sekarang bu T 

harus mulai les sama-sama dengan guru baru, 

besok mulai minggu depan harus les cara 

membuat laporan mengajar. Nah saya kan 

mangkel banget to dek. Selama ini kan kalau 

misale laporan salah paling ada selembar kertas 

ditaruh disitu nulis kesalahan dimana, jadinya 

bukan di lembaran bukunya. Kalau nanti 

diperiksa pengawas kan nggak enak dilihat. Kan 

harusnya bertanya ini maksutnya laporan ini 

bagaimana. Eh malah diorek orek, ya saya sakit 

hati to dek. Nah di rumah aku marah marah terus 

rencana mau ngelabrak. Aku sakit ati banget itu. 

Saya sudah lama kerja disini sudah 10 tahun 

tidak pernah bermasalah. Sekolah ini sudah 

rumahku kedua, saya berjuang dari awal sampai 

tahun kesepuluh ben kerasan, sekarang aku 

sudah kerasan eh tapi karena masalah nggak 

jelas kaya gini membuatku ilang. Mbok aku 

dipecat hari ini nggak masalah. Aku marah 

marah nemuin bu K, laporannya tak banting tak 

suwek suwek di depan bu K. Nah itu dek 

masalah nggak jelas. Terus bu U nenangin, 

nyuruh sabar. Pokoke saya nggak mau maafin, 

terserah kono mbak K lapor ke suster aku ra 

masalah. Dipecat yo ra masalah. Waktu itu 

seperti itu. Terus hari berikutnya bu K minta 

maaf. Dulu terus aku maafin tapi aku masih sakit 

ati. Itu jawabanku dulu. itu berarti 16 tahun yang 

lalu ya masalah itu. Ketoke sek masalah cuma 

itu dek. Kalau sekarang kalau teman kerja itu 

nggak ada kok dek…biasa saja. Kalau angkatan 

saya ke atas itu, kami senasib kok, enjoy aja 

jadinya dek..tapi mungkin sek kesini yo 

mungkin, sekarang kan beda beda ya dek yo.. 
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Masalah dengan 

rekan kerja 

(laporan yang 

ditulis merah 

sehalaman oleh 

K) 

 

Gejala stres 

(subjektif: merasa 

jengkel) 

 

 

 

 

Gejala stres 

(subjektif: sakit 

hati, perilaku: 

marah marah, 

impulsif) 

 

Instrumental 

action 

(merencanakan 

dan melakukan 

tindakan 

langsung) 

 

Keaktifan diri 

(membanting dan 

menyobek 

laporan) 

Kalau bu T dalam 

keluarga itu anak 

keberapa bu? 

Saya anak nomor tiga dari 6 bersaudara. Kakak 

saya dua, saya nomor 3 adek saya ada 3. Adek 

saya yang ragil itu sudah meninggal. Hooh itu 

sakit nganu dek…adek saya itu sakit liver lah 

dek. Ya makanya anaknya itu kaya anakku dek. 

Anaknya kan dua, kan yang membiayai itu kan 

saya dek. Sek A itu baru kemaren lulus dari 

atmajaya, dari awal masuk sampai ini. Pokoknya 

semuanya saya. Kalau makan itu kan ada ibu di 

rumah. Terus adeknya M ini kuliah di sarjana 

 Latar belakang 

subjek 
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wiyata. Yaa…anak saya dua lah dek, cuma 

bedanya saya ora hamil tapi saya yang 

nggedekke dari kecil. Ya saya statuse aku punya 

anak dua. 

Orangtua ibu itu masih 

sehat ya bu? 

Kalau bapak saya baru dua tahun yang lalu 

sudah meninggal. Kalau ibu masih sehat dek. 

  

Pekerjaan mereka apa ya 

bu? 

Kalau bapak saya tani di tanah sendiri dek, kalau 

ibu saya guru, pensiunan guru SD. 

  

Pernah ada masalah 

dalam keluarga nggak bu? 

Ya nek masalah dalam keluarga ya itu tadi dek, 

sing menghamili itu tadi dek. Kami itu kalau di 

dalam keluarga itu sangat deket dek. Jadi kami 

saling membantu lah. Misalnya adek saya yang 

ragil itu, sampai lulus SMA, sampai kuliah 

dikuliahke. Kan kakak saya yang pertama kan 

kerja di Pemda, di provinsi di Ambon dek..terus 

yang kedua itu di Palembang, terus saya, terus 

adek saya di Bandung. Terus yang ragil itu kan 

harus…saya akhire yang paling gede to dek 

karna kakak saya di luar jawa semua jadi 

anaknya ya saya yang mengasuh. Kalau adek 

saya kan tetep ibu saya ya. Waktu itu kan yang 

membiayai masih orangtua saya. Lha le 

bermasalah itu, ya pas adek saya menghamili itu. 

Kan dari pihak cewek meminta ijab, lha waktu 

itu yang bikin masalah itu adek saya itu tuh 

melarikan diri dek. Itu lucu dek…ibu saya 

siboncengke kakak saya, mau ijab secara islam. 

Mau menuju ke rumah cewek itu. Ibu saya sama 

kakak saya sama paklik saya. Nah adek saya 

naik motor sendiri malah nggak sampai ke 

rumahnya itu. Jadinya hari itu belum jadi 

menikah. Lha itu sek masalah sek mumet dari 

keluarga besar. Wong kakak saya pada pulang 

semua itu. Maksutnya sekeluarga 

bertanggungjawab semua, saya ya sudah bekerja 

waktu itu. Lha itu akhirnya kakak saya kan 

ditahan di rumah mertua itu sampe yang lainnya 

mencari adek saya kemana. Nah minggu nggak 

ketemu baru senin ketemu di rumah temennya 

dia. Ini udah dicari cari kemana kok malah 

ketemu di rumah temennya. Adek saya kan 

belum siap to dek masih mau sekolah. Tapi dari 

sana menuntut karena hamil. Ya akhirnya tetap 

menikah dan tetep melanjutkan sekolah. 

Kemarin kan dikira kalau sudah menikah tidak 

sekolah. Nah setelah itu sudah sah berarti dia 

kan pindah sekolah. Awalnya di Bopkri trus 

akhirnya pindah lagi…dari SMA itu pindah sari 

kelas 1,2,3 ya pindah pindah. Ya masalah 

keluarga yang besar itu cuma itu sih. Kalau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan dengan 

keluarga dekat 

 

Masalah dalam 

keluarga (adik 

masih SMA 

menghamili 

pacarnya) 
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sampai sekarang sih kami saling membantu dek. 

Ya akhire ya saling, mereka sering membantu 

saya dengan memberi saya uang saku. Sampai 

sekarang pun masih saling membantu. 

Maksutnya nggak terus kami tidak dekat..itu 

nggak dek. Tidak masalah nek…dek nek saya 

curhat apa apa itu di keluarga kok dek. Kalau 

saya curhat masalah keluarga di teman ya paling 

tidak menyelesaikan masalah, kalau saya cerita 

ke keluarga itu malah bisa dibantu 

menyelesaikan. Kalau sama teman kerja nggak 

terlalu banyak cerita tentang masalah keluarga. 

Kalau diceritain kaya cerita aib malah. Ya 

masalah itulah, urusan duitlah ya tetep di 

keluarga besar. Dadine nek konco itu taunya 

senang ya gajinya utuh.  
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Dukungan secara 

emosional (curhat 

dengan keluarga 

jika menyangkut 

masalah keluarga) 

Kalau selain jadi guru 

SLB/B ada kegiatan lain 

nggak bu selain bekerja 

mengajar? 

Oh nggak ada…capek dek soalnya. Dulu pernah 

dek…dulu pernah dagang dek. Mulai tahun 

berapa ya dek…oh berarti dari awal tahun 95 

sampai tahun 2005 aku jualan batik. Pokoknya 

baju baju batik, gamis, sprei macem macem 

itu…saya mengambil dagangan dari solo dari 

wali murid. Dulu muride namanya itu D. Mamae 

D itu baik sekali kan jualan baju di pasar klewer. 

Kan saya membantu menjualkan. Nah itu to saya 

diminta membawa, tapi saya nggak modal dek. 

Misalnya dia ngirim aku, aku nanti minta barang 

apa apa nanti dikirim, kalau nggak laku ya saya 

baliki. Jadi saya modal tenaga. Saya jual ya di 

temen-temen kos kan pegawai semua. Misalnya 

ada temen kos di kantore memakai ini, oooh 

mbok aku warna iki lah. Nah itu lha tak kasihin. 

Jadi aku ya penak…aku Cuma tinggal jualin. 

Saya berenti karena saya kuliah lagi di UNY itu 

lho. Itu kan saya kan repot banget. Wong sabtu 

minggu itu banyak tugas jadi saya berenti tidak 

nyambi dagang. Ya dagangnya tetep dirumah 

sini. Kan temen kos ada yang bawa ditawarin ke 

temen kantornya. Jadinya Cuma modal tenaga 

lah dan harganya kan saya nggak ngambil 

banyak, ini buat hiburan lah dek. Untungnya 

saya itu ya di…kalau aku pengen batik tinggal 

ambil, sprei juga boleh. Jadi bisa ambil gratis. 

Nek sekarang sih enggak dek 

 Kegiatan lain 

subjek (menjual 

batik, sprei, 

gamis) 

Kalau perannya ibu itu 

apa aja bu? 

Disamping jadi guru, saya juga bendahara BOS 

itu dek…ya paling urusan uang BOS, uang BUP 

beasiswa, itu saya yang ngisi sebagai bendahara 

sekolah lah dek.  

 Peran subjek 

selain menjadi 

guru kelas 

Kalau di kelas biasanya 

cuma ngajar atau ada 

Enggak…paling mengajar tok. Misale kaya 

ngelesi guru baru itu yo nggak, maksute tidak 
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peran lainnya? resmi lah dek. Misalnya ada guru baru 

ditempatkan di kelas saya misalnya satu minggu 

ya saya minta damping seperti itu. Tapi kalau 

jadi guru anak anak tunarungu ya itu paling dek 

jadi membimbing anak-anak..kaya ibuknya 

mereka kan bisa gantiin celana kalau ngompol 

ngobrok. Ya kaya gitu dek… 

Ada kesulitan selama 

mendampingi anak anak 

nggak bu? 

Nek kesulitan…nek awal-awal to dek, nek 

setelah berjalannya ini kan..awal-awal yang tadi 

to dek. Untunge saya itu dinas satu tahun itu to 

dek, terus…ya kebetulan kan saya plote ke anak 

kecil jadi saya sudah bisa menguasai to dek. 

Misale anak yang angkatan 95 ndilalahe kok 

watake 95 ini muncul di tahun 2000. Iki kok 

koyo sek mbien kae? Lha itu kan berarti aku 

sudah banyak belajar dari anak-anak yang dulu 

to dek. Berarti nek kesinine kan lebih iso 

menangani kan dek. Kok ini kaya si V, dulu V 

aku giniin kan kapok coba aku pake cara yang 

sama. Eh ternyata benar. Ya kesulitannya itu 

paling tiap tahun ada yang nakal nakal to dek 

tapi bisa diatasi karena ada pengalaman itu. 

Misalnya kaya gitu dek.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor 

pengalaman 

 

 

Keaktifan diri 

(memutuskan 

menggunakan 

cara seperti 

dahulu) 

Brarti bisa diatasi ya bu? Iya bisa diatasi dek…   

Masalah yang paling 

bikin stres itu bu cuma 

yang tadi diceritain atau 

ada lagi bu? 

Nek stres…saya nek stres dalam hal mengajar 

itu ya sudah tadi itu dek..tetapi nek stres kadang 

nek stres…stres kepegawaian itu lho dek malah 

juga nambah stres. Heem administrasi ya 

kayak…tapi nek kelas TK itu nggak banyak 

tuntutan sih ya, ya misal pake kurikulum nggak 

terlalu sih. Nek..yang penting nek misale kita 

kan sudah punya laporan, yang punyaku yang 

itulah, laporan itu. Nek kepegawaian misal ke 

pribadi pegawai negeri itu lho dek..terus tiba-

tiba suruh..misale harus numpuk apa ya..berkas 

berkas lhaaa modele kaya git utu lho. Sukanya 

mendadak itu lho dek. Apalagi di pas liburan 

harus cepet kembali kesini padahal posisinya di 

rumah di Bantul. Itu emang bikin stres..jadi di 

kepegawaiannya itu yang mendadak itu. Terus 

saya IT kan nggak begitu pinter pinter banget 

dek. Nha itu kadang kadang aku stres itu lho 

dek. Nek misale hubungane ke kepegawaian 

misale kaya yang sudah sertifikasi itu lho 

dek..nanti kan harus buka hal seperti itu dengan 

IT sek rubes itu. Kadang kadang kan stres 

sendiri to walaupun minta tolong juga bisa. 

Kadang nek harus sendiri tes secara online itu 

dulu lho dek bikin stres..tapi akhirnya aku 

belajar sebentar. Terus kemaren tes UKG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah yang 

dihadapi subjek 

(masalah 

kepegawaian: 

sering mendadak 

apabila meminta 

mengumpulkan 

persyaratan, tidak 

menguasai IT 

sehingga 

kesulitan 

membuat PPT) 
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dimana itu ya akhirnya bisa terselesaikan. Nah 

itu dengan IT itu. Nek selama disini si masih 

bisa minta tolong secara pribadi. Kadang itu 

yang bikin stres ya kaya kemaren pas itu S1 nya 

diakui tetapi harus membuat makalah terus 

dipresentasikan BKG kepegawaian itu lho dek. 

Lha itu kan aku yo stres to dek bikin power 

point dulu…waktu itu kan anu…aku nek 

makalah kan sudah jadi tapi nek power point aku 

pasrah sama pak S..jadi aku minta tolong sama 

pak S. lha aku stres nggak bisa bikinnya. Nah 

abis itu dari jam 4 sore sampe jam 9 malem itu 

saya belajar sama pak S cara pake power 

pointnya. Nek aku suruh ngomong doang, 

nerangke bagaimana bagaimana itu bisa, tapi 

nek pake power point yo bingung. Nek langsung 

ngomong langsung menerangkan ya aku nggak 

grogi, tapi nek pake IT yang mewah itu yang 

bikin stres. Ya kan aku bodo nggak menguasai 

IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dukungan sosial 

sebagai alat 

(meminta bantuan 

dan mendapat 

bantuan dari S 

serta diajarkan 

cara 

mengaplikasikan 

PPT) 

Kalau buat anak kecil itu 

ada kurikulum nggak sih 

bu? 

Nggak dek, tetep sama kok. Nek TK itu kan 

belum nganu to dek…belum.. dulu kami 

membuat disesuaikan dulu…yo pegang dari 

kurikulum itu pinjem TK ne nggone Pius. 

Diambil ambil, terus kami gali sendiri. Sistem 

yang MMR itu tak masukke di itu. Ya aku punya 

tapi di sekolahan itu kalau misal dek Lia mau 

lihat… 

  

Kalau ibu lagi stres 

biasanya gejala yang 

dirasain apa bu? 

Oh nek pas stres tu dek…saya nek stres itu 

nganu e…hahaha (tertawa) nek stres itu mumet, 

jadi kaya fly itu lho dek, jadinya jalan ini kaya 

melayang layang. Tensinya jadi rendah itu lho 

dek dan itu kudune harus dipake tidur. Saya 

akhire ya tidur. Ya kaya waktu kepegawaian itu 

to dek saking lama belajar terus stres.. ya 

pandangan matanya itu kaya kabur itu lho dek. 

Saya tidur aja kaya sambil mikir itu lho dek, jadi 

kebawa pikiran. Terus saya merem. Saya terus 

kosong abis itu, ya kadang mikir kadang juga 

kosong. Terus tapi abis bangun tidur itu fres. 

Saya harus seperti itu dek. Biar masalahe ilang 

jadi kosong. Ya terus dikamar sendiri, ditutup 

pintunya sama lampunya dimatiin jadi gelap. 

Sampai temen-temen ngira saya lagi nggak ada 

di kos. Nanti jam 9 malem apa 10 saya baru 

keluar. Gitu. Nek nggak doyan makan yo nggak, 

lancar. Nek nggak makan malah nanti awake 

lara kan malah repot. 

 

S2 

 

 

E2 

 

 

 

S3 

Gejala stres 

(fisiologi: Pusing, 

tensi rendah) 

 

Mengarahkan dan 

menghilangkan 

emosi (tidur di 

kamar dengan 

lampu dimatikan ) 

 

Gejala stres 

(kognitif: terbawa 

pikiran) 

Nangis gitu bu? Ya hooh kadang kadang saya nangis…dulu itu. 

Tapi ya nangis masih ada dek, nek nangis itu 

S2 Gejala stres 

(perilaku: 
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hubungane…misale di keluarga misal ada berita 

waktu ibuku sakit apa ponakanku sakit, kemaren 

bapakku meninggal kan otomatis ya. Tapi nek 

misale bermasalah dengan teman itu nggak 

begitu. Di dena upakara itu masuknya kita kaya 

keluarga kok dek. Jadi nek kita pergi atau kita di 

kantor misale istirahat itu kan kami kayake kan 

tidak ada beban, mbuh kuwi wes tuo duwe anak 

bojo ketoke hilang semua to dek pas lihat 

kami..omongane kan ngalor ngidul ngalor 

ngidul. Misale hape grup guru itu kan yang 

gendheng itu kan bapake Lia itu terus yang 

nandingi itu saya. Jadi kaya gitu dek. Gede tuo 

kan bisa mengolah.. 

menangis) 

Kalau lagi stres itu 

mengganggu konsentrasi 

nggak bu? 

Iyaa…pas lagi stres itu dek. Kadang kosong 

kadang mikir berat. Ya itu dek nek misale aku 

stres itu ini..tapi aku wes prek lah tak jarke nanti 

juga ada jalan keluarnya. Luweh..terserahlah. 

misalnya sertifikasi itu buat aku rejeki, daripada 

rubes mending biarin lah ora sertifikasi yo 

weslah. Saya kadang kadang kaya gitu dek, 

mbuh ini putus asa mbuh opo aku tidak 

tahu…itu dek. Aku sendiri itu dek. Jadi aku yo 

cuma ngomel ngomel dewe dek, ngomong dewe. 

Nesu nesu dewe di kamar. Yo pasrah lah mosok 

nggak ada jalan keluarnya. Ya paling nanti 

bilang sama Tuhan berdoa gitu. Jadi nek dalam 

berdoa itu ya itu dek..saya nek berdoa ki malah 

ngomel ngomel dek.  

 

 

E9 

 

 

 

 

 

S2 

 

 

 

 

E3 

Minimization 

(menganggap 

tidak ada masalah 

dan menolak unuk 

memikirkannya) 

 

 

 

Gejala stres 

(perilaku: marah-

marah sendiri, 

ngomong sendiri) 

 

Berpaling pd 

agama (berdoa) 

Pernah putus asa pengen 

keluar nggak bu dari dena 

upakara? 

Oh…dek ya itu tadi waktu sama bu K itu aku 

pengen keluar. Ya awal-awal itu dek. Masih 

temene belum…kan temen deketku kan baru bu 

N, terus situasi itu tadi yang bikin nggak 

kerasan. Ya waktu itu kan kaya misale bu Tu itu 

nggak menegur aku nah aku bingung kok tiba 

tiba gitu, aku salah apa..mungkin bu Tu 

termakan omongan orang lain mungkin yang 

nggak suka sama saya. Dengan awal seperti itu, 

aku ngerasa nggak betah. Itu dek, aku pernah 

kaya gitu. Kalau di awal awal aku kepikiran 

pengen metu, metu, metu ya pokoke awal awal 

tahun tahun pertama kedua itu masih tidak suka. 

Sama yang masalah sama bu K pas sudah 

sepuluh tahun. Jadi dulu kepikiran mau keluar, 

Jogja kan banyak SLB jadi ya udah biarin kalau 

dipecat. Kan yo sakit ati waktu itu dek. Kan 

ndilalahe kabeh koyo ngenyek kae lho dek, kan 

bu K kan dewan, jadi saya diadili, tapi nek pak P 

waktu itu kan keluar kota terus saya mengeluh 

sama pak P. Terus disabar-sabari sama pak P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah yang 

dihadapi subjek 

(pernah ingin 

keluar pada tahun 

pertama kedua 

dan saat 

bermasalah 

dengan K) 

 

 

 

 

 



282 

 

 

tapi mungkin bu K nggak ingat dan yang lain 

nggak tau soalnya saya nggak pernah mengeluh 

sama yang lain. Saya nek kaya gitu di rumah 

dek, saya curhat sama ibu, bapak sama adek 

saya. Ya itu to sama keluarga dek… 

 

 

E7 

 

Dukungan secara 

emosional (curhat 

dengan keluarga) 

Terus usaha yang ibu 

lakukan biar tenang itu 

apa bu? 

Kan itu kaya emosi sesaat kan dek. Nek saya 

terus curhat sama ibu, ya sama keluarga. Nek 

ibu saya malah selalu memberi semangat itu lho 

dek..akhirnya kan dengan mbak…terus saya 

dengan bu T kan sudah deket to dek, terus aku 

cerita juga sama bu T. pak P juga ngadem 

ademi. Nek waktu dulu mau keluar itu ya ibu 

yang nasihati terus ngasih semangat, harus 

sabar. Itu dulu seperti itu dek. Tapi setelah itu 

kan mulai banyak temen guru baru yang masuk 

jadi merasa ada teman seperjuangan. Jadi 

semakin kuat untuk bertahan. 

 

 

 

E7 

 

 

dukungan sosial 

secara emosional 

(mendapat 

dukungan dan 

semangat dari 

keluarga dan 

rekan kerja) 

 

faktor dukungan 

dan teman 

Kalau ibu ada masalah 

dengan siapapun, ibu 

biasanya menyelesaikan 

masalah itu dipikirin dulu 

baru diselesaikan atau 

langsung aja diselesaikan? 

Ya itu kan nek sama yo…nek yang selama ini 

itu..nek sama bu K itu kan ya itu to dek…nek 

sama Na itu tiba tiba dia kasar ya aku langsung 

bales kasar to dek. Tiba tiba dia nggebrak ya aku 

langsung ikut nggebrak juga itu dek. Ya 

langsung aja sama sama kasar. Nek koyo bu K 

itu baru malam itu mikir kok kaya gini, baru 

marah terus paginya nemuin bu K. Langsung 

saya nggebrak itu dek. Karena selama ini kan 

“lho opo aku? Kok tiba tiba gini?” yo kadang 

langsung spontan itu membalas, tapi ya kadang 

mikir dulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2 

P1 

 

 

 

 

 

Keaktifan diri & 

perencanaan 

(kadang langsung 

menyelesaikan, 

kadang 

memikirkan 

dahulu) 

Kalau ibu itu cenderung 

yang menghindar, pasrah 

atau usaha buat 

nyelesaiin? 

Dek..aku ya usaha dan pasrah lah dek. Misale 

nek kaya menangani anak kan terus kan mikir, 

usaha biar bisa menangani anak. berarti aku 

nyari cara menangani anak misal sifate kaya 

yang dulu jd aku coba pake cara yang itu…nek 

sing masalah nek misale kaya kepegawaian 

lah..kan mosok sih saya sok kadang-kadang 

kan…misalnya berdoa percaya Tuhan bakalan 

membantu, asal aku usaha. Maksute mikir 

mencari usaha itu lho dek. Misale aku ra iso IT 

itu gimana ya..misale mencari teman lah, aku 

harus belajar. Sebelum hari H ada ujian kan saya 

haru belajar. Seperti itu dek, aku ya tetep usaha. 

Usaha dan doa lah dek, itu tetep ada..ora selalu 

luweh luweh. Tapi nek kadang kadang kalau 

nggak selesai selesai, ya spontan aja bilang 

terserah lah jadi ya pasrah wae wes moh mikir. 

Gitu. Terus berdoa juga, nek iki rejekiku yo 

bakalan teka neng aku. Terus bar kui ngomel 

dewe. Ya kaya gitulah. Hahaha (tertawa). Jadi 

kaya banyak mengeluh sama Tuhan juga. Saya 

P2 

 

 

 

 

 

 

E3 

 

 

P2 

 

 

 

E6 

E9 

Keaktifan diri 

(mencari cara 

dalam menangani 

anak didik) 

 

 

 

Berpaling pada 

agama (berdoa) 

 

Keaktifan diri 

(mencari teman 

untuk belajar IT) 

 

Pelepasan secara 

perilaku 

&minimization 

(pasrah dan tidak 

mau memikirkan 

hal itu) 
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malah jarang mengeluh sama teman-teman 

malah dek. Dari dulu ya seperti itu lah dek 

sampai sekarang. Nek misale mengeluh sesama 

teman ya sama, nek sama saudara juga nggak 

bisa menyelesaikan masalahku orang itu kan 

masalahku sendiri misal kaya kepegawaian. Jadi 

ya haruse aku sendiri yang harus menyelesaikan 

kan dek… 

Oh gitu ya bu..terus 

pernah menyalahkan 

keadaan kok saya jadi 

guru SLB/B gitu nggak 

bu? 

Enggak pernah sih…enggak..jadi ya nggak 

menyesal juga sih jadi guru SLB/B. Tapi pernah 

kepikiran daripada jadi guru SLB/B mending 

jadi juragan tembakau itu pas awal awal jadi 

guru pas ngerasa nggak betah, karena dulu 

sering liat mbahku dagang tembakau jadi tahu 

harga harganya. Waktu itu sih waktu kuliah di 

SGPLB mendampingi mbah saya kulakan 

tembakau di Parakan ke petani petani itu. Ya itu 

sok sok terlintas itu dek. Pernah terlintas seperti 

itu dek.  

  

Ada dampak yang 

dirasakan waktu stres 

terus ibu mengatasi stres 

itu? 

Nek dampake…ya jadi seneng banget, ya Tuhan 

terimakasih ternyata ya masalah itu bisa selesai. 

Nek ada masalah kalau diselesaikan kan 

jadi…walaupun masalahe bisa cepet langsung 

diselesaikan kan dek, kan melalui liku liku kan, 

tetapi akhirnya selesai gitu ya dek. Misalnya 

kaya sertifikasi itu kan kami ujian sampai berapa 

hari kan itu kan terus pengumuman keluar, 

kabeh lulus tapi saya sendiri nggak lulus dek. 

Saya sek ujian lokal apa nasional itu salah 

satunya saya tidak lulus, nah saya kan harus 

mengulang. Saya harus kembali ke Solo, terus 

ngeluh ke Tuhan kok berat banget tapi ya tetep 

tak jalani tapi ya usaha belajar itu lho. Lalu saya 

kembali buat tes. Untung yang kedua ini lolos 

jadi terimakasih sama Tuhan. Tapi awal awal 

nggak lulus kan yo bingung, tapi ya tetep usaha 

lah dek. Nek berhasil ya terimakasih, seneng 

banget, jadi plong. Itu lho dek.. 

 Dampak setelah 

mengatasi 

masalah 

Ada faktor yang 

memengaruhi ibu 

mengatasi stres nggak bu? 

Nek faktor nek kaya…nek masalah untuk 

pekerjaan, dengan teman itu kan..sek seangkatan 

itu nggak ada masalah ya..kami kan saling 

mendukung saling membantu nek kami semua. 

Nek penghambate nek masalah pekerjaan itu 

sepertinya belum ada ya dan semoga tidak ada 

dek. Nek masalah itu nggak begitu begitu 

banget. Tapi nek kaya masalah pribadi yang 

kaya tadi kepegawaian itu kan saya berusaha 

buat minta tolong diajari. Nek penghambate ya 

dari saya sendiri karena tidak menguasai kan. Ya 

pendukunge ya karena ada temen-temen yang 

 Faktor teman dan 

dukungan sosial 
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membantu, saya sendiri juga mau usaha, seperti 

itu dek. Ya ada dukungan dari orang-orang dekat 

juga sih dek.. 

Terus ada lagi bu? Nek saya itu ya tadi to dek..nek hidup ini saya 

tak nikmati kok dek, jadi aku bukan orang yang 

banyak susahe. Kembali ke kita ya nek susah itu. 

Nek misalnya dunia bisa dibalik ngono dek, saya 

sih nek mau dibalik kembali itu berarti 

kesalahan saiki…ya terlintas dulu haruse nggak 

gini gini. Misale…saya sih tetap bersyukur saya 

guru SLB/B..misale nek dikembalikan ke jaman 

mbien ngono mungkin aku nggak akan menjadi 

guru SLB/B misale, oh harusnya aku ngene ki. 

Tapi ya tetep tak jalani aja yang sekarang. Ya 

menerima lah. 

Kalau pribadi misalnya urusan pasangan sih 

mungkin Tuhan tidak memberi jodoh mungkin 

bisa jadi. Terus tak pikir kesini itu dek, saya itu 

kok tidak pernah berdoa tentang minta pasangan. 

Aku jarang berdoa tentang itu, aku terus sadar 

itu lho dek. Makane aku ngandani dek jadi 

jangan lupa kalau berdoa tetep disempatkan doa 

untuk mendapat pasangan. Yo buat yang enom 

enom lah. Saya kan kalau sama guru guru muda 

suka ngoceh ngalor ngidul jadi dipanggil mami 

sama mereka. Hahaha (tertawa). Tapi ya aku 

menerima yang sekarang itu dan menjalani 

enjoy aja. Aku lebih banyak berdoa untuk aku 

sehat dan semua urusan yang menunjang 

pekerjaanku lancar, terus banyak saudara 

saudara itu supaya sehat semua. Tapi nek untuk 

pendamping hidup aku baru sadar kalau dulu 

nggak doa tentang itu. Tapi aku ya udah tetep 

menikmati itu. Soalnya abis itu ngobrol sama bu 

U sama bu T karena kan sama-sama hidup 

sendiri. Kan bahagia orang kan beda, dengan 

keadaan seperti ini kalau aku bahagia. Kan yang 

penting bisa menerima diri sendiri itu lho… 

 

 

 

 

 

 

E1 

 

 

 

 

 

 

Pemahaman 

secara positif 

(menikmati dan 

mensyukuri 

pilihan hidupnya) 

Selama ibu menjadi guru 

SLB/B itu menemukan 

makna nggak bu menjadi 

guru? 

Apa ya….ya itu aku semakin apa ya dek…ya 

aku..hidupku berarti to dek. Hidupku berarti 

walaupun aku..aku menyadari aku ki ora pinter 

tetapi toh aku berarti bagi anak-anak. Aku bisa 

membantu anak-anak omong. Hidupku berarti 

lahir dan batin itu. Bisa membantu…ya 

membantu keluarga, juga membantu orang lain 

to dek itu, melayani anak anak tunarungu. Itu 

dek. Aku tidak pernah muluk muluk dalam 

hidup ini. Selama aku mampu, selama aku bisa 

walaupun besok aku udah pensiun misale aku 

masih diberi sehat sih aku masih tetep nek 

 

E1 

Mendapatkan 

makna hidup 

sebagai guru 

SLB/B (hidup 

berarti bisa 

membantu dan 

melayani) 
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misale suster masih membutuhkan..kan aku 

sudah punya pensiun pegawai negeri jadi suster 

tidak usah menggaji aku. Misale aku pensiun 

aku masih mau membantu di dena upakara kalau 

sudah pensiun. Kalau enggak, aku punya cita-

cita kalau di rumah pulang kampung, itu saya 

mau membuat usaha misalnya anak anak kan, 

alumni dena upakara kan ada salon lah, jahit 

lah..aku pengen modali mereka untuk kerjasama 

itu lho dek. Aku menyediakan fasilitas. 

Seandainya besok aku sudah pensiun itu lho dek. 

Aku ora arep hasile, aku ming menyediakan 

tempat, hasile dibagi untuk bareng bareng. Ini 

ning pikiranku sudah segitunya. Aku sekarang 

berusaha untuk menyisihkan gaji untuk besok 

kalau pensiun itu mau apa jadi nggak sepi. Nek 

masih pensiun terus suster masih boleh ya aku 

dengan senang hati mau membantu disini. Ya 

seperti itu dek 

Yaa seperti itu sih bu. 

Banyak ya bu. 

Terimakasih banyak ya bu 

sudah bersedia di 

wawancara 

Oh sama sama dek..pokoke lancar ya dek 

skripsinya 
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LAMPIRAN 2 

Verbatim Triangulasi 

Significant Others & Intensitas 

Tema (Sebelum Sortir)
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Wawancara Triangulasi Subjek 1 

Pertanyaan Jawaban Koding Catatan 

Kemarin kan saya sudah 

wawancara dengan bu U, 

jadi saya ingin bertanya 

tentang bu U dari teman 

dekatnya. 

Bu U itu baik ya..pintar. pintar, tetapi perlu 

waktu untuk mendekati dia ya. Dia itu 

curiganan. Dia itu bisa bergaul setelah melalui 

proses. Sebaliknya kalau aku itu anu…aku selalu 

positif thinking, aku tetep ramah dengan siapa 

siapa. Dengan berjalannya waktu nanti bu U bisa 

kenal. Kalau dia seperti ini lalu..aku pikir saling 

melengkapi ya seperti ini. Dan itulah keunikan 

semua orang tidak sama to. Inilah kelebihan dan 

kekurangan masing-masing. 

 Sifat dan 

kepribadian 

subjek 

Ada lagi bu? mmm…apa ya, kalau bu U itu curiganan. Tadi 

aku udah bilang ya? Terus..duh nek nggoleki 

eleke angel ki aku..hahaha..dia sulit menerima 

jadi perlu waktu untuk menerima sesuatu. Ya dia 

seperti itu tapi kami memang dekat untuk saling 

melengkapi dan tetap menjadi saudaraku. Tapi 

dia memang baik kok orangnya. 

 Sifat dan 

kepribadian 

subjek 

Kalau perannya bu U di 

SLB/B itu apa bu 

sepengetahuan ibu? 

Dulu pernah menjadi kepala sekolah. Lalu dia 

guru yang baik, tanggung jawab, disiplin lalu 

apa yang dipercayakan itu dikerjakan dengan 

baik. Itu ya..lalu untuk ilmu ee…bu U lebih 

mengandalkan ke orang lain misal ke guru yang 

pintar. Lalu dia memberi kehangatan kepada 

anak terlebih dahulu. Itu yang aku yang sangat 

menghargai dia. Kan dia memberi zona nyaman 

kepada anak-anak. itu anak-anak menjadi lebih 

bahagia, anak anak lebih turut kepada bu U, lalu 

anak-anak itu menjadi dirinya sendiri setelah 

dipegang oleh bu U gitu ya. Bu U baik, 

mengajar itu saya senang melihatnya. Saya pikir 

kalau anak pintar yes, tapi hati juga harus tajam. 

Iya jadi bu U itu pintar memberi zona nyaman 

pada anak-anak. anak anak yang rewel tetapi 

dengan kehangatan bu U pada anak-anak, lalu 

yo semakin tua semakin banyak pengalaman lalu 

melihat ketidakberesan yang seharusnya tidak 

harus terjadi dan itu terjadi tetapi nggak punya 

wewenang, misalnya gitu ya. Lalu yang penting 

aku ini, tugasku ini, lalu aku harus membuat 

anak-anak ini senang. Itu saya salut sekali 

dengan bu U ini anak-anak itu dipegang bu U 

setahun sudah berubah menjadi baik. Ini bu U 

menguasai banget. Maka kalau ada tamu saya 

sering bertugas menerima tamu lalu aku 

masukkan ke kelas bu U karena disitu terjadi 

dialog antar guru dan murid itu hangat dan 

menyenangkan. Saya ingin tamu itu punya kesan 

 Peran subjek 

 

 

 

 

Kelebihan dalam 

hal mengajar atau 

memperlakukan 

anak-anak didik 
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bahwa pembelajaran disini itu bagus.  

Kalau dengan anak-anak 

didiknya bagaimana ya 

bu? 

Ya bu U itu dekat sekali, sangat hangat dengan 

anak anak. 

 Hubungan subjek 

dengan anak didik 

Kalau dengan rekan kerja 

bagaimana ya bu? 

Kalau dengan rekan kerja itu juga baik. Bu U 

juga tidak suka kalau melihat orang yang tidak 

disiplin. Sebenarnya sama dengan saya, kalau 

menjadi generasi penggantiku ki mbok kamu 

bertanggungjawab, gitu lho. Mungkin kualitas 

anak sekarang itu beda kali ya. Lalu ya itu tadi 

aku mengatakan bahwa bu U apriori dulu.  

 Hubungan dengan 

rekan-rekan kerja 

Kalau tentang bu U itu, 

sepengetahuan ibu itu 

pernah ada masalah nggak 

ya bu sebagai guru 

SLB/B? 

Mmm kalau masalah itu ada..ada..sering curhat 

gitu ya. Sering curhat dalam mengajar walaupun 

dalam teman itu, ya sering. Jadi masalah dia itu 

tau, tapi saya mencoba kalau dia percaya padaku 

ya tidak usah aku beberkan. Aku merasa aku 

dianggap tempat lalu aku mau menjadi tempat 

yang baik. Jadi aku mencoba untuk menutupi, 

misalnya begitu. Tapi nggak usah aku nutupi, 

nanti juga banyak orang akan bertemu dia jadi 

akan melihat sendiri kebaikan dan kejelekannya. 

E7 Mencari 

dukungan dengan 

teman dekatnya 

Brarti sering curhat 

tentang masalahnya 

selama jadi guru ya? 

Iya..sering kok.   

Kalau misal bu U ada 

masalah, biasanya selain 

curhat itu ngapain ya bu? 

Bu U itu kadang kadang cok nutupi ya terutama 

masalah keluarga gitu ya. Aku pernah..karena 

aku itu nggak pernah apriori, aku itu jujur bahwa 

orang yang saya hadapi ini baik, maka ketika bu 

U bertemu di wonosobo, lalu aku juga 

bertandang ke rumahnya. Suatu ketika ada foto 

keluarga kalau dia mengatakan kalau ini 

keluargaku tapi ini bukan, ini anaknya bulik. Ya 

aku ngandel. Suatu ketika aku datang ke rumah 

tapi dia mau pergi lalu aku tanya, kalau yang 

difoto itu anaknya semua bukan, ya ibuknya 

bilang iya, nah berarti ada yang ditutupi sama bu 

U, begitu. Bu U banyak disembunyikan, tetapi 

aku merasa baik, itulah kepribadiannya seperti 

itu jadi itu haknya. Itulah keunikan seseorang. 

Ya berbeda dengan aku, aku terlalu terbuka jadi 

aku juga tetep cerita semuanya ke bu U. 

 Lebih tertutup 

jika mengenai 

masalah 

keluarganya 

Berarti lebih banyak diam 

ya bu? 

Ya sebenernya nggak. Satu dari dia itu, dia 

nggak suka kelangkahan. Tapi aku tetap 

menganggap dia adalah temanku. Tapi dengan 

perjalanan waktu dan umur gitu, sifat yang ini 

mulai berkurang tidak seperti dahulu. 

  

Kalau bu U kalau ada 

masalah itu tipe orang 

yang menghindar atau 

diselesaikan ya? 

Kalau bu U itu tipe diselesaikan tapi ada waktu 

dulu. Seperti ini tadi. Tapi feelingnya bu U itu 

selalu betul lho. Pernah ngomong sama aku tapi 

nanti akan terbukti dan memang terbukti. Tapi 

P2 

 

 

 

Menyelesaikan 

masalahnya tepat 

waktu 
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kalau ada apa-apa ya cerita sama saya, ya kalau 

jengkel ya juga cerita kalau lagi jengkel sama 

orang. Kalau bu U feelingnya lebih kuat jadi dia 

lebih peka orangnya. 

E7 Bercerita jika ada 

masalah 

Kalau misalnya udah 

cerita atau melakukan 

usahanya buat ilangin 

pikirannya, ada perubahan 

yang dilihat nggak bu? 

Ada..lalu deen lebih tenang. Kalau deen mangkel 

banget kuwi ora seneng karo sopo-sopo, nesu 

ngono. Jadi semua kena tapi tak menengke wae. 

Yo memang itu harus terjadi tidak apa apa 

sejauh tidak bahaya. Gitu. 

 

 

S1 

Dampak setelah 

mengatasi 

masalah 

 

Gejala stres 

Ya sudah sih bu, jadi 

hanya ini saja. 

Terimakasih ya bu.. 

Oh yo sama-sama ya dek Lia.   
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Wawancara Triangulasi Subjek 2 

Pertanyaan Jawaban Koding Catatan 

Jadi kemarin saya sudah 

wawancara dengan Bu K. 

jadi kan beliau sudah 

lama bekerja disini. Saya 

mau tanya-tanya tentang 

ibu, boleh ya pak? 

Ya boleh.   

Bagaimana gambaran 

umum ibu atau 

kepribadian ibu menurut 

bapak? 

Kalau menurut saya, Bu K orangnya pinter, yang 

jelas pinter. Terus kalau punya kemauan punya 

apa ya..ya kemauan itu menurut saya bisa 

dikatakan keras, kaku. Jadi nek gini yo karepe 

gini. Itu…seperti contohnya aku punya maksut 

ini ruangan mau tak rubah ini bongkar kesana, 

kalau ibu nggak setuju ya ndak boleh gitu. Tapi 

nggak..nggak..kurang memperhatikan masukan 

dari saya. Jadi menurut saya..ee…apa ya..agak 

kaku. Tapi kalau dari segi pemikirannya, dia 

lebih cemerlang daripada saya. 

 Gambaran umum 

sifat subjek 

Maksutnya ide cemerlang 

pak? 

Ya pinter, banyak ide-ide terus ee..apa yang 

lebih mendekati  

  

Ada lagi pak? Apa ya….   

Kalau hubungan sama 

keluarga gimana pak? 

Saya, ibu, anak-anak gitu ya?   

Iya pak… Saya atau ibuke?   

Dengan bapak? Yooo..sebagai istri ya menurut saya baik, 

melayani suami, anak-anak. sebagai ibu rumah 

tangga juga..dia sebagai istri sekaligus ibu 

asrama dia dapat melaksanakan…misalnya 

ketika di rumah, pagi-pagi bangun menyiapkan 

sarapan, masak itu sudah hal biasa dan setiap 

hari dilakukan. Kemudian berangkat kerja 

kemudian bareng, pulang bareng, ya baik-baik 

saja. 

 Hubungan dengan 

suami 

Kalau sama anak pak? 

Biasane kan ada Mas A 

sama W, mereka lebih 

deket ke ibu atau bapak? 

Dalam hal-hal tertentu. Kalau mau…anak-anak 

mau apa ya istilahnya curhat atau apa itu ke ibu. 

Tetapi kalau mau rasan-rasan mau ada apa, atau 

mau apa itu ya..saya. yo ke ibu yak e saya. 

Tetapi kalau misalnya keputusan misalnya 

ee..dalam rumah tangga kami mau mengadakan 

apa atau..atau membeli apa itu kan ide itu bisa 

dari ibu bisa dari saya bisa dari anak-anak. nah 

itu nanti yang lebih..lebih..ee..apa 

namanya..lebih menentukan nanti saya. Jadi 

keputusan-keputusan itu ya semua kita omong-

omong. Nanti terus saya membuat semacam 

keputusan seperti itu. Tetapi tidak..tidak selalu 

saya yang menentukan. Tetapi paling tidak saya 

harus diberi tahu harus tau saya.  

 Hubungan dengan 

anak-anak 
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Kalau dari sepengetahuan 

bapak, masalah yang 

pernah dialami ibu yang 

pernah bikin stress apa 

ya? 

Apa ya..ee…masalah yang dialami..kalau 

misalnya ini, sebetulnya bukan masalah ya..saya 

cerita ya, ketika W lahir, W itu kan dengan mas 

A kan jaraknya tujuh tahun. itu memang kami 

rencanakan seperti itu, sehingga kehamilan W 

itu betul-betul kami harapkan. Dari awal sudah 

kami persiapkan. Periksa dokter rutin dan 

sebagainya. Tetapi ketika lahir, W dalam 

keadaan seperti itu. Bibir sumbing. Nah..waktu 

itu yang tahu lebih dulu saya karna ada pihak 

rumah sakit memberitahunya ke saya. Ibunya 

akan belum tau. Nah ketika sana memberitahu, 

ya saya sendiri kan dalam..begitu diberitahu 

saya sendiri juga bingung. Seperti tidak..ya jelas 

tidak siap menerima keadaan W yang seperti itu. 

Saya memberitahu ibunya, kemudian saya 

ngajak suster, “suster tolong diberitahu” ya sama 

dengan saya ibu, terus bagaimana bagaimana 

dan sebaginya. Lha saat itu juga kan perasaan itu 

bisa dikatakan seperti apa ya…ya tidak bisa 

menerima keadaan tetapi lama-lama ya..ya 

prosesnya lama tidak saat itu juga kami terus 

bisa..terus bisa ee..menerima tetapi ya 

bagaimanapun juga itu adalah anak kami. Ya 

stress kami waktu itu waktu begitu diberitahu 

lalu tidak seperti yang kami harapkan , lha itu 

kami merasa apa ya…bisa dikatakan menerima 

sesuatu yang tidak seperti yang diharapkan itu 

opo jenengane ya…yaa..maunya menolak tetapi 

bagaimanapun juga itu anak seperti itu. Tetapi 

waktu itu waktu awal kami mengetahui keadaan 

W. tetapi setelah berkembang kan tiga bulan 

pertama kan operasi di Jakarta, satu tahun 

operasi lagi, satu tahun..sampai sekarang yo 

tidak ada masalah apa-apa. Itu yang kami 

maksutkan stress kami ketika menerima keadaan 

W seketika waktu itu. Seperti itu yang dimaksut 

atau yang bagaimana? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E4 

 

 

 

 

 

 

 

E5 

 

 

Masalah dalam 

keluarga yang 

dihadapi subjek 

(anak kedua 

mengalami bibir 

sumbing) 

 

Terjadi penolakan 

di awal 

 

 

Menerima 

keadaan setelah 

melalui beberapa 

waktu 

Ya pak bisa seperti yang 

bapak ceritakan. Kalau 

dari yang bapak lihat 

kalau sebagai guru di 

SLB/B itu curhat gitu pak 

masalahnya? 

Kalau itu sih nggak pernah ya..   

Dari pandangannya bapak 

waktu ibu ada masalah 

biasanya bagaimana to 

pak ibu menyikapi itu? 

Kalau dulu..dulu pernah ya kan ibu itu bisa 

dikatakan disini senior ya? Terus dulu waktu itu 

masih di..dimana ya? Asrama kalau nggak salah. 

Ada temen guru yang waktu itu ee..kemana 

ya..ketempat teman atau kemana nggak 

memberitahu tahu-tahu pulangnya pagi itu yoo 
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saya hanya tau sekilas waktu itu. Terus pas 

upacara itu ada rasanan maksutnya opoto kowe 

kok bertanya kok le bali ngantek isuk dan lain 

sebagainya. Ya menurut saya kalau mengatasi 

masalah semacam itu ee..apa ya..ya..seporsinya 

ibu semampunya ibu jangan sampai membuat 

orang lain yang bermasalah itu tersinggung atau 

itu menurut saya, dia lebih berhati-hati. 

Maksutnya yang diingatkan juga tidak 

tersinggung tetapi ee..alasannya apa itu bisa 

diketahui. Kalau masalah..masalah di sekolahan 

ndak pernah di rumah itu ndak pernah membawa 

pekerjaan..yo pekerjaan dia membuat soal apa 

dan lain sebagainya itu dia sendiri saya nggak 

pernah saya tanya “gawe opo bu?” gawe PTK, 

gawe soal dan sebagainya seperti itu. Kalau 

cerita ee..gawean mengeluh dan lain sebagainya 

tidak pernah. 

Oh ya..kalau menurut 

bapak, ibu kalau lagi 

ngalamin masalah 

mungkin pas pertama 

yang waktu W itu tu, ibu 

memaknai 

permasalahannya itu 

bagaimana? 

ee….ya waktu itu kami lalu bareng bareng ya 

udah lah kita apa namanya ini..anak, ya kita 

nanti pasti ada jalan. Nanti pasti ada jalan toh ini 

Tuhan yang memberi. Kita percaya saja pada 

Tuhan. Ya…kita apa ya..kalau itu kan jelas, 

anak itu kan jelas pemberian Tuhan ya. Ya 

pokoknya kita serahkan kembali pada Tuhan. 

Monggo lah Tuhan yang punya. Ternyata 

perjalanan ke depan juga memang tidak kami 

duga, ternyata ada dari suster sini memberi 

informasi..rekomendasi ke Jakarta. Memang 

harus deket Jakarta. Waktu itu yang membiayai 

ada di Jakarta tetapi kami harus datang ke 

Jakarta. Seperti itu. Emang sebelumnya kami 

tidak menduga duh ini besok bagaimana, 

biayanya dari mana, padahal kan jelas tiga bulan 

itu harus operasi. Baru melahirkan, tiga bulan 

kemudian harus berfikir operasi biayanya 

bagaimana, waktu itu kan masih tahun itu kan 

belum seperti sekarang. Artinya ee..artinya 

posisi kami, badan kami, keadaan kami itu 

belum seperti sekarang. Semua masih serba 

ya..bisa dikatakan pas-pasan. Kalau harus 

mengupayakan biaya, kami juga bingung tetapi 

toh Tuhan betul memberi jalan biar kita tetap 

ee..menyerahkan semuanya kepada Tuhan. 

Seperti itu. 

 

 

E6 

 

 

 

 

 

 

P3 

Pelepasan secara 

perilaku 

(diserahkan 

kepada Tuhan) 

 

 

 

 

 

Dukungan sosial 

sebagai alat 

Kalau ibu misalnya ada 

masalah yang mungkin 

bapak tidak tahu 

masalahnya apa it utu, di 

rumah nunjukin hal itu 

Kalau marah, ya..misalnya gini kan di rumah 

ada adek. Adeknya itu kan..ini saya tak cerita 

lagi. Ibu itu punya adek, adek kandung suaminya 

di Jakarta. Dulu sama-sama di Jakarta. Karna 

adek itu ada gangguan sakit, kemudian 
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atau tidak? Misalnya 

marah atau apa? 

dipulangkan ke Wonosari. Suaminya kan orang 

Wonosari. Terus ini adek dipulangkan ke 

Wonosari, suami di Jakarta. Nah di Wonosari 

tinggal sama bapak mertua. Dulu sama ibu, ibu 

udah meninggal lalu sama bapak mertua. Lha 

karna adek ini punya..punya..punya gangguan 

jiwa tetapi selama ini berobat terus memang. Itu 

kemungkinan keadaan orangtua di sana dan 

kakaknya itu kurang bisa memaklumi, adek itu 

seperti itu. Kan lalu rame saja dengan mertua 

sama kakak. Terus, ibu “ya udah bawa saja 

kesini” giu. Terus dibawa kesini. Nah ketika 

disini yo memang namanya dia itu udah pernah 

sakit seperti itu kan banyak hal yang tidak sesuai 

dengan kehendak kami. Ya ketika ada sesuatu 

yang tidak sesuai ya itu ngomong. Ya 

ngomongnya memang agak rodo menurut saya 

yo..ngelekke nya itu..kalau suara, nada gitu 

memang rodo ketus gitu sih dek. Jadi yo 

ngandani, ee..seperti itu. Seperti mbok nganu, 

ora mung turu wae. Padahal kan adek itu minum 

obat. Obat itu kan merangsang untuk istirahat. 

“Turu wae. Kok turu” seperti itu. Tu kan 

menghadapi ya adek jadi permasalahannya dek, 

tinggal disini kan menimbulkan permasalahan 

seperti itu. Melihat situasi adek yang kadang 

siang tidur, malam nanti jam tujuh udah tidur 

lagi. Ngomentarinnya “urip kok mung nggo turu 

wae”. Padahal kan dia minum obat kan 

merangsang untuk tidur. Sebetulnya kan itu tahu 

kalo minum obat marai ngantuk tapi itu kan 

reaksinya itu tu ya seperti itu. gitu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gejala atau akibat 

stress (perilaku) 

 

 

 

 

Masalah yang 

dihadapi subjek 

Kalau tentang dikerjaan 

selama ee..bapak menikah 

sama ibu berapa lama ya 

pak? 

Tahun 1992.   

Berarti 25 tahun? Iyaa..  Lama menikah 

Dulu kan sama sama satu 

kerja gitu ya pak 

Iya..   

Kalau ada masalah 

tentang kerjaan itu pernah 

bawa masalah. Misal 

disini ke rumah itu nggak 

pak? 

Pekerjaan di SLB/B ini, pekerjaan 

sekolah..kalau waktu itu sih nggak pernah. 

Kalau mengeluh apa ya…tapi yo hal-hal sepele. 

Dulu kan ibu pernah menjadi wakil kepala 

sekolah, lalu eee…menurut ibu bahwa 

keberadaannya itu sebagai wakil sekolah 

kadang-kadang sok kurang..kurang diperhatikan. 

Maksutnya begini, ibu sebagai wakil kepala 

sekolah misalnya, pak kepala sekolah sedang 

tidak bisa menangani, ada urusan lain. 

Kemudian dipegang ibu. Lha ketika kepala 

 

E7 

Dukungan sosial 

secara emosional 

 

 

Masalah yang 

dihadapi oleh 

subjek 
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sekolah itu datang, ya langsung saja lalu diganti 

sama kepala sekolah sendiri. Kemudian 

sepertinya tadi yang dilakukan itu tidak 

dianggap. Nah itu pernah…wes digenteni nggak 

ada…seperti nggak, justru seperti malah nggak 

berkenan. Itu pernah dulu. jadi rasanya itu koyo 

ora terima wong digenteni ora maturnuwun wae 

ora. Itu dulu pernah. 

Kalau tentang anak-anak 

didiknya jarang ya pak? 

Anak didik….enggak pernah cerita e. Dulu, sapa 

ya..tapi bukan pas kelasnya pas itu. Kalau 

menurut saya ibu itu seperti tadi saya katakan, 

orangnya pinter, jadi, mengatasi anak mungkin 

ibu sendiri sudah bisa mengatasi anak. sehingga 

ketika ada anak yang nakal pun dibawa sampai 

rumah itu nggak…nggak cerita. Nggak 

ngomongkan anak yang tadi nakal seperti itu 

nggak pernah. 

  

Oh gitu ya pak. Terus ada 

perubahan yang kelihatan 

dari ibu nggak sih pak 

waktu bisa menyelesaikan 

masalahnya? 

Kalau permasalahan misalnya permasalahan 

dengan saya misalnya ya…suatu saat saya 

berbuat yang kurang berkenan dihadapan ibu, itu 

sebetulnya ngomongnya yo nggak jelas tetapi 

saya tahu kalau ibu nggak berkenan. Lalu diam 

apa gitu..tetapi nanti ketika saya sudah..ya saya 

menunggu, menunggu ibu itu reda, setelah itu 

saya menanyakan apa gitu. Ya udah kalau 

memang bener saya salah, saya minta maaf. Ya 

sudah, ketika saya minta maaf terus memaafkan 

ya sudah, kita kembali lagi seperti semula. Jadi 

kejengkelannya kelihatan ketika sedang marah.  
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Gejala atau akibat 

stress subjektif 

(jengkel) 

Oh ya.. ya itu sih pak. 

Terimakasih banyak ya 

pak. 

Ya..saya tidak bisa memenuhi harapan mbak 

Lia, saya bisanya ya hanya itu. Semoga apa yang 

sedikit yang saya sampaikan berguna untuk 

mbak Lia ya.. 
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Wawancara Triangulasi Subjek 3 

Pertanyaan Jawaban Koding Catatan 

Kalau Bu T itu 

kepribadiannya atau 

gambaran umumnya Bu 

U? 

Orangnya ringan, tidak tidak emmm tidak 

menyimpan masalah kebalikannya dengan Bu U. 

Kalau sudah dia sudah lalu tidak begitu dalam. 

Kalau aku orangnya dalam sekali menyimpan 

kalau dia tidak. Periang lah maksudnya, periang, 

cepat berdamai, gitu. 

 Gambaran umum 

tentang subjek 

Ada lagi Bu? Eeee, kalau yang lain dia, kalau semangatnya, 

sangat mencintai anak tuli, sangat menikmati 

pekerjaan ini eee hidupnya sama diberikan 

kepada anak tuli begitu pandai bersyukur. 

 Gambaran umum 

tentang subjek 

Kalau hubungannya 

dengan teman-temannya 

dengan anak didiknya tu 

seperti apa Bu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

baik, baik betul baik eee hanya Bu TU orangnya 

spontan, Lia. Tidak suka, tampak detik itu juga 

bahwa dia tidak suka seperti itu. Emosinya juga 

diungkapkan saat itu detik itu juga. Tetapi 

sesudah katakanlah meledak meledak meledak, 

dia akan cepat dingin, maksudnya cepat minta 

maaf, lalu cepat melupakan. Berbeda dengan Bu 

U, aku tidak meledak-ledak, menyimpan gitu, 

pokoknya kebalikannya terus ya seperti itu. 

Lalu kadang-kadang Bu U gini, “enak sekali loh 

orang seperti T, gitu, jadi diperlihatkan saat itu 

juga rasa tidak suka, tapi sudah itu selesai.” . 

Kadang-kadang saya ingin seperti T tetapi lalu 

beberapa saat kemudian, “oo inilah aku seperti 

ini, T seperti ini.” Saya seneng sekali menahan, 

orang tidak tahu apakah aku itu seneng atau 

tidak, kebalikan aku seperti itu. 

Jadi Bu U mengatakan, Bu T itu tidak suka, dia 

kelakon, yang namanya walk-out. Misalnya, di 

rapat. Lalu itu dia tidak merasa, tidak terwakili 

atau dia sudah mempertahankan, tapi, sebetulnya 

bukan seperti itu. Nah rasa tidak sukanya itu 

diungkapkan, rasa tidak senangnya itu 

diungkapkan dengan dia keluar dari rapat itu. 

Bu U mungkin sama tidak suka tapi Bu U 

bertahan duduk gitu. Kadang-kadang orang 

seperti itu, apa hidupnya memang enak ya 

seperti itu. Jadi tidak dibuat pusing, jadi dia 

diungkapkan saat itu juga. Jadi dia itu, ee apa ya 

Lia? Dia tidak khawatir dia tidak disukai orang 

nanti. Jadi dia akan marah-marah, melotot-

melotot seperti itu tetapi selesai. Nah aku tidak 

bisa sperti itu, aku menyimpan, gitu, 

kebalikannya gitu, Lia, Lia tahu maksudnya gitu 

ya? Jadi dia diungkapkan saat itu juga. Orang itu 

diparani saat itu juga lalu pergi dengan kasar 

seperti itu, tetapi kalau sudah selesai mungkin 
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P2 

Mengarahkan dan 

menghilangkan 

emosi (langsung 

mengungkapkan 

dan dengan 

meledak-ledak 

namun kemudian 

langsung 

melupakan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gejala stres 

(perilaku: keluar 

dari rapat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keaktifan diri 

(menghampiri dan 

pergi dengan 
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siangnya atau mungkin apa sudah biasa. 

Kalau Bu U lama, aku mangkel karo itu.  Nanti 

aku tidak mau bicara, besok aku tidak mau 

bicara, sampe lama aku tidak mau bicara. Tau 

ya, Lia? Itu Bu T seperti itu. 

kadar) 

Kalau dengan anak 

didiknya deket ya Bu? 

Bu T deket, Bu T sangat mencintai anak-anak 

tuli. Hanya Bu T, kesabarannya dalam memberi 

ilmu lebih panjang Bu U. Bu U mengatakan 

seperti itu itu buktinya Bu TU tidak berdiri di 

depan kelas, Bu TU lebih individu, lalu anaknya 

ganti ganti ganti seperti itu, kelebihannya dia di 

situ. 

Tetapi kalau pada anak yang diberi tahu diberi 

tahu diberi tahu, katakanlah anak itu tidak begitu 

pintar, diulang-ulang pengetahuan itu anak itu 

tidak nangkap atau anak itu tetap tidak tahu, nah 

dia marah, tidak dengan Bu U. Sekarang Lia 

boleh tahu kalau sampai itu sampai jadi guru 

kelas itu berarti lebih panjang sabarnya daripada 

guru mata pelajaran. Sangat sangat mencintai 

anak tuli sangat, tetapi seperti itu. Kalau dia 

jengkelnya, emosinya dikeluarkan saat itu juga. 

Jadi misalnya kalau tadi ya seperti ada Bu U 

sudah mau bicara sudah mau mengajar masih 

ada anak yang nonton buku, gitu kalau Bu T 

akan teriak menegur, tidak pada guru-guru kelas, 

kalau guru-guru kelas dia akan menegur dengan 

halus. Kami sangat mengerti kalau dia harus 

“terpaksa” megang kelas dia nanti akan 

berteriak-teriak seperti itu kepada anak yang 

tidak menurut. 

 Hubungan dengan 

anak didik 

Bu T ada masalah apa 

gitu Bu yang pernah Ibu 

tau yan pernah bikin Bu T 

stres atau gimana gitu? 

Yang mungkin Bu TU stres itu bahwa jaman itu 

berkembang, ilmu pengetahuan berkembang, 

lalu keadaan juga berubah. Nah Bu T tetap 

mengimani bahwa oral itu lebih baik. Itu Bu T 

sangat militan yang mengimani bahwa oral lebih 

baik. Tetapi Bu T lupa bahwa jaman makin 

berkembang lalu dunia pendidikan juga makin 

maju. Lalu tumbuh ilmu baru atau berkembang 

ilmu baru itu yang isyarat dan isyarat itu 

berkembang cepat sekali. Dan katakanlah dunia 

di luar Upakara, di luar Indonesia makin terbuka 

dengan metode baru, makin terbuka dengan ilmu 

baru. Dan itu Bahasa isyarat itu. Dan Bu T itu 

sulit sekali menerima eeee jadi anak didiknya 

yang sudah lulus yang sudah menjadi alumni 

sebetulnya mereka boleh mengambil 

kebijaksanaan dalam hidupnya sendiri, boleh 

menentukan nasibnya sendiri. Ada anak alumni 

kami yang mempertahankan berkomunikasi 

 Masalah yang 

dihadapi subjek 
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dengan oral, ada yang belajar mempelajari 

isyarat dan itu dia kecewa sekali, dan kecewanya 

berat sampai sangat mengganggu pikirannya. 

Terus kalau Bu T lagi 

ngerasain misalnya kaya 

yang kecewa berat tadi 

itu, beliau mengatasinya 

bagaimana? 

Mencari, dia selalu bercerita, dia bukan orang 

yang menyimpan masalah, tapi dia akan seperti 

ini. Lalu dia akan ketuk pintu dalam situasi 

apapun, maksudnya entah Bu U itu sedang 

mengajar atau apa. Tapi dia memang sopan, 

mengatakan mau mengganggu namun dengan 

ekspresi yang meledak-ledak kemudian 

menceritakan dengan emosinya dan Bu U 

menanggapi dengan sabar. Kemudian dia akan 

tenang sesaat tapi sebetulnya dia masih 

menyimpan. 

E7 Dukungan secara 

emosional 

(menceritakan 

pada teman 

dekatnya) 

Jadi perubahan setelah Bu 

T bercerita ke Bu U itu 

jadi lebih tenang seperti 

itu Bu? 

Iya iya, cuma itu, tapi Bu U mengerti bahwa itu 

tidak selesai hanya dia lalu berdamai gitu, Lia, 

tetapi dia tidak pernah menyimpan masalah 

begitu baiknya. 

  

Menurut Bu U, Bu T 

sudah memaknai setiap 

masalah yang dihadapi 

atau tidak, misal 

bersyukur atau apa? 

Ooo iya iya, T itu sangat pandai bersyukur lalu 

kalau memaknai gimana ya, Lia, aku juga susah 

membahasakannya. Maksudnya dia berusaha 

mengerti, tetapi dia tidak akan pernah bosan dia 

kan pengurus alumni. Nah kalau pada pertemuan 

alumni, Bu T akan tetap menyisipkan harapan-

harapannya itu, entah itu dijalani oleh anak atau 

tidak, tapi dia tetep menyisipkan. Jadi dia tetap 

rasa bersyukur, lalu tetap pelan-pelan menerima 

perubahan, perkembangan keadaan di dunia tuna 

rungu seperti ini.  

E5 Penerimaan 

(menerima 

perubahan dan 

mensyukuri) 

Oh gitu ya bu, cukup kok 

bu. Terimakasih banyak.. 

Sama-sama ya dek..   
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Wawancara Triangulasi Subjek 4 

Pertanyaan Jawaban Koding Catatan 

Kemarin saya sudah 

wawancara dengan ibu, 

nah saya sekarang mau 

tanya-tanya ke bapak 

mengenai gambaran 

umum ibu itu seperti apa? 

Menurut saya ibu itu punya semacam gaya 

kepribadian yang apa..aku pernah baca ada 

penolong, pemikir, perencana, dan..satunya lagi 

ada katalais. Dia tergolong yang ee..suka 

menolong. Penolong atau helper. Dia suka 

menolong. Ada salah satu kaya kepribadian 

semacam itu. Ya jadi, dia gaya kepribadian 

penolong. Orangnya rikuhan kalau nggak 

nolong. Kalau apa..ee..siapapun minta tolong, 

dia pasti sulit untuk menolak itu sulit. Jadi yang 

diutamakan bagaimana menjalin relasi yang baik 

dengan orang lain. Itu. Jadi ya untuk kegiatan-

kegiatan sosial ya itu nomor satu.  

 Sifat atau 

kepribadian 

subjek 

Kalau dengan anak didik 

dan rekan kerjanya 

bagaimana pak? 

Yang mana? Artinya hubungan apa dulu? nek 

jelas kalau hubungan sosial ya itu karna gaya 

kepribadian ibu yang suka menolong, rikuhan, 

ya menjalin yang penting menyenangkan orang 

lain. Dia paling tidak suka kalau teman atau 

rekan kerja itu tidak nyaman, dia tidak suka. 

Ya..itu pasti mengutamakan tanggungjawab 

tugas-tugasnya yang melibatkan banyak orang 

diutamakan mesti. Jadi tidak heran to kalau ibu 

itu misalnya pulang kerja itu mesti keri dewe 

karena harus ini harus itu. Menyiapkan ini 

menyiapkan itu. Kalau sama anak didiknya ya 

ibu itu selalu mencoba memahami anak-anak itu 

seperti apa.  

 Hubungan dengan 

rekan kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubungan dengan 

anak didik 

Kalau hubungannya 

dengan keluarga, dengan 

bapak, dengan anak-

anaknya bagaimana pak? 

Ibu itu sangat-sangat bertanggungjawab ya 

dengan keluarga, dan keluarga inti lho 

ya..dengan keluarga kami. Selalu nomor satu. 

Relasi dengan saya, relasi dengan anak-anak, 

relasi dengan ya…kami ya, dia bagus, baik 

sekali gitu ya. Jarang lah konflik. Jarang..ya 

konflik ada tapi selalu ada niat baik untuk 

selesai. Kalau anak-anak itu..semuanya dekat ya. 

Misalnya G punya teman dekat, mesti terus 

terang sama saya, terus terang sama ibunya. 

Demikian juga si L. Jadi kok…ee..lebih dekat 

dengan mana itu bingung. Tetapi barangkali 

kalau sama perempuan ya karna anak saya dua-

duanya perempuan, dalam hal-hal tentang 

perempuan itu lebih ke ibunya. Tetapi kalau 

masalah tentang keuangan, studi, yaa..lebih 

dekat ke saya. Tetapi karena dua anak 

perempuan ya boleh dikatakan lebih dekat ke 

ibunya karena yang dibicarakan masalah hal-hal 

wanita. 

 Hubungan dengan 

keluarga, suami 

dan anak-anak 
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Sepengetahuan bapak, ibu 

pernah memiliki masalah 

apa di tempat kerjanya? 

Ya saya tahu. Saya kan pendengar yang baik, 

seperti kalau ada apa-apa, masalah ya..kan saya 

sebagai suami sih dia cerita tapi saya cukup 

mendengarkan saja bukan untuk saya…bahkan 

keperluan dia cuma didengarkan bukan untuk 

menyelesaikan. Malah menguatkan kalau 

menceritakan suatu masalah. 

 

 

P3 

E7 

Masalah yang 

dihadapi subjek 

Kalau ibu ada masalah, 

biasanya ibu melakukan 

apa untuk menghilangkan 

stresnya? 

Selain cerita..dia lebih banyak cerita sama saya 

ya..hanya bercerita tetapi paling sering dia doa 

sih. Ya..dalam doanya sih pasti bagaimana 

mengampuni..mengampuni teman atau siapa 

yang bersalah. Bagaimana tidak mendendam, itu 

sih. Itu lebih-lebih ke..apa..dalam istilahnya dia 

tidak akan sampai nggebrak-nggebrak. Tidak 

pernah kalau itu. Pasti dia kedalam dulu baru 

keluarnya ya dengan tersenyum tidak menuntut 

ndak apa baru nanti ngomong, cerita..maka 

jarang sekali aku melihat ibu sampai 

di..apa…selama ini lho ya, selama bersama, ibu 

tidak pernah punya masalah atau sampai terjadi 

pertengkaran istilahnya. Hingga sampai misale 

ada orang mendiamkan, teman mendiamkan, 

karena jengkel ya luluh juga. Itu, kaya gitu sih. 

E3 

 

 

 

 

 

 

P5 

Faktor dukungan 

sosial 

 

Brarti kalau ada masalah 

di sekolah itu, tidak 

dibawa ke rumah ya? 

Atau cuman curhat gitu 

ya? 

Ya cuman cerita, tetapi kemarahan di sekolah, 

enggak, jangan sampai terpengaruh pada saya. 

Belum pernah. Ke anak juga belum pernah 

marah-marah gitu. Ke benda-benda juga nggak 

pernah.  

  

Menurut bapak, kalau ibu 

ada masalah yang sampai 

stres itu, bapak melihat 

ibu memaknai 

masalahnya itu seperti 

apa? 

Saya jarang…memang susahnya ini. Ibu kan 

hampir tidak pernah mengeluh masalah 

pekerjaan, paling hanya yang biasa. Misalnya ini 

anak kok sulit, atau bagaimana. Kok anak ini 

aneh. Ya hal-hal seperti itu, dialami oleh guru 

manapun. Ibu nggak pernah…sangat-sangat 

mengeluh kesusahannya. Kesusahan-kesusahan 

itu pernah, tetapi memaknai..itu merupakan 

suatu tantangan bagaimana ia harus punya 

formulasi baru lagi sih ya. Sing jelas bagaimana 

dia harus lebih mencintai anak-anak. Yang saya 

lihat sih itu. Jangan sampai dia sakjengkel-

jengkele dengan masalah dengan anak, dia 

tidak..berusaha untuk tidak membenci anak itu. 

Marah sih boleh kan, marah boleh tapi kan 

bukan membenci. Jadi seringnya dicari cara lain 

untuk mendapatkan formula lain yang tepat 

untuk mengatasi anak-anak seperti itu. Nggak 

pernah dia putus asa nggak pernah. Sehingga 

sampai anaknya itu akhirnya kena..itu 

lho..semacam ee…terpengaruh oleh..oleh ibu 

sendiri. Apa istilahnya…mmm..bagaimana anak 
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E1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menemukan 

makna dari 

permasalahannya 
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itu terhipnotis opo apa itu lah. Terobsesi sama 

ibu sehingga jadi akrab. 

Bapak sudah menikah 

berapa tahun ya pak? 

Tanggal 14 juni ini, saya genap 25 tahun. Iya 

jadi pesta perak, besok misa kami disini. Pas 

misa lingkungan nah… 

  

Selama 25 tahun bersama, 

ibu pernah merasa capek 

jadi guru SLB/B nggak 

pak? 

Belum pernah sih..artinya sampai dia capek, 

dalam arti capek kepengen keluar sih belum 

pernah. Padahal basic nya bukan SLB lho ya. 

Kan dulu basic nya SPG. SPG itu untuk guru 

nak-anak normal..anak-anak umum. Belum 

pernah. Jadi, ya nggak tau, ini pinter-pinternya 

Dena Upakara mendidik guru baru. Guru baru 

dididik disitu sesuai dengan visi dan misinya. 

Mungkin karena cocok dengan visi misi pribadi 

dengan lembaga ya tetap memahami, enggak 

pernah mau keluar. 

  

Kalau perannya ibu itu 

apa ya pak? 

Peran secara apa iki…strukturalnya kan pernah 

jadi wakil kepala sekolah, jadi guru ya..terus 

guru biasa, terus wakil kepala sekolah, jadi 

kepala sekolah. Jadi guru kelas enam. Sekarang 

juga membantu…selain guru, dia juga 

di..berperan membantu lembaga untuk 

mengatasi karyawan. Apa itu, pokoknya kepala 

oleh para karyawan itu opo kuwi istilahnya. Jadi, 

dia menjadi koordinatornya bagaimana pekerja, 

karyawan bukan guru lho, tukang kebon, cuci, 

dapur, itu kalau ada apa-apa bersama ibu. 

  

Ada perubahan yang 

terlihat nggak pak dari ibu 

setelah melakukan usaha 

mengatasi stresnya? 

Misalnya ibu punya masalah, kalau bisa ngatasi 

perubahannya ya..saya harus memberikan 

contoh apa ya. Mesti ada sih perubahannya, 

kelegaan, rasa lega, rasa..rasa..oh iya jelas ada. 

Ada lah. Kan dari penampilan, mesti cerita, aduh 

aku..maka ada anak karena jengkel, ibu kan tutor 

harus punya tuntutan target tertentu, tetapi anak 

ada keterbatasan maka ibu emosinya jadi tinggi. 

Tetapi suatu ketika anak itu misale ee..mau 

sekarang..mau bertanya, bisa ditaklukkan, ibu itu 

jadi tambah semangat. Ada perubahan itu kalau 

dengan anak-anak. Demikian juga dengan rekan 

kalau ada perbedaan pendapat itu hal yang biasa. 

Tapi kalau itu bisa diatasi pasti ada rasa 

puas..rasa lega bukan puas. Lebih rasa lega tidak 

ada ganjelan lagi. 

 Dampak yang 

dirasakan setelah 

melakukan coping 

Baik pak, sekian 

wawancaranya, 

terimakasih ya pak. 

Iya, sama-sama.   
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Wawancara Triangulasi Subjek 5 

Pertanyaan Jawaban Koding Catatan 

Penilaian kepribadian atau 

gambaran umumnya Bu 

TI? 

Bu TI sih orangnya baik.....ya….cuma apa, gini 

ya, secara penampilan memang kadang-kadang 

orang awalnya agak takut ya. Tapi sebenarnya di 

dalemnya tuh baik dia. Kalau bicara memang 

ceplas ceplos tapi, eeee, sikap, terus perilakunya, 

dan, dan, apa yang dipikirkan dan dia lakukan 

itu tidak menyimpang, ya, jadi jujurlah, ga 

munafik… hahaha…  

 Gambaran umum 

sifat subjek 

Kalau hubungan Bu TI 

sama anak-anak  didiknya 

tuh Bu N tahu ga Bu? 

Kalau sama anak-anaknya sayang, sama anak-

anak didiknya itu memperhatikan. Tapi bukan 

maksudnya kalau memperhatikan terus tidak 

menegur ya.Tapi kalau anaknya misalnya nakal 

ya tetep wae harus ditegur. Eeee, apa, eeee, 

kalau untuk anak tunarungu kan ga dipanggil ga 

denger ya harus dijawil, kalau di dalam kelas itu 

bentuknya lingkaran seperti itu tangan e Bu TI 

ga nyampe ya pake tongkat jawilnya, gini, jadi 

dia bawa tongkat itu bukan untuk memukul 

semata-mata untuk memukul anak tapi kan nggo 

jawil, “hei, kamu harus memperhatikan.” Karena 

kadang-kadang anak tidak memperhatikan guru 

gitu kan eee ngobrol sendiri dengan teman gitu 

kan jadi gak fokus dengan guru jadi Bu TI harus 

menegur dengan mencolek dia dengan biar 

tangannya lebih panjang kan pake tongkat itu 

bukan semata-mata untuk memukul 

bukbukbukbuk bukan heem kadang-kadang kan 

suka takut gitu ya padahal kan maksudnya itu. 

 Hubungan dengan 

anak didik 

Kalau sama teman-teman 

kerjanya Bu? 

 

 

 

Heeeeh (menghela nafas) enjoy aja, heem, 

gimana sih maksudnya, heem, kalau menurut 

saya enjoy aja dari dulu karena dia teman kuliah 

saya sejak dulu jadi saya kenal…..kenal lebih 

lama hehehe 

 Hubungan dengan 

rekan kerja 

Deket berarti ya Bu sama 

teman-teman lainpun juga 

akrab? 

Iya, bisa bergaul dengan siapa saja, iya, tidak 

membeda-bedakan 

 Hubungan dengan 

rekan kerja 

Dari sepengetahuan Bu N 

itu Bu TI pernah ada 

masalah yang sampai 

bikin kepikiran sampai 

stres gitu ga bu? 

Kayanya endak heem….kok aku belum pernah 

mendengar dia mengeluh sampe kepikiran 

sampe dia stres banget gitu engga biasalah 

masalah, masalah kelas di kelas juga biasa 

memang di awal-awal sebagai guru baru biasa 

itu menghadapi anak-anak terus jadi stres, saya 

juga dulu gitu, tapi karena itu masa penyesuaian 

dari yang masa kuliah itu tidak langsung 

bertemu dengan anak hanya teori teori teori di 

sini langsung praktek menghadapi anak itu juga 

kan adaptasinya membuat semua orang 

  

 

 

 

 

 

Masalah yang 

dihadapi 

(penyesuaian saat 

awal menjadi 

guru karena saat 
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stresbukan hanya Bu TI, saya, juga semua guru 

mungkin mengalami seperti itu. Tetapi untuk 

urusan lain di luar urusan sekolah dia….saya 

belum pernah mendengar dia stres banget gitu 

engga heeh kalo masalah keluarga masalah 

keluarga dia apa ya yang saya dengar biasa 

mengeluh orangtuanya sakit terus apa adeknya 

ada adeknya yang, yang berubah pendirian tapi 

tidak membuat dia menjadi stres berat engga. 

kuliah tidak 

langsung praktik 

menghadapi anak 

tunarungu) 

Terus biasa klo ada 

masalah di kelas mungkin 

cerita sama Bu N, nah itu 

tuh Bu N tau ga selain 

curhat ada yang dilakukan 

juga untuk mengatasi 

masalah itu ga Bu? 

Curhatnya tidak hanya ke saya tapi juga ke 

teman yang lain itu misalnya ada anak yang, 

bukan anak yang rewel tapi malah orangtua anak 

yang rewel gitu orangtua murid yang rewel 

eeeee apa adanya cuma nuntuuuutt terus kok 

anak saya ga bisa gini ga bisa gini ga bisa gini 

harusnya bisa gini padahal anaknya memang ga 

mampu gitu kan terus harus gimana karena 

memang anak itu tidak bisa, tidak bisa 

mengikuti di kelas gitu kan eeee tidak bisa 

seperti teman yang lain jadi kalau dituntut, 

dituntut anaknya dituntut harus ini harus ini ga 

bisa sementara orangtuanya nuntut harus sama 

dengan temannya dan itu sulit dan itu mengeluh 

ke semua dan itu termasuk saya yang dulu tiga 

kali bertemu dengan saya waktu pelajaran 

dengan saya seminggu tiga kali itu kan saya juga 

mengeluh tentang anak itu memang tidak bisa 

mengikuti seperti temen-temennya gitu tapi 

kalau di rumah katanya ooo di rumah itu 

sukanya gini gini gini gini pokoknya positif 

semua tapi kok di sekolah kok engga gitu loh 

jadi kayanya kok nyalahke gurune gitu loh.. 

E7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2 

Dukungan 

emosional (curhat 

pada rekan-rekan 

kerja mengenai 

pekerjaan) 

 

Masalah yang 

dihadapi (tuntutan 

orangtua yang 

meminta anaknya 

sama seperti 

teman lainnya 

yang akhirnya 

menyalahkan 

guru) 

 

 

Gejala stres 

(perilaku: 

mengeluh) 

Jadi lebih sering cerita 

gitu ya Bu? 

Iya iya cerita   

Waktu Bu TI sudah cerita 

sama ibu atau guru yang 

lain itu ee ada perubahan 

ga Bu, misal mungkin 

yang tadinya mikirnya 

berat terus jadi engga 

gitu? 

Karena dirasakan bareng-bareng le mikir gitu ya 

agak ringan gitu ya pokonya kalau sudah curhat 

sudah cerita ke temen-temen berarti ki ada beban 

yang dikurangi rasane gitu heeh ada, ada ringan 

heeh pokok e lega. 

 Dampak yang 

dirasakan subjek 

(menjadi ringan 

karena beban 

berkurang dan 

lega) 

Ya begitu sih bu, 

terimakasih banyak ya bu 

Oh ya sama-sama..   
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Tabel 16. 

Intensitas Tema Subjek 1 (sebelum sortir) 

Tema Intensitas Koding 

Akibat atau Gejala Stress 

Akibat atau gejala subjektif +++ S1 

Akibat atau gejala perilaku ++ S2 

Akibat atau gejala kognitif ++ S3 

Akibat atau gejala fisiologis +++ S4 

Problem-focused Coping 

Keaktifan diri +++ P2 

Dukungan sosial ++ P3 

Penguasaan diri + P5 

Exercised caution + P6 

Emotion-focused Coping 

Pemahaman secara positif +++ E1 

Mengarahkan dan menghilangkan 

emosi 

++ E2 

Berpaling pada agama +++ E3 

Penolakan + E4 

Penerimaan + E5 

Pelepasan secara mental dan 

perilaku 

+ E6 

Dukungan sosial secara emosional +++ E7 

Escapism + E8 

Minimization + E9 

Self-blame + E10 

Seeking meaning + E11 

 

Keterangan: 

+ : Intensitas rendah 

++ : Intensitas sedang 

+++ : Intensitas tinggi
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Tabel 17. 

Intensitas Tema Subjek 2 (sebelum sortir) 

Tema Intensitas Koding 

Akibat atau Gejala Stress   

Akibat atau gejala subjektif +++ S1 

Akibat atau gejala perilaku +++ S2 

Akibat atau gejala fisiologis +++ S4 

Problem-focused Coping   

Perencanaan + P1 

Keaktifan diri +++ P2 

Dukungan sosial ++ P3 

Negotiation + P8 

Emotion-focused Coping   

Pemahaman secara positif +++ E1 

Berpaling pada agama ++ E3 

Penolakan + E4 

Penerimaan ++ E5 

Pelepasan secara mental dan 

perilaku 

+ E6 

Dukungan sosial secara emosional ++ E7 

Minimization + E9 

Seeking meaning + E11 

 

Keterangan: 

+ : Intensitas rendah 

++ : Intensitas sedang 

+++ : Intensitas tinggi
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Tabel 18. 

Intensitas Tema Subjek 3 (sebelum sortir) 

Tema Intensitas Koding 

Akibat atau Gejala Stress 

Akibat atau gejala subjektif +++ S1 

Akibat atau gejala perilaku +++ S2 

Akibat atau gejala fisiologis +++ S4 

Problem-focused Coping 

Keaktifan diri ++ P2 

Dukungan sosial +++ P3 

Emotion-focused Coping 

Pemahaman secara positif +++ E1 

Mengarahkan dan menghilangkan 

emosi 

++ E2 

Berpaling pada agama ++ E3 

Penerimaan ++ E5 

Pelepasan secara mental dan 

perilaku 

+ E6 

Dukungan sosial secara emosional +++ E7 

Seeking meaning + E11 

Keterangan: 

+ : Intensitas rendah 

++ : Intensitas sedang 

+++ : Intensitas tinggi
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Tabel 19. 

Intensitas Tema Subjek 4 (sebelum sortir) 

Tema Intensitas Koding 

Akibat atau Gejala Stress 

Akibat atau gejala subjektif +++ S1 

Akibat atau gejala perilaku +++ S2 

Akibat atau gejala fisiologis +++ S4 

Problem-focused Coping 

Perencanaan + P1 

Keaktifan diri +++ P2 

Dukungan sosial +++ P3 

Penguasaan diri ++ P5 

Emotion-focused Coping 

Pemahaman secara positif +++ E1 

Mengarahkan dan menghilangkan 

emosi 

+ E2 

Berpaling pada agama +++ E3 

Pelepasan secara mental dan 

perilaku 

++ E6 

Dukungan sosial secara emosional +++ E7 

 

Keterangan: 

+ : Intensitas rendah 

++ : Intensitas sedang 

+++ : Intensitas tinggi 
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Tabel 20. 

Intensitas Tema Subjek 5 (sebelum sortir) 

Tema Intensitas Koding 

Akibat atau Gejala Stress 

Akibat atau gejala subjektif +++ S1 

Akibat atau gejala perilaku +++ S2 

Akibat atau gejala kognitif ++ S3 

Akibat atau gejala fisiologis ++ S4 

Problem-focused Coping 

Perencanaan + P1 

Keaktifan diri +++ P2 

Dukungan sosial +++ P3 

Instrumental action + P7 

Emotion-focused Coping 

Pemahaman secara positif +++ E1 

Mengarahkan dan menghilangkan 

emosi 

++ E2 

Berpaling pada agama ++ E3 

Pelepasan secara mental dan 

perilaku 

+ E6 

Dukungan sosial secara emosional +++ E7 

Minimization ++ E9 

Keterangan: 

+ : Intensitas rendah 

++ : Intensitas sedang 

+++ : Intensitas tinggi
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Tabel 21. 

Intensitas Gejala atau Akibat Stress Kelima Subjek (sebelum 

sortir) 

 

No. 
Jenis gejala atau 

akibat stress 

Intensitas Tema 

Subjek 

1 

Subjek 

2 

Subjek 

3 

Subjek 

4 

Subjek 

5 

1 Subjektif +++ +++ +++ +++ +++ 

2 Perilaku ++ +++ +++ +++ +++ 

3 Kognitif ++    ++ 

4 Fisiologis +++ +++ +++ +++ ++ 
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Tabel 22. 

Intensitas Coping Kelima Subjek (sebelum sortir) 

 

No. Jenis coping 

Intensitas Tema 

Subjek 

1 

Subjek 

2 

Subjek 

3 

Subjek 

4 

Subjek 

5 

Problem-focused coping 

1 Perencanaan      

2 Keaktifan diri +++ +++ ++ +++ +++ 

3 
Dukungan sosial 

sebagai alat 
++ ++ +++ +++ +++ 

4 Penekanan      

5 Penguasaan diri +   ++  

6 Exercised caution      

7 Instrumental action      

8 Negotiation      

Emotion Focused-Coping 

1 
Pemahaman secara 

positif 
+++ +++ +++ +++ +++ 

2 
Mengarahkan dan 

menghilangkan emosi 
++  ++  ++ 

3 Berpaling pada agama +++ ++ ++ +++ ++ 

4 Penolakan      

5 Penerimaan   ++   

6 
Pelepasan secara 

mental atau perilaku 
   ++  

7 
Dukungan sosial secara 

emosional 
+++ ++ +++ +++ +++ 

8 Escapism      

9 Minimization     ++ 

10 Self-blame      

11 Seeking meaning      
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KODING 

1. Stress ( S ) 

S1 : Subjektif 

S2 : Perilaku 

S3 : Kognitif 

S4 : Fisiologis 

S5 : Keorganisasian 

 

2. Problem-Focused Coping( P ) 

P1 : Perencanaan 

P2 : Keaktifan Diri 

P3 : Dukungan Sosial 

P4 : Penekanan 

P5 : Penguasaan diri 

P6 : Exercised caution 

P7 : Instrumental action 

P8 : Negotiation 

 

3. Emotion-Focused Coping ( E ) 

E1 : Pemahaman secara positif 

E2 : Mengarahkan dan menghilangkan emosi 

E3 : Berpaling pada agama 

E4 : Penolakan 

E5 : Penerimaan 

E6 : Pelepasan secara mental dan perilaku 

E7 : Dukungan sosial secara emosional 

E8 : Escapism 

E9 : Minimization 

E10 : Self-blame 

E11: Seeking meaning 
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LAMPIRAN 3 

Pedoman Observasi dan 

Wawancara 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

Nama Subjek  : ________________ 

Observer  : ________________ 

 

Kesan Umum Subjek Deskripsi 

Penampilan fisik subjek   

Kondisi fisik subjek   

Kondisi lingkungan tempat 

kerja  

 

Kondisi lingkungan tempat 

tinggal  

 

Perilaku yang muncul Deskripsi 

Cara berbicara  

Kontak mata  

Ekspresi wajah  

Sikap yang ditunjukkan 

ketika menghadapi anak 

didik 

 

Sikap yang ditunjukkan 

ketika berinteraksi dengan 

rekan kerja 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Identitas Subjek 

Nama  

Usia  

Pekerjaan  

Pendidikan Terakhir  

 

1. Latar belakang subjek 

a. Berapa lama subjek bekerja menjadi guru SLB/B? 

b. Apa alasan subjek bekerja sebagai guru SLB/B dan bertahan sampai 

lama? 

2. Kehidupan subjek dengan anak didik 

a. Bagaimana hubungan subjek dengan anak didik di sekolah? 

b. Bagaimana respon anak didik saat berinteraksi dengan subjek? 

c. Adakah masalah yang terjadi dengan anak didik yang membuat 

stress? 

3. Kehidupan subjek dengan rekan kerja  

a. Bagaimana hubungan dengan rekan kerja di SLB? 

b. Adakah masalah dengan rekan kerja yang mampu menimbulkan 

stress? 

4. Kehidupan subjek dengan keluarga 
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a. Berapa lama subjek menikah dengan suami atau istri? (bagi yang 

sudah menikah) 

b. Bagaimana hubungan subjek dengan keluarga, suami/istri, dan 

anak? 

c. Adakah masalah dalam keluarga yang dapat menyebabkan stress? 

5. Stress yang dihadapi subjek 

a. Apa saja peran subjek sebagai seorang guru SLB/B? 

b. Apakah ada kesulitan atau kendala saat menjalani perannya sebagai 

guru SLB/B? 

c. Masalah apa saja yang terjadi selama menjadi seorang guru SLB/B? 

(dengan anak didik, rekan kerja, keluarga, dan diri sendiri) 

d. Permasalahan apa yang paling membuat stress? 

e. Apa saja gejala atau akibat yang dirasakan subjek ketika stress? 

6. Coping subjek untuk menghadapi stress dalam menjalankan perannya 

sebagai Guru SLB/B 

a. Bagaimana sikap subjek dalam menilai permasalahan, mengancam 

atau tidak? 

b. Apa yang dilakukan untuk membuat perasaan menjadi tenang ketika 

mengalami permasalahan? 

c. Mengapa melakukan hal yang disebutkan di point c? 

d. Seberapa besar pengaruhnya dalam meringankan stress yang subjek 

alami? 

e. Apa strategi yang dilakukan subjek dalam menyelesaikan masalah? 
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f. Apakah subjek membuat perencanaan untuk menyelesaikan 

permasalahan? 

g. Apakah subjek mencari dukungan ketika menghadapi masalah? 

h. Apakah subjek menghindar, pasrah, atau melakukan usaha saat 

mengalami masalah? Mengapa demikian? 

i. Apakah subjek melakukan kegiatan keagamaan ketika menghadapi 

permasalahan? 

j. Apa dampak yang dirasakan subjek setelah melakukan usaha dalam 

mengatasi stress? 

k. Apa saja faktor yang memengaruhi subjek dalam mengatasi stress 

nya? (faktor yang mendukung maupun yang menghambat) 

 

 

 



 
 

 
 

PEDOMAN TRIANGULASI 

 

1. Gambaran umum dari istri / teman yang menjadi subjek missal sifatnya 

atau kepribadiannya?? 

2. Hubungan subjek dengan keluarga / anak didiknya / teman-temannya? 

3. Apa saja masalah yang pernah dialami subjek apabila tahu yang 

membuat stress? 

4. Menurut sepengetahuan, bagaimana subjek mengatasi masalah itu? 

5. Menurut sepengetahuan, apakah subjek memaknai permasalahan yang 

dialami? 

6. Adakah perubahan yang nampak setelah subjek melakukan usaha 

mengatasi masalah itu? 
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LAMPIRAN 4 

Uji Keabsahan Data 

(Pemeriksaan Rekan Sejawat) 
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Pemeriksaan Sejawat 

 

Pemeriksaan sejawat yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan 

melibatkan dosen pembimbing utama skripsi. Dosen pembimbing utama 

selalu memberikan bimbingan dan masukan mengenai topik yang dibahas 

dari awal hingga akhir penelitian. Dosen pembimbing juga memberi saran 

mengenai suatu masalah dan subjek yang akan digunakan dalam penelitian 

ini. Dosen pembimbing mengarahkan peneliti untuk focus pada topik yang 

sedang dibahas supaya tidak melebar ke topik yang lain. Selain itu, dosen 

pembimbing juga memberi masukan mengenai koding, analisa baik 

mengenai masing-masing subjek maupun keseluruhan subjek dan bagan 

yang menggambarkan tentang hasil yang diperoleh, serta kesimpulan dan 

saran penelitian. 
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LAMPIRAN 5 

Informed Consent Subjek  
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LAMPIRAN 6 

Informed Consent Significant 

Others 
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LAMPIRAN 7 

Surat Keterangan Bukti 

Melakukan Penelitian
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