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LAMPIRAN 1 
PEDOMAN WAWANCARA 

DAN OBSERVASI 
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Pedoman Wawancara Ibu dan Guru 

 

1. Komunikasi Verbal 

A. Berbicara dan menulis  

a. Apakah anak mampu berkomunikasi dengan berbicara ?  

b. Bagaimana kejelasan vokal yang dihasilkan ? 

c. Apakah anak mampu berkomunikasi melalui tulisan ? 

d. Bagaimana kejelasan dalam bahasa tulis ? 

 

B. Mendengar  

e. Bagaimana kondisi pendengaran anak ? 

f. Apakah anak mendengarkan lawan bicaranya saat 

berkomunikasi ? bagaimana respon anak ? 

 

2. Komunikasi Non Verbal 

a. Apakah ekspresi wajah anak tepat dengan topik pembicaraan 

saat berkomunikasi dengan orang lain ? 

b. Apakah anak melakukan kontak mata dengan lawan bicaranya ? 

c. Apakah anak menggerakan tangan sebagai isyarat saat 

berkomunikasi ? 

d. Apakah anak melakukan sentuhan saat berkomunikasi dengan 

orang lain ? 

e. Bagaimana penggunaan ruang dan jarak dalam berkomunikasi ? 
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Pedoman Observasi 

No Indikator Perilaku Keterangan 

1. Komunikasi Verbal  

A. Berbicara dan menulis  

a. Berbicara dalam 
berkomunikasi 

 
 
 

b. Jelas dalam 
berkomunikasi 

 
 
 

c. Mampu berkomunikasi 
melalui tulisan 

 
 
 

d. Jelas dalam bahasa 
tulis 

 
 
 

B. Mendengar dan 
membaca 

 

e. Kondisi pendengaran 
anak 

 
 
 

f. Respon anak setelah 
mendengar lawan 
bicara  

 

g. Mampu membaca  
 
 

h. Respon komunikasi 
setelah membaca 

 
 
 

2. Komunikasi Non 
Verbal 

 

a. Ekspresi wajah tepat 
dengan topik 
pembicaraan 

 

b. Melakukan kontak mata 
dengan lawan bicara 

 
 
 

c. Menggerakkan tangan 
sebagai isyarat 

 
 
 

d. Melakukan sentuhan 
saat berkomunikasi 

 
 
 

e. Kecepatan berbicara   
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f. Nada suara saat 
berkomunikasi 

 
 
 

g. Kejelasan vokal  
 

h. Penggunaan ruang dan 
jarak dalam komunikasi 

 
 
 

i. Aktivitas yang dilakukan 
saat berkomunikasi 
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LAMPIRAN 2 

VERBATIM WAWANCARA IBU 
DAN GURU 
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 Verbatim Partisipan 1 (S) 

 

A. Wawancara Ibu (25 Oktober 2017) pukul 11.00 - 13.00 
 

Pertanyaan Verbatim Koding Analisis 

Mohon maaf 

ganggu waktunya 

sebentar ya bu. Kita 

mulai aja ya. Kalo S 

anak ke berapa ya 

bu dari berapa 

bersaudara ? 

Iya mbak gak papa. Anak pertama itu mbak. Punya adek 

tiga, yang kedua cewek kelas 4, yang ketiga cewek juga 

kelas 3, yang terakhir cowok masih TK B mbak. Cuma yang 

cowok itu ikut orang, ada tetangga sini gitu juga kan ga 

punya anak gitu, jadi dia diasuh sama tetangga. Kerjaan’ne 

jadi pemulung itu mbak, tidurnya di ruko depan situ, deket. 

Kadang ya anak e tidur dirumah, kadang disana, kadang 

ikut mulung juga. Wih jadi item letek mbak sekarang. Dulu 

putih bersih, apik sekarang jadi gitu. Nek abis pulang 

sekolah nanti dia balek ke rumah, terus nanti ganti baju, 

makan terus ke tempat tetangga itu. Main disana sampe  

sore gitu. Nek pulang ke rumah cuma ganti baju, mandi, 

makan aja.  

 Latar belakang partisipan. Anak pertama 

dari 3 bersaudara  

Ohh gitu bu. Kalo S 

dulu TK nya dimana 

bu ? 

Walah ndak sekolah mbak. Baru sekolah ya ini di SLB ini. 

Gak punya uang og mbak, kan tau nya dulu ini anak gak 

normal. Yo bingung mau disekolahke mana. Ya cuma 

dirumah aja itu tiap hari dulu, main apa gak bantuin anter 

 Alasan mengapa partisipan baru bersekolah 

karena tidak ada biaya 
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gorengan itu. Kalo aku anter gorengan ya dia pengene ikut.  

Tau S anak gak 

normal darimana bu 

? 

Aku gak tau mbak. Dulu waktu lahir ya bidannya gak 

ngomong apa-apa. Kan dulu aku juga gak tau kalo mau 

lahir. Taunya mules kayak mau ke kamar mandi gitu mbak 

terus tak bilang mbah itu. Mbah bilang jangan-jangan mau 

lahiran, eh beneran mbak. Terus uda keluar airnya itu, 

kepalanya uda nongol dikit. Mbah langsung panggil becak 

minta dianter ke bidan. Sama mbah tuh kepalanya didorong 

masuk lagi mbak. Takut nek keluar di becak itu. Sampe 

bidan, mbah teriak-teriak terus aku langsung masuk ke 

ruangan itu. Abis itu ngeden, ya langsung keluar, cepet og. 

Pas lahir tuh putih, bersih, kecil tapi itu mbak, 2,7 beratnya. 

Makin lama kok kulitnya item. Kalo kata simbah kayak ketek 

itu lho mbak. Terus mbah nyuruh bawa ke orang pinter. 

Umur berapa ya itu, 3 apa 4 bulan gitu. Dibawa ke daerah e 

mana itu ya, yo ndak paham mbak. Disana dibacain doa gitu 

mbak. Katane si kena sawan gitu anak e. Kena sawane dua 

kali katanya. Ndak paham juga si mbak. Terus dibawa juga 

ke sendang opo itu ya namanya, dimandiin disana. Sering 

sakit-sakitan juga dulu waktu kecil. Pas umur empat bulan, 

sakit panas, napas e bunyi koyo sesak. Berat badan e yo 

kecil, jarang nangis, Cuma diem, telek-telek mbak. Aku yo 

bingung mbak, terus dibawa ke rumah sakit, opname,  

cairan e disedot, kata dokter e ganggu napasnya. Bar itu, 

pulang ke rumah yo napas e masih berbunyi. Tetangga itu 

katane suruh keluarin dahak dewe mbak pake telunjuk. Di 

 Tidak mengetahui jika partisipan mengalami 

gangguan down syndrome 

 

 

 

 

Riwayat kelahiran normal dan prosesnya 

cepat 

 

 

 

 

Partisipan dibawa ke orang pintar dan 

katanya terkena sawan 
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tenggorokan ne dicutik gitu lho mbak pake telunjuk. Wih 

dahaknya banyak mbak, kentel kuning, ijo, lengket gitu. Tiap 

hari mbah itu ngeluarin dahaknya. Ada mungkin dua bulan 

ya mbak. Bar itu, yo napas e gak  bunyi lagi.    

Sering sakit-sakitan saat kecil dan di 

opname di rumah sakit.  

Sakit sesak napas dan jika bernapas 

berbunyi karena ada dahak yang 

menyumbat 

Berarti kalo 

sekarang taunya S 

kenapa bu, kena 

sawan itu ? 

Iya mbak. Ya dulu si pernah ya di bawa ke rumah sakit itu 

to. Waktu mau masuk SLB kan suruh tes dulu itu. Nah terus 

disana dokternya bilang kalo S terlambat 

perkembangannya.  Apa namanya yo aku ndak tau. Ya baru 

denger pertama ya disana itu mbak.  

 Pertama kali mendengar gangguan down 

syndrome di RS saat tes untuk keperluan 

masuk sekolah 

Dokternya bilang 

down syndrome gitu 

bu ? 

Iya itu apa ya kayaknya. Aku juga gak tau itu apa ya. Ga 

paham juga itu apa. 

  

Terus perasaan ibu 

setelah tau S 

mengalami 

gangguan down 

syndrome seperti 

apa bu ? 

Yoo biasa aja mbak. Wong gak tau itu apa kok. Gak tak 

tanya’ke dokter e juga. Abis itu yo gak cari tahu, kan tak pikir 

yo gangguan biasa gitu. Yaudah cuma taunya anak e gak 

normal kayak yang lain. Perkembangannya terlambat 

makane sekolahke di SLB itu.    

 Ibu merasa biasa saja saat tahu partisipan 

mengalami down syndrome karena tidak 

mengetahui tentang gangguan itu 

Sempet ada 

perasaan sedih atau 

ada perasaan lain 

gitu gak bu ? 

Yo gak ada mbak, biasa aja. Aku gak tau kok kalo anaknya 

ada gangguan itu. Yaa terima aja dikasih anak kayak gitu. 

Ya emang gak normal ya mau gimana lagi mbak. Ya gak 

papa. Untungnya punya anak gak satu tok, nek satu itu tok 

 Ibu tidak merasa sedih saat dan menerima 

kondisi partisipan 

Bersyukur memiliki anak yang lain dan 
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ya susah. Anak-anak lain normal gitu, jadi yowes tak rawat, 

tak gedek’ke kayak anak yang lain sama aja. Seng penting 

dia isa mandiri gitu mbak, bisa ngurus dirinya sendiri. Ya 

bisa maem, mandi, pake baju. Ya kadang-kadang si masih 

tak bantu. Nek capek yo mesti capek to mbak ngurus anak 

kayak gitu. Kadang yo nakal, kadang lucu, ya tapi gitu yo 

tetep anakku to mbak. Nek capek yo ngurus anak yang lain. 

Hiburane ya cuma anak mbak. Cuma kadang S tuh yo 

kayak anak kecil mbak, maksudnya tuh ya adeknya lebih 

ngerti gitu. Jadine kalo berantem apa rebutan gitu seng tak 

suruh ngalah yo adek e. Ya adek-adeknya kadang kesel 

juga tapi ya tetep sayang. Kadang dibantu maem e, apa 

ngambil apa gitu. Nek dia kan kalo maunya itu, ya itu. 

Mainan wae pengennya ya dimainke sendiri. Kan adek-

adeknya ya pengen maen juga. Gak mau ngalah kalo dia tu. 

Ya makane aku seringnya adeknya yang tak suruh ngalah 

wae, timbang ribut mbak. Yo marah-marah sii adeknya, 

kesel gitu tapi ya tetep ngalah, terus dikasihke. Ya aku 

seringnya bilang kalo main ya bareng-bareng gitu, 

dipinjemin. Kadang dia ngerti, mau main sama adiknya, mau 

bareng, tapi kadang yo gak paham.     

normal 

Merawat dan membesarkan sama seperti 

anak yang lain 

Harapan ibu terhadap partisipan yaitu bisa 

mandiri 

 

Anak yang lain menjadi hiburan untuk Ibu 

 

Perilaku S masih seperti anak kecil dan 

adik-adik lebih sering mengalah 

 

Ibu lebih sering menyuruh adik-adik untuk 

mengalah pada S karena adik lebih paham 

dan mengerti 

Kalo punya mau, 

berarti harus gitu ya 

bu ? 

Iya mbak, makanya gak bisa di janjiin dia itu. Pengene main 

ini, yawes harus itu. Gak pernah tak beli’ke mainan. Kalo 

adeknya yang kecil itu kan mainannya banyak mbak. Sering 

dibeliin sama ibu bapak yang ngasuh itu. Aku yo gak setuju 

sebenernya mbak. Jadi kebiasaan gitu lho, pengen ini 

 Jika partisipan memiliki keinginan, maka 

harus dituruti  
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langsung dibeliin kan disayang banget to itu adeknya. Jadi 

seringnya adeknya rebutan sama dia. Sama-sama gak mau 

ngalah. Mainannya bagus-bagus mbak, mobil-mobil seng 

gede itu, terus kotak-kotak apa itu, ya kadang dibawa sini 

tapi ya seringnya disimpen dirumahnya sana itu. Nanti kalo 

uda ribut, ngambek, terus nangis. Dia kan kalo gak suka 

jotos mbak. Daripada ribut, yowes gak tak belike mainan. 

Dia seringnya kan main ke tempat tetangga itu, duduk di 

warung depan itu lho. Apa main ke tetangga depan ini. Nek 

dijanjiin pergi gitu, ya nanti nagih terus, omong terus mbak   

Nah terus waktu 

setelah pulang dari 

orang pintar itu, 

perkembangan S 

gimana bu ? 

Ya lumayan sih mbak, mulai belajar jalan gitu. Ya rambatan 

gitu, dikit-dikit mulai jalan dia. Umur satu tahun setengah 

mulai jalan, gak merangkak. Tapi pas jalan itu kaki e jinjit. 

Terus dibawa lagi ke Sendang. Dimandikan disana, pas 

pulang mulai isa belajar jalan lagi. Pas umur dua tahun, 

belajar jalan rambatan gitu, udah ga jinjit tapi nyeret kaki e 

seng satu. Umur tiga tahun, baru jalan. Wah ndak bisa diem 

itu pas uda bisa jalan, suka manjat, lari-lari.  

  

 

 

 

Ngomongnya 

gimana bu dulu, 

suka ngoceh atau 

gimana ? 

Gak mbak, banyak ngomongnya kan ya baru-baru ini. Dulu 

gak banyak omong, diem dulu. Kalo pengen apa, ya nunjuk. 

Nanti tak kasih tau namanya apa. Gak banyak minta ini itu, 

kayak maem, ya gampang itu dari dulu, apa aja mau. Tak 

kasih apa yo dimaem. Sampe sekarang itu mbak, maem e 

banyak. Sehari bisa tiga kali makan. Ndak suka jajan dia, 

nek udah maem nasi kenyang, yawes. Sukanya nasi sama 

 Partisipan tidak banyak bicara sewaktu kecil 

Jika memiliki keinginan, maka akan 

menunjuk 

 

Partisipan tidak suka jajan dan makannya 
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pia-pia itu kasih kecap apa sambel dikit, udah. Apa nasi 

sama kuah sayur sama tahu. Kalo kayak daging gitu gak 

bisa mbak, kan keras. Nek makan ayam, ikan gitu harus di 

mamahke (disuwir) kalo gak gitu gak bisa gigit dia. Giginya 

kayak gak kuat gitu mbak kalo keras. Kalo jajan yo gak 

suka, suka e gorengan gitu. Kalo roti-roti apa chiki ga suka 

dia. Minum aja sukanya teh anget itu, kalo minum es gitu 

suka diare. Cuma kalo lagi panas banget ya dia minta es, 

ndak boleh kebanyakan tapi, nanti mencret. Susu juga gak 

minum dia.   

banyak 

 

 

 

Partisipan tidak dapat memakan makanan 

yang keras seperti daging 

Mulai bisa ngomong 

usia berapa bu ? 

Berapa ya, 4 tahun apa ya itu. Mulai bisa bilang mama, 

papa, mbah, maem. Yang pendek-pendek gitu mbak. Umur 

6 taun itu mulai dua kata kayak mah maem, mbah mimik. 

Mulai bisa dia.  

 Usia 4 tahun partisipan baru dapat berbicara 

satu kata 

Menurut ibu, 

kemampuan 

komunikasi S 

sekarang gimana ?  

 

Ya biasa aja mbak. Bisa gitu. Nek sekarang kan uda 

mending mbak bisa ngomong. Dulu kecilnya gak bisa, yoo 

sedikit gitu kata-katanya. Paling bisa maem, mbah, mama, 

papa. Udah gitu, gak lancar kaya sekarang ini ngomongnya. 

Kan lancar ngomong ya baru-baru ini mbak. Ya usia 7, 8 

taun lah. Sebelumnya yo mong satu kata tok gitu. Banyak 

diem e juga itu. Kadang bilang “Mah mbak e mah wes 

teko?” Lha durung, endi, ra teko kok. “Mah, mbak e mah, 

mbak e”.. Yo sek tunggu o. Ya tadi nunggu duduk disitu, 

nunggu mbak nya dateng. Ya kalo ngomong pendek-pendek 

A1 Dapat berkomunikasi dengan bicara tetapi 

kalimat pendek, terdiri dari 4 sampai 5 kata 



 
 

200 
 

gitu mbak.      

Kalo di kasih 

perintah atau 

dimintai tolong gitu, 

ngerti bu? 

Iya ngerti mbak. Biasanya disuruh ngambil apa gitu, suruh 

nganterke (gorengan) ke tetangga situ, ato lapangan situ, ya 

mau, bisa nyampe, sering kok. Kan mainnya kesitu, kadang. 

Jalan kaki tapi kadang ya naik sepeda. Kadang bilang “Mah, 

mae mah, mae mah”. Manggil itu to, ibu e anak e temennya 

itu to, tetangga. “Pak Supri heeh?” Gitu. Yo kadang tak 

suruh beli es batu gitu, nek siang kan panas to mbak, yo tak 

suruh beli ke warung depan itu. Tapi duite ngepas, kan dia 

yo belom tau nek duit gitu gak ngerti berapa. Sering dikasih 

duit orang juga itu mbak. Dia kan kalo main jauh-jauh, 

kesana itu, kadang ke tempat e orang kaya. Nanti dikasih 

duit, sepuluh ribu. Nanti duitnya kasihkan saya, ni mah duit.  

A1 Dapat memahami perintah sederhana 

seperti mengambil benda atau mengantar 

makanan 

 

 

 

Kalo main sama 

siapa bu biasanya ? 

Walah siapa aja mbak. Banyakan orang-orang gede sii disini 

ya, temen seumuran dia jarang, adanya anak kecil. 

Senengnya main sama cewek-cewek itu mbak, kalo 

adeknya yang cewek lagi mainan dia suka ikutan gitu. Lebih 

seneng main sama cewek-cewek dia mbak. Kalo sama yang 

gede-gede suka diajakin ngobrol, ditanyain lagi apa, 

mainan, kadang suka diledekin gitu, diajarin bahasa yang 

gak-gak. Kayak kalo kotor dia ga mau bilang, maunya bilang 

amis, maksudnya ya kotor. Terus kalo makan tempe ga mau 

bilang, mesti bilangnya emoh, emoh saru, gitu. Ya orang-

orang sini pada seneng sama dia mbak. Suka godain gitu 

tapi ya sayang. Anaknya kan nyenengin gitu, lucu. Dia tuh 

 Memiliki banyak teman, kebanyakan orang 

dewasa, dan lebih sering bermain dengan 

perempuan 

 

 

Sering diajari kata-kata kotor oleh teman-

teman 
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kalo gak digoda duluan ya diem. Sering nyapa juga kalo 

tetangga lewat.   

Kalo kejelasan 

ngomongnya 

gimana bu ? 

 

Yaa agak nganu yaa, agak celat gitu mbak. Yaa agak 

kurang jelas kadang. Ya ada kata yang jelas juga sii. Nek 

ngomong kadang ada huruf yang ilang, lungo jadi ungo, nek 

nyebut lombok, bombok.  

A2 Vokal kurang jelas, agak cadel 

Kalo dulu S belajar 

ngomongnya seperti 

apa bu ? 

Piye ya mbak, wes lupa sii. Dulu kan waktu kecil mbah suka 

beliin radio sama salon. Dia suka banget lagu dari kecil. 

Suka dengerin sama adeknya itu, kadang rebutan. Lagu apa 

aja suka, terus nanti ngikutin dikit-dikit lama-lama apal 

lagunya. Jadi bisa nyanyi. Makane kan sekarang suka 

banget nyanyi to mbak. Sekarang sukanya dengerin dari 

handphone papanya itu. Setiap hari mesti dengerin lagu itu, 

abis pulang apa pas mau tidur malem. Ya lagunya diulang-

ulang terus mbak. Bisa ngikutin dia. Jadi kan biasa 

ngomong to mbak. Yo mungkin seng dinyanyike dia ga 

ngerti juga itu artinya. Terus kan tetangga sini banyakan 

orang gede, dia sering denger orang ngomong juga. Kadang 

suka niru omongan waktu kecilnya itu. Ya niru omongan 

juga tiap hari, kadang yo tak ajarin. Nek tak ajarin yo 

pertama diem sek, namanya anak kayak gitu. Susah. Kalo 

sekarang aja diajarin, ya kadang ngomong gah..gah..gah, 

wes karepe dewe. Dia tuh nek dipaksa gitu mbak, malah 

gak mau. Tak diemin aja lah, nanti yo lama-lama bisa. Kan 

  

Lagu membantu partisipan untuk dapat 

berbicara 

 

 

Sering mendengar orang dewasa berbicara 

 

 

Ibu sering mengajari partisipan 

mengucapkan kata, namun partisipan sering 

menolak.  

 

Ibu tidak memaksa dan menganggap jika 
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sekarang juga uda bisa ngomongnya. Waktu kecil juga pas 

masih ada motor itu ya suka jalan-jalan ke pelabuhan mbak, 

liat kapal. Makane tiap liat gambar kapal dia selalu 

bilangnya kapal rosok, kan nek di pelabuhan ada kapalnya 

yang jelek. Ya sering tak ajakin jalan-jalan kan jadi tau dia 

namanya. Nek sekarang ga pernah pergi, anak e banyak, 

mau naik apa. Motor juga gak ada. Uda dirusak dulu sama 

papahnya itu. Adanya ya cuma sepeda itu mbak.         

lema kelamaan partisipan akan bisa 

Kalo papahnya S 

kerja apa bu ? 

Walah ndak kerja itu mbak. Yang kerja kan aku buat pia-pia 

itu tiap hari sama mbah. Terus nanti kan dianter ke warung. 

Sering berantem itu sama mbah, ya ribut gitu lah. Kadang 

dia ikut barongsai itu mbak, nanti pentas kemana gitu. Tapi 

ya jarang juga. Dia tak suruh anter pia-pia ndak mau. Yowes 

tak suruh anter anak-anak sekolah tiap hari. Nek S dijemput 

juga, cuma yang lainne pulangnya jalan kaki. Dulu aku uda 

jualan macem-macem mbak. Kan bikin pia yaa baru ini. 

Dulu jualan wedang tahu di deket tlogorejo situ, bikin sendiri. 

Tiap sore aku sama mbah dorong gerobak kesana. Jualan 

sampe malem disana. Walah ngenes mbak disana kadang 

seratus ribu aja belum tentu dapet. Kan ya gak mbalek 

modal to. Sepi jualan disana itu. Anak-anak ya tak titipke 

tetangga apa papahnya pas ada.  Bar itu jualan nasi kuning, 

di pasar depan itu to, gak banyak seng beli, dibikin sama 

papahnya itu to supaya gak laku, orang Jepara itu mbak. 

Kan manjur to nek pake orang sana tuh. Dia cemburu sama 

saya takute saya ketemu sama cowok lain. Hah, aneh kok 

 Papa partisipan bekerja serabutan, 

terkadang ikut pentas dengan kelompok 

barongsai 
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dia mbak. Gimana mau selingkuh gitu ya mbak, wong pergi-

pergi aja gak pernah. Ngawur pikirane.    

Oh bikin pia-pianya 

berarti belum lama 

ya bu ? 

Iya mbak, baru 6 bulan ini lah. Ya lumayan mbak bisa untuk 

sekolah anak-anak. Kan biaya anak sekolah ya dapet dana 

bos itu dari sekolah jadi gak terlalu berat ya bayar 

sekolahnya. Kadang ya ada tetangga yang kasih duit, ya 

disyukuri aja. Ini rumah e yo elek mbak. Masih ngontrak ini 

juga, setahunnya sejuta, ya wong kecil gini juga rumah e. Ini 

ada rencana pindah cuma ya belom tau kemana mbak.   

  

Untuk kemampuan 

menulis nya S 

gimana bu ? 

 

Yaa nulis tuh masih, ya kalo nebeli gitu bisa. Kalo suruh 

nulis sendiri gitu yaa belom bisa ya mbak, masih nganu apa, 

kepret gitu, masih harus dibantu, belom lancar lah. Kalo 

nebeli kayak angka satu gitu to, tipis-tipis ya bisa. Kalo 

untuk nulis sendiri yaa belom.  

A3 Kemampuan menulis hanya mampu 

menebalkan huruf dan angka 

Bisa berkomunikasi 

melalui tulisan gak 

bu ? 

Yo belom bisa mbak. Orang masih nebeli kok, huruf juga 

belom apal.  

A3 Tidak dapat berkomunikasi melalui tulisan 

Kalo menulis jelas 

gak bu ? 

 

Belom bisa nulis sendiri kok mbak. Bisanya nebeli aja gitu. 

Kalo huruf, ya kadang-kadang dikit-dikit. Huruf yaa dah isa, 

beberapa yaa cuma ya masih sering lupa gitu mbak. Kalo 

angka ya 1, 2 gitu. Nulise ya lumayan, rapi ngikutin titik-

titiknya itu, ya agak keluar dikit-dikit. Cuma yaa bosenan gitu 

lho anaknya. Itu seng ndak nguati itu. Kalo suruh nulis 

sendiri ya belom bisa. Nek belajar tuh dia bosenan mbak, 

A4 Tidak dapat menulis sendiri, namun dapat 

menebalkan mengikuti titik-titik yang ada. 

Walaupun kadang keluar garis.   
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nek emoh yo moh tenan, dipaksa yo emoh. Yowes jadi 

kadang dirumah ya jarang belajar gitu dia. Piye ya, suka e 

main gitu, apa nonton tipi, kartun upin ipin, jarwo.  

Bagaimana kondisi 

pendengaran S ? 

 

Yaa biasa tuh, ga ada masalah. Kalo dipanggil ya langsung 

jawab. Iyaa mbah, iya mah, gitu. Ya dia denger kok mbak, 

ga ada masalah.  

B1 Pendengaran tidak mengalami masalah 

Apa S 

mendengarkan 

lawan bicaranya 

saat berkomunikasi 

?  

 

Yaa ndengerin mba, cuma kadang yaa gitu. Harus dikerasin 

baru denger, kan rada ndablek bocah e. Yaa ngelantur gitu 

pikirane. Kalo dimarahi ya tau. Kalo sama mama atau adik e 

berani, tapi kalo sama mbah e takut.   

B2 Mendengarkan lawan bicara saat 

komunikasi 

Responnya S 

gimana ? 

Yo njawab gitu mbak. Nek tak panggil apa tak tanya ya dia 

jawab. Kayak mau maem, ngeleh to. Heeh ngeleh, tak tanya 

maem apa, pia-pia gitu. Kan dia sukanya itu mbak, gak suka 

makan yang lain. Sukanya gorengan itu.  

B3 Merespon lawan bicara dengan menjawab 

saat dipanggil 

Kemampuan 

membaca S seperti 

apa bu ? 

 

Belum bisa mbak.    

Respon S seperti 

apa bu saat disuruh 

Wong belom bisa kok mba, yo ndak ngerti. Kalo ada bacaan 

ya paling dia tanya, iki opo, opo. Kadang ngasal, tapi ya 
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membaca ?  

 

kadang diem aja juga mbak, gak jawab. Saya ya jarang 

mbak suruh dia baca, kan belom bisa juga dia 

Ekspresi wajah S 

seperti apa bu, kira-

kira pas gak  

dengan topik 

pembicaraan saat 

komunikasi dengan 

orang lain ? 

 

Yoo kalo marah, ya muka nya kesel gitu, kalo ngambek ya 

dia nya cemberut terus kadang nangis gitu di pojokan. Kalo 

punya mau, ya ngomong terus mbak, merengek gitu 

mukanya. Apalagi kalo nyanyi, dia seneng banget mbak. 

Dandan gitu, make up nya saya diambil. Pake beda, alis, 

lipen. Adik-adiknya nanti dipakein, kadang-kadang pake 

sarung, ya nyanyi nya kadang kurang jelas, cuma ya ada 

ekspresinya, kayak menghayati gitu. Kan dia seneng banget 

nyanyi mbak. Waktu ada acara tujuh belasan di kampung 

sini, dia berani maju mbak, ke panggung gitu njoget. Lagu 

apa ya, dangdut dia suka banget itu hapal. Abis njoget terus 

dikasih duit seratus ribu, pulang-pulang duitnya dikasihke 

saya. Terus bilang mah duit mah, duit gitu terus mukanya 

seneng gitu, ketawa. Kalo tampil gitu dia berani, gak malu, 

kadang nyanyi juga dia pake mik gitu, seneng mbak dia.     

C1 Ekspresi wajah tepat dengan topik 

pembicaraan 

Kalo diajak 

ngomong, S 

melakukan kontak 

mata dengan lawan 

bicaranya ? 

Yaa mbak, ngeliatin orang yang ngomong kok dia. Begitu 

dipanggil, diajak ngobrol, ya ngeliatin dia. Apalagi kalo 

diajak ngomong mbahnya, dia yo mesti ngeliatin. Sayang 

dia sama mbahnya, yo takut juga. Nek dia nakal tak 

panggilke mbahnya yo takut dia.  

C2 Melakukan kontak mata 

S suka  

menggerakan 

Maksudnya gimana itu mbak ?   
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tangan, mata, ato 

kepala gitu gak bu 

sebagai isyarat saat 

komunikasi dengan 

orang lain ? 

Misal pas lagi 

ngobrol sama orang 

gitu, tangannya 

nunjuk, manggut, 

ato geleng ato 

gimana bu ? 

Oh yaa kadang manggil temennya apa tetangga, tangannya 

ngawe-ngawe gitu lho mbak. Terus kadang kalo dia lagi 

dengerin lagu di hape, lagi asik gitu, terus saya ajak 

ngomong, dia suka bilang suuut, berisik. Sambil tangan nya 

gini mbak (telunjuk di depan mulut). Ya nek ditanya itu ya 

dia manggut, kalo gak mau ya geleng. Nunjuk ya bisa dia, 

da-da, da-da juga bisa kalo pas mau pergi itu to.  

C3 Membuat gerakan tangan tanda isyarat saat 

berkomunikasi 

Saat berkomunikasi, 

S melakukan 

sentuhan gak bu ke 

orang lain ? 

Gimana itu mbak maksudnya?    

Misal ketemu orang 

mau salim, ato 

merangkul adeknya 

apa pegang tangan 

saat ngobrol sama 

orang gitu bu 

Oh ya bisa mbak. Misal ada tamu apa ketemu siapa gitu, tak 

suruh salim ya dia mau. Yo kalo liat adeknya nangis, ya dia 

tepuk-tepuk gitu kadang, cup cup. Tapi ya kadang diem aja 

gitu. Biasanya kan itu rebutan hape itu buat dengerin musik. 

S ga mau ngalah kok sama adeknya, ya nanti adeknya 

marah-marah gitu, kadang nangis. Tos ya dia bisa kok mbak 

apa dada gitu, nek mbak e balek kan dia biasanya dada gitu 

to mbak, ya bisa. Tapi nek sama anak kecil suka jotos, apa 

C4 Melakukan sentuhan yaitu berjabat tangan, 

menepuk pundak saat berkomunikasi, 

melakukan tos, memukul anak yan glebih 

kecil, mendorong 
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kadang dorong gitu mbak. Kemaren itu nangis anak e, 

pulang-pulang ditanya mbahnya kenapa, terus dia bilang 

njorok‘ke gitu. Kasian sampe nangis kenceng itu anaknya. 

Kadang yo dia tiba-tiba suka mukul gitu og mbak, nakal. Yo 

gak tau kenapa. Nek ngerangkul adek e yo jarang sii ketoke 

mbak. Nek rebutan apa gitu, dia kesel ya mukul adek e. Dia 

tuh ga mau ngalah og anaknya.   

Kalo ngobrol sama 

temennya gitu, jarak 

nya gimana bu, apa 

terlalu dekat atau 

jauh ? 

Yaa gak sii mbak. Ya kayak yang lainnya aja. Gak deket 

banget, gak jauh juga. Cuma dia suka manggil temen e tuh 

teriak gitu dari jauh mbak. Kan temen e banyakan orang 

gede mbak. Nek uda kenal gitu kayak tetangga sini ya dia 

nyapa dari jauh teriak gitu, wes biasa mbak. Nanti ya dia 

nyamperin temennya. Sama temen e yang kecil gitu yo 

biasane mainan gitu, gak ada temen e yang seumuran dia 

gini. Cuma disini kan ya rumah e sempit gini mbak, yo kalo 

main ya di teras ini mbak apa tempat tetanggane disana. Ga 

ada tempat kalo dirumah.  

C5 Penggunaan ruang dan jarak tepat yaitu 

menghampiri teman 

Kalo lingkungan 

memandang S anak 

yang seperti apa bu 

? 

Ya biasa aja sih mbak. Ya sama aja kayak anak lain. Yo 

emang anak e sih gak normal ya, cuma ya tetangga pada 

biasa aja mbak, tetep menerima gitu. Emang suka pada 

ngomong kalo S tuh nakal. Ya piye mbak, kadang dia suka 

mukul gitu, ya tiba-tiba aja. Ndak tau kenapa, jail anaknya. 

Ya sama anak-anak kecil itu to, yang tadi itu. Kalo itu nek 

ndak di bedo ya ndak nakal. Terus kadang kan dibilangi yo 

gak paham. Gak kayak anak lainnya, sekali diomongi udah 

  

S sering di cap nakal oleh lingkungan 

 

 

 



 
 

208 
 

ngerti. Nek dia kan berkali-kali gitu. Kadang suka diledekin, 

apa digoda. Tapi ya pada seneng kan anaknya lucu, gendut, 

gemulai mbak kayak cewek. Nek disuruh joget kan dia pinter 

itu. Kadang adek aja bilang dia kayak banci. Makanya 

sukanya main ya sama cewek-cewek itu dia. Dulu ada juga 

mbak tetangga yang kayak dia itu. Mukanya kan katanya 

khas ya mbak, udah meninggal tapi. Udah gede juga dulu 

umurnya 32 tahun. Cuma dulu itu dia gak bisa ngomong. 

Nek S kan bisa ya diajak ngomong. Katane kalo anak kayak 

gitu gak panjang umur ya mbak, gak bisa hidup sampe tua 

gitu ya katane orang-orang. Cuma kan ya gatau ya mbak 

namanya umur. Mbah itu to sayang banget sm S. Makanya 

ya mbah gelo banget nek S tuh di apain gitu sama orang. 

Digoda yang sampe gimana gitu mbak.  

Jika partisipan tidak diganggu terlebih 

dahulu, maka ia tidak akan nakal 

 

Tetangga sering menggoda partisipan 

karena lucu 

Kalo kesehatannya 

S gimana bu, ada 

masalah ? 

Sekarang sii udah gak mbak. Dulu waktu kecilnya itu kan 

sering sakit. Semenjak umur 8 taunan apa ya, uda jarang 

sakit. Nek sakit yo paling batuk, pilek gitu. Kalo kecil kan 

dulu sering panas, napasnya suka sesek. Sekarang uda 

gak, diminumin itu to somen itu. Belinya di klenteng sama di 

jalan siranda situ ada. Dulu mbah denger ada iklan di radio 

tentang somen itu. Bagus katanya buat kesehatan, terus 

tanya-tanya orang belinya dimana. Tiap uda mau sakit, 

anak-anak semua tak kasih itu. Kayak obat herbal gitu 

mbak. Manjur minum itu, jadine gak sakit. Aku sama mbah 

ya kalo sakit minum itu, langsung sembuh. Pokoknya asal 

nda maem aneh-aneh yo gak papa, sehat. Apa kecapean 

 Setelah umur 8 tahun ke atas, partisipan 

jarang sakit 

 

Sejak kecil, ibu dan nenek rutin memberikan 

suplemen makanan untuk partisipan agar 

sehat 
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gitu yo nanti sakit. Cuma dia itu sukanya kan air mbak. Dikit-

dikit panas rasanya badan. Apa karena gendut juga kali ya 

jadi badane kayak panas terus gitu. Dulu mandi bisa tiga kali 

sehari. Cuma sekarang udah tak larang kalo siang mandi. 

Nanti masuk angin dia kalo sering mandi. Kalo pas lagi 

panas to, dia bobok diluar mbak. Di teras ini. Bajunya di 

lepas, cuma pake celana aja tidurnya tanpa alas. Dikasi 

selimut yo gak mau mbak.    

Berani ya bu S tidur 

diluar sendirian ? 

Walah dia tuh berani mbak. Gak tau takut anaknya. Bahaya 

juga dia gak tau. Suka manjat, lari-lari. Umur berapa itu pas 

kecil kakinya pernah kena knalpot kok. Waktu di sekolah 

suntik juga dia gak nangis. Pas sunat yo dia gak nangis 

mbak. Temen-temennya yang lain pada nangis, dia gak. 

Jadi kadang saya takut kalo dia mainnya jauh gitu. Nanti nek 

diboongin orang gimana. Dikasih apa aja sama orang yo 

diterima. Kan dia juga sama orang baru ya kadang gampang 

gitu deketnya.  

 Tidak mengenal takut dan bahaya 

Terus kalo cara 

ngasuh S dengan 

adik-adik seperti 

apa bu ? Kan S 

berbeda dari adek-

adeknya 

Yaa kadang banyak tak bantu mbak kalo tiap harinya itu. 

Bisa sii dia sebenere, kayak pake seragam gitu, nek tak latih 

mungkin bisa ya. Aku seng ndak sabar mbak, kelamaan. 

Jadi dia kalo uda gak bisa, yo gak mau. Ya saya ndak 

maksa juga. Nanti dipaksa malah ngambek. Yowes tak 

diemin aja. Kalo nulis ya gitu, baru tak ajari, nanti udah gak 

mau. Maunya main aja terus itu. Ya piye ya mbak, anak 

kayak gitu. Bosenan sii dia itu, jadi kalo mau ngajari apa-apa 

 Ibu sering membantu aktivitas karena jika 

dikerjakan sendiri membutuhkan waktu lama 

 

 

 

Ibu menyuruh adik untuk membantu 
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susah. Nek adek-adeknya sering tak suruh bantu dia juga. 

Ambilin maem apa minum, dia kan kalo gak diambilin 

kadang gak mau mbak. Nek pas lagi manja itu ya maunya 

diambilin. Ya bisa nek suruh ambil sendiri gitu. Maem wae 

kan masih tak suapin, apa mbahnya kadang. Nek maem 

sendiri ya bisa tapi kadang dia emoh maunya di dulang. Ya 

aku si biar cepet tak dulang aja. Ben bisa ngerjain pekerjaan 

lain mbak. Nek ngurusin dia tok, walah gak kepegang nanti 

yang lain. Anter gorengan itu, nanti siang ambil lagi, masak, 

belanja lagi buat besoknya. Kalo maem sendiri ya 

berantakan gitu mbak. Ya kasian juga sebenere mbak. Ya 

beda dia sama adik-adiknya yang lain. Anak umur segitu 

haruse kan bisa makan sendiri, mandi, ngapa-ngapain 

sendiri. Lha ini ndak bisa apa-apa.      

partisipan dalam aktivitas sehari-hari 

 

 

 

Ibu membantu aktivitas partisipan agar 

dapat mengerjakan pekerjaan yang lain 

 

 

 

Merasa kasihan dengan kondisi partisipan 
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Verbatim Partisipan 1 (S) 

 

B. Wawancara Guru Kelas (23 Oktober 2017) pukul 11.00-12.00 
 

Pertanyaan Verbatim Koding Analisis 

Kalo menurut 

Ibu,  

kemampuan 

komunikasi S 

gimana di 

sekolah ?  

Kalo menurut saya kemampuan dia dibandingin anak yang 

lain lebih bagus gitu lho. Dia bisa ngomong gitu lho, ya 

meskipun kurang jelas. Tapi ya namanya anak kayak gitu 

ya, tapi udah termasuk bagus. Disini banyak mbak anak 

down syndrome gitu yang gak bisa ngomong, ditanya ya 

cuma diem ngeliatin, terus nanti jawabnya apa. Kalo S yoo 

mending banget, bagus komunikasinya dibandingin temen-

temen lainnya. Apalagi di kelas kan sekelas cuma 5 orang 

tuh, yang paling bisa ngomong ya cuma dia. Yang lainnya 

kan DS semua, yaa pada bisa ngomong mbak tapi kan gak 

jelas gitu lho. Kayak nggeremeng, jadi kayak ngoceh gak 

jelas. Saya seringnya ya tanya ke dia kalo di kelas. 

Nyambung dia diajak ngomong, bisa gitu lah. Ya walaupun 

kadang bahasanya dia campur-campur antara jowo dan 

indonesia, cuma emang lebih sering bahasa jawanya. Saya 

kadang suka membetulkan jadi bahasa indonesia. Misalnya 

saya tanya itu gambar apa, nanti dia bilangnya klambi, terus 

saya bilang ini namanya baju, nanti saya suruh dia ulangin 

lagi. Jadi kadang dia tau namanya dalam bahasa jawa gitu. 

A1 Kemampuan komunikasi subjek lebih baik 

dibandingkan teman-teman di kelas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru sering mengajak subjek untuk 

berkomunikasi di kelas 
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Makanya sering banget saya betulkan itu mbak kalo 

ngomong. Bahasanya si kadang agak kasar ya. Misal 

manggil mamanya tuh langsung sebut namanya, Ninik, gitu. 

Ato kalo saya tanya tadi dianter siapa, jawabnya nyonyo, 

nama papahnya itu mbak. Kadang kalo ngomong pake kowe 

gitu juga mbak. Kalo dia uda ngomong gitu ya saya tegur, 

kok ngomongnya gitu, yang sopan to masa sama guru 

kowe, gitu kadang. Ya dia ngeliatin aja, kadang jawab iyo, 

ya mungkin kurang paham juga ya dia. Cuma karena 

kebisaaan mungkin ya dirumah bahasanya begitu, jadi 

bahasanya kasar dia kadang kalo ngomong    

 

 

Kosakata dalam bahasa Jawa dan guru 

sering membetulkan, subjek disuruh 

mengulangi 

 

 

Bahasa yang digunakan di sekolah terkadang 

kasar 

Kalo S diberi 

perintah atau 

diminta tolong 

gitu, gimana 

bu responnya 

? 

Oh kalo perintah dia bisa mbak. Kan kalo saya ngajarnya 

pake gambar-gambar gitu ya biar mudah menjelaskannya. 

Nah dia tuh kalo saya suruh gunting gambarnya terus nanti 

di lem ya bisa. Cuma kalo gunting masih belom bisa banget 

sih mbak harus dibantu, jadi kadang saya yang gunting 

terus nanti dia kasih lem sendiri ya udah bisa. Saya suruh 

menebalkan gitu kalo nulis, ya dia bisa. Terus misal saya 

minta tolong tutup pintu gitu, apa ambilin tas temennya, gitu 

ya bisa. Paham dia, tapi kadang juga gak mau si mbak, 

bilang emoh gitu.  

 Subjek dapat memahami perintah sederhana 

seperti memberi lem pada gambar, menutup 

pintu, mengambil tas 

Kalo kejelasan 

vokal yang 

dihasilkan 

Ya memang kurang jelas, tapi dia ngerti gitu ya. Ngomong, 

cuma ya kadang kita harus membetulkan dia bicara. Kadang 

kan karena dia belum tau. Tapi sudah bagus si mbak. 

A2 Vokal kurang jelas, guru harus membetulkan 

pengucapan kata karena sering berbicara 

dalam bahasa jawa namun subjek paham 
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gimana bu ? 

 

Umurnya dia kan udah 9 tahun yaa, eh malah 10 tahun ya. 

Tapi yaa, ada suaranya lah. Kadang anak yang down 

syndrome gitu gak keluar suaranya. Kalo dia ada, cuma 

memang harus di arahkan lagi, karena mungkin dia tidak 

mengerti juga. Kalo ngomong kan jowo juga, lombok bilang 

nya bombok, maksudnya tau. Karena lingkungannya 

dirumah gitu kan. Mungkin dirumah sering nya bahasa jawa, 

jadi kadang kalo yang dia gak tau ngomongnya bahasa 

jawa.        

kata yang dimaksud saat diajak 

berkomunikasi 

Kemampuan 

menulisnya 

gimana bu?  

 

Kalo untuk menulisnya pertama saya liat kemarin itu, untuk 

menebalkan, yaa udah bisa lah pegang pensilnya, tinggal 

kita mengarahkan. Udah ndak lama gitu, udah pinter, 

pegang pensilnya. Karena dia kan belom pernah sekolah 

jadi untuk menebalkan angka 1, 2, 3 sudah bisa ya itu 

tinggal diarahkan aja. Memang harus menangani S tuh 

sendiri, kalo disambi tuh sulit. Jadi kita, gurunya satu untuk 

sementara gitu karena kan dia kan belum pernah sekolah. 

Untuk kemampuan dia menulis lumayan, sudah bisa 

dibandingkan anak kelas 2 yang di kelas bu wiwik. Cuma 

kan yaa masih adaptasi lah dia disini.     

A3 Mampu menebalkan huruf dan angka 

Menulis sendiri 

sudah bisa bu 

? 

Yo gak bisa mbak, kan dia huruf juga belom tau, hanya bisa 

menebalkan aja. Ya tau sii huruf A gitu cuma seringnya lupa 

gitu mbak. Jadi ya huruf juga belom hapal. Kalo nulis sendiri 

ya belum bisa dia   

A3 Tidak dapat menulis sendiri, hanya mampu 

menebalkan 
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Kalo menulis, 

jelas gak bu ?  

 

Dia hanya bisa menebalkan tulisan gitu mbak. Ya lumayan 

lah, bisa, gak rapi banget tapi bisa. Ngikutin garisnya ya bisa 

dia, walaupun tipis-tipis gitu buatnya tapi konsentrasinya itu 

yang sulit. Jadi gak bisa lama itu lho kalo lagi belajar. 

Apalagi kalo udah emoh, yaudah stop, gak mau belajar dia. 

Kan masih tergantung mood gitu. Kalo dateng ke sekolah 

aja kadang langsung maunya minta pulang. Makanya dia itu 

bisanya kalo gurunya satu. Merhatiin dia bener, diarahin, 

diajarin sendiri. Tapi ya namanya di sekolah kan ya susah 

kalo cuma ngajarin dia doang, temen-temennya kan juga 

butuh perhatian. Dia kalo nulis sendiri ya belom bisa. Kalo 

huruf ya belom tau. Tapi kalo gambar dia tau, misal gambar 

buku, meja, awan, matahari. Kalo bola dia bilangnya bal, 

baju bilangnya klambi.   

A4 Rapi dalam menebalkan tulisan 

Bagaimana 

kondisi 

pendengaran 

S ? 

Ga ada masalah kok mbak. Dia senengnya denger musik, 

begitu saya setel lagu anak-anak gitu, kalo dia tau ya nanti 

langsung nyanyi. Lagu dangdut yo dia hapal mbak kayak 

lagu-lagu sekarang itu, bojo galak, jaran goyang, hapal lho 

dia mbak. Kan kadang belom dijemput, terus nanti sambil 

nunggu dijemput dia di depan itu to, tar kakak kelasnya 

setelin lagu dari hape, ya dia bisa nyanyi gitu. Malah sering 

di tanggap gitu mbak, diambilin mik terus dia nyanyi, bisa 

ngikutin iramanya. Ya walaupun kadang ga jelas yang 

diomongin apa, kadang tuh kata-katanya cuma belakangnya 

aja gitu. Tapi pas ketukannya sama lagu.  

B1 Tidak mengalami masalah dalam 

pendengaran 

 

Senang mendengar musik dangdut dan lagu 

anak-anak 
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Apa S 

mendengarkan 

lawan 

bicaranya saat 

berkomunikasi 

?  

Dengerin mbak dia kalo diajak ngomong. Ya liat muka saya 

gitu dia.  

B2 Mendengar lawan bicara saat berkomunikasi 

Responnya 

gimana bu ? 

Ya dipanggil ya njawab. Ya kadang-kadang merhatiin, pas 

lagi mood ya nyambung. Kalo saya ajak ngomong, terus kok 

kira-kira kayaknya dia gak paham gitu, ya saya ulangi lagi 

gitu. Nanti kalo dia gak mudeng, dia nanya, opo bu, gitu. 

Kalo nyanyi pinter mbak. Semangat banget dia kalo nyanyi 

itu, lebih suka nyanyi dibanding belajar dia  

B3 Menjawab saat dipanggil dan bertanya saat 

tidak paham 

Kalo  

kemampuan 

baca, gimana 

bu ? 

Belom bisa baca mbak, orang huruf aja belom hapal. Belom 

tau kalo disuruh tunjuk huruf A mana, belom bisa dia. Jadi 

kalo ada bacaan ya dia asal aja gitu. 

  

Responnya 

seperti apa 

saat disuruh 

membaca ?  

Yaa ngasal aja mbak, ga paham dia itu tulisannya apa. Ya 

saya juga ga pernah nyuruh dia baca, orang belom bisa 

mbak.  

  

Kalo ekspresi 

wajah S tepat 

gak bu dengan 

topik 

Ekspresinya ya biasa si mbak. Kalo seneng gitu ya dia 

ketawa. Dia tuh sukanya menampilkan mimik muka yang 

lucu gitu lho mbak kalo lagi diajak ngomong sama guru-

guru. Kayak piye ya bilangnya, suka nyengir lebar gitu. Jadi 

C1 Dapat berekspresi sesuai dengan topik 

pembicaraan 
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pembicaraan 

saat 

komunikasi 

dengan orang 

lain ? 

ya kita, guru-guru kadang tuh ya ketawa liatnya. Kalo lagi 

ngambek gitu ya dia cemberut, kayak kalo lagi gak mood 

sekolah itu kan ngerengek terus minta pulang. Terus nanti 

disuruh ngapa-ngapain gak mau, maunya di luar kelas, 

nonton tipi apa tiduran. Kadang dia suka nyapa temennya, 

manggil nama temennya juga sambil senyum gitu. Cuma ya 

itu kalo sama temen nya yang kecil kadang dia itu kasar. 

Kalo kita gak liat kan kasian, kalo kita liat kan langsung di 

bilangin gak boleh gitu. Mukanya tuh kayak gak suka gitu 

sama anaknya, padahal yo gak ngapa-ngapain. Pernah 

waktu itu saya liat anaknya sampe nangis kok di jedotin gitu. 

Kalo dia kurang suka yaa seringnya kasar gitu. Kalo sama 

anak yang kecil yaa mukul gitu. Apa mungkin kalo dirumah 

sering dikasarin apa gimana, jadi mungkin ya dia nyontoh 

juga bisa ya mbak. Ya saya ga paham si mbak dia 

dirumahnya gimana bapak ibunya ngasuh. Bisa juga karena 

bapak ibunya kurang paham ngasuh jadi mungkin keras gitu 

dirumah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenderung kasar dengan anak yang lebih 

kecil 

Kalo diajak 

ngomong, S 

melakukan 

kontak mata 

dengan lawan 

bicaranya ? 

Iya ngeliatin saya dia kok. Ya kalo ngobrol sama temennya 

ya ngeliatin temennya cuma kalo pas lagi keluar emosinya 

itu yaa, emosinya ga stabil. Iya karena dia tau-tau mukul 

apa nendang gitu. Kalo dikasih tau ya dia paham karena 

sambil ngelirik saya gitu. Kadang tuh gak tau kenapa tiba-

tiba mukul, apa ngapain temennya. Tau-tau temennya 

nangis aja. Kalo dia saya tanya yo ga bisa cerita kan mbak. 

C2 Dapat melakukan kontak mata dengan lawan 

bicara 
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 Jadi kadang ya saya juga bingung kenapa.  

Oh, jadi 

emosinya 

masih labil gitu 

ya bu. Dia 

kurang bisa 

menyampaikan 

maksudnya 

gitu ya bu 

Iya mbak. Jadi kadang saya juga gak tau kenapa dia tiba-

tiba mukul gitu, apa gak suka temennya, ato dia dinakali ato 

kenapa. Dia juga kan gak bisa menyampaikan ke saya 

panjang lebar gitu. Kalo belajar juga sih mbak, mood, mood-

an. Kalo lagi mau ya bisa mengerjakan sampe nanti jam 

istirahat, kalo lagi gak mood ya dari baru sampe sekolah 

maunya minta pulang terus itu. Nanti keluar kelas, maunya 

nonton tivi, nonton kartun itu to di depan. Jadi ya belom bisa 

fokus bener gitu lho dalem belajar dia. Apalagi waktu jadi 

murid baru disini pertama kali itu mbak, walah. Tiap dateng 

maunya langsung pulang, gak betah di sekolah. jalan-jalan 

terus, masuk-masuk ke kelas lain, merebut jajan temennya, 

duduk di lapangan depan itu to mbak. Wah sekarang ya uda 

mending banget dia mau duduk di kelas, mengerjakan 

walaupun kalo lagi gak mood cuma sebentar, tapi lumayan 

mbak ada perkembangan. 

 Sulit menyampaikan maksud kepada teman 

dan cenderung memukul 

S suka  

menggerakan 

tangan gitu 

gak bu kayak 

isyarat saat 

komunikasi 

dengan orang 

Ya kalo pas lagi nyanyi itu ya dia kan maju ke depan, terus 

nanti ngajakin temennya suruh nyanyi juga, suruh maju ke 

depan, jadi tangannya ngawe gitu ngajak maju. Tapi kan 

temennya ga bisa nyanyi. Dia sebenernya uda keliatan 

bakatnya nyanyi, bakatnya harus dikembangkan. 

Orangtuanya harus paham itu tentang bakatnya, kalo suruh 

belajar gitu kan susah ya mbak. Kalo ada bakatnya kan bisa 

di asah gitu. Itu juga kadang kalo saya tanya apa gitu, apa 

C3 Melambaikan tangan, menggeleng dan 

mengangguk sebagai tanda isyarat dalam 

komunikasi 
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lain ? saya suruh dia gak mau ya geleng, apa manggut gitu. 

Kalo 

berkomunikasi, 

S melakukan 

sentuhan gak 

bu ? 

Sentuhan maksudnya gimana ya mbak 

 

  

Misal pas 

dateng ke 

sekolah mau 

salim, pas 

ngobrol 

pegang 

pundak temen, 

memegang 

kepala atau 

gandeng 

tangan 

Ohh, yaa kadang ya dia sayang-sayang temennya, ngelus 

kepala tapi kalo lagi marah ya jotos. Karena dia maunya 

diperhatikan. Ya kalo salim tiap hari mbak. Kan sebelum 

masuk kelas, semua murid salim dulu sama guru-guru di 

depan. Ya dia mau kalo salim, diajak tos gitu ya dia mau. 

Kalo sama adek kecil, kayak anaknya guru gitu ada yang 

dibawa ke sekolah, ya kadang dia mau deketin terus kayak 

mau ngajak ngobrol gitu, terus pegang-pegang kepalanya. 

Kalo lagi mood tapi itu mbak, kalo gak yaudah cuek aja dia.  

C4 Membelai kepala, salim, dan tos sebagai 

bentuk sentuhan dalam berkomunikasi 

Kalo 

penggunaan 

ruang jarak 

dalam 

komunikasi 

gimana bu ? 

pas ngobrol, 

Kalo komunikasi sama saya ya jaraknya seperti ini mbak, 

kadang ya gak selalu berhadapan, kan dia suka duduk di 

samping saya gitu. Kalo ngomong dia gak teriak-teriak, 

cuma kalo dia ngomong saya gak perhatikan ya dia teriak 

mbak ngomongnya, kenceng gitu suaranya. Pas ngobrol 

sama temennya ya temannya di depan apa disamping dia. 

Kadang ya dia ngampiri saya kalo saya panggil terus tak 

C5 Penggunaan ruang dan jarak tepat yaitu 

adalah menghampiri lawan bicara 
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dia teriak-

teriak atau 

menghampiri, 

atau jaraknya 

terlalu dekat 

suruh ngapain, ambil tas, apa buku. Kalo dia ada perlunya 

sama saya ya dia manggil, bu, bu gitu, ngampiri saya. Terus 

tar bilang,  balik, apa kalo pas mau ke toilet itu to. Kan mesti 

maunya sama saya, dianter, kalo gak tak anter nanti dia 

mampir-mampir mbak.  
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Verbatim Partisipan 2 (I) 

 

A. Wawancara Nenek (13 Oktober 2017) pukul 09.30 - 11.00 
  

Pertanyaan Verbatim Koding Analisis 

Kita mulai aja ya bu. 

Kalo I berapa 

bersaudara bu ? 

Anak ketiga mbak, sodara bertiga itu. Jadi punya 

kakak dua, cowok semua. Yang paling besar itu uda 

sekolah di SMK kelas 2 apa 3 ya aku lupa. Kalo 

adeknya itu kelas 5, dia paling terakhir. Bapak sama 

ibunya di Bekasi mbak, kerja disana di pabrik, kakak-

kakaknya ya semua sekolah disana. Bapaknya suka 

telpon tiap hari, kadang dua hari sekali. Tanyain 

anaknya, ya ngobrol dia sama ayahnya di telpon. Dia 

itu ikut aku sama mbah kakung usia 8 bulan. kasian 

disana mbak, ga ada yang ngurus, diurusin tetangga, 

aku kasian liat dia begitu kondisinya, yaudah akirnya 

aku sama mbah kakungnya yang ngasuh dia di 

Semarang. Sebelumnya aku tahajud terus itu mbak, 

kok kayaknya rasanya anak itu minta dijemput. 

Yaudah aku ajak mbah kakungnya itu ke Bekasi naek 

kereta. Waktu lahir tuh kurus, kecil gitu, haduh miris 

mbak, kasian anaknya. Udah kurus, kepalanya kecil, 

perutnya buncit kayak orang kelaparan itu to mbak. 

Mesake banget liatnya dulu waktu kecil. Kan dia 

 Latar belakang keluarga partisipan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partisipan memiliki berat badan yang kecil saat 

lahir dan menderita kelainan usus 
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waktu kecilnya itu lahirnya kecil, beratnya 2,5 kilo. 

Perutnya itu tipis gitu kayak kelapa dibelah itu to, 

ususnya kayak keliatan. Kelainan usus waktu lahir 

kata dokternya. Waktu lahir ya normal itu prosesnya. 

Abis lahir dirawat di rumah sakit seminggu, abis itu 

boleh pulang. Tapi ya, sakit-sakitan anaknya. Sering 

bolak balik ke rumah sakit. Ya sakit panas, 

pencernaan juga, susah dia kalo BAB, keras gitu. 

 

 

 

Partisipan sering keluar masuk rumah sakit 

sejak lahir 

Berarti waktu lahir, 

dokternya gak 

bilang apa-apa ya 

bu tentang 

gangguan yang 

dialami oleh I ? 

Kurang tau kalo itu aku mbak. Ya aku taunya 

anaknya kelainan usus gitu, kalo untuk BAB susah, 

makan juga harus yang lembek-lembek makanya 

perutnya kan besar itu mbak. Yang aku tau ya itu. 

Orangtuanya ya gak ada omong-omongan apa ke 

aku gitu. Tapi emang agak lambat ya ini 

perkembangannya. Beda dia sama anak lainnya gitu 

mbak.     

 Partisipan memiliki kelainan usus sejak lahir 

dan sulit untuk BAB 

Waktu ibu I hamil, 

gimana bu, sehat 

kondisinya ? 

Dulu kan ini gara-gara ibunya minum obat sama jamu 

mbak, emang mau di gugurkan soalnya udah punya 

anak dua, ndak mau nambah lagi. Tapi kok ternyata 

gak gugur, yaudah terus dilanjutin itu hamilnya, ya 

sehat katane dokter. Eh pas lahir kok kondisinya gitu. 

Aku yo gak paham kan aku jauh disini, ibunya gak 

ada pernah cerita apa. Ya taunya karena minum jamu 

itu ya. Badannya juga sakit-sakit katanya, jadi minum 

 

 

 

 

Ibu partisipan meminum jamu untuk 

menggugurkan kandungan 
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jamu  

Setelah dibawa ke 

Semarang, terus 

kondisi I gimana bu 

? 

Ya aku sama mbah kungnya itu bawa dia untuk terapi 

alternatif. Seperti dipijat gitu mbak tangan kaki, muka 

juga, semua tubuh. Supaya bisa jalan sama 

ngomong. Lama itu tak terapi’ke dari umur 8 bulan itu 

sampe umur 4 tahun. Tiap malem tak bikinin beras 

kencur sama sawanan, tak kasih badannya sebelum 

tidur. Ben ototnya gak tegang gitu, jadi biar bisa jalan 

mbak. Dulu gak omong kayak sekarang, ceriwis. Dulu 

kalo punya mau ya nunjuk gitu, gak bisa ngomong, 

diem. Paling bisanya mbah gitu. kadang aku sama 

mbahnya gak ngerti, ya dia nanti nangis. Kasian lah 

dia mbak waktu kecil, badannya kurus itu, kan gak 

minum susu juga. Kalo maem ya banyak padahal tapi 

ndak bisa gemuk dia. Gerak terus mungkin ya, gak 

bisa diem dia, usrek anaknya ada aja tingkahnya. Ya 

jadi temennya aku mbak. Kan kalo mbah kungnya 

kerja, aku sepi sendirian cuma dirumah apa diwarung 

gitu. Anak uda pada gede-gede, cucu juga. Kalo ada 

dia sekarang lucu mbak kadang tingkahnya, ya tapi 

sering capek juga ngurusin dia kan aku yo udah tua 

to mbak. Ya gak papa, dibuat seneng aja ya mbak. 

Memang dikasih cucu seperti itu, yaudah menerima 

aja. Seng penting dia bisa omong gitu, uda 

alhamdulillah banget itu, bisa jalan, lari. Ya nanti 

lama-lama kan bisa baca sama nulis itu, pelan-pelan 

 Partisipan dibawa ke terapi alternatif untuk 

dipijat selurh tubuh agar bisa berjalan dan 

berbicara 

Nenek membuatkan kencur dan sawanan 

untuk dibalurkan ke tubuh partisipan agar 

ototnya tidak tegang 

 

Jika memiliki keinginan partisipan akan 

menunjuk. Terkadang kakek dan nenek tidak 

mengerti apa yang diinginkan dan partisipan 

menangis 

 

 

Partisipan termasuk anak yang aktif 

 

Partisipan menjadi teman untuk nenek saat 

dirumah 

Nenek menerima kondisi partisipan dan 

mensyukuri keadaan partisipan sekarang 
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ya mesti sabar mbak ngajarinnya. karena sudah bisa berjalan dan berbicara 

Pertama kali tau I 

gangguan down 

syndrome darimana 

bu ? 

Dari dokter itu to waktu periksak’e ke RSJ itu, syarat 

buat masuk sekolah sini. Pertama denger itu, ya gak 

tau itu apa mbak. Ga paham aku juga itu gangguan 

apa. Gak nanya juga sama dokternya. Ya taunya 

emang anak ini ada kelainan, udah gitu aja. Dulu dia 

kan di TK biasa itu deket rumah, emang kurang bisa 

ngikutin. Pendiem dia di sekolah dulu. Terus gurunya 

nyaranin masukin ke SLB aja. Aku tanya-tanya 

dimana ada SLB, diksh taunya yang di ketileng itu to 

mbak, sama sekolah ini. Yaudah tak nyoba sebulan 

disini, di C1 itu mbak tapi aku kurang cocok sama 

cara ngajar gurunya. Aku minta pindah ke yang C ini, 

gurunya lebih perhatian gitu mbak. Udah dua tahun 

itu dia kelas satu. Aku ya bilang sama gurunya 

yaudah ndak papa bu kelas satu lagi, wong anaknya 

sekarang uda ada perubahan, nulis bisa dikit, 

ngomong ya uda bisa. Emang susah dia kalo belajar, 

gak papa tiga tahun juga kelas satunya. Sing penting 

dia mau belajar gitu lho mbak. Aku yo gak berharap 

banyak kalo pelajaran lha emang kurang kok ya dia, 

yang penting bisa gitu nulis diki-dikit.  

 Nenek pertama kali mendengar gangguan 

down syndrome dari dokter di RSJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nenek tidak banyak berharap dalam bidang 

akademik karena mengetahui kemampuan 

partisipan yang kurang 

Kalo sekarang, 

kemampuan 

Ya Alhamdulillah udah bisa ngomong sekarang mbak. 

Dulu ga bisa ngomong apa-apa, cuma diem aja, terus 

A1 Partisipan dapat berbicara dengan kalimat 

pendek terdiri dari tiga hingga empat kata.  
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komunikasi I gimana 

bu ?  

 

nangis. Uda mending banget sekarang. Ngomong 

apa-apa uda bisa, yang pendek-pendek kayak mbah 

maem, mandi ya, mbah nyanyi ya, kalo dulu ya cuma 

mbah. Tapi ya ada kata yang masih kurang jelas kalo 

ngomong. Ya kalo diajak ngobrol, ya bisa dia. Walah 

ceriwis banget itu mbak kalo dirumah. Gak bisa diem. 

Ngomong terus sampe yang dengerin tuh capek. Kalo 

ga dijawab nanti marah dia, jadi aku sama mbah 

kakungnya nanggepin sampe kesel mbak. Kalo gak 

didengerin, nanti dia narik-narik baju aku. Apa 

ngampiri gitu, tanya terus, ngomong terus, apa teriak, 

ngomongnya kenceng gitu manggil-manggil, mbah-

mbah 

 

 

 

 

Partisipan anak yang ceriwis dirumah 

 

 

 

 

Mulai bisa ngomong 

usia berapa bu ? 

Usia 3,5 tahun itu mbak. Barengan sama jalannya 

juga. Tak terapi’ke lumayan itu ada perkembangan. 

Ya sering tak ajak ngobrol juga mbak. Aku sama 

mbah kungnya sering ngajakin ngobrol. Tak beliin 

gambar-gambar, kayak binatang, mobil, warna, bis 

jadi dia tau namanya. Tak suruh ngomong gitu, tak 

ulang-ulang, jadi dia hapal gitu mbak. Besoknya tak 

tanya lagi ya tau. Suka diajak jalan-jalan sama mbah 

kungnya ke stasiun apa pelabuhan. Kadang ke kebun 

binatang. Dia juga suka tanya itu apa namanya. Tapi 

kadang ya lupa namanya, jadi sering tak ulang terus. 

Sering niru juga, misalnya kalo mbah kung berangkat 

 Usia 3 tahun setengan mulai bisa berbicara 

dan berjalan 

 

Kakek dan nenek sering mengajak partisipan 

untuk berkomunikasi. Mereka membelikan 

gambar-gambar untuk melatih kemampuan 

bicara partisipan dan sering di ulang-ulang 
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kerja aku suka bilang ati-ati ya mbah, nanti dia lama-

lama bisa ngomong gitu, niruin gitu mbak. Jadi kalo 

ngomong suka niru dia. Mbahnya itu kan kerja jadi 

supir dosen di undip mbak, nek pulang sore. Ya 

temennya dia dirumah ya mbah kung itu. Ngobrol, 

bercanda, berantem juga.  

 

Partisipan sering menirukan ucapan orang lain 

Yang diomongin 

biasanya apa bu ? 

Apa aja itu, tanya itu apa mbah, itu apa. Kalo dirumah 

kan suka duduk di depan sore-sore, nanti liat ada 

mobil lewat, apa motor, nanti tanya itu mobil apa, truk 

apa bis gitu. Kalo lagi liat tipi to, nanya itu apa mbah, 

kalo pas nonton upin-ipin ya gitu, sibuk sendiri. Ikutin 

gerakan yang ditipi, misal lagi main bola ya nanti dia 

berdiri ikutan pura-pura main bola.  

 Partisipan sering bertanya jika melihat hal 

yang baru 

Pengucapan 

katanya gimana bu 

? 

 

Lumayan jelas mbak, ya kadang aku harus tanyain 

lagi maksudnya apa, maunya dia apa. Ga fasih gitu 

tapi ya bisa. Ada kata yang jelas, ada yang enggak 

juga. Kayak masih agak celat dikit gitu mbak 

A2 Dalam mengucapkan kata ada beberapa kata 

yang jelas, ada yang kurang jelas. Nenek 

harus bertanya kembali ke partisipan 

Kalo dikasih 

perintah atau 

dimintai tolong 

gimana bu ? 

Dia seneng banget itu. Suka kalo aku suruh-suruh 

ambil apa gitu. Kadang suka bantuin nyuci piring di 

kamar mandi, tak cuci ya mbah. Kadang aku diemin 

aja, ya walaupun gak bersih biarin lah biar belajar. 

Kalo aku lagi masak kadang suka ikut-ikutan. Ya dia 

ngerti kalo aku suruh apa-apa gitu. Kalo aku beres-

beres ya dia kadang aku suruh ambil sapu apa taro-

 Partisipan senang membantu pekerjaan nenek 

seperti memasak, mencuci piring, 

membereskan rumah 
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taro barang 

Misal I punya 

keinginan, terus 

bilangnya gimana 

bu ? 

Dia seringnya minta mainan mbak. Jadi aku gak 

pernah ajak dia ke tempat mainan, aku yang beliin 

buat dia. Misalnya kayak kemaren minta di beliin 

mobil box, terus mbah kung nya bilang belom ada 

uang, belom dikirimin ayah, besok ya. Ya dia ngerti 

mbak, terus bilang iya mbah. Tapi kalo ayahnya 

nelpon ya dia ngomong terus, mobil box yah, gitu. 

Kalo punya mau ya gak maksa mbak. Cuma dia suka 

itu lho naek delman di tlogosari itu, berkali-kali ya 

betah ndak mau turun. Kalo naek itu gak bisa sekali 

putaran tok, berkali-kali maunya. Tapi nek dibilangin 

yo bisa, ngerti dia. Gak susah kok dia anaknya mbak. 

Cuma usil sama ceriwisnya itu lho. Tapi kadang juga 

aku sama mbah kung nya bingung mbak dia maunya 

apa. Misal tak suruh apa gitu ya maem apa mandi 

gitu, terus nanti dia gak mau terus nanti ngerengek 

gitu. Tak tanya mau apa, dia kadang ya gak bilang, 

cuma itu-itu sambil nunjuk, terus bilang mbah kung. 

Apa kadang aku bingung. Taunya gak mau mandi 

sama aku, maunya sama mbah kung. Ato pas liat 

mobil gitu dia nunjuk, terus bilang mobil mbah, minta 

dibeliin mainan yang kayak gitu. Nek dibilang capek, 

yo pasti capek mbak, namanya ngerawat anak kayak 

gitu. Tapi yaa uda jalannya begitu yaa, yaudah 

dijalanin aja. Yaa saya berdoa tiap sholat mbak, 

 Partisipan sering meminta mainan namun jika 

diberi pengertian untuk tidak membelinya 

sekarang partisipan paham dan tidak 

memaksa untuk membeli 

 

 

 

Partisipan senang menaiki delman 

 

 

 

 

Kakek dan nenek terkadang bingung dengan 

apa yang diinginkan oleh partisipan. Ketika 

ditanya, partisipan hanya menunjuk dan 

mengatakan itu sambil merengek 

 

Nenek berdoa untuk kemajuan perkembangan 
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supaya anak ini besok bisa ngurus diri sendiri, sehat 

dia.    

partisipan 

Kemampuan 

menulisnya I seperti 

apa bu ? 

 

Belom bisa nulis sendiri mbak. Bisanya nyalin, kalo 

nebeli bisa. Kalo ada PR dirumah, ya aku tulis dulu 

jawabannya nanti dia niru gitu, tapi harus diawasi 

terus, harus diarahin gitu. Kan kalo di sekolah itu, 

gurunya ngarahin biar dia bisa nulis sendiri. Jadi udah 

gak nebeli gitu. Tapi kalo dirumah tiap hari nulis terus 

mbak. Ya coret-coret gitu. Nulis huruf apa bikin garis, 

pokoknya nulis. Kalo tengah malem bangun, ndak 

bisa tidur ya dia nulis. Hobinya nulis dia itu. Tapi huruf 

belom apal dia, ya nulis-nulis sembarang gitu mbak, 

kadang ya gak tau yang ditulis apa.  

A3 Partisipan belum dapat menulis sendiri hanya 

dapat menyalin tulisan 

 

 

 

Partisipan sangat senang menulis dan 

mencoret-coret atau membuat garis. Namun 

huruf yang ditulis belum jelas dan kadang 

partisipan tidak tahu namanya 

Mampu gak 

berkomunikasi 

melalui tulisan ? 

Gak bisa mbak. Huruf juga kan belom apal   

Kalau kejelasan 

dalam bahasa 

tulisnya gimana ? 

 

Tulisannya gede-gede hurufnya. Ya lumayan mbak, 

bisa dibaca gitu. Tapi harus diarahin nulisnya disini, 

bentuknya gini. Harus sering diingetin kalo nulis 

jangan gede-gede, kalo gak yaa gitu mbak, bikinnya 

tuh besar-besar gitu. Tapi ya hurufnya bisa dibaca, 

bisa persis kayak yang aku tulis itu. Tapi ya itu mbak 

harus diawasi terus, diarahin pelan-pelan, kadang ya 

salah juga nulisnya. Tah hapus nanti tak suurh 

A4 Partisipan menulis huruf berukuran besar dan 

harus selalu di ingatkan dan di arahkan dalam 

menulis. Partisipan dapat menyalin sesuai 

dengan contoh, walaupun terkadang masih 

ada kesalahan 
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ngulang lagi nulisnya.  

Bagaimana kondisi 

pendengaran I ? 

 

Gak ada masalah mbak, tak panggil ya njawab. 

Diajak ngobrol bisa nyauti kok itu.  

B1 Kondisi pendengaran partisipan tidak 

mengalami masalah 

Apa I 

mendengarkan 

lawan bicaranya 

saat komunikasi ?  

 

Iya mbak, dengerin dia. Tapi kalo lagi nonton tipi, 

diajakin ngobrol ya cuek aja dia. Serius banget kalo 

uda nonton tipi, gak bisa diganggu.  

B2 Partisipan mendengarkan lawan bicara namun 

jika sedang menonton televisi ia akan cuek 

dan tidak menjawab jika dipanggil 

Bagaimana respon I 

? 

Jawab apa mbah gitu kalo aku panggil.  B3 Merespon saat dipanggil 

Kalo di rumah 

seringnya main 

sama siapa bu ? 

Ndak punya temen kalo dirumah. Sukanya main di 

dalem rumah aja itu, gak ada temen seumuran juga 

disini. Kalo di rumah ada, tapi kan aku seringnya di 

warung ini. Ya paling temennya tipi itu ato nulis-nulis, 

mewarnai, apa main mobil-mobilan. Mainnya 

sendirian nanti kalo mbah kung pulang ya mainnya 

sama mbah kung.  

 Jarang bermain dengan teman sebaya, 

partisipan lebih senang bermain di dalam 

rumah 

Kalo di sekolah 

gimana bu ? 

Wah ga bisa diem kalo di sekolahan mbak. Sukanya 

lari-lari itu, kejar-kejaran nanti main sama temennya. 

Pernah itu aku telat jemput abis tak tinggal ke pasar 

sebentar, terus main ke rumput-rumput itu, jauh. 
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Sampe guru-guru bingung cariin dia. Gak tau capek 

anaknya mbak, aktif. Ya main sama temennya kalo di 

sekolah dia     

Kemampuan 

membaca I gimana 

bu ? 

 

Belom bisa baca mbak itu, huruf juga belum hapal 

semua. Ya paling kayak huruf A, I, gitu bisa. Cepet 

lupa kalo diajarin itu.  

  

Gimana respon 

anak jika disuruh 

membaca ?  

 

Aku sering tanya ini bacanya apa, ya diem aja dia 

mbak. Nanti lama gitu ya jawabannya asal mbak. Kan 

dia ga hapal huruf-huruf, belom bisa semua. Aku 

suka tanya, ini huruf apa nang, A, B, asal aja dia 

mbak. Ga tau itu huruf apa, huruf aja belom apal, 

gimana bisa baca mbak. Jarang juga sii aku suruh dia 

baca, kan belom bisa juga  

  

Apa ekspresi wajah 

I tepat dengan topik 

pembicaraan saat 

komunikasi dengan 

orang lain ? 

 

Ya pas. Kalo ada yang lucu di tipi itu upin ipin ya dia 

ketawa. Kalo dia ngomong apa tanya gak didengerin, 

nanti ngambek mbak. Terus mukanya merengut gitu, 

mbah kungnya yang suka ngerayu biar ga ngambek. 

Nanti diajak nyanyi, suka nyanyi bareng itu. Kalo 

marah ya paling ngambek gitu terus nangis, tapi ga 

pernah ngamuk mbak. Kalo mukul paling pas uda 

kesel, kalo ga dipukul duluan ya dia ga mukul. Pas 

becanda sama mbahnya terus dia mukul, mbahnya 

C1 Ekspresi wajah yang ditampilkan partisipan 

sesuai dengan topik pembicaraan yaitu 

tertawa, merengut, nangis 



 
 

230 
 

bilang sakit ya nanti dia bilang, maap ya mbah.   

Apa I melakukan 

kontak mata dengan 

lawan bicaranya ? 

 

Iya dia liatin orang yang ajak ngomong tapi kadang 

gak pas gitu mbak, kan matanya itu gerak terus gitu 

to. Dia njawab gitu kalo tak ajak ngomong tapi 

kadang gak liatin mata aku mbak. Liatin ke arah lain. 

Jadi ya kadang gak liat ke mata itu.  

C2 Jarang melakukan kontak mata 

Kalo I suka gerakin 

tangan, kepala atau 

mata gitu gak bu 

seperti isyarat saat 

komunikasi ? 

Isyarat itu gimana mbak   

Kayak misal kalau 

mau sesuatu, 

nunjuk atau da-da 

ke mbah pas mau 

berangkat kerja 

Oh ya dia gerak-gerakin tangan kalo panggil 

temennya di sekolah itu, tangannya gini, manggil gitu. 

Nek mau berangkat sekolah juga dia dada-dada 

mbak ke mbah kung,. Kalo liat apa gitu, ya dia nunjuk 

apa pas gak mau ya dia geleng-geleng, manggut gitu 

mbak 

C3 Membuat gerakan isyarat seperti melambaikan 

tangan memanggil teman, menggelengkan 

kepala, mengangguk 

Saat I ngobrol sama 

temen atau mbah 

melakukan 

sentuhan gak ? 

kayak suruh salim, 

atau ngelus kepala, 

Kalo pas mau berangkat sekolah ya dia salim sama 

aku, sama mbah kungnya. Terus kalo liat aku apa 

mbah kungnya capek nanti dia elus-elus kepala terus 

bilang capek ya mbah, terus nanti pijit kaki sama 

tangan gitu. Kadang kalo mbah kungnya abis pulang 

kerja, kan senderan gitu, dia duduk di sebelahnya 

nanti dicium mbahnya, dipeluk. kadang diajakin tos 

C4 Melakukan sentuhan dengan berjabat tangan, 

mengelus kepala, mencium, memeluk, 

melakukan tos, memijit tangan dan kaki kakek 
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pegang tangan 

 

sama mbahnya itu kalo pas bercanda 

Saat I 

berkomunikasi, 

penggunaan ruang 

dan jarak gimana bu 

? apa terlalu dekat 

pas ngomong apa 

kejauhan ? 

 

Biasa mbak, ya dia datengin aku kalo mau ngomong. 

Misalnya mau kasih tau apa gitu ke aku, ya dia 

ngomong, mbah upin ipin joget. Terus kan aku gak 

denger, ya dia nanti ngampiri aku terus tarik-tarik 

baju, mbah upin ipin joget. Oh iyaa, jogetnya piye 

nang, terus dia nanti ikutan joget gitu. Yaa ga teriak-

teriak, dia teriak kalo aku apa mbah kungnya gak 

dengerin dia ngomong. Kalo yang diajak ngomong 

gak denger juga, sama temennya gitu, ya nanti dia 

jalan, ndeketin temennya itu.  

C5 Partisipan akan menghampiri teman, kakek 

atau nenek untuk berkomunikasi. Penggunaan 

ruang dan jarak yang tepat 

Kesehatan I 

sekarang gimana 

bu, ada masalah 

gak ? 

Alhamdulillah sekarang sehat aja mbak. Uda ga 

pernah sakit kayak waktu kecil dulu. Batuk pilek gitu 

juga jarang. Makannya juga banyak itu mbak, tapi 

aneh kok kecil aja badannya, kurus. Sampe bapak 

ibunya heran ini dikasih maem apa gak. Kalo liat 

orang makan mesti minta makan. Tapi ya segitu-gitu 

aja badannya, ga bisa gemuk.  Tiap ke sekolah ya 

bawa bekel. Kan istirahatnya dua kali, nanti istirahat 

pertama dia makan dulu sama aku. Sukanya tempe, 

tapi makan yang lain ya mau. Ga pilih-pilih dia. 

Makan yo maunya sendiri, kalo mau tak suapin 

marah. Mandi ya gitu mbak, maunya sendiri.  

 Sekarang partisipan tidak mengalami masalah 

kesehatan 
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Kalo 

pencernaannya 

sekarang gimana 

bu, ada masalah 

gak ? 

Udah gak mbak. Kayak biasa aja. Kan dia juga gak 

minum susu sekarang, jarang mau. Kalo dulu kan tiap 

minum susu terus jadi susah BAB. Tak kasih pepaya 

sama pisang terus dulu itu mbak, udah lumayan. 

Lama-lama tak stop susunya. Ya udah gak sakit kalo 

BAB sekarang. Dulu tiap mau BAB itu sampe keringet 

dingin dia mbak, nangis gitu. Kalo sakit banget 

kadang sampe berdarah.  

 Sudah tidak mengalami masalah pencernaan 

Lingkungan 

memandang I 

seperti apa bu ? 

Ya tau memang beda ya anaknya dari anak lain. Tapi 

ya mau main biasa sama kayak anak lainnya, ga 

pernah ada orang omong apa. Ya aku ndak tau ya 

mbak kalo di belakang orang ngomongnya gimana. 

Tapi aku ga pernah denger gitu. Dia ga punya temen 

juga kalo dirumah, jadi ya jarang main sama 

temennya. Nek main ya temen-temennya badannya 

lebih gede dari dia, dia yang paling kecil. Yaa ndak 

pernah ada yang nakalin juga sih mbak, kan dianya 

juga jarang ya main keluar gitu, sesekali aja. Kalo aku 

mau pergi arisan apa ke pasar, dia kalo uda dirumah 

gak mau pergi-pergi, ndak mbah, dirumah aja. 

Sukanya di dalem rumah itu mbak, nulis sama nonton 

tipi sukanya. Kalo aku pergi ke pasar sering ilang dia, 

kan badannya kecil, tau-tau nanti di baju-baju itu lho, 

dia di dalemnya itu. Kalo orang-orang sini sih ya 

biasa mbak, kadang nyapa, ngajak ngomong juga, 

makan apa le, udah mandi belom. Ya omong-omong 

 Lingkungan mengetahui jika partisipan 

berbeda dan tetap berinteraksi seperti anak 

lainnya 

 

Partisipan memiliki badan paling kecil diantara 

teman-teman lainnya 

 

 

 

 

 

Tetangga terkadang menyapa dan mengajak 

partisipan berkomunikasi 
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biasa gitu aja mbak. Nek aku sii yah bersyukur wae 

mbak, Alhamdulillah sekarang dia bisa kayak gini, 

bisa ngomong, sekolah, mau nulis, apa-apa bisa 

sendiri. Dibanding dulu apa-apa gak bisa. Yowes 

seng penting sehat anaknya, mau sekolah. gak papa 

kelas satu nya sampe berapa taun, yang penting nulis 

baca itu dia bisa gitu mbak. Ya susah ya, dia juga 

otaknya gitu. Tiap hari mau sekolah aja gitu aku 

seneng mbak. Di sekolah temennya banyak, dia bisa 

main. Nek dirumah kan gak punya temen. Yo ndak 

pengen dia macem-macem piye gitu. Nek bisa sampe 

sekolah tinggi besok, sampe kerja gitu ya 

Alhamdulillah. Nek gak yo gak papa, penting besok 

kalo udah gede gak dibohongi orang gitu mbak. 

Ditanya apa ya dia biasa jawab, bisa cerita jelas gitu 

mbak. Ada juga mbak, anak-anak lulusan situ bisa 

kerja. Jadi abis lulus SMA itu, pada kerja di 

perusahaan mana itu yang deket pelabuhan. Diarahin 

gitu sama sekolah, ya perusahaannya mau nerima 

anak kayak gitu. Ya siapa tau nanti bisa juga dia 

mbak. Nanti nek aku sama mbah kungnya gak ada, 

dia bisa ngurus diri sendiri gitu paling gak.      

 

 

Nenek tidak berharap banyak, hanya agar I 

dapat membaca dan menulis 

 

 

 

 

Jika tidak dapat menempuh pendidikan hingga 

selesai, harapan nenek agar I tidak dibohongi 

orang, dapat berkomunikasi dan dapat 

mengurus dirinya sendiri 

 

 

Memiliki harapan suatu saat partisipan dapat 

bekerja  

Kalo keluarga besar 

memandang I 

seperti apa bu ? 

Ya tau kalo dia beda mbak, maksudnya gak kayak 

anak lain. Ya menerima, gak dibedain sama yang 

lain. Pakde bude nya yo paham nek dia beda gitu. 

Keluarga biasa aja mbak, tetep akung sama dia. Kan 

 Keluarga besar menerima kondisi I yang 

berbeda dari anak lain. Mereka mau main 

bersama dan menyayangi I 
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kalo pas kumpul keluarga, rame gitu. Ya sodara pada 

mau main bareng gitu. Kalo orangtuanya sii yaa aku 

sering nasehatin juga. Kan anak itu rejeki ya mbak 

dari Allah. Jadi kalo dikasih anak yang seperti ini, ya 

harus menerima. Semua kan udah diatur sama Allah, 

takdirnya udah begini. Jadi ya gak papa, ikhlas aja, 

dijalani. Nek capek yo capek mbak, apalagi aku kan 

udah tua. Capek kadang ngikutin maunya dia, ceriwis 

banget to itu. Apalagi kalo udah lari-lari, main di 

sekolah itu, ya tak diemin aja. Gak bisa aku ngejar 

gitu, biar nanti dia kan balik sendiri mbak. Kalo pas 

lagi capek banget gitu, aku istirahat aja mbak, tidur. 

Apa gak pas solat itu, aku selalu berdoa buat dia 

mbak, biar besok bisa ngurus diri sendiri, bisa 

ngomong lancar. Bapak ibu e sayang banget sama ini 

mbak. Ya wes ikhlas gitu, yaudah merawat 

sebisanya. Jauh soalnya to, kalo pas Lebaran pulang 

itu, ya nanti diajak pergi kemana sama ayah ibunya. 

kakak-kakaknya ya sayang sama dia, pengennya apa 

ya dibeliin, apa mainan apa mau maem apa gitu. 

Seneng banget itu dia kalo ada ayah ibu sama 

kakaknya dateng. Baru sampe aja udah langsung 

diajak main padahal masih capek. Ya aku kadang 

kasian, tapi gimana wong anaknya kangen kok. Baru 

sampe itu ya main dirumah. Bisa sampe malem itu, 

gak mau disuruh tidur. Sampe ngantuk-ngantuk itu.   

 

 

 

Menurut nenek anak adalah rejeki dari Allah, 

harus ikhlas merawat dan menjalani hidup 

 

 

 

 

 

 

Saat lelah mengasuh nenek memilih tidur atau 

mendoakan partisipan saat solat 

 

 

 

Keluarga menyayangi I dan berusaha menuruti 

kemauan I saat bertemu di momen Lebaran 
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Verbatim Partisipan 2 (I) 

 

B. Wawancara Guru Kelas (Jumat, 12 Oktober 2017) pukul 10.00 – 10.35 
 

Pertanyaan Verbatim Koding Analisis 

Menurut Ibu, 

kemampuan 

komunikasi I di 

sekolah gimana ?  

 

Agak kurang ya cuma bisa sii mbak. Kalo dibandingin sama 

temennya ya dia bisa ngomong, ceriwis. Gak bisa kalimat 

panjang dia, ya pendek-pendek kalo ngomong. Kadang ya 

dua apa tiga kata gitu, kalimatnya pendek-pendek gitu 

mbak. Tapi kadang yang diomongin suka ga jelas, kayak 

ngoceh sendiri gitu. Kalo saya tanya ya jawab, bisa. Ya 

kadang nyambung diajak ngobrol, ya kadang enggak.  Saya 

juga kadang paham tapi kadang harus tanya lagi itu 

maksudnya apa. Sukanya kalo dirumah nonton tivi terus itu 

mbak. Mbahnya yang bilang, jadi kadang bahasa tivi 

kebawa di sekolah. Dia suka niruin bahasanya kayak upin 

ipin, boboboi. Kadang nyanyi lagunya upin ipin gitu.  

A1 Bisa berbicara dengan kalimat pendek 

 

Dapat diajak berkomunikasi, kadang tidak 

nyambung 

 

 

Sering menonton televisi dan mengikuti 

bahasa yang digunakan 

Kalo I diberi 

perintah atau 

dimintai tolong gitu, 

gimana bu 

responnya? 

Ya kadang paham sii tapi kadang mesti saya ulang 

perintahnya apa. Kalo suruh ambil apa gitu dia bisa. Suka 

malahan kalo ambil-ambil gitu mbak. Kalo dimintai tolong 

dia seneng.  

 Paham perintah sederhana seperti 

mengambil sesuatu  

Kejelasan vokal Kurang jelas gitu mbak, ya kadang saya harus tanyain lagi A2 Vokal kurang jelas, hanya jelas pada kata-
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yang dihasilkan 

seperti apa bu ? 

 

maksudnya apa gitu kalo ngomong karena masih cadel. 

Bilang jangan tuh jayan, kalo hitung satu ua iga gitu. Tapi 

ada beberapa kata yang dia jelas ngomongnya. Kayak 

udah, bisa, maem, yang sederhana gitu bisa. Ya namanya 

anak gitu ya mbak, maklum ngomongnya suka susah. Tapi 

dia tuh suka ngomong, apa aja diomongin. Suka ngomong 

sendiri gitu lho mbak, kayak orang cerita. Tapi yang 

diomongin apa ya kurang jelas. Kalo saya tanggepin ya, 

cerita apa to itu. Nanti dia bisa bilang ini bu, mobilnya 

nabrak. Masih kayak anak kecil banget gitu dia mbak, kayak 

khayalannya sendiri gitu lho yang diomongin.    

kata tertentu seperti udah, bisa, maem 

 

 

 

 

Suka berbicara sendiri seperti bercerita 

namun pengucapan kurang jelas 

Kemampuan 

menulisnya gimana 

bu? 

Kalo nulis belom bisa sendiri mbak. Kalo huruf A, I, O bisa, 

nulis angka 1 bisa. Jadi mesti saya pandu gitu. Sudah tidak 

menebalkan lagi tapi. Jadi misal huruf A, tarik garis, kasih 

bulet di depan, gitu. Saya pandu pake pulpen gitu, saya 

arahkan harus bikin garisnya dimana. Ya dia bisa, ngikut 

ngulangi huruf yang saya suruh. Misal bikin A disini, huruf A 

bu, gitu nanti dia bilang. Kalo nyalin tulisan ya bisa, cuma 

kadang hurufnya ada yang salah. Kalo lagi saya ajarin nulis 

ya harus diperhatikan terus dia nya. Kalo belajar harus 

didampingi kalo gak nanti dia gak konsen terus malah 

mainan sendiri apa usilin temennya gitu.   

A3 Masih diarahkan guru dalam menulis, 

namun beberapa huruf dan angka sudah 

bisa sendiri seperti angka 1 dan huruf A, I, 

O 

Bisa berkomunikasi 

melalui tulisan gak 

Yo gak bisa mbak. Nulis sendiri kan belom bisa dia. Masih 

tak pandu gitu. Ya namanya anak kayak gitu ya mbak. Kalo 

dibandingin temen-temen lain ya dia agak ketinggalan ya. 

  

Agak tertinggal dalam hal membaca dan 
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bu?  Kan dia uda 2 tahun mbak kelas 1 terus. Belom bisa nulis 

sama baca. Temen lainnya yo ada juga yang masih dibantu 

gitu nulisnya. Emang perlu banyak latihan kalo dia mbak. 

Ya kalo diajari dia bisa konsentrasi gitu mendengarkan, tapi 

kadang harus didampingi terus. Kalo saya ngajari yang lain, 

nanti dia gak garap, malah mainan sendiri. Saya harus 

negur dia, ingetin untuk selesaikan tugasnya karena dia 

suka usilin temennya. Pensilnya diambil apa bukunya gitu, 

ato nanti ngoceh-ngoceh di kelas. Jadi perlu pendampingan 

khusus ini dia. Tapi ya kalo diajari gitu ya dia manut mbak, 

bisa gitu. Konsentrasinya bisa lama kalo tak dampingi. Kalo 

anak lain kan kadang bosen, kalo dia enggak. Saya tegur 

gitu, suruh duduk, nulis, ya mau. Takut dia kalo sama saya.  

menulis dibandingkan dengan teman lain 

 

 

Harus selalu didampingi saat belajar dan 

dapat berkonsentrasi cukup lama 

 

 

Jika tidak didampingi guru, akan mengusili 

teman 

Kalo menulis,  jelas 

gak bu ? 

 

Kalo nulis ya jelas hurufnya, bentuknya bener gitu. Cuma 

kan dia sering lupa huruf, jadi emang kalo belajar mesti di 

ulang-ulang mbak. Di sekolah diajarin apa, di rumah diulang 

lagi. Kadang besar-besar bentuk hurufnya. Udah saya kasih 

tau, nulisnya jangan besar-besar ya tapi tetep aja mbak. 

Tapi kan dia ga ngerti yang ditulis apa. Jadi kalo saya 

ngajarin dia, saya suruh dia sebut hurufnya juga 

maksudnya biar apal. Dia kadang bener bisa nyebutin 

hurufnya, kadang gak, cepet lupanya gitu mbak kalo 

diajarin.  

A4 Jelas dalam menulis huruf 

Bagaimana kondisi Gak ada masalah kalo pendengaran. Denger kok dia mbak B1 Kondisi pendengaran tidak mengalami 
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pendengaran I ? 

 

masalah 

Apakah I 

mendengarkan 

lawan bicaranya 

saat berkomunikasi 

?  

 

Iya mbak. Kalo dipanggil ya nyaut, iya bu, bisa. Cuma kan 

dia usil anaknya di kelas, suka usilin temennya ato sibuk 

mainan sendiri. Kadang dipanggil suka ga denger, nah 

kadang saya nadanya agak tinggi manggil dia nya. Baru dia 

jawab. Tapi biasanya kalo dikelas tak panggil namanya dia 

jawab kok, kalo dia jalan-jalan di kelas, tak panggil 

namanya terus saya suruh duduk, ya dia nanti duduk di 

kursinya itu.  

B2 Kadang tidak mendengarkan panggilan 

guru, kadang mendengarkan.   

Bagaimana respon I 

? 

Ya kalo dipanggil ya njawab, apa bu. Kadang yo ga jawab 

tapi nengok apa ngeliatin saya gitu. 

B3 Menjawab atau menengok saat dipanggil 

Kalo  kemampuan 

membaca, I gimana 

bu ? 

 

Belom bisa baca dia mbak. Wong huruf aja belom apal kok, 

masih salah-salah terus kalo nyebutin. Ya udah saya ajarin 

gitu tapi lupa terus. Emang harusnya sering dilatih ya mbak 

dirumah tuh. Diajarin lagi apa yang diajarin di sekolah. saya 

udah sering bilang ke mbahnya itu, suruh ngulang pelajaran 

ytang di sekolah, tapi ya kadang PR nya gak dikerjain. Lupa 

mungkin mbahnya. Yah gimana mbak, dia udah dua tahun 

disini. Masa iya mau kelas satu terus to mbak. Kan kalo gak 

ada perubahan, mau tak pindah aja ke C1, tapi mbahnya 

gak mau. Ya kasian to mbak, anaknya gak bisa ngikutin 

pelajaran gini. Yaa udah lumayan sii sekarang bisa nulis dia 

mbak, dulu sama sekali gak bisa. Walaupun sekarang 
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nulisnya masih tak arahin gitu. nek baca belom bisa sama 

sekali itu. Kan kalo di C ini dituntut harus bisa baca, besok 

kalo uda kelas besar, dia gak bisa baca ya repot to mbak. 

Kan saya yaa gak mesti ngurusin dia terus.  

Bagaimana respon 

komunikasi I saat 

diminta membaca ?  

 

Gak bisa baca mbak. Ya kalo tak tanya itu huruf apa ya dia 

diam aja. Cuma huruf tertentu aja dia bisa. Kadang saya 

ulang-ulang, saya tanyain lagi itu huruf apa. Nanti dia baru 

ya jawab, kadang langsung sebut hurufnya a, e gitu tapi 

salah.  

  

Kalo ekspresi wajah 

I sesuai gak bu 

dengan topik 

pembicaraan saat 

komunikasi dengan 

orang lain ? 

 

Kalo ekspresi ya kalo ngobrol sama temennya biasa aja gitu 

mbak mukanya. Kalo marah ya dia teriak gitu bilang jayaan, 

maksudnya jangan kan masih cadel dia. Kalo main kan 

kadang temennya nimbrung gitu, nanti sama dia gak boleh 

dipinjemin, ya dia teriak gitu gak boleh. Kalo dinakalin 

temennya ya dia bales apa kadang nangis gitu. Kalo ga 

suka ya merengut, kalo lagi mainan sama temenya kejar-

kejaran gitu ya dia ketawa seneng, teriak-teriak. Nek dia 

tapi rada kalahan si mbak sama temennya, karena 

badannya kecil juga mungkin ya. Kadang kan cuma 

kesenggol temennya gitu, jatoh. Kadang ada temennya 

yang gak suka langsung dorong gitu, kan dia kurus, ya 

langsung jatoh to mbak. Kalo uda jatoh dia kadang diem 

aja, kadang ya langsung nangis juga.  

C1 Ekspresi wajah tepat dengan topik 

pembicaraan  

Jika I diajak ngobrol Iyaa mbak, ngeliatin muka orang yang ngajak dia ngomong. C2 Kurang dapat melakukan kontak mata 
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apa ada kontak 

mata sama lawan 

bicaranya gitu bu ? 

 

Cuma kan ya matanya dia gitu, gerak-gerak terus. Gak bisa 

fokus natap gitu kan mbak, sama kepalanya juga gerak-

gerak terus. Tapi kadang yo gak ngeliatin si mbak. Jadi dia 

liatnya itu ke arah lain gitu, cuma ya dia dengerin pas diajak 

ngobrol. Kalo misal dia saya marahin ya dia nunduk takut 

gitu.  

dengan lawan bicara, terkadang mata 

menatap ke arah lain 

I sering 

menggerakan 

tangan gak bu, 

seperti isyarat saat 

komunikasi ? 

 

Bahasa isyarat apa ya mbak. Kalo nunjuk tangan masuk 

isyarat gak mbak. Kan kalo dikelas saya suka tanya, siapa 

yang mau ikut ke kebun binatang. Nanti dia angkat tangan 

gitu sambil bilang saya. Ato kalo saya kasih tugas untuk 

nulis gitu, nanti jempol nya kasih tanda sip gitu mbak. 

Kadang ya nunjuk temennya gitu. Seringnya si nunjuk gitu 

mbak 

C3 Membuat tanda isyarat seperti mengangkat 

tangan, ibu jari dan menunjuk 

Kalo  I melakukan 

sentuhan gak bu 

saat mengobrol 

sama temennya ? 

Sentuhan ki piye mbak maksudnya   

Seperti saat lagi 

ngobrol sama 

temennya, I 

merangkul, 

menepuk pundak, 

atau menggandeng 

tangan teman, atau 

Yo gak sii mbak. Kalo ngobrol sama temennya yaa biasa, 

ga pegang tangannya gitu ato gimana. Apalagi kan dia 

sukanya kalo istirahat lari-lari gitu mbak, ga bisa diem, 

pecicilan. Seringnya si main sendirian. Tapi ya kadang 

sama temennya juga. Jadi ya kalo dia diajak ngomong, ya 

liatin muka temenya gitu. Tapi kadang kalo lagi main sama 

temennya, terus dia gak suka ya gitu narik temennya suruh 

C4 Jarang melakukan sentuhan kepada orang 

lain saat berbicara 
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berjabat tangan gitu pergi, ga boleh main gitu maksudnya. Kalo lagi usil ya 

kadang suka dorong temennya gitu. Kadang ada beberapa 

mainan dia yang gak boleh dipinjem. Kan kalo istirahat 

kadang suka beli mainan di tukang jajanan itu. Kadang ya 

main bareng, akur sama temennya. Jarang sih dia kalo 

ngerangkul apa pegang pundak gitu. Kalo kayak salim itu 

ya tiap hari mbak. Kan pas udah sampe sekolah, dia salim 

sama saya. Kadang nyapa juga, manggil saya gitu, buu. 

Apa manggil temennya.  

 

 

 

Berjabat tangan dengan guru saat datang 

ke sekolah 

Kalo ngobrol sama 

temen ato guru, 

penggunaan ruang 

dan jarak seperti 

apa bu ? 

 

Kalo ngobrol sama temennya ya sedeng aja gitu mbak. 

Jaraknya pas, apalagi kan dia anaknya kecil jadi kalo dia 

mau ngomong sama temen yang lebih besar badannya, ya 

dia ngedeketin temennya itu dulu baru ngomong. Kalo gak 

gitu ya temennya gak mau dengerin, wong temennya pada 

lebih gede badannya dari dia.  

C5 Penggunaan ruang dan jarak yang tepat 
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Verbatim Partisipan 3 (A) 

 

A. Wawancara Ibu (26 Oktober 2017) pukul 11.00-12.30 
 

Pertanyaan Verbatim Koding Analisis 

Langsung mulai 

aja ya bu. Kalo A 

anak ke berapa bu 

? 

Anak pertama mbak, punya adek dua, laki-laki semua 

anakku. Rame rumahnya, ga pernah rapi, berantakan 

terus. Kalo adeknya kelas 4, yang paling kecil masih 

paud. Yang kecil itu ceriwis mbak, ngomong terus. 

Sering mainnya sama A. Nek adeknya yang kedua itu 

sibuk sekolah, pulang sore, ngaji juga jadi jarang main 

sama adek sama mas-nya. Paling sore apa malem 

baru main bareng-bareng. Kalo A deket sama 

adeknya, tapi ya kalo main yo suka rebutan itu, 

berantem ya tiap hari mbak, makanya ga pernah sepi 

rumahnya. Apa aja rebutan, nonton tipi, hape, buku. 

padahal yo kalo beli apa gitu uda tak beliin sama, tapi 

ya kadang adeknya maunya, punya kakaknya, kalo A 

itu ngalah sii sama adek-adeknya. Tapi kadang kalo 

dia suka banget yo kadang gak mau ngalah juga.     

 Latar belakang partisipan  

Waktu dulu hamil 

A seperti apa bu 

Yo biasa to mbak kalo hamil trimester pertama kan 

mual-mual gitu to, sampe 3 bulan itu masih mual. ya 

 Ibu mengalami mual saat hamil hingga 

usia kandungan 3 bulan 
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kondisinya, mual 

atau biasa aja ? 

 

cek ke bidan rutin, makan ya sayur buah gitu. Ga ada 

ngidam yang aneh-aneh. Gede itu waktu lahir mbak, 

beratnya 3,7, lahirnya normal itu di bidan. Anakku 

semua besar-besar pas lahir, yang kedua itu 3,5, kalo 

yang terakhir baru caesar, gede itu 4,2 kilo beratnya.  

Waktu proses 

melahirkannya 

seperti apa bu ? 

Cepet itu juga lahirnya mbak. Waktu lahir itu ya kayak 

anak biasa, gemuk, bersih gitu. Bidannya ya gak ada 

ngomong apa-apa, nek anakku kenapa gitu.  

 Bidan tidak memberi tahu tentang kondisi 

anak 

Terus ibu tau kalo 

A mengalami 

gangguan down 

syndrome 

darimana bu ? 

Dulu dari dokter mbak di Kariadi waktu dia umur 6-7 

bulan. Kok waktu umur 6-7 bulan belom bisa angkat 

sendiri kepalanya, kalo tengkurep uda bisa cuma 

lehernya kayak belom kuat, belom bisa duduk, kalo 

guling-guling ya bisa, bangun sendiri ya belom bisa. 

Terus tak bawa ke dokter spesialis anak di Kariadi. 

Katanya down syndrome itu, nek mau pastinya suruh 

tes apa. Ya gak tau down syndrome itu apa. Aku ya 

denger down syndrome ya baru itu kok. Cuma taunya 

kemunduran perkembangan gitu. Dokternya bilang ini 

paket lengkap bu, dia kena bronkitis, ada asma. Lha 

nanti ilangnya sampe berapa. Dulu hampir tiap tahun 

opname kok. Nanti kalo uda 9 tahun nanti ilang kok, ya 

Alhamdulillah sii 9 tahun ke atas uda jarang. Dulu 

seringnya kalo batuk ya wes bablas sampe sesek 

napak, asmane mesti kambuh.   

 Mengetahui jika partisipan mengalami 

gangguan down syndrome dari dokter 

 

 

 

Tidak mengetahui tentang gangguan down 

syndrome, hanya sebatas kemunduran 

perkembangan 
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Berarti sekarang 

asma nya uda gak 

kambuh ya bu ? 

Ya kadang masih tapi ga sampe batuk itu lho mbak, 

angger gak batuk yo gak papa. Pokoknya 9 tahun ke 

atas itu udah jarang sakit. Dulu angger panas langsung 

semuanya, panas, batuk, asma, bronkitis. Dulu pas 

kecil sering sakit panas, batuk, sering dirawat di rumah 

sakit. Umur 4 bulan kena campak dia. Kalo bronkitis 

nya dari kecil. Asmane ya kadang kambuh, dulu 

diobatin juga di rumah sakit, tapi uda jarang kumat 

sekarang. Wah bolak balik rumah sakit dulu mbak dia 

ini. 

 Penyakit asma partisipan sudah tidak 

kambuh 

 

 

 

Sering keluar masuk rumah sakit karena 

kondisi kesehatannya 

Kalo maemnya 

gimana bu ? 

Ya banyak itu tapi gak bisa gemuk. Apa aja yo mau, 

kalo makan ya biasa, cuma kalo nyemil itu nek gak tak 

larang, sukanya jajan. Tapi kalo jajan buatan jarang 

mau malahan, jadi maunya jajan beli, tak buatke 

sendiri gak mau.  

  

Nah kalo waktu itu 

perasaan ibu 

gimana saat tau A 

mengalami 

gangguan itu ? 

Ya biasa aja mbak awalnya. Orang aku gak tau itu 

gangguan apa. Ya dulu saya kuliah di gizi, ya lumayan 

tau berbagai macam penyakit, tapi down syndrome tuh 

apa ya gak tau, gak paham itu apa. Jadi gak ada 

perasaan apa-apa, biasa aja. Abis itu baru tak cari tau, 

cari di internet itu gangguan apa. Pas tak baca, ya 

cirinya udah jelas, kemunduran perkembangan itu to 

mbak. Ya saya pikir terlambatnya biasa, nanti ya bisa 

kayak anak lain, eh ternyata lambat sekali.  Nek kaget 

si ya kaget ya mbak, wong namanya anak yo wis 

 Merasa biasa saja karena tidak 

mengetahui tentang down syndrome 

 

 

 

Ibu mencari tahu tentang gangguan down 

syndrome di internet. 
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gimana lagi, tak terima-terimak’ke.     Kaget saat mengetahui apa itu down 

syndrome 

Terus dulu yang 

dilakukan apa bu 

setelah tau kondisi 

A ? 

Pas setaun baru di terapi, sampe dipijet seminggu 

sekali, sampe latihan jalan itu, umur berapa ya itu. Abis 

itu di arahin sama dokter e kok gini gini, di rehabilitasi 

medik kariadi itu, pas rujukannya ke rumah sakit sini 

lho mba, ketileng, rutin fisioterapi disana. Sebelum 5 

tahun uda di ypac. Tapi ini agak mending, dibandingke 

lain-laine sampai 5 tahun ada juga baru jalan. Ini bisa 

jalan umur 2 tahun kurang sedikit. Dulu di ypac TK 

disana, ada les juga, les apa terapi ya, lupa mbak yang 

biasa nganter bapak e. Terapi wicara juga disana. 

Terapi jalan juga. Umur 3 taun itu bisa ngomong kayak 

maem, bapak, ibu. Sebelum di terapi ya bisa ngomong, 

pak, bu, kan denger to dia cuma ga banyak yang di 

omongke, 1 kata. Terapi sampe umur 5 apa 6 taun 

gitu. Terus ya mulai lancar ngomongnya pas SD lah. 

Yang penting aku ni bisa ngomong gitu sedikit-sedikit.        

 Membawa partisipan terapi di rumah sakit 

dan dipijat seminggu sekali  

Berarti waktu kecil 

sering diajakin 

ngobrol gitu terus 

bu ?  

Ya ngomong biasa sii, soalnya dia ada langsung ada 

adeknya sii dua tahun, terus adeknya lahir. Bedanya 

dua tahun. Ya momong anak dua kecil-kecil, ini ne kan 

gak normal kan jadine koyok bayi semua. Jadine yo 

kadang gak sempet. Tapi ya tetep tak ajakin ngobrol 

gitu mbak, ya dia diam aja itu, gak ada respon, 
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ngeliatin aja  

Kalo sekarang, 

kemampuan 

komunikasi A 

gimana bu ?  

 

 

 

 

Ya kayak gitu lah mbak, ndak begitu jelas tapi paham, 

yang inti-inti ne tok ngomongnya kayak mandi, tapi ya 

ndak panjang lebar nek itu, secukupnya. Ngomongnya 

sedikit-sedikit tok ndak bisa banyak kayak maem, pak, 

bu. Tapi ya kadang orang lain gak tau dia ngomong 

apa, tapi saya tau. Yaa ditanya ya menjawab seperti 

ya, ya kalo jawab kan secukupnya. Sing penting 

nyambung mbak, bisa diajak ngobrol, pendek-pendek 

gitu tapi paham. Dua, tiga kata, kalo ditanyain ya mesti 

tau, uda mandi mas, udah.. mau kemana mas, ke 

mbah main, ya tau.  

A1 Dapat berkomunikasi dengan kalimat 

pendek, dua hingga tiga kata 

Kalo diberi 

perintah, gimana 

bu ? 

 

Ya bisa, disuruh ambil apa gitu ya dia ngerti, bisa 

mbak, daripada adik e. Misal ambil buku apa pensilnya 

sendiri terus di masukin tas buat sekolah. Saya suruh 

ambil bekalnya ya bisa terus dimasukin tas sendiri. 

Kalo sore kan sering mandiin adek e yang kecil. Nang 

adik e dimandiin, ya bisa dia. Wo dibandingin adek e 

yang kelas 4 itu, sabaran ini. Ya kadang kalo adek e 

nangis, disuruh dah diem, kalo ga diem ya dikeplak. 

Ngalah kok ini daripada adeknya. Kalo sama guru-

gurunya ya tau, hafal, liat fotone ya tau ini pak siapa 

namanya, ngerti dia.  

 Dapat mengerti perintah sederhana seperti 

mengambil barang, memasukkan bekal, 

memandikan adik. 

Kalo punya Ya ngomong maunya apa nek  jajan apa, ya bilang.  Jika memiliki keinginan, partisipan akan 
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keinginan gimana 

bu? 

Kalo dirumah bilang, bu uang..buat apa..beli es. Kalo 

lagi pergi ya baru nunjuk mau itu itu. Tapi kadang ya 

dikasih tau susah, kalo lagi kondangan, nek maunya 

kembang itu, ya itu. Saya kasih tau gak boleh diambil, 

malu tapi tetep maksa. Ya kadang yang kayak gitu 

yang susah mbak, ngasih tau ke dianya itu. Kalo udah 

gitu nanti ngambek, duduk aja diem ga mau bangun. 

Tapi rapi anaknya rapi dibandingin adek-adeknya. 

Pulang sekolah langsung taro-taro semuanya bajunya 

dimana, ganti baju sendiri, sepatu taro sendiri. Kalo 

adeknya war wer. Kalo punya buku abis belajar ya 

langsung dimasukin semua. Bekal e kalo pagi ini uwes, 

jajannya siapkan, uange, tak kasihke cuma kan dia 

yang masuk-masukin. Cuma tak kasih ini jajane, 

uangnya. Kalo makan ya sendiri, tapi kadang ya tak 

suapi mbak, nek anu pagi ya mesti tak suapi semua, 

kalo sendiri kan agak lama. 

mengatakan pada ibu 

 

 

 

 

 

 

Partisipan termasuk anak yang rapi dan 

meletakkan barang pada tempatnya,  

dibandingkan dengan adik-adiknya.  

Kalo marah, A 

gimana bu ? 

Lempar barang 

atau suka mukul 

gitu gak ? 

Gak mbak. Dia kalo marah gak pernah banting-

banting. Mukul yo gak, kalo gak kesel banget yo gak 

mukul. Dia kalo gak diganggu dulu, ya diem anaknya. 

Kalo marah ya gitu mbak, duduk diem gak mau 

bangun. Nanti paling nangis, kalo berantem sama 

adeknya itu to, nek rebutan apa dia kalah ya nangis. 

Kan ini ngalahan banget anaknya.  

 Saat marah partisipan tidak mengamuk, 

dan hanya menangis.  
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Terus kalo 

ngomong, 

pengucapannya 

seperti apa bu ? 

 

Kadang jelas, kadang ga jelas. Ada kata-kata yang 

jelas ada juga yang gak jelas. Tapi nyambung sing 

penting kalo ngomong. Tapi dia paham mbak kayak 

makan, mandi, baju, minum.  

A2 Dalam mengucapkan kata, ada beberapa 

kata yang jelas namun ada juga yang 

kurang jelas 

Kalo kemampuan 

menulis A seperti 

apa bu ? 

 

Kalo nulis nyalin tok mbak bisanya. Kalo huruf belom, 

kalo angka sudah beberapa. Cuma uang belom hapal. 

Kalo bawa uang tak pas mbak, pernah ngambil sendiri 

seratus ribu. Kalo belajar ya dia belajar sendiri. Nek 

ada PR gitu ya dia kerjain sendiri, tanpa disuruh ya 

mesti tau. Kan suka ada PR menulis dari sekolah. Aku 

malah jarang buka tas e kok. Iya malah rajinan ini 

daripada adik e. Nek adik e, hayo ada PR gak, mesti 

tak tanyain, nek ini ndak kerjakan sendiri, masukin 

sendiri, rapi pokoknya rapi anaknya. Orang aku nek 

PR to mbak, kan kalo pagi belom dikerjain, kan aku 

mau tak cepet-cepetin. Ayo sini tak kerjakke, emoh 

ndak boleh. Mesti dikerjain sendiri, sampe bapak e ayo 

cepet. Itu lho ayo uda dimarahin itu, tak kerjakke yo 

gak boleh mesti maunya kerjain sendiri.   

A3 Kemampuan menulis partisipan hanya 

mampu menyalin tulisan. Beberapa angka 

sudah hapal.  

 

Partisipan lebih sering belajar dan 

mengerjakan PR sendiri 

 

  

Kalo nulis sendiri 

gitu, gimana bu ? 

Kalo nulis sendiri ya ndak jelas, kalo nulis A ya A terus. 

Ya bisa, huruf B, suka nulis tapi ya gak jelas. Tapi urut 

gitu, ya sampe bawah ya huruf A terus, sama. Tapi 

telaten, urut gitu, kadang ya gak jelas nulis apa. Kalo 

A3 Jika partisipan menulis sendiri belum jelas 

dan hanya huruf-huruf tertentu saja 
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disuruh nyonto, kalo bulet-bulet ya bulet terus sampe 

berlembar-lembar. Mau seharian ya betah dia nulis 

kayak gitu sebelum ada hape itu suka nulis, semenjak 

ada hape ya suka nya maen hape. Sukanya rebutan 

sama adeknya, kalo uda dikasih hape ya anteng.   

Kalo nulis jelas 

gak bu ? 

 

Yo kadang jelas, kadang enggak mbak, kalo nulis 

sendiri. Kalo nyalin tulisan itu bisa mbak, rapi, ya bisa 

dibaca tulisannya. Kalo huruf gitu ya bisa beberapa tok 

kayak huruf A, B, gitu bisa. Kalo angka ya 1, 2, 3 

sampe 5 gitu bisa. Cuma kadang masih salah-salah 

nyebutnya.  

A4 Beberapa huruf dan angka partisipan 

dapat menulis sendiri.  

 

 

Kalo kondisi 

pendengaran A 

gimana ? 

 

Ga ada masalah kalo itu mbak, ya denger dia. Kalo 

dipanggil ya nengok, jawab juga. Cuma matanya itu 

mbak, kayak kenapa ya plus apa, kalo nulis tuh deket 

banget mbak. Kalo ditanyain juga gak anu kok, kalo liat 

tipi ya liat, jauh ya kelihatan. Apa emang jatahe kayak 

gitu, kebiasaan. Kalo nulis itu mesti sampe deket 

banget, saya sering ingetin tapi ya nanti balik lagi, 

deket lagi gitu. Kalo liat hape juga deket banget gitu.   

B1 Tidak mengalami masalah pendengaran 

A mendengarkan 

lawan bicaranya 

gak saat 

komunikasi ?  

Ya ngeliatin mbak, kalo tak ajak ngomong ya dia 

ngeliatin muka ku gitu. Tak suruh ngapain gitu, ambil 

apa, apa jagain adeknya ya bisa. Kan berarti dia 

dengerin to mbak  

B2 Mendengarkan lawan bicara saat diajak 

berkomunikasi 
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Gimana respon A 

? 

Kalo dipanggil ya njawab dia bilang apa, yaa, apa bu, 

gitu bisa dia. 

B3 Merespon saat dipanggil 

Kemampuan 

membaca A 

seperti apa ? 

Belum, belum bisa mbak kalo baca. Huruf aja masih 

belom hapal semua. Susah nek ini mbak. Ya diajarin 

udah, tapi ya namanya anak kayak gini ya, terbatas.  

  

Kalo huruf hapal 

A,I,U,E,O gitu? 

Kalo huruf paling bisa A,B,C,D sampe E aja, tau dia. 

Kalo angka ya dikit-dikit bisa.  

  

Kalo warna, sudah 

bisa bu? 

Kalo warna bisa, kemaren ngajarin adeknya itu. Ijo, 

merah, kuning, tapi ya belum lengkap semua. Dulu ya 

aku gak tau, kok kemaren kok bisa. 

  

Gimana respon 

komunikasi anak 

kalo disuruh 

membaca ?  

 

Belum bisa baca mbak. Ya gak tau itu tulisannya apa. 

Dia ya kalo nulis ya nulis aja. Gak tau yang ditulis apa. 

Saya gak pernah sih mbak nyuruh dia baca, wong gak 

bisa dianya juga. Saya seringnya tanyain itu huruf apa, 

bunyinya gimana, gitu aja. Kalo tak suruh baca gitu ya 

gak pernah, kan saya tau dia gak bisa baca itu. 

  

Apa ekspresi 

wajah anak pas 

sama topik 

pembicaraan saat 

komunikasi ? 

Ya dia moody-an, nek pas ga cocok yaudah. Kalo 

ngambek ya cuma bilang moh..moh..moh, nangis 

biasanya. Kalo ngambek ya itu kan dia paling kalah, 

kalo mainan ya angger adik e belom di selehke ya dia 

belom berani ambil, gak ngerebut, nungguin. Tapi 

C1 Partisipan termasuk anak yang moody. 

Jika ngambek partisipan akan menangis, 

dan tertawa saat menonton kartun jika 

adegannya lucu 
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 kadang ya suka ngusilin adeknya, suka godain. Nanti 

adeknya nangis ya dia kadang ketawa-ketawa itu. Bisa 

dia bereskpresi gitu, dia ngemong kalo sama adeknya 

yang kecil itu. Makanya kalo nangis ya biasanya 

karena rebutan mainan itu. Kalo nonton kartun upin 

ipin itu, nek ada yang lucu ya dia ketawa mbak. Bisa 

ikutin lagunya, suka dia kalo nonton kartun itu.      

A melakukan 

kontak mata 

dengan lawan 

bicaranya ? 

Iya ngeliatin orang yang ngajak ngomong dia.     

Apa A 

menggerakan 

tangan, kepala 

sebagai isyarat 

saat komunikasi ? 

kayak nunjuk atau 

manggut, geleng. 

Ya paling kalo panggil adeknya itu, tangannya gini-gini 

(mengajak sini), ato kalo mau pergi dia bisa dada-dada 

gitu bisa. Ya kalo diajak jalan pergi, ya dia nunjuk 

maunya apa. Ya manggut juga kadang, kalo dia bilang 

emoh gitu ya sambil geleng juga kepalanya. Gak selalu 

gitu sih dia mbak. Saya yo gak ngeh banget dia 

gerakin tanda isyarat gitu apa gak. Cuma yang saya 

liat ya paling itu, nunjuk, geleng, menggut. Udah paling 

itu aja. Selebihnya ya dia ngomong apa gitu, mau apa, 

mau ngapain. Sama adeknya ya ngobrol, mainan, 

bercanda, usil juga dia kadang-kadang.  

C3 Partisipan tidak sering membuat tanda 

isyarat dalam berkomunikasi hanya seperti 

menunjuk, menggeleng dan mengangguk 

Apa A melakukan 

sentuhan saat 

Ya kalo adeknya nangis, dia ya elus-elus gitu suruh 

diem, di peluk. Kalo adeknya dipukul temen ne, ya 

C4 Partisipan melakukan sentuhan saat 

berkomunikasi yaitu mengelus kepala, 



 
 

252 
 

komunikasi 

dengan orang lain 

? kayak gandeng 

tangan adek, 

peluk, merangkul, 

atau salim.  

 

nanti dia gantian mukul temen adeknya. Adeknya ya 

gitu ke kakaknya, dibela juga kalo dinakalin temennya. 

Kalo dirumah ya kadang bertengkar, kadang akur. Kalo 

ada temen-temen adeknya ya kadang A ikutan main 

bareng gitu. A lebih deket sama adeknya yang kecil, 

yang kedua sekolah terus, pulangnya sore. Ya nanti 

mainnya pas adeknya dirumah itu. Abis magrib nanti 

ngaji. Nek salim ya tiap mau berangkat sekolah, dia 

salim mbak.   

memeluk saat adik menangis.  

Gimana  A 

menggunakan 

ruang dan jarak 

dalam komunikasi 

? Kalo ngomong 

sama temen ato 

adeknya jaraknya 

seperti apa bu ? 

 

Ya kayak orang laine itu to mbak. Ya biasa aja, 

jaraknya ya kayak aku sama mbaknya gini. Dia kalo 

manggil adek e ya kadang teriak-teriak nek adeknya 

jauh, tapi nanti dia nyamperin adeknya terus baru 

ngomong apa. Nek sama temen e ya gitu, omong-

omongan biasa, jaraknya ya temennya di depannya 

itu. Kan dia suka sepedaan sama temennya kemana 

itu, pernah sampe jauh kesana itu mbak. Dulu saya 

takut nek jauh-jauh kan belom bisa pulang sendiri. 

Kalo sekarang udah bisa dia. Kadang ya main bola 

sama temene di depan itu. Ya ngobrolnya biasa. Suka 

main sama temene adeknya juga, main bareng. 

Adeknya main apa ya nanti dia ngikut. Pernah dia itu 

sukanya jajan ke sekolah adeknya yang nomer dua itu, 

terus pas pulang sekolah adeknya cerita, bu mas tuh 

ngapain to ke sekolahan ku, kan aku malu bu sama 

temen-temen di ledekin. Ya gak boleh malu, wong itu 

C5 Penggunaan ruang dan jarak sesuai yaitu 

dengan menghampiri lawan bicaranya 

 

 

 

 

 

 

 

Adik kedua partisipan merasa malu karena 

teman-temannya meledek kakaknya 
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mas mu kok, gak papa. Ya memang kondisinya gitu ya 

mbak. Mas nya tuh kalo diledekin, ya diem aja, kan 

temen-temen adeknya malah makin ngeledek to mbak. 

Aku ya gak tau sii di ledekin apa, gak nanya waktu itu. 

Kadang adeknya iri, pelajarannya mas kok gampang 

bu, ya iya nilainya bagus-bagus, pelajaranku susah.  

Yo beda kamu sama mas sekolahannya, aku ya bilang 

gitu ke dia. Kadang kalo lagi belajar bareng 

gitu,adeknya suka ngomong gitu. Kan pelajaran dia 

susah-susah to mbak, ya beda banget sama mas nya.     

 

 

 

Adik sering iri dengan pelajaran partisipan 

karena lebih mudah 

 

Berarti adek-adek 

dikasih pengertian 

gitu ya bu tentang 

kondisi kakaknya   

Iya mbak, ya aku bilang ya jangan malu sama mas. 

Besok kalo bapak ibu gak ada kan yang ngerawat  

mas ya kamu. Ya kadang adeknya masih iri, ya dia 

juga belom paham banget ya mbak. Ya nanti lama-

lama kan ngerti ya, makin gede. Nek aku sii yang 

penting dia mandiri gitu besok mbak, bisa nagapa-

ngapain sendiri.  

 Memberi pengertian kepada anak yang lain 

tentang kondisi partisipan 

Kalo keluarga 

besar seperti apa 

bu, memandang A 

? 

Yo ndak papa, menerima. Ya udah bagiane kok mbak. 

Mas ku ki kan sering, yo diberi anak seperti ini bukan 

semua orang, mesti pilihan ngono lho. Kamu ni mesti 

ni dikasih anak seperti ini berati kamu bisa. Tidak 

semua orang bisa.    

 Keluarga memberi semangat ibu agar 

dapat membesarkan partisipan 

Keluarga 

menyemangati 

Iya, aku nek dike’i koyok ngene yo rak iso, yo rak 

sabar. Tidak semua orangtua tu dikasih anak seperti 

  

Berharap agar A dapat hidup mandiri dan 
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terus ya bu ini. Berarti kowe ki wes pilihan. Yah yowes. Tak coba A 

ben bisa mandiri. Paling ndak untuk hidupnya sendiri, 

gak ngerepotin orang lain. Jenenge sodara besok kan 

kalo udah punya kebutuhan kan sendiri-sendiri kan 

mesti. Ya Alhamdulillahnya ngene lho mbak masih 

banyak yang kurang dari A. Nek misale pertemuan kan 

ada pentas seni setiap akhir taun, masih banyak anak 

yang bawah dari A. Aku nek kumpul-kumpul gitu, aku 

yo harus bisa menerima sii maksute sampe ada yang 

itu lho mbak, autis, sampe ndak bisa dikendalikan 

sama sekali. Ndak bisa diem blas itu lho. Temene A itu 

lho, tapi sekarang uda beda kelas, dulu pas kelas satu 

disana. Sekarang uda dipisah-pisah sesuai 

kemampuan itu to kayake. Kalo gitu ya sabar yo mbak, 

aku ki sabar. Aku kadang kalo ngadepin A kadang yo 

ga sabar, ya kasian sendiri. Yang kurang dari A ki 

banyak, yang gak bisa ngapa-ngapain. Aku kalo liat tipi 

itu, makan aja kadang disuapi, anu, digendong. 

Untunge A masih bisa, gak ngerepoti orang lain. Ya 

aku nek omongan orang si anu mbak, gak tak 

pedulike. Seng penting ndak ganggu, A ndak galak 

sama orang kok. Ya bisa main sama temene. Nek 

dibilang capek ya pasti to mbak, wong punya anak 

biasa aja capek apalagi yang kayak dia kan ya. Kalo 

capek ngurus dia tak ganti ngurus yang laen mbak, di 

warung itu kan lumayan rame, apa beres-beres rumah. 

tidak merepotkan orang lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merasa bersyukur dengan kondisi A 

karena masih banyak anak yang tidak bisa 

melakukan aktivitas sendiri 

 

 

 

Jika ibu merasa lelah mengurus partisipan, 

maka ibu akan mengerjakan aktivitas lain 

seperti mengurus warung dan 

membereskan rumah 
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Dibawa gampang aja mbak, ngerjain pekerjaan aja 

udah. 

Kalo lingkungan 

memandang A 

seperti apa bu ? 

Ya orang beda-beda sih mbak. Aku yo gak tau 

perasaane orang. Kalo tetangga sini si ya biasa, mau 

main. Yo sempet sedih juga tapi gak sampe drop, 

yowes tak buat santai. Kalo aku berusaha seng apa 

yang aku bisa ya tak lakuin, tak jalanin mbak, tak 

usaha, tak terapi kesana-kesana, aku ndak percaya 

sama dukun.  

 Lingkungan menerima kondisi A dan tidak 

membeda-bedakan 

Ada juga bu yang 

nyaranin jangan di 

bawa ke dokter, 

bawanya ke orang 

pinter aja 

Yaa dipijet dia, mbah e yang suruh. Dipijet semua, 

katanya biar cepet jalan. Sering itu dulu, seminggu 

sekali nek pijet. Ya untunge dia itu cepet jalane kok 

mbak.  

  

Kalo 

perkembangan 

kosakatanya A tau 

benda ini namanya 

ini, itu gimana bu 

belajarnya ? 

Ya belom patek anu og mbak. Paling taunya gelas, 

piring. Yang setiap hari diliat aja. Kalo diajari nyanyi ya 

bisa og cuma ga terlalu jelas ngomongnya, tapi ada 

lagunya. Tapi mau nirukan juga mau. Kalo nirukan lagu 

Upin Ipin ya bisa, cuma ndak jelas kata-katane tapi 

lagunya bisa. Kan saya juga sering ajakin dia ngomong 

mbak. Adeknya yang kecil itu kan ceriwis banget anak 

e, semua ditanyain, liat apa tanya, ngomong wae. Kalo 

adeknya lagi cerita itu, kan saya tanggepin, nanti dia 

dengerin, kadang ikut nanggepin juga. Saya kasih tau 

  

 

 

Saat ibu menanggapi cerita adik, partisipan 

ikut menanggapi 
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juga benernya gimana kalo ngomong, kan kadang 

nyebut katanya gak pas gitu mbak, ya tak kasih tau. 

Nonton tivi ya saya ikut juga, nanti ngomongin itu 

kartunnya lagi apa 

Ibu mengajari pengucapan kata yang 

benar 
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Verbatim Partisipan 3 (A) 

 

B. Wawancara Guru Kelas (Rabu, 24 Oktober 2017) Pukul 10.00 – 10.30 
 

Pertanyaan Verbatim Koding Analisis 

Menurut bapak, 

bagaimana 

kemampuan 

komunikasi A ?  

 

Diajak komunikasi bisa dia, bisa jawab, dirumah dengan 

siapa, nyambung gitu. Bisa diajak ngobrol kalo dia 

mbak. Kalo sama temennya ya suka ngobrol juga, 

bercanda gitu. Yang penting kalo dia jangan dibuat 

marah. Kalo gak di ganggu, ya dia gak bakalan ganggu 

temennya, diem anaknya mbak, gak pernah ngamuk 

gitu anaknya. Emang pendiem dia dikelas. Biasanya 

sering ngobrol apa mainan sama Rian itu to, yang sering 

ganggu dia ya Rian itu juga. Kalo Rian kan emang 

ceriwis anaknya mbak, gak berenti kalo ngomong itu. 

Seringnya ya ngobrolnya sama dia. Kalo saya tanya ini 

gambar apa buku pak, buat apa, belajar, ya dia bisa 

ngomong gitu. Kalo diajak ngomong bisa, ya nyambung 

kalo dia. Kalo temennya yang lain kan kadang agak 

lama gitu jawabnya.  

A1 Dapat berkomunikasi dan menjawab saat 

ditanya 

 

 

 

 

 

Menjawab saat ditanya oleh guru 

 

 

Bagaimana 

kejelasan vokal 

yang dihasilkan ? 

Kurang jelas, kalo orang ngomong kan ada tekanan 

suaranya, ya kalo dia biasa aja ngomongnya. Tapi ya 

lumayan bisa, cukup jelas juga. Tapi kadang ada 

beberapa kata yang kurang jelas. Kan kalo ngomong 

A2 Vokal kurang jelas namun cukup dapat 

dipahami 
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 bahasanya campur, jawa indonesia. Tapi walaupun 

kurang jelas, tetep saya ngerti gitu mbak maksudnya 

dia. Mungkin sulit ya mengucapkan kata gitu, kan beda 

to struktur mulutnya itu lho, gak kayak kita kalo mau 

ngomong kan mudah mengucapkan, tapi ya kalo 

dibandingkan teman-temannya, dia paling bagus mbak 

komunikasinya. Apa-apa bisa, ngerti, bisa menanggapi 

gitu. Suruh ini itu bisa, dikasih tau ngerti, temennya yang 

lain kan susah.  

 

 

 

Komunikasi paling bagus diantara teman-

temannya 

 

Kemampuan  

menulisnya seperti 

apa pak ? 

 

Kalo nulis sendiri belom bisa mbak, nulis kalimat apa 

kata gitu ya belom. Kalo nyalin bisa dia, sesuai sama 

apa yang saya tulis. Kan anak-anak gini ya sulit to mbak 

kalo nulis sendiri, nek nyalin mereka ya bisa. Saya nulis 

kalimatnya apa nanti anak-anak nyalin di bawahnya. 

Kalo gak ada panduannya ya sulit. Ditanya huruf ya 

kadang bisa kadang gak. Angka juga bisa beberapa 

kayak satu sampai 5 bisa, tapi kalo suruh sebutin 

urutannya ya dia kadang ada angka yang terlewat. Tapi  

kalo nulis ya dia rapi, bagus. Diantara temen-temennya 

ya dia seringnya selesai duluan kalo nulis.  

A3 

 

 

 

 

 

Belum mampu menulis hanya mampu 

mencontoh tulisan dan ada panduannya 

Kalo nulis huruf, 

gimana pak? 

 

Kalo huruf ya beberapa tok. Ga hapal semua dia. Kayak 

huruf A, B, B sama D ya sering terbalik itu nulisnya. Kalo 

matematika ya dia bisa 1 sampai 5 lebih dari itu yaa 

masih kebalik-balik. Itu belajar jam aja masih sulit, harus 

sering di ulang dirumah juga. Makanya itu di papan tulis 

A3 Belum hafal huruf dan angka, hanya 

beberapa huruf tertentu saja 

 



 
 

259 
 

gak saya hapus, biar inget terus. Orangtua harus 

perhatian juga dirumah harus diulangi lagi tadi belajar 

apa di sekolah. Kalo di kasih PR dia tanggung jawab, 

misal belom dikerjakan dirumah, ya nanti digarap di 

sekolah, tanggungjawab dia anaknya. Suka saya tanya 

itu, yang kerjakan PR siapa kamu apa ibu, kadang dia 

ngomong, ibu. Ya jujur bilang kalo bukan dia yang 

kerjakan. Nulisnya dia ya uda mending banget mbak 

untuk anak kayak gitu, bisa nyalinnya kayak yang saya 

tulis gitu. Cepet dia kalo disuruh nulis.  

 

 

 

 

Memiliki tanggung jawab terhadap PR 

yang diberikan 

Bagaimana 

kejelasan dalam 

bahasa tulis ? 

 

Jelas dia kalo nulis bagus, rapi gitu, bisa. Kan kalo nulis 

pake buku kotak kecil-kecil itu, ya dia bisa rapi di kotak 

itu, hurufnya ga besar-besar. Tapi ya dia gak tau yang 

ditulis apa. Kalo nulis sendiri belom jelas, ya bisa nulis 

hurufnya tapi ga bisa dibaca, huruf-huruf aja. Ga bunyi 

kalimat  

A4 Rapi dalam menulis 

Kondisi 

pendengaran A 

gimana pak? 

Ga ada masalah, bagus aja. Saya panggil ya jawab, 

kalo dipanggil temennya ya jawab juga.  

B1 Tidak mengalami masalah pendengaran 

Kalo diajak bicara, 

apa A mendengar 

lawan bicaranya ?  

 

Kalo saya ngomong ya dia dengerin, saya suruh apa ya 

nanti dilakuin abis itu. Paling bisa dia kalo saya suruh 

gitu mbak dibandingin temen-temennya yang lain. Guru 

lain juga sering kadang minta tolong sama dia. Ya ngerti 

dia disuruh ambil apa, bawain apa.  

B2 Mendengar lawan bicara 
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Respon A gimana 

pak saat diajak 

berkomunikasi? 

Kalo saya tanya ya dia jawab, dipanggil ya nengok. 

Kayak saya suruh dia bantu temennya nulis ya nanti 

abis dia selesai mengerjakan terus bantuin temennya, 

berarti kan denger to mbak, ngerti dia. Kalo saya mintai 

tolong ya dia paham kok. Sering saya minta tolong dia 

untuk bantu temennya. Temennya itu ada yang gak bisa 

ngapa-ngapain. Cuma dateng ke kelas duduk sama 

senyam senyum aja itu. Dia yang sering bantu, bukain 

maemnya, minum, pakein jaket, bantuin nulis. Dia 

perhatian sama temen gitu lho anaknya.   

B3 Menjawab saat diajak berkomunikasi dan 

menengok ketika dipanggil 

 

 

 

Sering membantu teman di kelas 

 

Kemampuan 

membacanya 

seperti apa pak ? 

Belom, dari kelas 1 belom bisa baca. Rata-rata anak C1 

ga bisa baca semua mbak, susah. Huruf aja belom apal 

kok. Ya susah kalo suruh baca anak-anak kayak gitu 

  

Kalo A disuruh 

membaca, 

responnya seperti 

apa pak ?  

 

Nanya opo pak? Gak tau. Kalo ada gambar gitu ya dia 

bisa nyebutin itu gambar apa, kalo suruh baca ya gak 

bisa. Cuma ngeliatin tulisannya aja, diem. Kalo disuruh 

menjelaskan itu gambar apa ya bisa, misal seperti 

kemarin ada saya tempel dibukunya gambar orang 

sedang membersihkan tempat tidur. Ya dia bisa bilang 

itu gambar orang membersihkan tempat tidur, kalo abis 

bangun tidur di beresin, ya dia tau.  

  

Terus kalo 

ekspresi wajah A 

tepat gak sama 

Yaa kalo marah ya dia cemberut gitu, terus nanti 

tangannya di taro di meja, kepalanya nunduk, nangis 

paling. Atau ya cuma cemberut aja pas marah, ngambek 

C1 Sering cemberut ketika digoda oleh 

temannya 
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topik pembicaraan 

saat komunikasi ? 

 

mbak kalo diganggu sama temennya, biasanya si Rian 

itu yang sering goda. Ga pernah ngamuk dia, ya paling 

nangis itu. Ekspresinya ya pas aja mbak kalo lagi 

ngobrol sama temennya ya biasa gitu, temennya lucu ya 

dia ketawa, nanti dia suka juga ngusilin temennya, terus 

ketawa-ketawa bareng. Kalo ekspresi walaupun dia 

anaknya diem kalo ada yang lucu apa dia gak suka ya 

bisa marah apa merengut gitu.   

Apa A melakukan 

kontak mata 

dengan lawan 

bicaranya ? 

Kalo diajak ngobrol ya dia ngeliatin saya mbak. Kalo 

sama temennya ya ngeliatin muka temennya juga kok, 

gak ngeliatin ke arah lain. Ya dia ngeliatin orang yang 

ngajak bicara.   

C2 Melakukan kontak mata dengan lawan 

bicara 

Saat komunikasi, 

A menggerakan 

tangan gitu gak 

pak sebagai 

gerakan isyarat ? 

 

Jarang ya, dia biasanya ya ngomong aja maunya apa, 

misalnya pas pelajaran, dia uda selesai terus nanti ya 

ngomong istirahat pak. Kalo saya tanya gitu, misal siapa 

yang mau pulang duluan, nanti dia nunjuk temennya 

sambil ngomong Rian pak. Ya paling gitu aja. Lebih 

seringnya ngomong dia, kalo pake isyarat gitu 

sepertinya jarang mbak. Dia lebih seringnya ya 

ngomong gitu. Nek ditanya ya kadang dia manggut, kalo 

gak ya dia geleng, paling gitu aja mbak kalo disekolah. 

Nek dirumah ya gak tau ya gimana    

C3 Jarang membuat tanda isyarat dalam 

berkomunikasi. Gerakan isyarat hanya 

menunjuk, mengangguk dan menggeleng 

A melakukan 

sentuhan gak pak 

Gak selalu si mbak. Kalo sama Arka itu kan dia gak bisa 

ngomong, ya nanti dia deketin pegang pundaknya terus 

C4 Jarang melakukan sentuhan saat 

berkomunikasi  
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biasanya saat 

komunikasi 

dengan orang lain 

? 

 

tanya uda maem, nanti maemnya dibukain, kadang suka 

sayang juga, pipinya arka di elus-elus gitu. Ya paling 

sama dia aja, kalo sama yang lain paling nepuk pundak 

apa tangan gitu paling 

Seperti kalo pas 

dateng ke sekolah 

dia salim ke guru, 

atau kalo ngobrol 

sama temen suka 

digandeng 

temennya 

Ooh, kalo salim ya setiap pagi dia salim pas baru dateng 

ke sekolah. Tapi kalo ngobrol sama temennya gitu dia 

jarang gandeng apa rangkul gitu. Palingan suka tos itu 

sama temennya. Kalo panggil temennya, dia ngomong 

namanya, gak jawil apa gandeng dia.  

C4 Berjabat tangan dengan guru saat datang 

ke sekolah 

Pas ngobrol 

dengan orang lain, 

A  menggunakan 

ruang dan 

jaraknya seperti 

apa pak  ? 

 

Yaa biasa mbak. Dia kalo saya ajak ngomong, ya dia di 

depan saya. Nada saya bicara juga seperti orang 

ngomong biasa, dia juga gitu. kalem dia anaknya, manut 

gitu kalo dikasih tau apa, gak susah anaknya. Kalo 

ngobrol sama temennya, ya dia di depan temen apa di 

sampingnya. Ngeliatin wajah temen yang diajak 

ngomong itu. Ya ngerti dia kalo kayak gitu mbak. 

Sebenarnya paham dia orang ngomong apa, kalo 

ngomong sama temennya gimana, tapi kadang ya itu, 

susah menjelaskan. Jadi kadang lebih banyak diemnya 

dia, ya mungkin sebenernya paham ya dia cuma susah 

mengungkapkan gitu.  

C5 Penggunaan ruang dan jarak yang sesuai 

 

 

 

 

 

 

Kesulitan dalam bahasa ekspresif 
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LAMPIRAN 3 
HASIL OBSERVASI PARTISIPAN 
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A. Observasi Partisipan 1 (S)  

1. Observasi di Sekolah  

a. Observasi Pertama (27 September 2017) pukul 08.00-09.00 

Hasil Observasi Koding Indikator Perilaku 

Saat peneliti datang ke sekolah, S sedang kumpul bersama teman-teman di 
aula sekolah untuk mengikuti pelajaran menari. Guru mengajak S untuk menari 
namun ia tidak mau dan memilih duduk dan mengatakan “emoh..emoh, 
duduk”, sambil mengibas-ngibaskan tangannya tanda tidak mau dan 
memegang kursi. S juga mengatakan “Bu, nakal..lari nakal kak”, sambil 
menunjuk temannya. Guru kemudian mengartikan maksud pembicaraan S 
dengan mengatakan “yang nakal siapa? Itu gak nakal, tadi kamu lari terus 
dikejar sama mas suruh masuk kelas”. Saat guru menjelaskan, S hanya 
menatap wajah gurunya dan tidak berkata apa-apa. Kemudian ada teman S 
yang berlari di depannya. Saat temannya lari, S menegur sambil menunjuk dan 
mengatakan “Hey..hey..aaa”. 
Guru mulai menyetel musik dan menari. Semua anak mengikuti gerakan 
kecuali S. Ia hanya duduk di depan teman-teman dan memperhatikan guru dan 
teman-temannya menari. Namun beberapa saat kemudian, S mengikuti 
gerakan sambil duduk dan bernyanyi. Guru terus mengajak S untuk bergabung 
bersama teman-temannya, namun S geleng kepala sambil mengibaskan 
tangan tanda tidak mau. Saat diajak berbicara dengan guru, S melakukan 
kontak mata terhadap guru. 

 
 
A1, A2, 
C3 
 
 
 
 
 
A1, C3 
 
 
 
 
 
C3, C2 
 
 

 
 
Dapat berbicara dua kata, pengucapan jelas, 
membuat gerakan isyarat (mengibaskan 
tangan tanda tidak mau, menunjuk teman) 
 
 
 
 
Dapat menegur teman, membuat gerakan 
isyarat (menunjuk) 
 
 
 
 
Membuat gerakan isyarat (geleng kepala, 
mengibaskan tangan tanda tidak mau), 
melakukan kontak mata.  
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S kemudian berpindah ke belakang dan duduk di lantai. Saat melihat 
temannya menari, S memperhatikan gerakan teman kemudian membenarkan 
gerakan temannya. S mengatakan “Hey, ngene lho”, sambil mengangkat 
tangan tanda hormat dan menatap wajah temannya. Kemudian guru 
menawarkan makanan kepada S, “Mau semprong gak?” S pun menjawab “Apa 
bu?“ dengan melihat ke arah guru. S kemudian mengibaskan tangan tanda 
tidak mau.  
 
 
Kemudian salah satu guru menegur S karena tiduran di lantai, “Son, kok turu 
to, bangun..joget kaee lho, bobok neng ngumah wae”. S kemudian menjawab 
“Emoh, mbalek bu”.  
Setelah menari, guru menyuruh siswa untuk duduk di lantai dan menggerak-
gerakan kaki. S bangun dan duduk kemudian merangkul teman dan mengelus-
elus kepala temannya di sebelahnya dan mengatakan “Otak...(Botak), pala 
otak” sambil melihat wajah temannya dan tersenyum. Kebetulan teman S hari 
itu baru saja potong rambut menjadi botak. Kemudian S memanggil nama 
teman lainnya yaitu Gita sambil tersenyum di depan wajah temannya namun 
teman S cuek saja dan tidan menanggapi. S kemudian memanggil guru, 
melihat wajah guru dan mengatakan “Bu..bu, mama Ninik”, guru kemudian 
menjawab “Nanti pulangnya, mama Ninik belom jemput”.  
Guru kemudian bertanya kepada S kelas berapa, S pun mengangkat satu jari 
telunjuknya, dengan menatap guru. Guru kemudian bertanya siapa gurunya, S 
pun menunjuk guru kelasnya.  
 
Guru bertanya lagi, “Udah makan belom?”, S menjawab “Uwes”. Kemudian 
guru mengajak siswa untuk menari lagu lain. Saat semua siswa berdiri, S 
tiduran di lantai. Guru pun menyuruh S untuk bangun dan mengajak menari 
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Berbicara dua kata, vokal jelas, membuat 
gerakan isyarat (mengangkat tangan tanda 
hormat), kontak mata 
Pendengaran baik, mendengarkan lawan 
bicara, merespon lawan bicara, berbicara dua 
kata, vokal jelas, melakukan kontak mata, 
membuat gerakan isyarat (mengibaskan 
tangan tanda tidak mau) 
Pendengaran baik, mendengarkan lawan 
bicara, merespon lawan bicara, berbicara tiga 
kata, vokal jelas 
 
Sentuhan (merangkul, mengelus kepala), 
melakukan kontak mata, ekspresi wajah 
(tersenyum)  
Memanggil nama teman, vokal jelas, ekspresi 
wajah (tersenyum) 
Memanggil guru, melakukan kontak mata, 
vokal jelas  
 
Pendengaran baik, mendengarkan lawan 
bicara, merespon lawan bicara, membuat 
gerakan isyarat (mengangkat 1 jari telunjuk), 
melakukan kontak mata 
Pendengaran baik, mendengarkan lawan 
bicara, merespon lawan bicara, berbicara 
satu kata, vokal jelas 
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bersama. S mau untuk menari dan mengikuti irama lagu. Guru menyuruh S 
untuk berdiri, meletakkan tangan di pinggang dan jalan di tempat mengikuti 
ketukan lagu. S dapat melakukannya. S kemudian mengatakan “Joget, piye 
bu, rak iso”. Guru kemudian mengajari beberapa gerakan kepada S. Kemudian 
S mencium baju gurunya dan mengatakan “Wangine..hmm, wangiiii”. Guru 
menanggapi dengan tertawa dan berkata bahwa itu adalah bau parfum. 
Setelah pelajaran menari selesai, seluruh siswa diperbolehkan untuk pulang.  
Guru menyuruh S untuk mengambil tas dan memakai sepatu. S pun berjalan 
mengambil tas dan kemudian mengambil kaos kakinya. S sedikit kesulitan 
menarik kaos kaki yang ingin dipakai. Kemudian S menatap peneliti dan 
mengatakan “Lha piye mba?”. Peneliti menyuruh S untuk memakai kaos kaki 
sendiri. S kemudian berusaha untuk memakai kedua kaos kakinya dan 
memakai sepatu sendiri. S kemudian membawa tas dan berjalan keluar 
sekolah namun ternyata ayah S belum menjemput. Guru menyuruh S untuk 
menunggu di dalam saja.  
S kemudian masuk dan menunggu di aula. Disana ada banyak kakak kelas S 
dari SMP dan SMA serta salah seorang guru sedang duduk bergerombol. 
Mereka bernyanyi karena ada salah seorang yang memutar musik dari 
handphone. S ikut duduk dan bernyanyi. Lagu yang diputar adalah lagu 
dangdut. Kemudian salah seorang kakak kelas mengambil mik dan 
memberikan kepada S. S mengambil mik dan terlihat sangat senang karena 
banyak senyum dan bernyanyi penuh penghayatan. Kakak kelas dan guru 
tertawa melihat tingkah S. Kakak kelas pun mengganti lagu, ternyata S hapal 
dan ikut bernyanyi juga. Walaupun pengucapannya kurang tepat namun ia 
dapat mengikuti irama lagu. Setelah bernyanyi tiga lagu, ayah S datang 
menjemput. S kemudian pulang bersama ayahnya naik sepeda. 
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b. Observasi Kedua (10 Oktober 2017) pukul 08.00 – 09.00 

Hasil Observasi Koding Indikator Perilaku 

Saat pelajaran akan dimulai, S masih berjalan-jalan dikelas, mengambil 
mainan, mengambil minum, memanggil temannya. Guru menyuruh S dan 
teman-teman duduk di kursi masing-masing. Setelah semua siswa duduk di 
kursi, guru mengajak S dan teman-teman untuk berdoa. Setelah berdoa, guru 
mengingatkan S untuk tidak jalan-jalan dan mengambil buku tulisnya. S pun 
mengambil buku tulis, kemudian guru bertanya kepada S “Ini apa namanya?”, 
S pun menjawab “Meja”, guru menunjuk lagi “Kalo ini?..“Kursi”, “yang ini? 
“Meja”, “Sudah makan tadi?”, S pun menjawab “uwes”. Setelah itu, guru 
mengeluarkan selembar kertas berisi gambar peralatan mandi. Guru bertanya 
kepada siswa “Tadi sebelum berangkat sekolah udah pada mandi belum?”, 
kemudian S menjawab “uwes”. Kemudian S nyeletuk “Cie..cie cewek nih”, 
sambil menunjuk gambar perempuan di salah satu tas teman sekelasnya. 
Guru kemudian bertanya kepada S untuk mengabsen teman-teman di 
kelasnya. Guru menunjuk kemudian S dapat menyebutkan nama teman-
temannya, Gita, Kia, Shabina. 
Setelah itu, guru menunjuk gambar sikat gigi dan bertanya pada siswa,”Ini 
gambar apa?” S pun mejawab “Gigi”, sambil menatap guru.. “Iya itu gambar 
sikat gigi, kalo sikat gigi pake apa namanya, odol”. Kemudian S menirukan 
gaya seperti orang yang sedang sikat gigi.  
 
 
Guru bertanya lagi dan menunjuk gambar sabun, S kemudian menjawab 
“abun”, “Iya itu sabun”.. “Yang ini gambar apa?”, S hanya menyebut duk 
(handuk), adus. Saat guru menunjuk gambar orang sedang keramas, S 
menirukan gaya saat keramas dengan tangan di atas kepala. Guru bertanya, 
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Pendengaran baik, mendengarkan lawan 
bicara, merespon lawan bicara, berbicara 
satu kata, vokal jelas 
 
Pendengaran baik, mendengarkan lawan 
bicara, merespon lawan bicara, berbicara 
dua kata, vokal jelas 
Dapat menyebutkan nama teman, vokal 
jelas 
 
Pendengaran baik, mendengarkan lawan 
bicara, merespon lawan bicara, melakukan 
kontak mata, berbicara satu kata, membuat 
gerakan isyarat (menirukan gerakan 
sedang sikat gigi) 
 
 
Berbicara satu kata 
Membuat gerakan isyarat (menirukan gaya 
saat keramas) 
Melakukan kontak mata, membuat gerakan 
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“Kalo keramas pake apa?”, S menatap guru dan hanya geleng-geleng tanda 
tidak tahu, guru pun mengatakan “Shampo”. S mengulangi dan menyebut 
ampo.  
Setelah itu, guru bertanya kepada siswa untuk menunjuk yang mana sikat gigi, 
sabun, handuk, shampo dan mandi. S dapat menunjuk gambar dengan benar. 
Kemudian guru menyuruh siswa untuk menggunting gambar, diberi lem dan 
ditempel di buku tulis. S mengatakan “yoo”. Guru bertanya “Mau tempel sendiri 
apa bu Yudi?”, S menjawab dengan menatap mata guru “Aku dewe”.. “Yaa 
tempel sendiri yaa, sini ibu guntingin terus nanti dikasih lem.  
 
Sony mandi sendiri apa dimandiin?”. S pun menjawab dengan melihat ke guru 
“Opo, sama Ninik”. S dapat memberi lem di potongan kertas dan menempel 
sendiri ke buku tulis.  
Kemudian guru mengeluarkan lembar kertas yang kedua, berisi pasangan 
gambar seperti sikat gigi dan odol, keramas dan shampo, mandi dan air. Guru 
meminta S untuk menunjuk pasangan gambar, S pun dapat melakukannya. 
Kemudian guru menyuruh S untuk menarik garis agar dapat menemukan 
pasangan gambar. Guru membuat garis putus-putus dan meminta S untuk 
mengikuti garis tersebut namun S hanya membuat garis asal tidak mengikuti 
garis putus yang dibuat oleh guru dan mengatakan udah. Setelah itu, guru 
membuat huruf dengan garis putus-putus. Guru menyuruh S untuk 
menebalkan huruf namun ia tidak mau dan menggeleng. Kemudian guru 
memegangi tangan S untuk menulis, namun baru beberapa huruf di kerjakan, 
S mengatakan “emoh..balik”. 
S berkali-kali mengatakan “Balik...balik” dan membereskan buku serta 
memasukan botol minum ke dalam tasnya seperti bersiap untuk pulang. Guru 
bertanya kepada S, “Lho mau kemana, nulisnya uwes? Yaudah lanjut dirumah 
yaa” S pun menjawab “Ho’o, yoo”. Kemudian ada salah seorang teman S yang 

 
 
 
C3 
 
 
B1, B2, 
B3, C2, 
A1, A2 
 
B1, B2, 
B3, C2, 
A1, A2 
 
C3 
 
 
 
 
A3 
C3, A1, 
A2 
 
 
 
 
A1, A2 
 

isyarat (geleng kepala) 
 
 
Membuat gerakan isyarat (menunjuk 
gambar) 
 
Pendengaran baik, mendengarkan lawan 
bicara, merespon lawan bicara, melakukan 
kontak mata, berbicara dua kata, vokal jelas 
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kontak mata, berbicara dua kata, vokal jelas  
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Gerakan isyarat (menggelengkan kepala) 
Berbicara dua kata, vokal jelas 
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duduk diatas meja. S pun menegur temannya dengan melihat teman dan 
mengatakan “Hee..mudun” sambil menggerakan kepalanya. Teman S pun 
turun dari atas meja. S kemudian berjalan ke pintu kelas namun tidak bisa 
dibuka karena pintu terkunci. S pun mengambil kursi sendiri, naik ke atas kursi 
dan membuka slot pintu. Setelah itu, S mengembalikan kursi dan keluar dari 
kelas kemudian berpindah ke kelas sebelah.  
Di kelas sebelah, S disapa oleh guru, “Halo Son”. S menatap wajah guru 
kemudian mengatakan “Balik bu, balik” sambil merengek dan ekspresi 
wajahnya cemberut. Guru menanggapinya dengan “Yoo belom jamnya to, 
nanti pulangnya, belom dijemput sama mama Ninik, uwes duduk aja disitu”. 
Namun S tidak mendengarkan guru dan beranjak dari kursinya kemudian 
berpindah ke aula. Disana S duduk dan berkali-kali mengatakan balik. Guru S 
pun menghampiri  dan menawarkan S untuk bernyanyi sambil menunggu jam 
pulang, “Baliknya nanti belom dijemput, belom jamnya. Sek ya, nyanyi aja yuk. 
Tak setelke lagu ki yuk”. S pun senang dan menyetujuinya dengan 
mengatakan “Yoo, nyanyi  bu”. S tertawa lebar dan langsung ingin mengambil 
mik. Teman-teman S yang lain mulai keluar dari kelas dan berkumpul di aula.   
Guru mulai menyetel musik dari handphone dan bertanya kepada S lagu apa 
yang akan dinyayikan. Namun ternyata teman S terlebih dahulu mengambil 
mik dan juga ingin bernyanyi. Guru menyuruh S bergantian menggunakan mik. 
Guru mengatakan kepada S bahwa yang bernyanyi teman S dulu kemudian 
nanti bergantian. S pun menganggukan kepala dan duduk di samping guru. 
Guru kemudian menyetel lagu Pelangi. S ikut bernyanyi dengan lantang 
bersama temannya, namun pengucapannya kurang jelas. S dapat mengikuti 
irama musik dan cukup hapal beberapa lirik lagu. Setelah lagu selesai, guru 
menyuruh teman S memberikan mik kepada S. Guru memutar lagu Balon ku, 
S mengatakan “Wes, iki wae”. Kemudian S bernyanyi dengan suara kencang. 
Setelah S selesai bernyanyi, guru menyuruh teman S yang lain agar maju ke 
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c. Observasi Ketiga (19 Oktober 2017) pukul 08.00 – 09.00      

depan dan bernyanyi. Teman S malu dan hanya tersenyum. S kemudian 
menghampiri temannya, menarik tangan teman untuk maju ke depan dan 
memberikan mik kepada temannya, sambil mengatakan “Aju..nyanyi”.                  

 
C5, C4, 
A1 

 
Penggunaan ruang dan jarak (menghamipi 
teman), melakukan sentuhan (menarik 
tangan teman), berbicara satu kata  

Hasil Observasi Koding  Indikator Perilaku 

Saat peneliti datang, S berada di luar kelas sedang duduk sendiri. Begitu 
melihat peneliti datang, S tersenyum senang kemudian langsung 
menggandeng tangan peneliti dan S mengajak peneliti masuk ke kelas. Guru 
mengatakan hari itu S tidak mau belajar dan berkali-kali mengatakan ingin 
pulang. Guru bertanya kepada S apakah ia mau menempel gambar, S pun 
mengatakan hooh. Guru kemudian menggunting gambar dan memberikan 
kepada S. S mengambil lem dan menempel gambar di bukunya. Saat sedang 
memberi lem, S mengatakan “bolong, iwak lele, iwak lele. S kemudian melihat 
ke teman sebelahnya sambil memajukan badan ke depan wajah teman dan 
mengatakan “opo, aduh”. Guru bertanya kepada S sambil menunjuk sebuah 
gambar, “ini apa namanya? Buat man... S melanjutkan di.. “mandi, namanya 
apa? “ga..kemudian S melanjutkan gayung.  
Guru bertanya lagi kepada S “Kalo ini apa? Sikat..“, S menjawab giji (gigi). S 
masih sibuk memberi lem pada gambarnya, guru pun mengatakan 
“uwes..uwes”, sambil mengambil lem yang dipegang S. Guru mengatakan 
“gambare kewalik, ngene to yo, ngene ngene, lhaa”, sambil membetulkan letak 
gambar yang di tempel S, “apa, i..kan, sek tak tuliske kene ikan”. Kemudian S 
menjawab “engko sek” sambil membetulkan letak gambarnya. Guru 
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Pendengaran baik, mendengarkan lawan 
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mengatakan “nanti di tebeli ya, di rumah punya ikan gak Sony? Son, punya 
ikan gak?” S menjawab “hooh”.  
Tiba-tiba teman S ada yang berjalan ke arah pintu dan ingin keluar kelas. S 
langsung bangun dari kursinya dan berjalan ke pintu ingin menghalangi 
temannya. S menarik baju temannya dan ingin mengangkat temannya dengan 
wajah yang nampak seperti marah karena teman ingin keluar kelas. Kemudian 
guru S langsung berdiri memisahkan mereka. Guru pun mengatakan “Kasar 
og nek Sony”. Guru pun menutup pintu dan teman duduk di kursi S. Guru 
mengatakan “Ayu duduknya sana, makane kowe ki duduk”. S kemudian duduk 
di kursinya dan mengoceh “wawawi wawawi wawawi”. Kemudian teman 
berusaha berkomunikasi dengan S dengan bergumam. S menanggapi dengan 
mengatakan “apa yuu” sambil memegang pundak teman dan melihat 
wajahnya namun teman tetap bergumam.  
S kemudian melanjutkan menulis. Guru memberi titik-titik di buku S dan 
menyuruh S untuk menebalkan. S menebalkan tulisan ikan di bawah gambar 
yang sudah ditempel. Beberapa saat kemudian S mengatakan “wes ah”, 
kemudian melanjutkan menulis lagi. S menulis dengan tangan kiri. Saat 
menulis S melihat ke kanan dan ke kiri. Saat guru S sedang meraut pensil, S 
mengatakan “Aku bu”.  
Kemudian S melihat temannya di luar kelas. S langsung berjalan ke pintu 
kelas dan ingin keluar. Guru kemudian mencegahnya dan mengunci pintu. 
Guru mengatakan “Kamu sana wae, ayok dilanjutin, ini angka berapa, tiga”. S 
kemudian berkata “Ndelok, wes”, guru bertanya kepada S “udah?”, S 
menjawab “udah” sambil tersenyum. Guru mengatakan “Ikannya diwarnai yaa, 
tak gambarke ikan. S kemudian menunjuk gambar di bukunya dan 
mengatakan “Iki, iki ki, apa ya apa ya” sambil melihat ke teman sebelahnya. 
Teman S bergumam dan mengoceh kurang jelas. S kemudian mengatakan 
“Handuk, ki lho, anduk...” sambil menunjuk gambar. Kemudian mengatakan 

 
 
A1, A2 
 
 
C4, C1 
 
 
 
 
 
 
C4, C2 
 
A3 
 
A1, A2 
 
A1, A2 
 
 
 
A1, A2, 
C1 
 
C3, A1, 
A2 
 

 
 
Berbicara satu kata, vokal jelas 
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ikan) 
Berbicara satu kata, vokal jelas 
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wajah (tersenyum) 
 
Membuat gerakan isyarat (menunjuk 
gambar), berbicara tiga kata, vokal jelas 
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“Tatan..ki, tatan (sikatan), sambil memperagakan gerakan sikat gigi, “anduk, 
anduk, anduk”.  
S kemudian mewarnai gambar ikan. Saat sedang mewarnai pensil warna yang 
digunakan S patah pada ujungnya karena terlalu runcing, S mengatakan “duh”. 
Guru pun mengatakan “Ora, ora popo, terus, ora popo, terus”. S kemudian 
memegangi ujung pensil warna dan mengatakan “Piye bu?” sambil menatap 
ke arah guru kemudian melanjutkan mewarnai. Guru mengatakan “kebak ya, 
kebak ya, nganti kebak ya warnane kebak ya”, S menjawab “Wes”, guru pun 
menyuruh S melanjutkan “terus emoh, kebak”. S melanjutkan mewarnai, 
kemudian berkata “Udah bu”..“Emoh, ada berapa ikane tiga to, lagi warna 
lain”. S mengatakan “jauu’, guru bilang “biru”, S mengikuti “Biyu”.  
S mengambil pensil warna biru dan mulai mewarnai lagi. Kemudian S 
mengatakan “Iki opo iki? Sambil melihat temannya, dan lanjut mewarnai lagi. 
Setelah selesai gambar ikan yang kedua S pun mengatakan “Udah bu, akeh”. 
Guru mengatakan “Satu lagi, warnanya....”, S mengatakan “Iki ki yong 
(belum)”, guru menanggapi dengan “Apa itu, ijo wae ya, ijo”, S menunjuk 
warna “Iki lho”, guru berkata “Apa?”, S mengulangi “Ijo”. Saat sedang 
mewarnai guru mengatakan “Kok kiri tangane ya, tangane kanan”, S 
menjawab “Opo”, guru mengulangi lagi “Kanan”. Kemudian tiba-tiba listrik 
padam, namun S tetap melanjutkan mewarnai.  
S mengatakan “Entek” saat mewarnai karena ia mewarnai seluruh gambar 
ikan hingga keluar garis. Guru pun mengatakan “Walah kok kabeh, wes kene”. 
S mengatakan “Sek”, lanjut mewarnai lagi dan mengatakan “Ki wes bu”. Guru 
mengatakan “Mana? Pensilnya kembalikan, pensilnya kembali, golek opo? 
Pensile mau di guwak og”. S pun melihat guru dan merengek meminta 
pensilnya, guru mengatakan “Goleki, anu tibo tibo tibo”. Teman S menunjuk 
pensil S yang jatuh dan mengatakan “Ada tu tu tu”, S pun mengambil 
pensilnya yang jatuh di bawah meja. Kemudian S meraut pensil dan 
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Berbicara tiga kata, vokal jelas, membuat 
gerakan isyarat (menunjuk gambar, 
memperagakan gerakan sikat gigi) 
 
 
 
Berbicara dua kata, vokal jelas, melakukan 
kontak mata 
Berbicara satu kata, vokal jelas 
 
Berbicara dua kata, vokal jelas 
 
 
Berbicara dua kata, vokal jelas  
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bicara, merespon lawan bicara, membuat 
gerakan isyarat (menunjuk pensil warna), 
berbicara tiga kata, vokal jelas 
 
Berbicara satu kata, vokal jelas 
 
Berbicara empat kata, vokal jelas 
 
Melakukan kontak mata, ekspresi wajah 
(merengek),  
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membuang sampahnya di lantai. Tiba-tiba terdengar suara berisik dari luar 
kelas S karena ada siswa kelas lain yang memainkan alat musik kecrekan, S 
spontan berteriak “Heeey, ake minan minan bo” sambil melihat keluar kelas. S 
kemudian melanjutkan meraut pensil, melihat ke teman sebelahnya dan 
mengatakan “Kia ya, ya ji” sambil menunjukkan rautan yang dipegangnya.  
Guru menulis angka dan menggambar ikan di buku tulis S dan meminta S 
untuk menebalkan angka. Guru kemudian menyuruh S untuk berhitung. “Satu, 
dua, diitung, satu, dua, ti..tiga”, S menanggapi dengan “Sstt..sstt..sstt..sstt” 
sambil telunjuk kanannya di depan mulut untuk menyuruh guru diam, 
kemudian S menebalkan angka satu sampai tiga. Guru mengatakan  “Seng 
apik, tangan kanan, tangan kanan Son”. S kemudian berkata “Iki lhoo, huuh” 
sambil menunjuk teman sebelah kirinya. Guru bertanya kepada S “Angka 
berapa Son? Itung to ikane, satu, dua, ti..tiga, ini angka berapa?”. S tidak 
menjawab dan mengatakan “Sstt..sstt..sstt”.  
Setelah menulis selesai, S menutup buku dan memasukan ke dalam tas. S 
mengatakan capek, kemudian menuju pintu dan ingin keluar kelas. Guru 
mengatakan kepada siswa yang lain jika sudah selesai boleh istirahat di luar 
kelas. Saat S di luar kelas, S ditanya oleh guru apakah membawa bekal, S 
menjawab “Pia-pia”. Guru mengambil bekal di tas kemudian memberikan ke S. 
 
S mengatakan “Bombok” sambil melihat guru dan tangannya menengadah ke 
atas tanda meminta ke guru. Guru pun memberikan cabai kepada S. 
 
Kemudian S mengatakan “Asek, asek iyeee” sambil tertawa lebar dan 
badannya bergerak-gerak seperti berjoget . Guru kemudian mengingatkan S 
untuk tidak meletakkan botol minum di jendela, tetapi di letakkan di bawah. S 
kemudian mengambil botol minumnya dan meletakkannya di lantai.    
Setelah istirahat selesai, S dan teman-teman masuk kembali ke dalam kelas 
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Kemampuan menulis (menebalkan angka) 
 
Membuat gerakan isyarat (meletakkan satu 
jari telunjuk di depan mulut) 
 
Berbicara tiga kata, vokal jelas, membuat 
gerakan isyarat (menunjuk teman sebelah, 
meletakan satu jari telunjuk di depan mulut) 
 
 
 
 
Pendengaran baik, mendengarkan lawan 
bicara, merespon lawan bicara, berbicara 
satu kata, vokal jelas 
Melakukan kontak mata, berbicara satu 
kata, membuat gerakan isyarat (tangan 
menengadah ke atas meminta cabai) 
Berbicara dua kata, vokal jelas, ekspresi 
wajah (tertawa gembira) 
Pendengaran baik, mendengarkan lawan 
bicara, merespon lawan bicara 
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2. Observasi di Rumah 

a. Observasi Pertama (20 Oktober 2017) pukul 11.00 – 12.00 

sambil menunggu jam pulang sekolah. Guru menyuruh S dan teman-teman 
bernyanyi. Dua orang teman perempuan S langsung maju ke depan kelas. 
Guru memutar musik dari handphone kemudian siswa disuruh menyanyi 
sambil berjoget. S duduk di depan sambil melihat kedua teman bernyanyi dan 
berjoget. Lagu yang diputar berjudul terimakasihku dan cicak-cicak di dinding. 
S dapat mengikuti irama dan ikut bernyanyi bersama teman-teman.  

 
 
 
 
 
 
B1 

 
 
 
 
 
 
Pendengaran baik 

Hasil Observasi Koding  Indikator Perilaku 

Keluarga S tinggal di rumah kontrakan dengan satu kamar tanpa kamar mandi 
dan ruang tamu. Jika ada tamu, biasanya akan duduk lesehan di lantai, 
menumpang di teras tetangga depan rumah. Peneliti kemudian mengobrol 
dengan ibu dan nenek di teras. Pada saat peneliti datang ke rumah S, ia 
sedang tidur siang 
Setengah jam kemudian, S bangun dan ikut mengobrol bersama peneliti. Ibu 
mengatakan S sudah menunggu peneliti sejak tadi karena tau akan kerumah. 
S kemudian mengatakan “Mah, mbak e, main mah, rono”. Ibu menjawab “Gak, 
mbak e gak ngajak pergi kok, mau main dirumah aja”.  S kemudian tidur di 
pangkuan ibunya dan mendengarkan ibu dan peneliti mengobrol.  
Kemudian S mengatakan “Mah, minum mbak e mah, minum”. Ibu mengatakan 
“Ya tak bikinke es teh ya mbak, ooh mau juga ndak?”. S pun mengangguk. 
Peneliti bertanya kepada S apakah tadi berangkat ke sekolah, S pun 

 
 
 
 
 
 
 
A1, A2 
 
 
A1, A2 
C3 
B1, B2, 

 
 
 
 
 
 
 
Berbicara empat kata, vokal jelas 
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Membuat gerakan isyarat (mengangguk) 
Pendengaran baik, mendengarkan lawan 
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menjawab iya sambil menatap peneliti, kemudian peneliti bertanya apakah S 
sudah makan, S menjawab “uwes”.  
Beberapa saat kemudian, ibu S datang membawa dua gelas es teh. S 
langsung mengatakan “Kene...kene mah, mbak minum”. Ibu pun 
mempersilakan peneliti untuk minum. Saat akan minum, S mengatakan 
“Engko sek, ngene..ngene” sambil S mengangkat gelasnya dan mendekatkan 
ke gelas peneliti seperti akan tos.  
Kemudian S mengatakan “Mah, mbak e maem”, kemudian ibu S menawari 
peneliti untuk makan namun peneliti menolak. S mengatakan “Maem mbak, 
maem” sambil menatap peneliti. S bertanya kembali “Mah, mbak e rono, 
main”. Ibu mengatakan “Gak pergi, gak diajak mbaknya kesana, mau mainnya 
dirumah aja”. S kemudian mengatakan “Halah, bel no mah, mbak e” sambil 
melihat wajah ibu. Ibu menjawab “Lho ngopo di bel, iki lho mbak e wes teko”. 
Peneliti kemudian memberikan satu kotak donat untuk S. S kemudian bertanya 
“Opo kui, opo?”. Ibu S mengatakan “Iki donat, opo coba ngomong, donat...ki 
lho donat tengah e bolong, apik ya warna warni donatnya, ooh mau ndak?”. S 
menyentuh krim donat dan menjilatnya, “Emoh..emoh, gaah”. S tidak mau 
memakannya kemudian menyentuh krim donat lagi dan menjilatnya.  
Peneliti mengatakan “Nanti dibagi ya sama adek, dikasih adeknya”. S melihat 
peneliti dan menjawab “Emoh, emoh” sambil mengambil kotak donat dan 
memeluk kotak. Ibu S pun mengatakan “Woo, ooh pelit og, rak popo, adek 
dibagi, adek ki mesti seneng dike’i iki, donat, apik og, warna warni, yaa..bagi 
yaa ooh, kan S ndak suka”. Kemudian S menunjuk neneknya dan ibu berkata 
“Iya engko simbah yo dikasih iki”. S pun mengatakan “Yoo, simpen..simpen”. 
Kemudian peneliti mengatakan apakah S memiliki PR atau tidak. S menjawab 
“Yoo” dengan melihat ke peneliti, kemudian S menyuruh ibu untuk 
mengambilkan PR nya dengan mengatakan “Mah, nulis mah, nulis”.  
Kemudian tetangga S lewat depan teras, S langsung menyapa “Woy, sory 
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bicara, merespon lawan bicara, berbicara 
dua kata, vokal jelas, melakukan kontak 
mata 
Berbicara empat kata, vokal jelas 
 
Berbicara tiga kata, vokal jelas, membuat 
gerakan isyarat (tos dengan gelas) 
Berbicara tiga kata, vokal jelas 
Berbicara lima kata, vokal jelas, melakukan 
kontak mata 
 
Berbicara empat kata, vokal jelas, 
melakukan kontak mata 
Berbicara dua kata, vokal jelas 
 
 
Berbicara dua kata, vokal jelas 
 
Pendengaran baik, mendengarkan lawan 
bicara, merespon lawan bicara, berbicara 
satu kata, vokal jelas, melakukan kontak 
mata 
Membuat gerakan isyarat (menunjuk 
nenek), berbicara dua kata, vokal jelas 
Pendengaran baik, mendengarkan lawan 
bicara, merespon lawan bicara, berbicara 
tiga kata, vokal jelas 
Berbicara tiga kata, vokal jelas, membuat 
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yaa” sambil membelai kepalanya sendiri. Tetangga S langsung tertawa dan 
mengatakan “Hih ra sopan karo wong tuo, sory yaa”.  
Ibu S mengambilkan buku tulis dan pensil kemudian peneliti mengajak S untuk 
mengerjakan PR menulisnya. S diminta untuk menebalkan angka satu sampai 
lima. S mengerjakan di lantai dengan posisi menungging. Ibu bertanya “Itu 
angka berapa S? Saaa..”, S kemudian melanjutkan “...tuu”. Ibu bertanya lagi, 
“Kalo yang ini berapa?” sambil menunjuk angka dua. S hanya diam dan terus 
melanjutkan menulis. Ibu berkata “Yang ini angka dua”. S dapat menebalkan 
angka pada titik-titik yang telah dibuat oleh guru, garis yang dibuat tipis namun 
rapi mengikuti titik. Pada saat S sedang menulis, tetangga S, seorang wanita 
yang sudah berumur lewat di depan teras kemudian menyapa S “Weh, ngopo 
Son, belajar to. Kok ngono to duduknya, seng bener duduk e, ra sopan eneng 
bu gurune kok”. S bangun dari duduknya dan mengatakan “Kono, kono, ungo, 
ki mbak ku kii, huss” sambil mengibas-ngibaskan tangan. Tetangga S 
kemudian pergi sambil tertawa.  
 
Setelah selesai menulis angka, S kemudian lanjut menebalkan huruf a, i, u.  
 
Setelah itu S menutup buku dan mengatakan “Wes ah, capek, ki mah, uwes” 
sambil melihat ibu. Ibu bertanya kepada S “Udah to belajarnya, capek, yoo 
simpen ya bukunya”. S pun mengangguk dan memberikan buku ke ibu. 
Peneliti kemudian mengeluarkan handphone dan menunjukan video saat S 
sedang bernyanyi di sekolah. S tertawa senang dan ikut menyanyi mengikuti 
irama lagu di video. Ibu S bertanya “Kuwi S to nyanyi di sekolah?”, S 
menjawab “Heeh, nyanyi mah, apik” sambil melihat wajah ibu, S pun 
memegang sendiri handphone peneliti dan menunjukan video kepada 
neneknya sambil tertawa.  
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sampai 5) 
 
 
 
Tulisan jelas dan rapi 
 
 
 
Pendengaran baik, mendengarkan lawan 
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lima kata, membuat gerakan isyarat 
(mengibaskan tangan) 
Kemampuan menulis (menebalkan huruf a, 
i, u) 
Berbicara lima kata, vokal jelas, melakukan 
kontak mata 
Melakukan gerakan isyarat (mengangguk) 
 
Ekspresi wajah (tertawa senang), 
pendengaran baik 
Pendengaran baik, mendengarkan lawan 
bicara, merespon lawan bicara, berbicara 
empat kata, vokal jelas, melakukan kontak 
mata, ekspresi wajah (tertawa) 
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Saat peneliti mengganti video S bernyanyi lagu lain, S mengatakan “Iki wae, 
iki, apik”. S pun bernyanyi mengikuti irama.  
Setelah itu, peneliti mengajak S untuk berfoto. Saat melihat hasilnya S 
menunjuk dirinya dan mengatakan namanya “S, S” kemudian S merapikan 
rambutnya dan tersenyum. Setelah berfoto, peneliti pamit ingin pulang. Ibu 
mengatakan “S, mbak e mau pulang, besok kesini lagi”, S pun menjawab 
“Hoo, ojoo, ojo mbalik, gah, gah”. Peneliti pun mengatakan “Besok lagi ya 
mainnya, sekarang tak pulang dulu”. S mengatakan “Emoh, emoh” dan ia pun 
tidak mau melihat wajah peneliti.  
S pun ngambek, duduk di pojokan teras dengan wajah cemberut dan 
menunduk. S mengatakan “Ojo mbalek mah mbak e mah, ojo”. Saat peneliti 
akan meninggalkan rumah, S menangis. Peneliti kemudian menghampiri dan 
mengulurkan tangan untuk salim sambil berkata “Yoo jangan nangis to, jelek 
lho, besok-besok lagi ya mainnya”. S tetap menangis dan tidak mau salim. 
Kemudian tetangga S seorang ibu lewat dan menghampiri peneliti, “Ngopo 
mbak, S nangis, halah cengeng, yuk mbak pulang wae mbak, S ditinggal wae 
mbak” sambil tertawa. S menangis makin keras, kemudian tetangga S terus 
menggoda S. “Ihh, wes gede kok, wes mbak yuk mbak tinggal wae mbak, yuk 
pulang aja mbak”. S kemudian mengatakan “Mooh, emoh, kono, nakal og” 
sambil menangis. Peneliti kemudian pulang.   
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diri), berbicara satu kata, vokal jelas, 
ekspresi wajah (tersenyum)  
Pendengaran baik, mendengarkan lawan 
bicara, merespon lawan bicara, berbicara 
empat kata, vokal jelas 
 
Ekspresi wajah (cemberut dan menangis), 
berbicara empat kata, vokal jelas 
 
 
 
 
 
 
 
Berbicara empat kata, vokal jelas, ekspresi 
wajah (menangis) 
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b. Observasi kedua (21 Oktober 2017) pukul 10.30 – 12.00 

Hasil Observasi Koding  Indikator Perilaku 

Saat peneliti datang ke rumah S, ia sedang menonton televisi bersama ibu, 
nenek dan kedua adiknya. Begitu melihat peneliti, S langsung keluar rumah 
dan memeluk peneliti. S dan peneliti duduk di teras tetangga depan rumah. Tak 
lama, kedua adik S pun menyusul. Peneliti membawa tas jinjing kecil berisi 
mainan dan berkas. S sudah mengamati tas peneliti sejak datang. S pun 
bertanya “Iki opo mbak?” sambil memegang tas. Peneliti mengatakan “Gak 
bawa apa-apa, itu kertas isinya”. Peneliti bertanya ke adik-adik S kenapa tidak 
sekolah, adik perempuan S menjelaskan sedang sakit perut, sedangkan adik 
laki-laki S yang terakhir mengatakan sekolahnya libur.  
S mengatakan “Mainan mbak, rono”, peneliti pun mengatakan “Gak pergi kok, 
mainnya disini sama adek-adek”. Ibu S pun menghampiri peneliti. S langsung 
mengatakan “Mah minum mah, mbak e”, ibu menjawab “Yaa engko sek ya tak 
gawekke es teh”. Ibu pun menuju dapur. S kembali bertanya isi tas peneliti, “Iki 
opo iki?” sambil memegang tas. Peneliti menjawab “Apa yaa, coba di lihat dulu 
yaa ada apa isinya”. Peneliti kemudian mengeluarkan lilin mainan atau malam 
dan beberapa cetakan.  
Adik perempuan S sangat senang dan mengatakan “Waa malam, bagus ada 
cetakannya, buka ya mbak”. Adik S pun membuka bungkus malam, S pun 
mengatakan buka. Peneliti bertanya kepada S, “Ini warna apa S?”. S menjawab 
“Biyu”, “Bukan, ini warna merah”. S dan kedua adiknya bermain malam 
bersama. S nampak bingung menggunakan cetakan malam dan mengatakan 
“Lha piye? Mbak, piye” sambil melihat peneliti dengan raut wajah bingung dan 
menyodorkan cetakan ke peneliti. Peneliti kemudian meremas malam dan 
memasukkan ke cetakan. S kemudian menirukan apa yang dilakukan peneliti. 
S dapat meremas dan menggulung malam kemudian dimasukan ke dalam 
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cetakan. Namun untuk memipihkan bentuk malam, S menggunakan kaki. Adik 
S mengajari S menggunakan cetakan. “Ngene lho oh, carane ki ngene”.  
Tak lama, ibu S datang membawa dua gelas es teh. Satu untuk peneliti dan 
satu lagi untuk S. Kemudian adik laki-laki S bertanya, “Lho buat aku mana 
mah?”, ibu S mengatakan “Kono njupuk dewe neng buri” sambil tertawa. Adik S 
pun mengambil minum di dapur. S pun mengatakan “Mbak e minum” sambil 
menatap peneliti dan mencolek kaki, dan peneliti mengatakan iya. Kemudian S 
mencoba cetakan malam dan kurang tertarik karena S melempar cetakan ke 
adik perempuannya. S langsung merebut pisau mainan untuk memotong 
malam yang sedang digunakan adik laki-lakinya namun adik S tetap 
memegangi pisau mainan. Ibu mengatakan “Gantian to S mainnya, wong lagi 
dipake adeknya kok, bilang pinjem, wes kasihke wae”. Adik kemudian 
memberikan pisau ke S. Kemudian adik bermain dengan cetakan yang lain. 
Kemudian S memipihkan malam dan memotong-motong malam menjadi kecil. 
S kemudian mengatakan “Mbak, ki mbak, cilik” sambil menatap peneliti, 
kemudian peneliti menanggapi dengan “Itu bikin apa emang?”. S mengambil 
potongan malam yang kecil dan ingin memakannya. Adik perempuan S 
mengatakan “Ooh jangan dimaem itu, bukan makanan, buat dimainin”. S hanya 
tertawa dan tidak jadi memakannya. S kemudian mengatakan, “Di 
maem...Tahu, mbah”, peneliti menanggapi “Oh itu ceritanya tahu yaa di potong 
kecil-kecil, wah pinter”. Ibu S kemudian mengatakan “Oh tahu to itu mbak, iya 
tadi pagi simbahnya masak tahu, dipotong kecil-kecil kayak gitu” kemudian ibu 
tertawa.  
Adik-adik S mencoba semua cetakan malam yaitu cetakan rumah, bintang dan 
orang. Mereka senang dan mengatakan sering bermain mainan seperti itu 
waktu TK. Mereka juga bergantian menggunakan cetakan serta pisau. Saat 
sedang bermain, kedua teman S yang lebih kecil usianya datang dan ikut 
bergabung. S langsung mengatakan “Ojo” sambil mengibaskan tangan untuk 
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mengusir temannya pergi. Ibu mengatakan “Gak papa, orang cuma duduk situ 
kok, mau liat aja”. Setelah itu S melanjutkan memotong malam menjadi kecil, 
digabungkan kembali, memipihkan, dipotong kemudian dimasukan ke wadah. 
Setelah itu, S menggulung malam menjadi panjang. Peneliti mengatakan “Itu 
bikin apa ya? Ular ya, wah panjang banget”, S mengatakan “Lha piye mbak, 
iki”, sambil menggulung malam. Peneliti mengatakan “Ya digulung lagi aja 
kayak gini nih, nanti kan jadi panjang”, sambil peneliti mencontohkan.  
Kemudian S menggulung malam menjadi panjang dan kecil. S berkata “Mbak 
iki mbak, anjang”, “Ya kayak gitu jadi panjang ya”. Adik-adik S pun berkreasi 
membuat orang, kue ulang tahun, donat. Teman S yang sedari tadi hanya 
melihat, kemudian ingin mencoba bermain dengan cetakan. Adik laki-laki S 
memberikan malam dan cetakan untuk dimainkan teman. S mengatakan “Lho 
ojoo, mbak e” sambil melihat ke teman dan menepuk kaki peneliti. Peneliti 
menanggapi dengan “Gak papa, temennya cuma pinjam, nanti dikembalikan 
kok, pinjam sebentar yaa, kasih main temennya”. S kemudian melanjutkan 
bermain. 
Beberapa saat kemudian S memanggil ibu, “Mah, mama Ninik, Ninik, ngeleh” 
sambil S melihat ibu dan memegang perut. Ibu S menghampiri dan berkata 
“Ngopo, kowe ngeleh? Meh maem to, nganggo opo, tahu ya, tak jupukke”, S 
pun mengangguk. Ibu S datang membawa sepiring penuh nasi dan sayur tahu. 
Ibu berkata “Tak dulang wae kene yo”. S pun menanggapi dengan “Emoh, 
moh..mbak e” sambil menunjuk dan melihat peneliti. Ibu berkata “Lho saru, 
mosok di dulang mbak e, ra entuk, kene tak dulang wae”...”Emoooh, mbak e 
wae, dulang”. Peneliti mengatakan “Yoo emoh to, di dulang mama wae, aku 
mau main ini sek kok”, S kemudian berkata “Ihh pelit ih, pelit”. Adik perempuan 
S menanggapi dengan “Iyaa maem sendiri to, masak didulang”. Namun S tetap 
ingin di suapi oleh peneliti.  
Kemudian peneliti menyuapi S dan S makan dengan lahap. Kemudian adik 
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perempuan S menyendok makanan dan mengatakan “Aku minta yaa”. S 
langsung mengatakan “Hih nggragas ik”, sambil menunjuk adiknya. Kemudian 
peneliti menyuapi S dan mengatakan “Adek bagi ya, gantian maemnya, abis S, 
terus Retno, abis itu Bowo, nanti mbalik ke S lagi”. S mengangguk, dan peneliti 
menyuapi S dan kedua adiknya. Kemudian tetangga S seorang bapak lewat 
depan teras, “Hih Son, ra sopan, mosok bu gurune dikon ndulang, maem dewe 
to kowe”. S mengatakan “Ben”, S kemudian mengoceh tidak jelas, “Po we ngo”. 
Kemudian seorang nenek lewat depan teras, S menyapa “Mbah”, sambil 
melihat ke nenek yang lewat di depan teras. Kemudian nenek menengok dan 
berkata “Ih wes gede kok di dulang, maem dewe, ngences meneh kowe” 
sambil tertawa. S menanggapi “Ben, ki mbak ku”, nenek mengatakan “Kok ben 
to, woo o’on” sambil berjalan ke depan gang.  
Saat makan, S mengatakan “Mah, mbak e mah, maem”. Ibu mengatakan “Yoo 
ra sopan, ra sah, mbak e ki ra doyan panganane kowe, wes maem mbak e”. 
Peneliti menanggapi dengan “Iya S aja yang maem, mbak Sita uda kenyang”. S 
kemudian mengatakan “Hmmm, tahu, enaaaak.. Mah, entek mah, meneh” 
sambil S mengangkat gelas es tehnya. Ibu mengatakan “Kene tak jupuke 
meneh”.  
Setelah selesai makan, peneliti mengeluarkan mainan puzzle alat transportasi. 
Kedua adik S rebutan ingin membuka segel terlebih dahulu namun peneliti 
mengatakan untuk membuka dengan hati-hati dan bermain bergantian. Setelah 
puzzle terbuka, S ingin merebut dari adik perempuannya. Adik mengatakan 
“Sek to ooh, kowe ki lho, gantian” namun tenaga S lebih kuat sehingga S dapat 
mengambil. Adik kemudian mengadu kepada ibu. Ibu menyuruh adik untuk 
bermain malam saja dan menunggu S selesai bermain. S membalik puzzle 
sehingga kepingannya jatuh dan berantakan. S kemudian memasukkan 
kepingan pada slot yang sesuai. S dapat menemukan pasangan puzzle.    
Setelah selesai, S memberikan ke adik laki-lakinya yang ingin juga bermain 
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puzzle. Saat adik sedang bermain puzzle, S menganggu adiknya dengan 
mengambil salah satu kepingan puzzle. Adik kemudian marah dan berteriak, 
adik mengatakan bahwa ia ingin main dan tidak mau diganggu. Ibu 
mengatakan “Kasih to adeknya, nakal og S ki, gantian”. Ibu menyuruh S untuk 
memberikan ke adik namun S menggeleng. Namun S tidak mau memberikan 
kepingan puzzle. Akhirnya adik S pergi keluar dan ngambek. Ibu mengatakan 
bahwa hal itu sering terjadi antara S dan adik-adiknya. Setiap hari ada saja hal 
yang membuat mereka rebutan.  
S kemudian mengambil malam dan menggulungnya. Sedangkan adik 
perempuan memainkan puzzle. Adik mengatakan akan menyimpan puzzle 
agar dapat dimainkan kembali. S kemudian mengambil beberapa malam dan 
mengatakan “Sini ya..ampur ngene, yaa”. Maksudnya adalah S mau 
mencampur semua malam menjadi satu. Adik mengatakan “Jangan ooh, nanti 
warnanya beda, jangan dicampur”. Ibu S pun mengatakan “Iyo, kowe ki piye to, 
ojo dicampur, nakal og Ss ki”. Namun S tidak mendengarkan dan tetap 
mencampur semua warna sehingga malam menjadi satu gulung besar dan 
warna-warni. Ibu mengatakan “Wes ben wae og, dikandani angel”. Kemudian 
datang seorang bapak ke rumah S ingin menemui neneknya. S langsung 
memanggil “Pak Man, Pak Man”. Bapak tamu pun menanggapi dengan “Hoy, 
gek ngopo kowe?”, S menjawab “Dolan”.  
Kemudian S menggulung malam menjadi panjang setelah itu S memotong-
motong malam. Ibu S bertanya “Kowe nggawe opo to?”... “Sosis”.. “Oh So 
Nice, heeh?”...”Hooh, So Nice”. S kemudian mengatakan “Goreng ya, sosis”. 
Ibu S tertawa melihat S yang sedang pura-pura menggoreng.  
 
Kemudian S mengatakan “Aduh, duh, panas” sambil meniup jarinya seolah-
olah terkena kompor. Kemudian S mengambil malam dan pura-pura 
memasukkan ke mulut dan berkata “Hmm, enaaak” sambil tertawa. S 
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kemudian bertanya ke ibu, “Kowe gelem?”, ibu menjawab “Emoh, kowe wae”.  
Setelah selesai bermain malam, S memasukkan ke tempatnya. Adik S 
mengatakan “Kene..kene, Mah kowe wae seng nyimpen mah, seng apik 
simpen e, ben isi dinggo meneh”. Ibu mengatakan “Yo kene tak simpen”. S 
kemudian menunjuk handphone peneliti dan mengatakan “Mbak e SLB nyanyi 
ony”. Peneliti kurang paham sehingga ibu menanyakan ke S, “Opo to S?”, S 
menjawab “Kae mah, SLB nyanyi ony”. Ibu mengatakan “Oh, mau liat video dia 
nyanyi mbak waktu di sekolah”.  
 
Peneliti mengatakan “Wah video nya udah tak pindah, gak ada disini. Tak foto 
aja ya sekarang, yuk senyum dulu gimana”. S langsung merangkul adiknya dan 
berfoto kemudian ia mengatakan “Endi, ndelok, ndelok”. Peneliti 
memperlihatkan hasil foto kepada S dan adiknya, “Wii, ony adek apik, meneh, 
meneh”. S kemudian mengajak ibu untuk foto “Mah, kene mah, oto mbak e” 
sambil melambaikan tangannya mengajak ibu untuk foto.  
 
Setelah selesai berfoto, peneliti pamit kepada S, ibu dan adik. S mengatakan 
“Ngopo, meh balik? Halah, ojo”. Peneliti mengatakan “Iya mau pulang, besok-
besok lagi ya mainnya, salim dulu sini, eh tos aja deh”. S kemudian tos kepada 
peneliti, kemudian S menaiki tembok teras dan mengatakan “Ojo mbalek 
mbak”. Peneliti mengatakan “Besok lagi mainnya ya, ayo turun jangan disitu 
nanti jatoh lho”. S menjawab “Emoh..moh”. Adik perempuan S berteriak “Mah, 
iki lho S menek-menek, mudun kowe”. S mengatakan “Lha piye mbak, mudun, 
piye iki”. Peneliti mengatakan “Lho tadi bisa naiknya kok ga bisa turun, awas 
jangan loncat lho, sakit nanti”. S kemudian mengulurkan kedua tangannya di 
depan badan seperti minta digendong sambil menatap peneliti dan 
mengatakan “Mbak endong, piye mbak”. S kemudian memegang kepalanya 
“Tibo metu getih e”. Peneliti kemudian mengatakan “Sini tak gendong ya 
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dibelakang, yuk turun”. Peneliti kemudian menggendong S, dan ia pun turun. 
Peneliti kemudian pamit, S pun berjabat tangan dengan peneliti dan 
mengatakan “Dada mbak, dada” sambil melihat peneliti dan melambaikan 
tangannya.        
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A. Observasi Partisipan 2 (I) 

1. Observasi di Sekolah 

a. Observasi Pertama (9 Oktober 2017) pukul 08.00 – 09.00 

Hasil Observasi Koding Indikator Perilaku 

Saat peneliti datang ke sekolah, sedang berlangsung pelajaran menulis. Guru 
menuliskan kalimat yang harus ditulis di papan tulis, kemudian siswa menulis 
sendiri di buku masing-masing. Guru menuliskan tiga nomor yang harus dicontoh 
oleh siswa. Saat guru memberikan instruksi, I hanya diam saja kemudian 
mengambil pensil dan mulai menulis. I meletakkan kepala di meja dan 
memegang pensil dekat dengan mata. I hanya mencoret-coret dan belum dapat 
menulis sendiri. Melihat hal itu, guru kemudian membantu I dalam menulis. I mau 
mengikuti arahan guru dalam menulis. Sesekali I mengusili temannya dengan 
mengambil kertas dan dijadikan pistol dan mengatakan “Dor..dor..dor”. Teman 
hanya melihat sebentar dan melanjutkan menulis.  
Guru kemudian memberi tambahan soal dan membantu I dalam menulis. Guru 
mengarahkan dengan pulpen dan hanya memandu I seperti “tulis huruf B, kasih 
perut atas.. sekarang huruf A. I mengatakan “Hurup A bu”. Guru mengatakan “Iya 
huruf A yo sekarang, atas, jret ke bawah, tengah nya jret... Huruf K sekarang.. 
garis turun, naik, hop, garis turun sekarang, hop.. dibilang hop ya berenti, kok 
malah terus”. I kemudian mengatakan “Berenti bu”. Guru kemudian menghapus 
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huruf yang salah dibuat oleh I. Kemudian guru menyuruh I untuk menulis huruf 
lagi. I dapat memegang pensil dengan baik, jika I tidak dapat mengikuti arahan 
maka guru akan memegangi tangan I.  
I menulis dengan posisi kepala di atas meja dan sangat dekat dengan tulisan. 
Saat menulis, guru bilang salah kemudian I menanggapi dengan “hah..salah”. 
Guru pun menghapus tulisan dan menyuruh I untuk melanjutkan menulis. Saat 
menulis, anak bergumam dan mengoceh kurang jelas, “halo mba titi..oyy, cos, 
cuu”. Anak juga tidak memperhatikan saat guru mengajari kemudian guru 
menegur anak agar konsentrasi dalam menulis. Guru bertanya “Ini huruf apa?” 
anak hanya diam dan tidak menjawab kemudian guru mengatakan bahwa itu 
huruf N, anak pun mengulangi, “Hurup N”. Guru kemudian bertanya lagi “Kalo 
yang ini huruf apa?”. Anak tetap diam, kemudian guru mengatakan ini huruf M, 
anak pun mengulangi, “Hurup M”. Setelah selesai menulis, guru mengajari siswa 
yang lain.  
Guru memanggil teman sekelas I, kemudian I menirukan dan ikut memanggil 
temannya, “Hasan”. Setelah itu, guru mengajari siswa lain untuk menulis, 
sedangkan I sibuk bermain sendiri, bermain pensil, menyobek kertas, mengusili 
temannya dengan mengambil tempat pensil teman. Saat teman merajuk, I 
menjulurkan lidahnya untuk meledek temannya. Setelah temannya mengadu 
kepada guru, I mengembalikan tempat pensil teman dan mulai menggelitik 
temannya hingga tertawa kegelian. I kemudian menirukan gerakan seperti di film 
kartun Boboboi di depan wajah temannya, teman I hanya bilang jangan. 
Kemudian teman I mengajak untuk bermain mobil-mobilan menggunakan tempat 
pensil namun I mengatakan “jayan” sambil mengibaskan tangannya.  
Setelah itu, I mengambil buku teman sambil tertawa dan ingin dimasukkan ke 
dalam tasnya. Teman mengadu kepada guru, kemudian guru menghukum I 
dengan menarik meja dan kursi ke depan papan tulis dan guru menyuruh I duduk 
di kursinya dan mengatakan “Bocah kok usil men, dari tadi gangguin temennya 
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terus”. I hanya diam saja saat guru marah dan menundukan kepalanya kemudian 
mengatakan “duduk..ya..duduk”.  
I kemudian bermain dengan tempat pensilnya, menulis di kertas yang telah di 
sobek, dan mengatakan “ini susuk (kembalian)”, kemudian I memberikan 
sobekan kertas yang sudah ditulis kepada temannya. I kemudian berjalan ke 
meja guru mengambil kertas dan berkata “ambil satu ya”, kemudian I mulai 
menyobek kertas menjadi kecil dan mulai menulis. Kemudian I memberikan ke 
teman dan mengatakan “ini duitnya”, teman mengatakan “makasih”, kemudian I 
menjawab “kasih”..  
Kemudian I membuat lagi uang mainan dengan menyobek kertas, menulis di 
kertas sambil bergumam “Moo...maa”. dan memberikan ke teman. Teman I 
mengatakan “Bang ada lagi gak bang? Kurang satu nih bang? Kemudian teman 
mengambil uang mainan di meja I. I pun langsung mengatakan “jayaaan (jangan) 
na..na..na sambil menggerakan tangannya tanda tidak boleh.  
I kemudian mengambil uang mainan dan memberikan kepada teman sambil 
menghitung acak “satu, dua, empat, lima, tiga, tu isaa, tu isaa.. dua yaa. 
Kemudian guru menegur I, “Itu apa yang disobek? Buku yaa? Buku siapa?” I 
kemudian menjawab “Imam..sobek.. Ohh buku mu di sobek-sobek to?. I 
kemudian mengangguk.    
 
 
 
I kemudian memberikan potongan kertas ke teman dan mengatakan 
“meneh..kasih”.. namun teman I sibuk bermain mobil-mobilan menggunakan 
tempat pensil. I pun ikut-ikutan teman untuk bermain mobil-mobilan. Tempat 
pensil berfungsi sebagai setir mobil. I kemudian mengatakan “entek..waaa entek 
(habis)”, kemudian I pura-pura menyalakan mobil namun mobil tidak dapat 
menyala. Salah satu tangan I berada di bawah  meja dan tangan satunya berada 

C1, A1, 
A2 
A1, A2 
 
 
A1, A2 
A1, A2, 
B1, B2, 
B3 
 
 
 
A1, C3 
 
 
A1, A2 
 
B1, B2, 
B3, A1, 
A2, C3 
 
 
A1, A2 
 
 
A1, A2 
C3 
 

Ekspresi wajah (menunduk takut), 
berbicara dua kata, vokal jelas 
Berbicara dua kata, vokal jelas 
 
 
Berbicara tiga kata, vokal jelas 
Berbicara tiga kata, vokal jelas, 
pendengaran baik, mendengarkan 
dan merespon lawan bicara 
 
 
 
Berbicara satu kata, membuat 
gerakan isyarat (mengibaskan 
tangan) 
Berbicara enam kata, vokal jelas 
 
Pendengaran baik, mendengarkan 
lawan bicara, merespon lawan 
bicara, berbicara dua kata, vokal 
jelas, membuat gerakan isyarat 
(mengangguk) 
Berbicara dua kata, vokal jelas 
 
 
Berbicara empat kata, vokal jelas 
Membuat gerakan isyarat (pura-
pura menyalakan mobil dan 



 
 

288 
 

di atas meja seperti sedang memegang setir mobil. I mengatakan “mogok 
ki..mogok..entek”. I kemudian berdiri dari kursinya dan jongkok di kolong meja 
seolah-olah menjadi montir yang sedang membetulkan mobil. Beberapa saat 
kemudian I duduk lagi di kursinya dan mencoba menyalakan mobil, ternyata 
mobil sudah bisa berjalan lagi, I mengatakan “obil jalan”. Kemudian bel istirahat 
berbunyi, guru menyuruh siswa-siswa untuk keluar. I dan teman-temannya keluar 
kelas untuk beristirahat.    
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b. Observasi Kedua (Jumat, 12 Oktober 2017) pukul 09.00 - 10.00 

Hasil Observasi Koding Indikator Perilaku 

Hari ini seluruh siswa mewarnai di depan ruang kelas. Setiap anak diberikan 
selembar kertas berisi gambar layang-layang terbang, awan, dan daun yang 
harus diwarnai dengan crayon. I langsung mengambil crayon dan mulai 
mewarnai. Guru mengarahkan I untuk mengambil warna hijau. I belum hapal 
nama-nama warna, ketika disuruh mengambil warna hijau, namun ia mengambil 
warna merah. 
I dapat mewarnai layang-layang dengan rapi dan tidak banyak warna yang keluar 
dari garis. I pun dapat memegang crayon dengan baik. Sesekali I melihat ke 
teman di sebelahnya, kemudian mengatakan “hasan..sssttt, berisik..”, kemudian I 
melanjutkan mewarnai. I kemudian menirukan suara orang kentut “brrrrttt, hiii 
kentut yaa”, sambil menunjuk teman sebelahnya, namun teman I tetap mewarnai 
dan tidak menghiraukan I.  
Setelah itu, I mengambil crayon dan mewarnai kertas milik temannya, kemudian 
teman mengadu kepada guru. Ketika guru bertanya “siapa hayo yang nakal?” 
namun I hanya diam dan melanjutkan mewarnai. I kemudian memiringkan 
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duduknya dan menirukan suara orang kentut, “Brrrttt, hiii kentuuut, bauuu”, sambil 
melihat ke teman sebelahnya dan menutup hidungnya. Teman I memanggil guru 
namun guru tidak menghiraukan. Saat guru sedang mengajari teman lain, I 
menjulurkan lidahnya ke teman sebelahnya, kemudian teman sebelahnya 
mengadu kepada guru. Saat guru menghampiri, I langsung melanjutkan 
mewarnai. Kemudian guru mengatakan “yang ini diwarnai juga ya”, sambil 
menunjuk rumput dibelakang layang-layang, kemudian I menjawab “siap grak” 
dengan tangan di angkat di samping kepala tanda hormat.  
 
 
I kemudian mewarnai rumput dan bunga. Guru mengatakan bahwa matahari juga 
harus diberi warna. Guru menyuruh I mengambil crayon warna kuning namun I 
mengatakan “jayan (jangan) ra sah, ini aja, sambil mengambil crayon warna 
hitam. I kemudian memberi warna matahari dengan warna hitam, kemudian 
mengambil warna biru untuk memberi warna latar belakang layang-layang. 
Setelah selesai mewarnai, I mengangkat lembar kertas dan mengatakan “sudah 
bu, bagus” sambil tersenyum, guru kemudian mengatakan “yaa, bagus warnanya, 
sana bawa ke depan biar dikasih nilai”. I kemudian maju ke depan kemudian I 
mendapatkan nilai 80. Setelah itu, I menghampiri peneliti dan mencolek tangan 
sambil mengatakan “udah selesai”. Setelah seluruh siswa selesai mewarnai, guru 
menyuruh siswa untuk masuk ke kelas masing-masing dan membawa peralatan 
mewarnai. I dan teman-teman pun masuk ke dalam kelas. Di dalam kelas, I 
mengusili temannya dengan mengambil tempat pensil teman yang berada di atas 
meja sambil tertawa. Teman I meminta tempat pensilnya namun tidak diberikan 
oleh I dan I ingin memasukan ke tas teman sebelahnya. Teman I pun memanggil 
guru, “Bu, I nakal bu”. Guru pun menghampiri I dan mengambil tempat pensil 
teman I dan mengatakan “Usil banget to ini anak”. I hanya diam dan kemudian 
duduk di kursinya. Setelah itu, guru memberikan lembar kertas untuk diwarnai lagi 
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dan siswa boleh memilih warna apa saja. I pun mengambil crayon dan mulai 
mewarnai lagi. Saat mewarnai, teman I ingin mengambil crayon milik I dan ia 
mengatakan “Jayaaan, huuus, hasan” sambil mengambil crayon dan 
mengibaskan tangannya. Teman I pun hanya tersenyum dan melanjutkan 
mewarnai. I dapat mewarnai di dalam gambar dan rapi, tidak keluar garis.  
Guru pun memuji pekerjaan I dan mengatakan, “Ya bagus gitu, yang rapi ya kasih 
warnanya”. I pun menjawab “Yaaa”. Setelah itu, I mengambil beberapa crayon 
dan disusun di atas meja.  
I pun bermain dengan crayon dengan dijadikan seperti mobil. I mengatakan “Sini 
yaa, taro sini, wuwuwuu, ngeeeeng”. Teman sebelah I mengatakan, “Bu, I gak 
ngerjain bu”, namun I cuek dan tetap bermain. Setelah itu, guru menghampiri 
meja I dan mengatakan “Ayo diselesaikan dulu, nanti baru mainnya”. I pun 
menjawab “Siap bos” dan kembali melanjutkan mewarnai.  
 
Beberapa saat kemudian, I melihat ke teman di belakangnya dan mengatakan 
“Udah selesai” sambil tertawa dan kemudian melanjutkan mewarnai lagi. Setelah 
selesai mewarnai, I pun berdiri menghampiri guru dan memberikan lembar 
mewarnai untuk diberi nilai. Setelah itu, I menghampiri meja temannya dan 
mengatakan “udah selesai” sambil melihat temannya dan memperlihatkan lembar 
mewarnainya. Namun teman I tidak menanggapi dan tetap mewarnai. I pun 
duduk di kursinya dan mulai bermain dengan tempat pensilnya. I meminjam 
tempat pensil teman di sebelahnya dan mengatakan, “pinjem ya”. Kemudian I 
meletakkan tempat pensil berderet di atas meja. I mengatakan, “hop, parkir dulu, 
lampu merah”.  
Setelah itu ia mengatakan “yok terus-terus” sambil tangannya menirukan tukang 
parkir.  
 
Teman I pun ingin mengambil tempat pensilnya, “Sini tempat pensil ku mam”. I 
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pun mengembalikan dan mengatakan kasih ya, sama-sama”. Setelah seluruh 
siswa selesai mewarnai, guru mengajak siswa untuk bernyanyi bersama sebelum 
pulang. Guru pun memulai bernyanyi dan siswa menirukan. Lagu yang 
dinyanyikan adalah lagu tentang pelajaran agama, sholawat nabi,.naik-naik ke 
puncak gunung. I dan teman-teman pun bernyanyi bersama. I tidak hafal lagu 
yang dinyanyikan namun ia tetap berusaha bernyanyi dengan membuka mulutnya 
dan mengeluarkan suara namun ucapannya kurang jelas. I juga bertepuk tangan 
mengikuti irama lagu yang dinyanyikan.           

Dapat berbicara dua kata, vokal 
jelas, membuat gerakan isyarat 
(menirukan tukang parkir) 
Pendengaran baik, mendengarkan 
lawan bicara, merespon lawan 
bicara, dapat berbicara tiga kata, 
vokal jelas 
 

 

c. Observasi Ketiga (24 Oktober 2017) pukul 09.00 – 09.30 

Hasil Observasi Koding Indikator Perilaku 

Pada saat peneliti datang, pelajaran agama sedang berlangsung. Guru menyuruh 
siswa untuk membuat huruf hijaiyah yaitu huruf alif dan ba. Guru menulis huruf 
hijaiyah di papan tulis. I mengatakan “Oke bos” kemudian mulai menyalin tulisan 
nama hari, tanggal dan bulan. Guru kemudian memandu I dalam menyalin 
tulisan. Guru mengatakan “Ayo I nulis sini, sambil mengarahkan I dengan pulpen. 
Guru mengatakan, “Yo tulis sini, terus sini, lihat...S E..I pun mengulang “E”. Guru 
mengarahkan I, “Naik..naik..bawah, sini liat..L sekarang, jret 
bawah..bawah..hop..A..terus perute sini..terus liat S, sini.. lho, lho, emoh, emoh 
dihapus.. setip e endi, setip e I endi. Pinjem..pinjem”. Guru kemudian meminjam 
penghapus ke teman sebelah I, menghapus tulisan yang salah dan kembali 
mengarahkan “Seko kene rene, beloook, iki lho seko kene kok..huruf A, A, belok 
kene jret”. “Bawah mbelok, dari sini, dari sini, hop, jret..O..sini bawah sampe 
sini”.... K, jret kebawah, kene kene jret. T, dari sini lengkung jret, O sekarang, yaa 
, B sini ke bawah, sini to yo rapet nek B, E dari sini, lengkung diatas. Ya R dari 
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sini jret, yaa sekarang nulis hurufnya”. Guru pun memberi contoh di buku I dan 
menyuruh I membuat di bawahnya.  
Kemudian guru mengajari siswa yang lain. I pun bangun dari tempat duduknya, 
mengambil penggaris dan menirukan gurunya ketika mengajar. Ia menunjuk 
tulisan ‘huruf’ sambil berjinjit. Setelah itu, penggaris diletakan lagi di mejanya dan 
I pun duduk. I kemudian mengambil penggaris dan kayu panjang yang terletak di 
mejanya kemudian ia mengatakan “Alip..Alip” ke teman sebelahnya. Kemudian 
guru mengambil penggaris dan kayu panjang, I pun melanjutkan menulis. Saat 
menulis, I menengok ke teman di belakangnya dan melihat pekerjaan temannya. 
Sedangkan teman yang duduk dua kursi di samping I mengambil tempat pensil 
dan membukanya. Saat I membalikkan badan, ia melihat tempat pensilnya 
berada di meja temannya. Kemudian I mengatakan “Jayan, jayan, nda boleh” 
sambil mengambil pensil dan tempatnya. Guru kemudian menegur I, “Imam, 
imam, imam yang bagus, uda selese belom mam, endi punya imam endi”. I pun 
melanjutkan menulis. Guru mengatakan “Ya mana sini, ba iki ora alif”. I pun 
mengulang “Ba”. Guru mengatakan “Ya sini lagi”, I menjawab ya. I pun 
melajutkan menulis. Saat sedang menulis, guru mengecek tulisan I dan 
mengatakan, “Alif seng iki lho, jret itu alif..sini..sini, hop, lagi..A..lif sambil 
ngomong, A..“. I pun melanjutkan. Guru mengatakan Alif, lagi..Alif..lagi..Alif yaa. I 
pun mengatakan Alif. I pun melanjutkan menulis.  
Saat sedang mengerjakan, I menengok ke belakang dan mengajak teman 
berbicara. Guru pun menegur I dengan bertanya “Hey Mam, I udah, Mam”. Saat 
ditegur guru, I kemudian membalikkan badannya dan mengatakan “Apa, uwes” 
sambil mengangkat kedua tangan dan menggerakan kepalanya ke atas dan ke 
bawah. I kembali menyelesaikan tulisannya dan mengatakan “Alif”. Setelah 
selesai menulis, I bangun dari kursinya dan membawa buku ke depan untuk 
dinilai oleh guru. I kemudian mengatakan “Haah, atak” sambil tertawa di depan 
meja temannya dan tepuk tangan satu kali. Setelah dinilai oleh guru, I kembali ke 
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tempat duduknya dan mengatakan “Haa uy”. I kemudian menggoda teman yang 
sedang berdiri di dekat kursinya. I melihat teman dan melempar buku dengan 
mulut terbuka lebar. Setelah itu I tertawa, namun teman I hanya melihat dan tidak 
menanggapi.  
Setelah semua siswa selesai dan dinilai, guru mengajak siswa untuk bernyanyi. 
Setelah benyanyi, guru menyuruh siswa maju ke depan satu per satu untuk 
menulis huruf hijaiyah alif dan ba. Guru memanggil secara acak, dan memanggil 
nama I, kemudian I maju ke depan. Saat I maju ke depan, ia hanya bisa 
menuliskan huruf alif, sedangkan untuk huruf hijaiyah ba belum bisa menulis 
sendiri. Untuk mencontoh huruf hijaiyah ba, I masih harus dipandu oleh guru. 
Setelah maju ke depan, I pun duduk lagi dan bermain sendiri di kursinya. I 
meletakkan tangan kiri di meja sedangkan tangan kanannya berada di bawah 
meja dan mengeluarkan suara seperti sedang menstarter mobil. I kemudian 
mengatakan “Walah mogok”. I kemudian mencoba terus untuk menstarter mobil. I 
kemudian berdiri dari kursi dan jalan ke depan mejanya sambil seolah-olah 
membuka kap mobil. I nampak terlihat mengecek mesin mobil. Guru kemudian 
menghampiri I dan menggandeng untuk menyuruhnya duduk. I kemudian berdiri 
lagi dan seolah-oleh mengecek mesin mobil. Setelah itu, I mencoba menstarter 
mobilnya lagi.                  
I kemudian mengambil tempat pensilnya dan menengok ke belakang kemudian 
mengatakan “Dueer” sambil memegang tempat pensil yang seolah-olah dijadikan 
pistol. Kemudian tangan I seperti ingin memukul temannya namun dari jauh. I 
kemudian membalikkan badan dan menghadap ke depan. Lalu tangan I 
memegang tempat pensil yang dijadikan pistol dan mengatakan “Dueer”. Setelah 
semua siswa sudah maju ke depan, guru mengajak seluruh siswa bernyanyi. 
Setelah itu, mereka diperbolehkan istriahat diluar kelas.  
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Berbicara satu kata, vokal jelas 
 
 

 

2. Observasi di Rumah  

a. Observasi Pertama (20 Oktober 2017) pukul 16.30 – 18.00 

Hasil Observasi Koding Indikator Perilaku 

Peneliti datang ke rumah I pada sore hari. Saat peneliti datang, I sudah mandi 
dan sedang duduk di depan televisi sambil bermain mobil-mobilan. Peneliti pun 
menyapa I dan ia menjawab hai, kemudian memanggil neneknya, “Mbah, mbak e 
mbah”. Nenek mengajak peneliti dan I untuk duduk di depan. I tinggal di warung 
bersama kakek, nenek dan kedua omnya. Warung nenek I terletak di pinggir jalan 
besar. Kakek, nenek serta I akan pulang ke rumah jika warung sudah tutup 
sekitar pukul sembilan malam. Peneliti mengeluarkan majalah anak-anak yaitu 
Bobo. I sangat senang dan langsung membuka halaman demi halaman sambil 
tertawa dan berkata “Waaa”. Setiap halaman, I selalu bertanya, “Ini apa, ini 
gambar apa?”. Terkadang nenek dan kakek juga bertanya kepada I gambar apa 
yang sedang dilihatnya di majalah. I dapat menyebutkan “Kopi, ini kue..kueta 
api..ini apa? Mbeeek”. Kakek juga sesekali bertanya kepada I, “Namanya siapa?”. 
I pun menjawab “Imam Sapi’i”. Kakek bertanya lagi, “Kelas berapa?” 
“Satu”...“Kalau udah pinter meh jadi apa?”...”Ustad”. Kakek dan nenek pun 
mengucapkan Alhamdulillah. I kemudian berkata, “Mbah iki opo, mbek”. I pun 
membalik halaman majalah dan sangat tertarik dengan gambar yang ada di 
majalah dan mengatakan, “Uwah uwah” sambil tersenyum. I kemudian menepuk 
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tangan peneliti “Mbak.mbak opo iki?”...“Tangga”, I pun mengulangi “Man..ga”. 
Peneliti kemudian bertanya, “Ini lagi ngapain ini ya?”, I pun menjawab “Na..naik 
awas jatu”.  
 
Nenek I kemudian ingin membalik ke halaman selanjutnya namun I mengatakan 
“Ja..janan” dengan muka sedikit merengut. I kemudian membalik sendiri ke 
halaman berikutnya. Peneliti bertanya lagi “Itu gambar apa, gunung. I 
mengatakan “Janan..Janan to”. Kakek kemudian bertanya “Itu apa nang 
namanya?”...”isang..pisang”. I kemudian mengatakan “Ih iki opo?”, kakek 
menjawab “Ini jolo”, I berkata “Ikan no mbah, iwak, ikan. I melihat ke halaman 
berikutnya, “Wii, robot, iki opo?”, peneliti menjawab “musuhnya”, I mengulangi 
“Musuh”. I kemudian menunjuk gambar “Iki opo, ajah, ajah, gedi”. Kemudian 
nenek bertanya, “Le, ini gambar apa?, I mengatakan “Semut, duh akit..akit.. 
nyamuk” sambil mengelus-ngelus tangannya. Nenek menanggapi dengan “Iya 
sama kayak nyamuk ya, gigit sakit. Lalu nenek bertanya lagi, “Ini gambar apa?”, I 
menjawab “Poon, samaa ituu” sambil menunjuk pohon di depan warung. Kakek 
menanggapi dengan “Oh iya ya sama ya le”.          
 
Setelah melihat semua halaman, I kemudian menutup majalah dan mengatakan 
“Uwes..uwes”. Peneliti pun mengeluarkan kertas kosong, pensil warna dan spidol 
kemudian I mengatakan “Gambar yaa, mobil”. Peneliti pun berkata, “Iya boleh ini 
buat gambar, ayo mau gambar apa?”. I pun mengatakan “Kapal ya, mobil”. I 
kemudian menggambar kapal yang ada di laut dan kereta api dan mobil. Setelah 
selesai menggambar, peneliti meminta I untuk mewarnai gambar namun I 
menolak dengan mengatakan “Ra sah, ra sah, cape” sambil mengibaskan 
tangan. I kemudian masuk ke dalam sambil mengatakan “Sek”. I membawa 
mainan mobil-mobilan, truk dan berbagai jenis mobil lainnya. I kemudian 
mengatakan “Banyak mobil”. I kemudian bermain mobil-mobilan, mobil ngebut 
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dan tabrakan sambil menirukan suara tembakan, “Ciuu, ciu, der der, der”.  
I mewarnai gambar ular dan mengatakan “Ular” sambil tangannya menirukan 
gerakan ular dan mematok neneknya. Nenek mengatakan “Apa to itu, ular yaa”. 
Kemudian I berkata, “Mbah, ababe dingin, mbah baba dingin”. Nenek kemudian 
menjawab “Apa?”, I mengatakan “dingin” sambil tangannya dilipat di depan dada. 
Nenek mengatakan “ndak papa ndak papa” sambil mengelus tangan I. Kemudian 
I melanjutkan mewarnai.  
Setelah selesai, I mengatakan “Jaja..da jadi” sambil ditunjukkan ke kakek. Kakek 
pun mengatakan “Woh hebat” sambil mengacungkan jempolnya. Peneliti pun 
mengatakan “Mana lihat..lihat, wuu iya, yang ini belom”. I mengatakan “Halah, ra 
sah” sambil mengibaskan tangannya.  
Kakek kemudian keluar membawa gitar kecil milik I. Kemudian I mengatakan 
“Gitar mbah, gitar, topi”. Kakek kemudian masuk lagi dan mengambilkan topi. 
Kakek meminta I untuk bernyanyi. I pun naek ke atas meja dan duduk sambil 
memakai topi dan bermain gitar. Kakek bertanya, “Nyanyi apa?”..”Nananak”. 
Kakek menanggapi dengan “Oya anak-anak, apa, naik-naik ke puncak gunung. I 
mengatakan “Ndak, tatataun”. “Oh ya ulangtahun, satu, dua tiga”. Kakek dan I 
bernyanyi bersama “Selamat ulang tahun, ayok gitare mainke”..”Iya, jreng jreng”, 
kemudian I membenarkan topinya yang melorot dan melanjutkan menyanyi. 
“Mat..Njang..Umur..Ta..Akan. 
Tera..Hat..Saa..Lamat..Panjang..mur..bahagia”.Kakek kemudian bertanya, 
“Apalagi?". I mengatakan “Prit, prit, masuk, masuk” sambil tangan kanannya 
seperti meniup pluit di mulut dan tangan kirinya melambai.  Kakek kemudian 
menanggapi dengan, “Oh yaa yaa masuk, kiri pol”. Niruin tukang parkir ini mbak, 
sambil berkata kepada peneliti. I mengatakan “Nya..nyanyi yaa”, I kemudian 
memegang gitarnya. Peneliti bertanya, “Nyanyi apalagi?..”Ki..kita api”. Kakek 
mulai bernyanyi “Naik kereta api...”, I melanjutkan dan bernyanyi bersama dengan 
kakek “Tut..tut..tut..Siama..turun..Baya..Naik..cumaa..ayo..naik..taku..tak ti 
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lamala”. Kakek kemudian mengajak I untuk bernyanyi balonku. Kakek bernyanyi 
dan I mengikuti, “....Ada 5”. Saat bernyanyi, kemudian I berhenti dan memegang 
senar gitarnya, sambil mengatakan “Aaah, aahh, mbah ndak bisa”. Kakek 
mengatakan, “Udah, udah disetel udah”. Kakek melanjutkan bernyanyi dan I 
mengikuti “...da lima..warnanya..” Kakek bertanya, “Terus piye?”, I menjawab 
“Apa owoh..ta..tau” kemudian I berhenti bernyanyi. Kakek kemudian mengatakan 
“Naik-naik ke puncak gunung aja ya”..”Iyaaa”.“Naik..picak..tinggi-tinggi..kali.rii 
kanan..jajaja..banyak poon cemaya..aa..ri kanan..ja..poon cemaya. Setelah 
selesai bernyanyi, kakek dan I bertepuk tangan.     
Setelah bernyanyi, I masuk ke dalam dan mengambil mainan lego. I kemudian 
duduk di atas meja dan mulai merakit lego. Peneliti bertanya, “Mau bikin apa 
itu?”. I kemudian menjawab, “Pistol”. Tak lama, Om keluar membawa sangkar 
burung dan digantung di depan warung. I mengatakan “Mbah burung, cuit cuit 
cuit” sambil menunjuk sangkar burung.  
 
Kemudian I menunjuk motor peneliti dan mengatakan, “Motor, motor, lampu”. 
Kakek menanggapi dengan, “Iya nanti kalo pergi dinyalain lampunya”. Setelah 
merakit pistol selesai, I kemudian mengarahkan lego ke arah kakek dan 
mengatakan, “Tembak, dor, dor, dor..Awas hiaaa..wuuu”. Kakek pun menghindar 
dan mengatakan “Waaa ketembak”. Kemudian kakek mengajak I dan peneliti 
untuk masuk ke dalam karena hari sudah mulai malam. Tak lama setelah itu, 
peneliti pun pamit untuk pulang. I pun bertanya, “Mana mbak?”, peneliti 
menjawab “Pulang dulu ya, besok-besok main lagi”. I pun menjawab “Yaa, ati ati 
yaa”. Peneliti mengajak I untuk tos, setelah tos kemudian I melambaikan tangan 
dan mengatakan “Da-da-da”.  
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Berbicara dua kata, vokal jelas 
Pendengaran baik, mendengarkan 
lawan bicara, merespon lawan 
bicara, berbicara dua kata, vokal 
jelas, melakukan sentuhan (tos), 
membuat gerakan isyarat 
(melambaikan tangan untuk da-da) 

 

 

 

b. Observasi Kedua (27 Oktober 2017) pukul 16.30 -18.00 

Hasil Observasi Koding Indikator Perilaku 

Peneliti datang ke rumah I saat sore hari. saat peneliti datang, I nampak sedang 
mengerjakan PR bersama neneknya. Begitu melihat peneliti, I langsung keluar, 
memeluk dan menggandeng peneliti untuk masuk dan mengatakan, “Masuk 
mbak”. Peneliti bertanya sedang apa, I menjawab “Nulis-nulis ni” sambil 
menunjuk buku tulisnya. Nenek mengatakan bahwa I belum mandi karena mau 
mengerjakan PR. Nenek menyuruh I mengerjakan di luar dengan peneliti. I pun 
membawa buku dan pensilnya ke teras dan mengerjakan. I mengatakan “Sini, 
duduk”. Peneliti pun membantu I untuk mengerjakan PR. Nenek mengajari I 
dengan menuliskan jawabannya di buku lain kemudian I menyalin tulisan di 
bukunya dengan diarahkan oleh nenek. Nenek pun masuk ke dalam dan 
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mengatakan ingin memasak. Peneliti pun mengikuti cara nenek, dengan 
menuliskan jawaban. Kemudian peneliti mengatakan “Tulis disini” sambil 
menunjuk buku I. Kemudian I menjawab “Mana, sini, sini”.. “Iya disitu, bikin huruf 
L kayak gini”. Peneliti pun mengarahkan I dan meminta I untuk tidak terlalu besar 
dalam menulis huruf. Peneliti mengatakan “Jangan besar-besar hurufnya, ayo lagi 
sekarang huruf A”..”Huruf A”.. “Iya disitu”.  
 
 
I kemudian menulis huruf A, setelah itu I mengatakan “Tu mobil, box” sambil 
menunjuk mobil box yang lewat di depan rumah dan menulis huruf lagi. Tak lama 
kemudian, kakek I pulang dari bekerja. Kakek berhenti di depan warung dan 
membunyikan klakson. Namun I tetap saja menulis. Kakek kemudian 
mengucapkan salam “Assallamuallaikum”, I kemudian menjawab “Kum salam” 
sambil melihat ke arah kakek dan mengatakan “Mbah, mbah, nulis”. Kakek 
kemudian mengatakan “Oh lagi belajar apa nang” sambil memarkir motornya. 
Kakek kemudian menyodorkan tangannya kepada I dan salim.  
 
Kakek kemudian mengatakan “Belajar sing rajin ya nang” kemudian kakek masuk 
ke dalam. I pun menjawab “Iya mbah”.  
 
I kemudian melanjutkan menulis. PR yang harus dikerjakan terdiri dari lima 
nomor. I dapat mengerjakan sampai nomor 3 dengan diarahkan oleh peneliti 
dalam menulis huruf. 
I tiba-tiba mengatakan “Masak, nak, sedaap, hmm” saat tercium bau masakan 
dari arah dalam rumah. I kemudian, mau beranjak dari kursi dan peneliti bertanya 
mau kemana. I mengatakan “Mobil, ambil”. Peneliti mengatakan “Selesaikan dulu 
ini PR-nya abis itu main, nih mbak bawa buku mewarnai, mau gak?”. I 
mengatakan “Lihat”. Kemudian peneliti menunjukkan gambar yang ada di dalam 
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buku mewarnai. Buku berisi gambar-gambar tentang hewan-hewan laut. Peneliti 
kemudian mengenalkan nama-nama hewan laut mulai dari ikan, kepiting, udang, 
ubur-ubur, dll. I mengulangi nama-nama hewan laut yang disebutkan oleh 
peneliti. Kemudian peneliti mengajak I untuk menyelesaikan PR-nya. Saat tinggal 
1 nomor terakhir, I kemudian mengatakan “Uwes ah, capek”.. “Sedikit lagi ayo, 
kurang satu nomer lagi”. I kemudian merengut dan mengatakan “Aaah”, namun ia 
tetap melanjutkan menulis. Setelah itu, nenek peneliti keluar dan mengatakan 
“Sudah selesai belom PR-nya?”. I kemudian mengatakan “Uwes mbah, capek”. 
 
 
 Kemudian nenek mengajak I untuk mandi namun I menolak dengan mengatakan 
“Ra sah, ra sah” sambil mengibaskan tangannya tanda tidak mau dan muka I 
cemberut.  
 
 
 
Nenek terus membujuk I untuk mandi. I kemudian “Aaaah, emooh, inii” sambil 
menunjuk peneliti. Peneliti juga terus merayu I untuk mandi. I tetap mengatakan 
“Emoh, ini, ini” sambil menunjuk peneliti.  
Kemudian peneliti mengatakan “Mandi sama mbak mau?”, I kemudian 
mengatakan “Iyaa” sambil mengangguk. Nenek kemudian mengatakan “Oalah, 
arep mandi sama mbak e toh, yo jangan nanti mbak e basah, gak bawa baju”. 
 
Namun I mengatakan “Aahh ayoo” sambil menggandeng tangan peneliti masuk 
ke dalam.  
Peneliti, nenek dan I kemudian masuk ke dalam kamar mandi.  I melihat ke 
peneliti dan mengatakan “Mbak, sini”, sambil melambaikan tangan. Nenek 
menyuruh peneliti keluar kamar mandi. I akhirnya dimandikan oleh nenek. Peneliti 
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menunggu di teras sambil mengobrol dengan kakek. Tak lama kemudian, I keluar 
dari kamar mandi dan belum pakai baju. I kemudian mengatakan “Mbah, wangi, 
mandi” sambil memegang kepala. Kakek kemudian mengatakan “Oh iya abis 
keramas ya, mandi jadi wangi, ayo pakai baju dulu”. I mengatakan, “Ih saru” 
sambil menunjuk dirinya sendiri. Kemudian I menghampiri nenek untuk memakai 
baju. Setelah memakai baju, I keluar membawa mainan mobil-mobilan. I 
mengatakan, “Nih mobil, apik” dan duduk di sebelah peneliti. Peneliti bertanya, 
“Mobil siapa ini? Bagus ya”. I mengatakan “Imam”. I kemudian bermain mobil-
mobilan di atas meja sementara peneliti mengobrol dengan kakek.  
 
I menabrak-nabrakan mobil mainannya, “Ngeng ngeng, deeeer, nabrak, wuuuuut 
deeer, nabrak lagi”. Setelah bermain mobil-mobilan, I kemudian mengambil buku 
hewan untuk di warnai. Peneliti mengatakan, “Ini ayo diwarnai bukunya, mau 
hewan apa”. I mengatakan, “Engko sek, liat”..”Ya diliat dulu, maunya yang mana”. 
Kemudian I memilih gambar ikan, “Ini, ini, iwak”.. “Yaa, itu ikan, apa 
namanya?”..”Ikan”. Peneliti memberikan pensil warna kepada I dan ia mulai 
mewarnai.  
“Peneliti bertanya, itu warna apa ya?” ...”Merah” ..”Bukan, itu warna biru”..”Biyu”.  
 
 
Setelah mewarnai salah satu sisi ikan, I kemudian meletakkan pensil dan  
mengatakan “Uwes ah, capek”...”Yang ini belom diwarnai”..”Ra sah” sambil 
tangannya dikibaskan dan menutup buku.  
 
 
Setelah itu, I melihat-lihat gambar hewan dan menyebut namanya, “Ikan”, “Piting”, 
I kemudian bertanya “Ini apa?” Peneliti menjawab, “Udang”, I mengulangi, ”Dang”.  
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I bertanya lagi, “Ini apa?”, peneliti menjawab “Ubur-ubur” I pun mengulangi, ”Bur” 
dan mengatakan, “Ini ikan”, peneliti mengatakan “Iya itu ikan hiu, giginya banyak 
dan tajem”, I mengatakan “Hiu”. Peneliti mengatakan “Coba dilihat ada ikan apa 
lagi”, kemudian I mengatakan “Ra sah, ra sah”. I kemudian melihat gambar 
kepiting dan lama memandangi gambar dan menunjuk sambil mengatakan 
“Piting”. Hari mulai beranjak malam dan hujan, nenek mengajak kakek, I dan 
peneliti untuk masuk ke dalam rumah. 
 I kemudian mengatakan “Masuk, masuk, ujan”. Kemudian peneliti meminta izin 
untuk sholat magrib. I kemudian mengatakan “Sholat”..”Iya mbak sholat dulu 
ya”..”Wudhu mbah”. Nenek kemudian mengatakan “Kamu ndak usa ikut, nanti 
malah ganggu. Ga usa wudhu, nanti basah semua bajunya baru mandi tadi”. 
Namun I tetap mengikuti peneliti masuk ke dalam kamar mandi. Setelah peneliti 
wudhu, I menggulung lengan baju dan celana seperti yang dilakukan oleh peneliti. 
I pun wudhu namun tidak tepat urutannya. Setelah itu, I menyemprotkan air ke 
peneliti dan tertawa. Peneliti mengatakan ”Jangan to, nanti bajunya basah ini, 
ndak bawa baju lagi”. Peneliti kemudian mengajak I untuk sholat bersama, I 
mengatakan “Awohuakbar” sambil mengangkat tangan kemudian menengok ke 
peneliti. Peneliti mengatakan “Iya kayak gitu gerakannya, kamu di sebelah sini ya, 
nanti allahu akbar, jangan berisik”. I pun mengangguk, setelah sholat, I melipat 
sajadahnya sendiri.  
Peneliti kemudian mengatakan “Wah pinternya, punya mbak sekalian ya, minta 
tolong dilipet juga kayak gitu”. I kemudian melihat peneliti dan mengatakan “Yaa”. 
I pun melipat sajadah peneliti dan memasukkannya ke dalam lemari. Setelah itu, 
nenek menyuruh peneliti makan. I pun mengatakan “Maem mbak”. Nenek pun 
mengambilkan I nasi dan sayur. Nenek bertanya, “Di dulang apa maem dewe?”, I 
pun menjawab “Maem wewe”, nenek kemudian memberikan piring dan sendok 
kepada I. Peneliti, I dan kakek makan bersama. Kakek bertanya, “Enak gak nang 
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maemnya?”, I menjawab “Enaaaak”.  
Saat makan I mengatakan “Aaah, mbah, abe, edes, huh”, dengan mengibaskan 
tangan di depan mulut. Nenek mengatakan “Mana cabenya, sini tak ambil”. I 
kemudian menyodorkan sendok dan nenek memilihkan cabe untuk dibuang. 
Setelah selesai makan, I mengatakan “Kenyang mbah”. Nenek menyuruh I untuk 
minum, lalu I menyetel televisi dan mengganti saluran televisi untuk menonton 
kartun. I mengatakan “Upin Ipin mbah” sambil tersenyum, kemudian I duduk di 
depan televisi dan menonton dengan serius. Saat kakek memanggil I, ia hanya 
diam saja. Kemudian adegan di televisi adalah Upin Ipin dan teman-temannya 
bernyanyi sambil berjoget. I kemudian bangun dan mengikuti gerakannya. I 
mengatakan “Upin Ipin joget”, kemudian I meletakkan tangan di pinggang dan 
loncat-loncat sambil mengatakan “Laa..laa..yaaa” sambil tertawa. Setelah itu, 
peneliti berdiri dan pamit untuk pulang. I juga ikut berdiri dan mengatakan “Mana 
mbak?”..”Pulang dulu ya, kapan-kapan main lagi”. I mengatakan “Iyaa, ati-ati yaa” 
kemudian I salim dengan peneliti. Lalu I memeluk salah satu kaki peneliti, 
sehingga peneliti sulit berjalan. Kakek dan nenek mengingatkan I, “Jangan to 
nang, mbak nya gak bisa jalan”. I kemudian tertawa dan melepaskan pelukannya. 
I kemudian ikut dengan kakek dan nenek mengantar peneliti keluar. I kemudian 
mengatakan “Ujan mbak, bahaya” sambil melihat peneliti. Peneliti mengatakan 
“Iyaa, pake jas ujan kok”. 
 I kemudian menunjuk motor peneliti dan mengatakan “Lampu, mbah lampu”. 
Kakek menanggapi dengan “Iya lampu motor mbak e nyala ya nang”. Peneliti 
kemudian pamit, dan melambaikan tangan. I pun mengatakan “Da-da mbak da-
da” sambil melambaikan tangan.            
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Berbicara tiga kata, vokal jelas, 
melakukan kontak mata 
Membuat gerakan isyarat 
(menunjuk lampu), berbicara dua 
kata, vokal jelas 
Membuat gerakan isyarat 
(melambaikan tangan), berbicara 
dua kata, vokal jelas 
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A. Observasi Partisipan 3 (A) 

1. Observasi di Sekolah 

a. Observasi Pertama (18 Oktober 2017) pukul 10.00 – 11.00 

Hasil Observasi Koding Indikator Perilaku 

Peneliti datang ke kelas saat jam istirahat di dalam kelas. A dan teman-
teman memakan bekal di dalam kelas setelah sebelumnya mereka istirahat 
dan bermain bersama dengan kelas lain di aula. A membawa jajanan 
seperti wafer dan biskuit. Namun A juga tetap jajan di penjual makanan 
yang berada di lapangan sekolah. A membeli es teh, roti bakar dan leker. 
Teman A yang lain ada yang membawa bekal nasi dan lauk atau nasi dan 
sayur. Setelah jajan yang A beli diluar habis, A baru memakan snack yang 
ia bawa dari rumah. A membuka snack dan menawari peneliti namun 
peneliti menolak. Teman sebelah A mengatakan “Aku minta ya mal”, A pun 
mengatakan “Yo, ki tak ke’i” sambil memberikan wafer ke temannya. A 
juga membagi snack ke teman di depannya sambil mengatakan “Ki, nggo 
kowe wae” sambil melihat teman dan memberikan wafer di meja.  
 
Guru kemudian mengatakan “Mal, pak anang njaluk entuk po ra”. A pun 
mengatakan “Entuk” sambil berdiri dan memberikan wafer ke guru. Teman 
sebelah A pun mengambil biskuit A yang berada di atas meja. A 
mengatakan “Ki nggo kowe, aku uwes” sambil memberikan semua biskuit 
kepada teman. Kemudian A mengatakan “Yan, guwak neng kono” sambil 
menunjuk tempat sampah di pojok kelas.  
Setelah istirahat selesai, guru menyuruh anak-anak untuk menyalin tulisan. 
Guru menempelkan gambar di buku masing-masing siswa dan menulis 

 
 
 
 
 
 
 
 
A1, A2, 
B1, B2, 
B3, A1, 
A2 
 
B1, B2, 
B3,  A1, 
A2 
 
A1, A2 
A1, A2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dapat berbicara empat kata, vokal jelas, 
pendengaran baik, mendengarkan lawan 
bicara, merespon lawan bicara, dapat 
berbicara empat kata, vokal jelas 
 
Pendengaran baik, mendengarkan lawan 
bicara, merespon lawan bicara, dapat 
berbicara satu kata, vokal jelas 
 
Dapat berbicara lima kata, vokal jelas 
Dapat berbicara empat kata, vokal jelas 
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kalimat yang berhubungan dengan gambar. Setelah itu, guru membagikan 
buku ke siswa dan meminta siswa menyalin tulisan. A langsung 
mengerjakan dengan serius, namun konsentrasi A menjadi terganggu 
karena teman sebelah A membawa handphone milik kakaknya ke kelas. 
Teman sebelah A mengajak mengobrol dan menunjukkan file musik di 
handphone. A kemudian meletakkan pensil dan ikut melihat file musik. 
Teman A juga menyuruh peneliti untuk memfoto ia dan teman-teman 
sekelasnya. Kemudian A mengambil tempat pensil di temannya dengan 
mengatakan “Iyan njilih” dan memanggil peneliti, “Mbak” sambil 
menunjukkan tempat pensilnya yang berisi banyak sekali pensil dan 
pulpen. Guru kemudian menegur teman A dengan mengatakan “Kamu uda 
selesai belom? Kok malah mainan handphone. Masukan dulu, nanti lagi 
mainannya”. Teman A kemudian meletakkan handphone di atas meja dan 
mulai mengerjakan.       
Saat A sedang mengerjakan, A mengambil handphone temannya di atas 
meja dan membuka file foto kemudian mengatakan “Ki lho, ki lho” sambil 
menatap wajah temannya. Namun teman A mengambil handphonenya dan 
dimasukan ke kantong. A kembali mengerjakan tugasnya. Kemudian, 
teman sebelah A mengusili A dengan melempar isi pulpen ke tangannya. A 
kemudian merengek dan mimik wajahnya seperti kurang suka karena 
teman mengusilinya dan kembali melanjutkan menyalin. Teman sebelah A 
kemudian memukul-mukul isi pulpen ke tangan A lalu A merengek dan 
menyebut nama temannya “Iyaaaan” sambil merengut. Teman di depan A 
hanya tertawa. A kemudian melanjutkan menyalin kembali. A menyalin 
tulisan dengan jarak yang sangat dekat dengan mata. Ia menundukkan 
kepala dan melihat tulisan dari dekat. Kemudian teman A mengatakan 
“Waaa” namun A tetap konsentrasi menyalin. Teman A kemudian bertanya 
kepada peneliti, “Mbak iki opo mbak?”. A pun langsung menatap peneliti 

 
 
 
 
 
 
 
 
A1, A2 
 
 
 
 
 
 
A1, A2, 
C2 
 
 
C1 
 
C1, A1, 
A2 
 
A3 
 
 
C2, A1, 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dapat berbicara tiga kata, vokal jelas 
 
 
 
 
 
 
Dapat berbicara dua kata, vokal jelas, 
melakukan kontak mata 
 
 
Ekspresi wajah (merengek kurang suka) 
 
Ekspresi wajah (merengek dan merengut), 
dapat berbicara satu kata, vokal jelas 
 
Kemampuan menulis (hanya dapat 
menyalin tulisan seperti contoh) 
 
Melakukan kontak mata, dapat berbicara 
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dan mengatakan “Mbak iki mbak?” sambil tertawa dan menengok ke teman 
sebelahnya. Teman di depan A kemudian memanggil nama A dan 
mengatakan belajar, A pun langsung melihat ke temannya tertawa dan 
membuat gerakan kedua tangan di angkat naik turun dan tertawa lebar.  
Setelah selesai menyalin tulisan, A dan teman sebelahnya bermain 
handphone. A melihat ke peneliti dan memanggil peneliti sambil tersenyum 
kemudian menunjuk teman yang sedang bermain handphone. Teman A 
mengatakan sedang bermain jam di handphone. Kemudian teman A 
bertanya kepada teman yang lain, “Jam piro ko ngene? Jam piro kae lho 
deloki angkane sambil menunjuk jam dinding..Saa”, kemudian A dan 
teman-teman melanjutkan Tu.. A mengatakan “Satu”, teman menanggapi 
dengan “Satune mengko keri”. A menjawab “Satu” sambil menunjuk jam 
dinding dan tertawa, kemudian mengatakan “Dua”. A kemudian 
memegangi gigi depannya dan mengatakan “Gigi e ucul” sambil tertawa 
dan melihat ke teman di sebrangnya...”Gigi e nurul” sambil A memutar 
tangan di depan gigi seperti ingin mencabut gigi.  
 
 
Setelah pelajaran berakhir, guru menyuruh siswa untuk bersiap pulang 
sekolah. Guru memanggil A dan meminta tolong kepada A agar 
memakaikan jaket ke teman sekelasnya. A pun berdiri dari kursinya dan 
berjalan ke kursi temannya. A mengambil jaket dan membalik tangan jaket. 
Teman sebelah A ikut membantu. Teman mengatakan “Dibalik mal, dibalik” 
sambil ingin menarik lengan jaket yang sedang di pegang oleh A. A pun 
berhasil membalik satu lengan jaket dan ingin membalik lengan jaket 
satunya. Teman A membantu dengan memegangi salah satu lengan jaket 
dan mengatakan “Tarik” namun A mengatakan “Aku iso..sek to”. A 
kemudian memakaikan jaket ke temannya. A juga membantu teman 

A2, C1 
 
C2, C1, 
C3 
 
C2, A1, 
A2, C1, 
C3  
 
 
A1, A2 
A1, A2 
 
A1, A2, 
C1, C2, 
A1, A2, 
C3 
 
 
B1, B2, 
B3 
 
 
 
 
 
B1, B2, 
B3,  A1, 

tiga kata, vokal jelas, ekspresi wajah 
(tertawa) 
Melakukan kontak mata, eskpresi wajah 
(tertawa), membuat gerakan isyarat (kedua 
tangan di angkat naik turun) 
Melakukan kontak mata, dapat berbicara 
satu kata, vokal jelas, ekspresi wajah 
(tersenyum), membuat gerakan isyarat 
(menunjuk) 
 
Dapat berbicara satu kata, vokal jelas 
Dapat berbicara dua kata, vokal jelas 
 
Dapat berbicara dua kata, vokal jelas, 
ekspresi wajah (tertawa), melakukan kontak 
mata, dapat berbicara dua kata, vokal jelas, 
membuat gerakan isyarat (memutar tangan 
di depan gigi) 
 
Pendengaran baik, mendengarkan lawan 
bicara, merespon lawan bicara 
 
 
 
 
 
Pendengaran baik, mendengarkan  lawan 
bicara, merespon lawan bicara, dapat 
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memasukan tangan ke lengan jaket. Teman A mengatakan “Wes mal”. 
Guru kemudian mengatakan “Yo urung sampe semuanya”. A kemudian 
berjongkok di depan temannya yang berdiri memakai jaket dan memegang 
resleting jaket untuk di naikan. Teman A juga membantu. Setelah itu, A 
mengambil tas dan dipakaikan ke temannya itu. Setelah itu, A berjongkok 
di kolong meja temannya dan mengambil pensil kemudian A mengatakan 
“Iki lho” sambil melihat ke teman di depan mejanya.            

A2 
 
 
 
 
A1, A2, 
C2 

berbicara empat kata, vokal jelas  
 
 
 
 
Dapat berbicara dua kata, vokal jelas, 
melakukan kontak mata 
 

 

b. Observasi Kedua (22 Oktober 2017) pukul 08.00 – 09.30 

Hasil Observasi Koding Indikator Perilaku 

Saat peneliti datang, sedang berlangsung pelajaran Bahasa Indonesia. 
Guru menyuruh siswa untuk menyalin kalimat yang sudah ditulis guru di 
buku masing-masing. Guru menempel gambar di buku tulis, kemudian 
menulis kalimat yang berhubungan dengan gambar. A mengerjakan 
dengan serius dan dapat menyalin semua kalimat. Setelah selesai 
menulis, A mengumpulkan duluan dibanding teman-teman lainnya. 
Setelah selesai mengerjakan, A bermain dengan memotong kertas 
menggunakan cutter kecil. Kertas didapat dari buku tulisnya yang disobek. 
Setelah teman sebelahnya selesai, A mengajak bermain bersama dengan 
mengatakan “Main yoo” sambil menatap wajah teman. Teman bertanya 
pada A akan bermain apa, A menjawab “motong iki, kertas”.  
 
 
Teman A meminta kertas pada A dan ingin ikut memotong, A pun 

 
 
 
 
 
 
 
 
A1, A2, 
C2, B1, 
B2, B3, 
A1, A2 
 
A1, A2 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dapat berbicara dua kata, vokal jelas, 
melakukan kontak mata, pendengaran baik, 
mendengarkan lawan bicara, merespon 
lawan bicara, dapat berbicara tiga kata, 
vokal jelas 
Dapat berbicara dua kata, vokal jelas 
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memberikan kertas dan cutternya dan mengatakan “Iki yan”. A 
mengatakan “tak gojeki endi”, teman A menjawab “engko sek, iki sek”. 
Setelah itu, A mengambil cutter dan menyerut pinggiran meja dan 
mengatakan pada temannya “yan..yan, iyoo alus ik yan.. deloki,demek” 
sambil melihat teman di sebelahnya. Namun teman A tidak menanggapi 
karena masih sibuk memotong kertas.  A kemudian bertanya kepada 
teman di depannya sambil melihat wajah temannya “Rul, uwes? Endi 
ndelok” sambil mengambil buku temannya.  
A mengatakan, “Durung iki, nek uwes, kono” sambil menunjuk meja di 
dekat guru untuk mengumpulkan buku. Teman A kemudian melanjutkan 
menyalin tulisan.  
A kemudian mengatakan kepada teman sebelahnya, “Iki dipotong ngene 
yan”. Teman menanggapi dengan “Iyo..iyo wes ngerti”. Setelah itu, teman 
di depan memanggil nama A. A pun menjawab “Ngopo?”..”Iki aku uwes”. A 
menjawab dengan ”Endi, ndelok”. Setelah melihat pekerjaan teman, A pun 
meletakkan buku di meja depan guru.  
 
Guru bertanya kepada A, “Piye mal, uwes rampung?, A pun menjawab 
“Uwes pak” sambil berjalan ke kursinya. A kemudian menghampiri teman 
yang belum selesai dan teman A tidak bisa menulis sendiri karena harus 
dibantu. A mengatakan, “Piye ka, wes urung?” sambil mengelus pipi 
temannya. Teman A tidak dapat berbicara dan hanya tersenyum. 
 
 A pun memegangi tangan temannya dan mengatakan, “Ngene ka, ndelok” 
sambil membantu menulis. Guru mengatakan, “sampe selesai ya mal 
dibantu nulisnya”. A hanya mengangguk tanpa melihat ke arah gurunya. 
Setelah selesai, A pun mengambil buku teman dan dikumpulkan di meja 
depan guru.  

A1, A2 
 
 
A1, A2, 
C2 
C2, A1, 
A2 
 
A1, A2, 
C3 
 
A1, A2 
 
B1, B2, 
B3, A1, 
A2 
 
B1, B2, 
B3, A1, 
A2 
A1, A2, 
C4 
 
A1, A2, 
C4, B1, 
B2, B3,  
C3 
 

Dapat berbicara tiga kata, vokal jelas 
 
 
Dapat berbicara enam kata, vokal jelas, 
melakukan kontak mata 
Melakukan kontak mata, dapat berbicara 
empat kata, vokal jelas 
 
Dapat berbicara lima kata, vokal jelas, 
membuat gerakan isyarat (menunjuk) 
 
Dapat berbicara empat kata, vokal jelas 
 
Pendengaran baik, mendengarkan lawan 
bicara, merespon lawan bicara, dapat 
berbicara dua kata, vokal jelas 
 
Pendengaran baik, mendengarkan lawan 
bicara, merespon lawan bicara, dapat 
berbicara dua kata, vokal jelas 
Dapat berbicara empat kata, vokal jelas, 
melakukan sentuhan (mengelus pipi) 
 
Dapat berbicara tiga kata, vokal jelas, 
melakukan sentuhan (memegangi tangan), 
pendengaran baik, mendengarkan lawan 
bicara, merespon lawan bicara, membuat 
gerakan isyarat (mengangguk)  
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Guru bertanya, “Wes rampung to?”, guru kemudian mengajak A untuk tos. 
A kemudian tos dengan gurunya sambil tersenyum. A pun kemudian 
berjalan ke arah  kursinya.  
Guru bertanya kepada A, “Nggowo duit ora?”, A pun menjawab sambil 
melihat ke arah gurunya, “Nggowo” sambil mengeluarkan uang dari 
kantong baju seragam.  
 
Guru bertanya, “Nggowo duit piro kuwi?”, A menjawab “Mayibu”, Guru 
kemudian bertanya lagi ”Lha piro? Di delok sek, diitung iso ra”, A 
menjawab “Akeh duite, mayibu”.  
Guru kemudian bertanya lagi, “Arep dinggo opo to duite?”, A menjawab 
“Jajan”..”Iyo, tuku opo?”..”Es, roti, leker”. Teman sebelah A menanggapi 
dengan, “A duite akeh og, nek jajan banyak”. A menanggapi dengan 
tertawa sambil mengambil cutter miliknya dan dimasukan ke dalam tempat 
pensil. A kemudian mengatakan, “Iki wes yan, lebokke” sambil menunjuk 
tempat pensilnya. Teman S menjawab “Urung sek to, aku pinjem sek”. 
Teman di depan A bertanya, “Kuwi opo?”. A pun menengok dan melihat ke 
arah teman disebelahnya yang sedang memotong kertas dan mengatakan 
“Mboh iyan”. Teman sebelah A pun mengatakan, “Iki lho aku gawe duit, 
ben akeh koyo A, ben engko bisa jajan, yo ra mal” sambil tertawa 
terbahak-bahak. Teman di depan A pun tertawa dan A pun ikut tertawa 
terbahak-bahak. Kemudian A mengatakan “Duite nggo jajan yo yan” 
sambil tersenyum dan mengambil duit kertas buatan temannya. A pun 
mengatakan “Iki piro yan?”, teman menjawab “Kuwi sepuluhribu” sambil 
tertawa, A pun ikut tertawa.  
Teman sebelah A kemudian memberikan cutter kepada A dan 
mengatakan “Ki wes ki, tak balekke”. A pun menjawab sambil melihat 
wajah temannya “Kene, lebokke” sambil mengambil tempat pensilnya. 

C4, C1 
 
 
B1, B2, 
B3, C2, 
A1, A2 
 
B1, B2, 
B3, A1, 
A2  
B1, B2, 
B3, A1, 
A2, C1 
 
A1, A2, 
C3 
B1, B2, 
B3,  A1, 
A2 
 
C1 
A1, A2, 
C1 
A1, A2, 
C1 
 
C2, A1, 
A2 

Melakukan sentuhan (tos), ekspresi wajah 
(tersenyum) 
 
Pendengaran baik, mendengarkan lawan 
bicara, merespon lawan bicara, melakukan 
kontak mata, dapat berbicara satu kata, 
vokal jelas.  
Pendengaran baik, mendengarkan lawan 
bicara, merespon lawan bicara, dapat 
berbicara empat kata, vokal jelas. 
Pendengaran baik, mendengarkan dan 
merespon lawan bicara, dapat berbicara 
empat kata, vokal jelas, ekspresi wajah 
(tertawa) 
Dapat berbicara empat kata, vokal jelas, 
membuat gerakan isyarat (menunjuk) 
Pendengaran baik, mendengarkan lawan 
bicara, merespon lawan bicara, dapat 
berbicara dua kata, vokal jelas. 
 
Ekspresi wajah (tertawa terbahak-bahak) 
Dapat berbicara lima kata, vokal jelas, 
ekspresi wajah (tersenyum) 
Dapat berbicara tiga kata, vokal jelas, 
ekspresi wajah (tertawa) 
 
Melakukan kontak mata, dapat berbicara 
dua kata, vokal jelas 
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Teman bertanya kepada A, “Kowe ngowo maem po ra?”, A pun tidak 
mejawab dan memasukkan tempat pensil ke dalam tas. Kemudian A pun 
mengambil jajanan dari dalam tas, di angkat dan ditunjukkan ke teman 
tanpa bicara. Teman di depan A mengatakan, “A nggowo jajan”, A 
menanggapi dengan “Iyo”, kemudian A memasukkan kembali jajan ke 
dalam tas. A kemudian melihat kertas-kertas yang dipotong oleh 
temannya. Guru kemudian mengatakan, “Ayo dibereskan mejanya, mau 
istirahat apa gak?”. Teman A mejawab, “Engko sek pak, iki lho duit ku 
akeh” sambil tertawa. A pun ikut tertawa dan mengatakan, “Hooh, duite 
iyan akeh” sambil mengangkat kertas-kertas potongan kecil. Guru 
menanggapi dengan “Halah, wong duite boongan wae kok, ra iso dinggo 
jajan”. Teman A menjawab, “Iso pak, jajan neng warunge mita, yo rak 
mit?” sambil tertawa terbahak-bahak. Teman menanggapi dengan, “Lak 
iso, iyan ki”. A mengatakan, “Tuku es yo yan, iso” sambil tertawa terbahak-
bahak. Guru mengatakan “Ayo cepet dibuang dulu kertasnya”. Teman A 
kemudian meletakkan potongan kertas di meja A. Teman mengatakan, 
“Bukan aku pak, A nih lho, kae pak, akeh, buang sana mal”, sambil 
tertawa. A pun menanggapi dengan cemberut, “Lho iyan ki”.  
 
Teman mengatakan, “Kono mal, dibuang sek kertase”. A pun merengut 
dan menggeser potongan kertas dan mengatakan “Aaah, iyaan ki”. Teman 
A kemudian berdiri dan membuang potongan kertas sambil tertawa.   
Tidak lama kemudian, guru menyuruh siswa untuk istirahat. Seluruh siswa 
pun berjalan menuju aula. Saat istirahat, seluruh siswa tidak diperbolehkan 
keluar dan hanya boleh bermain di dalam aula. Jika ingin jajan di luar, 
diperbolehkan setelah jam istirahat. A kemudian bergabung bersama 
teman-teman dari kelas lainnya di dalam aula. A dan teman-temannya 
bermain lempar bola dari kaos kaki. A berlari kesana kemari dan mengejar 

 
B1, B2, 
B3, A1, 
A2 
 
 
 
 
C1, A1, 
A2 
 
 
 
A1, A2, 
C1 
 
 
C1, A1, 
A2 
C1, A1, 
A2 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pendengaran baik, mendengarkan lawan 
bicara, merespon lawan bicara, dapat 
berbicara satu kata, vokal jelas 
 
 
 
 
Ekspresi wajah (tertawa), dapat berbicara 
empat kata, vokal jelas 
 
 
 
Dapat berbicara lima kata, vokal jelas, 
ekspresi wajah (tertawa terbahak-bahak) 
 
 
Ekspresi wajah (cemberut), dapat berbicara 
tiga kata, vokal jelas 
Ekspresi wajah (cemberut), dapat berbicara 
tiga kata, vokal jelas 
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temannya. A meminta bola ke teman sekelasnya dan mengatakan, “Woy 
yan” sambil menengadahkan tangannya ke atas siap untuk menangkap 
bola. Teman pun melempar bola ke A dan berhasil ditangkap. A pun lari 
dan siap untuk melempar bola ke temannya yang lain. Namun teman A 
tidak berhasil menangkap bola dan terjatuh. A pun tertawa melihat 
temannya yang jatuh dan langsung menghampiri kemudian mengulurkan 
tangan untuk membantu teman berdiri. Setelah berlari kesana kemari dan 
keringat bercucuran, A pun mengatakan “Wes ah, capek” sambil duduk 
selonjoran di lantai. Beberapa teman A pun duduk di samping A. 
Kemudian A menengok ke teman di sebelahnya, melihat wajahnya dan 
mengatakan “Capek, iyan jatoh” sambil menunjuk kepada teman di 
depannya yang bernama Rian. Teman A yang bernama Rian mengatakan 
“tinggi banget og tadi bolanya, susah nangkep e”. A hanya tertawa 
mendengar temannya mengatakan hal itu. Setelah bermain di aula, 
seluruh siswa masuk ke dalam kelas untuk memakan bekal yang dibawa. 
A dan teman-teman pun keluar dari aula dan A menuju ke lapangan 
sekolah untuk membeli jajanan.              

A1, A2, 
C3 
 
 
C1 
 
 
A1, A2 
 
C2, A1, 
A2, C3 

Dapat berbicara dua kata, vokal jelas, 
membuat gerakan isyarat (menengadahkan 
tangan ke atas untuk menangkap bola) 
 
Ekspresi wajah (tertawa) 
 
 
Dapat berbicara tiga kata, vokal jelas 
 
Melakukan kontak mata, dapat berbicara 
tiga kata, vokal jelas, membuat gerakan 
isyarat (menunjuk teman) 
 
 
 
 
 

 

 

c. Observasi Ketiga (23 Oktober 2017) pukul 09.30 – 11.00  

Hasil Observasi Koding Indikator Perilaku 

Peneliti datang saat sedang jam istirahat di dalam kelas. Saat peneliti 
masuk ke dalam kelas, A sedang duduk di kursinya dan makan bersama 
teman-temannya. A membawa bekal nasi goreng dan biskuit, namun A 
tetap membeli jajan leker, roti bakar dan es teh. Setelah habis memakan 
bekal nasi gorengnya, A kemudian memakan leker sambil mengobrol 
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dengan kedua temannya. Teman di sebelah A bertanya kepada A, “Mal, 
jenenge opo mal, nek Allahu lailaha, seng meh solat kui lho..opo Mal 
jenengane mal, lali og mal” sambil mendorong pelan kepala A. Namun A 
tidak menghiraukan dan terus makan. Teman bertanya lagi, “Opo mal, 
opo?”, A kemudian melihat wajah temannya dan menjawab “Hmm” sambil 
mengangkat alis dan menggerakan kepalanya.  
Teman mengulangi pertanyaan “Seng meh solat ki lho opo?”, namun A 
tidak menjawab dan hanya melihat wajah temannya. Peneliti kemudian 
menjawab, “Adzan”. A mengulangi, “Adzan” sambil melihat wajah 
temannya. Teman menjawab, “Udu, seng sijine”.  
Peneliti mengatakan “Qomat”, A kemudian menanggapi dengan “Oh, 
heeh, Qomat” sambil melihat wajah temannya. Teman menjawab, “Ora, 
seng sijine Qomat to, Allah eh, sijine neh ki opo mal”. A hanya menatap 
temannya sambil mengunyah makanan dan mengatakan “Allah”. 
Kemudian peneliti menyuruh A untuk menghitung jumlah botol minum 
yang ada di atas meja. A pun berhitung, “Satu, dua tiga, gini lho” sambil 
mengangkat tiga jarinya. Peneliti mengatakan, “Ya ngene ki lho tiga”, 
peneliti pun mengangkat tiga jari. Peneliti pun bertanya, “Kalo tujuh 
gimana?”. A dan teman-temannya mengangkat satu tangan, peneliti 
mengatakan “Tangannya satu lagi, coba sekarang di hitung jarinya ada 
berapa”. A pun menghitung jarinya, “Satu, dua, tiga...”, peneliti bertanya, 
“Ada berapa jarinya semuanya?”. A hanya diam dan menatap peneliti. 
Kemudian teman A mengatakan, “14, ada 14 tanganne”.  
A kemudian berdiri mengambil minum di atas meja dan memberikan es teh 
milik temannya. Setelah itu, A memberikan roti bakar pada teman 
sebelahnya dan menyuapi. A memanggil peneliti, “Mbak” dan menyuapi 
teman sebelahnya kemudian mereka tertawa. A mengatakan “Entek”, 
teman sebelah A mengambil snack milik A dan membukanya. A kemudian 
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Melakukan kontak mata, membuat gerakan 
isyarat (mengangkat alis, menggerakan 
kepala) 
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Melakukan kontak mata, dapat berbicara 
satu kata, vokal jelas 
Melakukan kontak mata, dapat berbicara 
satu kata, vokal jelas 
Melakukan kontak mata, dapat berbicara 
satu kata, vokal jelas 
 
Dapat berbicara lima kata, vokal jelas, 
membuat gerakan isyarat (berhitung dengan 
jari) 
 
 
Dapat berbicara tiga kata, vokal jelas, 
melakukan kontak mata 
 
 
 
Dapat berbicara dua kata, vokal jelas, 
ekspresi wajah (tertawa) 
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membagi snack dengan teman sebelahnya. Kemudian teman A ingin 
membuka tempat minum milik temannya karena teman tidak dapat 
membuka. Saat dicoba beberapa kali, tutup tempat minum tidak dapat 
dibuka. A kemudian mencoba membukanya namun masih sulit. Teman 
sebelah A mengatakan, “Tak gojeki mal” dan mereka berdua berusaha 
membuka tutup tempat minum bersama. A memegangi badan tempat 
minum, dan teman yang memutar tutupnya. Setelah mencoba beberapa 
kali, namun belum dapat terbuka. Peneliti mengatakan “Pake lap itu” 
sambil melihat lap yang tergantung di belakang pintu. Teman A langsung 
berdiri mengambil lap. Sedangkan A kemudian menyodorkan jaketnya dan 
mengatakan “Nyoh..susah”. Teman A membuka menggunakan lap, 
kemudian A mengatakan “Iso ra” sambil melihat ke arah temannya. 
Setelah beberapa saat, akhirnya tutup botol minum terbuka. Kemudian A 
menghabiskan snacknya, setelah habis A mengambil dompet dari dalam 
tas dan mengeluarkan kepingan mainan. Peneliti bertanya “Ada berapa itu 
semuanya?”, A mengatakan “Empat, empat ki lho”. Peneliti mengatakan 
“Coba itung lagi”, A pun berhitung “Satu, dua, empat, lima, enem, enem” 
sambil memegang kepingan dan melihat ke peneliti. Peneliti bertanya, 
“Jadi lima apa enem?”, A pun menjawab “Lima ya” sambil memasukan 
kepingan mainan ke dalam dompet. Kemudian A mengatakan “Aku es” 
sambil menyeruput es teh yang ada di mejanya.  
Teman sebelah A mengatakan, “Mal, teh mu bocor lho mal”, A kemudian 
mengambil es tehnya dan mengatakan “Waaaaaa” kemudian menyeruput 
kembali es tehnya.  
Setelah jam istirahat selesai, A dan teman-teman membereskan meja 
dengan membuang semua sampah bekas snack. Kemudian A duduk 
dengan tangan dilipat di atas meja dan kepalanya menunduk. Teman 
perempuan A menghampiri dan menepuk pundak A. Teman sebelah A 
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Pendengaran baik, mendengarkan lawan 
bicara, merespon lawan bicara, dapat 
berbicara empat kata, vokal jelas 
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bicara, merespon lawan bicara, dapat 
berbicara satu kata 
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mengatakan “Awas utah neh lho engko...awas Taa, engko umbene utah 
kabeh” karena melihat botol air minum milik A yang terbuka di atas meja. A 
kemudian meminum air yang ada di dalam botol sambil berdiri. Setelah itu, 
A meletakkan botol dan ia membuka sabuknya kemudian di letakkan di 
kursi. Setelah itu A berjalan keluar kelas dan membuang air minumnya. 
Kemudian saat berjalan masuk ke kelas, A mendekati salah satu teman 
dan mengelus kepalanya, meletakkan snack di atas meja, kemudian 
menyodorkan snack ke mulut temannya namun teman menggeleng. A 
kemudian mendorong pelan kepala temannya dan kembali mengelus-elus 
kepala teman. Setelah itu, ia berjalan ke kursinya dan duduk. Kemudian 
teman sebelah A meledek A dengan mengatakan, “Pindah ke kelas 1, 
kelaske 1” sambil melihat wajah A. A kemudian cemberut dan mengangkat 
salah satu tangan seperti ingin memukul dan memegang leher temannya 
namun teman menghindar dan terus meledek. A kemudian merengek dan 
memukul pelan temannya. Teman A terus mengatakan “Kae lho kelaske 1 
kae”. A ingin memukul temannya namun teman memegangi tangannya 
dan A terus merengek dengan wajah kurang suka. Kemudian A melipat 
satu tangan dimeja dan meletakan kepala di atas tangannya. Melihat A 
seperti itu, teman A makin meledek A sambil tertawa dan bernyanyi satu-
satu kusayang ibu. Namun A terus merengek dan meletakan kepala di 
atas tangan dimeja. Kemudian teman A mengambil buku, A mengangkat 
kepalanya dan menjilat tangannya kemudian mengoleskan di buku 
temannya sambil mengatakan “Tak idu” kemudian meletakkan kepalanya 
lagi diatas meja. Teman A mengatakan “Hih di ke’i idu ik”. Guru kemudian 
menegur A dan mengatakan, “Mal mandi o dulu mal”. A pun mengangkat 
kepalanya dan tersenyum melihat ke teman sebelahnya.  
 
Guru mengatakan “Sing mandi A apa iyan?”, A kemudian menunjuk teman 
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Melakukan sentuhan (mengelus kepala 
teman) 
 
Melakukan sentuhan (mendorong pelan 
kepala teman dan mengelusnya) 
 
Ekspresi wajah (cemberut), membuat 
gerakan isyarat (ingin memukul), melakukan 
sentuhan (memegang leher teman) 
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ekspresi wajah (cemberut) 
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Pendengaran baik, mendengarkan lawan 
bicara, ekspresi wajah (tersenyum), 
melakukan kontak mata 
Membuat gerakan isyarat (menunjuk), 
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sebelahnya dan mengatakan “Iyan” sambil tertawa.  
 
 
 
Guru kemudian bertanya lagi, “Mau pulang duluan ya, siapa yang mau 
pulang”. A kemudian menjawab, “Iyan pak, pulang iyan” sambil tertawa. 
Teman A menanggapi dengan, “Ora denk, udu aku pak”. Guru kemudian 
menyuruh seluruh siswa untuk mengeluarkan buku tulis. Setelah itu, guru 
menyuruh siswa untuk mengumpulkan buku ke meja guru. Guru pun 
menuliskan kalimat yang harus disalin oleh siswa. Setelah guru selesai 
menulis kalimat, guru memanggil siswa satu persatu untuk mengambil 
buku tulis dan mengerjakan tugas. A langsung mengeluarkan tempat 
pensil dan menyalin tulisan. Saat akan menulis, teman sebelah A 
mengambil tempat pensil A. A pun mengatakan “Ojo to yan”, teman 
mengatakan “Aku njilih pensil, kene”. A pun mengambil tempat pensilnya 
dan memberikan pensil ke teman dan mengatakan “Iki pensil”. Teman pun 
menerima dan mulai menulis. Saat sedang menulis, teman sebelah A 
mengusili dengan memukul-mukulkan pensil ke buku tulis A. A pun 
mengatakan “Iyaaan ki lho” sambil wajahnya merengut. Teman di depan A 
pun mengatakan “Iyan nakal, jangan yan”. Teman A hanya tertawa dan A 
kemudian melanjutkan menulis. A dapat menyalin tulisan sesuai dengan 
contoh kalimat yang ditulis oleh guru. Tulisan A pun rapi, dapat dibaca dan 
huruf-huruf berada sesuai dengan kotak yang ada pada buku tulisnya. A 
kemudian selesai lebih dulu dibandingkan teman-temannya dan kemudian 
buku di kumpulkan di meja guru. Teman sebelah A bertanya, “Lho uwes to 
mal”, A mengatakan “Uwes aku, rul kowe ngendi ?” sambil A melihat ke 
teman di depannya. Teman mengatakan “Belum selesai ini”. 
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berbicara satu kata, vokal jelas, eskpresi 
wajah (tertawa) 
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bicara, merespon lawan bicara, dapat 
berbicara tiga kata, vokal jelas, ekspresi 
wajah (tertawa) 
 
 
 
 
Dapat berbicara tiga kata, vokal jelas 
 
Pendengaran baik, mendengarkan lawan 
bicara, merespon lawan bicara, dapat 
berbicara dua kata, vokal jelas 
Dapat berbicara tiga kata, vokal jelas, 
ekspresi wajah (merengut) 
 
Kemampuan menulis (menyalin tulisan), 
bahasa tulis jelas (dapat terbaca dan rapi) 
 
 
Pendengaran baik, mendengarkan lawan 
bicara, merespon lawan bicara, dapat 
berbicara lima kata, vokal jelas, melakukan 
kontak mata 
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 A mengatakan, “Endi ndelok, woo urung iki”. Teman pun melanjutkan 
menulis. A pun bertanya kepada guru, “Istirahat pak”. Guru menanggapi 
dengan, “Isitrahat terus tadi kan udah”. A hanya tersenyum dan teman 
sebelah A ikut menanggapi dengan “Lho kan isitrahat lagi to pak, udah jam 
segini”. Guru bertanya, “Emang sekarang jam berapa, kamu ngerti po yan 
?”. A kemudian menanggapi, “Jam satu” sambil melihat ke arah jam 
dinding. Guru berkata,”Kok jam satu, diliat yang bener angkanya berapa 
itu”. Teman A berkata, “Seng panjang di angka 8, jam 8 ya pak” sambil 
tertawa. A pun ikut tertawa dan mengatakan “Jam 8”. Guru mengatakan 
“Ojo ngawur to, istirahat ki jam 11. Jarum panjangnya di angka 12, jarum 
pendek di angka 11”.  
A pun mengatakan, “Isitrahat pak”. Guru bertanya, “Mana punya mu, wes 
rampung”. A pun berdiri dari kursinya dan berjalan ke meja guru sambil 
melihat wajah guru dan mengatakan “Uwes, iki pak”, sambil mengangkat 
bukunya. Guru mengatakan, “Ya sana boleh istirahat”.  
 
A pun tersenyum dan mengatakan “Yeee, istirahat yan, uwes rampung” 
sambil melihat temannya. A kemudian keluar kelas dan berjalan menuju ke 
aula.      
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2. Observasi di Rumah  

a. Observasi Pertama (Oktober 2017) pukul 16.30 – 18.00 

Hasil Observasi Koding Indikator Perilaku 

Peneliti datang ke rumah A pada sore hari. Saat peneliti datang, A melihat 
dan langsung menghampiri peneliti di teras depan rumah, kemudian 
berjabat tangan atau salim dan memanggil “Mbak...Buu ono mbak e bu”. 
Adik A pun langsung datang dan memeluk peneliti. A dan adiknya sedang 
bermain bersama, mereka sedang bermain kartu bergambar. A pun 
menatap peneliti dan menyuruh untuk masuk, “Mbak, masuk, duduk” 
sambil menunjuk kursi sofa. Peneliti pun duduk di ruang tamu. A masuk ke 
dalam dan mengambil handphone. Kemudian A menghampiri peneliti dan 
duduk di samping peneliti, menatap peneliti dan mengatakan, “Ki mbak 
handphone, game”. Sambil A membuka aplikasi games. Peneliti bertanya, 
“Handphonenya siapa itu?” ..”Hapene bapak, mainan mbak”. A pun 
memainkan games seorang anak berlari di rel kereta mencari koin. Saat 
sedang bermain, A nampak serius. Peneliti pun bertanya, “Itu main apa 
si?”, A pun menjawab, “Iki mbak, lari wong e” sambil matanya tetap 
menatap pada layar handphone. Adik A duduk di sebelah A dan ingin ikut 
bermain, ia mengatakan, “Aku mas, aku saiki main”. A menjawab, “Engko 
sek, bar iki” sambil matanya tetap melihat ke layar handphone. Peneliti 
pun mengeluarkan buku mewarnai dan pensil warna untuk adik. Peneliti 
mengatakan “Nih mbak bawa buku mewarnai, kamu mau gak?”, adik pun 
menjawab “Mau, aku bisa mewarnai”. Ia pun senang dan mewarnai 
gambar jerapah. Sementara A masih sibuk bermain games. Tak lama ibu 
A pun datang, dan peneliti mengobrol dengan ibu A.  
Saat peneliti sedang mengobrol, adik mencolek tangak peneliti sambil 
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mengatakan, “Mbak ni mbak liat, udah tak kasih warna”..”Oh ya bagus, lagi 
dikasih warna lain, semua ya di warnain ya”..”Yaa”, adik kembali 
mewarnai. A kemudian berkata, “Ki lho bii, menang, akeh”. Adik tidak 
menanggapi dan terus mewarnai. Kemudian A memanggil peneliti, “Mbak, 
iki mbak, menang”..”Oh yaa, dapet koin banyak ya”..”Hooh”. Adik A 
kembali menunjukan hasil mewarnainya, “Mbak ini mbak liat”, peneliti 
menanggapi, “Iya kayak gitu, yang penuh ya warnanya”. Ibu kemudian 
mengatakan, “Yang rapi to bii kalo mewarnai, di dalem garis gitu lho, 
jangan keluar-keluar”. Adik menjawab, “Ben to, aku rak iso mewarnai kok”. 
A pun ikut menanggapi, “Woo, robi, rak iso”. Adik menjawab, “Yo rak popo 
to, woo. Aku to sekarang main” sambil merebut handphone yang sedang 
dipegang A. A pun mengatakan “Iyo, iyoo, ki bii”. Kemudian adik A 
bermain games di handphone. A duduk di samping adik melihat adiknya 
bermain dan mengatakan, “Walah kalah bii bii”. Namun adik tidak 
menjawab. A pun masuk ke dalam dan mengambil buku dan spidol. 
Kemudian A mengatakan, “Mbak ki buku, nulis” sambil melihat ke peneliti. 
Peneliti  bertanya, “Mau nulis apa?”. Ibu pun menanggapi “Itu senengnya 
nulis mbak, tapi gak tau dia yang ditulis apa, gak bisa baca kan itu. Mas 
kamu nulis apa?”. A menjawab “P..nulis iki lho” sambil menunjukkan huruf-
huruf yang ditulisnya. A pun membuat huruf-huruf, bentuk bulat dan kotak. 
Melihat itu, adik I pun ingin ikut menulis, dan mengatakan “Aku juga bisa 
nulis, ki buu hape ne”. Kemudian adik memberikan handphone ke ibu dan 
mengambil tas sekolahnya. Adik kemudian duduk di depan A dan 
mengeluarkan buku tulisnya. A pun bertanya “Bii, ngopo? Aku iso nulis”. A 
kemudian menggambar kotak dan di dalam kotak ada gambar orang. A 
kemudian memanggil peneliti, “Mbak..mbak ki mbak e ki” sambil menatap 
dan tersenyum.  
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Ibu menanggapi dengan, “Oh kamu gambar mbak e to mas”. A pun 
mejawab “Hooh ki mbak e” sambil menunjuk gambar yang dibuatnya dan 
tersenyum.  
Adik pun ikut menulis di buku tulisnya, membuat bentuk bulat dan 
mengatakan “Ki bulet-bulet mbak”. Peneliti mengatakan “Oh iya itu bentuk 
bulat ya kayak apa ya, kayak bola”. Adik menjawab “Hooh mbak koyo bal”. 
A pun menanggapi “Obi ra iso main bal, aku iso”.  
 
Peneliti menjawab “Oh bisa main bola to, wih keren”, A mengatakan 
sambil melihat peneliti, “Hooh aku iso”. A kemudian membuat banyak 
huruf dan bentuk bulat serta kotak. Huruf yang dibuat A adalah huruf P. A 
juga menggambar mobil dan kapal. Ketika ditanya oleh ibu, A dapat 
menyebutkan, “Gambar apa itu mas?”.. “Mobil”..”Kalo yang itu gambar 
apa?”.. “Kapal”. Peneliti kemudian memberikan buku mewarnai dan 
menbalkan huruf pada A, sedangkan untuk adik, peneliti memberikan buku 
menempel. A sangat senang kemudian mengatakan, “Ki buku mbak, 
warnai” sambil melihat peneliti dan tersenyum lebar. Peneliti mengatakan 
“Iya itu buat A, diwarnai ya gambarnya, terus ditebelin ini hurufnya”. A pun 
tersenyum dan mengatakan, “Iyaa mbak”, kemudian mulai mewarnai 
gambar mobil.  
 
 
 
Ibu bertanya kepada A, “Mas itu warna apa?”..”Merah”..”Kalo yang itu 
warna apa?”..”itam”. ibu mengatakan “Tau mbak dia kalo warna, bisa 
bedainnya. Cuma huruf sama angka yang belum bisa semua”.  
A kemudian mengatakan “Mbak, iki ban” sambil menunjuk gambar ban 
mobil. Peneliti menanggapi dengan, “Iya itu ban, warna apa ya kalo ban”. 

B1, B2, 
B3, A1, 
A2, C1 
 
 
 
A1, A2,  
 
A1, A2, 
C2 
A3 
B1, B2, 
B3, A1, 
A2 
 
A1, A2, 
C2, C1 
 
B1, B2, 
B3, A1, 
A2, C1 
 
B1, B2, 
B3, A1, 
A2 
A1, A2, 
C3 
 

Pendengaran baik, mendengarkan dan 
merespon lawan bicara, dapat berbicara tiga 
kata, vokal jelas, ekspresi wajah 
(tersenyum) 
 
 
Dapat berbicara enam kata, vokal jelas 
 
Dapat berbicara enam kata, vokal jelas, 
melakukan kontak mata 
Kemampuan menulis (huruf tertentu yaitu P) 
Pendengaran baik, mendengarkan lawan 
bicara, merespon lawan bicara, dapat 
berbicara dua kata, vokal jelas 
 
Dapat berbicara empat kata, vokal jelas, 
melakukan kontak mata, ekspresi wajah 
(senang, tersenyum lebar) 
Pendengaran baik, mendengarkan lawan 
bicara, merespon lawan bicara, dapat 
berbicara dua kata, vokal jelas, ekspresi 
wajah (tersenyum) 
Pendengaran baik, mendengarkan lawan 
bicara, merespon lawan bicara, dapat 
berbicara dua kata, vokal jelas 
Berbicara tiga kata, vokal jelas, membuat 
gerakan isyarat (menunjuk gambar) 
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A kemudian mengambil warna hitam. Setelah mobil selesai diberi warna, A 
kemudian menebalkan titik-titik dibawah gambar mobil. Adik A ikut 
mewarnai gambar di buku yang diberikan oleh peneliti. Adik mengatakan 
“Mbak, ini ikane uwes”. Peneliti mengatakan, “Wah bagus ya, di warnain 
semua”. A kemudian melihat peneliti dan mengatakan “Mbak iki uwes” 
sambil menutup buku dan memberikan ke peneliti. Peneliti mengatakan, 
“Itu buat A, disimpen ya dari mbak, nanti di warnai gambar-gambar yang 
lain”. A kemudian melihat peneliti dan mengatakan “Duwek’ku mbak” 
sambil tersenyum dan memeluk buku mewarnai. Peneliti mengatakan, “Iya 
itu buat A”.  
A kemudian berkata kepada adiknya sambil melihat wajahnya, “Bi, 
duwekku iki, dike’i mbak e” sambil tersenyum. Adik A menjawab, “Aku yo 
dike’i mbak e iki, tak lebok’ke tas ah”. Adik A kemudian memasukkan buku 
ke dalam tas. A pun ikut-ikutan adik dengan memasukkan buku ke dalam 
tas sekolahnya. A kemudian mengambil poster angka dan diletakkan 
dilantai. Ibu bertanya kepada A, “Mas itu angka berapa?”, A menjawab, 
“Atu”..”Terus..” ..”Dua, tiga...”. “Abis tiga berapa?”, A terdiam lama, ibu 
kemudian mengatakan “Em...”, A melanjutkan “Empat, lima” sambil 
menunjuk angkanya.  
Setelah itu, terdengar suara adzan magrib. Ibu menyuruh adik A yang 
kedua dan ketiga untuk sholat di masjid bersama ayahnya. Adik A yang 
kedua berangkat ke masjid, sedangkan adik A yang ketiga tidak mau dan 
memilih sholat dirumah saja. A kemudian mengatakan, “Mbak sholat”. 
Peneliti mengatakan “Iya sholat yuk, uda magrib”. Adik mengatakan “Kamu 
sholat dimana mbak?” peneliti menjawab “Di rumah aja, tak sholat disini 
boleh gak”. Adik menjawab “Boleh, itu disitu sholatnya” sambil menunjuk 
kamar. A mengatakan, “Mbak neng ndi?”, peneliti menjawab “Sholat 
dirumah aja”. Peneliti meminta izin untuk sholat Maghrib. Ibu 

 
 
 
C2, A1, 
A2 
 
C2, A1, 
A2, C1 
 
C2, A1, 
A2, C1 
 
 
 
B1, B2, 
B3, A1, 
A2, C3 
 
 
 
 
A1, A2 
 
 
 
A1, A2 
 
 

 
 
 
Melakukan kontak mata, dapat berbicara 
tiga kata, vokal jelas 
 
Melakukan kontak mata, dapat berbicara 
tiga kata, vokal jelas, ekspresi wajah 
(tersenyum) 
Melakukan kontak mata, dapat berbicara 
lima kata, vokal jelas, ekspresi wajah 
(tersenyum) 
 
 
Pendengaran baik, mendengarkan lawan 
bicara, merespon lawan bicara, dapat 
berbicara lima kata, vokal jelas, membuat 
gerakan isyarat (menunjuk angka) 
 
 
 
Dapat berbicara dua kata, vokal jelas 
 
 
 
Dapat berbicara tiga kata, vokal jelas 
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mempersiapkan sajadah dan mengantarkan peneliti ke kamar mandi. Saat 
peneliti akan wudhu, A dan adik mengikuti di belakang peneliti. A 
kemudian mengatakan “Mbak, pelem akeh” sambil mengambil mangga 
yang terletak di atas meja di depan kamar mandi. A mengatakan sambil 
tertawa kemudian mengatakan kepada adik “Akeh yo bi pelem’e”. Adik 
menjawab “Heeh”. Setelah peneliti wudhu, adik dan A ikut sholat bersama. 
Setelah sholat, A dapat melipat sajadahnya sendiri. Setelah sholat, peneliti 
kembali ke ruang tamu. Di ruang tamu, ibu sudah menyuguhkan biskuit 
dan minum. A kemudian mengatakan, “Mbak, minum mbak” sambil 
menunjuk gelas di atas meja. Peneliti mengatakan, “Iya diminum ya”. 
Setelah itu, A menunjuk kaleng biskuit dan mengatakan “Maem mbak”. 
Adik A juga mengatakan, “Ambil mbak, maem”. Peneliti pun mengambil 
biskuit. Setelah itu, peneliti pamit kepada ibu, A dan adik. Peneliti 
mengatakan, “Mbak pulang dulu ya, kapan-kapan main lagi”. Peneliti 
mengajak adik dan A tos. Saat peneliti pulang, A dan adik melambaikan 
tangan dan berkata, “Dada mbak, dadaaaa” sambil tersenyum.             

 
A1, A2, 
C1, A1, 
A2 
 
 
 
A1, A2, 
C3 
A1, A2, 
C3 
 
 
C4, C3, 
C1 

 
Dapat berbicara tiga kata, vokal jelas, 
ekspresi wajah (tersenyum), dapat berbicara 
empat kata, vokal jelas 
 
 
 
Dapat berbicara dua kata, vokal jelas, 
membuat gerakan isyarat (menunjuk gelas) 
Dapat berbicara dua kata, vokal jelas, 
membuat gerakan isyarat (menunjuk gelas) 
 
 
Melakukan sentuhan (tos), membuat 
gerakan isyarat (melambaikan tangan), 
ekspresi wajah (tersenyum) 
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KODING 

 

1. Komunikasi Verbal 
 
Kemampuan Bicara dan Menulis 
A1 : Kemampuan berbicara 
A2 : Kejelasan vokal  
A3 : Kemampuan menulis 
A4 : Kejelasan dalam menulis 
 
Kemampuan mendengar  
B1 : Kemampuan pendengaran 
B2 : Mendengar lawan bicara 
B3 : Merespon lawan bicara 
 

2. Komunikasi Non Verbal 
C1 : Ekspresi wajah 
C2 : Melakukan kontak mata 
C3 : Melakukan gerakan isyarat 
C4 : Melakukan sentuhan 
C5 : Penggunaan ruang dan jarak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

324 
 

 
 
 
 

 
LAMPIRAN 4 

INFORMED CONSENT 
PARTISIPAN 
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LAMPIRAN 5 
SURAT BUKTI PENELITIAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


