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PEDOMAN WAWANCARA 

I. LATAR BELAKANG  

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

Kehidupan keluarga 

subjek 

(Perkawinan) 

a. Sudah berapa lama 

menikah 

b. Bagaimana 

kehidupan di awal 

pernikahan sebelum 

memiliki anak 

c. Dengan siapa saja 

subjek tinggal  

  

Kehidupan sosial subjek 

a. Relasi subjek dengan 

keluarga besar 

(orangtua, mertua, 

saudara kandung, 

saudara ipar dll) 

b. Relasi subjek dengan 

orang lain atau 

tetangga di 

lingkungan sekitar 
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c. Relasi subjek dengan 

teman subjek 

Proses memiliki anak 

a. Usia pernikahan saat  

memiliki anak 

b. Bagiamana perasaan 

subjek ketika 

mengetahui akan 

memiliki anak  

c. Bagaimana proses 

kehamilan 

d. Bagaimana proses 

melahirkan 

  

 

II. STRES PADA SUBJEK YANG MEMILIKI ANAK DISLEKSIA 

 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

kehidupan subjek 

setelah memiliki anak 

(perkembangan anak) 

a. Bagaimana 

perkembangan anak 

saat bayi 

b. Kapan subjek 

  



123 
 

 
 

merasa bahwa ada 

masalah dalam diri 

anak 

c. Bagaimana reaksi 

subjek saat 

mengetahui anak 

menyandang 

disleksia 

d. Apa yang dilakukan 

subjek 

Relasi subjek dengan 

keluarga 

a. Bagaimana reaksi 

keluarga (suami dan 

keluarga besar) 

terhadap subjek 

setelah mengetahui 

bahwa anak subjek 

menyandang 

disleksia 

b. Bagaimana peran 

keluarga terhadap 

subjek dan anak 

disleksia  

  

Relasi subjek dengan    
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orang sekitar 

a. Bagaimana perilaku 

tetangga terhadap 

subjek setelah 

mengetahui kondisi 

anak subjek 

menyandang 

disleksia 

b. Bagaimana perilaku 

teman subjek 

terhadap subjek 

setelah mengetahui 

kondisi anak subjek 

menyandang 

disleksia 

Masalah yang timbul 

dan membuat subjek 

tertekan 

a. Hal apa yang paling 

membuat subjek 

tertekan setelah 

mengetahui kondisi 

anak 

b. Bagaimana subjek 

merawat dan 
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mengasuh anak 

disleksia 

Gejala stres 

a. Apa yang subjek 

rasakan saat  

menghadapi 

masalah pada anak 

disleksia 

b. Apakah 

mempengaruhi fisik 

dan hubungan 

dengan orang lain 

serta keluarga 

  

 

III. COPING STRES 

 

Pertanyaan Jawaban Intensitas 

Jenis coping yang 

digunakan 

a. Saat subjek 

mengalami stres, apa 

yang dilakukan 

subjek untuk 

menyelesaikan 
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permasalahan 

b. Bagaimana  cara 

subjek untuk 

menenangkan 

perasaan  

Alasan penggunaan 

coping 

Mengapa subjek 

melakukan hal-hal 

tersebut 

  

Faktor pendukung 

a. Apa yang membuat 

subjek dapat 

melewati masalah 

b. Bagaimana peran 

serta keluarga dan 

orang sekitar  

  

Faktor penghambat 

Apa yang membuat subjek 

merasa kesulitan dalam 

menyelesaikan masalah 
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PEDOMAN OBSERVASI 

Kondisi fisik subjek 

 

 

 

 

 

Mimik wajah yang sering 

muncul      

 

 

 

 

 

Cara subjek berkomunikasi 

dengan anak 

 

 

 

 

Cara subjek berkomunikasi 

dengan anggota keluarga lain 

 

 

 

 

Cara subjek berkomunikasi 

dengan orang lain di sekitar 

 

 

 

 

Perilaku yang muncul saat 

berinteraksi dengan anak     
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Perilaku yang muncul saat 

berinteraksi dengan keluarga 

 

 

 

 

Perilaku yang muncul saat 

berinteraksi dengan orang 

lain di sekitar 
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Tabel 11 

Pedoman Koding Subjek 1 

No Kehidupan subyek (A) Koding 

Stressor   

a. Stressor Internal Aa 

b. Stressor Keluarga Ab 

c. Stressor Masyarakat Ac 

Gejala Stres  

a. Gejala Stres Fisik GS1 

b. Gejala Stres Kognitif GS2 

c. Gejala Stres Emosional GS3 

d. Gejala Stres Perilaku GS4 

 

No Coping (B) Koding 

Emotion Focused Coping   

1. Positive Reappraisal EFC1 

2. Accepting Responsibility EFC2 

3. Self-control EFC3 

4. Escape-avoidance EFC4 

5. Distancing EFC5 

Problem Focused Coping   

1. Planful problem solving PFC1 
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2. Confrontive coping PFC2 

3. Seeking social support PFC3 
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Tabel 12 

VERBATIM SUBJEK 1 

Minggu, 15 April 2018 Pukul 21.00 

PERTANYAAN JAWABAN KODING TEMA KET 

Halo tante, sorry ya 

tan malam-malam 

ganggu 

Halo halo, nggak papa 

kok kan emang tante 

bisanya jam segini hehe 

   

Hehe, siap tan,  

Tante baru pulang 

ini? 

Iya nih vi, dari Demak 

ada acara di sana, ini tapi 

udah bersih-bersih kok 

udah nyantai 

   

Oke tante, makasih 

ya tan waktunya 

buat saya 

Sama-sama, gapapa    

Tante, malam ini 

kita ngobrol-ngobrol 

ya  

Boleh vi    

Ini anak-anak pada 

dimana tante? 

Kayaknya sih pada keluar 

makan tiga-tiganya 

hahaa, 

Lagi komplit yang besar-

besar ada semua, jadi 

yang kecil diajak keluar 

sama mas-mas  nya hehe 
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Oh gitu tan, wah 

kalau jaraknya jauh 

gitu enak ya tan, 

kakak-kakaknya 

sudah bisa 

mengurus yang 

bontot 

Iya lumayan, di rumah 

aku masih ada temennya 

anakku yang bontot, tapi 

kalau aku lagi repot, mas-

masnya bisa bantuin aku 

ngurusin haha 

   

Iya bener tante, 

ngomong-ngomong 

tante dulu menikah 

tahun berapa ? 

1992 vi, kamu aja belum 

lahir kan? Haha 

   

Bener tante kok 

tahu? 

Kamu kan seumuran 

sama anakku yang 

pertama, 24 kan? Berati 

kan 1993 

   

Iya bener tante haha Hahaha    

Tante ceritain dong, 

kehidupan 

pernikahan di awal-

awal dulu sebelum 

punya anak-anak 

Dulu ya lagi seneng-

senengnya manten anyar 

kan vi, angan-angannya 

banyak. Anak pengen 

punya lebih dari satu lah, 

pengen punya bisnis 

sendiri juga. Ya 

Alhamdulillah sekarang 
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anak lebih dari satu,  ada 

juga sih bisnis sendiri, 

tapi yang kandas 

pernikahanku hahaha 

Oh gitu ya tante, 

maaf tante boleh tau 

kapan itu pisahnya 

dengan om? 

Tahun 2010 an deh 

kayaknya, pokoknya saat 

anakku yang bontot umur 

2 tahunan deh.  

   

Sebelum pisah, 

hubungan tante 

dengan keluarga 

besar bagaimana 

tante? 

Oh ga ada masalah sih, 

dengan keluargaku aku 

akur-akur, kami keluarga 

yang kompak,  

Kalau dengan keluarga 

suamiku juga akur-akur 

saja sih sebenernya, ga 

ada masalah. Cuman 

memang suamiku khilaf 

haha dan aku gabisa 

terima, jadi kita memilih 

pisah. Sebenernya pun 

aku dan suamiku juga 

pasangan yang harmonis 

sih kala itu.  

   

Oke, kemudian Anak kedua itu tahun     
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memiliki anak 

pertama 1993 tadi 

ya tante berarti, 

kemudian anak 

kedua dan ketiga 

tahun berapa tante? 

1997,  nah anak ketiga 

yang agak beda ini lahir 

tahun 2008 vi, jaraknya 

jauh sih hehe 

Berati si N ini 

sundulan dong tan? 

hehe 

Iyaa bener, harusnya udah 

cukup dua anak, tiba-tiba 

dapatlah lagi  si N hehe 

   

Tante dulu 

bagaiman sih proses 

kehamilannya tante 

waktu mengandung 

N? 

Aku ga doyan makan 

sampe hampir umur tujuh 

bulan. Bener-bener beda 

dengan kakak-kakaknya 

dua. Kalau berdua itu aku 

badak bener, nah kalau si 

N bener-bener aku mual-

mual muntah ga bisa 

masuk apa-apa. Tujuh 

bulan baru doyan makan 

   

Oh gitu tante, tapi 

rutin periksa tan? 

USG juga ya? 

Waktu pertama minta 

USG ga di kasih, udah 

mau masuk bulan ke 

lima. Aku pindah dokter 

yang lama aja, dokter 
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kakak-kakaknya. Waktu 

di USG, ternyata placenta 

menutupi jalan lahir, jadi 

placentanya di bawah. 

Pada saat itu kan 

harusnya, saat kepala 

anak di bawah, placenta 

kan naik ke atas, nah dia 

enggak nih, jadi tetap 

desak-desakan dengan 

ari-ari nih si N. Akhirnya 

aku dikasih terapi, dengan 

minum obat. Cuman, 

dokter bilang pasti kalau 

dengan obat ini, pasti ada 

kontraksi, nah aku 

takutnya dia prematur 

juga kayak kakak 

pertamanya, jadi aku 

bener-bener ga boleh 

macem-macem, ga boleh 

angkat berat-berat, ga 

boleh gendong-gendong, 

ga boleh nyupir. Untung 

ada pembantu kita sih. 
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Oh gitu ya tan? 

Terus proses 

melahirkan N 

bagaimana itu tan? 

Nah, sampai akhirnya, 

pada saatnya, dokter 

bilang, ini kalau bisa naik 

dikit aja placentanya, bisa 

normal lahirannya, tapi 

kalau masih nutup, harus 

operasi. Aku tiap malam 

doa dong, masa kakak-

kakaknya dua normal 

semua, ini kok pake acara 

caesar, kan eman-eman 

ya vi. Terus akhirnya, pas 

2 minggu terakhir periksa 

itu, pas USG placentanya 

naik dikit dan ada celah, 

berarti bisa normal. 

Paling cepet tu dia 

lahirannya diantara 3 

anak. Baru kerasa, jam 7  

aku ke rumah sakit, 

duduk-duduk eh  

ketubanku pecah,  begitu 

tiduran langsung udah 

mau keluar si bayi terus 

disuruh nyepit sama 
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susternya karena 

dokternya belum datang. 

Lah gimana, orang dia 

mau keluar sendiri masa 

suruh ditahan, dijepit. 

Jadi waktu akhirnya lahir, 

N tu kepalanya lonjong 

kayak di vacuum.  Itu 

lucu lo, jadi dokternya 

datneg-dateng belum 

pakai pakaian bedah, 

udah keluar aja tinggal 

dibawa aja gitu bayinya 

haha. Terus baru tau 

waktu nyusuin, kok 

anakmu kok mletot ya 

kepalanya. Jadi 

kepalanya, penyok gitu, 

ternyata katanya gara-

gara desak-desakan 

dengan ari-ari gitu.  

Tapi akhirnya balik 

tante kepala N? 

Mbalik sih, aku pijetin ke 

dukun bayi gitu kan, 

lama-lama balik, tapi 

kalau sekarang dilihat 
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pasti ada bedanya kepala 

sisi kanan dan kiri 

Lalu, gimana tante 

perkembangan N 

selanjutnya waktu 

bayi terus balita? 

Jadi dulu, waktu belajar 

rambatan itu kan, dia mau 

naik kursi tiba-tiba dia 

jatuh kepala duluan. 

Setelah itu muntah-

muntah terus, terus aku 

bawa ke dokter langsung, 

muntahnya udah berhenti.  

Nah terus sambil disuruh 

observasi, kalau anak ini 

setelah dikasih obat dan 

muntah berhenti, apakah 

perilakunya berubah, 

yang semula aktif jadi 

tidak aktif, kalau berubah 

langsung dibawa untuk 

city scan, tapi kalau 

masih aktif, tidak perlu. 

Tenryata N masih 

pecicilan, nari-nari lah, 

kemayu gitu.  Jadi ga aku 

bawa city scan. Cuman 

tidur jangan pakai bantal 
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dulu aja.  

Terus ada efeknya 

sampai sekarang 

tan? 

Sekarang sih sering 

pusing, aku bawa ke 

dokter, katanya ada 

pengapuran otak. Nah, eh 

dia pernah jatuh juga sih 

sama saya, waktu naek 

motor berdua hujan-

hujan, itu kita jatuh lagi, 

nah itu dia sempet pusing 

lagi.  

Tapi sleanjutnya, aku 

rutin pengobatan di 

dokter, akhirnya dicek, 

dan udah ndak pernah 

pusing lagi sih sekarang 

singkat ceritanya gitu.  

   

Lalu, awal mula 

tante ngerasa N 

beda kapan tan? 

TK sebenernya udah 

ngerasa sih, tapi kan aku 

pikir masih tidak papa ya 

vi. Karena TK biasa lah 

gamau nulis, kalau 

gambar dia seneng, tapi 

sampai TK B masih 
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kayak gitu. Masuklah SD 

kelas 1,  nulisnya itu satu 

huruf satu huruf kalau 

nyalin dari papan tulis. La 

tapi yang bener aja, kapan 

beresnya kalau nulis satu-

satu. Akhirnya sering 

ketinggalan.  

Nulis huruf mati huruf 

hidup campur aduk, jadi 

kalau didikte dia gabisa. 

Kalau ditanya guru 

pertanyaan apa 

jawabannya apa tau, 

begitu suruh nulis ya 

gabisa. Suruh baca, 

apalagi.  

Terus, reaksi tante 

setelah mendapat 

laporan dari guru 

tentang N gimana 

tan? 

Reaksiku itu, jadi gini, 

setelah gurunya sering 

laporan kalau dia itu 

nilainya jelek-jelek, 

tulisannya berantakan, 

kalau disuruh baca 

gamau, disuruh nulis 

semua di sambung, 

 

SM 

 

 

 

 

 

 

Stressor dari 

masyarakat/lin

gkungan  

 

 

 

 

Hal yang 

menyebabkan 

ibu stres 
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huruf dia ga bisa, ak 

mulai sering pusing 

kepalanya tuh. Aku 

mikirnya mungkin ya 

masih belum lancar kali 

ya. Tapi lama-lama naik 

kelas dua, masih kayak 

gitu vi. Nah kalau udh 

masuk kelas dua kan 

pelajaran semakin 

susah ya, aku semakin 

stres dan bener-bener 

marah-marah tiap hari, 

kan maksudnya 

tuntutannya juga semakin 

banyak ya,  jadi kan 

gawat banget tuh. 

Sampai akhirnya aku tu 

di rumah mamahku kan 

ngelihat tumpukan-

tumpukan koran nova 

terus aku baca eh 

ndilalah kok ada 

tentang disleksia , eh 

kok mirip N. Akhirnya 

GS1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GS3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gejala stres 

fisik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gejala stres 

mental/ 

emosional 
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aku mutusin cari tahu 

ke psikolog di jogja, 

terus diperiksa di 

lakukan beberapa tes , 

di observasi juga lama, 

ternyata IQ N di atas 

rata-rata, dan positif 

disleksia. Baru ak tau 

kalau anakku beda 

dengan anak lain, 

karena selama ini kan 

aku ngerasa aku tu 

salah apa, kok anakku 

yang ketiga kok “bodo” 

gitu istilah kasarnya,  ga 

kayak kakak-kakaknya. 

Maksudnya, ya kalau 

bodo kan belajar bisa 

pinter ya vi, ini belajar 

aja ga masuk-masuk, ini 

aku salah apa. Gitu sih 

singkatnya.  

PFC1 

 

 

 

 

 

 

SK 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

SI 

Problem 

focused coping 

(planful 

problem 

solving) 

 

 

Stressor 

bersumber 

keluarga 

 

 

Stressor 

internal 

 

 

 

 

Stressor 

internal 

 

 

 

 

 

 

 

Ada keluarga 

mengalami 

gangguan/ 

kecacatan 

 

Persaan 

bersalah, sedih, 

depresi 

 

 

Perasaan 

bersalah 

 

Oh ya ya ya tan, 

terus bisa diceritain 

tante, gimana proses 

Jadi, aku kan dulu rajin 

nih cari info tentang 

disleksia kemana mana, 

 

PFC3 

 

Seeking social 

support 
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tante membimbing 

N dengan kondisi 

yang ada yaitu N 

disleksia ? 

setelah tau N disleksia, 

aku print, aku gunting, 

aku sebarin ke guru-

guru di sekolah. Jadi 

biar, orang lain juga tau 

kalau ada kesulitan 

yang namanya disleksia 

dan itu terjadi di N. Aku 

ga minta dispensasi yang 

di spesialkan banget sih 

ke guru-guru, aku cuman 

minta tolong kalau N itu 

nulisnya maksudnya 

betul, ya dibiarkan saja, 

karena kalau mau nulis 

pabrik jadinya paberik 

atau gimana, maunya 

betul jawabannya tapi 

gara-gara salah tulisan aja 

mereka salahkan, ya ga 

akan dapat nilai bagus 

juga, sambil si N aku ajari 

sendiri di rumah dan 

sambil aku cari-cari 

terapi, jadi ga cuman 

 

 

PFC1 

 

 

 

 

 

 

(mencari info) 

Problem 

focused coping 

(planful 

problem 

solving) 
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terapi aja, tapi juga aku 

sendiri pegang dia 

langsung. Karena, 

disleksia ini kan metode 

nya gabisa satu, aku juga 

harus ikut belajar, dia 

pelajarannya apa, aku 

harus tau juga. 

Terus kalau sehari-

hari, masalah apa 

yang tante temukan 

saat menghadapi N 

Sangat banyak sekali 

miss, terutama waktu aku 

ngajarin N. Aduh pasti 

terjadi keributan hahaha 

   

Oh gitu tan, bisa 

diceritain? 

Jadi, N itu kan banyak 

banget kekurangan ya 

di akademis. Jadi ya 

misalnya aku ngajarin 

dia, dia itu cuman 

bingung  aja diem. Dia 

itu ya kalau yang saya 

baca, dia itu 

pengucapan kata itu 

bingung, apa ya 

istilahnya fonem atau 

apa itu. Jadi misal, 
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sayap dia tulis saya, 

sirip jadi sirip, perut 

jadi berut, jadi bentuk 

huruf dan sumber bunyi 

dia itu gatau. Sampe 

habis penggaris miss, 

aku nggebrak-nggebrak 

meja terus, saking 

gemesnya. Tak tanyai “ 

Kamu itu nulisnya 

jangan nggoda mama 

to, ini apa? Sayam, 

bukan sayap, “  Sampai 

tak lingkari, dek ini m 

bukan p. Dia baru 

bilang, oh salah ya ma? 

Berarti dia kan gatau ya 

vi kalau dia nulis itu 

salah, dia juga gatau 

bacanya. Waktu tak 

suruh ulangin 

bawahnya, dia gabisa 

lagi lo sampe metu apine 

kepalaku, njegrag kabeh, 

emosi tenan. Ya aku tau 

SK 

 

 

 

 

 

GS4 

 

 

 

 

 

 

 

SK 

 

 

 

 

 

 

 

GS3 

Stressor 

bersumber dari 

keluarga 

 

 

 

Gejala stres 

perilaku 

 

 

 

 

 

 

Stressor 

bersumber dari 

keluarga 

 

 

 

 

 

Gejala stres 

mental / 

Ada anggota 

keluarga yang 

bermasalah 
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sih, disleksia memang 

gini, kadang-kadang  

tapi kan manusia kan 

emosi ya vi. Ini posisi, 

aku belum dapet terapi vi, 

belum ketemu sama si 

Lisa. Jadi meskipun aku 

udah tau dia disleksia, 

aku, masih belajarin dia 

sendiri dan belum tahu 

persis yang bener 

gimana. Aku suruh 

Nadia nulis ulang-ulang, 

tapi ya gabisa, aku cari 

artikel juga belum 

begitu banyak.  

Oh pernah juga, dulu kan 

ada guru namanya Bu 

Mira, ada PR halaman 

21, si N ngerjain 

halaman 12, loh aku 

bilang dong “ Dek, kan 

halaman 12 udah lewat, 

masa dikerjakan lagi” 

tapi dia ngotot bener 

 

 

 

 

 

 

 

EFC2 

 

 

 

GS4 

 

 

PFC3 

 

 

 

 

 

 

 

 

emosional 

 

 

 

 

 

 

Emotion 

Focused Coping 

(Accepting 

responsibility) 

mental / emosi 

(aspek 

psikologis) 

Problem Focus 

Coping (Seeking 

Social Support) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perasaan tidak 

mampu 

mengatasi 

masalah/ 

memutuskan apa 

yang harus 

dilakukan 
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kok,terus aku cek buku 

tugas dia bener, 

halaman 12, jadi aku 

iya iya aja. Besoknya, 

sama Bu Mira dicoret 

besar pake bolpoin 

merah, terus dia 

pulang-pulang nulis di 

buku “Bu Mira kejam” 

tapi tulisannya ya 

amburadul gitu hahaha. 

Ya kepala saya ikut 

pusing juga, nilainya 

kan  0 berarti. orang 

salah halaman ternyata. 

Terus aku ketemu sama 

Bu Mira dan 

menjelaskan soal 

disleksia lagi.  

SM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GS1 

 

 

PFC2 

Stressor dari 

masyarakat/lin

gkungan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gejala stres 

fisik 

 

Problem 

focused coping 

(confrontive 

coping) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lalu gimana tante? 

Adakah perubahan 

dengan tante bilang 

ke guru-guru 

Mereka cuman iya-iya 

aja tapi ujung-ujungnya 

ya ga melakukan 

apapun, mungkin 

SM 

 

 

Stressor dari 

masyarakat/lin

gkungan  

Gejala Stres 
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karena ga terlalu 

paham juga soal 

disleksia, dan ga nyari 

tau juga. Aku kepikiran 

lo jadi gabisa tidur 

sampai berapa lama ya? 

Lupa.  Jadi sensitif 

banget aku, marah-

marah kesana kemari, 

salah dikit tak marahi, 

siapa aja tak marahi. 

Terus aku ngakalin, aku 

nyari temen N yang 

pinter dan rajin dan 

kelihatannya baik, tak 

bilangin, “ Shella, tante 

tanya kamu ya masalah 

buku tugas, jadi PR 

halaman berapa tante 

cocokinnya sama 

kamu”  biasanya aku 

telepon mamanya si 

Shella sih.  

Aku pokoknya selalu 

bilang ke guru-guru ga 

GS2 

 

GS1 
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perlu diistimewakan 

sekali, cuman kalau 

maksud yang ditulis 

arahnya benar, tapi ada 

kesalahan penulisan, 

mbok ya dibetulkan. La 

mau sampai kapan juga 

ga bakal dapat nilai 

bagus, kalau digitukan 

terus. Bayangkan, 

misalnya ada pelajaran 

yang ulangannya didikte 

soalnya, nomer 1 

pertanyaan apa, jawaban 

dia tau tapi nuliskannya 

mikirnya setengah mati 

ketinggalan, kelewatan, 

jelek lagi nilainya pasti 

itu. Ga bakal ada 

perubahan kalau 

gurunya gamau tau 

bener tentang disleksia. 

Ya sebenernya yang 

sepuh-sepuh itu lo yang 

kadang-kadang saklek , 
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kaku gitu lo vi kalau 

masalah nilai.  Itu 

sering lo vi, kalau yang 

pelajaran dikte ini, pasti 

dia amburadul banget, 

nomer juga dia ga hafal, 

akhirnya aku bener-

bener maju lagi, kali ini 

lebih serius, aku 

menawarkan, N disuruh 

ngerjakan di ruang 

guru aja sendirian, aku 

foto copy in soal-soal 

nya  pake uangku, jadi 

bener-bener bisa dapat 

waktu yang lebih lama 

dari teman-temannya. 

Akhirnya dengan segala 

perjuangan, 

diperbolehkan, dia 

kalau kerjakan ulangan 

di ruang guru. Terus ada 

cerita nih,  sempat juga 

aku dipanggil gurunya 

N, aku udah langsung 
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marah gitu vi, “Kamu 

kenapa sih kok sampai 

dipanggil guru, mas-

masmu dua ga ada yang 

sampai dipanggil guru 

dulu waktu kecil, mama 

udah ngelakuin macem-

macem kok masih aja 

dipanggil guru kamu 

ngapain lagi sih” Tiwas 

aku marah-marah, 

ternyata gurunya N 

manggil karena ada 

terapis yang nyari anak 

disleksia, untuk diterapi 

dan ingin dimintai 

tolong supaya jadi 

subjek thesis nya.  
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Akhirnya, di terapi 

oleh terapis yang ini 

tante? 

Iya, akhirnya berjalanlah 

terapi N dengan si Lisa 

ini. Dari mulai, a i u e o, 

ba bi bu be bo, ca ci cu ce 

co, terus kata-kata yang  

ada akhirannya ng, riang, 

senang, dan lain-lain. 

Karyawanku di rumah 

waktu itu tak ajarin 

semua, jadi gantian 

ngajari N juga. Kalau aku 

lagi sibuk, dan N lagi ga 

jam terapi, mereka yang 

ngajari N. Metode 

terapinya macem-macem 

banget vi, selain yang 

tadi. Ada pake gambar, ya 

pokoknya aku terapkan 

juga di rumah waktu jam 

tidak terapi, sambil 

mainan juga kadang-

kadang.  

   

Lalu gimana 

perasaan tante 

Ya, lega sih. Memang 

agak lumayan, 
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setelah ada metode 

untuk mengajari N, 

dan udah nerapi N? 

ada perubahan di 

keseharian N waktu 

belajar, atau di 

sekolah? 

maksudnya kan di telateni 

ya vi, jadi ya dia ndak 

bingung-bingung banget 

kalau lagi belajar, pelan-

pelan latihan menyalin, 

membaca metodenya 

pakai gambar. Susah sih 

tetep, cuman jadi ada 

hope lah vi daripada 

sebelumnya. Aku udah 

bingung, cemas juga dia 

bisa apa nggak 

menjalani kehidupan, 

istilahnya gitu kan, 

karena baca tulis tu 

basic banget dan 

penting banget lah di 

kehidupan. Apa-apa 

pake tulisan kan, bacaan, 

cari apa internet juga 

baca, terus gimana kalau 

dia gabisa. Nah semenjak 

terapi ya aku juga jadi tau 

mau apa dan agak 

mendingan lah.    
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Cuman muncul masalah 

lagi ni vi.  

Oh ada masalah lagi 

ya tante? Apa itu 

tan? 

Jadi,  terapi itu kan 

rutin gitu kan, kadang-

kadang saat si N bosen , 

jenuh gitu kan, dia 

bener-bener gamau 

diterapi, gamau ngapa-

ngapain , aku panik 

lagi, marah lagi. Kan 

sebel ya, padahal waktu 

itu aku pas kebetulan 

sibuk. Wah ini, 

memancing aku marah 

lagi. Stres banget kan vi 

waktu itu, aku jadi 

kepontal-pontal, 

kepikiran bisnisku, 

masih kepikiran dia 

juga. Tapi, kalau aku 

mulai stres banget , nanti 

si Lisa ngajak aku ke 

psikolog lain di 

Semarang, terus aku yang 

diterapi vi, jadi gitu 
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caranya, kalau aku 

udah mulai meluap-

luap karena tingkahnya 

N, aku ke psikolog, 

minta konsul atau 

butuh terapi apa ya 

diterapi. Jadi kadang, 

kata psikolognya, 

seorang anak itu sukses 

kan tidak harus 

akademis banget ya. N 

itu bakatnya banyak 

,bikin clay, gambar 

bagus banget,bisa aja N 

jadi designer dll, aku 

jadi agak punya hope 

lagi ni vi. Mungkin 

maksud psikolognya, ga 

usah muluk-muluk kali ya 

vi. Dulu kan harapan ku, 

anak cewek satu-satunya, 

bisa jadi macem-macem 

apalah apalah. Jadi aku 

itu kan suka banget sama 

artis model Nadia 
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Hutagalung karena 

cantik, pinter, sempurna 

banget, makanya nama 

anakku aku kasih ada 

unsur nama Nadia 

Hutagalungnya. Ternyata 

anakku kayak gini, ya kan 

down banget ya vi 

awalnya. Biasanya si Lisa 

tau, kalau aku udah mulai 

nada-nada tinggi ga 

karuan, langsung dibuatin 

janji sama psikolog dan 

aku rasa ide si Lisa bagus 

juga sih vi and it works 

aja di aku. Aku jadi bisa 

kontrol lagi emosi.  

 

Waw, sip banget 

tante, terus kira-kira, 

kalau lagi marah 

gitu pernah 

mempengaruhi fisik 

nya tante ga tuh? 

Ya pengaruh sih waktu 

awal-awal itu tau N 

disleksia, dan belum tau 

harus gimananya. Aku 

sering mual sih, terus 

aku kan juga ada 

vertigo ya, jadi kalau N 

lagi kumat, dan kerjaan 
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lagi repot , vertigoku 

ikutan kumat. Kan ak 

urus semuanya sendiri, 

full, ga ada yang 

bantuin sama sekali, 

paling ada karyawan-

karyawan dikit. Tapi 

untung banget kakak-

kakaknya udah gede 

kan jaraknya jauh 

banget. Jadi, ya aku 

fokus ke N sih. Mereka 

juga sayang banget 

sama adeknya, tau 

adeknya gitu, ya sering 

dibantuin juga, ya 

memang ga telaten 

wong cowo-cowo semua, 

tapi ya memaklumi lah 

dan mencoba 

memahami mamanya 

kalau marah-marah ke 

adeknya.  

Pokoknya perjuangan 

banget sih, nerapi N 
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waktu itu. Pusing banget 

deh pokoknya vi, 

kepalaku rasane cenat 

cenut gitu hehe.  

 

 

GS1 

 

 

Gejala stres 

fisik 

Oh iya ya, untung 

kakak-kakaknya 

udah pada gede-

gede. Terus apalagi 

tante masalah yang 

muncul ketika masa-

masa terapi N? 

Kalau terapi itu kan harus 

rutin dan konsisten ya vi, 

jadi kalau bisa jangan ada 

berhenti gitu supaya 

hasilnya maksimal. Nah, 

pernah kan libur 

sekolah kan kita mau 

liburan tapi aku 

mberatin terapi N kan. 

Kadang-kadang si N 

protes vi, sampai bener-

bener suatu saat 

beneran marah  dan dia 

protes. Trus kata 

terapisnya , si Lisa, 

yaudah dicoba aja 

gapapa liburan dulu, eh 

waktu kelar balik 

liburan, ilang lagi yang 

selama ini dipelajari 
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dong. Stres lagi aku, 

kalau mbelajari susah 

lagi, memori pendek 

lagi, baca kesusahan 

lagi. Ya emang harus 

telaten sih ya, mau 

gimana lagi vi. 

Pokoknya emosiku naek 

turun banget deh vi.  

 

GS3 

 

Gejala stres 

emosional/ 

mental 

Berarti selain terapi, 

tante belajarin N 

sendiri ya untuk 

mapel nya? 

Iya aku pegang 

mapelnya sendiri, tapi 

aku juga les kan sih vi, 

karena kalau aku 

sendiri takut kurang 

juga. Aku leskan dengan 

terapisnya sekalian, 

gapapa deh aku keluarin 

uang yang penting N bisa 

berkembang deh 

 

PFC1 

 

Problem 

focused coping 

(planful 

problem 

solving) 

 

Oh gitu tan, oke 

oke. Terus tan, 

kalau dari temen-

temen tante sendiri 

kira-kira gimana 

Temen itu kan macem-

macem ya vi, kalau 

temen deket beberapa 

ya mendukung, kayak 

ngasih saran-saran 

 

DS 
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reaksinya terhadap 

kondisi N yang 

disleksia? 

macem-macem. Tapi 

temen-temen yang di 

sekolah N, maksudnya 

mama-mama di sekolah 

N hiih gemes aku . 

hahahaa 

sosial) 

Gemes gimana tan? 

hehe 

Jadi waktu terima rapot, 

kan N udah ada 

perkembangan lah bukan 

yang terbawah lagi kan, 

tapi ada beberapa 

temen-temen ibu-ibu 

situ yang nanya, 

“Mbak, N abang e 

piro?” jadi seolah N tu 

dijadikan standar 

murid yang terendah. 

Kasarannya, kalau N aja 

dapat bagus ya harusnya 

lainnya lebih bagus, kalau 

N jelek nilainya, ya 

belum tentu yang lain 

jelek, karena standar 

terbawah N di sekolah. 

Udah pada tau N tu 
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terlambat 

perkembangannya. 

Cuman belum familiar 

dengan istilah disleksia 

vi. Sakit hatiku bukan 

main. Sampe rumah 

langsung kepikiran, 

vertigo kumat. Haha 
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Gejala stres 

fisik 

Terus biasanya, 

kalau denger mereka 

bicara begitu, tante 

responnya gimana? 

Eh sorry sebelumnya ada 

cerita lagi soal temen-

temen. Jadi, setelah N 

terapi, dan udah ada 

perkembangan gitu kan 

biarpun dikit, haha, eh 

masih dong dikatain 

aku. Gini bilangnya vi “ 

Oh si N udah ga yang 

paling bawah lagi kan 

gara-gara mamanya 

suka ndeketin guru-

guru” Wah ngajak 

perang kan vi berati. 

Aku padahal kan sering 

 

 

 

 

 

 

 

SM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stressor dari 

masyarakat/lin

gkungan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekanan dari 

teman 



162 
 

 
 

ngobrol kan gara-gara 

bahas kondisi N, aku 

kasih kenang-kenangan 

juga setelah rapotan, 

bukan nyogok, kurang 

ajar tenan vi. Ya aku 

diemin aja sih, diemin 

tapi sampe rumah 

kepikiran dan benci 

banget haha.Aku 

pernah sampe nangis vi, 

jadi ceritanya ada tu 

kerja kelompok gitu 

kan si N tapi di 

pelajaran apa aku lupa. 

Nah, N tu tersia-sia lo, 

temen-temennya pada 

gamau satu kelompok 

sama N, karena 

mungkin temen-

temennya ngerasa dia 

paling bodo gitu lo vi, 

kan sehari-hari nulis 

telat, nyalin telat, baca 

terbata-bata, jadi 
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temen-temennya pada 

gamau satu kelompok 

vi. Ini aku diceritain 

gurunya, ya terus aku 

spontan nangis vi, ga 

tega. Pokoknya aku mau 

merespon ibu-ibu di 

sekolahan dengan 

pembuktian aja kalau N 

bisa dan mampu 

mengejar 

ketertinggalan akademis 

dan akan 

mengembangkan bidang 

seni. Udah tak tekatin. 
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Self control 

Pembuktian gimana 

tante? Bisa 

diceritain ga? 

Jadi, akhirnya aku 

susun rencana samperin 

temen-temennya N, tak 

tawarin, siapa yang 

mau jadi kelompok N, 

nanti tak jemput tak 

sediain tempat di rumah 

, tak fasilitasin alat-alat. 

Nah, yang mau paling 

Shella temennya N dari 
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awal kan, terus siapa ya 

patrick, terus siapa. 

Akhirnya beberapa 

mau. Tak jemput 

mereka, tak siapin 

makanan di rumah, 

tempat, alat-alat 

gambar, alat tulis, dll. 

Terus tak perhatikan, ya 

N bisa kok ngide, 

mudeng gitu lo. Nah yang 

bagian ambil part gambar 

di kertas manila gede ya 

N vi. Dan N ini dari kecil 

udah suka banget gambar 

dan jadinya bagus banget. 

Selesai, tak anterin 

pulang satu-satu, 

kelompok lain  urunan, 

kelompok N ga tak mintai 

urunan. Akhirnya tiba 

saatnya presentasi nih vi, 

wah bagus banget kan 

hasil kelompok N, baru 

deh pada memandang N. 
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Akhirnya, pada ngeh 

kalau N sebenernya pinter 

dan bisa, tapi yang susah 

menuangkannya ke dalam 

tulisan, atau waktu baca. 

Nah baru tu ibu-ibu 

paham, enak ya jadi 

kelompok N, ga banyak 

urunan. Ah pokoknya 

nyebelin deh kalau 

ketemu temen-temen 

kayak gitu. Aku memang 

banyak kumpul sama 

mereka, tapi banyak 

makan ati juga vi haha.  

 

 

Oh gitu tan 

Terus tan, kalau 

keluarga besar 

sendiri 

tanggapannya ke 

tante gimana tan 

tentang N ? 

Semua udah tau sih dari 

awal, ya aman sih kalau 

dari keluarga, semua 

support aku, dan ngayem-

ngayemi aku lah 

istilahnya. Kayak ibuku 

semasa hidup ya nek tau 

aku mbelajari N sambil 

teriak-teriak, ngamuk-

ngamuk ya langsung 
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ngingetin, sabar, inget 

kalau N itu emang beda, 

udah tau metodenya aja 

aku masih mengamuk 

kadang-kadang namanya 

manusia ya vi, ada 

capeknya haha. Ga ada 

masalah sih kalau dari 

keluarga besar.  

Berati tante setiap 

belajarin N mapel-

mapel selalu emosi 

gitu tan? 

 

Ya ga selalu sih, aku itu 

kan banyak tanya juga 

ke terapis dan 

psikolognya N.  Jadi 

menurut psikolog dan 

terapisnya, yang paling 

utama adalah menggali 

kepercayaan diri si 

anak, kalau memang di 

sisi akademis dia 

memang tidak bisa 

maksimal ya di bidang 

lain apakah yang bisa 

dibuat untuk 

meningkatkan 

kepercayaan diri. Nah, 
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di N sendiri, terapisnya 

bener-bener menggali 

jiwa seni nya N. Dari 

mulai bikin clay, melukis, 

bikin craft, jadi satu 

kelompok yang isinya 

beberapa anak disleksia 

pernah kumpul bareng di 

sini, terus bikin craft 

bareng-bareng. At least, 

biar mereka ngga merasa 

sendirian lah dan supaya 

sosialisasinya lebih oke 

lagi dan ga minderan lagi.  

Terus aku juga tanya, 

gebrak meja, teriak, 

sebenernya ga boleh, 

karena mereka ga paham 

kenapa kita marah, 

mereka gatau kalau salah.   

Oh gitu, berati dari 

psikolog dan terapis, 

tante dapat banyak 

tips ya tan? 

Terus kira-kira hal 

Iya vi, dapat banyak ilmu, 

jadi sebenernya ibu-ibu 

yang anaknya disleksia 

jangan nyerah sama 

anaknya. Tapi ya gabisa 
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apa lagi yang tante 

sadari gabisa 

dilakukan ke N? 

langsung sih untuk 

sampai tahap kayak aku 

gini, aku juga melewati 

fase menggeh-menggeh 

dulu di depan, ngamuk 

setiap hari haha. Cuman 

setelah itu kan jadi tau 

apa yang harus dilakukan 

vi. 

Yang aku tau dari 

psikolog lagi tu, aku ga 

boleh marah kalau N 

gabisa menentukan 

suatu hal. Jadi ternyata, 

anak disleksia itu 

kesulitan memutuskan 

sesutau bila pilihannya 

banyak, karena 

memorinya pendek juga 

kali ya. Keliatannya iya 

gitu. Jadi, kalau aku 

tanya “ N , kamu milih 

baju yang lengan 

pendek warna pink 

yang di Java, atau mau 
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yang di ADA pink juga 

tapi lengan panjang ?” 

Mbok sampe kapan-

kapan dia gabisa 

tentukan tau paling 

bilang “ Mama aja ah 

yang milih”. 

Hahaha,dulu ketika aku 

belum sering ketemu 

psikolog untuk terapi 

diriku sendiri, tak amuk 

dia. La aku kan juga 

bingung ya, dia sukanya 

yang mana, orang disuruh 

pilih dari 2 pilihan aja 

kok terserah mama. 

Ternyata oh ternyata, 

dia ga paham dan 

gabisa bayangin yang 

kita maksud apa, jadi 

kalau ada fotonya ya 

tunjukin aja kalau 

nggak ada ya kita harus 

jelaskan pelan-pelan 

dan spesifik.  
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Oh gitu, terus apa 

lagi tan? 

Terus, kalau anak 

disleksia geradakan 

gitu, geradakan tu apa 

ya, sering ngesenggol 

apa, atau numpahin apa 

ya jangan di teriakin. 

Harusnya, ya dibilangin 

aja, la tapi kan sini suka 

ngamuk liatnya hahaha 

orang kok jalan 

sembarangan semua 

ditabrak, semua 

ditumpahin kan gemes.  
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Oke tan makasih ya 

tan waktunya, besok 

saya kabari lagi 

kalau mau 

wawancara lagi. 

Oh iya sama-sama 

ditunggu kabarnya vi, 

saya enak loh ada temen 

ngobrol gini hahaha 
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Wawancara 2 Subjek 1 

Senin, 23 April 2018, Pukul 11.22 

 

Pagi tan, gimana 

kabarnya tan sehat? 

Ini mau lanjut yang 

kemarin tan, 

kemarin itu cerita 

soal terapis sama 

tanggapan tan, 

Sehat kok vi,  iya boleh 

ini mau langsung aja apa 

gimana vi? 

   

Iya tan boleh 

langsung aja, 

hmmm… 

Kalau om (suami), 

tau ga tante kalau N 

disleksia? 

Ga tak kasih tau, ngapain 

vi? hahaha, orang dia aja 

semenjak pisah ga pernah 

tanya kabar anaknya juga. 

Jadi ya gausahlah tau 

hehe. Aku bisa urus 

sendiri, aku cuman 

ngomong pokoknya kalau 

mau bantu ya bantu aja 

biayanya karena butuh 

macem-macem.  
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Alah vi,  waktu N 

opnam aja, dia kan tak 

kabarin, ya ga ada 

nengok atau tanya 

gimana gitu. Bodo amat 

banget bapaknya, jadi 

ya gausah deh capek-

capek ngobrolin yang 

serius-serius soal N ama 

dia, bikin tambah stres 

aja haha.  

 

 

 

 

 

 

SK 

 

 

 

 

 

 

Stressor 

bersumber dari 

keluarga 

 

 

 

 

 

 

Perceraian 

 

Nah tan, berati bisa 

di bilang, masalah 

yang paling bikin 

tante marah, emosi, 

itu ketika belajari N, 

dan ketika temen-

temen tante 

mengangap N 

seperti tadi kan? 

Apa yang tante 

lakukan supaya bisa 

mengatasi masalah-

masalah di atas 

Aku sampe sempet gabisa 

ngapa-ngapain sih, paling 

kalau masalah belajar, 

aku langsung stop aja 

belajarnya, tidur, oh 

yang pasti terus berdoa 

sejadi-jadinya, kadang 

nangis juga. Dari doa 

itu, aku dibukakan 

jalan oleh Tuhan, 

adanya si Lisa 

terapisnya N, ada juga 

ketemu temen-temen 

lain yang punya anak 

 

 

 

 

 

EFC1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emotion 

Focused Coping 

(positive 

reappraisal) 
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disleksia. Terus paling 

aku curhat sama anak-

anakku yang cowok dan 

ibuku waktu masih 

hidup. Itu agak lega, 

baru si Lisa ini punya 

ide yang tadi itu lo vi, 

yang mbawa aku ke 

psikolog juga buat 

terapi diriku sendiri, itu 

aku tanyakan ke 

piskolog aku harus 

gimana kalau emosi, 

dan aku mencoba 

terapkan juga ke 

kehidupan sehari-hari.  

Dan kalau untuk N, aku 

usaha maksimal dengan 

terapi buat N, les juga si 

N, jadi bukan aku 

sendiri aja yang pegang, 

tapi aku kerahkan 

seluruh orang-orang 

ahli yang aku kenal 

untuk bantu N.  

 

PFC3 

 

 

 

 

DS 

 

 

 

PFC3 

 

 

 

 

 

PFC1 

 

 

 

Problem Focus 

Coping (Seeking 

Social Support)  

 

 

Dukungan 

sosial 

 

 

Problem Focus 

Coping (Seeking 

Social Support)  

 

 

Problem Focus 

Coping (Planful 

Problem 

Solving) 
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Dan kalau sekarang, 

setelah tante 

melakukan banyak 

hal di atas, gimana 

perasaan tante? 

Ya sekarang lebih pasrah 

lagi aja sih lebih legawa 

kalau sama si N. Karena 

sudah berusaha keras ya, 

jadi ya kalau masih 

marah-marah dan stres 

waktu mbelajari ya 

maklum, aku juga capek 

haha. Cuman mungkin ga 

sesering sebelum aku 

belum tau kudu gimana 

sama N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terus apa lagi yang 

dilakukan tante buat 

menenangkan 

perasaan kalau 

sedang pusing 

banget dengan N? 

Kayaknya itu aja deh vi, 

masuk kamar tidur, 

tidur aja, bangun-

bangun udah tenang, ga 

lupa sih sama 

masalahku tapi ya bisa 

terkendali lah 

perasaanku, itu yang 

paling utama dan juga 

doa, yang lain 

mengikuti. 

 

EFC4 

 

 

 

 

 

EFC1 

 

Escape 

Avoidance 

 

 

 

 

Emotion 

Focused Coping 

(positive 

reappraisal) 
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Kira-kira kok tante 

memilih cara-cara 

yang udah tante 

ceritain kenapa tuh 

tan? 

Ya karena, kalau aku ga 

tidur dan doa dulu, aku 

gabisa berpikir jernih 

untuk ngajarin N, atau 

nyariin terapi N, atau 

untuk ke psikolog buat 

diriku sendiri. Gitu aja 

sih, kayaknya emang 

udah bawaanya gitu vi 

hahaha. 

 

EFC3 

 

Emotion 

Focused Coping 

(Self Control) 

 

 

 

Oh gitu tan, kira-

kira yang 

menghambat tante 

dalam 

menyelesaikan 

masalah yang bikin 

tante stres apa tan? 

Oh ada vi, ya misalnya 

kalau aku mau tidur 

tapi ada masalah klien 

kerjaan, atau apa yang 

lain yang bikin aku 

harus melek ya pasti 

perasaanku gabisa 

tenang. Kalau untuk 

masalah terapi N, kalau 

N lagi ngambek, 

mutung udah itu juga 

mancing emosiku lagi. 

Kalau yang di sekolah, 

ya hambatannya jelas 

guru-guru yang ndak 

 

SM 

 

 

 

 

GS3 

 

 

SK 

 

 

SM 

 

 

Stressor dari 

masyarakat/lin

gkungan 

 

 

Gejala Stres 

Mental/ 

Emosional 

Stressor dari 

keluarga 

 

Stressor 

masyarakat 
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paham tentang 

disleksia, mereka itu tak 

kasih penjelasan, tak 

bawain artikel juga 

cuman iya-iya tapi tetep 

ngeyel kalau N tu bisa 

cuman males. Jengkel 

banget aku. Padahal 

solusi yang aku kasih 

untuk mereka dengan 

cara membawa N ke 

ruang guru dan disuruh 

garap di situ itu kan biar 

mereka juga ndak repot, 

harus nunggu N di kelas. 

Ya tapi mereka setuju sih, 

kalau ulangan di ruangan 

sendiri, jadi N lebih 

konsen juga dan ya 

nilaipun lumayan. Cuman 

itu vi, ngeyel e ga karuan. 

Oh ya vi, paling juga 

hambatannya dari aku 

sendiri hahaha.   

 

 

 

 

 

 

 

GS3 

 

 

 

 

 

 

 

Gejala stres 

emosional 
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Oh bener juga ya 

tan, kan tante urus 

semua bisnis sendiri 

ri ya. Hambatan dari 

tante sendiri 

maksudnya gimana 

tuh tan? 

Iya aku urus semua 

sendirian vi. Maksudnya, 

ya aku ini kan 

karakternya begini, 

kalau ngomong nada 

tinggi, terus 

kesabarannya pendek 

banget, jadi di saat aku 

ngelihat N berulah sedikit 

aja, kalau waktunya ga 

pas, aku bisa meletup-

letup, marah-marah. 

Nanti kalau kebetulan 

kakak-kakaknya ga 

sengaja ngapain, kena 

mereka tak marahi juga. 

Hahaha paling itu sih vi.  

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

GS3 

 

 

 

 

 

 

Stressor 

Internal 

 

 

Gejala 

emosional 

 

Jadi ada unsur 

kepribadian juga ya 

te yang bikin tante 

sulit menangani 

masalah tante 

tentang N ini? 

Bener vi, awalnya sih. 

Tapi kesini-sini lebih 

pasrah aja dan usaha 

maksimal terus.  

   

Terus, selain Aku tu inget banget ya vi,    
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masalah belajarnya 

N ni tan, masalah 

apa lagi sih yang 

tante hadapi 

mengenai N dan 

disleksianya ini? 

N itu kan susah banget 

nginget-nginget nama 

orang ya. Sampe 

sekarang itu, dia cuman 

inget beberapa nama 

temen aja yang bener-

bener temen dia banget. 

Misalnya Shella, kan 

udah dari kecil, dari 

dulu banget bareng 

sama N.  Jadi, dia itu 

sempat agak-agak 

menarik diri dari 

pergaulan, ditambah 

yang waktu 

kelompokan sempet 

banyak yang nolak 

juga, kasian sebenernya 

kok kebetulan dapat 

lingkungan sekolah yang 

begini. Aku sempet stres 

juga, aku sedih kan dia 

ga banyak temen juga. 

Kalau kelompokan sudah 

banyak yang mau sama 

SK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GS3 

 

 

 

Stressor 

Bersumber 

Keluarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gejala Stres 

Mental/ 

Emosional 
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dia kebetulan sekarang, 

tapi kalau nama temen dia 

tetep ga inget, aku sampe 

gemes banget. Karena, 

kadang-kadang, kalau 

aku tanyain tentang 

kegiatan sekolah, dia 

cerita kayak susah 

banget si itu si ini, aku 

bingung kan jengkel 

juga. Terus, kalau mau 

kroscek informasi 

sekolah, terus kebetulan 

Shella juga ga masuk, 

aku tanya temennya 

siapa lagi, ya namanya 

lupa. Mbok ya diinget-

inget gitu lo, ya dah tau 

sih disleksia, tapi mbok 

ya usaha, kadang masih 

mikir gitu. Tapi kembali 

lagi inget perkataan 

psikolog, yawes pie neh 

haha.   

 

 

 

 

 

 

 

 

SK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFC3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stressor 

Bersumber 

Keluarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emotion 

Focused Coping 

(Self Control) 
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Perannya anggota 

keluarga yang lain, 

selain semangat 

apaan tan? 

Ya perannya ya 

mendengarkan 

curhatanku, dan ngayem-

ngayemi aku lah. Terus, 

aku kan ada ponakan juga 

sekolah psikologi kan, di 

satya wacana salatiga 

ketoke, itu ya suka 

ngasih-ngasih tau baiknya 

gimana, strategi 

metodenya gimana, lebih 

kurang sama sih dengan 

psikolog dan terapisnya 

N. Hal-hal inikan 

lumayan bikin aku ayem 

ya vi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalau temen-temen 

deketnya tante, kira-

kira responnya 

gimana, kalau 

ngelihat tante 

sedang stres? 

Kalau temen-temen 

deketku sih support ya vi. 

Paling-paling mereka 

bantu meredam kalau aku 

sudah mau marah ke 

temen-temen yang maido 

N, terus baru aku kasih 

pembuktian ke mereka-

mereka yang jahat. Jadi 
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temen-temen terbagi 

menjadi 2, yang support, 

dan yang seneng aku 

begini hahaha 

Oh gitu ya tante,  oh 

ya tan, katanaya 

kemarin hobinya 

jalan-jalan juga ya 

tan? Kalau lagai 

pusing-pusing jalan-

jalan ga tan? hehehe 

Oh iya, bener, suka. 

Kalau pas waktunya 

memungkinkan ya kita  

atur rencana buat 

refreshing vi.  Cuman kan  

belum tentu pada waktu 

aku stres aku bisa 

langsung pergi. Jadi gini, 

misalnya kita sudah 

berjuang seminggu 

belajarin N karena 

ujian sekolah atau 

ulangan, kan sepaneng 

ya, penat. Nah, setelah 

itu  baru rencanain 

bareng keluarga besar 

untuk pergi ke Jogja, 

atau ke Solo atau 

kemana kek  

yang penting travelling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK 

 

 

 

 

 

 

EFC4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stressor 

Bersumber 

Keluarga 

 

 

 

 

Emotion 

Focused Coping 

(Escape 

Avoidance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menghindari 

masalah dengan 

refreshing 
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weekend nya biar ga 

penat.  

Wah seru tuh tan 

kalau pergi rame-

rame gitu. Pulang-

pulang kan udah 

seger lagi ya 

Bener vi, kalau ga 

diselingi gitu bisa gila 

kali aku hahaha 

   

Sekarang, setelah 

tante melakukan 

banyak hal untuk 

mengatasi masalah 

tante, ada perubahan 

ga di diri tante ? 

perasaannya 

sekarang gimana? 

Ya lebih lega karena tau 

apa yang harus dilakukan 

vi. Ya kalau masih 

sering marah-marah sih 

wajar namanya ibu-ibu 

jengkel kadang kurang 

sabar juga. Tapi 

setidaknya setelah marah 

tau apa yang harus 

dilakukan khusunya 

untuk N ya. Sudah tau 

dan sudah terbiasa, jadi 

ya bisa fokus lagi buat 

lakukan hal-hal lain. 

Cuman untuk metode 

belajar yang di rumah 

bukan sama terapis, aku 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

Stressor 

Internal 
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ya masih belum nemu 

yang langsung N paham 

gitu lo, tapi kebantu 

terapis ya alhamdulillah 

lumayan kan jadinya. 

Sebelum kebantu 

terapisnya kan duh mati 

aja aku. Hehehe  

Oh ya tan, kalau di 

keluarga kira-kira 

ada yang disleksia 

seperti N juga ga 

sih? 

Karena disleksia kan 

belum popular jaman 

dulu, ya keliatannya ga 

ada ya. Tapi kalau 

ponakanku yang sekolah 

psikologi itu ngelihat, 

katanya aku itu orangnya 

juga seperti N, cuman 

bedanya aku bisa sih 

baca. Tapi kata artikel 

kan, disleksia itu ada 

tingkatannya kan, ga 

selalu semua kesusahan 

waktu baca aja, ya susah 

tapi tingkatnya kan beda-

beda. Ada yang kanan 

kiri gabisa, malam siang 
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gabisa, mapping nya 

buruk, macem-macem 

kan gejalanya. Ya 

mungkin N ada turunan 

dari aku, cuman dulu kan 

ga tau periksa-periksa 

kayak gini tu dimana, 

maklum orang jaman 

baheula banget vi hahaha.  

Hahaha, iya juga ya 

tan, pengetahuan 

dan teknologi belum 

secanggih jaman 

sekarang. Oke deh 

tan, kayaknya ini 

dulu deh, kalau ada 

yang mau aku 

tanyain lagi, boleh 

ya tan kita ketemu 

lagi? 

Loh, udah vi? 

Oke deh kalau gitu, 

semoga membantu ya. 

Gapapa kalau mau 

ketemu lagi wa tante aja 

ya.  
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Tabel 13 

VERBATIM TRIANGULASI SUBJEK 1 

Minggu, 20 Mei Pukul 12.59 

PERTANYAAN JAWABAN KODING TEMA KET 

 

Halo co, sorry nih 

ganggu ya. Boleh 

ngobrol-ngobrol 

bentar ga? 

Sini sini mbak, gapapa  

Boleh mbak, aku  free 

og hehe 

   

Co, mau nanya nih, 

soal yang kemarin 

aku bicarain, tentang 

mama dan N  

Boleh-boleh mbak 

Gimana? 

   

Pertama, mama tu 

orangnya gimana sih 

Co? hubungan sama 

temen, tetangga, dan 

keluarga tu gimana? 

Mama tu orangnya 

ramah, terus cenderung 

suka cerita, ke siapa 

aja cerita gitu mbak. 

Hubungan sama 

temen-temen oke sih 

gak ada masalah, gak 

pernah denger mama 

berantem sama siapa 

atau gimana, sama 

tetangga juga sama. 
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Sama keluarga juga 

oke sih mbak.  Gak ada 

masalah apa-apa.  

Oh gitu ya Co, kalau 

kehidupan 

pernikahan mama 

dan papa gimana 

Co? boleh diceritain 

? 

Oh kalau mama papa 

kan dah pisah lama 

mbak.  

Dulu sih masih oke 

mbak, sampai negara 

api menyerang dan 

mereka memutuskan 

untuk pisah. Kalau 

masalah lengkapnya 

gimana aku ga terlalu 

tau banget sih ya, yang 

aku tau mereka 

berantem besar banget 

terus-terusan. 

Seingetku ya mbak. 

   

Oh ya ya Co, tapi 

sekarang hubungan 

kalian dan papa 

gimana? 

Udah biasa sih mbak, 

cuman ya ga sering 

kontak juga. Papa kan 

juga udah ada keluarga 

juga sekarang. 

   

Kalian di rumah Iya mbak, aku, mama,    
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tinggal ber 5 berati 

ya? 

A, N ada mbak 

pembantu sih tapi.  

Oke Co, Terus aku 

mau nanya, kamu 

inget ga dulu awal 

mula N itu kelihatan 

beda kapan? Inget ga 

gimana dulu mama 

hamil dan ngelahirin 

N terus waktu N bayi 

gimana? 

Ketoke pas dia TK sih 

ya, ketoke loh, karena 

mama pernah cerita, 

apa ya istilahnya, 

nggresulo gitu lo 

mbak, kok bocah iki 

rodo bedo. Kok rodo 

rak mudengan, 

awalnya gitu aja sih. 

Aku juga lihat dengan 

mata kepalaku sendiri, 

N nyalin aja susah lo, 

dan huruf alfabet biasa 

dia ga bisa-bisa. 

Seingetku kalau pas 

hamil sih mama ga 

doyan makan, cuman 

lahirannya kan ga 

paham ya. Tau-tau N 

udah lahir aja dan 

bayinya biasa sih 

seperti bayi-bayi pada 

umumnya. N tu sering 
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jatuh seingetku hahaha. 

Dah itu aja mbak.  Aku 

masih 10 11 taunan 

deh keliatannya, masih 

sd kok tapi inget 

banget kalau mama 

tiap hari gak mau 

makan. 

Oke, terus sikapnya 

mama ke N itu 

gimana ketika tau N 

itu beda gimana? 

Aku tau mama ki 

gemes mbak. Lebih 

ke jengkel, gemes, 

anak ini kenapa sih? 

Gitu lo, dipikir kan 

bercanda gitu lo. Masa 

iya TK belum bisa 

huruf sama sekali. 

Nah, pada waktu itu 

mama sering teriak-

teriak, nadanya tinggi 

juga ke N, ya karena 

gemes.  

 

GS3 

 

 

 

 

 

 

 

GS4 

 

Gejala Stres 

Mental/ 

Emosional 

 

 

 

 

 

Gejala Stres 

Perilaku 

 

Kalau mama kayak 

gitu, responnya N 

gimana Co? 

Oh, kalau mama lagi 

tegangan tinggi, 

namanya masih bocah, 
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dia itu kan masih kecil 

dan bingungan 

orangnya jadi kalau di 

teriakin gitu, ya ujung-

ujungnya nangis sih 

mbak. 

Oh gitu, biasanya 

mama kalau lagi 

tegangan tinggi gitu 

apa yang dilakukan 

biar calm down? 

Dibablaske mbak, 

haha. Jadi dikeluarin 

sampe tuntas ke N. 

Setelah itu, turu. 

Tidur aja, masuk 

kamar.  Terus 

bangun-bangun lupa. 

Tapi kita emang gitu 

ya bet ya (bicara 

dengan kakaknya), nek 

wes bar ya bar. Tapi 

sesuk nek ketemu N 

meneh dan N e ngono 

neh yo ngamuk neh 

mama hahaha.  

PFC2 

 

 

 

EFC4 

Problem Focus 

Coping 

(Confrontive 

Coping) 

Emotion 

Focused 

Coping 

(Escape 

Avoidance) 

 

Hahaha, owalah. 

Terus setelah mama 

tahu kalau N 

Ya pertama lebih 

pengertian, karena 

sadar nek anake 

 

 

EFC3 

 

 

Emotion 

 



190 
 

 
 

disleksia responnya 

gimana? 

beneran beda. Terus, 

jadi sering baca 

referensi buku, 

artikel, mempelajari 

dan cari-cari tau 

tentang disleksia.  

 

 

 

 

PFC3 

Focused 

Coping (Self 

Control)  

 

Problem Focus 

Coping 

(Seeking Social 

Support) 

Terus, masih suka 

marah-marah ke N ? 

Yo nek pas 

mbelajarin ya masih 

mbak. Meskipun 

udah tau N kayak 

gimana, tapi yo kesel 

mungkin ya mama, 

kan kabeh diurusi 

dewe. Belum kalau N 

gamau les, atau 

terapi, mesti ada 

keributan-keributan.  

 

 

 

SK 

 

 

 

Stressor 

Bersumber 

Keluarga 

 

Kalau, puncak-

puncaknya mama 

kelihatan pusing 

banget dan stres 

banget kapan tu Co? 

Setiap mau ujian, 

pasti tegangan tinggi 

kabeh. N e ki juga 

kayaknya menyalahkan 

mama, mama ya 

 

GS3 

 

 

 

 

Gejala stres 

emosional 

 

 

 



191 
 

 
 

menyalahkan N. La, N 

ga ngerti kenapa kok 

aku dimarahi, aku 

salahnya dimana ga 

paham. Karena dia 

emang ga ngerasa 

salah, dari sisi mama, 

mama ki gemes bocah 

nek disuruh belajar 

kok susah, ngehindar 

terus, atau kalaupun 

ga ngehindar kok ga 

paham-paham kayak 

bercandain mama 

gitu lo mbak. Itu 

sebelum tau N 

disleksia. Kalau 

setelah disleksia, 

meskipun udah ada 

metode, dan terapi 

dan les juga, masih 

tetep ada masalah. 

Masalahnya itu kalau 

N nya gamau terapi,  

bosen. Pas itu mama 

 

 

 

SK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stressor 

Bersumber 

Keluarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stressor 

Bersumber 

Keluarga 
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juga stres banget 

Biasanya, pengaruh 

ke fisik nya mama ga 

co? 

Wah ya pengaruhnya 

pusing sih biasanya, 

kumat sakit 

kepalanya.  

 

GS1 

 

Gejala Stres 

Fisik 

 

Biasanya, N kalau 

dimarahin mama, 

responnya gimana co 

selain nangis? 

Ya kadang diem aja, 

ketok bingung banget 

kalau dulu, kalau 

sekarang sudah mulai 

njawab mbak, mungkin 

karena wes podo podo 

sebel e ya. N yo sebel 

mbe awake dewe kok 

rak iso-iso, mama yo 

gemes, bocah iki moso 

yo rung iso-iso. 

Cuman setelah tau 

kalau N disleksia sih 

agak mendingan nek 

tentang kesehariane. 

Misal kanan kiri ne N 

amburadul, atau 

dikasih perintah opo 

rak dong goro-goro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GS3 

 

 

 

 

 

SK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gejala Stres 

Mental/ 

Emosional 

 

 

 

Stressor 

Keluarga 
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memorine pendek, wes 

rak diseneni banget, 

tapi nek pas belajar 

ijik sih mbak.  

Terus kalian, suka 

kena marah mama 

juga ga, kalau mama 

lagi pusing sama N? 

Kalau aku ga 

memunculkan diri, ya 

ga kena. Tapi kalau 

aku ndilalah di 

situ,dan nyenggol apa 

sitik, atau naruh baju 

di kursi , atau 

melakukan hal kecil 

apa, pasti kena 

damprat mama 

hahaha. Hal yang 

sederhana aja jadi 

salah, kalau mama 

lagi mumet. Sensitif 

buanget mbak. Tapi 

kita ya maklum sih, 

namanya juga orang 

marah. 

 

 

 

 

 

 

 

GS3 

 

 

 

 

 

 

 

Gejala Stres 

Mental/ 

Emosional 

 

Kalau keluarga besar 

gimana co 

Ya pada tau sih, dan 

ketliatannya sih biasa 
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tanggapannya N 

disleksia? Pernah 

ngomong ke mama 

sesuatu tentang N 

ndak? 

wae mbak. Apalagi ada 

sodara kita yang kuliah 

psikologi juga, jadinya 

sering kayak saran-

saranin mama gitu deh. 

Kalau eyang ya juga 

sukanya ngomong, 

sabar to, ojo nesu-nesu 

memang bocahe 

kesulitan kok. Ga ada 

perubahan sikap sih di 

keluarga kita. Karena 

kompak-kompak juga 

orangnya. Kalau papah 

sih ketoke ga urus ya 

hahhaa 

 

 

 

 

Oh gitu ya, kalau 

hubungan mama 

sama temen-

temennya gimana co 

setelah tau N 

disleksia? 

Ya oke sih, beberapa 

temennya ga mudeng 

sih mbak, disleksia tu 

apa, taunya ya tetep N 

itu bodo, karena gabisa 

ngikutin pelajaran di 

kelas. Tapi ya pernah 

sih tu temennya 

mama yang anaknya 
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satu kelas sama N, itu 

tanya, N dapet 

berapa nilainya kalau 

N aja bagus, berati 

harusnya lainnya 

bagus. Jadi kayak 

standard goblok gitu 

lo si N. ya kayaknya 

kalau ga salah inget 

sempet sedih banget 

juga mama, 

kepikiran banget. 

Sakit hati banget, aku 

inget mbak. Tapi 

kalau sama temen-

temen mainnya sih, 

fine sih mbak. Ya 

dolan bareng biasa, ke 

rumah juga. Sama N 

juga pada care sih, ga 

maido apa pie. So far 

setauku mama ga ada 

masalah sama temen-

temenya.  

 

SM 

 

 

 

 

 

 

 

 

GS3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stressor Dari 

Masyarakat/ 

Lingkungan 

 

 

 

 

 

 

Gejala Stres 

Mental/ 

Emosional 

 

 

 

 

 

 

Terus apa yang Pertama ya meh    
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dilakukan mama saat 

sakit hati dan sedih 

itu? 

marah, tapi dipikir-

pikir lagi ngapain 

marah, orang mereka 

juga ga ngerti juga, 

mau dijelasin juga 

pasti ga akan 

nyambung. Akhirnya 

dicuekin sama mama, 

dan mendingan fokus 

ke N dan temen-

temen lain yang baik-

baik.  

 

 

 

 

 

EFC3 

 

 

 

 

 

Emotion 

Focused 

Coping (Self 

Control) 

Terus mama pernah 

cerita juga ga 

tentang guru-guru N 

di sekolah itu 

gimana? 

Ada satu orang yang 

gurunya emang ga 

mutu banget. Semua 

murid takut 

termasuk N. dia ga 

pandang bulu banget, 

jadi N bener-bener ga 

dikasih dispensasi 

sama sekali. Dan 

guru ini, selalu protes 

sama mama, bilang N 

itu males, padahal ya 

bukan males, tapi 

 

 

 

 

SM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stressor dari 

masyarakat/ 

lingkungan  
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yang memang ada 

gangguan. Orang 

mama tu merasa udah 

berusaha macem-

macem juga. Itu juga 

sempet bikin mama 

kepikiran, aku inget 

banget. Tapi habis 

itu, ya udah dibiarin 

aja, mama jelasin ke 

guru-guru yang lain. 

 

 

 

 

GS2 

 

 

PFC2 

 

 

 

 

Gejala Stres 

Kognitif 

 

Problem Focus 

Coping 

(Confrontive 

Coping) 

Oh gitu, kira-kira 

mama ketika marah 

dengan N, gimana 

sih ? maskudnya 

wujud marahnya 

mama ke N tu 

gimana? Teriak-

teriak, atau nangis 

atau gimana? 

Ya teriak-teriak 

mbak, terus gemes 

banget gitu lo, 

hiiiihhhh. Sampe 

geregetan gitu. 

Nangis pernah ga ya? 

Ketoke pernah sih 

mbak. Jadi, 

nangisnya nek tak 

lihat gara-gara dia itu 

bingung gimana lagi 

cara belajarin N yang 

disleksia ini.  Nanti 

GS4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gejala Stres 

Perilaku 
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pun, si N juga bakal 

nangis karena bingung, 

kok ya masih aja ga 

bisa bisa. Terus 

berantem berdua, 

mama tidur bangun 

ya dah ga marah. 

Gitu terus siklusnya. 

Cuman mama tu juga 

ngesupport N untuk 

gambar juga, karena 

ada bakat si N dalam 

bidang seni. Dari kecil 

dah bagus banget 

gambarane. Jadi, 

mama daripada stres 

fokus ke pelajaran 

doang, mama juga 

usaha ngembangin 

sisi lain N, ya tapi 

pelajaran juga di drill 

karena kan tuntutan 

ya kudu naik kelas.  

Kayaknya keluarga 

kita tipe nya sama 

 

 

EFC4 

 

 

 

 

EFC2 

 

 

 

 

 

 

 

EFC5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emotion 

Focused 

Coping 

(Escape 

Avoidance) 

Emotion 

Focused 

Coping 

(Accepting 

responsibility) 

 

 

 

Emotion 

Focused 

Coping 

(Distancing)  
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semua, masalah itu 

selesainya ga bakal 

lama. Cuman ketika 

ada masalah, akan 

sangat meledak-ledak. 

Akupun juga kalau 

ribut sama Albert, 

kayak meh bunuh-

bunuhan gitu lo, tapi 

beberapa jam ya wes 

biasa lagi, omong-

omongan biasa mbak 

hahaha.  

 

Biasanya masalah 

apa lagi yang bikin 

mama pusing tentang 

N yang disleksia? 

Apa ya, paling parah 

tu pas ujian ulangan 

pokoknya mbak. 

Huru hara paling 

parah itu, terus kalau 

N gamau terapi juga 

karena jenuh kali ya, 

itu juga rame. Terus 

kepikiran-kepikiran 

yang lain tu paling 

tentang temennya 

mama  yang anaknya  

 

 

 

SK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stressor 

Bersumber 

Keluarga 
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sekolahnya sama 

dengan sekolah N dan 

ngomongnya pada 

sembarangan bilang 

N tu standrad 

terendah. Itu sempet 

bikin mama down, 

biarpun sekarang dia 

udah buktikan kalau N 

udah ada 

perkembangan sih 

mbak. Pokoknya, 

ketika mama tu 

banyak kerjaan, 

karena dia urus 

semua sendiri dan 

saat itu adalah jatah 

N kumat ya pasti 

meledak-ledak. Dan 

pasti pusingnya 

kumat, ketoke ada 

vertigo apa ya mama 

ki.  

 

 

SM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK 

 

 

GS1 

 

 

Stressor dari 

masyarakat/ 

lingkungan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stressor 

Bersumber 

Keluarga  

 

Gejala Stres 

Fisik 

Berati, sekarang, N 

sudah ada 

Menurutku sih ada, 

kan dia didiagnosa 
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perkembangan ya 

dengan semua yang 

udah mama lakukan? 

disleksia usia berapa 

ya lupa, tapi kelas 2 

kelas 3 kayaknya.  Dan 

selama mama udah tau, 

mama kan berusaha 

mati-matian buat 

buktiin ke orang-orang 

kalau N bisa lah 

ngikuti. Ya memang 

belum sempurna, kan 

juga gabisa sembuh 

kan. Tapi kan at least, 

dia jadi agak lumayan 

lah. meskipun saat 

nerapi dan mbelajari 

setengah mati, 

setidaknya agak tau 

apa yang harus 

dilakukan daripada 

sebelumnya tau kan ga 

ceto banget.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mama termasuk 

orang yang suka 

cerita sama keluarga 

atau temen nggak 

Mama tipe orang 

yang suka cerita 

kemana-mana mbak. 

Kadang dia ngomel 

 

PFC3 

 

 

Problem Focus 

Coping 

(Seeking Social 
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Co? ke orang lain juga 

soal apa gitu. Ke mbak 

pembantu, atau ke 

eyang pas belum 

meninggal, ke aku, ke 

A. Nadanya mama tu 

emang tinggi gitu 

kalau ngomong mbak 

haha kesannya 

ngomel padahal 

maksudnya ya cuman 

cerita aja.  

 

 

 

 

 

 

SI 

Support) 

 

 

 

 

 

Stressor 

Internal 

 

Sekarang, berati 

mama udah lebih 

oke ya dalam 

mendidik N? kan 

kamu tadi bilang 

udah banyak tau apa 

yang harus dilakukan 

ya 

Iya mbak, ya sekarang 

stres cuman kalau 

mbelajarin aja. 

Selebihnya dia tau lah 

hal apa yang harus 

dilakukan ke N.  Lebih 

pengertian jauh banget 

lah, udah agak jarang 

marah malah. Tapi 

butuh waktu banget 

untuk mama jadi kayak 

sekarang. 
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Oke deh Co, 

mungkin segitu dulu 

ya, kalau ada lagi 

nanti mbak chat 

kamu lagi ya, 

makasih 

Siap mba, sama-sama 

hehehe. 
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Tabel 14 

Pedoman Koding Subjek 2 

No Kehidupan subyek (A) Koding 

Stressor   

a. Stressor Internal Aa 

b. Stressor Keluarga Ab 

c. Stressor Masyarakat Ac 

Gejala Stres  

a. Gejala Stres Fisik GS1 

b. Gejala Stres Kognitif GS2 

c. Gejala Stres Emosional GS3 

d. Gejala Stres Perilaku GS4 

 

No Coping (B) Koding 

Emotion Focused Coping   

1. Positive Reappraisal EFC1 

2. Accepting Responsibility EFC2 

3. Self-control EFC3 

4. Escape-avoidance EFC4 

5. Distancing EFC5 

Problem Focused Coping   

1. Planful problem solving PFC1 
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2. Confrontive coping PFC2 

3. Seeking social support PFC3 
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Tabel 15 

VERBATIM SUBJEK 2 

Selasa,15 Mei 2018 Pukul 12.41 

PERTANYAAN JAWABAN KODING TEMA KET 

Halo Bu cicil, 

selamat siang 

Siang miss Avi, sorry ya 

lama miss nunggunya? 

   

Oh nggak kok bu, 

nggak lama hehe 

Gimana ? hari ini mau 

ditanyai apa nih 

   

Bu kita ngobrol-

ngobrol lagi ya bu 

hari ini 

Boleh miss, santai aja    

Makasih ya bu, ibu 

hari ini ada acara 

apa? 

Oh ndak ada kok miss, 

nunggu pada pulang 

sekolah aja 

   

Oh gitu bu, oke bu. 

Maaf ya bu 

ngerepotin dan 

ganggu nih 

Hehe nggak papa kok 

miss 

   

 

Kalau jam segini, 

bapak masih kerja 

ya bu? 

Iya miss, kerja nanti 

pulangnya malem. Jadi 

sendirian nih 

   

Hehe wah kalau lagi 

sendirian biasanya 

Paling bersih-bersih aja 

miss hehe 
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ngapain nih bu?  

Sehari-hari berarti 

kegiatannya apa saja 

bu? 

Njemput sekolah M, terus 

nganter terapi, Terus 

njemput sing gede-gede, 

terus sing gede langsung 

les, M e mesakke jane 

ngikutin sing gede-gede 

jadwale. Kesel. Sampe 

rumah ya kerjaan rumah 

tangga biasa miss. 

   

Oh gitu..Bu, saya 

mulai ya bu hehehe. 

Kalau boleh tau ibu 

menikah tahun 

berapa ya dengan 

bapak? 

Tahun 2003 (sambil 

mengingat-ingat) 

   

Berarti sudah lama 

ya bu, seneng ya bu 

sudah dikaruniai 

anak-anak juga hehe 

Ya udah 15 tahunan miss 

dah lama 

Ya seneng miss, hehe 

   

Putranya bu cicil 

yang menyandang 

disleksia yang mana 

bu? 

Yang M miss    
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Kalau si M anak ke 

berapa bu? 

Anak ke 3, yang pertama 

kan cowok, trus cewek, 

cowok lagi ya si M itu. 

Kakak-kakak e dah pada 

besar-besar og miss, SMP 

kelas 8 mbe kelas 7.  

Sudah ndak mbelajari, 

ndak pusing lagi aku 

ngurusine ya cuman 

tinggal M aja yang masih 

SD 

   

M itu berarti 

sundulan ya bu? 

hehe 

Iya miss bener banget, 

haruse kan udah cowo 

cewek udah. Tahun 

berikut-berikut e kok 

dapet lagi. Ya buat rame-

rame ya emang rame, si 

M emang anak e rame sih  

   

Di sini tinggal sama 

siapa aja bu berarti 

Keluarga ini tok, inti tok. 

Saya, suami, anak-anak. 

Berlima aja. 

   

Berarti dari M kecil 

sampe gede berati 

cuman berlima ya 

Iya , mak e ndk disini, 

pembantu (mengingat-

ingat).. pembantu dulu 2 
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bu? Maknya ndak di 

sini juga ya bu? 

bulan tok habis itu 

pocokan jam 11 pulang. 

Ibu melahirkan  M 

usia berapa bu? 

2011 M , ak kelahiran 79, 

berati 32 an ya miss hehe 

lupa aku 

   

Trus dulu proses 

kehamilan kira-kira 

gimana bu? Apa ada 

hambatan? 

Hamil tu, ya biasa. 3 3 

anak tu 3 bulan pertama 

nge flek, cuman si M tu 

ndak kuat susu sapi. 

Kalau minum susu sapi 

perutku kembung. Aku 

ndak pernah mual, 3 3 

nya sama sekali ga pernah 

ngrasain orang-orang 

hamil mual muntah koyo 

opo ndak pernah. Terus 

M itu ndak bisa pipis. Pas 

hamil bulan keberapa ya. 

Ke 3 apa ya , ya sampe 

sakit ndak isa kencing, 

sampe sakiit banget di 

rumah sakit di kateter. 

Yang istimewa cuman itu 

tok. Lainnya biasa, 
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sambil ngopeni yang 

besar-besar ya ndakpapa. 

Rumah ini kan banyak e 

di atas perkakas e, jadi 

nek dateng harus naek 

atas, naek turun perut e 

jadi ndak enak kemeng. 

Nah pas 9 bulan, dia ndak 

keluar, ak kontrol minta 

surat dokter. Dok, sudah 

siap keluar belum? Sudah 

bu. Yaudah besok e tak 

tenani ak masuk ak wes 

rak kuat naek turun 

tanggane mbe ngopeni 

anak 2. Pas hamil M kan 

sing besar masih kelas sd 

1, sing nomer 2 masih TK 

B. kesel, ndak ono mbak 

e sisan. Tapi memang 

induksi lahire, tapi 

induksi yang masuk 

vagina trus gek keluar. 

Katane tu ya kalung usus, 

tapi ndak terdeteksi pas 
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usg.  

Oh gitu bu, terus 

gimana bu? 

Nah terus, pas lahir sudah 

keluar dokter e kaget 

mungkin ndak nyono nek 

kalung usus ndak siap-

siap denen masuk lagi. 

Aku ngeden lagi, keluar . 

langsung masuk ruang 

perawatan, nah terus 

suster e bilang Bu, anak e 

tak minta lagi ya, disuruh 

dokter e ngasih oksigen.  

Katane kelilit sampe 2 

kali kekencengen, 

kekurangan oksigen. La 

ndak tau gara-gara kurang 

oksigen atau gimana, 

pengaruh sampe saat ini 

ya mungkin.  

   

Dulu waktu hamil 

kakak-kakaknya M 

ndak aja kejadian 

gini ya bu? 

Kakak-kakak e M tu ndak 

gini miss soale 

   

Pas USG berarti Aman og miss, padahal    
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aman-aman ya bu? mben bulan ya USG ya 

dokter e ndak bilang, la 

pas lahir kecepit, keluar, 

masuk lagi, keluar lagi, 

kekurangan oksigen 

barang. 

Perkembangannya 

M waktu bayi 

bagaimana ya bu? 

Ya lancar miss, cuman 

memang telat ngomong, 

tapi tak pikir ya ndakpa 

wong papine dulu ya gitu 

   

Oh gitu bu, M mulai 

keliatan ada masalah 

kapan bu ? 

Aku tu mulai stres tu pas 

mulai belajar membaca 

dan menulis. TK yo 

berati. Dulune aku sempet 

nganu og, kakak e kan 

aku pegang dewe ndak 

pernah tak leske sejak 

SD, SMP gek mereka les 

karena aku wes wegah, 

kamu nek ndak mudeng 

tanyao , sing penting 

kamu ada pegangane. 

Dadi aku ngerti, sing M 

ini TK A, warna kok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RD 
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belum bisa. Tapi kadang 

denen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

bisa. Jadi tak pikir ya bisa 

lah mungkin jek TK 

belum bisa wajar. Lagian 

belum ada tuntutan 

pelajaran singaneh-aneh, 

salahku sih miss aku 

mentingke sing gede. 

Sing gede kan jek SD jek 

butuh dibedeki lah.  Tapi 

sajane aku wis keroso, 

loh anak ku sing M kok 

TK warna wae belum isa. 

Dulu ketoke anakku sing 

gede-gede ki wis isa 

warna tapi memang aku 

ndak ngajari baca tulis 

dulu. Terus suatu saat 

denen ndakmau sekolah, 

kenapa? Dia njawab 

“Aku tu ndak tau 

nomerku mami” la tak 

tanyai, nomer apa?nomer 

yang disekolahan aku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riwayat Anak 

Disleksia 
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ndak tau mami. Ternyata 

maksud e nomer urut. La 

tak pikir, loker e diambil 

temene gara-gara ndak 

tau nomer urut e. Sampai 

tak tulis di tangan e, 23. 

Bacane berapa M. nek ak 

nyebut denen bisa niruke 

23. Tapi nek ak ndak 

nyebut , dia lali itu 

bacane angka berapa. La 

suatu saat, aku terima 

rapot aku ketemu gurune. 

Ternyata di sekolahan, 

kalau ngabsen itu pake 

nomer urut e dipanggili 

satu-satu. Nomer 1 angkat 

tangan, 2 angkat tangan. 

Tekan 23, M tu ndak 

mudeng. Kata gurune 

sampe diliati anake 

ngomonge diteken juga 

23 23 23, M e diem wae. 

Suatu saat, si M nunjuke 

angka sing tak tuliske, 
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gurunya ngmg , itu 

berapa M? si M ndak isa 

njawab. Tak ulang-ulang 

terus akhire dia apal, 

tapi dah di akhir 

semester TK A, bar 

naek TK B ganti nomer 

urut e miss. Harus 

ngulang lagi. Pikirku, 

gawat to iki pusing aku 

sampean, masa ya 

cuman nomer wae ya 

ndak isa-isa. Padahal 

meh SD, la wes lah ak 

langsung mikir coba tak 

telateni baca tulis awal 

TK B selama setahun, 

dulu ngkoh e mbe tacik 

e ya tak ajari sendiri ya 

isa, ndak tak telateni 

malah. Sambil lalu tok. 

La pas M, tak coba to 

tak suruh nulis 1 

sampai 10 ndak isa 

sama sekali, Cuman isa 

 

 

 

 

 

 

 

 

GS1 

 

 

 

 

 

PFC1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gejala Stres 

Fisik 

 

 

 

 

Problem Focus 

Coping 

(Planful 

Problem 

Solving) 
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0 mbek 1 tok. 2 3 4 dll 

blas ndak isa. Angka 

wae kok ndak iso ki 

bocah, aku sampe nyari 

buku sing kotak e gede-

gede, tak suruh nulis 

sak halaman angka 1 

terus, sak halaman 

angka 2 terus. “M 

sekarang nulis e sambil 

baca, 2 2 2 2”. Dah, bar 

itu to miss tak suruh, M 

ayo tulis angka 2 

gimana tadi. Lupa ik 

miss. Gawat ki bocah 

iki. Aku wes bilang 

gurune, ini kok susah 

banget anak ini. La 

gurune belum kenal, 

wong ya memang baru 

TK B, terus gurune 

bilang, ya coba bu tak 

observasine tak lihate 

dulu selama di kelas pie. 

Sampe senewen aku, 

 

PFC2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFC3 

 

 

 

 

 

Problem Focus 

Coping 

(Confrontive 

Coping) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problem Focus 

Coping 

(Seeking Social 

Support) 
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bocah kok ngene wae 

rak iso-iso. Seminggu tu 

angka 2 ndak isa lo, rak 

beres tenan ki. Sampe 

jengkel aku, Sebulan ki 

angka 1 sampai 5 ndak 

bisa. Rak entuk opo-opo. 

Aku anak dua ki ndak 

pernah beli buku macem-

macem. Ki sampe tak 

ewangi golek-golek 

buku ya ndak kepegang 

ik. Kadang ngroso 

salahku opo ya, kurang 

opo ya aku. Sampe 

akhir e, mulai itu, aku 

nyari-nyari psikolog 

kemana-mana. Pertama 

di pelangi kasih, di situ 

ndak konangan, malah 

bilangnya kon nyari 

tempat yang khusus 

baca tulis. Sanggar 

aksara puri sing tak pikir 

sudah pengalaman 

 

 

GS3 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFC3 

 

 

GS3 

 

 

 

PFC1 

 

 

 

 

 

Gejala Stres 

Mental/ 

Emosional 

 

 

 

 

 

Problem Focus 

Coping 

(Seeking Social 

Support) 

Gejala Stres 

Mental/ 

Emosional 

 

Problem Focus 

Coping 

(Planful 

Problem 

Solving) 
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banget, murid sing keluar 

dari situ kata orang pasti 

bisa.  Tak bawa kesitu M 

e. La gurune bilang, ya 

nanti coba diulang-ulang 

kan nanti isa. Dalam hati, 

yawes coba wes coba, 

semoga isa. Soale aku 

dah tak training M 

dimana mana ndak 

dapet apa-apa og. Tetep 

wae ndak isa og. Pie 

coba. Dapet e guru, 

gurune senior, rodo 

galak. Pertama M e 

rodo kaget, ndak mau. 

Lama-lama ya mau tapi 

tu ya pernah sejam blas 

ndak mau ngapa-

ngapain si M.Akhire 

dengan usaha sing 

keras, ya isa. Tapi M 

belajar angkane  

didikte. Pertanyaan e 

didikte, coba M buat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stressor 

Bersumber 

Keluarga 
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angka 2, M coba buat 

angka 7 gitu gitu miss. M 

itu isa nuliske angka asal 

kita kasih clue. Misalnya 

angka 2 tu kayak gimana 

mami, yang kayak 

be?bebek mi. Oh ya 

mami aku bisa mi. Gitu 

coba miss. Jadi yang 

diinget denen tu bebek e, 

bukan 2 ne. wong kalau 

aku cuman nyebut be…. 

Dia langsung inget og 

miss angka 2 itu kayak 

bebek. Itu masalahe. Ini 

TK B dah masuk 

semester 2 dah meh 

masuk SD, angka wae 

belum isa. Gurune dah 

mulai laporan terus dah 

curiga. Angka 2 madep 

e kebalik, angka 3 

kebalik (sambil 

memperagakan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stressor 

Bersumber 

Keluarga 

Terus ibu gimana bu Walah yo wes mulai GS1 Gejala Stres  
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perasaannya pada 

saat itu? 

mumet miss. Apalagi 

gurune dah ndesek-

ndesek gitu. Mulai 

panik, cuman ya masih 

mikir mungkin belum 

ya, jek TK juga. Masih 

wajar nek belum lacar, 

cuman kok beda mbe 

kakak-kakak e, dah 

mau SD juga si M. 

 

SM 

 

GS3 

Fisik 

Stressor dari 

masyarakat 

Gejala Stres 

Mental/ 

Emosional 

Oh ya ya bu, terus 

pada waktu itu, apa 

yang ibu lakukan? 

Nah, sampai suatu saat 

acara TV di rumah tu gek 

nayangke sing Deddy 

Corbuzier gek 

diwawancara. Acara opo 

ya kui lupa miss. Aku tu 

sebener ndak pernah 

nyetel TV nggon rumah. 

Tapi pas ndilalah 

sekelebat ngrungoke, 

anak e sing Azka diajari 

nulis papa terus ping 

banyak. Terus pas 

dibaleni suruh nulis papa 

lagi, ndak isa miss. La 
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kok iki koyok M, yawes 

tak dengerke TV ne, siapa 

tahu aku dapet jawaban 

dari TV. 

Padahal biasanya 

ndak pernah nonton 

TV ya bu? 

Ndak pernah og miss. 

Langsung buru-buru tak 

dengerke. Oh ini 

disleksia namane. 

Langsung tak goleki to, 

la pas browsing 

disleksia ki sing muncul 

terus tu irene syndrome 

sing di Jakarta tu lo 

miss, apa apa ya. Pernah 

denger ndak miss? Sing 

pake kacamata itu lo 

 

 

 

 

 

 

PFC3 

 

 

 

 

 

 

Problem Focus 

Coping 

(Seeking Social 

Support) 

 

Kebetulan belum itu 

bu hehe, apa itu bu? 

Katane, nek pake 

kacamata itu, anak 

disleksia bacane lebih 

jelas, lebih rileks. Kan 

anak disleksia nek mbaca 

sepaneng to miss? M ne 

tak tanyain yo ndak ngerti 

og ngomong e. Nah 
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katane nek pake kacamata 

itu bisa. Tapi M nggak 

jelas jawabane marai 

mumet to 

 

SK 

 

Stressor 

Bersumber 

Keluarga 

Oh ya bu? Terus ibu 

ke Jakarta? 

Pas itu tu, M 6 tahun 

tak bawa sana miss. M e 

ditanya-tanyai kan 

sama orang sana nya. 

La bocah 6 tahun 

ditanyai kan kadang 

jawabane A B C, 

percuma. Terus tak bawa 

pulang lagi. Ning 

Semarang aku 

browsing-browsing 

psikolog sing nangani 

disleksia cuman ketemu 

Lisa Maria, tapi tak 

goleki alamat e ya ndak 

ketemu. La pas itu adik e 

mamiku tu kan guru 

YSKI, nah si Lisa itu kan 

ya banyak kenal guru 

YSKI to. Akhire ketemu 

Lisa,M diobservasi 

 

 

 

SM 

 

 

 

 

PFC3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stressor dari 

masyarakat/lin

gkungan 

 

 

Problem Focus 

Coping 

(Seeking Social 

Support) 
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setengah tahun, nek 

gejala ne membaik, ya 

berarti bukan disleksia. 

Ternyata ya masih gitu 

aja ik, dan ya bener pas 

umur e M 7 tahun hasil 

e disleksia si M. Ya aku 

wedi to miss, SD kan 

pelajaran e dah banyak 

mbaca nulis to miss, 

duh sedih aku. Tulisane 

M isa nyambung semua 

ndak pake spasi. Denen 

ndak mudeng juga 

mutuse kata tu bagian 

mana. Jadi to miss, 

misalnya menyapu ya 

nulise me nyapu gitu 

miss. 

 

 

 

 

SK 

 

 

 

 

 

GS3 

 

 

 

 

 

SK 

 

 

 

 

Stressor 

Bersumber 

Keluarga 

 

 

 

Gejala Stres 

Mental/ 

Emosional 

 

 

 

Stressor 

Bersumber 

Keluarga 

Kalau angka nya 

sudah oke bu 

nulisnya? 

Angkane lumayan miss, 

cuman ada masalah baru 

muncul. Nek nulis angka 

double gitu, kebalik. 

Misal 15 nulis e 51. 23 
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nulise 32. Gitu ik miss 

mumet banget miss. Tapi 

nek mbok lisan,  misale 

M, ini apa jawab e? itu 

apa jawab e? oo lancar 

miss. Bisa. Begitu mbok 

suruh nulis wah sejam, 

hawane browsing aku 

bosen aku nunggoni 

denen senewen banget 

og miss. Nek ndak tak 

sambi, iso keter aku 

miss nunggoni denen 

tok. Huruf tu ya ndak 

lancar miss, “m” isa 

dibaca “n”, nanti kata 

“sanggup” misalnya  ya, 

dibacanya sang apa san 

dia nggak ngerti lo miss. 

Medote dia bingung. 

Wes aku embuh og 

miss. Mumet banget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GS3 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

GS3 

 

 

 

 

 

 

 

Gejala Stres 

Mental/ 

Emosional 

 

Stressor 

Internal 

 

 

 

 

 

Gejala Stres 

Mental/ 

Emosional 

 

Kalau dulu kakak-

kakak M , ibu 

Ndak kok, ndak ada 

problem. Dulu 
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kesulitan juga ga 

belajarinnya? 

sekolahnya Bernadus mbe 

dominico ya lancar-lancar 

wae dua-duanya. M aja 

miss yang problem 

Setelah ibu tau M 

disleksia, apa yang 

dirasakan bu? 

Lebih merasa bersalah 

aja dah marah-marah 

selama ini, tapi ya meh 

pie neh miss kudu di 

trimo, la wong meh 

dipaksake pie ya tetep 

M e ndak isa.  

Ya aku sudah mulai 

pusing dan kawatir 

sebenernya sejak dia 

TK, cuman mikirku tu 

kan ya masih TK 

tuntutan pelajarannya 

belum tinggi. Jadi ak 

memang salah sih 

mentingke anak ku sing 

pertama dan kedua , 

karena mereka dah SD 

dan pelajaran e lebih 

susah dan banyak 

tuntutan. Nah begitu tau 

SI 

 

 

EFC3 

 

 

 

 

GS3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stressor 

Internal 

 

Emotion 

Focused 

Coping (Self 

Control) 

 

Gejala Stres 

Mental/ 

Emosional 
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M disleksia ya 

ndakpapa cuman tetep 

pusing, karena kan 

ketika M di SD, 

masalah e semakin 

susah ditanggulangi. 

Karena tuntutannya 

banyak banget kan 

miss. Ya baca tulis, 

belum ulangan-ulangan 

yang pasti bakal dia 

ketinggalan. Aku juga 

harus cari cara juga 

biar isa mbelajarin M 

ben isa. 

 

 

EFC2 

 

 

 

 

 

SM 

 

 

 

 

EFC2 

 

Emotion 

Focused 

Coping 

(Accepting 

responsibility) 

 

Stressor dari 

masyarakat/lin

gkungan 

 

 

Emotion 

Focused 

Coping 

(Accepting 

responsibility) 

 

Oh oke oke bu, 

Terus kira-kira 

papinya M gimana 

bu tanggepannya 

atau reaksinya tau 

M disleksia? 

Alah nek papine tu 

ndak terlalu ngurusi 

miss. Nek masalah anak 

tu papine tu lebih 

masrahke ke mamine. 

Anake dikasihke ke aku 

 

SK 

 

 

 

 

 

Stressor 

Bersumber 

Keluarga 
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kabeh. Sing ribut 

nggolek psikolog ya 

aku, ribut nggolek 

sekolah ya aku. Papine 

ya cuman bilang ”La pie 

bocah e mang gitu, yawes 

golekke sekolah sing 

gampang. Sekolah ndi 

ndak ngerti”. Gitu miss. 

Aku sing pusing 

kemana-mana sendiri. 

 

PFC3 

 

 

 

 

 

 

 

GS3 

 

Problem Focus 

Coping 

(Seeking Social 

Support) 

 

 

 

 

Gejala Stres 

Mental/ 

Emosional 

Tapi M, dekat 

dengan papinya bu? 

Ya ndak terlalu sih miss, 

lebih deket sama aku 

memang 

   

M, selain sama ibu 

deket dengan siapa 

lagi bu? 

Sama koko ne miss, nek 

sama cici e tu M sering 

diomelin juga, mungkin 

karena cewek ya miss. 

Maenannya beda, terus 

juga cewek nek diganggu 

kan sering ngomel. 

Hehehe. Nek kokone 

ngalahan soale. Nek gek 
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ribut gitu, daripada aku 

pusing yo tak kasih 

mainan dewe si M. 

 

EFC4 

 

Emotion 

Focused 

Coping (Escape 

Avoidance) 

Berarti, ibu 

menangani M 

sendiri ya bu kalau 

di rumah? atau 

kadang-kadang 

koko cicinya 

bantuin M belajar? 

Wah ndak mungkin 

miss koko cicinya bantu 

M belajar hahaha. Wes 

ngerti nek mami e 

senewen banget nek 

mbelajarin adeknya 

sampe pusing. Tapi nek 

kokonya dititipin suruh 

ngajak maen M pas 

rumah kosong ya bisa, 

dan akur daripada sama 

cici e. kalau, cici e dititipi 

mbuat susu buat M baru 

isa, kokone ndak isa.   

 

 

 

SK 

 

 

 

Stressor 

Bersumber 

Keluarga 

 

Hahaha, tapi koko 

cicinya M tau ya bu, 

kalau M disleksia? 

Oh tau miss. Sudah gede 

og, dah mudeng miss. 

Kemaren kapan itu 

anakku sing cewek di 

kelas disetelke gurune, 
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miss Avi pernah lihat film 

sing India itu miss Tara 

za apa ya miss. Pernah 

denger ndak miss? 

Tara Zamen Paar ya 

bu? 

Nah, iya bener itu miss. 

Sing film india anake 

disleksia di asrama 

ketahuane. Nah, denen 

cerita ke aku miss tak 

tanyai “Loh di kelas yang 

mudeng kamu tok to 

dek?” denen njawab, 

“Laiya to mi, sudah tak 

tebak, mesti disleksia ki, 

kayak M og”.  

   

Reaksinya gimana 

bu koko cici nya pas 

tau adeknya 

disleksia? 

Ya biasa aja miss, ya 

ndak pernah di omong-

omongi apa-apa ik miss. 

Paling, cici e komen gini 

miss “Mami, M tu nek 

belajar emang gitu to? 

Sambil loncat-loncat?” ya 

tak jawab wae “Tau to 

adek mu kayak pie, 
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makane mami nek ndak 

teriak-teriak la apa 

adekmu denger?”  kan 

M gitu miss, nek belajar 

sambil loncat-loncat. Jadi 

mbe tak bedeki sambil 

njawab. Jadi tambah 

mumet meneh kepalaku 

ngliati dia loncat-loncat, 

tapi yawes ben sing 

penting njawab lah. 

Cuman kadang nek aku 

kesel ya mbengok. M, 

duduk dulu.  

PFC2 

 

 

 

 

 

 

GS1 

 

 

 

GS4 

Problem Focus 

Coping 

(Confrontive 

Coping) 

 

 

 

Gejala Stres 

Fisik 

 

 

Gejala Stres 

Mental/ 

Emosional 

Oh gitu ya bu, kalau 

keluarga besar 

berarti juga pada tau 

ya bu kalau M 

disleksia 

Tau, soale aku ndak 

nutupi sih ya. Nek aku 

nutupi, bakalane aku ndak 

nemu Lisa, Lisa kan 

dapet e dari sedulurku 

kontak e. kan gara-gara 

aku cerito ke mamiku, 

mamiku cerito pas adikke 

teko. Nek sembunyi-

sembunyi, ya aku ndak 
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entuk opo-opo, ndak 

entuk pengalaman ndak 

ngerti kudu pie. Keluarga 

besar ya nrimo-nrimo 

wae sih miss sejauh ini. 

Lapie, si mak e ya 

ngomong gini tok paling 

“Sing sabar, mbe 

didoake, suk mugo-mugo 

bocahe tambah gedi 

tambah mudeng”. Paling 

gitu tok miss. Aku ya 

bukan tipe orang sing 

cerita-cerita banyak-

banyak sama orang. 

Termasuk ke mami ku 

dewe. La katanya gabisa 

mari sampe gede, ya pie 

neh. Daripada tak pikir 

terus sampe stres, ya 

mending aku ya nrimo 

wae miss. Dulu sebelum 

tau ya bingung panik iki 

kok anakku problem 

ngene, tapi ya tak batin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFC3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFC3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emotional 

Focus Coping 

(Self Control) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emotion 

Focused 

Coping (Self 

Control) 
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dewe sampe pusing 

kepalaku. La nek ndak 

nrimo ya meh dipaksa 

pie bocahe ya ndak 

mudeng to miss sampe 

mumet aku.  Kayak nek 

pas di sekolah,  mbikin 

tugas ndak bar ya 

ketinggalan. Gurunya 

tipenya yang kaku, rada 

galak juga. 

 

GS1 

 

 

 

 

 

 

SM 

 

 

 

Gejala Stres 

Fisik 

 

 

 

 

 

Stressor dari 

masyarakat/lin

gkungan 

Nah kira-kira kalau 

dari pihak sekolah 

tau atau tidak bu 

kondisi M?  

Tau miss, pas misale M 

ndak selesai mbikin 

tugas e kan ya 

diingetke. Terus tak 

bilangi, Bu, anak ini tu 

ada disleksianya jadi 

agak susah bla bla bla. 

Terus ya jawabe cuman 

“Ya ya ya nanti saya 

coba amati di kelas bla 

bla bla “ gitu miss. Nah 

pas diobservasi, gurune 

baru tau, anak kok 

 

 

 

PFC2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problem Focus 

Coping 

(Confrontive 

Coping) 
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disuruh nulis klenat 

klenet, ditaruh pensile, 

wegah-wegahan akhir-

akhirnya ya ndak bar. 

M ki nyaline sak huruf 

sak huruf ndak berapa 

kata dibaca di salin. 

Sampe suatu saat, 

pulang-pulang M cerita 

“Mami mami, aku tadi 

di sekolah dimasukin 

gudang sama Bu Guru 

soale aku nulise ndak 

bar”. Atau kadang-

kadang “ Mami mami, 

sanguku ndak tak 

makan soale kata Bu 

Guru, aku ndak boleh 

makan dulu karena 

nulisku belum bar”. 

Kan aku pikiran, 

mesake gitu lo. Tapi 

kadang selesai sih, kalau 

mood mungkin ya. Tapi 

nek gak mood jangan 

 

 

 

SK 

 

 

 

 

 

 

 

 

SM 

 

 

 

 

 

 

 

 

GS2 

 

 

 

Stressor 

Bersumber 

Keluarga 

 

 

 

 

 

 

 

Stressor dari 

masyarakat/lin

gkungan 

 

 

 

 

 

 

Gejala Stres 

Kognitif 
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harap selesai miss. 

Kadang tak tunggu 45 

menit atau sejam 

setelah bel pulang ya 

tak intip belum selesai-

selesai. Tak datengi 

sambil tak bilangi cepet 

M selesaiin. Cuman 

duduk tingak tinguk, 

ketap ketip tok. Terus 

bar dia keluar, ternyata 

ya tetep ndak selesai 

tugasnya. Mati to aku. 

La soale gurune ndak 

dampingi, cuman 

dibilangi “selesaikan 

M” tapi ditinggal. Ya 

ndak bakalan selesai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PFC2 

 

 

 

 

 

 

 

SM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problem Focus 

Coping 

(Confrontive 

Coping) 

 

 

 

 

Stressor dari 

masyarakat/lin

gkungan 

Nilai akademiknya 

M bagaimana bu? 

Memuaskan atau 

tidak bagi ibu? 

Alah, ya ndak pernah 

bagus miss, sudah jelas. 

Nek pelajaran bahasa 

indonesia ndak pernah 

bagus dapet e 40 50. 

 

 

 

GS3 

 

 

 

Gejala Stres 

Mental/ 

Emosional 
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Sampe mumet aku miss. 

Nek bahasa inggris nek 

speaking sama listening 

aman 70 80 kepegang. 

Tapi begitu ketemu 

reading dan speaking 

waduh 35 40 nilaine. 

Dapet 50 aja ndak pernah 

og miss haduh.  Sampe 

sekarang njelaske cara 

baca “I” aja dia ndak 

mudeng. I tu kalau bahasa 

inggris Ai M bacanya. 

Dari awal semester sampe 

sekarang ndak bisa baca . 

“She has a black hair 

artinya apa M ?” “Punya 

rambut item mi” mudeng 

miss. Tapi begitu nulis, 

sak huruf aja lama banget 

miss. Kelas satu masih 

didikte, masih boleh tapi 

nek kelas dua kan bahaya 

banget miss. Misalnya 

didikte pun, dia tu ndak 
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mudeng nomer berapa, 

nanti ngeletakke 

jawabane salah juga miss. 

Percuma tenan og.  

Aku sampe bilangin M, 

nomer 1 di pegang, isi di 

situ, nek nomer 2, 

bawah e dipegang isi di 

situ. Nek ndak gitu 

kacau balau miss.  

 

 

 

 

 

 

PFC2 

 

 

 

 

 

 

Problem Focus 

Coping 

(Confrontive 

Coping) 

Biasanya ada 

kejadian apa bu 

waktu mbelajarin 

M? terus yang ibu 

rasakan waktu 

belajarin M apa bu? 

Senewen banget miss, 

marah aku, namanya 

orang ki yo ndue kesel 

ya pasti, wong kerjaan 

kan juga tak sambi to di 

rumah, nadaku 

langsung duwur banget, 

meskipun aku tau dia 

disleksia tapi kan 

penampakane normal 

ya miss, jadi aku 

kadang-kadang ya lupa 

nek dia tu ya beda. 

Wong kadang kan soal 

itu kan panjang-

GS 

 

SI 

 

SM 

 

 

 

 

 

 

 

GS2 

 

Gejala Stres 

Emosional 

Stressor 

Internal 

Stressor dari 

masyarakat/lin

gkungan 

 

 

 

 

 

Gejala Stres 

Kognitif 
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panjang ya miss 

misalnya berilah 

kesehatan pada ibuku. 

Nulis berilah nya wae 

sejam ndak ketulis-tulis 

miss, isa keliru p isa 

keliru d. akhirnya tak 

suruh huruf besar e b 

aja. “B itu yang perut e 

dua M!!”. Nek dah gitu 

aku teriak-teriak miss. 

Ngamuk tenan aku. 

Terus pernah juga ada 

soal, sebutkan sila ke-4 

dalam pancasila, dalam 

hatiku, mati tenan aku. 

Hahaha. Kerakyatan 

yang dipimpin oleh 

hikmah kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan 

perwakilan ki pie jal miss 

ngajarine, nyebut wae 

dia kangelan apalagi 

nulis e, mati aku. Aku 

nek iki ikut panik ikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GS3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gejala Stres 

Mental/ 

Emosional 
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deg-degan miss soale 

Terus tak suruh ninggal 

sek, ganti nomer 

berikutnya dulu. 

Daripada kesuen nulis 

sila ke-4, nomer 

berikut-berikute dia wes 

kesel.  Aku tu nek 

nyarike jawaban tu sing 

simple, sing dia bisa 

inget, sing pendek 

kalimate. Sing dia bisa 

nulise. Misalnya, 

sebutkan olahraga air, 

M apal miss. Berenang, 

menyelam, dll. Terus 

dia milih menyelam, tak 

tanyai to “Kamu isa 

nulise ndak M 

menyelam? Nek susah 

yang laen aja” akhire 

berenang, voli air. 

Pokoknya sing dia apal 

aja cara nulise dan 

bacanya. Itu aja harus 

 

 

GS4 

 

PFC2 

 

 

 

 

 

PFC1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFC2 

 

Gejala Stres 

Mental/ 

Emosional 

Problem Focus 

Coping 

(Confrontive 

Coping) 

 

 

Problem Focus 

Coping 

(Planful 

Problem 

Solving) 

 

 

 

 

 

 

 

Problem Focus 

Coping 
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dieja per huruf harus 

diajari. Voli , V tu kayak 

namanya cici, dia yang 

ndak bisa. Misalnya ada 

jawaban mencuci piring, 

dia tak ajarinya  cuci 

piring. Ben pendek dan 

gampang. Sing dia isa 

nulis aja miss, daripada 

aku darah tinggi gara-

gara mbelajarin dia.  

Soale mesti nadaku 

selalu duwur dan ya 

kadang-kadang teriak. 

Cuman ya akhir-akhir 

aku sudah pasrah lah. 

Kebantu terapi juga di 

psikolog, les juga. 

Yaweslah miss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

EFC3 

(Confrontive 

Coping) 
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Coping (Self 
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Kadang-kadang 

suka kebawa ndak 

bu, kalau ibu sedang 

marah dengan M ke 

orang lain ? 

Ya, apalagi nek kadang 

papi ne pulang kerja, ya 

aku ngomel-ngomel, M 

ki diajari angel banget. 

Kadang ya nek koko ne 

apa cici e susah 

dibilangi ya tak amuk 

sisan. Haha. La wes 

mamih e repot sehari-

hari ngurusi semua. 

Kadang cici e makan e 

suwi bgt sing koko ne 

disuruh mandi angel. 

Masalah-masalah kecil 

jadi bikin aku marah, 

sing haruse aku ndak 

perlu marah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stressor 

Bersumber 

Keluarga 

 

Kalau di sekolah 

biasanya ada 

laporan dari guru 

tentang M yang buat  

ibu kepikiran atau 

tidak bu? 

Sebenernya gurunya ndak 

pernah laporan mbe aku 

soal tingkah e M, soale 

denen ndak suka keliling 

kalau di kelas, ndak 

ngganggu temennya juga. 

Cuman karena dia biasa 

aktif tapi di kelas suruh 
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diem, ya dia jadi orek-

orek dosgrip lah, nyucuki 

setip lah, upyek dewe. 

Gurunya kalau laporan 

ya gitu, bikin sebel 

sendiri. Bilang gini “M 

itu to bu malesnya 

minta ampun, suruh 

nulis leda lede, suruh 

baca moh” . La batinku, 

la mbok browsing, cari 

tau disleksia tu gimana, 

wong ya aku dah bilang 

sejak awal juga. La anak 

disleksia kan memang 

gitu, wong dia tu susah 

mbaca nulis susah ndak 

masuk lah di kepalane 

denen, ya pasti 

menghindar-hindar nek 

disuruh baca. Nulis ya 

sudah pasti kangelan, 

nyalin wae kangelan dan 

salah-salah kok.  

 

 

 

 

 

 

 

SM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stressor dari 

masyarakat/lin

gkungan 

Kira-kira apa lagi bu Ya paling kalau pas    
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yang biasanya 

terjadi di rumah 

kalau sedang proses 

ngajarin M? 

mbedeki M loncat-

loncat, guling-guling 

tadi, aku mesti teriak-

teriak. Senewen banget 

aku. La dia mesti nek 

sudah bosen ngomong 

aduh mi, sek mi, ak 

gatel. Gatel semua mi. la 

nek meh belajar kok 

mesti gatelen, nek 

belajar e udah yo 

gatelene ilang. Alesan 

wae. Nanti nek udah 

gitu, ya mau ndakmau 

aku teriak-teriak lagi. 

Hahaha capek aku miss. 

 

GS3 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK 

 

Gejala Stres 

Mental/ 

Emosional 

 

 

 

 

 

 

Stressor 

Bersumber 

Keluarga 

Kalau mami-mami 

temennya M di 

sekolah, pada tau bu 

kalau M disleksia? 

Tau sih, M disleksia, 

cuman ya ngomonge 

“Wes, enteni durung 

gede. Iso iso mam ngko , 

iki urung wayahe, ngko 

kan isa dewe”. La mereka 

ndak tau juga disleksia tu 

apa miss.  Jadi ya meh 

dah tau ngomongi aku 
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gitu tetep. Mereka awam 

disleksia, kalau ndak 

kebetulan ndengerke 

interview nya dedy 

corbuzier ya aku ndak tau 

M ki kenapa. 

Berarti kalau dari 

teman-teman ibu 

sendiri tidak ada 

yang 

mempermasalahkan 

atau mungkin 

meremehkan M atau 

ibu ya ? 

Ndak ada sih miss kalau 

di depanku ya. Soale 

akupun jarang sih 

nunggoni di sekolahan 

trus ngobrol-ngobrol. 

Kecuali nek nunggu M 

lama keluare karena kan 

sering terakhir to. Cuman 

ya mereka support-

support aja sih sejauh ini.  

Kan aku bilang gini 

“Aduh, M ki kangelan 

banget nilaine remidi 

terus duh duh” La mereka 

jawab e “Sabar cik, podo 

anakku yo ngono, wes 

enteni sek cik rakpopo”. 

Gitu sih miss. 

   

  



244 
 

 
 

 

Wawancara II Subjek 2 

Kamis, 24 Mei 2018 – Pukul 13.12 

 

M suka cerita ga bu 

kalau di sekolah 

ngapain aja? Atau 

misalnya ada yang 

mengejek atau ada 

yang mengganggu 

dia di sekolah yang 

membuat ibu 

kepikiran?  

Oh selalu cerita miss, M 

orangnya open og. Apa-

apa cerita miss. Misalnya 

ya denen bilang “Mi, 

katanya bu Agnes to mi, 

aku nulise kayak siput 

lama”.  Atau yang 

waktu itu suruh masuk 

gudang sama gurune. 

Pernah juga ndak boleh 

makan bekal gara-

garanulise ndak selesai-

selesai. Kasian sih, 

kadang ya tak pikir 

sampe rumah gurune 

kok ya gitu banget Nek 

temene malah ketoke 

endak sih. Pernah pas aku 

pulang gitu jemput denen, 

terus disapa temene dia 

 

 

 

 

 

 

 

SM 

 

 

 

 

 

GS2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stressor dari 

masyarakat/ling

kungan 

 

 

 

Gejala Stres 

Kognitif 
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ya nyauri “ Eh halo”. 

Tapi dia lupa namanya 

hahaha. Oh ini ada juga 

miss, pernah temene 

bilang pas ketemu aku 

metuk M “Tante, 

katane bu guru, M tu 

nulise luama banget 

ndak selesai-selesai” 

terus ya M e nek dong 

lagi capek bilang 

“Kamu jelek!” ya 

jenenge bocah miss 

hahaha. 

 

 

 

 

SM 

 

 

 

 

Stressor dari 

masyarakat/ling

kungan 

Hahaha gitu ya bu. 

Terus kalau ada 

cerita gitu dari M, 

ibu perasaannya 

gimana? 

Yawes pie neh miss. 

Paling ya ak diem wae 

mbe ngguya ngguyu. 

Tapi sebenere ya 

mesake juga mbe M e 

kok sampe dititeni gitu 

sama gurune sama 

temennya. Tapi M e 

biasa aja. 

 

 

EFC3 

 

 

 

SI 

 

 

Emotion Focused 

Coping (Self 

Control) 

 

Stressor Internal 

 

Oke bu, kemudian, Pertama, ngomel mbe EFC4 Emotion Focused  



246 
 

 
 

biasanya kalau ibu 

sedang benar-benar 

marah atau sedih 

dengan M, apa yang 

ibu lakukan untuk 

mengatasinya? 

bojoku kalau pas dia 

pulang kerja. Hahaha 

M ki kok angel men 

diajari, berkeluh kesah 

gitu lah miss. Soale dia 

ya jarang banget di 

rumah, jadi dia ya ndak 

liat aku pie mbelajari M 

e,  terus habis tu kan 

aku nyambi bersih-

bersih. Nah setelah tak 

pake bersih-bersih 

rumah beres-beres baru 

rada lega. Selesai. 

Lagian kan aku emang di 

rumah megang M dewe, 

tapi kan aku juga 

nerapike M di tempat e 

psikolog yang pas dia di 

diagnosa itu. Tak leske 

juga di Puri, sampe 

rumah ya tak belajari 

lagi. Jadi nek ak udah 

stres banget sama M, ya 

brenti dulu 

 

 

 

PFC3 

 

 

 

 

 

EFC4 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFC1 

 

 

 

 

Coping (Escape 

Avoidance) 

 

Problem Focus 

Coping (Seeking 

Social Support) 

 

 

 

Emotion Focused 

Coping (Escape 

Avoidance) 

 

 

 

 

 

 

Problem Focus 

Coping (Planful 

Problem Solving) 

 

Emotion Focused 

Coping (Self 
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ndakpapa,bersih-bersih, 

ya buat berkegiatan lah. 

Tak suruh stop sek 

belajare, sudah biasa 

juga M e.  Lagian 

dibantu juga dengan miss 

nya yang nerapi M waktu 

jadwal terapi. Gitu sih 

paling. 

 

EFC3 

EFC4 

 

 

 

Control) 

Escape avoidance 

Lalu biasanya 

reaksinya M saat ibu 

marah gimana bu? 

Pertamane nangis terus. 

Belajar emakin kacau, 

kan malahan ngaruh ke 

nilai juga. Sui – sui 

yawes lah rak tak seneni 

neh, mesakno bocahe. 

Yo ndak mudeng juga 

kan. Paling tak sentak 

dikit, “Duduk ndak! 

Muter-muter terus, 

mami pusing”. Gitu tok 

paling miss. Tapi dia 

dapet guru sing galak jadi 

ndak takut lagi gara-gara 

sudah biasa tak marahin. 

Nek dulu kan pas dulu 

 

 

PD2 

 

EFC3 

 

 

Perubahan Anak 

Disleksia Negatif 

Emotion Focused 

Coping (Self 

Control) 
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banget ak ndak pernah 

ngamuk, begitu dia dapat 

guru rodo galak kan 

langsung moh. Sekarang 

cuek og M e miss.  

Selain bersih-bersih, 

apa lagi bu yang 

dilakukan kalau 

sedang pusing sama 

M? 

Ya aku gitu miss. Kalau 

sudah senewen, mending 

tak sudahi kontak 

dengan M, sudah, aku 

keluar ruangan aja 

yang penting. Ndak 

usah tak lanjutke lagi 

daripada anake yo pie 

hahaha. 

 

 

EFC4 

 

 

Emotion Focused 

Coping (Escape 

Avoidance) 

 

Berarti  kalau sudah 

bersih-bersih dan 

menyelesaikan 

belajarnya M, 

perasaan ibu sudah 

agak mendingan ya 

bu? Pernah mencoba 

hal lain bu? Jalan-

jalan misalnya 

hahaha 

Iya miss, ya berusaha 

untuk meredam 

perasaan marah miss. 

Kalau tak lanjutke bubar 

jalan soale. Waduh ndak 

miss, ndak pernah jalan-

jalan nek gek marah, 

ngko malah rak bar-bar 

gaweanku. Mending 

gitu, belajarinnya udah, 

EFC3 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFC4 

Emotion Focused 

Coping (Self 

Control) 

 

 

 

 

 

 

Emotion Focused 
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aku leren, bersih-bersih 

malah aku happy. 

Kerjaanku bar. Dah 

gitu aja miss. 

 Coping (Escape 

Avoidance) 

Lalu biasanya 

papinya melakukan 

apa bu, kalau tahu 

ibu sedang senewen 

saat mengajari M? 

Ya sesekali mbilangin 

M e, “Kamu mbok 

jangan gitu nek belajar” 

tapi ya dah tau M e 

beda, yawes serahke lagi 

ke aku. Wong 

ketemunya ya jarang 

kok. Ngliat aku mbelajari 

M jarang og miss. Ujung-

ujunge ya aku lagi aku 

lagi, dipasrahke wae 

anak-anake ke aku. Paling 

ngomong gini juga miss 

“Ojo mbok seneni wae M 

e, bocah diseneni yo 

semakin ndak mudeng-

mudeng. Percuma , ben 

rakwes”. Aku digituke og 

mbe papine hahaha. 

 

 

SK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stressor 

Bersumber 

Keluarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hahaha, gitu ya bu. Yawes bilang ben wae    
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Terus, dari papinya 

punya solusi apa bu 

untuk M dan ibu? 

tok miss. Tu kan papine 

dulu ya ndak naek kelas, 

denen dua kali SD ndak 

naek kelas, jadi kerjaane 

reuni wae hahaha. Sampai 

kadang-kadang tak seneni 

“Kok reuni terus to?” la 

soale kan angkatan 

berapa reuni melu reuni. 

Terus angkatan berapa 

lagi reuni lagi hahaha. 

Jadi papi cenderung 

santai, yawes ben wae 

nek emang M kudu 

ndak naek kelas, soale 

dia ndak naek kelas. La 

nek aku kan yo sedih to, 

mesake anake.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SK 

 

 

GS3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stres dari 

keluarga 

 

Gejala Stres 

Mental/ 

Emosional 

Terus, kira-kira apa 

yang bikin ibu sulit 

untuk menghadapi 

masalah tentang M 

ini apa bu? 

Opo ya miss hahaha. Apa 

ya ndak ada miss 

bingung. Ya paling 

kesabaranku sendiri yang 

.. aku tu kan ndak sabar 

orang e miss. Aku tu 
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orang tak tek tak tek 

pengene serba cepet, 

serba ndang bar, ndang 

aku iso duduk iso leren. 

La M e lelet itu, aku jadi 

urusan lainnya molor 

kabeh, tidur ku jadi 

malem, besoke bangun 

kudu gasik ndak enak 

badan. Aku emang 

orange selak pengen 

ndang bar nek urusan 

gitu lo miss.  

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

GS1 

Stressor Internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gejala Stres 

Fisik 

Oh berarti semua 

urusan rumah 

tangga, ibu handle 

sendiri ya? 

Iya miss, pembantu 

pocoan sampe jam 11, 

siaanya masak, nepakke 

makan, lain-lain yo aku 

kabeh miss sampe malem. 

Mbelajari M ya aku tapi 

kudu stop kerjaan laen 

dulu.  

   

(Tiba-tiba M keluar 

dan berkata “ Halo 

Miii”) 

“Halo M, udah selesai? 

Sini lo sapa dulu Halo  

Miss Avi” 

   



252 
 

 
 

(M menjawab. 

“Halo Miss Avi”) 

    

M sudah berapa 

lama bu terapinya? 

Berapa lama ya miss, 

setahunan miss, nek yang 

di tempat Lisa. M kalau 

nanya “ Mi, mau terapi di 

yang 2 apa yang 1?” 

hahaha. Soale nek di Lisa 

kan 2 yang megang M, 

Lisa mbe Nori, nek yang 

di puri kan 1 tok miss e.  

   

Hai M, hati-hati 

maen lari-larinya 

hehe (Berbicara 

dengan M yang 

sedang berlarian) 

Nah gitu miss, M kalau 

diliat dari luar kan yo 

kayak orang normal. 

Coba terus disuruh baca, 

terus kanan kiri yo 

amburadul miss.  

   

Iya bu, kemaren tak 

liat waktu nari juga, 

M tangan kiri taruh 

di lutut kanan, 

tangan kanan taruh 

di lutut kiri, masih 

bingung banget bu, 

Iya miss, ini sudah 

mending banget sudah di 

bolan-baleni di tempat 

terapi dan di puri juga, 

sudah mayan banget og 

miss. Dulu make sandal 

aja ya miss, denen pake 
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tapi meniru gerakan 

sudah bagus  

sek, nek ndak enak gek 

dituker berarti kui 

kuwalik. Hahaha. Pinter 

to denen miss. Nek 

disuruh ngliat mana yang 

kanan mana yang kiri 

wah bye miss hahaha. 

Terus pie meneh miss 

kemaren narine. 

Kalau tirukan 

gerakan yang ada 

videonya dia lancar 

bu. Tapi begitu 

denger intruksi aja, 

misalnya tangan 

kanan ke depan ke 

belakang depan 

belakang masih 

sedikit-sedikit keliru 

bu. Terus misalnya 

waktu itu ada, 

lempar bola ke atas, 

ke bawah lalu 

lempar ke 

temannya, nah itu 

Bener miss, kadang nek 

instruksine banyak denen 

bingung miss. Kayak 

kemarin tu to “M, makan 

buah ya, mami punya 

semangka, apel, melon, 

jeruk, M mau yang 

mana?” La, aku wes 

ndeloki wajahe, bingung 

ki bocah iki. Tenan , 

“Apa mi?” hahaha. 

Langsung tak pilihke 

wae miss, “M makan 

melon aja ya” , “Oke mi 

“ ahahahha. Wong bocah 

iki rak mudeng og miss. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFC2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problem Focus 

Coping 

(Confrontive 

Coping) 

 



254 
 

 
 

dia lupa instruksi 

bertingkatnya belum 

dapet bu. 

Haruse memang satu-

satu miss, “Mami punya 

semangka” ben mikir 

sek terus gek buah 

lainnya satu-satu. 

Kadang wae semangka 

tok gitu dia jek lupa 

miss miss. Semangka itu 

yang mana ya mi? kudu 

njelaske sek.  

 

 

PFC1 

 

 

Problem Focus 

Coping (Planful 

Problem Solving) 

Oh ya ya bu. Bu, oh 

ya saya mau nanya 

lagi nih, sering pergi 

ke acara keluarga 

bareng bu? 

Ah juarang banget. Aku 

ndak punya sedulur og 

miss. Ada sedulur satu 

nggon Manado miss. 

   

Kalau pertemuan 

keluarga gitu, 

tanggapan keluarga 

besar tentang M 

gimana bu? 

Tau semua og miss. Biasa 

wae sih miss. Mak e ya 

tau, malah rodo di apa ya 

   

Disayang bu M nya? Di mesakke ni gitu lo 

miss. Hahaha apa ya 

bahasanya. Ya jadi kasian 

sama M gitu lah. 
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Tapi memang anak-

anak dekat dengan 

ibu ya keliatannya? 

Paling deket semua 

memang sama aku, sama 

mak e ya biasa wong aku 

jarang datang ke mamiku 

juga. Seminggu sekali 

paling bentar. Aku ya 

ndak tipe sing cerita 

dalam gitu cuma keluh 

kesah gitu. Sama suamiku 

ya jarang cerita, paling 

ngomel-ngomel soal M. 

Nek sama anakku 

pertama kedua malah 

cedak miss, la sehari-hari 

mbe mereka, nek aku ada 

apa ya ngomonge sama 

mereka, mereka ya liat 

kalau aku lagi senewen 

mbe M. tapi ndak liatin 

pas belajar, soale kan 

masuk kamar nek aku 

sama M, tapi ya ngerti sih 

mereka, soale kan sudah 

gede-gede. 
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Wah bener-bener 

sehari-hari cuman 

sama anak-anak ya 

bu berati? Akur  bu 

semua? 

Betul miss, Sehari-hari 

sama mereka hahaha. 

Wah ya ndak terlalu akur 

juga, hahaha nek ngkoh e 

ya akur tapi kadang nek 

tak suruh metuk M di 

dalem sekolah gitu ya 

males-malesan og miss. 

Nek cicike gek, barange 

sering dirusak M ahaha. 

Mesti M e dimarahi.  

Nek aku lagi ndak 

kenapa-napa ya tak 

biarkan. Nek aku lagi 

senewen ya tak marahin 

juga nek mereka 

berulah hahaha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFC3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emotion Focused 

Coping (Self 

Control) 

 

Kalau selain di 

bidang akademik, 

ibu menemukan 

masalah lain dari M 

atau tidak bu, yang 

membuat ibu 

kepikiran? 

Nah itu miss, aku kok 

belum nemuin ya miss. Si 

Gerard itu kan suka 

nggambar. Ini sih M 

minta les renang, tapi 

belum punya waktune 

aku. Paling Robokidz, 
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terapi 3 kali seminggu. 

Full wes to sisane 

Minggu. Minggu ya ben 

buat istirahat  mesakke 

miss. Ini aku sambil 

nyari-nyari waktunya. 

Oh gitu ya bu, 

Wah kita ngobrol 

banyak banget ya bu 

hari ini. Makasih 

banyak ya bu mau 

saya repotin hehe.  

Iya miss ndakpapa, 

seneng aku malah cerita-

cerita gini. Jadi malah 

agak berkurang pikiranku 

ahahaha. Ini sudah miss? 

   

Sudah bu, ya nanti 

semisal saya mau 

tanya lagi, saya 

hubungi lagi ya bu 

kita janjian lagi, 

nggakpapa bu? 

Ohya nggak papa miss, 

santai aja. 
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Tabel 16 

VERBATIM TRIANGULASI SUBJEK 2 

Kamis, 24 Mei 2018 Pukul 13.12 

PERTANYAAN JAWABAN KODING TEMA KET 

Halo, siapa 

namanya?  

Farelli miss    

Siapa aurelli? Hahaha buka, Farelli miss    

Oh Sorry sorry ya 

farelli 

Ndakpapa miss    

Farelli sekolah 

dimana? 

Domsav miss    

Oh Domsav, berarti 

kalau sekolah 

berangkat bareng, 

pulang bareng sama 

koko juga dong? 

Hahaha Iya miss    

Koko namanya 

siapa ? 

Kristo    

Farelli lagi free kan? 

Miss boleh ngobrol-

ngobrol ya 

Iya miss hehe    Malu-malu 

Farelli, di rumah 

tinggal sama siapa 

Mami, papa, koko, M 

Ada mbak tapi ndak 
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aja? nginep 

Oh gitu, biasanya 

Farelli kegiatannya 

sehari-hari selain 

sekolah apa aja? 

Les, trus ya ada ekstra di 

sekolah,trus ya di rumah 

gitu aja miss terus-terusan 

maen tab sama koko juga. 

Instagraman ahah 

   

Kalau di rumah 

biasanya ngapain 

farelli? Kegiatan di 

rumah apa aja? 

Apa ya miss, ngerjain PR, 

bikin slime kadanag-

kadang ya bikin-bikin 

craft gitu 

   

Farelli suka maen 

sama koko sama 

adek kalau di 

rumah? 

Mmmm, ga terlalu. Kalau 

sama M endak. 

Haha 

   

Oh gitu, kenapa 

hahaha? 

M, tu sukanya ngancur-

ngancurin benda miss. 

   

Hahaha , gitu ya? 

Terus biasanya 

gimana? 

Itulo miss, koko lebih 

sering maen sama M 

Biasanya, kalau M 

berulah ya tak omelin 

   

Farelli, tau kan 

kalau M disleksia, 

Dulu waktu awal tau 

M disleksia, mami 

Ya biasa aja miss. 

Paling awal-awal sering 

banget marah-marah ke 

M. Nadane tinggi kalau 

 

 

GS3 

 

 

Gejala Stres 

Mental/ 
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reaksinya gimana ngomong. Emosional 

Kalau sebelum tau 

disleksia sama 

sesudah tau M 

disleksia, mami ada 

perubahan ndak? 

Pas sebelum itu ya ndak 

terlalu marah yang 

gimana, ya marah e 

lebih ke pusing kayake 

soalnya beda 

 

 

GS1 

 

 

Gejala Stres 

Fisik 

 

Beda gimana 

Farelli? 

Ya kok angka belum bisa, 

warna belum bisa 

   

Oh gitu, terus 

setelah tau disleksia, 

perlakuannya mami 

ke M gimana?  

Ya, seperti biasa, cuman 

kalau lagi belajar, 

nadane sangat tinggi 

“M!!!, , duduk! ” gitu 

misalnya 

 

GS3 

 

Gejala Stres 

Mental/ 

Emosional 

 

Biasanya mami 

marah-marah atau 

ngomel waktu apa 

sih Farelli? 

Waktu mbelajarin M, 

terus waktu M makan, 

soale M makannya lama 

haha 

   

Mami sering ngeluh 

nggak kalau di 

rumah kalau lagi 

ada masalah dengan 

M? 

Ya paling pusing , terus 

ngomel-ngomel, M ki 

kok angel men 

dibelajari. Terus ya 

teriak-teriak. Haha 

 

GS3 

 

Gejala Stres 

Mental/ 

Emosional 

 

Oh gitu, emang M 

biasanya kenapa sih 

Belajarnya ya miss, 

muter-muter, loncat-
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kok sampai bikin 

mami teriak-teriak 

Farelli? 

loncat di kasur, 

menggulet-gulet di kasur, 

terus pergi-pergi,udah 

gitu ndak mudeng-

mudeng. 

Kalau udah teriak-

teriak, biasanya M 

nurut sama mami 

atau enggak? haha 

Ya masih aja loncat-

loncat miss, makanya 

mami marah, senewen 

ahaha 

 

SK 

 

Stressor 

Bersumber 

Keluarga 

 

Oh gitu, biasanya 

mami ngapain sih 

Farelli kalau M 

udah kayak gitu ? 

Ya tetep marah, sejadi-

jadinya hahah sambil 

ngitung, 1 , 2, 3,  

Baru M mulai takut. 

PFC2 Problem Focus 

Coping 

(Confrontive 

Coping) 

 

Biasanya, untuk 

meredam marah, 

mami ngapain aja 

Farelli? 

Ga  ngapa-ngapain miss,  

Mami tu orang yang 

jarang ngapa-ngapain 

kecuali bersih-bersih, 

masak nonton TV wae 

ndak pernah miss  

Ya paling kalau udah 

stres banget, belajarnya 

M di stop, M ditinggal 

sek.  

 

 

 

 

 

 

EFC4 

 

 

 

 

 

 

Emotion 

Focused Coping 

(Escape 

Avoidance) 

 

Biasanya, suka Oh ya jelas, apalagi kalau    
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kebawa ga Farelli, 

kalau mami lagi 

marah sama M 

aku atau koko berulah, 

gamau mandi lah, makan 

lama lah ahaha udah pasti 

habis kita hahaha 

Terus kalau papi 

tanggepannya 

gimana waktu tau M 

disleksia? 

Ya biasa aja sih miss, 

papi kan jarang di rumah 

juga. Kayaknya tu kalau 

dilihat mami dewe yang 

pontang-panting cari 

cara sana sini biar M isa 

   

Oh gitu, kalau 

keluarga lain selain 

keluarga inti 

tanggapannya 

gimana ? 

Mak, ya biasa aja juga, 

paling kalau pas itu 

ketemu, ya paling 

ngomong sing sabar. 

Mami juga jarang 

cerita-cerita, tapi ya 

ndak nutup-nutupi M 

juga. Cuman kalau 

kesana ndak ngobrolke 

M, mbahas hal lain 

apakek tapi ndak bahas 

M. Sing lain-lainya 

selihatku ya biasa aja 

miss sama M, perilakune 
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tu biasa semua miss 

Oh gitu, Farelli 

kenal sama 

tetangga-tetangga di 

rumah ndak? 

Iya beberapa aja miss, 

ndak banyak-banyak ndak 

ada yang seumuran og. 

 

   

Tanggapannya 

gimana dengan 

kondisi M? 

Biasa sih, soalnya 

kayaknya ndak mudeng 

sih miss 

   

Kalau temen-

temenya mami 

tanggepannya 

gimana? 

Paling, waktu itu pas 

njemput M tu aku inget, 

ngomonge paling 

“Rakpopo cik, durung kui 

”. Gitu tok. Kalau ga 

salah gitu miss. 

   

Kalau menurut 

Farelli, seberapa 

sering mami teriak-

teriak kalau dengan 

M? 

Ya dulu dulu hampir 

setiap hari miss, 

Apalagi kalau masa-

masa ulangan. Wah 

siap-siap wae. Perang 

dunia di rumah.  

 

 

SK 

 

 

Stressor 

Bersumber 

Keluarga 

 

Oh gitu ya, 

Farelli mami 

kegiatan favoritnya 

apa sih, kalau lagi 

Apa ya miss, duh, oh ya 

mami suka e senam. 

Hahahaa 

 

EFC4 Emotion 

Focused Coping 

(Escape 

Avoidance) 
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pusing selain bersih-

bersih dong 

Oh ya? Waw keren, 

senam apa 

emangnya Farelli? 

Ndak tau, aerobic kali , 

ndak tau dimana ndak 

pernah ikut. 

   

Farelli, kalau papi 

sudah lihat mami 

marah-marah, 

teriak-teriak dan 

pusing, biasanya 

papi melakukan 

apa? 

Alah, paling diem tok, 

yawes ben, emang 

anaknya gitu M. paling 

ngomong gitu tok miss. 

Ndak ngapa-ngapain 

juga.  

   

Oh gitu, Farelli 

kalau mami lagi 

marah gitu, biasanya 

ngapain? 

Diem aja miss, di kamar 

daripada kena ahhahaa 

   

Hahaha, gitu ya, eh 

ngomong-ngomong, 

Farelli tadi kan 

cerita di sekolah 

ikut ekstra. Emang 

ikut ekstra apa? 

Aku koor sih miss 

ikutnya, dah itu aja 

Kalau koko, catur sama 

KIR  

   

Oke-oke, wah 

suaranya bagus 

hehehehehehe   Tidak menjawab 

hanya senyum 
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dong Farelli malu 

Farelli, miss avi 

mau nanya dong, 

biasanya kan mami 

kalau lagi stres sama 

M kan bersih-bersih, 

atau senam, atau 

berhenti mbelajarin 

M, setelah 

melakukan hal-hal 

itu ada perubahan 

ndak? 

Ya habis itu, udah lupa 

miss kalau tadi marah-

marah kayak gitu. 

Terus kalau sudah reda, 

ya baru mulai lagi 

mbelajarin M, nah 

biasanya yang kedua, 

mami dah agak ndak 

kedengeran suara tinggi 

nya.  

 

 

 

 

 

EFC3 

 

 

 

 

 

Emotion 

Focused Coping 

(Self Control) 

 

Oh gitu ya, pernah 

gak suatu hari, 

sudah melakukan 

hal-hal itu, tapi ga 

ada perubahan, tetep 

pusing terus masih 

marah misalnya? 

Mmmm, gimana ya miss. 

Kayaknya sih engga deh, 

habis itu pasti lupa. 

 

   

Oke , terus selain 

mengeluh pusing, di 

kesehariannya 

mami, pernah 

mengeluh apa lagi 

Ndak sih miss, mami tu 

ya ga pernah cerita ke 

siapa-siapa, paling kalau 

lagi stres habis 

mbelajari M ulangan, 
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yang ada kaitannya 

dengan M? 

ndak bisa tidur, nanti 

pas bangun pagi-

paginya, waduh tu pasti 

marah, senewen, pucet, 

kepikiran biasanya 

ngomong iso rak ki M. 

gitu miss.  

GS1 

 

 

GS3 

Gejala Stres 

Fisik 

Gejala Stres 

Mental/ 

Emosional 

Oh gitu, Farelli 

pernah mbelajarin 

M juga ndak? Apa 

mami terus 

Oh pernah miss, PR 

Matematika, tapi ya jelas 

ndak mudeng to. Salah 

kabeh ahahaha 

   

Kalian bertiga 

biasanya akur ga 

hayo? 

Wah ya jelas tidak selalu 

miss hahaa 

   

Siapa biasanya yang 

bikin rame ? 

Ya biasanya M 

ngehancurin lego yang 

tak buat, atau nanti M 

lari-lari muter-muter.  

Nanti ak marah-marah 

juga, mami ikut marah-

marahi aku 

 

 

 

 

 

GS4 

 

 

 

 

 

Gejala Stres 

perilaku 

 

Wah, rame bener ya Jelas miss haha    

Eh Farelli, habis ini 

kepengen masuk 

Ndak Loyola yang jelas, 

gatau miss hahaha 
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SMA mana? 

Kenapa ndak 

Loyola? 

Ndak ah mumet hahaha    

Oh yaudah gapapa, 

hehe 

Ada lagi ga Farelli 

yang mau diceritain 

ke miss Avi soal 

mami Papi ki ya 

ndak pernah pie-

pie, jadi nek habis 

mami cerita ke 

papi malah tambah 

senewen kalau lagi 

pusing soal M? 

Paling apa ya,  ya soale 

mami orang e ndak 

pernah cerita-cerita 

miss, sama mak ya ndak 

pernah cerita. Paling ya 

M ki angel bla  bla 

kayak kalau cerita ke 

papi. 

La papi ya nek dicritani 

ya diem wae, nek mak 

paling ngomong sabar.  

kali miss hahaha, soale 

paling didiemke tok 

ndak ada disuruh 

ngapake M, atau pie.  

Itu tok sih sing tak liat. 

Nek gek ketok pusing 

banget, ya kerjaane 

molor molor nanti 

marah, jadai kayak  

apa-apa ki salah.  

 

 

 

 

PFC3 

 

 

 

 

 

 

SK 

 

 

GS4 

 

 

GS4 

 

 

 

 

Problem Focus 

Coping 

(Seeking Social 

Support) 

 

 

 

Stressor 

Bersumber 

Keluarga 

Gejala Stres 

perilaku 

 

Gejala Stres 

perilaku 
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Oke, makasih ya 

Farelli udah ngobrol 

sama miss Avi 

Sama-sama miss. Tak 

maenan tab hahaha 
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Tabel 17 

Pedoman Koding Subjek 3 

No Kehidupan subyek (A) Koding 

Stressor   

a. Stressor Internal Aa 

b. Stressor Keluarga Ab 

c. Stressor Masyarakat Ac 

Gejala Stres  

a. Gejala Stres Fisik GS1 

b. Gejala Stres Kognitif GS2 

c. Gejala Stres Emosional GS3 

d. Gejala Stres Perilaku GS4 

 

No Coping (B) Koding 

Emotion Focused Coping   

1. Positive Reappraisal EFC1 

2. Accepting Responsibility EFC2 

3. Self-control EFC3 

4. Escape-avoidance EFC4 

5. Distancing EFC5 

Problem Focused Coping   
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1. Planful problem solving PFC1 

2. Confrontive coping PFC2 

3. Seeking social support PFC3 
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Tabel 18 

VERBATIM SUBJEK 3 

Senin, 21 Mei 2018 Pukul 10.30 

PERTANYAAN JAWABAN KODING TEMA KET 

Siang bu, maaf ya 

bu ganggu pagi-pagi 

Siang, nggak papa kok, 

ini lagi ga ada kegiatan, 

masuk masuk sini 

   

Hehe, anak-anak 

lagi pada sekolah ya 

bu? 

Iya nih, lagi pada sekolah 

nanti saya njemput siang 

Sehari-hari ya gini aja 

hehehe ngurusi anak-anak 

aja. 

   

Oke bu, siap 

Bu, hari ini saya 

minta waktunya ya 

bu ngobrol-ngobrol 

tentang yang 

kemarin kita bahas 

Oke siap siap, boleh kok. 

malah seneng saya hehe 

   

Ibu dulu menikah 

tahun berapa bu? 

Tahun 2008 deh, eh iya 

2008 

   

Oh oke, kira-kira 

dulu awal 

pernikahan itu 

sebelum punya 

Keseharian saya dan 

suami biasa-biasa aja sih, 

normal seperti pasangan 

menikah pada umumnya 
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anak-anak gimana 

bu kesehariannya? 

Bisa minta tolong 

diceritain hehe 

hahaha 

Aman ndak ada masalah 

apa-apa, ya paling 

penyesuaian kan biasa, 

ketauan kebiasaan-

kebiasaan e , wajar tapi 

kok. Keluarga saya dan 

keluarga suami juga oke 

sih miss, normal normal 

aja 

Lalu akhirnya 

memiliki putra 

tahun berapa bu? 

L itu lahir 2009.     

Yang disleksia L ya 

bu?  

Iya, yang  L  

Kalau  adiknya masih 

kecil 

   

Bu bisa ceritain 

proses kehamilan L 

bu? Gambarannya 

seperti apa 

Biasa sih miss, ndak sakit 

apa-apa. Ndak aneh-aneh 

sih waktu hamil L 

   

Tapi rutin periksa 

bu? USG juga?  

USG kok, hasilnya sehat-

sehat ndak kenapa-kenapa 

Paling kalau ngidam 

kepengen sesuatu, saya 
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maunya satu hari minta 

makannya itu terus. 

Kalau proses 

kelahiran L, 

ceritanya gimana 

bu? 

Normal, lahirnya juga 

normal. Gampang juga 

terhitungnya. 

   

Oh gitu bu, 

Lalu, awal mula ibu 

mengetahui ada 

masalah dengan L 

kapan bu? 

Perkembangannya 

waktu bayi 

bagaimana itu bu?  

Jadi sebenarnya pertama 

itu dia ngomongnya telat. 

Tapi kalau dilihat dari 

riwayat papanya itu sama. 

Papanya itu baru bicara 

sekitar usia 2 tahun, baru 

agak lancar. Cuman 

memang, dia sampai 

umur 3,5 tahun belum 

lancar, jadi kita putuskan 

untuk terapi. Terus TK itu 

sudah keliatan agak-agak 

kesulitan nulis dalam arti 

bukan nulis kalimat atau 

kata-kata aja sih tapi 

menggoreskan pensil ke 

kertas belum bisa benar, 

tulisan juga jelek tapi kita 
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pikir karena masih TK 

jadi belum panik. Terus 

TK B juga gitu, dia kan 

sekolah mulai umur 2 

tahun ya. Jadi 2 tahun tak 

sekolahin tujuannya 

supaya ngomongnya 

lancar, tapi ternyata juga 

enggak. Untuk TK B itu 

juga sudah diulang 2 kali. 

Kita masih sekolahnya 

nasional plus ya, jadi 

bahasa juga kebanyakan 

bahasa inggris. Pasti 

masalah kan, akhirnya 

solusinya kita pindah ke 

sekolah yang nasional. 

Karena memang bahasa 

ibu yang didahulukan, 

supaya anak-anak kalau 

berkomunikasi itu oke. 

Jadi akhirnya SD kita 

pindah yang ke nasional 

reguler, mmm jadi TK ya 

kayaknya udah ketauan 
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agak-agak, memori susah, 

hafalin nama temannya 

susah. Jadi, anak lain 

seminggu sudah mulai 

kenal beberapa, kalau L 

cuman 1 orang, sampai 

pertengahan tahun juga 

gabisa hafal 1 kelas, jadi 

memang cuman  anak-

anak tertentu yang dia tau  

namanya siapa. Kalau 

diajak belajar, apalagi 

yang ada kaitannya 

dengan baca tulis, waduh 

susahnya minta ampun. 

Alesan apalah, mau 

ngapain dulu lah, macem-

macem deh pokoknya. 

Terus, memorinya pendek 

banget miss.  

Itu ada telepon bu 

hehe 

Ini boleh saya angkat 

miss? 

 

   

Boleh bu tidak apa- Makasih miss, sebentar    
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apa ya 

Lanjut ya bu Iya miss    

Kemudian, dari 

pihak sekolah L, 

gurunya 

memberikan respon 

apa terhadap 

kesulitan-kesulitan 

L di kelas bu? 

Dulu itu saat TK  

perminggu memang ada 

evaluasi gitu kan miss. 

Tapi guru TK itu kan 

standard kan ngomognya, 

misalnya L bagus di sini, 

susah di sini. Jadi mau 

gamau ortu dulu yang 

maju untuk cerita dan 

aktif tanya-tanya ke guru, 

intinya minta perhatian 

dan observasi yang ekstra 

ke L karena kita juga 

butuh.  

   

Setelah mengetahui 

problem L, apa yang 

ibu lakukan? 

Cuman terapi aja sih. 

Itupun pindah-pindah 

terapi dan itupun belum 

ketahuan kalau L 

disleksia. Sayapun juga 

tau dari papa saya yang 

dengerin radio kebetulan. 

Terus saya dikasih tau 
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ciri-ciri disleksia kayak 

gimana. Itupun kita masih 

denial,  ah kayaknya 

normal, cuman agak 

terlambat kali. Karena 

emang masih kecil kali, 

gitu-gitu miss. Tapi tak 

iya-iyain aja sih terus 

mau gamau kan ya kita 

dibilangin gitu kan juga 

mikir ya, akhirnya coba 

ajalah kita periksakan ke 

psikolog. Akhirnya 

setelah observasi lama 

dan melakukan 

serangkaian tes, memang 

ternyata disleksia dan 

tergolong ringan.  

Setelah mengetahui 

L disleksia, kira-kira 

apa reaksi ibu waktu 

itu ? 

Ya pertama karena 

sebelumnya udah ada 

kecurigaan ya, sedih 

jelas. Tapi, ya sudah tau 

bakalan begini. Sempet 

agak-agak blame diri 

sendiri juga, kok bisa 

 

 

GS3 

 

 

 

 

 

Gejala Stres 

Mental/ 

Emosional 
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anak saya kayak gini 

padahal ga ada apa-apa 

juga semasa kehamilan. 

Cuman, kan ga boleh ya 

terus-terusan sedih. 

Terus akhirnya saya 

memutuskan untuk 

tetap berjuang 

mendidik L.  

SI 

 

 

 

 

EFC2 

Stressor 

Internal 

 

 

 

Emotion 

Focused Coping 

(Accepting 

responsibility) 

Oh gitu, terus 

adakah masalah 

yang ibu alami 

selama ini dalam 

menangani L? 

Banyak miss hahaha.     

Boleh diceritakan 

bu? hehe 

Jadi ya pertama  sebelum 

saya  tahu L itu disleksia, 

saya sempat memanggil 

guru les untuk L. Tapi 

selalu ada-ada aja dan 

ndak bertahan lama, yang 

dia bilang bosen lah, dia 

gasuka gurunya lah. 

Kalau lespun pun kan 

guru macem-macem ya 

 

 

 

SK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stressor 

bersumber 

Keluarga 
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tipenya, kadang dapet 

gurunya yang bukan 

orang jawa, jadi logatnya 

seperti orang marah. Si L 

juga cerita miss ke saya, 

“Mi, L ndak mau les, 

gurunya galak”. 

Kitapun yang denger 

orang lain teriakin anak 

kita kan jadi ngga enak 

sendiri miss, saya lebih 

terima kalau anaksaya 

ya saya yang marahi, 

bukan orang lain. Sekali 

dua kali, izin terus, 

anaknya juga dibujuk 

gamau terus, daripada ga 

enak akhirnya kita stop 

lesnya.  Kenapa saya 

leskan dia, karena pikir 

saya ya biar dia mantep 

aja belajarnya, jadi 

supaya ga cuman sama 

saya aja, karena kok 

sepertinya anak ini ga 

 

 

 

 

 

 

SM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PFC1 

 

 

 

 

 

 

Stressor dari 

masyarakat/lin

gkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problem Focus 
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paham omongan saya dan 

saya gemes banget juga 

dengan dia. Cuman 

saya pikir karena masih 

kecil ya mungkin 

memang belum bisa. 

Makin lama naik kelas 

satu, naik kelas dua kok 

semakin semakin nih 

miss, ditambah papa 

saya dengar soal 

disleksia di radio tadi 

kan, jadinya periksa 

deh.  Nah, setelah 

akhirnya kita tau dia 

disleksia, kan awalnya 

saya periksakan dia di 

psikolog  yang ada di 

tempat terapinya dia. 

Terus psikolognya , ya 

biasa, mengeluarkan kata-

kata menghibur, yasudah 

akhirnya saya sempet 

lanjutkan terapinya di 

tempat ini. Karena, 

 

 

 

 

 

GS3 

 

 

EFC3 

 

 

 

 

 

 

 

RD 

 

 

 

 

 

 

Coping (Planful 

Problem 

Solving) 

 

 

Gejala Stres 

Mental/ 

Emosional 

Emotion 

Focused Coping 

(Self Control) 

 

 

 

 

Riwayat Anak 

Disleksia 
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terus terang saya juga 

masih bingung harus 

apa, jadi sambil saya 

cari tau banyak hal soal 

disleksia, saya terapikan 

juga si L.   Nah di sisi 

lain sekolahan kan 

memang saya kasih tau 

ya miss, anak saya ada 

kesulitan, karena dari 

awal saya tau dia 

disleksia, kan saya 

langsung bilang kalau L 

itu ada disleksia ke 

sekolah dan saya 

memang minta 

perhatian ekstra untuk 

mengamati L bukan 

perlakuan khusus lo, 

nah suatu saat itu 

memang sekolah 

mendatangkan  psikolog 

kebetulan untuk tes IQ, 

ini jarak waktunya lama 

ya miss dari terakhir tes 

 

 

 

 

 

 

GS3 

 

 

PFC3 

 

 

PFC1 

 

 

 

PFC2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gejala Stres 

Mental/ 

Emosional 

Problem Focus 

Coping (Seeking 

Social Support) 

Problem Focus 

Coping (Planful 

Problem 

Solving) 

 

Problem Focus 

Coping 

(Confrontive 

Coping) 
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IQ dan dia didiagnosa 

disleksia. Ternyata, hasil 

tes IQ L, ya dia memang 

tergolong anak yang 

cerdas.  Ketika konsul 

pun, mereka bilang, anak 

ini ndak ada masalah, tapi 

problemnya ya disleksia 

yang ada di dalam dirinya 

ini yang banyak 

menghambat hal-hal 

khususnya ya kegiatan 

belajar mengajar di 

sekolah. Guru di 

sekolahan dia ini ya 

selalu  bilang, L harusnya 

bisa ni tapi belum aja.  

Semua orang 

ngomongnya ya yang 

sabar, tapi kan 

kenyataannya ga 

semudah omongan 

orang kan miss. Kenapa 

saya bisa bilang ga 

semudah itu untuk 
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sabar dengan anak 

disleksia karena 

semakin banyak 

masalah-masalah saat 

belajarin dia sendiri nih 

miss. Kan lesnya sudah 

saya stop ya. Dia semakin 

besar umurnya, tapi cara 

belajar kita masih stuck 

dan selalu 

menimbulkan 

percekcokan. Dulu 

ketika belum tau 

disleksia, ya saya juga 

marah kalau dia ga 

paham, tapi setelah tau 

ya memang saya lebih 

maklum ke dia, karena 

dia memang beda tapi 

saya merasa sudah 

menerapikan dia di 

tempat psikolog kok 

perasaan belajarnya 

masih seperti ini. Ini 

menjadi hal yang bikin 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

SK 

 

 

 

 

 

 

EFC3 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

Stressor 

Internal 

 

 

 

 

 

Stressor 

Keluarga 

 

 

 

 

 

Emotion 

Focused Coping 

(Self Control) 

 

Stressor 

Internal 
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saya kepikiran banget, 

sampai bener-bener 

stres waktu itu.  

 

GS2 

Gejala Stres 

Kognitif 

Seperti itu ya bu, 

oke. Kalau untuk 

anggota keluarga 

yang lain 

tanggapannya 

gimana bu 

mengetahui L 

disleksia?  

Suami saya, papa mama, 

mertua dan lain-lainnya 

sudah ada firasat. 

Kebetulan di rumah saya 

kan tinggal dengan suami, 

dan mertua.  Mereka ga 

terlalu kaget banget sih.  

Jadi ketika L keliatan 

banget ada masalah dan 

beda, saya kan juga 

cerita ya ke suami dan 

keluarga, nah mereka 

sangat komunikatif  dan 

kalau saya lihat sih 

tergolong tenang ya, jadi 

saya tetap besyukur sekali 

dengan kondisi ini.  

Seandainya saya ndak 

cerita ke keluarga, kan 

saya ga dapat info apa-

apa, cuman kan saya 

ibunya ya, yang 
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Coping (Seeking 

Social Support) 
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mengandung 9 bulan, 

rasanya beda lah jelas, ga 

bisa se tenang mereka, 

dulu harapannya anak 

pertama bakal sempurna, 

sehat, normal, tapi kok 

malah gini.  Cuman saya 

gatau sih, mereka beneran 

setenang itu atau 

sebenernya kepikiran juga 

tapi ga dilihatkan di 

depan saya. Hehehe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terus bu, kira-kira 

apakah kehadiran 

dan peran serta 

anggota keluarga 

lain yang tinggal di 

rumah berpengaruh 

terhadap ibu? 

Oo yo jelas miss haha.     

Pengaruhnya 

bagaimana bu ? 

hehehe 

Hahaha Jadi, kalau lagi 

mbelajarin L dan saya 

sudah mulai temper itu 

mereka bilang waduh 

neraka pindah ke sini 

 

 

 

 

SK 

 

 

 

 

Stressor 
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hahaha.  Kadang bilang 

mbok jangan disentak-

sentak to kalau 

mbelajarin. La tapi 

mereka ndak ngerasain 

saya soalnya miss. Jadi 

kadang kalau mereka 

istilahnya membela L 

saya bilang gini miss, “ 

Mbok tolong diajari, 

saya tak masuk kamar 

wae, dengan senang 

hati”. Hahaha dulu 

awal-awal ya sempet 

bikin stres banget 

dengan adanya 

omongan-omongan 

tambahan dari mertua. 

Tapi sekarang udah lewat 

hahaha 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bersumber 

Keluarga 

Memang biasanya 

metode belajar 

Ya anaknya mau sih 

ngadep meja belajar, tapi 
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dengan L gimana 

bu? 

kalau disuruh nulis 

ndak jalan, membeku. 

Hahaha, kadang 

ngelamun, kadang 

blank, kadang bilang 

mau pup, aku lapar, 

aku haus,  lemot. Jadi 

kita makan banyak waktu, 

kalau kita ga fokus ke 

dia, dia juga ga fokus 

dan ga selesai-selesai, 

padahal dia punya adik, 

kan saya harus bagi 

fokus. Mau ndak mau 

nunggu papa e L pulang 

kerja, jadi adiknya biar 

dipegang papanya. 

Gimana saya ga tegangan 

tinggi miss.  

 

SK 
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Stressor 

Bersumber 

Keluarga 

 

 

 

 

 

Stressor 

Internal 

Kalau peran 

papanya gimana 

bu?kalau tadi kan 

nenek kakeknya nih 

Belakangan lumayan mau 

mengerti, dan mulai 

tergerak sedikit-sedikit 

mencari tau bagaimana 

cara belajarin L. Selama 

ini ga pernah ikut-ikut sih 
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miss.  

Oke bu terimakasih 

untuk waktunya ya 

bu nanti kalau ada 

apa-apa saya minta 

tolong lagi 

Udah? Oke deh, sama-

sama 
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Wawancara II subjek 3 

Senin, 11 Juni 2018, pukul 09.00 

 

Kalau puncak 

masalah yang ibu 

rasakan tentang L 

ini pada saat apa bu? 

Pada saat kerjaan 

banyak, sehari sudah 

cukup melelahkan, 

kurang tidur juga 

membantu  menambah 

cepat marah, kemudian 

dia besoknya harus 

ulangan, ditanyain ga 

nyantol, padahal itu 

penjelasan sesuatu hal 

yang penting, misalnya, 

Apa arti kesabaran? Dia 

tau sabar itu apa, tapi 

kesulitan menuliskan dan 

menguraikan, lupa terus. 

Padahal sudah saya 

perpendek jadi 

beberapa kata, dia 

SM 
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masih belum hafal.  

kadang menghafal 4 

kata saja bisa setengah 

jam lebih. Itu cukup 

bikin orang otomatis 

marah. 

 

 

 

 

 

GS3 

 

Coping (Planful 

Problem 

Solving) 

 

 

Gejala Stres 

Mental/ 

Emosional 

Marahnya seperti 

apa bu kalau dengan 

L? 

Apakah nada tinggi 

atau ngomel 

mungkin bu? hehehe 

Oh ndak miss, kalau 

sudah gitu, ya teriak 

miss. Antara 

menasehati, marah dan 

sudah emosi campur 

jadi satu. Ayo fokus L, 

kamu loncat-loncat 

dulu, lari-lari dulu, tak 

suruh isi oksigen dulu, 

supaya otak nya terisi 

dulu 5 menit, saya tak 

juga cooling down.  Jadi 

kalau sudah emosi, saya 

gitu modelnya miss. Stop 

dulu, dia tak suruh apalah 

terserah, saya juga nafas 

 

EFC2 

GS3 

 

PFC2 

 

 

 

 

EFC4 

 

 

 

 

 

 

Accepting 

responsibility 

Gejala Stres 

Mental/ 

Emosional 

Problem Focus 

Coping 

(Confrontive 

Coping) 

Emotion 

Focused Coping 

(Escape 

Avoidance) 

 

 

 



291 
 

 
 

sebentar. Karena satu sisi, 

kita emosi anaknya ga 

ngerti-ngerti, tapi satu 

sisi juga kita berpikir 

ini bukan salah anaknya 

juga, cuman kita itu 

emosi karena kita 

sendiri ga ngerti gimana 

caranya untuk 

menangani dia. 

Sebetulnya kan memang 

anak disleksia 

pembelajarannya juga 

beda kan, dan kita 

mencari metode itu kan 

gabisa instan kan miss, 

trial dan error nya 

sudah berulang kali. 

Dari mulai metode lagu, 

metode gambar, metode 

tulisan beda warna, itu 

semua sudah pernah saya 

lalui. Mulai dari kita yang 

main, misalnya ini ubin 

satu-satu tak kasih nama 

 

EFC5 

 

 

 

GS3 

 

 

 

 

 

PFC1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emotion 

Focused Coping 

(Distancing) 

 

Gejala Stres 

Mental/ 

Emosional 

 

 

 

Problem Focus 

Coping (Planful 

Problem 

Solving) 
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dan warna beda. Jadi 

misalnya, pelajaran IPS 

tentang keluarahan 

kecamatan, dll itu kita 

ikut main. Tapi ketika 

kita sudah terapkan di 

dalam games, anaknya 

ga mudeng-mudeng itu 

kita emosi. Karena 

membuat games itu juga 

ga gampang gitu lo. 

Enaknya mau dibikin apa, 

belajar apa, kan butuh 

mikir lama. Okelah 

misalnya waktu itu 

sempet bikin flashcard 

lah, itu anaknya juga 

masih ndak ngerti, dipikir 

dengan metode lompat-

lompat maen games dan 

lain sebagainya anaknya 

bakal ngerti. Kita kan 

capek, ya capek bikin 

games, capek maininnya 

dan anaknya belum 
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ngerti juga.  Kita 

jengkel dengan diri 

sendiri juga,  karena 

kita gabisa nangani, 

emosi dan belum 

ketemu metode yang 

tepat. Gitu miss.  

 

 

 

 

 

 

GS3 

 

 

 

 

 

Gejala Stres 

Mental/ 

Emosional 

Oh gitu ya bu, kalau 

sekarang sudah 

ketemu metodenya 

bu? 

Belum sih, tetep tanya 

jawab seperti biasa, dan 

sesekali dengan games. 

Cuman ini akhir-akhir ini 

ada peningkatan sih, atau 

mungkin pelajarannya 

yang jadi lebih gampang 

haha 

   

Biasanya, L 

memang Cuma 

belajar dengan ibu 

aja ya? Atau kakek 

neneknya atau 

papanya pernah 

turun tangan? 

Oh ndak ndak, kalau 

kakek nenek nya ndak. 

Karena they aren’t that 

typical yang ngajari anak 

belajar, dulu papanya L 

juga ga dibelajarin gitu 

soalnya. Jadi sebatas 

mengingatkan saya aja 
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kalau ngajarinnya sudah 

keras, mbok ya jangan 

dikerasi. Jadi mereka 

cuman memantau, eh tapi 

kalau dari papa mertua 

sih kadang kalau lihat 

saya sudah emosi banget, 

dan sensitif banget 

gampang marah, ya 

diambil alih sih pernah. 

Karena kan mereka yang 

kepala dingin pasti lebih 

bisa berfikir harus gimana 

ya dibandingkan dengan 

saya yang megang L 

terus-terusan sudah 

panas, jadi semakin 

emosi.  

Oh gitu ya bu, 

lumayan ya bu tapi 

dengan adanya 

kakek, paling nggak 

ya dikala sudah 

mentok bisa sedikit 

istirahat 

Banget miss, tapi ga 

selalu sih. Jarang pake 

banget, mereka 

cenderung ga mau 

ganggu saya dan L kalau 

sedang panas. Hahaha 

Tapi pernah miss, waktu 
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papanya dulu sempet 

nyoba mau mbelajarin L, 

karena selama ini ga 

pernah tau, jadi belum 

apa-apa sudah nyentak 

dulu,  jadi anaknya juga 

langsung mundur.  Baru-

baru ini terketuk pintu 

hatinya buat tanya-tanya 

hahaha.  

Jadi dulu papanya 

sebenernya sudah 

pernah coba untuk 

bantu ibu ngajarin L 

ya? 

Iya miss, tapi belum-

belum sudah emosi 

duluan. Tapi ya miss, 

kadang kita itu cooling 

down ketika liat orang 

lain emosi. Hahaha jadi 

waktu papanya nyentak 

L tiba-tiba, saya 

langsung bilang “ Ya 

ndak bisa dong ngajarin 

anak kayak gitu”. 

Padahal sendirinya juga 

gitu kan haha  ini juga 

hal yang memacu 

kemarahan saya sih. 
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Pokoknya jadi sensitif 

deh miss kalau udah 

masalah L. Papanya itu 

ga ngikutin dari awal, 

saya yang ngikutin dari 

awal. Jadi saya merasa 

papanya ga berhak untuk 

emosi, karena perasaan 

saya jadi sangat ga enak 

ngelihat dan 

ngedengernya. Karena, 

begitu papanya waktu 

itu seperti itu, anak 

langsung ciut, mundur, 

nangis dan ndak mood 

malah saya semakin 

susah lagi. Tapi beda 

kalau saya yang nyentak, 

anaknya paling cuman 

diem tapi masih mau. 

Jadi kalau saya mau 

ngajarin L saya cuman 

bilang gini ke papanya “ 

Ini saya mau ngajarin 

L, kamu ndak usah ikut 
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Bersumber 

Keluarga 
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Coping 

(Confrontive 



297 
 

 
 

emosi, lebih baik kamu 

diam dan masuk 

kamar”. Dah gitu aja 

miss. Tapi belakangan ini 

bener-bener mau bantu 

ngajarin tanpa emosi, 

mungkin Tuhan sudah 

ubah hatinya haha. Jadi 

sempet saya ada 

pelayanan untuk gereja, 

papanya bantu saya untuk 

ajarin PR L, kalau metode 

sudah jelas beda dengan 

saya, cuman lumayan lah, 

nanti pulang saya tinggal 

cek aja. Terus waktu 

ulangan juga dibelajarin 

papanya karena cuman 

perkalian pembagian 

yasudah saya lepas, 

lumayan saya bisa 

kerjakan hal lain sejenak, 

eh besoknya nilai 

ulangannya 40 

hahahahaa. Ya karena 

Coping) 
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memang beda kan cara 

belajar anak disleksia, 

dan papanya memang 

belum sepaham saya. 

Apalagi kalau bahasa 

inggris, aku ndak akan 

lepas lagi deh belajarnya, 

karena misalnya nulis one 

itu dia tulisnya wan. 

Sampai sekarang lo miss, 

dia harus diulang terus 

dari yang terakhir dia 

paham. Misalnya, hari ini 

wan, kita koreksi, yang 

benar one, kemudian 

besoknya dia ingetnya on, 

ya koreksi lagi sampai dia 

ingat baru move ke two. 

Two juga gitu miss, awal 

dia tulis two itu tu, 

koreksi lagi, terus besok 

jadi tewo, karena ketika 

di dikte huruf t w o dia 

pahamnya te  w o, koreksi 

lagi sampai ingat baru 
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move. Sepelan itu 

ngajarin L. Jadi bukan 

mengulang pelajaran di 

sekolah apa, tapi kita 

belajarin dari hal terakhir 

apa yang dia paham. Jam, 

hitungan, inggris, jawa 

semua kita ulang dari 0 

lagi kalau dia memang 

belum paham.  

Kalau dari sekolah 

khususnya guru 

yang megang L, ibu 

suka dapat laporan 

apa tentang L yang 

bikin ibu jadi 

tambah pusing? 

Banyak miss hal-hal yang 

bikin saya tambah 

kepikiran dan ngerasa 

duh stres banget. 

Karena yang ada 

dipikiran saya itu, saya 

cemas banget si L ini 

bisa engga ya ke 

depannya. Masa 

depannya gimana nanti, 

kalau dia ada kesulitan 

basic kayak gini. 

Gurunya sering lapor, 

kalau nulis disalin 1 1. 

Tulisan lebih dari garis, 

 

 

GS2 

 

 

 

GS3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gejala Stres 

Kognitif 

 

 

Gejala Stres 

Mental/ 

Emosional 
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nyambung tanpa spasi, 

salah-salah, amburadul. 

Pulang selalu telat. 

Gurunya juga bingung 

sih, gimana anak ini. 

Cuman ada 1 guru, yang 

mengerti lebih tentang 

disleksia, namanya Mam 

T. Guru ini luar biasa 

miss, dia selalu kasih 

waktu lebih untuk L 

kerjakan tugas atau 

ulangan. Misal harusnya 

1 jam ya di kasih 1,5 jam 

atau 2 jam. Ditungguin si 

L, sampai benar-benar 

selesai.  Kalau ada 

ulangan jawaban masih 

kosong, dia tanyain lagi 

dan suruh L ingat-ingat. 

Ada juga cerita, suatu 

saat saya ditelpon Mam T 

untuk menjemput L lebih 

lama, karena L belum 

siap untuk remidi dan 

SM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stressor dari 

masyarakat/lin

gkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



301 
 

 
 

belum belajar, sebenernya 

karena saya lupa belajarin 

juga dan memang L lupa 

kalau besok jadwal 

remidi , jadi di kasih 

waktu dong miss untuk L 

belajar dulu, baru remidi. 

Kan luar biasa banget ya 

miss.  Kalau guru 

lainnya entah ya 

mereka tu ngga search 

tentang disleksia atau 

gimana, mereka tidak 

kasih penanganan yang 

pas untuk L.  Jadi 

kapan L dapet nilai oke, 

kalau disamaratakan 

dengan semua murid 

yang tidak ada 

gangguan. Ya bukannya 

saya minta dispesialkan 

sih, tapi please lah ya, 

amati anak ini dengan 

sungguh-sungguh, 

effortlah dengan lebih lah 
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gkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



302 
 

 
 

ya, masa iya mereka ngga 

liat adanya perbedaan dan 

ngga ada dispensasi sama 

sekali. Sedangkan at that 

time, anak sudah aja 

pelajaran, macem-

macem, indo lah, inggris 

lah, mandarin lah, jawa 

lah, ips lah. bayangin 

aja, hafalannya banyak 

banget, saya ikut stres, 

karena sesungguhnya 

kalau ulangan, bukan 

cuman L yang belajar, 

tapi saya juga belajar 

miss.  Kalau guru 

seperti Mam T cuman 1 

dan yang lain kurang 

wawasan tentang 

disleksia, ya ini jelas hal 

yang sangat 

mengganggu pikiran 

saya setiap detik miss.  
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Untuk lingkungan Tau sih miss beberapa    
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pertemanan ibu 

sendiri, misalnya 

teman-teman ibu di 

sekolahnya L, atau 

teman-teman ibu di 

gereja, atau 

tetangga, kira-kira 

sudah tau dengan 

kondisi L? 

Tanggapannya 

gimana tuh bu? 

Ya ada yang cuman 

bilang sabar, ada yang ga 

paham juga disleksia itu 

apa, saya jarang sih kalau 

di sekolah L, biasa saya 

tinggal terus jemput lagi. 

Tetangga juga beda-beda 

karakternya. Jadi gini 

miss, saya biasa melihat 

dengan siapa saya 

berbicara, kalau kira-kira 

diajak bicara mereka 

paham dalam arti intelek , 

bukan maksud saya 

memilih-milih teman, 

tapi kalau sekiranya 
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teman atau tetangga 

yang saya ajak bicara 

itu cukup intelek maka 

saya akan jelaskan dan 

kami akan saling 

bertukar info, tapi jika 

sekiranya yang saya ajak 

bicara tidak paham, saya 

tidak akan cerita, paling 

ya cuman, iya nih remidi 

anak saya, atau gimana. 

Bicara secukupnya saja. 

Gitu sih miss. Kalau 

ditanggapin banget bakal 

nambah-nambahin beban 

pikiran saya sendiri 

soalnya miss haha 

 

 

 

PFC3 

 

 

 

Problem Focus 

Coping (Seeking 

Social Support) 

Oh begitu ya bu, 

kalau misalnya ibu 

sedang sangat emosi 

saat ngajarin L, 

biasanya ibu 

melakukan apa 

untuk mengatasi 

masalah ini? 

Satu, saya minta stop 

belajar dulu, yang tadi 

saya bilang miss. Saya 

minta L lari-lari 

lompat-lompat, muter-

muter untuk isi otak, 

kemudian saya cooling 

down, kalau setelah 

 

PFC2 
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Problem Focus 

Coping 

(Confrontive 

Coping) 

 

Emotion 
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selesai belajar saya masih 

merasa panas, ditambah 

lagi dengan L tidak 

bener-bener klimaks 

belajarnya, saya akan 

mencari waktu luang 

dan nonton drama 

korea hahaha. Ketika 

saya sudah punya me 

time, lumayan sih miss, 

mood saya kembali. 

Karena, dikala saya 

pusing dengan L, anak 

saya yang kedua juga 

mengalami hypotiroid ya, 

otomatis perkembangan 

bener-bener terlambat 

semua jadi nambah lagi 

beban pikiran saya. Lalu 

kalau sudah pusing 

dengan anak-anak 

larinya tetep nomer satu 

ke Tuhan. Mohon 

ampun sejadi-jadinya 

kepada Tuhan miss. 
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Cuman, namanya 

manusia memang kasih 

limit kesabaran pada diri 

sendiri, padahal 

sebenernya Tuhan ga ada 

tuh limit sabar. Cuman 

ya balik lagi, berdoa, 

bersabar dan me time 

sih. Kalau sudah 

dilakukan, sisanya hanya 

berjuang lagi dan 

berserah diri ke Tuhan sih 

miss. Karena ngajarin L 

sudah sekuat tenaga, 

terapi juga, usaha sudah 

doa ndak pernah putus 

yasudah. Jadi kalau saya 

tu, lebih ke pengalihan 

sih miss, karena ibu-ibu 

tu menurut saya tetep 

butuh me time. La 

bayangin, malam tidur 

telat, bangun pagi, gabisa 

tidur siang. Oh ya 

kadang me time saya 
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reappraisal) 
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juga dengan acara 

gereja miss. Menurut 

saya saat saya urus 

acara gereja dan 

sebentar lepas dengan 

anak sekitar 1 2 jam itu 

sudah lumayan miss. 

Agak sedikit bisa cooling 

down.  

 

EFC4 

Emotion 

Focused Coping 

(Escape 

Avoidance) 

 

Sip sip bu, jadi 

paling nggak, 

dialihkan dulu ya bu 

sejenak dari 

kepusingan di 

rumah, biar re 

charge energi dan 

mood lagi, 

hehehe 

Betul miss penting banget 

lo hehehe 

   

Berati sampai 

sekarang L masih di 

terapikan ya bu? 

Ni lagi berhenti sih, 

kasus nya sama dengan 

les, karena sedang 

jenuh juga mungkin ya 

miss si L. Selain itu, 

ndak ada kemajuan, 

 

 

SK 

 

 

 

 

 

Stressor 

Bersumber 

Keluarga 
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stuck. Tapi saya ganti 

dengan les-les non 

akademis aja miss. Tak 

cobain gitar, drum, 

karena saya kan gabisa 

liat dia tu suka dan 

bakatnya dimana hanya 

dengan diam ya. Jadi saya 

leskan macem-macem, 

terakhir minta les renang 

juga, disuruh papanya, 

mau juga anaknya. Dulu 

renang sempat gamau, 

karena saat masuk ke 

pelajaran gaya bebas, 

kebetulan agak susah  

buat dia, dia merasa 

capek dan gabisa. 

Hahaha, tapi saya 

nasehati lagi, justru 

karena belum bisa-bisa 

harus lebih giat 

berusahnya supaya bisa. 

Akhirnya ya ini masih 

mau sih miss hehehe.  

PFC1 Problem Focus 

Coping (Planful 

Problem 

Solving) 
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Kira-kira masalah 

apa lagi yang 

muncul pada diri L 

yang membuat ibu 

stres? selain 

akademis dan yang 

berhubungan 

dengan baca tulis  

Apa ya, kalau pergaulan 

oke sih kayaknya miss. 

Karena si L ini tergolong 

anak yang friendly sih 

miss, jadi ketika disapa 

meskipun dia ndak 

mungkin ingat siapa 

namanya, dia bakal 

dengan ceria, menyapa 

balik hahaha. Terus, 

kalau diganggu teman 

sekolah, ada miss, 

dipukul atau dia ga 

sengaja kena temennya 

dan akhirnya temennya 

dorong balik saya agak 

lupa miss. Itu diapun 

tidak membalas, dan tetap 

memaafkan. Anak ini tu 

hatinya besar sekali miss, 

jadi kadang-kadang saya 

tu juga sedih, terharu gitu 

lah miss kalau misal dia 

remidi, tapi dia berbesar 

hati, diganggu temannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



310 
 

 
 

dia memaafkan . 

Oh tapi dia termasuk anak 

yang kurang motivasi gitu 

lo miss. Jadi kalau 

papanya ya, mudah 

tertantang kalau pas kecil, 

misalnya kalau ditantang 

dapat nilai 80 bakal 

dibelikan mainan pesawat 

atau gimana, papanya 

gigih gitu miss. Kalau L, 

mau di tawarin Lego 

yang mahal kalau nilai 

dia 80, dia juga ya 

kayak biasa aja gitu 

belajarnya, dia dapat 

78, ya kita tetap tidak 

belikan Legonya 

walaupun kacek sedikit 

ya miss hahaha. Jadi kita 

tetap ajarin value bahwa 

kalau ingin mendapatkan 

sesuatu harus berjuang 

dengan keras dengan 

usaha yang betul bukan. 
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Kadang sudah di iming-

imingi macem-macem 

tetap lemot, dan saya 

tetap marah-marah 

hahaha. Les non 

akademis kan juga gitu 

kan miss kayak tadi cerita 

saya haha. Jadi kadang 

saya gemesnya ampunan 

ke L.  

Tapi karena kita di 

indo, ya yang benar-

benar bikin saya 

kepikiran tu ya 

akademis ya, karena 

mau ndak mau harus 

ikuti aturan, awal-awal 

banget sebelum mencoba 

metode macem-macem 

belajar, nilai bahasa jawa  

bisa 18 lo miss, bahasa 

inggris 20, bayangin 

miss. Biarpun mungkin 

orang bilang jangan 

terpacu pada hasil, 

 

GS3 
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masalahnya ini indonesia, 

untuk bisa move ya harus 

memenuh standar nilai 

tertentu kan.  

Ohh miss, saya inget ada 

cerita yang kasian juga 

hehe 

Naa boleh bu 

diceritakan, hehee 

Jadi, masalah pertemanan 

L di sekolah. Saya itu kan 

kalau dia hasil 

ulangannya jelek dan 

harus remidi, saya 

belajarinnya dari ulangan 

sebelumnya persis, dan 

biasanya memang yang 

keluar mirip-mirip dan 

cuman dibalik-balik aja 

nomernya. Paling ada 

beberapa yang  beda, 75 

persen lah persis seperti 

ulangan kemarin. Nah 

suatu saat dia ndak cerita 

remidi atau ndak. 

Biasanya, hampir selalu 

remidi soalnya miss. Jadi 
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kan saya curiga ya, terus 

saya tanya “L, hasil 

ulangannya mana, kok 

ndak bilang mami?” dia 

jawab ni miss “ Sudah 

dibagi mi, remidi” La 

besok jadwal remidi, 

tapi  kok hasil ulangan 

dia ndak dikasihkan ke 

saya, kan saya panik 

dan langsung tinggi 

nada miss. Ternyata, dia 

cerita memang sengaja 

ditinggal di sekolah, 

disembunyikan, karena 

temen-temenya itu tanya, 

L dapet berapa remidi ya? 

Nah dia sedih miss. Nah 

saya jelaskan ke dia, 

bahwa penting untuk 

bertindak jujur, dan 

kalau tidak jujur justru 

kemungkinan 

mendapatkan hal yang 

tidak enak. Contohnya, 
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karena ini dia tidak jujur, 

kan jadi tidak belajar 

untuk remidi dan nilai 

justru bisa semakin jelek, 

saya ajarkan, memang 

kalau nilai L jelek saya 

bakal marah, tapi saya 

lebih marah kalau dia 

sampai tidak jujur 

gara-gara pergaulan 

yang menyudutkan dia 

di sekolah. Satu sisi saya 

kasian juga dengan dia, 

tapi sisi lain saya harus 

ajarkan dia untuk tegar 

dan jujur. Ini value yang 

penting bagi saya dan 

suami. Saya kepikiran 

banget waktu itu miss, 

langsung saya kontak 

gurunya untuk 

menanyakan gimana 

perlakuan temen-temen 

L kalau dia remidi. 

Ternyata, di sekolah ini 
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Stressor dari 
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gkungan 
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kalau ada teman yang 

remidi, harus di support 

dengan kata-kata dan 

perbuatan. Misalnya, 

semangat L, jangan sedih, 

ndakpapa ya, terus 

disalami.  Nah kalau saya 

ambil jalan tengahnya, ya 

berarti L yang hatinya 

ciut, kalau dia diganggu 

fisik oleh temannya dia 

ga masalah, tapi begitu 

temannya cuman tanya 

aja, dia remidi atau 

nggak, hatinya sensitif 

dan bikin dia sedih 

banget. Ini jadi masalah 

sih buat saya, anak 

minder dan ciut gini 

bakal pengaruh juga ke 

kesehariannya di 

sekolah dan semakin 

hambat dia untuk maju.  

PFC2 
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Keluarga 

 

Nah akhirnya 

gimana bu? 

Akhirnya, saya tanya 

dia saya harus gimana 

biar dia belajar solve 

the problem juga, kan 

gimana-gimana ini dia 

yang bikin begini.  

Dia minta tolong saya 

untuk balik ke sekolah 

dan nemenin ambil kertas 

ulangannya, tapi saya 

bilang kalau besok-besok 

saya gamau balik ke 

sekolah, supaya dia 

belajar dari kesalahan.  

 

 

PFC2 

 

 

Problem Focus 

Coping 

(Confrontive 

Coping) 

 

Oke bu, kemudian 

apkaah masalah-

masalah yang ada 

berpengaruh pada 

fisik ibu? 

Pusing banget jelas 

miss, sering pusing-

pusing itu jelas banget. 

Terus susah banget 

tidur, selain ngurus 

kerjaan yang molor, 

kadang udah ga ada 

kerjaan juga masih 

 

GS1 

 

 

GS1 

 

 

 

 

Gejala Stres 

Fisik 

 

Gejala Stres 

Fisik 
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gabisa tidur, kayak 

ketakutan-ketakutan 

terhadap masa depannya 

L tu muncul, tapi ya 

balik lagi, bawa semua 

dalam doa, dan minta 

ampunan dari Tuhan, 

minta dikasih petunjuk 

juga. Kadang saya 

mbelajarin L kan sampe 

nangis juga, saya 

nangis, nanti anaknya 

juga mbrambang terus 

ambilin tissue untuk saya 

supaya bisa hapus air 

mata, tapi justru saya 

tambah sedih miss ga 

tega. Nanti anaknya 

bilang matanya kelilipan, 

padahal dia juga nangis. 

Sukanya 

menyembunyikan 

perasaan anak ini miss, 

kasian sebenernya.  
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Oh ya ya bu, saya Bener miss, kan ga tega, SI Stressor  
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ngerti, anak seusia 

L, masih bisa 

kepikiran untuk 

ngga nunjukin rasa 

sedih di depan 

ibunya ya bu, 

 

saya jadi ngerasa 

bersalah, terus kalau 

udah habis nangis kan 

pusing banget kepala.  

  

 

GS3 

 

 

GS1 

Internal 

Gejala Stres 

Mental/ 

Emosional 

Gejala Stres 

Fisik 

Terus bu, saya mau 

nanya,  kira-kira 

kalau dari keluarga 

besar ibu dan bapak, 

apakah ada anggota 

keluarga yang 

memiliki kondisi 

seperti L yaitu 

disleksia? 

Sepertinya ga ada sih 

miss, cuman kalau 

terlambat bicara ada.  

Cuman kan disleksia dulu 

belum bener-bener 

diketahui orang ya, jadi 

sepertinya ya ga ada yang 

ngeh juga kalaupun ada. 

Tapi setau saya tidak ada 

sih miss. 
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Tabel 19 

VERBATIM TRIANGULASI SUBJEK 3 

Senin, 4 Juni Pukul 08.00 

PERTANYAAN JAWABAN KODING TEMA KET 

Bapak dulu waktu 

awal nikah kapan 

ya? 

Hmm… 2008 ya    

Terus, punya L 

tahun? 

Tahun 2009    

Oke… terus dulu 

awal mula bapak 

tahu L ada masalah 

akademik mulai 

kapan? Ibu cerita 

mulai kapan ya pak? 

Kalau masalah 

akademis itu pas TK 

ya, tapi kalau untuk 

disleksianya ya 

mungkin baru-baru 

ini ya, dulu ada 

trouble-trouble juga 

sih tapi tidak terlalu 

kelihatan 

   

Terus waktu ibu 

menemukan 

masalah, dari L 

disekolah 

tanggapannya 

Ya waktu itu masih 

tidak masalah, santai, 

masih biasa lah. 

Waktu SD ini sih 

diperiksa baru ada 
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seperti apa? kepikiran tapi ya 

tidak masalah, kan 

ibu yang bilang kalau 

L disleksia 

Jadi waktu itu yang 

bawa L ke tempat 

periksa terapi hanya 

ibu? 

Iya waktu itu yang 

bawa cuman ibu, 

soalnya kan ya 

gimana ya saya juga 

kerja. 

   

Terus waktu ibu 

mengajari L bapak 

tahu metodenya? 

Kalau menurut saya 

agak aneh sih 

metodenya, Cuma 

memang susah sih 

kalau mengajarkan 

anak disleksia, saya 

jarang mengajari 

juga mungkin 

cuman satu dua 

kali. Kalau saya 

untuk bahasa inggris 

dan matematika sih 

masih mengajari. 

Paling susah ya di 

tulis menulis, kalau 

 

 

 

 

SK 

 

 

 

 

Stressor 

Keluarga 
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matematika lebih 

gampang mungkin 

karena tidak alphabet 

ya. 

Terus kalo keluarga 

besar reaksinya apa 

pak? 

Ya tidak apa-apa, kita 

terima aja kita cari 

jalan keluarnya aja 

   

Paling dekat sama 

siapa pak di 

keluarga besar? 

Dia sama siapa aja 

deket sih soalnya 

anaknya supel. 

   

Pernah tidak pak 

melihat ibu dalam 

kondisi stres gitu? 

Ya pernah waktu itu 

yang sempat 

bertengkar juga 

tetapi ya saya kalau 

sudah seperti itu 

tidak mau terlalu 

ikut nanti tambah 

rame ribet, paling 

cuman omongin aja 

 

GS3 

 

Gejala Stres 

Emosional 

 

Selama ini sudah 

ada terapi apa saja 

pak? 

Ya kemarin sudah 

banyak ikut terapi 

tetapi memang ini 

lagi tidak terapi 

kemarin barusan 
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berhenti tapi mau 

lanjut lagi ini sedang 

mencari.kalau untuk 

sekolah itu banyak 

yang bilang home 

schooling, cuman ini 

saya dapat info kalau 

ada nak disleksia 

biasanya banyak di 

internasional school 

karena metode 

balajarnya lebih maju 

jadi lebih mudah 

diterima daripada 

sekolah reguler. 

Kalau dulu L waktu 

hamilnya tidak ada 

masalah ya pak? 

Semuanya normal 

kok mbak tidak ada 

apa-apa, waktu bayi 

juga sehat. Mulai 

terlihat waktu TK 

tidak dapat menulis 

ya, tetapi masalahnya 

itu aja karena dulu 

juga sekolah bahasa 

inggris dia oke, 
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menurut maminya 

juga oke paling bagus 

diantara temennya 

satu sekolah tapi 

nulisnya yang kacau 

tapi belum tahu kalau 

itu disleksia. Waktu 

juga sempat pindah 

ke sekolah yang 

dengan bahasa 

indonesia duh tambah 

kacau itu ternyata dia 

disleksia wah sudah 

terlanjur bahasa 

awalnya bahasa 

inggris 

Biasanya kalau lagi 

ada debat antara L 

sama maminya gitu 

keluarganya 

tanggapannya 

bagaimana pak? 

Ya semua sudah tahu 

kok kalo pas ngajari 

memang seperti itu 

jadi biar selesai 

sendiri saja. Memang 

kita kasian dengan 

keadaan ini cuman ya 

bagaimana kalau 

tidak gitu ya tidak 
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bisa-bisa, L mau 

diomongin beberapa 

kali pun juga tidak 

bisa. 

 

 

SK 

 

Stres 

Bersumber 

Keluarga 

 

 

L tidak ingin 

mendengarkan 

Kalau dalam 

keluarga besar tidak 

ada sejarah yang 

memiliki disleksia 

pak? 

Setau saya dikeluarga 

ya tidak ada ya, 

cuman ada adik saya 

itu tidak bisa bedakan 

kanan kiri cuman 

yang gitu aja kalau 

disleksia tidak ada 

kayaknya 

   

Kalau untuk 

gurunya L sendiri 

gimana pak, apakah 

sering ada laporan 

ke ibu atau bapak? 

Ya itu sih biasanya 

psikolognya yang 

kasih laporan banyak, 

gurunya sih tidak ya. 

   

Biasanya kan bapak 

pernah liat nggak 

ibu bagaimana cara 

mengurangi 

stresnya gitu? 

Ya biasanya yang 

saya lihat ya kalau 

sudah suntuk gitu 

ya masuk kamar ya 

sudah, kalau ketemu 

L lagi ya sudah biasa 

saja. Paling selesai 
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Coping 
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mengajari L lanjut 

nonton korea aja, 

juga banyak-

banyaknya nonton 

korea kok 

 

 

EFC4 

 

 

  

 

 

 

 

 

Emotion 

Focused 

Coping 

(Escape 

Avoidance) 

Kalau L nya? Kalau L yang pernah 

nangis soalnya kalau 

diajari maminya g 

mampu jadi ya 

kadang-kandang 

kesel yaa.. tapi habis 

itu juga biasa aja. 

   

Lesnya apa aja pak? Tidak pernah sih jadi 

pernah beberapa 

ngundang guru 

kerumah tapi nggak 

cocok terus sama 

gurunya, L bosen 

terus jadi diajari 

sendiri sama 

 

PFC1 

 

Problem 

Focus Coping 

(Planful 

Problem 

Solving) 
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maminya, kalau 

untuk yang lainnya 

paling ya renang 

soalnya saya suruh, 

jadi saya pikirnya 

kalau olahraga yang 

paling enak ya renang 

sih, L juga lama-lama 

seneng sama renang 

Selain di bidang 

akademis L minat 

dibidang apa ya 

pak? 

Hmm… akhir-akhir 

ini sih suka musik sih 

sama itu suka juga 

sama lego 

   

Pernah di leskan 

musik pak? 

sudah sih cuman ya 

tidak lama, bukan 

karena gurunya, 

gurunya sih oke 

tetapi ya dia susah 

buat inget chord, iya 

memorinya ga 

nyandak jadi saya 

coba pindah ke drum 

ke gitar juga. 

   

L kidal tidak ya Aslinya kidal, tapi    
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pak? dibiasakan pakai 

kanan, dari kecil 

kelihatan pakai 

tangan kiri tapi 

dibiasakan pakai 

yang kanan, 

Ada sejarah telat 

ngomong pak? 

Ada sih pernah juga 

dibawa ke tempat 

terapi juga tapi sudah 

lama, umur 2 tahun 

itu saya bawa untuk 

bantu supaya bisa 

lancar ngomong, tapi 

ya dulu sih bahasa 

inggris ngomongnya 

lancar sekarang bisa 

bahasa indonesia juga 

tapi bahasa 

inggrisnya sudah 

tidak terlalu lancar, 

bahasnya ngomong 

indonesia sering 

kebalik-balik, 

mungkin karena dari 

awal pakai bahasa 
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inggris. 

Pegang gadget juga 

pak? 

Iya pegang tapi sudah 

ada aturannya tidak 

terus-terusan pegang 

gadget kan dibatasin. 

   

Kalau ibu pernah 

kesulitan untuk bagi 

waktu antara adek 

dan L? 

Ya pasti pernah tapi 

karena orang-orang 

rumah sudah pada tau 

ya banyak maklumi, 

kan ada pembatu 

juga, gampang lah. 

Ibu tetep fokus ke L 

aja. 
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Accepting 

Responsibility 

 

 Tapi saya juga lihat 

pelajaran anak 

sekolah yang 

sekarang itu 

tambah tidak 

masuk akal loh, 

guru juga keras 

,waktu dulu tidak 

ada pelajaran yang 

macam-macam, 

bahasanya baku sama 

SM Stressor 

Masyarakat 
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isinya tulisan semua 

itu ya susah. 

Meskipun banyak 

orang tua yang 

pengen anaknya ikut 

olimpiade dan 

macem-macem tapi 

jika tidak bisa kerja 

ya percuma menurut 

saya ya. Banyak anak 

teman saya yang 

akhirnya 

homeschooling juga. 

Saya punya teman itu 

anaknya di masukan 

di angsa itu home 

schooling juga, itu di 

tembalang 

Terus sekarang 

gimana pak? 

Ini sudah lulus SMA 

mau lanjut kuliah ini, 

dulu dibilangin kalau 

itu anaknya autis, 

sekarang mau daftar 

kuliah di STIKOM 

kalau tidak salah. 
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Tapi kalau L itu beda 

soalnya sih 

diagnosanya beda ya 

IQ nya kemarin kalau 

tidak salah 118 apa 

ya jadi normal. 

Berarti sehari-hari 

komunikasinya 

gimana pak? Sama 

temannya gimana 

pak? 

Sehari-hari 

komunikasi dengan 

bahasa indonesia ya 

sama keluarga dan 

sama teman-

temannya juga.  

   

Kalau sama teman-

temannya L pernah 

di ganggu tidak 

pak? 

Ya pasti, pernah itu 

tapi saya bilang 

kalau semisal tidak 

salah bales, tapi dia 

bilang ya mending 

dimaafin aja ya itu 

kita kaget tapi mau 

sampai kapan kan ya 

dia cowok, ini beda 

180 derajat sama 

adeknya, adeknya itu 

lebih keras ya 

SM Stressor 

masyarakat 
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orangnya. 

Kalau untuk sekolah 

itu gurunya sering 

laporan pak? 

Semisal L kenapa 

atau ada apa 

saya tidak tahu sih 

kebanyakan yang 

ngurusin ya 

maminya, saya tidak 

pernah ikut-ikut. 

Biasanya juga kalau 

tidak urgent juga 

tidak bilang ke saya 

sih. 

   

Dulu yang 

menyarankan L ikut 

terapi berarti dari 

ibu juga ya pak? 

Itu dulu pernah ikut 

terapi sih ya di 

daerah sompok nah 

dari situ katanya 

suruh periksa lagi, di 

cek lagi itu idenya 

dari ibu juga sih ya 

PFC1 Planful 

Problem 

Solving 

 

Berarti ini sama ibu 

pernikahan sudah 

jalan berapa lama ya 

pak? 

Ya sudah 10 tahun 

ini, sekarang umur L 

ini 9, kalau sekarang 

ini sudah bisa nonton 

sih dulu tidak 

mudeng, sekarang 

baca bisa cepat 
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apalagi kalau 

sekarang sudah pakai 

kacamata, itu 

kacamata untuk 

disleksia saya beli itu 

di Jakarta itu baca 

sudah mulai cepat ini. 

Terus ibu sering 

tanya-tanya ke 

keluarga yang lain 

juga pak? 

Ya semua sudah pada 

tahu sih ya, itu ada 

kaka sepupu juga ada 

anak yang 

bermasalah ini baru 

mulai diperksa ini, itu 

juga saling memberi 

saran sama ibu juga, 

soalnya anaknya juga 

baru kelihatan ada 

masalah-masalah ini. 

   

Kalau lingkundan 

pertemanan ibu 

dimana aja? 

Setau saya ya gereja 

aja kalau tetangga 

lebih monggo-

monggo soalnya 

mungkin beda sama 

di desa juga 
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komunikasinya 

Ibu asalnya dari 

mana memang pak? 

Ibu itu dari 

probolinggo ya 

   

Kalau disana juga 

banyak teman 

tetangganya ya pak? 

Iya kalau disana 

kenal banyak, asli 

sana. 

   

Kalau sama ibu-ibu 

teman L gimana 

pak? 

Ya sebatas cuman 

ngantar aja ya sama 

ada grup WA 

   

Modelnya ibu 

nungguin L atau 

dijemput lagi? 

Ya kan lama, segitu 

lamanya mau apa, 

dulu pas TK ya 

nungguin kalau 

sekarang ya di antar 

jemput saja 

   

Ini kalau yang 

adiknya mau 

disekolahkan ya 

pak? 

Iya ini tapi belum 

tahu mau masukan 

kemana 

   

Sering ada acara 

keluarga pak? 

Kalau ada kematian 

atau nikahan, imlek 

gitu ya kumpul 

semua, ya kadang-

kadang kumpul 
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bareng makan tapi 

nggak semua, saya 

cocoknya sama tante 

saya yang umurnya 

hampir sepadan lah 

jarang kalau semua 

kecuali pas ada 

imlek. 

Ya sepantaran L ada 

pak? 

Cuman satu sih ya, 

yang lainnya lebih 

tua. Tapi ya baek aja 

sih ya, L 

termasuknya generasi 

yang paling muda 

soalnya, kalau jaman 

dulu kan anaknya 

banyak ya 

   

Kalau ibu berapa 

bersaudara ya pak? 

Itu tiga cewek semua, 

ibu anak ke dua.  

   

Kalau sama adek 

kakaknya dekat 

pak? 

Ya oke lah ya, cukup 

saya juga tidak mau 

terlalu ikut campur 

juga sih lah urusan 

keluarganya  
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Kalau bapak berapa 

bersaudara pak? 

Kalau saya dua,    

Cowok juga pak? Itu cewek, tinggalnya 

ini disebelah rumah 

saya 

   

Jadi dua tiga gitu ya 

pak? Hehehe 

Iya lah nggak usah 

banyak banyak 

sekolah mahal 

hahaha. 

   

 

 

 


