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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Kancah Penelitian 

Penelitian dilakukan di kota Semarang. Kota Semarang 

merupakan salah satu kota besar di Indonesia, yang memiliki aktivitas 

kehidupan tidak jauh berbeda dengan kota besar lainnya. Kota 

Semarang merupakan ibukota dari Provinsi Jawa Tengah yang terletak 

di pesisir pantai utara Pulau Jawa.  

Penelitian dikhususkan pada penyandang tunarungu yang sudah 

bekerja dan  berusia 25 – 35 tahun serta mampu berkomunikasi lewat 

gerak bibir dan tulisan. Informasi didapatkan dari informasi kelompok 

tuna rungu di Semarang. Jumlah penyandang tuna rungu di semarang 

kurang lebih 30 orang. Subjek dalam penelitian ini berjumlah tiga orang 

yang sesuai dengan kriteria penelitian, yaitu subjek yang mengalami 

tuna rungu dan sedang bekerja di Semarang.   

 

B. Persiapan Penelitian  

Persiapan penelitian dilakukan persiapan penelitian dengan 

menetapkan kriteria-kriteria tertentu sebagai kualifikasi yang harus 

dimiliki subjek antara lain : subjek mengalami tuna rungu dan sedang 

bekerja di semarang. Melakukan survey dan mencari informasi tentang 

subjek dengan kualifikasi seperti tercantum di atas. Peneliti kemudian 

membuat pedoman wawancara dan observasi yang sesuai dengan 

penelitian dan menanyakan pada subjek mengenai kesediaan untuk 
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menjadi subjek penelitian dan kesediaan untuk diwawancarai dan 

diobservasi guna memberikan data yang diperlukan, dan menyampaikan 

bahwa data yang diberikan serta identitas subjek terjamin 

kerahasiaannya. Peneliti juga menyiapkan alat tulis dan peralatan 

wawancara.  

Pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan observasi, 

peneliti melakukan pendekatan individual dengan subjek. Serta sebagai 

bukti penelitian subjek, peneliti membuat surat keterangan persetujuan 

menjadi subjek, yang berisi kesediaan subjek untuk menjadi subjek 

penelitian. Setelah subjek menyatakan kesediaannya, maka proses 

wawancara baru akan dilakukan. Surat keterangan yang berisi 

pernyataan kesediaan subjek tersebut akan digunakan sebagai tanda dan 

bukti bahwa subjek telah menjalani proses wawancara pada waktu dan 

tempat yang telah disepakati.  

 

C. Pelaksanaan Penelitian  

Pengumpulan data dilakukan mulai tanggal 2 Februari 2018 

sampai dengan 31 Mei 2018. Jumlah subyek penelitian adalah tiga 

orang. Data dari masing-masing subyek diperoleh dengan menggunakan 

metode observasi, dan wawancara.  

Wawancara dan observasi dilakukan peneliti sendiri pada tiap 

subjek, sesuai dengan kebutuhan sampai data yang dibutuhkan 

terpenuhi. Selama dilakukan wawancara, peneliti menggunakan alat 

bantu telepon genggam yang digunakan untuk merekam tiap jawaban 

subjek, serta kertas dan ballpoint yang digunakan untuk mencatat hasil 
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observasi. Sebelum melakukan penelitian, peneliti meminta ijin terlebih 

dahulu kepada subjek untuk merekam hasil wawancara dengan subjek. 
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D. Hasil Pengumpulan Data   

1. Subjek 1  

a. Identitas Subyek  

Nama    : WHY 

Tempat Tanggal Lahir  : Pati, 25 April 

Usia    : 29 tahun 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Urutan kelahiran  : anak Pertama 

Pendidikan   : SMK Tata Busana 

Jenis Pekerjaan   : Menjahit 

1. Butik Ane Avantie  lama bekerja : 1 tahun 

2. Butik Puri Anjasmoro  lama bekerja : 1 tahun 

3. Butik Srondol   lama bekerja : 3 bulan 

Status    : Pegawai 

b. Hasil Observasi 

1) Latar Belakang Subyek 

Subyek mengalami tunarungu sejak setelah lahir. 

Sedangkan cacat tangan kanan merupakaan bawaan setelah 

lahir. Setelah lahir subyek masih normal. Namun beberapa 

bulan kemudian saat subyek memasukin umur 1 tahun subyek 

demam tinggi sampai beberapa hari dan di bawa ke dokter, 

saat itu dokter menyatakan subyek mengalami tunarungu. 

Subyek merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Saudara 

subyek adalah adik laki – laki dan perempuan dan tidak 

mengalami gangguan pendengaran maupun bicara.  
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Semenjak balita umur 5 tahun subyek sudah di 

sekolahkan di SLB di Dena Upakara Wonosobo sehingga 

sudah dari dini dari umur  5 tahun berpisah dengan 

keluarganya dah harus tinggal di asrama. Memang butuh 

penyesuaian yang panjang untuk berpisah dari ibu serta 

keluarganya. Subyek bercerita kalau waktu kecil dia benar – 

benar marah kepada orang tuanya, kenapa saya harus berpisah 

dengan ibu dan harus tinggal lama di SLB. Subyek dulu 

sering marah, kecewa serta menangis setiap waktu tanpa 

henti. Lama – lama subyek sadar bahwa di sekolahkan di SLB 

demi kebaikan subyek itu sendiri. 

Subyek di Dena Upakara  sampai kelas 6 SD SLB dan 

kemudian pindah ke SMP Kanisius umum di Pati. Subyek 

bercerita awalnya mengalami kesulitan dalam penyesuaian 

karena bertemu banyak orang normal di sekolah umum. 

Apalagi dengan kondisi cacat tangan, subyek benar- benar 

kurang percaya diri. Butuh waktu lama untuk bisa 

menyesuaikan diri di tempat umum, apalagi saat komunikasi 

harus menggunakan bantuan menulis untuk bisa lancar 

komunikasi dengan teman – teman SMP serta guru. Setelah 

lulus SMP subyek lanjut ke sekolah SMK PIUS Magelang, 

subyek mengambil jurusan tata busana. Untungnya dia tidak 

sedirian di sekolah tersebut, dia bersama 3 temannya 

tunarungu juga sekolah di satu tempat yang sama dan di 

asrama bersama.  
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2) Penyesuaian diri di tempat kerja  

Hubungan subyek dengan atasan dan rekan kerja 

cukup baik, karena atasan kerja subyek baik dan ramah. 

Saat jam istirahat kerja subyek selalu diajak rekan 

kerjanya makan bersama. Hal ini menunjukkan 

kematangan sosial subjek walau rekan kerja subyek juga 

ada yang baik dan ada yang cuek.  

Menurut subyek lingkungan tempat kerjanya yang 

nyaman dapat membuat subyek merasa nyaman dan betah 

untuk mengerjakan pekerjaan dan bisa menyelesaikan 

pekerjaan dengan baik sehingga jarang membuat subyek 

merasa jengkel atau marah. Hal ini menunjukkan 

kematangan emosional subjek di tempat bekerja. 

Saat subyek mengalami kebingungan dan ragu- 

ragu dengan pekerjaan, subyek bertanya tentang kesulitan 

yang dialaminya hal ini menunjukkan tanggung jawab 

subyek akan pekerjaan. Apabila teman kerjanya kurang 

paham dengan apa yang ditanyakan oleh subyek, kadang 

komunikasi dilakukan melalui tulis tangan. 
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3) Faktor- faktor penyesuaian diri  

3.1  Kondisi fisik,  

Subyek menngalami tunarungu sejak setelah lahir. 

Sedangkan cacat tangan kanan merupakaan bawaan 

setelah lahir. Setelah lahir subyek masih normal. Namun 

beberapa bulan kemudian saat subyek memasukin umur 1 

tahun subyek demam tinggi sampai beberapa hari dan di 

bawa ke dokter, saat itu dokter menyatakan subyek 

mengalami tunarungu. 

3.2  Kepribadian,  

Semenjak umur  5 tahun berpisah dengan keluarganya 

dan harus tinggal di asrama. Memang butuh penyesuaian 

yang panjang untuk berpisah dari ibu serta keluarganya. 

Subyek benar – benar marah kepada orang tuanya, kenapa 

saya harus berpisah dengan ibu dan harus tinggal lama di 

SLB. Subyek dulu sering marah, kecewa serta menangis 

setiap waktu tanpa henti. Lama – lama subyek sadar 

bahwa di sekolahkan di SLB demi kebaikan subyek itu 

sendiri. 

Subyek awalnya mengalami kesulitan dalam penyesuaian 

karena bertemu banyak orang normal di sekolah umum. 

Apalagi dengan kondisi cacat tangan, subyek benar- 

benar kurang percaya diri. 
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3.3  Proses belajar,  

Proses belajar subyek saat di tempat kerja dengan 

bertanya kepada teman dengan menulis dan meminta 

rekan kerja untuk bicara secara perlahan serta meminta 

contoh bila masih belum paham.  

Subyek juga meningkatkan pengetahuan dengan 

membaca buku renungan dan motivasi diri, selain itu 

subyek juga meningkatkan kemampuan dalam pekerjaan 

dengan belajar memahami  pengetahuan jahit sesuai 

dengan model pakaian, baik itu dalam pengukuran, 

pembuatan pola, pemontongan kain dan menjahit baju.. 

3.4  Lingkungan,  

Hubungan Subyek dengan lingkungan kurang baik dan 

tidak mengenal perangkat tempat subyek tinggal seperti 

RT dan RW, namun subyek mencoba untuk menyapa, 

mengobrol dengan tetangga yang ditemui.  

Subyek juga memahami bila ia membutuhkan bantuan 

dan sosialisasi dengan orang lain. Subyek tidak segan 

untuk minta tolong kepada teman bila tidak paham 

dengan obrolan, sehingga tidak salah paham dan 

komunikasi lancar. 

3.5  Agama serta budaya.  

Di lingkungan kerja, subyek tidak aktif dalam kegiatan 

keagamaan. Subyek menghargai dan menghormati agama 
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orang lain dengan tidak mengganggu orang yang sedang 

beribadah dan menghormati perbedaan.  

Subyek merasa kecewa bila tidak ada toleransi agama, 

namun bila terjadi intoleransi subyek tidak merasa 

mampu untuk bertindak dan memilih diam dan bekerja 

seperti biasa walau merasa kesal.  

4) Penyesuaian diri yang baik : 

4.1 Motivasi,  

Dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, subyek 

masih merasa malu dan tidak percaya diri. Subyek merasa 

masih memiliki sedikit pengalaman dalam bekerja, 

namun Subyek memiliki motivasi untuk meningkatkan 

pengetahuan dengan membaca buku dan meningkatkan 

kemampuan dalam pekerjaan dengan belajar memahami  

pengetahuan jahit sesuai dengan model pakaian, baik itu 

dalam pengukuran, pembuatan pola, pemontongan kain 

dan menjahit baju. 

4.2 Sikap terhadap realitas,  

Subyek menerima teguran dan kritikan dan dijadikan 

sebagai sarana mengembangkan diri. Apabila terdapat 

permasalahan di tempat kerja, subyek lebih memilih untuk 

menahan diri agar tidak memberikan reaksi emosional 

yang berlebihan. 
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4.3 Pola Dasar Penyesuaian Diri 

Subyek menyesuaikan diri dengan mencoba sekali untuk 

sosialisasi kemudian menempatkan diri secara pasif dan 

memilih untuk cuek dan pasif dalam berkomunikasi 

dengan masyarakat. Apabila terpaksa melakukan 

komunikasi, subyek akan menggunakan bantuan tulisan 

untuk menyampaikan tujuan. Subyek juga tidak segan 

menegur apabila berkaitan dengan intoleransi.   

 

c. Hasil Wawancara dengan rekan kerja.  

Subyek hanya mempunyai beberapa teman rekan kerja. 

Salah satunya yaitu teman perempuannya yang berinisial ITA. 

ITA adalah teman rekan kerja subyek yang membantu subyek 

selama bekerja dalam satu tempat kerja. Mereka menjalin 

hubungan sebagai teman yang cukup dekat. Menurut ITA 

belum lama kenal dengan subyek. Jadi kami mengenalnya 

semenjak subyek masuk kerja di tempat ini. 

ITA bercerita subyek adalah orang yang baik, 

walaupun kadang kurang jelas dan kadang kurang paham 

yang disampaikan dalam komunikasi. Jadi kalau tidak 

mengerti kadang kami berkomunikasi lewat kertas jika saling 

tidak memahami. Selama subyek bekerja di  tempat ini , kami 

bisa menerima dia apa adanya. Walaupun kadang kami 

kesulitan komunikasi dengan subyek. Selain itu dalam 

pekerjaan, subyek menyelesaikan pekerjaan tidak secepat 
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dengan rekan kerja. Mungkin dia lebih hati- hati dan takut 

salah. 

Tanggung jawab subyek selama bekerja di sini baik, 

dan menyelesaikan dengan baik walaupun kadang butuh 

pendampingan, karena subyek kadang terlihat bingung dalam 

mengerjakan. Hubungan kami rekan kerja dengan subyek juga 

baik. Selama ini kami rekan kerja tidak mengalami banyak 

hambatan, hanya saja dalam komunikasi jujur tidak semua 

rekan kerja memahami apa yang di sampaikan subyek, jadi ya 

hanya lewat kertas untuk menulis apa yang ingin kami 

sampaikan.  Untuk program khusus tunarungu, kami belum 

ada. Karena kami baru di bidang usaha kecil. Kami rekan 

kerja bisa menyesuaikan dengan keadaan subyek dan 

memaklumi kondisi subyek. 

Tabel 1 

Matriks Penyesuaian Diri Subyek 1 

 

Faktor 

Penyesuaian Diri 

Kematangan 

Emosional 

Kematangan 

Sosial 

Kematangan 

Intelektual 

Tanggung 

Jawab Personal 

Kondisi Fisik X X X X 

Kepribadian X    X X 

Proses belajar       

Lingkungan   X   

Agama dan Budaya X    
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d. Dinamika Penyesuaian diri Subyek 

Subyek mengalami tunarungu sejak setelah lahir. 

Sedangkan cacat tangan kanan merupakaan bawaan setelah 

lahir. Setelah lahir subyek masih normal, namun beberapa 

bulan kemudian saat subyek memasuki umur 1 tahun subyek 

demam tinggi sampai beberapa hari dan di bawa ke dokter, 

saat itu dokter menyatakan subyek mengalami tunarungu. 

Subyek merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Saudara 

subyek adalah adik laki – laki dan perempuan yang normal.  

Semenjak balita umur 5 tahun subyek sudah di 

sekolahkan di SLB di Dena Upakara Wonosobo sehingga 

sudah dari dini dari umur  5 tahun berpisah dengan 

keluarganya dah harus tinggal di asrama. Memang butuh 

penyesuaian yang panjang untuk berpisah dari ibu serta 

keluarganya. Subyek bercerita kalau waktu kecil dia benar – 

benar marah kepada orang tuanya, kenapa saya harus berpisah 

dengan ibu dan harus tinggal lama di SLB. Subyek dulu 

sering marah, kecewa serta menangis setiap waktu tanpa 

henti. Lama – lama subyek sadar bahwa di sekolahkan di SLB 

demi kebaikan subyek itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa 

subyek belum dapat menerima kondisi fisiknya  

Subyek di Dena Upakara  sampai kelas 8 SD SLB dan 

kemudian pindah ke SMP Kanisius umum di Pati. Subyek 

bercerita awalnya mengalami kesulitan dalam penyesuaian 

karena bertemu banyak orang normal di sekolah umum. 
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Apalagi dengan kondisi cacat tangan, subyek benar- benar 

kurang percaya diri. Butuh waktu lama untuk bisa 

menyesuaikan diri di tempat umum, apalagi saat komunikasi 

harus menggunakan bantuan menulis untuk bisa lancar 

komunikasi dengan teman – teman SMP serta guru. Setelah 

lulus SMP subyek lanjut ke sekolah SMK PIUS Magelang, 

subyek mengambil jurusan tata busana. Untungnya dia tidak 

sedirian di sekolah tersebut, dia bersama 3 temannya 

tunarungu juga sekolah di satu tempat yang sama dan di 

asrama bersama.  

Hubungan Subyek dengan lingkungan kurang baik dan 

tidak mengenal perangkat tempat subyek tinggal seperti RT 

dan RW, namun subyek mencoba untuk menyapa, mengobrol 

dengan tetangga yang ditemui. Subyek juga memahami bila ia 

membutuhkan bantuan dan sosialisasi dengan orang lain. 

Subyek tidak segan untuk minta tolong kepada teman bila 

tidak paham dengan obrolan, sehingga tidak salah paham dan 

komunikasi lancar.  

Setelah lulus SMK subyek kembali ke rumah orang 

tuanya di Pati. Subyek pertama kerja di Semarang di Anne 

Avantie selama satu tahun, dia tidak betah karena kesulitan 

dalam komunikasi dengan rekan kerja walaupun bosnya baik 

dengan subyek dan sekarang subyek kerja di sebuah butik 

kecil di puri anjasmoro tempat usaha terima penjahitan baju 

karena merasa tidak nyaman dengan bos kerjanya dia 
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akhirnya kerja di butik baru di daerah srondol. Hal ini 

menunjukkan subyek kurang dapat berkomunikasi dengan 

baik serta kurang dapat menyesuaikan diri di lingkungan kerja 

yang kurang mendukung. 

Saat berada di lingkungan kerja yang mendukung, 

hubungan subyek dengan atasan dan rekan kerja cukup baik, 

karena atasan kerja subyek baik dan ramah. Saat jam istirahat 

kerja subyek selalu diajak rekan kerjanya makan bersama. Hal 

ini menunjukkan kematangan sosial subjek walau subyek 

masih pasif.  

Menurut subyek lingkungan tempat kerjanya yang 

nyaman dapat membuat subyek merasa nyaman dan betah 

untuk mengerjakan pekerjaan dan bisa menyelesaikan 

pekerjaan dengan baik sehingga jarang membuat subyek 

merasa jengkel atau marah. Hal ini menunjukkan kematangan 

emosional subjek di tempat bekerja. 

Saat subyek mengalami kebingungan dan ragu- ragu 

dengan pekerjaan, subyek bertanya tentang kesulitan yang 

dialaminya hal ini menunjukkan tanggung jawab subyek akan 

pekerjaan. Apabila teman kerjanya kurang paham dengan apa 

yang ditanyakan oleh subyek, kadang komunikasi dilakukan 

melalui tulis tangan. 

Proses belajar subyek saat di tempat kerja dengan 

bertanya kepada teman dengan menulis dan meminta rekan 

kerja untuk bicara secara perlahan serta meminta contoh bila 
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masih belum paham. Subyek juga meningkatkan pengetahuan 

dengan membaca buku renungan dan motivasi diri, selain itu 

subyek juga meningkatkan kemampuan dalam pekerjaan 

dengan belajar memahami  pengetahuan jahit sesuai dengan 

model pakaian, baik itu dalam pengukuran, pembuatan pola, 

pemontongan kain dan menjahit baju. 

Di lingkungan kerja, subyek tidak aktif dalam kegiatan 

keagamaan. Subyek menghargai dan menghormati agama 

orang lain dengan tidak mengganggu orang yang sedang 

beribadah dan menghormati perbedaan. Subyek merasa 

kecewa bila tidak ada toleransi agama, namun bila terjadi 

intoleransi subyek tidak merasa mampu untuk bertindak dan 

memilih diam dan bekerja seperti biasa walau merasa kesal. 

Dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, subyek 

masih merasa malu dan tidak percaya diri. Subyek merasa 

masih memiliki sedikit pengalaman dalam bekerja, namun 

Subyek memiliki motivasi untuk meningkatkan pengetahuan 

dengan membaca buku dan meningkatkan kemampuan dalam 

pekerjaan dengan belajar memahami  pengetahuan jahit sesuai 

dengan model pakaian, baik itu dalam pengukuran, 

pembuatan pola, pemontongan kain dan menjahit baju. 

Subyek menerima teguran dan kritikan dan dijadikan 

sebagai sarana mengembangkan diri. Apabila terdapat 

permasalahan di tempat kerja, subyek lebih memilih untuk 

menahan diri agar tidak memberikan reaksi emosional yang 
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berlebihan. Subyek menyesuaikan diri dengan menempatkan 

diri secara pasif dan memilih untuk cuek dan pasif dalam 

berkomunikasi dengan masyarakat. Apabila terpaksa 

melakukan komunikasi, subyek akan menggunakan bantuan 

tulisan untuk menyampaikan tujuan. Subyek juga tidak segan 

menegur apabila berkaitan dengan intoleransi.   
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Kondisi fisik 

  

Lahir normal, saat 

berusia 1 tahun 

demam tinggi 

sampai beberapa hari 

dan dokter 

menyatakan subyek 

mengalami 

tunarungu. 

 

Proses belajar 

 

1. Bertanya dengan menulis  

2. Meminta untuk bicara 

secara perlahan  

3. Meminta contoh 

4. Membaca buku renungan 

dan motivasi diri 

5. Belajar menjahit baju.. 

Kepribadian  
 

Usia  5 tahun berpisah 

dengan keluarga dan 

harus tinggal di asrama.  

1. marah  

2. kecewa  

3. Sadar demi kebaikan 

subyek 

4. kurang percaya diri. 

Aspek- Aspek 

Penyeseuaian Diri 

1. Kemantangan 

Emosional ( ada rasa 

pasrah,minder, sakit hati 

dan jengkel) 

2. Kemantangan Sosial 

(menerima kritikan) 

3. Kemantangan 

Intelektual (banyak 

belajar menjahit ) 

4. Tanggung Jawab 

Personal (saling tolong 

menolong) 

 

Agama serta budaya 

1. Tidak aktif kegiatan keagamaan.  

2. Tidak mengganggu orang yang 

sedang beribadah 

3. Menghormati perbedaan. 

Lingkungan 
1. Hubungan dengan lingkungan 

kurang baik  

2. Tidak mengenal RT dan RW,  

Menyapa, mengobrol Minta tolong 

bila tidak paham. 

   

 

Skema 2 

Dinamika Penyesuaian Diri Subyek 1 di Tempat Kerja 

 

Aspek- Aspek Penyeseuaian Diri 

1. Kemantangan Emosional ( ada rasa 

pasrah,minder, sakit hati dan jengkel) 

2. Kemantangan Sosial (menerima 

kritikan) 

3. Kemantangan Intelektual (banyak 

belajar menjahit ) 

4. Tanggung Jawab Personal (saling 

tolong menolong) 
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Subjek 2 

a. Identitas Subyek  

Nama    : MDA 

Tempat Tanggal Lahir  : Semarang, 3 september 

Usia    : 30 tahun 

Jenis Kelamin   : Laki- Laki  

Urutan kelahiran  : anak ketiga dari 3 bersaudara 

Pendidikan   : SMA kejuruan Wonosobo 

Jenis Pekerjaan   : Teknisi komputer  

Lama Pekerjaan   : 10 bulan 

Status    : Pegawai 

b. Hasil Observasi 

1) Observasi dan Wawancara 

Subyek bernampilan santai menggunakan kaos oblong dan 

celana pendek saat diwawancara. Subyek terlihat cukup 

ramah dan santai saat menjawab setiap pertanyaan. 

Peneliti dekat dengan subyek karena keterbukaan subyek 

dalam bercerita tetapi terlihat gugup dan sering tersenyum 

dalam bercerita dan terlihat cukup nyaman. Awal 

wawancara, subjek sesekali menggoyang-goyangkan 

kakinya dan tangan yang selalu berganti posisi, terkadang 

diletakkan di atas paha kaki atau diletakkan diatas tempat 

duduk yang dipakai subjek. 

Wawancara yang kedua, subjek berpenampilan yang rapi. 

Subjek jauh lebih terbuka dalam bercerita dan tidak 
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sungkan lagi kepada peneliti, hal itu ditunjukkan dengan 

bercandaan yang subjek tunjukkan sesekali. Proses 

wawancara berlangsung, subjek sesekali menggoyang-

goyangkan kakinya. Dan kadang karena tidak paham apa 

yang peneliti sampaikan ke subyek, subyek mencoba 

membaca lembar pertanyaan yang peneliti sudah siapkan. 

 

2) Observasi Keseharian Subyek 

Subyek bekerja di salah satu perusahaan di semarang. 

Di semarang subyek tinggal bersama bapaknya, sedangkan 

ibunya sudah meninggal karena sakit kanker payudara saat 

subyek masih sekolah kejuruan di Wonosobo. Semenjak 

kakak – kakak subyek menikah dan merantau, akhirnya 

subyek hanya tinggal berdua dengan bapaknya. 

Keseharian subyek yaitu membantu bapaknya dalam 

mengurus rumah baik itu mencuci dan membersihkan 

rumah. Sedangkan untuk makan sehari – hari subyek lebih 

sering makan di luar bersama bapaknya daripada 

memasak. 

Karena subyek orang yang tertutup dan jarang 

bersosialisasi membuat subyek tidak begitu punya banyak 

teman. Kesibukan subyek hanya ikut ibadat di gereja 

bersama bapaknya setiap hari minggu. Di rumah kegiatan 

subyek hanya bermain computer , benerin computer, dan 

bermain hape.  
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c. Hasil Wawancara  

1) Latar Belakang Subyek 

Subyek adalah anak ketiga dari tiga bersaudara dan 

kakak pertama subyek perempuan dan kakak kedua 

laki- laki. Subyek mengalami tunarungu semenjak 

lahir.  Ibu subyek saat hamil mengandung subyek 

mengalami permasalahan dengan kesehatan kandungan 

sehingga menyebabkan saat lahir subyek mengalami 

tunarungu.   

 Saat umur 5 tahun subyek di sekolahkan di SLB 

Solo, karena subyek tidak betah , maka orang tuanya 

mencari info sekolah lain yang lebih baik. Setelah 

mendapat info dari orang lain, maka orang tua subyek 

memindahkan subyek pada saat umur 6 tahun, subyek 

di sekolahkan SLB Don Bosco wonosobo.   

Dari sini subyek terlihat marah, jengkel, sedih dan 

menangis karena harus berpisah dengan keluarga lagi 

dan hidup berasrama dan sekolah bersama teman- 

teman yang seumuran dengan subyek dan mengalami 

hal yang sama.  

Setelah TK subyek melanjutkan sekolah dasar 

sampai kelas delapan. Dan setelah kelas delapan 

subyek mengambil kelas kejurusan. Subyek memilih 

mengambil jurusan mebel kayu. Selama empat tahun, 

subyek banyak belajar membuat kursi, meja, lemari 
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dan tempat tidur. Setelas lulus sekolah, subyek kembali 

ke rumah keluarganya. Sambil menunggu panggilan 

kerja diberbagai tempat. Ayah subyek berinisiatif  

menyuruh subyek untuk belajar menambah ilmu 

computer. Dari situ lah subyek mengikuti kursus 

computer di semarang selama 3 bulan. Setelah selesai 

kursus, subyek mencoba melamar kerja dan rajin 

membaca buku tentang computer. Beberapa minggu 

kemudian subyek keterima kerja sampai sekarang.   

table  

Matriks Penyesuaian Diri Subyek 2 

Faktor Penyesuaian Diri  

 Kematangan 

Emosional 

Kematangan 

Sosial 

Kematangan 

Intelektual 

Tanggung 

Jawab Personal 

Kondisi Fisik X X X X 

Kepribadian X    X X 

Proses belajar     

Lingkungan      

Agama dan Budaya         

 

2) Penyesuaian diri di tempat kerja  

Hubungan subyek dengan rekan kerja di kantor 

cukup baik. Di tempat kerja subyek terlihat begitu fokus 

dan rajin menyelesaikan pekerjaannya. Walaupun kadang 

subyek terlihat serius mengotak atik komputer. 

Komunikasi subyek dengan atasan dan rekan subyek 

cukup walaupun kadang memakai tulis tangan di kertas 

supaya bisa dipahami keduanya.  
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Menurut subyek lingkungan tempat kerja cukup nyaman 

walaupun terasa pengap dan hanya terdapat 2 jendela. 

Walaupun begitu subyek bisa menngerjakan pekerjaan 

dengan baik.  

 

3) Faktor- faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri  

3.1  Kondisi fisik,  

Subyek mengalami tunarungu semenjak lahir.  Ibu 

subyek saat hamil mengandung subyek mengalami 

permasalahan dengan kesehatan kandungan sehingga 

menyebabkan saat lahir subyek mengalami tunarungu.   

3.2 Kepribadian,  

Saat umur 6 tahun, orang tua subyek memindahkan 

subyek di sekolahkan SLB Don Bosco wonosobo. Subyek 

merasa marah, jengkel, sedih dan menangis karena harus 

berpisah dengan keluarga lagi dan hidup berasrama dan 

sekolah bersama teman- teman yang seumuran dengan 

subyek dan mengalami hal yang sama.  

3.3 Proses belajar,  

Subyek memilih mengambil jurusan mebel kayu. 

Selama empat tahun, subyek banyak belajar membuat 

kursi, meja, lemari dan tempat tidur. Setelas lulus 

sekolah, subyek kembali ke rumah keluarganya. Sambil 

menunggu panggilan kerja diberbagai tempat. Ayah 

subyek berinisiatif  menyuruh subyek untuk belajar 
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menambah ilmu computer. Dari situ lah subyek 

mengikuti kursus computer di semarang selama 3 bulan. 

Setelah selesai kursus, subyek mencoba melamar kerja 

dan rajin membaca buku tentang computer. Beberapa 

minggu kemudian subyek keterima kerja sampai 

sekarang.   

3.4  Lingkungan,  

Hubungan Subyek dengan lingkungan kurang baik. Ia 

hanya  mengenal 3 orang tetangga. Subyek tidak kenal 

ketua RW hanya mengenal ketua RTnya karena ayah 

subyek. Subyek merasa senang bila berkomunikasi 

dengan orang baik dan ramah, tetapi juga merasa banyak 

yang menghina dan mengejek, sehingga subyek cuek 

dengan orang yang tidak dikenal. 

Subyek pernah satu kali menjadi panitia acara 17 

agustus di kampung dengan membantu dekorasi untuk 

membuat hiasan di panggung.  
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3.5 Agama serta budaya.  

Di lingkungan kerja, subyek tidak aktif dalam kegiatan 

keagamaan. Subyek menghargai dan menghormati agama 

orang lain dengan tidak mengganggu orang yang sedang 

beribadah dan menghormati perbedaan.  

Subyek merasa kecewa bila tidak ada toleransi agama, 

namun bila terjadi intoleransi, subyek akan aktif bertanya 

alas an dan tidak segan untuk menegur.  

4) Penyesuaian diri yang baik : 

4.1 Motivasi,  

Dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, subyek 

memiliki inisiatif untuk berkomunikasi, hingga menulis 

tangan untuk menyampaikan maksudnya dan sampai 

orang lain paham apa yang dimaksud subyek. 

Subyek juga memiliki motivasi meningkatkan 

kemampuannya dalam bekerja dengan belajar dari orang 

yang sudah berpengalaman terutama di bidang computer. 

4.2 Sikap terhadap realitas,  

Subyek menghargai orang yang mendukung dan 

membantu saat mengalami kesulitan dan merasa cuek saat 

ada yang tidak mendukung. Walaupun merasa tidak 

nyaman, jengkel dan marah tapi subyek hanya bisa 

memendam. 

Subyek tidak suka dengan beberapa rekan kerja saat 

melakukan kesalahan namun tidak jujur mengakui 
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kesalahan sehingga membuat subyek repot 

memperbaikinya. 

4.3 Pola Dasar Penyesuaian Diri  

Subyek menyesuaikan diri dengan mencoba sekali 

untuk sosialisasi kemudian menempatkan diri secara 

pasif dan memilih untuk cuek dan pasif dalam 

berkomunikasi dengan masyarakat. Apabila terpaksa 

melakukan komunikasi, subyek akan menggunakan 

bantuan tulisan untuk menyampaikan tujuan. Subyek 

juga tidak segan menegur apabila berkaitan dengan 

intoleransi.   

 

d. Hasil Wawancara dengan rekan kerja.  

Subyek hanya mempunyai beberapa teman rekan kerja. 

Salah satunya yaitu teman laki - lakinya yang berinisial JHN. 

JHN adalah bos serta menjadi teman rekan kerja subyek yang 

membantu subyek selama bekerja dalam satu tempat kerja. 

Mereka menjalin hubungan sebagai teman yang cukup. Menurut 

JHN belum lama kenal dengan subyek. Jadi bos mengenalnya 

semenjak subyek masuk kerja di tempat ini. 

JHN bercerita subyek adalah orang yang baik dan tertutup, 

walaupun kadang kurang jelas dan kadang kurang paham yang 

disampaikan dalam komunikasi. Jadi kalau tidak mengerti kadang 

kami berkomunikasi lewat kertas jika saling tidak memahami. 

Selama subyek bekerja di  tempat ini , kami bisa menerima dia 
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apa adanya. Walaupun kadang kami kesulitan komunikasi dengan 

subyek. Selain itu dalam pekerjaan, subyek menyelesaikan 

pekerjaan tidak secepat dengan rekan kerja lainnya. 

Tanggung jawab subyek selama bekerja di sini cukup baik, 

dan menyelesaikan dengan baik walaupun kadang butuh 

pendampingan, subyek kadang terlihat bingung. Hubungan kami 

rekan kerja dengan subyek juga baik. Selama ini kami rekan kerja 

tidak mengalami banyak hambatan, hanya saja dalam komunikasi 

jujur tidak semua rekan kerja memahami apa yang di sampaikan 

subyek, jadi hanya lewat kertas untuk menulis apa yang ingin 

kami sampaikan. Untuk program khusus tunarungu, kami belum 

ada. Kami rekan kerja bisa menyesuaikan dengan keadaan subyek 

dan memaklumin kondisi subyek seperti itu.   

 

e. Dinamika Penyesuaian diri subyek  

Subyek adalah anak ketiga dari tiga bersaudara dan kakak 

pertama subyek perempuan dan kakak kedua laki- laki. Subyek 

mengalami tunarungu semenjak lahir.  Ibu subyek saat hamil 

mengandung subyek mengalami permasalahan dengan kesehatan 

kandungan sehingga menyebabkan saat lahir subyek mengalami 

tunarungu. Saat umur 5 tahun subyek di sekolahkan di SLB Solo, 

karena subyek tidak betah , maka orang tuanya mencari info 

sekolah lain yang lebih baik. Setelah mendapat info dari orang 

lain, maka orang tua subyek memindahkan subyek pada saat 

umur 6 tahun, subyek di sekolahkan SLB Don Bosco wonosobo.  
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Dari sini subyek terlihat marah, jengkel, sedih dan menangis 

karena harus berpisah dengan keluarga lagi dan hidup berasrama 

dan sekolah bersama teman- teman yang seumuran dengan 

subyek dan mengalami hal yang sama. Hal ini menunjukkan 

subyek masih belum dapat menerima kondisi fisiknya.  

Setelah TK subyek melanjutkan sekolah dasar sampai kelas 

delapan. Dan setelah kelas delapan subyek mengambil kelas 

kejurusan. Subyek memilih mengambil jurusan mebel kayu. 

Selama empat tahun, subyek banyak belajar membuat kursi, 

meja, lemari dan tempat tidur. Setelas lulus sekolah, subyek 

kembali ke rumah keluarganya. Sambil menunggu panggilan 

kerja diberbagai tempat. Ayah subyek berinisiatif  menyuruh 

subyek untuk belajar menambah ilmu computer. Dari situlah 

subyek mengikuti kursus computer di semarang selama 3 bulan. 

Kursus computer yang diikuti menunjukkan bahwa subyek selalu 

mengembangkan diri dan belajar. Hal ini juga dibuktikan dengan 

subyek rajin membaca buku tentang computer.  

Hubungan Subyek dengan lingkungan kurang baik. Ia hanya  

mengenal 3 orang tetangga. Subyek tidak kenal ketua RW hanya 

mengenal ketua RTnya karena ayah subyek. Subyek merasa 

senang bila berkomunikasi dengan orang baik dan ramah, tetapi 

juga merasa banyak yang menghina dan mengejek, sehingga 

subyek cuek dengan orang yang tidak dikenal. Hal ini 

menunjukkan dalam berinteraksi dan menyesuaikan diri, subyek 

cenderung pasif.  
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Hubungan subyek dengan rekan kerja di kantor cukup baik. 

Di tempat kerja subyek terlihat begitu fokus dan rajin 

menyelesaikan pekerjaannya. Walaupun kadang subyek terlihat 

serius mengotak atik komputer. Komunikasi subyek dengan 

atasan dan rekan subyek cukup walaupun kadang memakai tulis 

tangan di kertas supaya bisa dipahami keduanya. Menurut subyek 

lingkungan tempat kerja cukup nyaman walaupun terasa pengap 

dan hanya terdapat 2 jendela. Walaupun begitu subyek bisa 

menngerjakan pekerjaan dengan baik.  

Di lingkungan kerja, subyek tidak aktif dalam kegiatan 

keagamaan. Subyek menghargai dan menghormati agama orang 

lain dengan tidak mengganggu orang yang sedang beribadah dan 

menghormati perbedaan. Subyek merasa kecewa bila tidak ada 

toleransi agama, namun bila terjadi intoleransi, subyek akan aktif 

bertanya alas an dan tidak segan untuk menegur.  

Dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, subyek 

memiliki inisiatif untuk berkomunikasi, hingga menulis tangan 

untuk menyampaikan maksudnya dan sampai orang lain paham 

apa yang dimaksud subyek. Subyek menghargai orang yang 

mendukung dan membantu saat mengalami kesulitan dan merasa 

cuek saat ada yang tidak mendukung. Walaupun merasa tidak 

nyaman, jengkel dan marah tapi subyek hanya bisa memendam. 

Subyek tidak suka dengan beberapa rekan kerja saat melakukan 

kesalahan namun tidak jujur mengakui kesalahan sehingga 

membuat subyek repot memperbaikinya. 
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Subyek menyesuaikan diri dengan mencoba sekali untuk 

sosialisasi kemudian menempatkan diri secara pasif dan memilih 

untuk cuek dan pasif dalam berkomunikasi dengan masyarakat. 

Apabila terpaksa melakukan komunikasi, subyek akan 

menggunakan bantuan tulisan untuk menyampaikan tujuan. 

Subyek juga tidak segan menegur apabila berkaitan dengan 

intoleransi.   
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Kondisi fisik 

  

Mengalami 

tunarungu sejak 

lahir. 

 

Proses belajar 

 

Subyek memilih mengambil 

jurusan mebel kayu. 

Subyek belajar ilmu 

computer. 

Subyek ikut kursus computer 

Subyek rajin membaca buku 

tentang computer. 

 

Kepribadian  
 

Subyek merasa marah, 

jengkel, sedih dan 

menangis karena harus 

berpisah dengan 

keluarga. 

 

Aspek- Aspek 

Penyeseuaian Diri 

1. Kemantangan 

Emosional ( ada rasa 

pasrah,marah, 

kecewa,jengkel) 

2. Kemantangan Sosial 

(kurang bersosialisi) 

3. Kemantangan 

Intelektual (banyak 

belajar dengan ahlinya ) 

4. Tanggung Jawab 

Personal (bertanggung 

jawab dengan tugas yang 

dimiliki) 

 

 

Agama serta budaya 

Subyek tidak aktif dalam kegiatan 

keagamaan. Subyek tidak 

mengganggu orang yang sedang 

beribadah dan menghormati 

perbedaan. 

 

Lingkungan 
Hubungan dengan lingkungan kurang 

baik. Ia hanya  mengenal 3 orang 

tetangga dan tidak kenal ketua RW. 

Subyek cuek dengan orang yang tidak 

dikenal. 
 

 Skema 3 

 

 

 

 

Aspek- Aspek 

Penyeseuaian Diri 

1. Kemantangan 

Emosional ( ada rasa 

pasrah,marah, 

kecewa,jengkel) 

2. Kemantangan Sosial 

(kurang bersosialisi) 

3. Kemantangan 

Intelektual (banyak belajar 

dengan ahlinya ) 

4. Tanggung Jawab Personal 
(bertanggung jawab dengan 

tugas yang dimiliki) 
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Subjek 3  

e. Identitas Subyek  

Nama     : PTP 

Tempat Tanggal Lahir  : Belitung , 8 Nov 

Usia     : 32 tahun 

Jenis Kelamin   : Laki- Laki  

Urutan kelahiran   :anak kelima dari 5 bersaudara 

Pendidikan    : D3 komputer  

Jenis Pekerjaan   : Percetakan   

Lama Pekerjaan   : 8 bulan 

Status     : Pegawai 

f. Hasil Observasi 

1) Observasi dan Wawancara 

Subjek menggunakan kemeja kotak - kotak dan celana 

panjang ketika wawancara. Penampilan subyek yang 

terlihat rapi dan kondisi subyek yang siap untuk 

diwawancara. Wawancara pertama, subyek ditemani 

teman rekan yang sama- sama tunarungu, karena subyek 

malu bertemu sendiri dengan peneliti. Wawancara 

pertama, subyek belum terlalu terbuka mengenai 

kehidupannya. Subyek menggoyang-goyangkan kakinya 

ketika menjawab pertanyaan, dan sesekali subyek 

menjawab sambil minum. 

Wawancara yang kedua, subyek jauh lebih santai 

dalam menjawab setiap pertanyaan yang ada. Penampilan 
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subyek saat wawancara juga cukup rapi, yaitu memakai 

kaos dan celana santai. Wawancara kedua ini subyek 

berangkat sendiri tanpa ditemanin lagi oleh teman, karena 

subyek sudah berani sendiri untuk bertemu peneliti. 

Subyek tidak malu lagi dengan peneliti dan subyek lebih 

terbuka dan mau bercerita saat wawancara kedua. Setiap 

menjawab pertanyaan, sesekali subyek menggerakkan 

kedua kaki kedepan dan kebelakang saat duduk, juga 

sering melihat soal pertanyaan di kertas yang kadang 

subyek belum paham yang saya bacakan. 

 

2) Observasi Keseharian Subyek 

Subyek bekerja di suatu tempat percetakan di 

semarang. Di semarang subyek tinggal di kos yang tidak 

jauh dari tempat kerjanya, kakak - kakanya tinggal di 

rumah sendiri setelah berkeluarga sedangkan ibunya 

tinggal sendiri di Belitung dan ayahnya sudah meninggal 

saat subyek masih sekolah kejuruan di Wonosobo. 

Keseharian subyek hari bekerja dan istirahat di kos. Pas 

saat libur kerja dan hari minggu, subyek gunakan 

waktunya untuk beribadah ke gereja. Sebulan sekali 

mengikuti kegiatan ADECO seperti pertemuan rutin, 

iuran, rekreasi, rapat dan lain- lain. Sedangkan untuk 

PATURKA itu setiap saat sesuai perjanjian bersama. 

Kegiatanya biasanya berupa untuk pelayanan anggota 
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tunarungu seperti pendalaman iman, retret, misa, dan 

rekoleksi.  

Hubungan subyek dengan rekan kerja di kantor  baik. 

Di tempat kerja subyek terlihat begitu rajin dan telaten 

menyelesaikan pekerjaannya. Walaupun kadang subyek 

terlihat serius menyelesaikan pesanan percetakan. 

Komunikasi subyek dengan atasan dan rekan subyek 

cukup walaupun kadang memakai tulis tangan di kertas 

supaya bisa dipahami keduanya.  

Kondisi tempat kerja terlihat luas dan banyak mesin- 

mesin besar untuk mencetak. Terdapat 6 kipas angin besar 

dipasang setiap sudut. Menurut subyek lingkungan tempat 

kerja  nyaman . Dilihat dari kondisi tempat kerja  subyek 

bisa dikatakan menngerjakan pekerjaan dengan baik.  

Cara kerja subyek di tempat kerja baik. Hal ini terlihat 

saat subyek melakukan pekerjaan dengan serius, santai 

dan teliti dalam mencetak pesanan dalam cukup banyak. 

Dari cara kerja sudah cukup baik. Hanya saja terlihat 

kadang komunikasi tidak jelas, ada salah paham dalam 

penyampaian. Hal ini terlihat disaat subyek berkomunikasi 

dengan rekan kerja dan kadang menulis tangan di kertas. 

g. Hasil Wawancara  

1) Latar Belakang Subyek 

Subyek adalah anak kelima dari lima bersaudara. 

Subyek mengalami tunarungu semenjak balita umur 1 
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tahun. Subyek saat masih kecil jatuh dari tempat tidur. 

Kemudian mengalami demam beberapa hari, karena orang 

tuanya khawatir, lalu subyek di larikan ke rumah sakit dan 

melakukan cek lab dan tes kesehatan. Saat hasil keluar, 

dokter menyatakan subyek mengalami tunarungu.  

Saat setelah misa di gereja, orang tua subyek bertemu 

dengan romo dan menceritakan permasalahan kondisi 

subyek. Lalu kemudian romo menyarankan subyek untuk 

di sekolah di SLB Don Bosco wonosobo. Saat itu juga 

orang tua subyek medaftarkan subyek di sekolah tersebut. 

Karena umurnya masih 3 tahun, maka suster menyarankan 

orang tuanya subyek untuk datang lagi mendaftarkan dan 

menyekolahkan subyek saat umur 5 tahun.   

Dari sini subyek terlihat kaget, menangis, kecewa , 

marah, sedih, rasanya tidak karuan karena harus berpisah 

dengan orang tua dan keluarga lagi dan hidup berasrama 

dan sekolah bersama teman- teman yang seumuran dengan 

subyek dan mengalami hal yang sama.  

Setelah TK subyek melanjutkan sekolah dasar sampai 

kelas delapan. Dan setelah kelas delapan subyek 

mengambil kelas kejurusan. Subyek memilih mengambil 

jurusan mebel kayu. Setelah lulus sekolah , subyek 

memilih untuk lanjut kuliah ambil jurusan computer di 

stimk amikom Yogyakarta. Di kampus subyek merasa 

malu dan sempat minder serta mengalami kesulitan 
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memahami pelajarana mata kuliah , tapi lama- lama 

subyek menjadi percaya diri dan tidak malu karena 

mendapat support dari teman – teman kuliahnya.. 

 

2) Penyesuaian diri di tempat kerja  

Hubungan subyek dengan rekan kerja kurang baik, 

karena subyek merasa setiap pekerjaan subyek belum selesai, 

rekan kerja sering memberi pekerjaan yang bukan tugas 

subyek. Subyek hanya memendam diri karena subyek merasa 

masih junior dan mencoba sabar.  

Subyek dapat bekerjasama dengan baik dengan rekan 

kerja. Saat mendapat tugas percetakan, subyek dapat 

kerjasama dengan baik dan dapat menyelesaikan pekerjaan 

tepat waktu dan bisa lebih cepat selesai.  

3) Faktor- faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri  

3.1  Kondisi fisik,  

Subyek saat masih kecil jatuh dari tempat tidur. 

Kemudian mengalami demam beberapa hari, karena 

orang tuanya khawatir, lalu subyek di larikan ke rumah 

sakit dan melakukan cek lab dan tes kesehatan. Saat hasil 

keluar, dokter menyatakan subyek mengalami tunarungu.  

3.2  Kepribadian,  

Pada usia 5 tahun subyek merasa kaget, menangis, 

kecewa, marah, sedih, rasanya tidak karuan karena harus 

berpisah dengan orang tua dan keluarga lagi dan hidup 
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berasrama dan sekolah bersama teman- teman yang 

seumuran dengan subyek dan mengalami hal yang sama.  

Setelah lulus sekolah , subyek memilih untuk lanjut 

kuliah ambil jurusan computer di stimk amikom 

Yogyakarta. Di kampus subyek merasa malu dan sempat 

minder serta mengalami kesulitan memahami pelajarana 

mata kuliah , tapi lama - lama subyek menjadi percaya 

diri dan tidak malu karena mendapat support dari teman – 

teman kuliahnya. 

3.3 Proses belajar,  

Proses belajar subyek saat di tempat kerja dengan belajar 

dari pengalaman selama bekerja dan belajar dari senior, 

tentang informasi yang tidak diketahui terutama warna 

untuk percetakan.  
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3.4 Lingkungan,  

Subyek tidak begitu mengenal lingkungan karena subyek 

merantau dan tinggal di kos. Subyek belum pernah 

ketemu dan kenal ketua RT dan RW.  

Subyek merasa ada yang merasa nyaman dengan 

kehadirannya juga ada yang tidak menyukainya, namun 

subyek mencoba untuk positif thinking agar bisa nyaman.   

3.5 Agama serta budaya.  

Di lingkungan kerja, subyek tidak aktif dalam kegiatan 

keagamaan. Subyek akan bertanya kebiasaan di 

lingkungan kerja agar tidak menyinggung dalam 

menjalankan ibadah yang berbeda-beda. Bila terjadi 

masalah, Subyek mencoba untuk meyelesaikan masalah 

tersebut, namun apabila tidak berhubungan dengan 

subyek maka subyek akan berusaha untuk tidak ikut 

campur dan saling menghargai perbedaan. 

 

4) Penyesuaian diri yang baik : 

4.1 Motivasi,  

Subyek memiliki motivasi untuk mengembangkan diri 

dalam pekerjaan dengan memperhatikan dan berusaha 

memahami pekerjaan dari senior serta mencari ilmu 

sebanyak–banyaknya dan banyak bertanya dari senior. 

Subyek juga mengembangkan diri dengan belajar dari 

pengalaman dan selalu memperbaiki kualitas pekerjaan. 
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4.2 Sikap terhadap realitas,  

Subyek menerima teguran dan kritikan dan dijadikan 

sebagai sarana mengembangkan diri. Apabila terdapat 

permasalahan di tempat kerja, subyek lebih memilih 

untuk menahan diri agar tidak memberikan reaksi 

emosional yang berlebihan. 

4.3 Pola Dasar Penyesuaian Diri 

Subyek menyesuaikan diri dengan secara pasif dan 

hanya berkomunikasi dengan beberapa orang yang 

telah dikenal dapat menerima kekurangan dirinya. 

Apabila mengalami permasalahan komunikasi, subyek 

akan menggunakan bantuan tulisan. 

h. Hasil Wawancara dengan rekan kerja.  

Subyek hanya mempunyai beberapa teman rekan kerja. 

Salah satunya yaitu teman laki- laki yang berinisial PTR. PTR 

adalah rekan kerja serta  yang membantu subyek selama 

bekerja dalam satu tempat kerja. Mereka menjalin hubungan 

sebagai teman yang baik. Menurut PTR cukup lama kenal 

dengan subyek. Jadi rekan kerja mengenalnya semenjak 

subyek masuk kerja di tempat ini. 

PTR bercerita subyek adalah orang yang baik dan 

penyabar, walaupun kadang  bermasalah dengan rekan kerja 

lain yang tidak sabar. Untuk komunikasi memang tidak 

gampang, karena kadang ada rekan kerja yang tidak sabar 

menjelaskan dan ada yang sabar menjelaskan subyek. Jadi 
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kalau tidak mengerti kadang kami berkomunikasi lewat kertas 

jika saling tidak memahami. Selama subyek bekerja di  

tempat ini , kami bisa menerima dia, walaupun kadang kami 

kesulitan komunikasi dengan subyek. Selain itu dalam 

pekerjaan, subyek menyelesaikan pekerjaan baik, teliti, dan 

cukup memuaskan hanya saja dia kadang- kadang masih ragu 

dan sering banyak bertanya. 

Tanggung jawab subyek selama bekerja di sini baik, 

dan menyelesaikan dengan baik walaupun kadang butuh 

pendampingan, subyek kadang terlihat bingung. Hubungan 

kami rekan kerja dengan subyek juga baik. Selama ini kami 

rekan kerja sedikit mengalami hambatan, hanya saja dalam 

komunikasi jujur tidak semua rekan kerja memahami apa 

yang di sampaikan subyek, jadi hanya lewat kertas untuk 

menulis apa yang ingin kami sampaikan. Untuk program 

khusus tunarungu, kami belum ada. Kami rekan kerja bisa 

menyesuaikan dengan keadaan subyek dan memaklumin 

kondisi subyek seperti itu. 

Tabel 3 

Matriks Penyesuaian Diri Subyek 3 

Faktor Penyesuaian Diri  

 Kematangan 

Emosional 

Kematangan 

Sosial 

Kematangan 

Intelektual 

Tanggung 

Jawab Personal 

Kondisi Fisik X X X X 

Kepribadian X X X X 

Proses belajar   
 

   

Lingkungan  X X   

Agama dan Budaya X      
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i. Dinamika Penyesuaian diri pada subyek 

Subyek adalah anak kelima dari lima bersaudara. Subyek 

mengalami tunarungu semenjak balita umur 1 tahun. Subyek 

saat masih kecil jatuh dari tempat tidur kemudian mengalami 

demam beberapa hari, karena orang tuanya khawatir, lalu 

subyek di larikan ke rumah sakit dan melakukan cek lab dan 

tes kesehatan. Saat hasil keluar, dokter menyatakan subyek 

mengalami tunarungu.  

Saat setelah misa di gereja, orang tua subyek bertemu 

dengan romo dan menceritakan permasalahan kondisi subyek. 

Lalu kemudian romo menyarankan subyek untuk di sekolah di 

SLB Don Bosco wonosobo. Saat itu juga orang tua subyek 

medaftarkan subyek di sekolah tersebut. Karena umurnya 

masih 3 tahun, maka suster menyarankan orang tuanya subyek 

untuk datang lagi mendaftarkan dan menyekolahkan subyek 

saat umur 5 tahun.   

Dari sini subyek terlihat kaget, menangis, kecewa , marah, 

sedih, rasanya tidak karuan karena harus berpisah dengan 

orang tua dan keluarga lagi dan hidup berasrama dan sekolah 

bersama teman- teman yang seumuran dengan subyek dan 

mengalami hal yang sama. Setelah TK subyek melanjutkan 

sekolah dasar sampai kelas delapan. Dan setelah kelas delapan 

subyek mengambil kelas kejurusan. Subyek memilih 

mengambil jurusan mebel kayu. Setelah lulus sekolah , 

subyek memilih untuk lanjut kuliah ambil jurusan computer di 
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stimk amikom Yogyakarta. Di kampus subyek merasa malu 

dan sempat minder serta mengalami kesulitan memahami 

pelajarana mata kuliah , tapi lama- lama subyek menjadi 

percaya diri dan tidak malu karena mendapat support dari 

teman – teman kuliahnya. Hal ini menunjukkan subyek belum 

dapat menerima kondisi fisiknya dan membutuhkan motivasi 

dari lingkungan hal ini mengganggu proses penyesuaian diri 

di lingkungan kerja terutama dengan lingkungan yang kurang 

mendukung, namun subyek dapat mengelluarkan potensinya 

dan mampu menyesuaikan diri dengan baik saat ada 

dukungan dari lingkungan. 

Subyek tidak begitu mengenal lingkungan karena 

subyek merantau dan tinggal di kos. Subyek belum pernah 

ketemu dan kenal ketua RT dan RW. Subyek merasa ada yang 

merasa nyaman dengan kehadirannya juga ada yang tidak 

menyukainya, namun subyek mencoba untuk positif thinking 

agar bisa nyaman.    

Di lingkungan kerja, hubungan subyek dengan rekan 

kerja kurang baik karena subyek merasa setiap pekerjaan 

subyek belum selesai rekan kerja sering memberi pekerjaan 

yang bukan tugas subyek. Hal ini menunjukkan subyek 

kurang dapat berinteraksi dengan baik dengan tidak mau atau 

tidak mampu menolak pekerjaan yang diberikan oleh rekan 

kerja yang bukan pekerjaannya. Hal ini terlihat dari reaksi 
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subyek yang hanya memendam emosi karena subyek merasa 

masih junior dan mencoba sabar.  

Dalam bekerja sama, Subyek dapat bekerjasama 

dengan  

baik dengan rekan kerja saat mendapat tugas 

percetakan serta dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu 

dan bisa lebih cepat selesai.  

Di lingkungan kerja, subyek tidak aktif dalam kegiatan 

keagamaan. Subyek akan bertanya kebiasaan di lingkungan 

kerja agar tidak menyinggung dalam menjalankan ibadah 

yang berbeda-beda. Bila terjadi masalah, Subyek mencoba 

untuk meyelesaikan masalah tersebut, hal ini menunjukkan 

bahwa dalam proses penyesuaian diri subyek berusaha 

menyelesaikan konflik namun sebatas yang berhubungan 

langsung dengan dirinya, apabila tidak berhubungan dengan 

subyek maka subyek akan berusaha untuk tidak ikut campur 

dan saling menghargai perbedaan. 

Subyek memiliki motivasi untuk mengembangkan diri 

dalam pekerjaan dengan memperhatikan serta mencari ilmu 

dan bertanya dari senior. Subyek juga mengembangkan diri 

dengan belajar dari pengalaman dan selalu memperbaiki 

kualitas pekerjaan. Subyek juga menerima teguran dan 

kritikan dan dijadikan sebagai sarana mengembangkan diri. 

Apabila terdapat permasalahan di tempat kerja, subyek lebih 
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memilih untuk menahan diri agar tidak memberikan reaksi 

emosional yang berlebihan.  

Subyek menyesuaikan diri dengan secara pasif dan 

hanya berkomunikasi dengan beberapa orang yang telah 

dikenal dapat menerima kekurangan dirinya. Apabila 

mengalami permasalahan komunikasi, subyek akan 

menggunakan bantuan tulisan. 
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Dinamika Penyesuaian Diri Subyek di Tempat Kerja 

Kondisi fisik 

  

Saat masih kecil 

jatuh dari tempat 

tidur. Mengalami 

demam beberapa 

hari, di larikan ke 

rumah sakit dan 

dinyatakan 

tunarungu. 

Proses belajar 

 

Subyek belajar dari 

pengalaman dan dari senior. 

Kepribadian  
 

Kaget, menangis, 

kecewa, marah, sedih 

saat berpisah dengan 

orang tua dan keluarga. 

Di kampus merasa 

malu dan minder. 

Subyek percaya diri 

karena support dari 

teman kuliah 

Aspek- Aspek 

Penyeseuaian Diri 

1. Kemantangan 

Emosional ( ada rasa 

pasrah,marah, 

kecewa,jengkel) 

2. Kemantangan Sosial 

(kurang bersosialisi) 

3. Kemantangan 

Intelektual (banyak 

belajar dengan ahlinya ) 

4. Tanggung Jawab 

Personal (bertanggung 

jawab dengan tugas yang 

dimiliki) 

 

 

Agama serta budaya 

Subyek tidak aktif kegiatan 

keagamaan. Subyek aktif bertanya 

saat menjalankan ibadah yang 

berbeda-beda. 

Lingkungan 
Subyek tidak kenal lingkungan karena 

subyek merantau dan tinggal di kos. 

Subyek belum pernah ketemu dan 

kenal ketua RT dan RW.  

   

Skema 4 

Aspek- Aspek 

Penyeseuaian Diri 

1. Kemantangan 

Emosional ( ada rasa 

malu, minder, ) 

2. Kemantangan Sosial 

(kurang bersosialisasi ) 

3. Kemantangan 

Intelektual (banyak 

belajar dengan ahlinya ) 

4. Tanggung Jawab 

Personal (bertanggung 

jawab dengan memecahkan 

masalah) 
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Subyek 1 

Subjek mengalami tuna rungu semenjak balita karena gangguan 

kesehatan, . Subyek memiliki saudara yang normal dan tidak mengalami 

gangguan tuna rungu. Selain tuna rungu, subyek juga mengalami cacat 

tangan kanan yang merupakaan bawaan setelah lahir. Subjek bersekolah 

di Sekolah Luar Biasa (SLB) sejak usia 5 tahun. Lokasi sekolah yang 

jauh dari rumah memaksa ketiga subyek berpisah dengan keluarga. 

Subyek tidak dapat menerima keadaan dan merasa marah, jengkel, sedih 

yang dilampiaskan dengan menangis (Ya.. tidak mau berpisah, 

marah, nangis) karena harus berpisah dengan keluarga.  

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, subyek melanjutkan di 

sekolah menengah pertama umum kemudian melanjutkan di sekolah 

kejuruan. Subyek  melanjutkan di jurusan tata busana. Setelah lulus 

sekolah kejuruan, subyek sempat menganggur beberapa tahun sebelum 

bekerja. Subyek merasa takut dan minder mengalami kesulitan saat 

berkomunikasi dengan teman-teman di sekolah umum (Takut, minder, 

tidak bisa berkomunikasi dengan orang normal, bapak sekolah 

SMP menerima aku, lalu aku mencoba mengikuti pelajaran normal 

Sampai kelas 3 SMP). Subyek mendapat dukungan dengan memiliki 

teman-teman yang juga mengalami tuna rungu di sekolah sehingga 

membuatnya menjadi percaya diri (Aku lanjut sekolah di SMK pius 

Magelang Aku ambil jurusan tata busana.. Di SMK ini aku ketemu 

teman teman tunarungu ada 3 temanku yang daftar di sekolah itu 

juga.. aku senang ketemu mereka.. aku merasa tidak malu .. tidak  

lagi..minder walau aku ada di sekolah umum).  
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Di lingkungan masyarakat, subyek memiliki hambatan dalam 

bersosialisasi, ketiga subyek tidak begitu mengenal ketua RT dan ketua 

RW. Subyek juga hanya akan tersenyum atau berkomunikasi saat disapa 

oleh tetangga dan cenderung pasif dan tidak mau mengawali untuk 

membuka percakapan dengan warga sekitar (Tidak terlalu banyak aku 

kenal,, karena aku malu dan tidak berani.. jadi aku jarang ngobrol 

dengan tetangga. Kalau ada orang lain tidak bertanya aku lebih 

banyak diam.. cuman senyum aja… tapi kalau ada orang yang ajak 

ngobrol.. aku ikut ngobrol). Subyek tidak pernah berkontribusi di 

lingkungan.   

Di dalam bekerja, subyek memiliki hubungan yang baik dengan 

atasan maupun rekan kerja bahkan subyek juga sering diajak makan 

siang bersama rekan kerja  (dulu waktu pertama kali kenal pada cuek 

dan sibuk pergi sendiri- sendiri.. setelah mulai sebulanan pada ajak 

aku makan di luar bersama- sama..). Saat bekerja sama dengan rekan 

kerja, subyek dapat bekerjasama dengan baik dan dapat mengerjakan 

tugas sesuai harapan (Saat mbak kerja , apa pernah melakukan 

pekerjaan dalam satu tim / satu kelompok kerja? Iya pernah, 

membuat model yang sama dalam 1 baju hanya saja ukurannya 

yang berbeda beda seperti S, M, L, dan XL). Saat mengalami 

masalah dengan pekerjaan, subyek juga mau bertanya kepada rekan 

kerja yang lebih senior atau atasan untuk menyelesaikan masalah atau 

hambatan yang dihadapi, atau terkadang diberi petunjuk dan contoh  

sehingga subyek menjadi paham. (Ya aku lebih sering banyak 

bertanya jika tidak paham, Saling Tanya kalau tidak paham, saling 
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ngajarin kalau tidak paham.. pastinya memberi contoh kalau 

benar- benar tidak tau) 

Subyek juga secara aktif mengembangkan diri terkait 

keterampilan dalam bekerja dengan membaca buku yang terkait dengan 

pekerjaan. (Buku apa yang mbak baca? Biasanya aku membaca 

buku renungan , motivasi diri, dan perbaikan sikap diri, banyak 

belajar memahami  pengetahuan jahit sesuai dengan model 

pakaian, baik itu dalam pengukuran, pembuatan pola, 

pemontongan kain dan menjahit baju) 

Subyek juga masih mengalami hambatan dalam berkomunikasi 

dengan rekan kerja secara lisan, karena rekan kerja belum terbiasa, 

sehingga membuat subyek harus meminta rekan kerja untuk berbicara 

secara perlahan atau berkomunikasi menggunakan tulisan (Ya kalau 

tidak jelas aku minta tulis tangan dan minta tolong kalau ngomong 

pelan- pelan).. 

 

Subyek 2 

Subyek mengalami tuna rungu semenjak lahir karena terdapat 

masalah saat ibu hamil. Subyek memiliki saudara yang normal dan tidak 

mengalami gangguan tuna rungu. Subjek bersekolah di Sekolah Luar 

Biasa (SLB) sejak usia 5 tahun. Lokasi sekolah yang jauh dari rumah 

memaksa subyek berpisah dengan keluarga. Subyek tidak dapat 

menerima keadaan dan merasa marah, jengkel, sedih yang dilampiaskan 

dengan menangis karena harus berpisah dengan keluarga.  

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ketiga subyek 

melanjutkan di sekolah menengah pertama umum kemudian 
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melanjutkan di sekolah kejuruan. Subyek lalu melanjutkan di jurusan 

mebel kayu. Setelah lulus sekolah kejuruan, subyek sempat menganggur 

beberapa tahun sebelum bekerja. Subyek mengalami kesulitan saat 

berkomunikasi dengan teman-teman di sekolah umum dan hanya 

terbatas dengan komunikasi menggunakan tulisan. Subyek mendapat 

dukungan dari ayah dengan mendorongnya untuk menyuruh subyek 

untuk belajar menambah ilmu computer yang membuatnya lebih 

percaya diri dalam mencari pekerjaan.  

Di lingkungan masyarakat, subyek memiliki hambatan dalam 

bersosialisasi (Seneng, bisa berkomunikasi pada orang baik dan 

ramah, tetapi bila tidak baik biasanya mereka menghina dan 

mengejek padaku, sehingga aku mencoba cuek walau aku ada rasa 

sakit hati.. jadi aku jarang komunikasi..), subyek tidak begitu 

mengenal ketua RW, hanya mengenal ketua RT karena ayah subyek 

sendiri (Aku tidak kenal ketua RW dek, tapi aku kenal ketua 

RTnya, soalny ketua RTnya adalah papaku.. hehehe). Subyek juga 

hanya akan tersenyum atau berkomunikasi saat disapa oleh tetangga dan 

cenderung pasif dan tidak mau mengawali untuk membuka percakapan 

dengan warga sekitar. Dalam kegiatan di kampung subyek pernah 

berkontribusi dengan menjadi panitia perayaan kemerdekaan Indonesia 

di kampung sebagai seksi dekorasi (?  Ya pernah.. saat acara 17 

agustus , aku suka membantu dekor untuk membuat hiasan di 

panggung untuk acara 17.. selain itu aku belum pernah lakukan 

kegiatan lain).   
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Di dalam bekerja, subyek memiliki hubungan yang baik dengan 

atasan maupun rekan kerja. Saat bekerja sama dengan rekan kerja, 

subyek dapat bekerjasama dengan baik dan dapat mengerjakan tugas 

sesuai harapan. Saat mengalami masalah dengan pekerjaan subyek juga 

mau bertanya kepada rekan kerja yang lebih senior atau atasan untuk 

menyelesaikan masalah atau hambatan yang dihadapi, atau terkadang 

diberi petunjuk dan contoh sehingga subyek menjadi paham (Ya aku 

belajar dari orang yang sudah berpengalaman dek.. terutma di 

bidang computer pastinya).  

Subyek juga secara aktif mengembangkan diri terkait 

keterampilan dalam bekerja dengan membaca buku yang terkait dengan 

pekerjaan (paling aku baca alkitab sama baca buku tentang 

computer biar aku tambah ilmu.. ntah itu kursus atau sering baca 

buku dek). Subyek juga masih mengalami hambatan dalam 

berkomunikasi dengan rekan kerja secara lisan, karena rekan kerja 

belum terbiasa, sehingga membuat subyek harus meminta rekan kerja 

untuk berbicara secara perlahan atau berkomunikasi menggunakan 

tulisan (Pertama pasti tidak jelas dek.. lalu aku minta dia tulis 

tangan dikertas karena aku tidak paham apa yang dia katakan..).    

Subyek 3  

Subjek mengalami tuna rungu semenjak balita karena gangguan 

kesehatan. Subyek memiliki saudara yang normal dan tidak mengalami 

gangguan tuna rungu. Subjek bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) 

sejak usia 5 tahun. Lokasi sekolah yang jauh dari rumah memaksa 

subyek berpisah dengan keluarga. Subyek tidak dapat menerima 
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keadaan dan merasa marah, jengkel, sedih yang dilampiaskan dengan 

menangis karena harus berpisah dengan keluarga (Apa yang kakak 

dapat saat masuk sekolah dan harus pisah dengan keluarga? Yang 

pasti aku kaget dek, menangis, kecewa , marah , sedih, rasanya 

tidak karuan lha dek).  

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, subyek melanjutkan di 

sekolah menengah pertama umum kemudian melanjutkan di sekolah 

kejuruan. Subyek melanjutkan di jurusan mebel kayu. Setelah lulus 

sekolah kejuruan, subyek langsung melanjutkan kuliah. Subyek 

mengalami kesulitan saat berkomunikasi dengan teman-teman di 

sekolah umum dan hanya terbatas dengan komunikasi menggunakan 

tulisan. Subyek mendapatkan dorongan dari lingkungan yaitu dari 

teman-temannya saat kuliah sehingga membuatnya percaya diri dan 

mampu menyelesaikan kuliahnya (Apa yang kakak rasakan saat 

pertama kali terjun di lingkungan orang normal di kampus 

tersebut? Ya aku malu dek dan sempat minder serta mengalami 

kesulitan memahami pelajaran mata kuliah , tapi lama- lama aku 

jadi percaya diri dan tidak malu karena mendapat support dari 

teman – teman kuliah).  

Di lingkungan masyarakat, subyek memiliki hambatan dalam 

bersosialisasi Apakah kakak pernah melakukan kegiatan bersama 

tetangga?  Jarang dek.. kayaknya tidak pernah.. karena kami 

jarang ketemu.. paling hanya nyapa dan basa basi tanya, subyek 

tidak begitu mengenal ketua RT dan ketua RW (Apakah kakak 

mengenal ketua RT dan ketua RW ? Tidak dek.. karena aku 
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merantau dan tinggal di kos.. aku belum pernah ketemu dan kenal 

ketua RT dan RW sini). Subyek juga hanya akan tersenyum atau 

berkomunikasi saat disapa oleh tetangga dan cenderung pasif dan tidak 

mau mengawali untuk membuka percakapan dengan warga sekitar 

(Bagaimana cara kakak dapat berinteraksi dengan masyarakat 

umum? Saat aku mengalami kesulitan aku mencoba untuk 

berinteraksi dengan masyaraka, kalau tidak ya aku hanya senyum 

atau cuek). Dalam kegiatan di kampung subyek tidak pernah 

berkontribusi di lingkungan, namun subyek pernah aktif dalam kegiatan 

keagamaan (Selain di lingkungan kos kakak, apakah kakak aktif 

kegiatan di luar jam kerja? Ya dek,, aku rajin beribadah ke gereja 

setiap minggu,.. pas ada reuni tunarungu, aku selalu aktif datang  

itu ADECO dan PARTUKA ( Paguyuruan tunatungu katolik ).   

Di dalam bekerja, subyek memiliki hubungan yang baik dengan 

atasan, namun merasa kurang memiliki hubungan baik dengan rekan 

kerja karena merasa sering dimanfaatkan dengan diberi pekerjaan yang 

bukan tanggung jawabnya (kadang jengkel marah dek.. setiap 

pekerjaanku belum selesai, mereka seenaknya menyuruh 

mengerjakan pekerjaan mereka yang bukan tugasku). Saat bekerja 

sama dengan rekan kerja, ketiga subyek dapat bekerjasama dengan baik 

dan dapat mengerjakan tugas sesuai harapan (Bagaimana cara kakak 

bekerjasama dengan rekan kerja? Saat ada pembagian tugas dan 

memcahkan masalah solusi, kami akan mencari akal bersama 

kemudian menyelesaikan bersama serta hemat waktu). Saat 

mengalami masalah dengan pekerjaan ketiga subyek juga mau bertanya 
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kepada rekan kerja yang lebih senior atau atasan untuk menyelesaikan 

masalah atau hambatan yang dihadapi, atau terkadang diberi petunjuk 

dan contoh sehingga subyek menjadi paham (Ya aku belajar dari 

banyak pengalaman dek selama aku mengerjakan dan banyak 

belajar dari senior, apa yang aku tidak tau selama ini menjadi tau 

terutama warna untuk percetakan). 

Subyek juga secara aktif mengembangkan diri terkait 

keterampilan dalam bekerja dengan membaca buku yang terkait dengan 

pekerjaan (Gimana cara kakak mempelajari keahlian atau situasi di 

lingkungan kerja? Melihat, memahami apa yang senior lakukan 

saat bekerja, mencari ilmu sebanyak – banyaknya.. dan banyak 

belajar dari senior dek). Subyek juga masih mengalami hambatan 

dalam berkomunikasi dengan rekan kerja secara lisan, sehingga 

membuat subyek harus meminta rekan kerja untuk berbicara secara 

perlahan atau berkomunikasi menggunakan tulisan (Bagaimana cara 

kakak berkomunikasi kepada rekan kerja? Ya aku bicara pelan- 

pelan dan aku juga suruh dia bicara pelan – pelan… kalau tidak 

paham baru tulis tangan di kertas).    

 

 

 

 

 

 

 


