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PEDOMAN WAWANCARA 

 

 1. Identitas subyek 

  a. Nama  

b. Tempat Tanggal Lahir 

  c. Usia 

  d. Jenis Kelamin 

  e. Urutan Kelahiran 

  f. Pendidikan  

  g. Jenis Pekerjaan 

  h. Lama Pekerjaan 

  i. Status 

2. Wawancara :  

1) Kemantapan suasana kehidupan emosional 

a. Apakah sering merasa jengkel atau marah? 

b. Apa yang anda lakukan apabila merasa jengkel atau marah? 

2) Kemantapan suasana kehidupan kebersamaan dengan orang lain 

a. Berapa lama anda tinggal di tempat anda tinggal sekarang? 

b. Berapa banyak tetangga yang anda kenal dengan baik? 
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c. Apakah anda memiliki hubungan yang baik dengan tetangga? 

d. Apakah anda pernah melakukan kegiatan bersama tetangga? 

3) Kemampuan untuk santai, gembira, dan menyatakan kejengkelan 

a. Bagaimana cara anda untuk refreshing? 

b. Bagaimana cara anda untuk meluangkan waktu? Apakah anda 

menyukainya? 

c. Jelaskan kegiatan yang anda ingin lakukan namun belum mampu 

terlaksana! 

4) Sikap dan perasaan terhadap kemampuan dan kenyataan diri 

sendiri 

a. Bagaimana perasaan anda terhadap kekurangan yang anda 

miliki? 

b. Bagaimana cara anda menjelaskan kekuraangan anda pada orang 

lain? 

c. Bagaimana cara anda berkomunikasi kepada orang yang baru 

anda kenal? 

 

Kematangan Sosial 

1. Keterlibatan dalam partisipasi social 
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a. Apakah anda pernah bergabung dengan kelompok di tempat 

kerja anda? 

b. Apakah anda aktif dalam kegiatan keagamaan di tempat kerja 

anda? 

2. Kesediaan kerjasama 

a. Apakah dalam pekerjaan anda memungkinkan untuk 

bekerjasama? 

b. Bagaimana cara anda bekerjasama dengan rekan kerja?  

3. Kemampuan kepemimpinan 

a. Bagaimana tanggapan anda bila diminta memimpin di tempat 

kerja? 

b. Menurut anda, bagaimana kemampuan memimpin anda? 

4. Sikap toleransi 

a. Bagaimana pandangan anda mengenai perbedaan di tempat 

kerja? 

b. Apakah anda merasa terganggu dengan adanyaa perbedaan di 

tempat kerja? 

5. Keakraban dalam pergaulan 

a. Apakah anda mengenal rekan kerja dalam divisi anda? 

b. Apakah anda memiliki sahabat di tempat kerja? 
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c.  Apakah anda pernah melakukan kegiatan di luar pekerjaan 

bersama rekan kerja? 

Kematangan Intelektual 

1. Kemampuan mencapai wawasan 

a. Apakah anda merasa puas dengan tingkat pendidikan anda? 

b. Bagaimana cara anda meningkatkan kemampuan anda? 

2. Kemampuan memahami orang lain dan keragaman 

a. Bagaimana tanggapan anda apabila ada rekan kerja yang tidak 

menyukai anda? 

b. Bagaimana tindakan anda jika ada teman anda yang 

membutuhkan bantuan? 

3. Kemampuan mengambil keputusan 

a. Bagaimana tindakan anda apabila telah merasa tidak nyaman di 

lingkungan kerja? 

b. Apa yang menjadi pertimbangan anda saat harus keluar dari 

pekerjaan anda?  

4. Keterbukaan dalam mengenal lingkungan 

a. Bagaimana cara anda dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja 

anda? 

b. Apakah anda mengenal ketua RT dan ketua RW anda?  
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Tanggung Jawab Personal 

1. Sikap produktif dalam mengembangkan diri 

a. Apakah anda sering membaca buku dalam meningkatkan diri? 

b. Bagiamana cara anda meningkatkan skill dalam bekerja? 

2. Melakukan perencanaan dan melaksanakan secara fleksibel 

a. Bagaimana cara anda menyusun rencana kegiatan untuk 

mendukung saat bekerja? 

b. Bila ada teman kerja yang mengalami kesulitan, apakah anda 

akan membantunya? 

c. Bila anda tidak dapat memberikan bantuaan saat rekan kerja 

meminta bantuan, apa yang akan andaa lakukan?  

3. Sikap altruisme, empati, bersahabat dalam hubungan 

interpersonal 

a. Apakah anda memiliki seorang sahabat yang dapat mendengar 

keluh kesah anda? 

b. Apa yang aakan anda lakukan, apabila mengetahui ada rekan 

kerja yang mendapat PHK? 

4. Kesadaran akan etika dan hidup jujur 

a. Bagaimana tindakan anda apabila mengetahui ada rekan kerja 

yang melakukan kecurangan? 
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b. Apabilaa kondisi memaksa, apakah anda akan ikut rekan kerja 

melakukan kecurangan?   

5. Melihat perilaku dari segi konsekuensi atas dasar system nilai. 

a. Apa tanggapan anda apabila anda terpaksa di PHK karenaa 

kondisi anda? 

b. Bagaimana cara anda mengatasi masalah yang muncul karena 

terjadi kesalahpahaman karena kondisi anda?  

6. Kemampuan bertindak independen 

a. Bagaimana cara anda dapat berinteraksi dengan masyarakat 

umum? 

b. Apakah anda merasa membutuhkan bantuan dalam kehidupan 

sehari-hari? 

 

Faktor-Faktor 

Kondisi fisik 

a. Apakah anda merasa diterima dengan baik di ligkungan 

pekerjaan anda dengan kondisi fisik anda? 

b. Bagaimana cara anda menyesuaikaan diri di tempat kerja anda? 

c. Bagaimana cara rekan kerja menunjukkan penerimaan kondisi 

anda?  
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Kepribadian  

a. Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana anda menilai diri 

sendiri? 

b. Apakah menurut anda, dalam bekerja anda memiliki persiapan 

yang baik? 

Proses belajar 

a. Bagaimana cara anda mengatasi perasaan yang tidak 

menyenangkan di tempat kerja? 

b. Bagaimana cara anda mempelajari keahlian atau situasi di 

lingkungan kerja? 

Lingkungan 

a. Menurut anda, apakah anda merupakan pribadi yang mudah 

menyesuaikan diri dengan lingkungan? 

b. Bagaimana cara anda menyesuaikan diri dengan lingkungan 

kerja anda? 

Agama dan Budaya 

a. Bagaimana cara anda menyesuaikan perbedaan agama dan 

budaya di lingkungan kerja anda? 

b. Apabila terdapat masalah mengenai perbedaan agama atau 

budaya di tempat kerja, apakah yang akan anda lakukan? 
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2. Wawancara dengan rekan Kerja 

 1. Sudah berapa lama bapak/ ibu mengenal subyek ? 

2. Menurut bapak/ ibu selama ini subyek orangnya seperti apa? 

3. Apakah bapak/ ibu merasa repot dengan adanya karyawan tunarungu? 

4. Menurut bapak/ ibu bagaimana kinerja subyek selama ini? 

5. Tanggung jawab seperti apa yang subyek tunjukkan dalam bekerja? 

6. Bagaimana hubungan subyek dengan bapak/ ibu dan teman rekan kerjanya? 

7. Apakah ada hambatan dalam komunikasi dengan bapak/ ibu dan rekan 

kerja? 

8. apakah ada program khusus yang diberikan perusahaan kepada karyawan 

tunarungu? 

 9. Apakah bapak / ibu dan rekan kerja dapat menyesuiakan diri dengan 

subyek? Bagaimana caranya ? 
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Lampiran B 

Panduan Obsrevasi 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

 

1. Kondisi dan ciri fisik subyek 

2. Kondisi rumah dan tempat tinggal subyek 

3. Hubungan subyek dengan keluarga dan lingkungan sekitar ( cara 

komunikasi ) 

4. Aktivitas sehari – hari 

5. Hubungan subyek dengan atasan dan rekan kerja 

6. Kondisi lingkungan kerja subyek 

7. Cara kerja subyek   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



cxxxiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran C 

Verbatim  
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SUBYEK 1 

SUBYEK 2 

SUBYEK 3 
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TRANSKIP WAWANCARA SUBYEK I 

Pertanyaan Jawaban Koding Analisis 

Hai mbak Wahyu Hai juga…   

Mbak maaf mau 

wawancara untuk tugas 

skripsi saya.. 

Iya…   

Maaf ya mbak 

sebelumnya.. mbak 

mengalami tunarungu 

sejak kapan?.. 

Sejak umur satu tahun..   

Yang menyebabkan mbak 

tunarungu kenapa?... 

Sakit panas tinggi..    

Apa posisi setelah 

melahirkan itu masih 

normal? Terus tidak jatuh 

apa gimana? 

Tidak jatuh.. hanya 

demam tinggi .. panas 

tinggi gitu… 

Habis itu bawa ke 

dokter.. terus dokter 

bilang saya tunaungu 

F1 Subyek 

mengalami 

tunarungu 

saat kecil. 

Selain mbak Wahyu apa 

ada keluarga yang 

mengalami tunarugu?  

.tidak ada ..   

Ketunarunguan mbak 

Wahyu merupakan 

ketunarunguan? 

Tidak …   

Terus hubungan mbak 

Wahyu dengan keluarga 

bagaimana?  

Kompak, sangat 

perhatian.. 

  

Kalau curhat sama orang 

tua ada salah paham ga? 

Ya kadang suka salah 

paham.. kalau salah 

paham biasa lebih pama 

tidak paham apa yang 

aku maksud.. 

  

Kalau boleh tau mbak 

lebih dekat dengan adek 

atau orang tua mbak, 

apalagi yang berhubungan 

dengan curhatan? 

Ya aku lebih deket 

dengan adek bungsu 

S1 Subyek 

memiliki 

kedekatan 

yang intim 

dengan 

keluarga 
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Sering curhat? Ya sering curhat .. tapi 

sering lebih curhat ma 

adek daripada pama.. 

kalau curhat lebih 

temtang pacar.. 

Kalau untuk kerja, aku 

hanya sekilas curhat ma 

pama… 

  

Terus gimana perasaan 

mbak ketika mengetahui 

mbak bahwa mbak 

mengalami tunarungu saat 

kecil? 

Pasrah aku.. tapi aku 

bersyukur…  

S1 Jawaban 

subyek 

mengindikasi

kan 

kematangan 

emosional 

memilki 

masalah, 

pasrah 

namun masih 

dapat 

bersyukur. 

Rasanya mbak seperti apa? 

Ada emosi tidak?? 

Ya marah pastinya… 

menangis dan kesal 

dengan diriku… 

F2 

 

Jawaban 

subyek 

mengindikasi

kan subyek 

memiliki 

kepribadian 

introvert 

dengan kesal 

terhadap diri 

sendiri. 

Gimana hubungan mbak 

Wahyu dengan lingkungan 

sekitar?  

Ya mencoba ramah   

Mbak Wahyu semenjak 

kecil sekolah? Dimana ? 

Ya… umur 5 tahun .. 

dena upakara wonosobo 

  

SLB ya?  Ya…SLB   

Cara mbak Wahyu masuk 

di SLB gimana? 

Pendaftaran awal mula 

pas masuk SLB, awalnya 

mamaku tahu dari dokter 
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kandungan pas itu saya 

ikut.. terus dokter baru 

tau aku tunarungu terus 

dokter nyaranin aku 

untuk ke SLB yang ada 

di wonosobo..terus orang 

tua ngomong mau cepat 

bisa bicara tidak? Terus 

aku bilang mau dan 

akhirny aku sekolah di 

SLB…  

Dokter yang kasih alamat 

itu dokter kandungan apa 

dokter anak mbak?  

Dokter kandungan.. 

mama hamil lagi waktu 

itu…. 

  

Mbak Wahyu masuk di 

SLB langsung bisa 

diterima?  

Iya langsung sampai 

kelas 8  

  

Habis itu lanjut sekolah 

mana? SMP 

Iya… Lanjut sekolah 

umum 

  

Kalau boleh tahu sebelum 

mbak masuk ke sekolah 

umum SMP.. apa yang 

mbak rasakan saat baru 

pertama kali masuk di 

SLB? Di SLB kan mbak 

harus pisah dengan 

keluarga apalagi dengan 

orangtua?  

Ya.. tidak mau berpisah, 

marah , nangis … 

F2 Subyek 

mengalami 

trauma 

perpisahan 

saat kecil dan 

menghadapi 

masalah 

seorang diri 

di 

lingkungan 

yang baru. 

Ketemu teman- teman baru 

gimana mbak?  

Aku bingung belum 

kenal… lama- lama yho 

kenal… 

F2 Subyek 

merasa 

kesulitan 

dalam 

beradaptasi 

dengan 

lingkungan 

baru 

Setelah mbak Wahyu SMP Kanisius di Pati…    
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sekolah SLB lanjut ke 

sekolah umum SMP .. 

SMPnya dimana mbak? 

Saat mbak terjun di 

sekolah umum apa yang 

mbak rasakan pertama 

kali?   

Takut, minder, tidak bisa 

berkomunikasi dengan 

orang normal, bapak 

sekolah SMP menerima 

aku, lalu aku mencoba 

mengikuti pelajaran 

normal.. 

S1 

 

 

 

 

 

 

F2 

 

Jawaban 

subyek 

mengindikasi

kan 

kematangan 

emosional, 

karena 

merasa 

minder dan 

takut namun 

berusaha 

mengikuti 

pelajaran. 

Subyek 

merasa 

minder 

dengan 

keadaannnya 

yang berbeda 

(tuna rungu) 

dengan 

teman-teman 

yang normal 

Samapi kelas berapa 

mbak? 

Sampai kelas 3 SMP   

Apa yang mbak dapatkan 

perbedaan sekolah umum 

dengan SLB?  

Lebih bagus di sekolah 

normal, tambah 

perkembangan , saling 

bertukar pikir, kalau di 

sekolah wonosobo tidak 

dapat bantuan, terlalu 

sensitive … 

  

Sensitive seperti apa? Tetap pada pendirian .. 

tidak mau berubah… 

  

Kalau di sekolah umum? Di sekolah umum bisa 

berubah.. 
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Misalnya mbak?..di 

sekolah umum dengan 

SLB? 

Kalau di Wonosobo.. 

sikapnya keras, tidak 

peduli omongan , tidak 

bisa berkembang, hanya 

bicara oral.. kalau di 

sekolah umum.. bisa 

menambah ilmu 

pengetahuan , 

perkembangan 

pergaulan, misalnya 

dengan kata sopan untuk 

bisa menerima omongan 

dengan orang lain dan 

berubah sikap.. 

S1 Jawaban 

subyek 

mengindikasi

kan subyek 

memiliki 

pendirian 

serta 

mengetahui 

yang terbaik 

bagi dirinya 

dan memiliki 

keinginan 

untuk 

berkembang.  

Setelah lulus SMP mbak 

lanjut kemana lagi? 

Aku lanjut sekolah di 

SMK pius Magelang 

  

Ambil jurusan apa mbak? Aku ambi jurusan tata 

busana.. 

  

Lalu di SMK apa yang 

mbak rasakan?... 

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 

minder walau aku ada di 

sekolah umum lagi.. 

S7 Pola dasar 

penyesuaian 

subyek 

adalah 

dengan 

memiliki 

temman yang 

memiliki 

kekurangan 

yang sama 

dengan 

dirinya 

sehingga 

membuatnya 

tidak lagi 

malu atau 

minder 

Apa yang mbak dapat 

selama bersekolah? 

Puas dapat bicara, 

tambah pengetahuan.. 

  

Puasnya seperti apa mbak? Bisa kenal dengan 

teman- teman yang 
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berbeda.. dapat 

menambah pelajaran , 

ilmu .. 

Sebelum mbak kerja di 

tempat ini , apa mbak 

pernah kerja di tempat 

lain? 

Pernah..   

Dimana ? Di butik semarang    

Sudah berapa lama mbak 

kerja di tempat baru ini? 

Baru 3 bulan ini…   

Di lingkungan mbak kerja 

mbak seing merasa jengkel 

marah? 

Iya pernah   

Kalau iya permasalahan 

seperti apa mbak? 

Kalau ada masalah 

dengan orang , dia tidak 

sabar, suka marah dan 

aku bilang sebentar.. 

saya merasa sakit hati 

dan jengkel..  

S1  

Mbak juga kesulitan di 

komunikasi ya?  

Iya kadang salah paham 

karena apa yang 

disampaikan tidak sama.. 

  

Mbak lebih jengkel pada 

teman rekan kerja atau 

pada bos?  

Aku lebih jengkel 

dengan rekan kerja.. 

karena mereka 

nyebelin… 

S1  

Apa yang mbak lakukan 

apabila merasa jengkel 

atau marah?  

Aku lebih banyak 

diam…  tidak peduli… 

S1  

Mbak kan baru disini, 

sudah berapa lama mbak 

tinggal disini? 

Sudah 3 bulan ini….   

Mbak kan baru 3 bulan 

disini .. sudah banyak 

tetangga yang mbak kenal 

belum?  

Tidak terlalu banyak aku 

kenal,, karena aku malu 

dan tidak berani.. jadi 

aku jarang ngobrol 

dengan tetangga… 

S7  

Selama ini mbak 

berkomunikasi dengan 

Iya semua baik..   
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masyarakat sini, apakah 

mbak memiliki hubungan 

yang baik dengan 

tetangga? 

Seperti apa contohnya 

mbak?... 

Kalau ada orang lain 

tidak bertanya aku lebih 

banyak diam.. cuman 

senyum aja… tapi kalau 

ada orang yang ajak 

ngobrol.. aku ikut 

ngobrol… 

S7  

Slama tinggal di sini.. apa 

mbak penah ikut kegiatan 

bersama dengan tetangga 

sekitar sini? 

Tidak ada..   

Terus saat mbak merasa 

jenuh dengan penkerjaan 

atau jengkel dengan rekan 

kerja.. pasti mbak butuh 

refreshing.. bagaimana 

mbak melakukan 

refreshing? 

Aku biasa mencoba 

untuk membaca buku 

renungan atau bercanda 

dengan teman … 

  

Selain itu bagaimana mbak 

meluangkan waktu? 

Apakah mbak sangat 

menyukainya?   

Pas libur aku mencoba 

untuk jalan- jalan 

kemana aja termasuk 

keluar kota.. iya aku 

sangat menyukainya… 

  

Kegiatan apa yang mbak 

sukai tapi belum 

kesampaian sampai 

sekarang?  

Hmmm aku senang 

dance… tapi karena tidak 

waktu untuk latihan 

apalagi aku tidak bisa 

dengar.. sedih aku… 

  

Bagaimana perasaan mbak 

Wahyu terhadap 

kekurangan yang mbak 

miliki 

Ya aku seting tidak 

percaya diri.. minder 

lha.. malu pastinya… 

  

Terus bagaimana cara 

mbak menjelaskan 

kekurangan yang mbak 

Ya.. aku bilang maaf aku 

tidak bisa dengar.. aku 

tunarungu… 

S7  
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miliki pada orang lain? 

Dengan adanya 

kekurangan mbak yang di 

alami. Bagaimana cara 

mbak komunikasi kepada 

orang yang baru mbak 

kenal? 

Ya kalau tidak jelas aku 

minta tulis tangan dan 

minta tolong kalau 

ngomong pelan- pelan. 

  

Saat mbak kerja , apa 

pernah melakukan 

pekerjaan dalam satu tim / 

satu kelompok kerja? 

Iya pernah    

Contohnya mbak? Ya membuat model yang 

sama dalam 1 baju hanya 

saja ukurannya yang 

berbeda beda seperti S, 

M, L, dan XL 

  

Di lingkungan kerja 

apakah mbak aktif dalam 

kegiatan keagamaan di 

tempat kerja mbak? 

Tidak ada F5  

Di dalam lingkungan kerja 

mbak, apakah mbak 

memungkinkan untuk 

bekerja sama? 

Iya pasti ada kerja sama   

Terus bagaimana cara 

mbak bekerja sama dengan 

rekan kerja?  

Saling Tanya kalau tidak 

paham, saling megajarin 

kalau tidak paham.. 

pastinya memberi contoh 

kalau benar- benar tidak 

tau… 

F3  

Bagaimana tanggapan 

mbak jika mbak dipilih 

untuk memimpin di tempat 

kerja? 

Tidak mungkin.. karena 

aku belum punya 

pengalaman … 

  

Menurut mbak, bagaimana 

untuk kemapuan 

memimpin mbak?  

Ya sebenarnya aku ga 

yakin 100% karena aku 

belum punya 

pengalaman… kalau 

udah di atas 2 tahun ya 
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aku bisa percaya diri… 

Bagaimana pandangan 

mbak saat berbeda di 

tempat kerja mbak? 

Kesal pastinya…   

Kenapa kesal mbak? Ya karena ada perbedaan 

omongan, jadi sering 

salah tangkap, 

komunikasi yng salah.. 

  

Bagaimana sikap mbak 

saat mbak merasa kesal? 

Ya aku bingung dan ada 

rasa takut dijelekkan… 

  

Apakah mbak mengenal 

rekan kerja dalam divisi 

mbak?  

Aku tidak kenal   

Di lingkungan kerja, 

apakah mbak mempunyai 

sahabat? 

Tidak, paling hanya 

sebatas teman… 

  

Di luar kegiatan di tempat 

kerja, apakah mbak pernah 

melakukan kegiatan di luar 

kerja bersama rekan kerja? 

Pernah , tapi dulu waktu 

pertama kali kenal pada 

cuek dan sibuk pergi 

sendiri- sendiri.. setelah 

mulai sebulanan pada 

ajak aku makan di luar 

bersama- sama.. 

  

Apakah mbak puas dengan  

tingkat pendidikan yang 

mbak miliki? 

Puas…   

Puas seperti apa mbak? Karena aku punya 

banyak teman yang 

berbeda-beda.. banyak 

ilmu pengetahuan 

pastinya sama aku 

banyak belajar untuk 

komunikasi baik itu 

pakai isyarat, atau tulis 

tangan 

  

Bagaimana cara mbak 

meningkatkan kemampuan 

mbak? 

Aku mengikuti praktek 

kerja saat masih sekolah 

SMK, setelah lulus aku 

bekerja di tempat orang 

F3  
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yang satu ke tempat yang 

lain .. 

Apabila ada teman rekan 

kerja tidak menyukai 

mbak, bagaimana 

tanggapan mbak Wahyu? 

Itu ada.. aku hanya bisa 

diam dan cuek..  

S1  

Biasanya karena 

permasalahan apa mbak? 

Ya dia suka menjelekkan 

saya , omongin saya dari 

belakan, aku taunya 

teman rekan kerja.. ya 

aku jujur aku belum 

punya pengalaman kerja 

, malah dia tambah 

menjelekkan aku terus.. 

  

Untuk tindakan mbak, jika 

ada teman mbak yang 

membutuhkan bagaimana 

mbak? 

Ya ada, ya pasti aku 

pelan- pelan sabar 

mengajarkannya.. 

membantu sebisa aku 

saja. 

  

Gimana tindakan mbak, 

jika dilingkungan kerja 

membuat merasa tidak 

nyaman? 

Ya aku hanya bisa diam, 

tidak banyak omong.  

  

Karena apa mbak merasa 

tidak aman? 

Ya karena orang yang 

ngajarin tidak sabaran , 

tidak pelan- pelan, 

kadang jelasin seperi 

terburu- buru, jadi aku 

bingung hanya bisa 

diam.. 

  

Yang menjadi 

pertimbangan mbak saat 

mbak harus keluar dari 

pekerjaan apa mbak? 

Dalam hati ada rasa 

kesal, karena sering 

dimarahin.  

S1  

Dimarahin kenapa mbak? Aku itu tidak bisa kerja 

cepat Karena kondisi 

tanganku yang satunya 

cacat. Apalagi aku belum 

hafal aturan dalam 

S7  
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pembuatan kain dan 

warna.. 

Di lingkunga masyarakat 

bagaimana  mbak 

beradaptasi?  

Ya aku hanya bisa 

bertanya apabila 

kesulitan … 

F4  

Apakah mbak mengenal 

ketua RT RW sini? 

Aku tidak kenal… F4  

Di luar kegiatan kerja, 

apakah mbak sering 

membaca buku untuk 

meningkatkan diri? 

Ya itu pasti… F3  

Buku apa yang mbak 

baca? 

Biasanya aku membaca 

buku renungan , motivasi 

diri, dan perbaikan sikap 

diri.. 

F3  

Bagaimana cara mbak 

meningkatkan skill dalam 

bekerja?  

Ya aku banyak belajar 

memahami  pengetahuan 

jahit sesuai dengan 

model pakaian.  

F3  

Bagaimana cara mbak 

menyusun menyusun 

kegiatan rencana kerja 

agar dapat mendukung 

dalam kerja?  

Ya dari awal aku 

belajar.. baik itu dalam 

pengukuran, pembuatan 

pola, pemontongan kain 

dan menjahit baju.. 

S5  

Bila ada teman mbak 

mengalami kesulitan 

mengerjakan, apakah 

mbak membantu? 

Iya aku pasti membantu S4  

Saat rekan kerja 

membutuhkan mbak, tapi 

mbak tidak bisa 

membantu, apa yang mbak 

lakukan?  

Ya aku hanya bilang 

Tanya teman yang lain 

aja.. aku tidak tahu cara 

ini… 

S4  

Apakah mbak memiliki 

sahabat yang 

mendengarkan keluh kesah 

mbak? 

Iya aku punya tapi bukan 

satu tempat kerja.. 

  

Apa yang mbak lakukan 

jika ada rekan kerja 

Memberi semangat dan 

bilang mudah- mudahan 
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mendapat PHK ? dapat tempat kerja yang 

lebih baik dari ini. 

Saat ada rekan kerja 

melakukan kecurangan, 

apa yang akan mbak 

lakukan? 

Ya aku hanya bisa diam..   

Kenapa hanya diam saja 

mbak? 

Ya aku tidak berani 

bilang bos, kalau aku 

bilang , nanti orang 

tersebut tersinggung , 

aku tidak mau ikut 

campur 

  

Apabila kondisi memaksa, 

apakah mbak mau ikut 

melakukan kecurangan? 

Aku tidak mau …   S4  

Bagaimana tanggapan 

mbak jika mbak terpaksa 

di PHK dari pekerjaan 

mbak? 

Ya aku mencoba untuk 

terima walaupun dalam 

hati sedih, kecewa, 

menangis pasti.. 

mencoba pasrah.. 

S1 Jawaban 

subyek 

mengindikasi

kan 

kematangan 

emosional 

subyek 

karena 

keterpaksaan.  

Bagaimana cara mbak 

mengatasi masalah jika 

mengalami kesalahan 

pahaman kaena kondisi 

mbak?  

Ya aku hanya bisa diam, 

sebenarnya mau menegur 

tidak berani.. 

S6 Saat 

menghadapi 

realitas, 

subyek 

cenderung 

untuk pasif 

dan tidak 

berani 

mengambil 

tindakan. 

Apa sebab mbak ga mau 

menegurnya? 

Ya aku hanya diam saja, 

malas ikut campur, 

walau dalam hati 

mencoba untuk iklas.. 

  

Bagaimana cara mbak Mencoba untuk F4 Subyek 
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berinteraksi dengan 

lingkungan masyarakat?  

menyapa, mengobrol, 

mencoba canda tawa…. 

berusaha 

menjalin 

hubungan 

dengan 

masyarakat 

dengan 

mencoba 

menyapa dan 

bercanda.  

Apakah mbak merasa 

membutuhkan bantuan 

dalam kehidupan sehari – 

hari? 

Iya.. minta tolong 

pastinya, minta tolong 

teman bantu aku jika aku 

tidak paham dengan 

obrolan .. takutnya yang 

ada salah paham jika 

salah penyampaian 

komunikasi… 

F4 Saat 

membutuhka

n baantuan, 

subyek tidak 

segan 

meminta 

bantuan 

orang lain. 

Apakah mbak merasa 

diterima dengan baik di 

lingkungan kerja mbak 

dengan kondisi fisik 

mbak? 

Iya pasti… F4 Ubyek 

merasa 

diterima di 

lingkungann

ya 

Bagaimana cara mbak 

menyesuaiakan diri mbak 

dilingkungan kerja mbak/ 

Ya aku mencoba banyak 

belajar menjahit.. dan 

tetap semangat menjahit.. 

S3 Subyek 

senantiasa 

meningkatka

n 

kemampuan 

dan 

keahliannya 

terkait 

dengan 

pekerjaan 

Bagaimana cara rekan 

kerja mendukung mbak di 

lingkungan kerja? 

Mendukung.. bilang aku 

harus bisa, biasanya ada 

yang ga mendukung aku 

dan hanya cuek  

  

Dalam kehidupan sehari – 

hari mbak Wahyu, 

bagaimana  mbak menilai 

Ya aku merasa jengkel, 

sakit hati pastinya. 

Karena mereka tidak 

S1 Subyek 

masih 

memiliki 
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diri sendiri?  paham dengan aku jadi 

aku merasa sangat 

jengkel 

emosional 

terhadap 

keadaannya. 

Menurut mbak Wahyu, 

apakah dalam kerja 

memiliki persiapan yang 

baik?  

Ya aku mencoba 

berusaha sabar dalam 

menghadapi cobaan 

terhadap banyak rekan 

kerja.  

S5 Memiliki 

motivasi 

untuk tetap 

mempertahan

kan 

perkerjaan 

dengan 

berupaya 

untuk sabar. 

Bagaimana cara mbak 

mengatasi perasaan yang 

tidak menyenangkan di 

tempat kerja?  

Ya aku mencoba 

refreshing pas libur .. 

ntah tu ke moll atau ke 

luar kota… 

S6 Subyek dapat 

menghibur 

diri dengan 

melakukan 

kegiatan 

yang di sukai 

Bagaiman cara mbak 

mempelajari keahlian atau 

situasi di lingkungan kerja 

mbak?  

Ya aku lebih sering 

banyak bertanya jika 

tidak paham … 

S5 Subyek juga 

memiliki 

motivasi 

kerja yang 

cukup baik 

dengan 

bertanya jika 

tidak paham. 

Menurut mbak, apakah 

mbak termasuk orang yang 

mudah menyesuaikan diri 

di lingkungan? 

Tidak mudah 

sebenarnya… 

  

Tidak mudah gimana 

mbak? 

Ya aku masih malu , 

tidak percaya diri, 

apalagi aku belum punya 

banyak pengalaman.. 

S1 Subyek 

masih 

merasa malu 

dan tidak 

percaya diri. 

Terus bagaimana cara 

mbak menyesuaikan diri 

mbak di lingkungan kerja 

mbak?  

Ya ketika ada yang 

menegur dan mengkritik 

aku, aku mencoba untuk 

menerima kritikan dan 

S2 Subyek 

menunjukkan 

kematangan 

social 
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teguran.. dengan 

menerima 

kritik dan 

tegurn 

sebagai 

sarana 

berkembang 

Untuk perbedaan agama 

dan budaya, bagaimana 

mbak cara mbak 

menyesuaikan diri di 

lingkungan kerja? 

Tidak mau mengganggu 

orang yang sedang 

beribadah dan 

menghormati perbedaan  

F5 Toleransi 

beragama 

ditunjukkan 

oleh subyek 

dengan 

menghargai 

orang lain 

yang sedang 

beribadah. 

Apabila ada masalah 

perbedaan agama atau 

budaya di tempat kerja, 

apa yang akan mbak 

lakukan?  

Kecewa.. apabila tidak 

ada toleransi .. kecewa 

dengan sikap tetap kerja.. 

kesal pastinya…  

F5 

 

Subyek juga 

merasa tidak 

suka dengan 

adanya 

intolerasi 

beragama. 

Terus bagaimana mbak 

menanggapinya? 

Ya aku hanya bisa 

menahan diri dengan rasa 

jengkel dan menahan 

marah  

S1 Subyek tidak 

dapat secara 

terbuka 

menunjukkan 

emosinya 

dan 

cenderung 

untuk 

menahan dan 

tidak 

berreaksi. 

Oke mbak .. trima kasih 

buat wawancaranya.. 

Ya dek sama- sama   
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TRANSKRIP WAWANCARA SUBYEK II 

Pertanyaan Jawaban Koding Analisis 

Selamat sore mas..  Sore…   

Apa kabar mas? … Baik dek   

Kalau boleh tau mas 

mengalami tunarung sejak 

kapan? 

Sejak aku lahir aku 

sudah mengalami 

tunarungu dek..  

F1 Subyek 

mengetahui 

kondisi 

sendiri 

dengan baik 

Yang menyebabkan mas 

tunarungu apa mas? 

Apa ya,,.. aku tidak 

hafal dek.. yang pasti 

waktu dulu ibuku hamil 

aku.. sudah mengalami 

masalah dalam 

kandungan dan 

menyebabkan aku 

tunarungu dari bayi.. 

F1 Subyek 

mengetahui 

penyebab 

gangguan 

yang 

dialami. 

Selain mas apakah ada 

anggota keluarga lain yang 

mengalami tunarungu 

seperti mas? 

Tidak ada dek.. cuman 

aku saja  

  

Apakah ketunarunguan mas 

merupakan keturunan?  

Tidak ada    

Mas kalau boleh tau mas 

berapa bersaudara? 

Aku anak ragil.. kakak 

pertama perempuan dan 

kakak keduaku laki- 

laki.. 

  

Apa kakak- kakak mas satu 

rumah dengan bapak ibu 

dan mas? 

Tidak dek.. mereka 

setelah menikah tinggal 

di rumah sendiri dan 

merantau di luar kota.. 

aku hanya tinggal 

bersama bapak.. ibuku 

sudah meninggal 

semenjak aku masih 

sekolah kejuruan karena 

sakit kanker payudara.. 

  

Bagaimana hubungan mas 

dengan keluarga mas?  

Baik. Terus kalau 

berkomunikasi dengan 
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keluarga menggunakan 

bahasa oral, bicara 

dengan mulut lebar – 

lebar dan pelan. Tapi 

kadang aku sama papa 

suka salah paham kalau 

komunikasi.. 

Salah paham gimana mas?  Aku dan papa suka salah 

paham.. misalnya aku 

bilang tentang A dan 

papa kadang terimanya 

tentang B .. padahal aku 

bilang tentang A… jadi 

kadang – kadang 

bingung dan sering tulis 

tangan kalau tidak tau 

apa yang dimaksud.. 

  

Bagaimana perasaan mas 

saat mengetahui bahwa mas 

mengalami ketulian?  

Aku merasa bingung 

karena tidak dapat 

mendengar suara, sedih, 

marah dan pasrah… aku 

juga menangis karena 

merasa kecewa,, 

pokoknya rasanya 

campur adu adek… 

F2 

S1 

Subyek 

merasa 

marah, 

kecewa dan 

pasrah ang 

menandakan 

subyek 

belum dapat 

menerima 

kondisinya. 

Bagaimana  hubungan mas 

dengan lingkungan sekitar 

mas?  

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.. 

F4 Subyek 

dapat 

berinteraksi 

namun masih 

menunggu 

disapa dan 

mencoba 

cuek pada 

yang 

menghina 

atau 

mengejek.  
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Sebelum mas bekerja 

apakah mas sekolah? 

Ya dek   

Dimana mas sekolah? Aku sekolah di SLB 

solo, aku lupa nama 

sekolahnya.. aku sekolah 

pas umur 5 tahun..tapi 

aku hanya bertahan satu 

tahun. 

  

Kenapa hanya satu tahun 

mas? 

Ya .. karena awalnya 

orang tuaku dinas kerja 

dan tinggal di solo. Lalu 

aku tidak betah dek. Dan 

minta pindah  dan bilang 

ke orang tuaku.. 

  

Lalu gimana tanggapan 

orang tua mas? 

Ya setuju dan 

mendukung.. lalu orang 

tua mencari info sekolah 

lain, keudian aku 

dipindahkan di 

wonosobo. 

  

Di sekolah wonosobo , 

sekolah apa mas? 

Sekolah Don Bosco 

khusus cowok di 

wonosobo.. 

  

Jadi mas masuk TK lagi ya 

ya? 

Iya.. aku masuk Tk pas 

umur 6 tahun,.. 

kemudian lanjut kelas 1 

sampai kelas 8 .. setelah 

itu aku tetap lanjut ke 

sekolah kejuruan satu 

sampai 4 .. ambil 

jurusan kayu mebel.. aku 

banyak belajar buat 

kursi, meja , lemari, 

tempat tidur dek.. 

  

Setelah lulus mas lanjut 

sekolah apa kursus atau 

kerja?  

Awalnya aku sempat 

nganggur lalu aku lanjut 

kursus computer selama 

3 bulan di semarang 

dek…  
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Pernahkan mas bekerja 

sebelum di tempat kerja 

yang sekarang ?  

Pernah.. tapi saya pindah 

karena tidak betah .. 

pusing karena saya tidak 

pintar service computer 

  

Sudah berapa lama mas 

bekerja di tempat kerja mas 

sekarang? 

10 bulan    

Di lingkungan kerja , 

pernahkah mas merasa 

jengkel marah?  

Ya kadang jengkel 

marah dek.. 

S1 Subyek 

masih 

merasa 

jengkel dan 

marah 

terhadap 

kondisinya 

Kenapa mas?  Ya aku kadang jengkel 

dengan orang.. karena 

komunikasi mereka saya 

sering tidak paham… ya 

jadinya sering tulis 

tangan kalau tidak 

paham dengan orang.. 

  

Jika mas marah atau 

jengkel, apa yang mas 

lakukan? 

Ya aku hanya bisa 

memendam perasaan 

dek..  

F2 Subyek 

memendam 

perasaan 

Sudah berapa lama ma 

tinggal di lingkungan 

masyarakat mas? 

Sudah lama dek dari 

kecil sampai sekarang 

aku masih tinggal 

bersama keluargaku.. 

  

Apakah mas mengenal 

tetangga sekitar mas dan 

mengenal baik? 

Ya aku kenal 3 orang .. 

yang lain aku tidak 

mengenal dekat.. 

F4 Subyek 

mengenal 3 

orang di 

lingkungan. 

Apakah mas pernah 

melakukan kegiatan 

bersama tetangga?  

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 

F4 Subyek 

pernah 

terlibat 

dalam 

kegiataan 

masyarakat 

di acara 
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lain..  17an. 

Saat mas merasa marah .. 

bagaimana mas untuk 

melakukan refreshing ?  

Ya.. hiburanku hanya 

main games hp dann 

computer dek..  

  

Bagaimana cara mas 

meluangkan waktu? 

Aku orangnya suka 

menyendiri.. jadi pas 

selow.. atau pas pulang 

kerja, aku merakit cpu 

computer di kamar… 

  

Kegiatan apa yang mas 

belum tercapai sekarang?  

   

Bagaimana perasaan mas 

terhadap kekurangan yang 

mas miliki? 

Aku ada rasa takut dek.. F2 Subyek 

merasa takut 

Takut kenapa mas? Ya.. aku belum bisa 

percaya diri lha .. belum 

berani.. belum yakin 100 

% aku bisa…  

  

Bagaimana cara mas 

menjelaskan pada orang 

tentang kekurangan mas 

pada orang lain? 

Ya paling sering itu 

untuk komunikasi .. aku 

suruh bicara pelan - 

pelan dan jelas.  

F3 Subyek 

dapat 

berkomunika

si dan 

meminta 

orang lain 

untuk 

berbicara 

perlahan 

agar dapat 

dipahami. 

Bagaimana cara mas 

berkomunikasi kepada 

orang yang baru mas 

kenal? 

Pertama pasti tidak jelas 

dek.. lalu aku minta dia 

tulis tangan dikertas 

karena aku tidak paham 

apa yang dia katakan.. 

  

Apakah mas pernah 

bergabung dalam kelompok 

saat di tempat kerja mas?  

Ya.. kerjasama dalam 

benerin CPU, computer 

dek.. 

  

Apakah mas aktif dalam 

kegiatan ke agamaan di 

Ga dek.. rata – rata 

agama muslim.. saya 

F5 Subyek tidak 

aktif dalam 
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tempat kerja?  sendiri yang Kristen.. kegiatan 

keagamaan 

di 

lingkungan 

kerja. 

Dalam pekerjaan mas , 

apakah mas memungknkan 

untuk bekerjasama?  

Ya dek..    

Bagaimana cara mas 

bekerjasamadengan rekan 

kerja mas? 

Ya saat mereka ada yang 

tidak paham bagian 

computer, aku beritau 

apa yang aku pahami..  

  

Bagaimana tanggapan mas 

jika mas diminta untuk 

memimpin di tempat kerja? 

Tidak yakin dek.. karena 

aku belum percaya diri  

S1 Subyek 

merasa tidak 

percaya diri 

dengan 

kondisi 

dirinya. 

Menurut mas bagaimana 

kemampuan memimpin 

mas?  

Tidak yakin 100 % 

mom.. tapi kalau 

memang disuruh.. ya 

aku mencoba dulu… 

  

Bagaimana pandangan mas 

mengenai perbedaan di 

tempat kerja?  

Ya sering salah paham 

dek.. 

  

Salah paham gimana mas? Ya mereka orang tidak 

sabaran.. apalagi 

komunikasi juga kadang 

tidak dipahami..  

  

Apakah mas merasa 

terganggu dengan adanya 

perbedaan di lingkungan 

kerja mas?  

Ya … karyawan kadang 

minta cetak print saat 

itu.. padahal aku sudah 

bilang aku lagi sibuk.. 

nanti dulu.. padahal 

pekerjaan saya belum 

selesai saat itu.. aku 

tidak tahu mereka 

mengerti yang saya 

maksud apa tidak.. 
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mereka tidak sabaran.. 

Apakah mas mengenal 

rekan kerja mas dalam 

divisi mas?  

Tidak terlalu   

Apakah mas memiliki 

sahabat di tempat kerja?  

Tidak punya.. aku hanya 

punya teman ngobrol di 

luar lingkungan 

kerjaku..  

S2 Subyek tidak 

memiliki 

rekan kerja 

yang dapat 

menjadi 

sahabat. 

Apakah mas pernah 

melakukan kegiatan di luar 

pekerjaan bersama teman 

kerja? 

Belum pernah dek..   

Apakah mas merasa puas 

dengan tingkat pendidikan 

yang mas miliki? 

Ya aku puas dek.. aku 

ingin berkembang lagi 

dalam bidang computer 

  

Bagaimana cara mas 

meningkatkan kemampuan 

mas? 

Dulu waktu sekolah aku 

hanya lulusan pembuat 

kayu seperti kursi, meja, 

seakarang aku 

berkembang banyak 

ilmu dengan mendalami 

tentang computer.. 

S5 Subyek 

selalu belajar 

meningkatka

n 

kemampuan 

yang 

berhubungan 

dengan 

pekerjaan. 

Bagaimana tanggapan mas 

bila ada rekan kerja mas 

ada yang tidak menyukai 

mas?  

Aku cuek habis adek.. 

ga peduli.. 

F2 

S2 

Subyek 

sering 

bersikap 

acuh tak 

acuh 

terhadap 

lingkungan. 

Bagaimana tindakan mas 

jika ada teman yang 

membutuhkan bantuan? 

Ya aku bantu sebisa aku 

aja .. 

  

Bagaimana tindakan mas 

apabila merasa tidak 

nyaman di lingkungan 

Ya aku merasa tidak 

nyaman dek.. ada rasa 

jengkel dan marah tapi 

S2 Subyek 

memendam 

perasaan jika 
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kerja?  hanya bisa aku pendam.. merasa 

jengkel dan 

marah 

Karena apa mas? Ya aku tidak suka 

dengan beberapa rekan 

kerja .. pada saat 

melakukan kesalahan 

pada computer.. mereka 

tidak jujur semua dalam 

kesalahan yang seperti 

apa.. jadi aku yang repot 

benerin computer.. 

  

Apa yang menjadi 

pertimbangan mas jika mas 

akhirnya harus keluar dari 

tempat kerja?  

Kalau perusahaan itu 

bangkrut baru saya 

keluar dek.. hahahhaha 

  

Bagaimana cara mas 

beradaptasi dengan 

lingkungan kerja mas?  

Aku liat kondisi terlebih 

dulu dan mencoba untuk 

membuat merasa 

nyaman senyaman 

mungkin. 

S2 Subyek 

berusaha 

beradaptasi 

agar merasa 

nyaman 

Apakah mas mengenal 

ketua RT dan ketua RW ? 

Aku tidak kenal ketua 

RW dek.. tapi aku kenal 

ketua RTnya, soalny 

ketua RTnya adalah 

papaku.. hehehe 

  

Apakah mas sering 

membaca buku dalam 

meningkatkan diri?  

Ya dek.. paling aku baca 

alkitab sama baca buku 

tentang computer biar 

aku tambah ilmu.. 

F3 Subyek 

senantiasa 

membaca 

buku untuk 

meningkatka

n 

kemampuann

ya dalam 

bekerja 

Bagaimana cara mas 

meningkatkan skill?  

Ya aku harus banyak 

belajar tentang computer 

,, ntah itu kursus atau 

seing baca buku dek.. 

 

Bagaimana cara mas  

menyusun rencana  

kegiatan mas? 

Biasanya aku nyontoh 

bos apa yang bos 

sampaikan dan tulis.. alu 

aku tulis dan melakukan 

S3 Subyek 

meningkatka

n 

kemampuan 
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apa yang bos suruh.. intelektual 

dengan 

mengikuti 

tindakan 

atasan serta 

melaksanaka

n 

perintahnya. 

Bila ada teman kerja yang 

mengalami kesulitan .. 

apakah mas akan bantu?  

Ya dek.. pasti itu..   

Pada saat ada rekan kerja 

membutuhkan bantuan 

mas.. tapi mas tidak bisa 

bantu, apa yang mas 

lakukan? 

Ya aku bantu sebisa 

aku.. kalau tidak paham 

apa yang aku maksud.. 

pa;ing aku suruh dia 

nanya yang lain saja..  

  

Apakah mas memiliki 

seorang sahabat yang 

mendengar keluh kesah 

mas?  

Ya aku punya.. dia juga 

sama- sama tunarungu.. 

  

Apa yang akan mas 

lakukan jika ada teman 

rekan kerja di PHK? 

Y aku bilang semoga 

mendapat lowongan di 

tempat yang baru.. 

  

Bagaimana tindakan mas 

saat mengetahui rekan kerja 

melakukan kecurangan 

dalam bekerja? 

Aku orang cuek.. jadi 

aku tidak mau ikut 

campur … 

  

Apabila dalam mendesak, 

apakah mas ikut bersama 

teman kerja melakukan 

kecurangan?  

Ya aku tolak dia dek.. 

aku tidak mau ikut 

campur… 

  

Bagaimana tanggapan mas 

jika mas harus di PHK? 

Ya aku kecewa berat 

dan sedih dek… 

  

Bagaimana cara mas untuk 

memperbaiki permasalahan 

dengan teman kerja saat 

ada kesalah pahaman?  

Ya aku pastinya tegur 

dia dek … sampai – 

sampai aku tulis tangan 

sampai dia paham apa 

yang aku maksud dan 

dia mengerti.. 

S5 Subyek 

memiliki 

motivasi 

bekerja 

ditunjukkan 

dengan 
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berusaha 

menyelesaik

an masalah 

dengan rekan 

kerja 

Bagaimana cara mas dapat 

berinteraksi dengan 

masyarakat umum? 

Aku orangnya cuek dek, 

diam.. jadi ga terlalu 

banyak komunikasi 

  

Apakah mas merasa butuh 

bantuan dalam kehidupan 

sehari hari ? 

Ya liat situasi dulu 

dek… 

  

Situasi seperti apa mas?  Ya kalau susah aku 

minta tolong orang 

bantu aku..  

F3 Subyek tidak 

segan untuk 

meminta 

bantuan 

kepada orang 

lain saat 

mengalami 

hambatan 

dalam 

bekerja. 

Apakah mas merasa 

diterima dengan baik di 

lingkungan kerja dengan 

kondisi fisik?  

Ya.. saat aku tidak sehat 

mereka mengijinkan aku 

istrahat di rumah..  

  

Bagaimana cara mas 

menyesuaikan diri di 

tempat kerja? 

Tetap semangat dek.. 

positif thinking… 

S6 Subyek 

menyesuaika

n diri dengan 

memotivasi 

diri dan 

berusaha 

untuk 

berpikir 

positif. 

Bagaimana cara rekan kerja 

mas menunjukan 

penerimaan diri mas di 

lingkungan kerja?  

Ya ada yang mendukung 

n bantu aku saat 

mengalami kesulitan 

dek.. ada juga yang tidak 

mendukung dengan cara 
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cuek.. 

Dalam kehidupan sehari 

hari  bagaimana mas 

menilai diri sendiri?  

Kalau aku jujur, aku 

orangnya tertutup, tidak 

terlalu banyak 

bersosialisasi dek 

S7 Subyek 

merasa 

memiliki 

hambatan 

dalam 

bersoosialisa

si. 

Apakah menurut mas, 

dalam bekerja mas 

memiliki persiapan yang 

baik? 

Ya kalau aku nilai.. 

cukup baik lha dek 

walaupun aku kadang 

suka cuek 

S4 Subyek 

memiliki 

tanggung 

jawab 

dengan 

melakukan 

persiapan 

saat bekerja 

Bagaimana cara mas 

mengatasi masalah yang 

tidak menyenangkan di 

tempat kerja? 

Pas selow, aku keluar 

sebentar untuk meghirup 

udara dan muter- muter 

naik motor….  

S6 Subyek 

dapat 

mengatasi 

masalah 

dengan 

relaksasi. 

Bagaimana cara mas 

mempelajari keahlian atau 

situasi di lingkungan kerja? 

Ya aku belajar dari 

orang yang sudah 

berpengalaman dek.. 

terutma di bidang 

computer pastinya.. 

S3 Subyek 

senantiasa 

meningkatka

n 

kemampuan 

dengan 

belajar 

dengan yang 

lebih ahli. 

Menurut mas, apakah mas 

merupakan pribadi yang 

mudah menyesuaikan diri 

dengan lingkungan? 

Ya tidak gampang dek.. 

apalagi aku orang yang 

cuek dan jarang 

bersosialisasi..  

S7 Subyek 

merasa sulit 

beradaptasi 

dengan 

kondisi 

psikologisny

a. 

Bagaimana cara mas Ya aku mencoba untuk S6 Subyek 
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menyesuaikan diri dengan 

lingkungan kerja?  

bersosialisasi walaupun 

kadang aku suka cuek.. 

dan mencoba untuk 

bersikap rileks dan 

santai 

berusaha 

menjalin 

komunikasi 

dengan rekan 

kerja walau 

merasa 

memiliki 

hambatan. 

Bagaimana cara mas 

menyesuiakan perbedaan 

agama budaya di 

lingkungan kerja?  

Ya aku menghargai 

perbedaan tersebut dek.. 

tidak membeda- 

bedakan.. 

F5 Subyek 

menghargai 

perbedaan di 

lingkungan 

kerja 

Apabila mas mendapat 

masalah mengenai 

perbedaan agama dan 

budaya di tempat kerja.. 

apa yang akan mas 

lakukan?  

Ya aku pastinya akan 

bertanya alasannya 

karena apa.. kalau 

masuk akal aku 

memaklumin .. kalau 

tidak aku pasti tidak 

terima dan menegur..  

F5 Subyek tidak 

akan segan 

untuk 

menegur 

rekan kerja 

yang kurang 

toleran 

terhadap 

perbedaan. 

Oke.. trima kasih ya mas 

buat waktunya …  

Ya dek sama – sama..   
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TRANSKIP WAWANCARA SUBYEK 3 

Pertanyaan Jawaban Koding Analisis 

Selamat siang kak..  Siang juga    

Apa kabar kak? … Baik dek.. adek gmn 

kabarnya juga? Lama tidak 

berjumpa.. 

  

Baik ma,.. kak aku mau 

tanya – tanya boleh ya?  

Boleh- boleh aja dek..   

Kalau boleh tau kak 

mengalami tunarung sejak 

kapan? 

Sejak aku umur sekitar tahun 

dek… 

  

Hmmm… penyebabnya 

apa tunarungu kak ? 

Dulu waktu itu aku jatuh dari 

tempat tidur terus sampai 

demam beberapa hari 

kemudian di tes n cek lab 

ternyata aku dinyatakan 

tunarungu..  

F1 Subyek 

menyadari 

kondisinya dan 

mengetahui 

alasan dan 

penyebabnya  

Selain kakak apakah ada 

anggota keluarga lain 

yang mengalami 

tunarungu? 

Tidak ada dek   

Apakah ketunarunguan 

kakak merupakan 

keturunan?  

Tidak dek   

Kakak kalau boleh tau 

berapa bersaudara? 

Aku anak paling kecil.. 

kakakku ada 4..  

  

Apa mereka tinggal 

bersama mas dan bersama 

bapak ibu juga? 

Tidak dek.. mereka sudah 

merantau lama sebelum 

nikah.. jadi pas setelah 

menikah mereka juga tidak 

satu rumah dengan bapak 

ibuku. Jadi yang di rumah 

sendiri ibuku saja.. bapakku 

sudah meninggal semenjak 

aku masih sekolah.. 

  

Bagaimana hubungan 

kakak dengan keluarga ?  

Biasa saja,.. saya tidak terlalu 

deket dengan keluarga .. 

hanya dengan kakak saya 
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yang no 3 yang sering 

berkomunikasi daripada yang 

lain..   

Bagaimana perasaan 

kakak saat mengetahui 

bahwa mengalami 

ketulian?  

Pertama kali pasti shok dek.. 

kaget, nangis, kecewa berat.. 

marah n jengkel dan lain – 

lain dek.. rasanya campur 

aduk lha… 

F2 Awalnya 

Subyek kurang 

dapat menerima 

kondisi fisiknya  

Bagaimana  hubungan 

kakak dengan lingkungan 

sekitar? 

Ya karena aku orang 

merantau.. aku tidak begitu 

dengan masyarakat sekitarku 

dek..  

  

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 ). 

F5 Subyek rajin 

beribadah dan 

aktif dalam 

kegiatan 

keagamaan 

ADECO dan PARTUKA 

itu kegiatan apa aja kak? 

ADECO seperti pertemuan 

rutin, iuran, rekreasi, rapat 

dan lain- lain. Sedangkan 

untuk PATURKA itu  seperti 

pendalaman iman, retret, 

misa, dan rekoleksi.  

  

Sebelum kakak kerja 

apakah kakak sekolah? 

Ya dek   

Dimana kakak sekolah? Aku sekolah di SLB Don 

Bosco Wonosobo,. aku 

sekolah pas umur 5 tahun 

  

Kakak tau sekolah ini dari 

siapa? 

Orang tuaku Tanya romo di 

gereja, lalu romo memberi 

recommend sekolah itu .. lalu 

aku didaftarkan saat umur 3 

tahun dan baru bisa masuk 

sekolah pas masuk TK umur 

5 tahun..  

  

Kenapa harus daftar 

sekolah jauh hari kak?   

Karena kata suster sekolah 

tersebut peminatnya 
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banyak,,.. 

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.. 

F2 

S1 

Subyek merasa 

kecewa dan 

marah karena 

harus berpisah 

dengan keluarga 

karena konddisi 

fisiknya. 

Jadi kakak masuk sekolah 

dari TK sampai kelas 

berapa? 

Iya.. aku masuk Tk  terus 

lanjut kelas 1 sampai kelas 8 

.. setelah itu aku tetap lanjut 

ke sekolah kejuruan satu 

sampai 4 .. ambil jurusan 

kayu mebel 

  

Setelah lulus kakak lanjut 

sekolah apa kursus atau 

kerja?  

Aku lanjut sekolah lagi dek..   

Sekolah mana kak? Di stmik amikom 

Yogyakarta, ambil jurusan 

computer D3 

  

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. 

F2 

S1 

Subyek awalnya 

merasa malu 

dan minder 

dengan kondisi 

fisiknya namun 

dapat menerima 

karena support 

dari teman-

teman 

Pernahkan kak  bekerja 

sebelum di tempat kerja 

yang sekarang ?  

Belum.. setelah nganggur 

lama  saya pindah ke 

semarang dan merantau di 

sana.. lalu saya dapat bekerja 

di percetakan di salah satu 

perusahaan 

  

Sudah berapa lama kakak 

bekerja di tempat kerja 

sekarang? 

8 bulan    

Di lingkungan kerja , Ya kadang jengkel marah   
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pernahkah kakak merasa 

jengkel marah?  

dek.. 

Kenapa kak?  Ya setiap pekerjaanku belum 

selesai,.. mereka seenaknya 

menyuruh mengerjakan 

pekerjaan mereka yang bukan 

tugasku..  

  

Jika mas marah atau 

jengkel, apa yang kakak 

lakukan? 

Ya aku hanya bisa 

memendam diri dek.. karena 

aku junior.. ya mau tidak mau 

aku mencoba sabar..   

  

Sudah berapa lama kakak 

tinggal di lingkungan 

masyarakat? 

Ya lumayan dek.. semenjak 

aku kerja di sini 8 bulan lha 

  

Apakah kakak mengenal 

tetangga sekitar dan 

mengenal baik? 

Ya tidak juga dek…aku 

cuman kenal beberapa orang 

yang ada di sekitar kamar 

kosku saja.. 

F4 Subyek hanya 

mengenal 

beberapa rekan 

kos. 

Apakah kakak pernah 

melakukan kegiatan 

bersama tetangga?  

Jarang dek.. kayaknya tidak 

pernah.. karena kami jarang 

ketemu.. paling hanya nyapa 

dan basa basi tanya.. 

F4 Subyek tidak 

pernah 

melakukan 

kegiatan 

bersama orang 

lain di 

lingkungannya. 

Saat kakak merasa marah 

jengkel, bagaimana kakak 

untuk melakukan 

refreshing?  

Biasanya aku main hape 

game dek.. kalau pas ga ada 

kerjaan aku keluar jalan- 

jalan .. 

  

Bagaimana cara mas 

meluangkan waktu? 

Ya pastiya pas libur dek.. aku 

manfaatkan untuk jalan- 

jalan. Kalau cuaca ga 

mendukung aku main hape 

game aja di kos.. 

  

Kegiatan apa yang kakak 

belum tercapai sekarang?  

Ya pas aku bener- bener 

jengkel marah bête tapi 

kadang aku bingung harus 

berbuat apa lagi dek.. jadi 

rasanya kayak belum puas.. 
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Contohnya seperti apa 

kak? 

Karena pas banyak pesanan 

percetakan .. kadang 

bingung, capek, kesel, terus 

dibuat ribet ma senior kayak 

warna salah lha, ukuran beda 

lha, kadang senior ga mau 

bantu jadi ada rasa bête dan 

bingung.. bingung biar bisa 

ga bête gimana.. gitu lha 

dek..  

  

Gimana perasaan kakak 

terhadap kekurangan yang 

kakak miliki? 

Ya aku mencoba pasrah apa 

yang aku alami ini dek.. 

memaklumi dan mencoba 

iklas..  

  

Bagaimana cara kakak 

menjelaskan pada orang 

tentang kekurangan kakak 

pada orang lain? 

Ya aku pasti ungkapkan jujur 

dek.. aku bilang maaf aku 

tunarungu 

  

Bagaimana cara kakak 

berkomunikasi kepada 

orang yang baru dikenal? 

Ya aku bicara pelan- pelan 

dan aku juga suruh dia bicara 

pelan – pelan… kalau tidak 

paham baru tulis tangan di 

kertas.. 

  

Apakah kakak pernah 

bergabung dalam 

kelompok saat di tempat 

kerja?  

Pernah, seperti saat mendapat 

tugas percetakan.. kami 

biasanya kerjasama biar bisa 

menyelesaikan tepat waktu 

dan bisa lebih cepat selesai.. 

  

Apakah kakak aktif dalam 

kegiatan keagamaan di 

tempat kerja?  

Ya tidak terlalu aktif.. F5 Subyek tidak 

aktif di kegiatan 

keagamaan di 

lingkungan 

kerja. 

Dalam pekerjaan kakak , 

apakah kakak 

memungknkan untuk 

bekerjasama?  

Ya tentu saja dek.. saat ada 

rekan kerja mengalami 

kesulitan, aku bantu dek.. 

  

Bagaimana cara kakak 

bekerjasama dengan rekan 

Saat ada pembagian tugas 

dan memcahkan masalah 
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kerja? solusi, kami akan mencari 

akal bersama kemudian 

menyelesaikan bersama serta 

hemat waktu.. 

Bagaimana tanggapan 

kakak jika diminta untuk 

memimpin di tempat 

kerja? 

Ya aku terima dek.. walau 

ada rasa bingung hahahaha… 

  

Menurut kakak 

bagaimana kemampuan 

memimpin kakak?  

Aku belum bisa menilai 

diriku dek.. karena aku belum 

punya pengalaman..  

  

Bagaimana pandangan 

kakak mengenai 

perbedaan di tempat 

kerja?  

Ya pastinya ada perbedaan 

senior dan junior.. mereka 

suka memerintah saya ,, 

padahal saya juga banyak 

kerjaan. Apalagi 

komunikasi.. cara mereka 

bicara kadang cepat membuat 

aku bingung dan tidak 

paham.. 

  

Apakah kakak merasa 

terganggu dengan adanya 

perbedaan di lingkungan 

kerja?  

Ya dek.. karena ada 

kekurangan karyawan atau 

tenaga.. saat saya benar- 

benar banyak kerjaan senior 

banyak memerintah saya 

melakukan tugas ini itu.. 

padahal saya juga ada tugas 

yang harus diselesaikan.. 

  

Apakah kakak mengenal 

rekan kerja dalam divisi 

kakak?  

Ya sedikit lha dek.. ada yang 

mengerti aku dan ada yang 

tidak 

  

Apakah kakak memiliki 

sahabat di tempat kerja?  

Ya ada hanya ada satu rekan 

kerja, dia cowok.. 

  

Apakah kakak pernah 

melakukan kegiatan di 

luar pekerjaan bersama 

teman kerja? 

Pernah dek.. beberapa bulan 

lalu ada kegiatan outbound 

bersama .. 

  

Apakah kakak merasa 

puas dengan tingkat 

Biasa aj dek…    
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pendidikan yang dimiliki? 

Bagaimana cara kakak 

meningkatkan 

kemampuan kakak? 

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.. 

F3 Subyek 

senantiasa 

meningkatkan 

kemampuan 

intelektualitas 

dalam bekerja 

dengan bertanya 

dengan senior. 

Bagaimana tanggapan 

kakak bila ada rekan kerja 

ada yang tidak menyukai 

kakak?  

Aku cuek dek.. mencoba 

sabar dan memendam diri 

walau ada rasa kecewa... 

S7 Subyek 

cenderung acuh 

tak acuh 

terhadap sikap 

negative rekan 

kerja 

Bagaimana tindakan 

kakak jika ada teman 

yang membutuhkan 

bantuan kakak? 

Tentu saja aku bantu dek.. 

sebisa aku saja.. 

  

Bagaimana tindakan 

kakak apabila merasa 

tidak nyaman di 

lingkungan kerja?  

Ya aku mencoba sabar dek.. 

mencari solusi biar aku 

merasa nyaman di tempat 

kerja… 

S7 Subyek 

mencoba untuk 

mencari solusi 

terhadap 

masalah yang 

dihadapi 

Apa yang menjadi 

pertimbangan kakak jika 

akhirnya harus keluar dari 

tempat kerja?  

Ya mau tidak mau saya 

keluar dek. Mencoba iklas 

sedih dan dengan 

mengajukan surat 

pengunduran diri… 

  

Bagaimana cara kakak 

beradaptasi dengan 

lingkungan kerja mas?  

Ya aku mencoba untuk 

positif thinking agar bisa 

nyaman.. 

  

Apakah kakak mengenal 

ketua RT dan ketua RW ? 

Tidak dek.. karena aku 

merantau dan tinggal di kos.. 

aku belum pernah ketemu 

dan kenal ketua RT dan RW 

sini.. 

S2 Tidak mengenal 

lingkungan 

sekitar karena 

subyek kos dan 

jauh dari 

kampung asal. 
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Apakah kakak sering 

membaca buku dalam 

meningkatkan diri?  

Tidak sering karena aku tidak 

terlalu suka baca buku dek… 

  

Bagaimana cara kakak 

meningkatkan skill?  

Mencari banyak info 

sebanyak mungkin ntah itu 

banyak bertanya pada senior 

atau belajar dari pekerjaan 

yang aku alami seperti 

selama pengalaman dalam 

kerja.. 

S3 Subyek 

senantiasa 

meningkatkan 

kemampuan 

dalam bekerja 

dengan belajar 

dari senior 

maupun belajar 

dari pengalaman 

Bagaimana cara kakak 

menyusun rencana  

kegiatan ? 

Biasanya kalau kerja dalam 

team dan dapat tugas.. kita 

sama- sama membuat 

susunan rencana agar 

pekerjaan itu bisa berhasil 

dan hemat waktu dek.. 

S3 Memahami 

bekerja sama 

dengan rekan 

kerja untuk 

meningkatkan 

kinerja. 

Bila ada teman kerja yang 

mengalami kesulitan .. 

apakah kakak akan bantu?  

Ya tentu pasti bantu dek… 

bantu dengan iklas dan sebisa 

aku untuk membantunya.. 

S7 Subyek 

menyesuaikan 

diri dengan 

memberi 

bantuan kepada 

rekan kerja 

yang 

membutuhkan 

bantuan 

Pada saat ada rekan kerja 

membutuhkan bantuan 

kakak.. tapi kakak tidak 

bisa bantu, apa yang 

kakak lakukan? 

Aku suruh dia Tanya yang 

lain saja yang lebih tau dan 

banyak pengalaman.. 

  

Apakah kakak memiliki 

seorang sahabat yang 

mendengar keluh kesah 

mas?  

Ya hanya beberapa 

tergantung orang yang bisa 

aku bisa percayai… 

  

Apa yang akan kakak 

lakukan jika ada teman 

rekan kerja di PHK? 

Aku menghiburnya.. serta 

memberi info lowongan jika 

ada yang cocok buat dia.... 

  



clxxi 

 

 

 

Bagaimana tindakan 

kakak saat mengetahui 

rekan kerja melakukan 

kecurangan dalam 

bekerja? 

Aku akan menegurnya untuk 

tidak melakukan kecurangan 

dan tidak melakukan 

kekerasan.. 

  

Apabila dalam mendesak, 

apakah kakak ikut 

bersama teman kerja 

melakukan kecurangan?  

Aku pasti menolaknya dan 

tidak mau ikut campur.. 

  

Bagaimana tanggapan 

kakak jika harus di PHK? 

Ada rasa kecewa berat, shoch 

lha dek.. mencoba cari 

pekerjaan lain atau usaha 

sendiri… 

  

Bagaimana cara kakak 

untuk memperbaiki 

permasalahan dengan 

teman kerja saat ada 

kesalah pahaman?  

Ya pastinya aku 

menunjukkan bukti kalau aku 

tidak bersalah dan memecah 

masalah sampai kesalahan 

pahaman tidak ada antara aku 

dengan rekan kerja dek.. 

S4 Subyek 

memiliki 

tanggung jawab 

dengan 

berusaha 

memecahkan 

masalah 

Bagaimana cara kakak 

dapat berinteraksi dengan 

masyarakat umum? 

Saat aku mengalami kesulitan 

aku mencoba untuk 

berinteraksi dengan 

masyarakat.. kalau tidak ya 

aku hanya senyum atau cuek 

.. 

S2 Subyek merasa 

masih 

membutuhkan 

orang lain dan 

berusaha 

berinteraksi 

walau hanya 

dengan 

senyuman. 

Apakah kakak merasa 

butuh bantuan dalam 

kehidupan sehari hari ? 

Ya tentu jelas dek.. aku butuh 

bantuan jika mengalami 

kesulitan… 

  

Apakah kakak merasa 

diterima dengan baik di 

lingkungan kerja dengan 

kondisi fisik?  

Belum tentu dek.. di tempat 

kerjaku..kalau aku sakit , dari 

tempat kerja akan memotong 

gajiku perhari.. dan itu 

membuatku tidak nyaman 

dan kecewa dek.. 

  

Bagaimana cara kakak  Ya mencoba untuk selalu S2 Subyek 
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menyesuaikan diri di 

tempat kerja? 

membuat senyaman mungkin 

lha dek, kalau tidak nyaman 

biasa aku merasa bête dan 

kalu nyaman aku merasa 

happy- happy aja.. 

berusaha 

tersenyum pada 

rekan kerja 

dalam kondisi 

apapun. 

Bagaimana cara rekan 

kerja kakak  menunjukan 

penerimaan diri kakak di 

tempat kerja?  

Ya tidak semuanya menerima 

aku dek.. tapi ada yang baik 

dan tidak.. kan terlihat 

selama kerja mereka seperti 

apa padaku.. ada yang cuek 

dan ada yang tidak..  

  

Dalam kehidupan sehari 

hari  bagaimana kakak 

menilai diri sendiri?  

Biasa – biasa aja dek.. aku 

tidak banyak menuntut,, aku 

mencoba untuk selalu sabar 

..mencoba menahan diri 

dalam emosi  

  

Apakah menurut kakak, 

dalam bekerja memiliki 

persiapan yang baik? 

Ya cukup baik dek.. saat 

sebelum kerja, aku biasanya 

doa dulu biar aku bisa 

bekerja dengan baik…  

  

Bagaimana cara kakak 

mengatasi masalah yang 

tidak menyenangkan di 

tempat kerja kakak? 

Berusaha menyesuaikan 

kondisi tempat kerja dek.. 

kalau pas lagi butuh bantuan 

aku bantu sebisa aku..  

S2 Subyek 

berusaha 

membantu bila 

terdapat 

masalah di 

lingkungan 

kerja. 

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.. 

S3 Subyek 

senantiasa 

meningkatkan 

kemampuan 

dalam bekerja. 

Menurut kakak, apakah 

kakak merupakan pribadi 

yang mudah 

menyesuaikan diri dengan 

lingkungan? 

Tidak juga dek.. yang 

pastinya berusaha 

menyesuaikan dengan 

keadaan sekitar.. 

S2 Subyek merasa 

memiliki 

hambatan dalam 

bersosialisasi 

namun mau 

berusaha 

menyesuaikan 
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Keterangan Kode : 

 

F   : Faktor- faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri  

F1 :  Kondisi fisik,  

F2 :  Kepribadian,  

F3 :  Proses belajar,  

F4 :  Lingkungan,  

F5 :  Agama serta budaya.  

diri 

Bagaimana cara kakak 

menyesuaikan diri dengan 

lingkungan kerja?  

Ya aku mencoba untuk 

positif thiking, melakukan 

pekerjaan dengan baik agar 

bos tidak kecewa dengan 

hasil kerjaku.. 

S5 Subyek 

memiliki 

motivasi dalam 

bekerja dengan 

melakukan 

tugas sebaik-

baiknya. 

Bagaimana cara kakak 

menyesuiakan perbedaan 

agama budaya di 

lingkungan kerja?  

Ya bertanya bila tidak tau 

kebiasaan di lingkungan kerja 

, supaya tidak ada keliru 

dalam menjalankan 

perbedaan masing- maing 

rekan kerja.. 

S5 Subyek juga 

berusaha 

bertanya agar 

tidak keliru 

dalaam bersikap 

di lingkungan 

kerja. 

Apabila kakak mendapat 

masalah mengenai 

perbedaan agama dan 

budaya di tempat kerja.. 

apa yang akan kakak 

lakukan?  

Aku mencoba untuk 

meyelesaikan masalah 

tersebut dan bila tidak salah 

aku tidak ikut campur dan 

saling menghargai perbedaan 

pendapat dek.. 

S6 Bila 

berhubungan 

dengan dirinya, 

maka subyek 

akan berusaha 

menyelesaikan 

masalah, namun 

masih 

cenderung cuek 

jika tidak 

berhubungan 

langsung 

dengan dirinya. 

Sip kakak, udah selesai…  

terima kasih banyak ya?  

Ya dek sama – sama..   
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S   : Indikasi Penyesuaian diri  

S1 :  Kemantangan emosional,  

S2 : Kemantangan sosial,  

S3 :  Kemantangan intelektual  

S4 : Tanggung jawab personal.  

S   : Indikasi Penyesuaian diri yang baik : 

S5 : Motivasi,  

S6 :  Sikap terhadap realitas,  

S7 :  Pola dasar penyesuaian diri.  
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Lampiran D 

Surat Pernyataan 
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LAMPIRAN E 

FOTO  
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