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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

 

A. Identitas Subyek 

1. Siapa nama kamu? 

2. Dimana kamu tinggal? 

3. Dimana dan tanggal berapa kamu lahir? 

4. Kamu anak ke berapa dari berapa bersaudara? 

5. Apa pekerjaan ayah dan ibu kamu? 

 

B. Cita-cita atau aspirasi siswa 

1. Apa cita-cita kamu? 

2. Seberapa besar keinginanmu untuk mencapai cita-citamu itu? 

3. Bagaimana usaha kamu dan apa yang ingin kamu lakukan untuk dapat 

mencapai cita-citamu itu? 

 

C. Kemampuan siswa 

1. Kemampuan dan bakat apa yang kamu miliki? 

2. Apakah kamu terus menggali potensi yang kamu miliki itu? 

3. Adakah prestasi yang kamu hasilkan dari potensi yang kamu miliki 

itu? 

 

D. Kondisi Siswa 

1. Apa yang terjadi pada tubuh jasmani/ fisik kamu saat ini? Kenapa/ apa 

penyebabnya?  

2. Apakah kamu mengalami (atau pernah) kesulitan dalam mengikuti 

pelajaran di sekolah dengan kondisi fisik seperti ini? 

3. Bagaimana kamu mengatasi kesulitan tersebut? 

4. Apakah kondisi fisikmu ini menghambat cita-cita, motivasi dan 

kemampuan belajarmu? 

5. Siapa yang mendorong kamu untuk pergi ke sekolah setiap harinya?  

6. Apakah setiap tugas sekolah dapat kamu selesaikan dengan baik dan 

tepat waktu? 

7. Apakah kamu menyukai belajar? 

8. Apakah kamu selalu berusaha untuk mencapai nilai yang tinggi? 

 

E. Kondisi lingkungan sekolah 

1. Bagaimana perasaan kamu bersekolah di tempat ini (sekolah 

normal/YPAC)? 
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2. Menurut kamu, apakah bersekolah di tempat ini sudah tepat bagi 

kamu? Mengapa? 

3. Bagaimana hubungan kamu dengan guru-guru di sekolah ini? 

4. Bagaimana hubungan kamu dengan teman-teman sekolah dan sekelas? 

 

F. Kondisi lingkungan sosial masyarakat 

1. Bagaimana orang-orang di sekitar kamu (terutama di lingkungan kamu 

tinggal), kalau kamu lihat , memandang kamu? 

2. Pernahkah ada pandangan negatif yang kamu terima dari orang-orang 

sekitarmu? 

3. Bagaimana kamu menyikapinya? 

 

G. Kondisi lingkungan sosial keluarga 

1. Bagaimana hubungan kamu dengan keluarga, baik dengan ayah, ibu, 

saudara ataupun anggota keluarga yang lain? 

2. Siapa yang memiliki hubungan paling dekat dengan kamu di dalam 

keluarga? 

3. Bagaimana cara orang tua kamu mendidik kamu? 

4. Bagaimana keluarga memberikan dukungannya kepada kamu dalam 

hal belajar? 

 

H. Kondisi lingkungan alamiah 

1. Bagaimana kondisi alam di lingkungan sekolah atau rumah tempat 

kamu belajar?  

2. Kondisi/ suasana seperti apa yang dapat mengganggu konsentrasi dan 

proses belajar kamu? 

 

I. Kondisi lingkungan instrumental 

1. Bagaimana suasana dan struktur bangunan sekolah menurut kamu? 

2. Apakah fasilitas-fasilitas sekolah sudah cukup memadai dan 

menunjang kamu dalam mengikuti pelajaran di sekolah? 

3. Apakah kamu menyetujui semua peraturan sekolah? Adakah yang 

tidak kamu sukai? 

 

J. Materi pelajaran 

1. Mata pelajaran apa yang kamu sukai dan tidak sukai? 

2. Mengapa 
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K. Upaya guru dalam proses pembelajaran 

1. Bagaimana cara mengajar guru di sekolah ini? Apakah sudah sesuai 

dengan yang kamu inginkan? 

2. Adakah guru yang cara mengajarnya kurang kamu sukai?  

3. Jika ada, mengapa? 

 

L. Apakah ada suatu perubahan besar dalam kehidupanmu selama ini? 

Apakah perubahan besar itu berkaitan dengan motivasi belajar? 

 

Pedoman Observasi 

1. Penampilan subyek. 

2. Sikap dan cara subyek berinteraksi dalam proses wawancara dan saat 

tes grafis. 

3. Subyek saat mengikuti kegiatan belajar di sekolah. 
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VERBATIM 

 

Subyek 1 

Wawancara Pertama 

Senin, 8 April 2013 

Interviewer Interviewee Koding Keterangan 

Namanya Siapa? PRC.   

Tinggalnya 

dimana? 

Saya di Gremet, 

belakangnya SMA 4. 

  

Tempat, tanggal 

lahirnya D 

dimana? 

Surakarta, 22 Juni 2000.   

Anak ke berapa? Satu, dari 3 bersaudara.   

Berarti ade-ade 

ya? Cewek/ 

cowok? 

Yang no 2 cowok, yang no 

3 cowok. 

  

Sekolah? Yang no 2 kelas 3 SD, 

terakhir umur 3 tahun. 

  

Pekerjaan ibu 

sama bapak  

apa? 

Kalau bapak, jual gorengan. 

Kalau ibu bantuin. 

  

Kalau D suka 

bantuin ibu gak? 

Kadang bantuin.   

Ohh bantuin, 

bangun jam 

berapa berarti? 

Bantuinnya setelah pulang 

sekolah. 

Bantuin jualin es teh, 

goreng-gorengan gitu. 

Kadang bapak ke Jakarta. 

  

Ngapain bapak 

ke Jakarta? 

Biasanya bantuin bulikku, 

bangunan. 

  

Ohh gitu. Setiap 

apa bapak ke 

Jakarta?  

Ya kemaren.. ya nggak 

nentu. 

  

Besok cita-

citanya D apa 

sih? 

Kalau cita-citaku dari kecil 

pengen jadi dokter.  

  

Kenapa? Ya giman ya?.. Pengen 

bantu orang. Kaki ku kan 

kaya gini, jadi kalau nanti 

ketemu dokter sama dokter 

bisa tau kenapa? Jadi 

kaki.ku  ini bisa dirubah 

dikit, walaupun nggak 

seutuhnya berubah, terus 

jadi bisa merubah orang 

lain yang sakit juga.  
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Maaf mbak A 

boleh nanya?  

Kakinya D 

emang kenapa? 

Ya dulu kan anu.. waktu 

dulu ada kurban, 

biasanya kan orang sini 

kalau kurban gitu kan 

nggak boleh numpangin, 

bunuh hewan. Itu 

bapakku numpangin gitu 

lho, nggak inget kalau 

ibuku hamil  aku jadi 

lahir ku sungsang jadi 

kaya gini. 

A Subyek terlahir 

difable sejak lahir 

karena 

kepercayaan atau 

keyakinan yang 

masyarakat anut. 

Berapa besar sih 

keinginan D 

untuk bisa 

mencapai cita-

cita itu? 

Sebenarnya, kalau akhir-

akhir ini cita-citaku agak 

beda. Nggak pengen jadi 

dokter lagi. Pengen jadi 

psikolog. 

  

Sama kaya aku 

dong. Terus 

kenapa kok 

nggak jadi 

pengen jadi 

dokter tapi 

psikolog? 

Ya kayanya enak aja. 

Gimana ya? Liat di tv-tv, 

kan banyak orang yang 

konsultan, orang-orang 

pikirannnya gimana?.. 

  

Berarti D suka 

dengerin teman-

teman cerita 

dong? 

He‟em.Biasanya iya. 

Temen-temen ada yang .. 

kan biasa ya anak remaja 

gitu,  sakit hati terus cerita.  

  

Bagaimana sih 

usaha D untuk 

bisa tercapai 

cita-citanya? 

Ya belajar. 

Belajar dan berdoa. Taqwa 

kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. 

  

Setiap hari kalau 

pergi sekolah 

ada yang dorong 

gitu nggak? 

Keinginan diri sendiri.   

Kenapa sih? 

Maksudnya apa 

yang mendorong 

pergi sekolah? 

Ya sekolah enak aja, bisa 

dapat ilmu apalagi sama 

temen-temen. Kalau di 

rumah kan sepi, nggak ada 

apa-apa. 

D1 Sekolah 

memberikan 

valensi positif  

bagi subyek 

karena subyek 

dapat memperoleh 

ilmu dan bertemu 

dengan teman-

temannya 

sehingga 

memberikan daya/ 
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dorongan yang 

kuat bagi subyek 

untuk pergi ke 

sekolah setiap 

harinya. 

Kalau tugas 

sekolah, kaya 

PR gitu, 

gimana? Bisa 

diselesaikan 

dengan baik dan 

tepat waktu 

nggak? 

Ya kadang iya, kadang 

nggak. 

  

Kenapa nggak? Susah.   

Biasanya apa 

yang susah? 

Matematika. 

Susah dipahami. 

  

Tapi setiap 

tugas, PR yang 

diberi dapat 

diselesaikan 

dengan baik dan 

tepat waktu? 

Ya kadang tepat, kadang 

nggak. 

  

Terus kalau 

nggak tepat 

waktu, gimana 

dong? 

Ya kadang dimarahi sama 

guru. 

  

Suka belajar 

nggak? 

(Ketawa)   

Kok ketawa, D? 

Kenapa?   

Ya kalau belajar sendiri, 

jarang suka. Kalau belajar 

sama temen-temen, suka. 

D1 Teman-teman 

merupakan suatu 

kebutuhan bagi 

subyek untuk 

dapat memberikan 

kekutan/ 

dorongan  belajar. 

Terus kalau di 

rumah, nggak 

suka? 

Nggak.   

Kalau ada 

ulangan aja po? 

Iya, kalau ada ulangan aja.        

Kalau nggak ada 

ulangan, tidur-

tidur aja gitu? 

Ya nggak, buka-buka buku, 

dibaca dikit. 

  

Tapi intinya 

suka belajar 

nggak? 

Ya suka sih, apalagi Bahasa 

Indonesia. Kalau pas 

pelajarannya, lagi males 
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belajar tetap harus belajar 

Bahasa Indonesia. Pengen 

jadi sastrawan juga. 

Wuuh,, dari 

dokter, 

Psikolog, 

Sastrawan, luar 

biasa. Semoga 

kecapaian 

semua .. 

Amin. Kaya WS Rendra 

gitu. 

  

Ada nggak 

usaha, keinginan 

untuk 

mendapatkan 

nilai tinggi gitu 

dalam setiap 

pelajaran? 

Pasti ada, berusaha.   

Kemampuan 

atau bakat apa 

yang D miliki? 

Apa ya? Bakatku apa ya? 

Buat puisi, aku kan ekstra 

mading. 

  

Terus kamu 

selalu menggali 

potensi yang 

kamu miliki itu 

nggak? 

Iya.   

Menggalinya 

gimana? 

Ya merenung sambil apa 

yang dipikirin kita itu 

ditulis gitu. Inspirasi dari 

kehidupan teman-teman, 

keluarga gitu. 

  

Terus pernah 

ada prestasi 

yang didapat 

nggak dari 

kemampuanmu 

itu, membuat 

puisi? 

Nggak sih, nggak ada.    

Pernah 

mengalami 

kesulitan nggak 

dalam kegiatan 

belajar karena 

kaki D yang 

sakit? 

Olahraga biasanya, lari. 

Kadang nggak dibolehin 

sama gurunya, suruh duduk 

aja. Dulu pernah jalan-jalan, 

aku nekat tapi ada yang 

temenin, ya tertinggal 

sendiri. 

  

Terus 

ngatasinya, 

Ya  biasanya ikut pake 

sepatu olahraga juga, ke 
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gimana dong? lapangan juga tapi lihat 

doang gitu loh. 

Dengan kondisi 

fisik yang 

seperti ini, D 

merasa 

menghambat 

cita-cita, 

kemampuan 

belajar D 

nggak? 

Nggak.  Aku udah anggap 

kakiku biasa kaya yang lain. 

  

Terus perasaan 

kamu gimana 

sekolah di sini? 

Ya seneng aja. Dulu 

pengen banget di SMP 12, 

ternyata bisa bener. 

D1 Bersekolah di 

sekolah 

impiannya 

membuat subyek 

senang pergi ke 

sekolah setiap 

harinya. 

Kenapa? Ya kan susah banget, dulu 

kan kalau nilainya nggak di 

atas 25 nggak bisa masuk, 

beda koma dikit nggak bisa 

masuk tapi karena 

pemerintah dibuat  plus (+) 

jadi anaknya orang yang 

nggak punya bisa masuk. 

Nilai berapa aja, bisa 

masuk. 

  

Menurut kamu 

udah tepat 

belum 

bersekolah di 

sini? 

Udah.   

Hubungan kamu 

dengan guru-

guru gimana? 

Ya biasa aja.   

Terus kalau 

sama temen-

temen sekolah? 

Ya deket banget. Sering 

berbagi, ketawa-ketawa. 

  

Sama temen 

sekelas atau 

sekolah? 

Ya semua, banyak yang 

dikenal. Sama kakak-kakak 

kelas juga. 

Ada yang ngejek-ngejekin 

juga, yang cowok tapi ada 

yang bantuin juga, kakak 

kelas gitu, kelas 9. 

D2       D1 Ejekan yang 

diterima subyek 

terkadang dapat 

menjadi daya 

negatif bagi 

subyek, namun 

dari ejekan itu, 
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Dibiilangin jangan suka 

ngejek aku lagi, ada yang 

bela gitu.  

subyek 

mendapatkan 

pembelaan dari 

teman-temannya 

sehingga 

memberikan 

dorongan yang 

dapat 

meningkatkan 

motivasi belajar 

subyek. 

Terus hubungan 

D sama orang-

orang di sekitar 

kamu tinggal 

gimana? 

Memandang 

kalian seperti 

apa? 

Ya biasa aja.   

Pernah nggak, 

dapat pandangan 

negatif dari 

mereka? 

Pernah ada. Kan ada 

karangan taruna di situ, 

sebenarnya mau diikutin 

koor tapi ada yang 

memandang nggak usah D 

nggak usah diikuti, ya udah. 

  

Kenapa? Ya kan nggak bisa nari, 

koor kan ada narinya. 

Ikutnya biasa baca puisi, 

pentas. Kaya acara 17an, 

ditawari sama kakak-kakak 

karang taruna. 

Terus biasanya kan di 

depan rumah kan ada 

temenku, temen-temennya 

kadang main di situ, kadang 

ngliatin aku juga. 

  

Terus gimana 

sih kamu 

menyikapinya 

dengan 

pandangan 

orang seperti 

itu? 

Ya kadang kalau lagi emosi, 

aku marahi, kadang aku 

diemin aja. 

  

Hubungan sama 

keluarga 

gimana?  

Baik.   
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Paling deket 

sama siapa? 

Ibu, sama nenek juga.   

Cara orang tua 

mendidik kamu 

gimana sih? 

Gimana ya? 

Kalau pulang dari kerja kan 

cape, jam 7, adikku yang 

kecil masih dikeloni. 

Kadang aku kalau nggak 

ada yang ngajarin, ya 

belajar sendiri, kalau nggak 

bisa, besok tanya disekolah.  

  

Terus mereka 

didiknya 

gimana? 

Bebas. Kaya aku kan suka 

bola, kalau hari Minggu liat 

bola. Boleh tapi jangan 

yang di tempat yang 

banyak-banyak cowok, kan 

banyak yang nakal-nakal. 

Kalau aku lagi nakal 

banget, kelewatan ya 

dimarahi. Bapakku kasar, 

kalau diajak bercanda 

nggak enak. 

  

Bagaimana 

orang tua 

mendukung 

kamu dalam 

belajar? 

Kalau ekstra mading gitu 

kan pulangnya sore, boleh 

asal ijin dulu. 

  

Menurut kamu, 

kondisi alam di 

sekolah, tempat 

kalian belajar 

gimana? 

Hmm,, udaranya sedikit 

tercemar ya. Banyak yang 

asma ya. 

  

Kalau di rumah?  Sejuk, banyak pohon. 

Sejuk udaranya kalau 

hawane panas. 

  

Kondisi seperti 

apa sih yang 

dapat 

mengganggu 

konsentrasi dan 

kegiatan belajar 

kamu? 

Ya seperti apa ya? Ya kaya 

di tempat nenekku. Banyak 

yang mabuk-mabuk, jarang 

ada pohon, terus panas, 

kalau malem banyak yang 

main, ramai, mabuk-

mabukkan jadi males 

belajar. 

  

Pernah belajar di 

sana? 

Ya pernah. Soalnya kan 

pernah nginep. Kalau 

bapakku ke Jakarta, nginep 

di situ terus paginya pulang, 
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sekolah. 

Menurut kamu, 

suasana dan 

struktur 

bangunan 

sekolah gimana 

sih? 

Ya bagus.   

Fasilitas-fasilitas 

sekolah sudah 

cukup memadai 

dan menunjang 

belum untuk 

kegiatan 

belajar? 

Menurutku sih udah.   

Kamu 

menyetujui 

semua peraturan 

sekolah nggak? 

Ada yang tidak 

disukai nggak? 

Ada. Kalau Hp, nggak 

boleh bawa hp. Aku kan 

dianter jemput, kalau 

pulang cepet kan nggak tau 

jadinya kan susah telp. 

Kadang nekat bawa hp. 

  

Mata pelajaran 

apa yang kamu 

sukai dan tidak 

sukai? 

Yang disukai Bahasa 

Indonesia. 

Yang tidak disukai 

Matematika. 

  

Kenapa? Ya kan budaya Indonesia, 

kita tinggalnya di 

Indonesia. Kalau 

Matematika, sulit. 

  

Cara mengajar 

guru di sekolah 

ini gimana? Apa 

udah sesuai 

belum dengan 

yang kalian 

ingini? 

Udah sesuai cara 

mengajarnya tapi kadang 

gak suka tingkah laku 

beberapa guru. Guru 

memandang kita kan agak 

berbeda, anak yang plus 

(+), dibiayai pemerintah 

dengan kakak kelas. 

Kakak kelas juga pernah 

ejek, ini dulu kan sekolah 

favorit tapi karena ada 

anak plus jadi beda. 

D2 Sindiran dan 

ejekan guru dapat 

membuat subyek 

kurang 

termotivasi dalam 

mengikuti 

kegiatan belajar. 

Tapi ada nggak 

guru yang 

mengajarnya 

nggak disukai? 

Ada, Kesenian Daerah. 

Sukanya nongrong di 

kantin, jadi kasih pelajaran 

ditinggal, tiba-tiba ulangan 

nggak boleh buka buku. 

  

Dalam Ada. Dulu waktu SD C2 Subyek berubah 
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kehidupan D, 

ada nggak suatu 

perubahan yang 

D alami? 

kalem, suka diejek-ejek, 

aku diem aja tapi 

sekarang udah berani. 

Dulu pendiem, sekarang 

nggak. 

 

sikap terhadap 

ejekan yang 

diterimanya, dulu 

membuatnya malu 

dan jadi pendiam 

namun sekarang  

subyek menjadi 

lebih berani. 

Apa berkaitan 

dengan motivasi 

belajar kamu? 

Iya, soalnya kan  kalau 

kita pendiem, kita belajar 

kan nggak bisa tanya 

temen-temen. Kalau aku 

berubah kan jadi deket 

sama temen-temen, kalau 

nanya dijawab. 

C2 Sifatnya yang 

berubah menjadi 

berani membuat 

subyek lebih 

dekat dengan 

teman-temannya 

dan membantunya 

dalam belajar 

karena subyek 

dapat bertanya 

jika mengalami 

kesulitan belajar. 

 

Wawancara ke 2 

Selasa, 30 April 2013. Pk. 10.37 

Interviewer Interviewee Koding Keterangan 

Dulu D SDnya 

dimana sih? 
SD Negeri Manahan. 

 

A Subyek sudah bersekolah di 

sekolah umum sejak duduk 

di bangku sekolah dasar. 

Dimana itu? 

 

Situ, deket kelurahan Manahan.   

Ohh, berarti sekolah 

umum juga ya? 

Iya.   

Emm.. terus ada 

perbedaan nggak 

dengan D waktu di 

sana dan di sini?  

 

Ya perbedaannya ya kalau apa.. olahraga gitu nggak 

ikut sendiri.  

 

  

Di SD? Iya.   

Ohh.. Nggak ikut Olahraga, yang lari gitu nggak ikut. 

 

  

Lah kalau di sini ? Kalau di sini kan Olahraganya yang pake lari kan 

cuma sekali, di sini tuh yang paling sering itu kan 

nggak lari. Ya basket, apa gitu juga nggak ikut tapi 

lihat. 

  

Lebih banyak dimana 

temannya, D? 

Di SMP. Kalau di SD itu, temen-temennya adik kelas 

semua, gak enak gitu. 

  

Ohh, kok bisa adik- Ya kan karena ya kalau di SD dulu masih.. gimana C2 Terjadi perubahan sifat pada 
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adik kelas semua? ya?.. masih takut, masih apa ya?..  masih malu-malu 

gitu. Kalau di SMP nggak. Yaa kalau ada kakak 

kelas lewat nggak kenal, ya diajak kenalan gitu. 

 

diri subyek, yang tadinya di 

SD masih takut dan malu-

malu, sekarang di SMP 

menjadi lebih berani dan 

percaya diri dalam 

pergaulan. 

Apa sih yang 

membuat D sekarang 

ini jadi berani, 

percaya diri? Sampai 

wali kelas kamu 

bilang D itu percaya 

diri sekali, ceria. 

Ya nggak tau, dari awal masuk sini sudah begitu.   

Ohh gitu.. Jadi nggak 

tahu kenapa? 

Nggak tahu.   

Apa mungkin ada 

dorongan dalam diri 

kamu? 

 

Nggak.   

Kalu belajar, dari 

yang dulu sampai 

sekarang ada 

perbedaan nggak? 

Ya perbedaannya.. ya gak ada yang beda, sama aja 

kalau belajar. 

 

  

Terus kalau 

peningkatan motivasi 

belajarnya juga sama 

aja? 

 

Iya sama aja.   

Siapa sih yang paling 

mendorong motivasi 

dan mendukung km 

belajar? 

Kebanyakan nenek.   D1 Nenek adalah keluarga yang 

paling mendorong motivasi 

belajar subyek. 

Nenek ya, gimana 

mendukungnya? 

 

Ya namanya.. ya nenek ku dari ibu. Dulu kan bapak 

sama ibu kan sering bertengkar, ya biasalah orang tua. 

Waktu kecil aku ditelantarkan. Aku pernah 3 tahun 

diurusi sama nenek ku. Nenek ku berdua itu 

sayang banget sama aku, terus dibilang “Koe 

sekolah sing pinter. Nanti ben bisa jadi dokter, biar 

bisa meraih cita-citamu.” 

D1 Dukungan keluarga 

memberikan dorongan dan 

kekuatan bagi subyek untuk 

belajar. 

Jadi sekarang cita-cita 

D, psikolog atau 

dokter nih? 

Iya.   

Apa? Ya ngga tau nanti gimana?. Ya kalau yang paling 

gampang ya sastra itu. Enak sastra itu. Kan kalau 

sastra kan banyak refreshingnya gitu, banyak 

pemikiran-pemikiran otak gitu.  

  



160 
 

 

Jadi paling besar cita-

citanya yang 

berhubungan dengan 

sastra itu? 

 Iya. Pernah dikasih tahu bapak kalau apa itu 

namanya?.. WS Rendra itu loh. Jadi kepengen 

kaya itu. 

 

 

D1 Cita-cita menjadi salah satu 

kekuatan yang mendorong 

subyek untuk terus belajar. 

Dikasih tahu 

bagaimana? 

 

Ya dikasihtahu kalau WS Rendra tuh kalau dulu itu 

ngritik politik-politik orang-orang gitu loh,kaya 

presiden, apa.. Itu tuh lewat puisinya dia, lewat 

karyanya dia.   

 

  

Ohh, jadi tertarik ya? Iya. Kok kayanya enak gitu. Gak usah bilang ngomong 

langsung, dengan puisi-puisi, orang-orang pada tahu. 

  

 

Guru Subyek 1 

Rabu, 10 April 2013 

Interviewer Interviewee Koding Keterangan 

Sebagai wali kelas, 

menurut ibu dalam 

hal belajar D seperti 

apa? 

Kalau di kelas biasa-biasa aja, sama dengan teman-

temannya yang lain. Anak‟e ya juga rajin, mengikuti 

pelajaran ya seneng. Rajin masuk.. ya lincah. Seperti 

biasa, ya tidak ada yang gimana-mana.. Soalnya kan 

temen-temen semua saling menghargai. Walinya juga 

menanamkanlah semua di sini tuh sama untuk 

mengemban, mencari ilmu, tidak ada perbedaan.  

  

Apa dia menyukai 

belajar, bu? 

Iya. Gak ada ini kok, malah nggak ada apa ya.. keluhan 

yang negatif itu nggak ada. Semua guru juga nggak ini .. 

gak apa ya? .. nggak mempersoalkan, soalnya tugas, apa-

apa mengerjakan. Kecuali yang berhubungan dengan 

Olahraga, karena emang fisiknya kan kurang sempurna 

toh mbak, jadi ya kadang-kadang ya guru juga 

memaklumi. Kalau Komputer, dia bisa soalnya kan 

menggunakan tangan. Terus misalnya apa ya? Kalau 

ekstra yang lain, dia tuh rajin mbak. PD sekali dia itu, PD 

banget.  

  

Apa dia selalu bisa 

menyelesaikan 

tugas-tugasnya 

dengan baik dan 

tepat waktu? 

Iya bisa. Kalau yang non-struktur kan dikerjakan sesuai 

dengan dia kemampuannya, tidak ditentukan guru toh nah 

itu ya tidak terlalu berlarut-larut, tapi kalau terstruktur 

kan misalnya “Minggu depan dikumpulkan”, dia juga 

kupulkan. 

  

Kalau ibu 

perhatikan, ada tidak 

usaha subyek untuk 

mendapatkan nilai 

yang tinggi? 

 Oh iya. Semua murid begitu mbak. Saya sebagai kan 

wali harus memberi motivasi, otomatis semuanya 

berusaha tapi ya ada satu-dua anak yang kurang. Kalau D 

(subyek) bagus. 

  

Dengan kondisi fisik 

subyek yang seperti 

Olahraga aja. Kalau yang umum sih nggak. Rajin dia, 

nilainya juga nggak terlalu jelek. 
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itu, apa menghambat 

dirinya dalam 

mengikuti kegiatan 

belajar ? 

Selain akademik, 

kemampuan atau 

bakat apa yang 

subyek miliki? 

Mading, terus apa itu namanya . . . Kalau Pramuka 

sebetulnya dia juga ikut, cuma terbatas dengan 

kemampuan dia.  Menurut kemauan dia itu mbak, 

kayanya dia itu apa ya, kalau bisa semuanya mau ikut tapi 

karena fisiknya membuat dia kadang-kadang “ah aku 

nggak bisa” padahal di hatinya tuh semangat banget. 

Anaknya lincah, walaupun jalannya aja tidak sempurna 

tapi itu mbak.. PD banget. Nah karena dia PD,  terus dia 

semangat makanya temen-temennya juga senang.  

  

Menurut ibu, apa 

bersekolah di 

sekolah ini sudah 

tepat bagi dia?  

Sudah. Ya karena dia dalam pelajaran bagus jadi tepatlah.     

Bagaimana 

hubungan subyek 

dengan guru-guru? 

Baik. Gurunya sayang karena dia juga baik, ya otomatis 

baik toh mbak. Gak ada kendala apa-apa. 

  

Lalu bagaimana 

hubungan dengan 

teman-temannya? 

Baik juga. Dia tuh PD banget, ramah. Teman-temannya 

yang normal memaklumilah. 

  

Kondisi seperti apa 

yang dapat 

mengganggu belajar 

subyek? 

Nggak ada. Nggak ada kendala apa-apa.   

Apakah fasilitas-

fasilitas sekolah 

sudah cukup 

memadai dan 

menunjang kegiatan 

belajar siswa?  

Iya udah. Lengkap mbak di sini.   

Mata pelajaran apa 

yang disukai dan 

tidak disukai 

subyek? 

Yang hafalan tuh yang dia senang, misalnya bahasa 

Indonesia, PKN. Pokoknya yang membuat dia ceria, kaya 

puisi, mading.. tapi kalau kaya Matematika, dia biasa aja. 

  

Kalau ibu lihat, 

apakah ada suatu 

perubahan dalam 

diri subyek? 

Ohh iya. Mungkin kalau dulu itu misalnya di sekolahnya 

SD, itu masih bersifat kekanak-kanakan. Sekarang sudah 

tidak. Terus cara berpakaian. Dulu kan ya amburadul gitu, 

sekarang rapi. Terus penampilan juga bagus, dengan 

teman saling menghargai.  

  

Apakah perubahan 

tersebut berkaitan 

dengan motivasi 

belajarnya? 

Ya meningkat.    
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Kalau ibu 

perhatikan, hal-hal 

apa saja yang dapat 

meningkatkan 

motivasi belajar 

subyek? 

Kalau dilihat dari motivasi itu ya ini.. hmm.. dukungan, 

dorongan untuk dia. Misalnya dia kesulitan dalam 

pelajaran Matematika dan dia ngeluh “sulit oq bu”.. ya 

dengan kesadaran kita mengarahkan, membimbing. 

Walinya ya nggak otoriter “kamu harus gini” tapi diberi 

kesadaran, motivasi. Ya itu dengan ini mbak.. pendekatan 

biar dia bisa termotivasi terus nilainya tinggi. Nilainya 

juga lumayan loh mbak. Jadi dengan kesadaran 

diberitahu, sering saya panggil, saya bilangin jadi kan 

tidak penakut.  

  

Jadi D tidak ada 

masalah ya dalam 

motivasi belajarnya? 

Iya, tidak ada masalah. Jadi ya itu tadi mbak, kita anggap 

semuanya itu sama tidak ada perbedaan. Jadi nanti kalau 

ada “oh kok si itu kok gitu” , dia minder. Nah karena 

tidak ada perbedaannya itu, jadi dia di kelas tuh happy 

gitu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Teman Subyek 1 

Senin, 8 April 2013 
 



163 
 

Kalau P lihat, 

gimana si D 

belajarnya? Selalu 

mengerjakan tugas 

sekolah dengan 

baik dan tepat 

waktu nggak? 

Ya kan itu, kendalanya 

kalau PR itu kan 

materinya belum selesai 

udah dapat tugas. Nah kita 

nggak tau itu tuh 

ngerjainnya gimana jadi 

kadang kerjasama pagi, 

kadang tanya-tanya lewat 

sms.  

Kalau D suka belajar sama 

temen-temen, ramai. Kan 

kalau belajar sama temen-

temen bisa tanya, saling 

melengkapi, yang nggak 

tau jadi tau. 

  

Kalau P lihat,  ada 

nggak keinginan 

untuk mendapatkan 

nilai tinggi gitu 

dalam setiap 

pelajaran? 

Semua siswa tuh ada 

keinginan untuk 

mendapatkan nilai tinggi, 

nggak mungkin ingin 

mendapatkan nilai yang 

rendah.  Kadang  dia gini, 

kalau nggak bisa, kaya 

ngerjain ulangan gitu, dia 

sih pasrah “ah, ora iso”. 

  

D pernah 

mengalami 

kesulitan dalam 

kegiatan belajar 

nggak karena 

kakinya yang 

sakit? 

Olahraga. Dia tuh pernah 

pengen kumpul sama 

temennya. Temennya kaya 

lari, kaya bermain gitu, 

dia pengen ikut tapi 

dilarang sama guru 

olahraga, takutnya terjadi 

apa-apa, kondisinya nggak 

memungkinkan juga. Ya 

kita mencoba memberi 

nasihat. Kan dibatasi sama 

guru gitu, bolehnya apa 

aja. Kalau permainan yang 

nggak terlalu melelahkan 

dia, boleh ikut. 

  

Hubungan D sama 

temen-temen di 

sekolah gimana? 

Baik, kenal banyak teman.  

Tapi kadang-kadang 

cowok-cowok suka ejekin. 

Kan jalannya D kan nggak 

seperti orang biasa, yang 

ngejekin tuh itu kelas 8 

ada yang ikut-ikutan, 
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ngatain “Hey.,. hey.. 

pinguin-pinguin”, diejekin 

gitu. 

 

Itu juga, kalau di 

lingkungan baru. Kita kan 

pergi kemana, ada acara 

gitu, ke Balikambang, 

Sriwedari gitu, banyak 

yang liatin. Kan pada 

belum tau, pastinya kan 

ini jalannya kenapa tapi 

kita yang udah tau ya 

ginilah adanya. 

Terus gimana sih 

dia menyikapinya? 

Ya kalau menurutnya dia 

itu, orang yang kaya gitu 

malah buat motivasi untuk 

membuktikan kepada dia, 

kalau “aku ini meskipun 

aku cacat, aku bisa kok.” 

  

Bagaimana cara 

mengajar guru-

guru di sekolah 

ini? 

Ada yang memandang 

berbeda antara kita anak 

plus dengan kakak kelas. 

Dibilang dulu ngajar 

kakak kelas gampang, tapi 

ngajar kita susah. 
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Subyek 2 

Wawancara pertama 

Senin, 8 April 2013 

Interviewer Interviewee Koding Keterangan 

Nama kamu siapa? RRR   

Tinggalnya 

dimana 

Puri Sari, deket Paragon.   

Tempat, tanggal 

lahirnya R 

dimana? 

Klaten, 18 99   

Anak ke berapa? Dua, dari 2 bersaudara.   

Berarti anak 

bungsu ya? 

Iya.   

Kaka yang 

pertama? 

Udah kerja.   

Udah kerja, 

dimana? Cowok 

atau cewek? 

Cewek.  

Koordinasi oq, kerjanya 

pindah-pindah gitu oq 

  

Pekerjaan ibu 

sama bapak apa? 

Wiraswasta warung bakmi.    

R suka bantuin  

gitu nggak? 

 Suka.   

Besok cita-citanya 

R apa sih? 

Koki.   

Kenapa? Suka masak oq.   

Suka masak, wuiih 

hebat. Berarti 

teman-temannya 

suka dimasakin 

nggak nih? 

Nggak   

Terus darimana 

belajar masaknya? 

Liat ibu masak.   

Ohh liat ibu He‟em.   
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masak, berarti 

suka bantu ibu 

masak juga ya? 

Berapa besar sih 

keinginan R untuk 

bisa mencapai 

cita-cita itu? 

Pengen sekali. 

Pengen jadi pemasak 

terkenal gitu. 

  

Bagaimana sih 

usaha R untuk bisa 

tercapai cita-

citanya? 

Berdoa, belajar, terus 

membantu orang tua. 

  

Sambil masak-

masak gitu ya, 

supaya makin 

mahir? 

Iya.   

Sering ya tiap hari 

masak-masak 

gitu? 

Sering.   

Biasanya nanya-

nanya ke ibu atau 

lihat sendiri? 

Lihat sendiri.   

Wah keren. Jadi 

kaya otodidak gitu 

ya? 

Iya.   

Terus setiap hari 

kalau pergi 

sekolah ada yang 

dorong gitu 

nggak? 

Kalau ke sekolah berangkat 

ya berangkat, dijemput. 

Kalau di rumah, nggak 

punya temen, kesepian gitu 

tapi kalau mau main, sama 

adik sepupu saya.  

  

Berarti yang 

mendorong, diri 

sendiri? 

Iya?   

Suka pergi ke 

sekolah? 

Suka.   

Kenapa? Ya pengen aja.   

Pengen aja, lebih 

ramai gitu ya? 

Ketemu sama 

temen-temen. 

Iya.   

Kalau tugas 

sekolah, kaya PR 

gitu, gimana? Bisa 

diselesaikan 

dengan baik dan 

tepat waktu 

Setiap hari ya belajar. 

Kadang ya pelajarannya 

agak sulit, kadang ya nggak 

ngerjainPR, kadang nggak 

diberitahu kalau ada PR. 
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nggak? 

Nggak diberitahu 

gimana? 

Saya tuh sering lupa. 

Kadang nggak masuk jadi 

ya kadang nggak ngerjain 

PR. Ya udah dimarahi. 

  

Jadi kalau nggak 

masuk, PRnya 

nggak dikerjain? 

Nggak dikerjain.   

Kalau mbak A 

boleh tau, kenapa 

sering nggak 

masuk? 

Sakit-sakitan terus. B Subyek sering 

mengalami 

kelemahan pada 

fisiknya. 

Sakit apa? Ya macem-macem. Pusing, 

sakit perut, gitu oq. 

  

Kalau boleh tau, 

tangan R kenapa? 

Ada kejadian apa 

gitu? 

Sakit oq. Waktu lahir, udah 

gini oq. 

  

R suka nggak 

belajar? 

Suka belajar, apalagi kalau 

ada temen deket gitu. Jadi 

kalau bingung, bisa tanya 

gitu, tanya bapak gitu. 

  

Ada nggak usaha, 

keinginan untuk 

mendapatkan nilai 

tinggi gitu dalam 

setiap pelajaran? 

Ya harus belajar, 

membanggakan orang tua 

lah. 

Kalau dapat nilai jelek tuh, 

takut, takut dimarahi sama 

orang tua. 

  

Bakat atau 

kemampuan apa 

yang R miliki? 

Buat pantun.   

Gimana cara 

menggalinya? Kok 

bisa sampai buat 

pantun, itu 

gimana? 

Ya liat buku Bahasa 

Indonesia, koran. Sering aku 

baca gitu, tapi ya tak salin. 

  

Udah berapa 

pantun yang udah 

R buat? 

Satu tok.   

Udah ada prestasi 

yang didapat 

belum? 

Belum.   

Pernah mengalami 

kesulitan nggak 

dalam kegiatan 

belajar karena 

Ya kadang sering nggak ikut 

pelajaran olahraga, lari gitu. 

Nggak dibolehin gitu. 
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tangan R yang 

sakit? 

Terus 

mengatasinya? 

Ya lihat-lihat aja.   

Dengan kondisi 

fisik yang seperti 

ini, R merasa 

menghambat cita-

cita dan 

kemampuan 

belajar R nggak? 

Iya.   

Menghambatnya 

gimana? 

Ya sedih.   

Gimana perasaan 

R sekolah di sini? 

Seneng, tapi mau di SMP 10 

ya gak ditrima. Bisanya 

SMP 12 sama 23. Lah 

pilihnya 12 aja, deket oq. 

  

Menurut kamu, 

udah tepat belum 

bersekolah di sini? 

Udah.   

Hubungan R sama 

temen-temen 

sekolah gimana? 

Seneng. Berbagi, saling 

tolong-menolong. 

  

Kalau dengan 

orang-orang 

sekitar rumah 

gimana? Kaya ada 

pandangan negatif 

gitu nggak? 

Nggak ada. Kadang ya 

orang-orang lewat gitu, 

ngeliat gitu. 

  

Terus gimana sih 

kamu 

menyikapinya 

dengan pandangan 

orang seperti itu? 

Ya biarin aja, yang penting 

nanti dibales yang di Atas. 

Yang penting kan meskipun 

aku cacat, tetap berusaha. 

  

Hubungan sama 

keluarga gimana? 

Baik.   

Paling deket sama 

siapa? 

Ibu.   

Cara orang tua 

mendidik kamu 

gimana sih? 

Ya apa? Menasehati nggak 

boleh cape-cape. 

Kadang keras, kadang 

nggak. Kalau neko-neko, 

dimarahi. 

  

Bagaimana orang 

tua mendukung 

kamu dalam 

Ya kalau belajar kelompok, 

pamit boleh, dukung gitu. 

Asal jangan terlalu malam. 
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belajar? 

Menurut kamu, 

kondisi alam di 

sekolah, tempat 

kalian belajar 

gimana? 

Nggak baik.   

Kenapa? Ya kan ganggu. Misalnya 

truk-truk lewat kan asapnya 

masuk kan mengganggu 

pernapasan. 

  

Kalau di rumah? Panas.   

Kondisi seperti 

apa sih yang dapat 

mengganggu 

konsentrasi dan 

kegiatan belajar 

kamu? 

Ya kadang kalau belajar gitu 

kan, tetangga bertengkar 

jadinya males belajar, 

ganggu belajar. 

  

Kalau di sekolah? Kalau lagi mati lampu aja, 

panas. 

  

Menurut kamu, 

suasana dan 

struktur bangunan 

sekolah gimana 

sih? 

Nyaman.   

Fasilitas-fasilitas 

sekolah sudah 

cukup memadai 

dan menunjang 

belum untuk 

kegiatan belajar? 

Udah   

Kamu menyetujui 

semua peraturan 

sekolah nggak? 

Ada yang tidak 

disukai nggak? 

Ada, nggak boleh bawa hp. 

Kan susah hubungi orang 

tua kalau pulang cepat jadi 

kadang jalan. 

  

Mata pelajaran apa 

yang kamu sukai 

dan tidak sukai? 

Yang disukai Bahasa 

Indonesia. Tinggalnya kan 

di Indonesia, bahasanya kan 

nggak sulit, gurunya enak, 

mudah dipahami. Yang 

tidak disukai Matematika, 

sulit. 

  

Cara mengajar 

guru di sekolah ini 

gimana? Apa udah 

sesuai belum 

Udah sesuai mengajarnya 

tapi kadang nggak suka 

kalau lagi ngajar ada kata-

kata inklusi dan plusnya. 

D2 Kata-kata sindiran 

guru membuat 

subyek tidak suka 

mengikuti 
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dengan yang 

kalian ingini? 

pelajaran saat itu. 

Tapi ada nggak 

guru yang 

mengajarnya 

nggak disukai? 

Kesenian Daerah.   

Kenapa? Galak, kalau ulangan tiba-

tiba aja. 

  

Dalam kehidupan 

R, ada nggak suatu 

perubahan yang R 

alami? 

Dulu suka diejek-ejek, 

sekarang udah berani 

berkumpul sama temen-

temen lainnya. Minder gitu 

loh. 

  

Apa berkaitan 

dengan motivasi 

belajar kamu? 

Bisa belajar bareng, bisa 

nanya sama temen. 

  

 

 

Wawancara ke 2 

Kamis, 30 April 2013. Pk 10.18 

 

Interviewer Intervewee Koding Keterangan 

Bagaimana kabarnya 

R? Sehat? 

Sehat.   

Gimana sama teman-

teman? 

Baik.   

Baiknya gimana? Ya sering ajak bicara.   

Siapa yang sering ajak 

bicara? 

Semua.   

Semua? Iya.   

Terus gimana tadi pas 

mau ulangan, 

persiapannya gimana? 

Belajar nggak? 

Belajar.   

Terus belajarnya 

sendiri atau ? 

Sendiri.   

Kalau di rumah, 

gimana sih belajarnya? 

Ya.. apa?.. lebih nyaman kalau sepi gitu, nggak ada yang 

ganggu. 

  

Ohh gitu. Oh ya R mau 

Tanya, dulu kamu 

SDnya dimana sih? 

Di YPAC.  C1 Terjadi perpindahan tempat 

belajar pada subyek, dari 

YPAC ke sekolah umum. 

Ohh,, terus gimana di 

sana? 

Ya enak, pada berteman sama aku.   

Banyak teman ya di 

sana? 

Iya.   
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Sama yang di sini, 

gimana bedanya? 

Bedanya tuh, di sini (sekolah umum) sering nggak 

diajak main, nggak belajar bareng gitu. 
D2 Penerimaan yang kurang dari 

teman-teman sekolahnya 

membuat motivasi belajar 

subyek menurun. 

Ohh kalau di sana 

(YPAC) belajar 

bareng? 

Iya.   

Terus R lebih suka 

belajar bareng sama 

teman-teman gitu? 

Iya.   

Kenapa? Ya biar bisa tanya gitu.    

Ohh gitu. Kalau pas 

belajar di rumah ada 

kesulitan belajar, itu 

gimana?  

Ya tanya.   

Tanya sama siapa? Sama ibu, sama bapak, sama adik. D1 Dukungan keluarga 

memberikan dorongan belajar 

pada subyek. 

Kalau di kelas sukanya 

suasana belajar yang 

seperti apa? 

Nyaman.   

Nyamannya gimana? Ya enak aja, sejuk. Kalau di kelas tuh rame. Ya kadang 

kalau guru pergi tuh, sukanya rame, nggak bisa 

mengerjakan tugas gitu. Kalau guru ada tuh ya dikerjakan 

tugasnya. 

  

Oh kalau nggak ada 

guru, nggak dikerjain?  

 Nggak.   

Kenapa? Nggak tau.   

Hohoho, kok nggak 

tau?.. terus kalau guru-

guru di sini gimana, R? 

Enak. Kalau apa?.. kadang ada yang nggak ngajar, 

kadang pergi terus nggak dikasih tugas. 

  

Nah itu gimana kalau 

nggak dikasih tugas? 

Ya diam aja, daripada rame gitu.   

Terus di kelas kalau 

nggak ada guru, suka 

ngobrol-ngobrol gitu 

nggak sama teman-

teman? 

Iya.   

Siapa duluan yang 

ngajak ngobrol? 

Ya semua.   

R duluan atau teman-

teman dulu? 

Teman-teman dulu.   

 Ohh teman-teman 

duluan, terus kalau pas 

istirahat sekolah 

ngapain?  

Ya di kelas, kadang jajan kadang nggak.    
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 R lebih sukanya 

belajar di YPAC gitu 

atau sekolah umum 

gini? 

YPAC.   

Kenapa?  Suka diajak main bareng, belajar bareng sama 

teman-teman.  

D1 Dukungan teman-teman di 

YPAC dapat memberikan 

dorongan belajar dan 

meningkatkan motivasi 

belajar subyek. 

Di sini? Nggak   

Jadi diam-diam aja 

gitu? 

Iya.   

Kenapa? Semua pada takut.   

Siapa yang pada takut? Teman-teman.   

Takutnya kenapa? Nggak tahu. Kadang ya ajak bicara, kadang nggak gitu. 

Sering oq kaya gitu. 

  

Sering gimana 

maksudnya? 

Besok bicara, besoknya nggak. Kadang.. nggak tentu gitu 

loh. 

  

R nggak coba ajak 

bicara teman-teman 

duluan? 

Ya kadang.   

Terus kalau R ajak 

bicara, mereka gimana? 

Ya dengerin, biasa.   

Ooo..Kalau di rumah, 

sukanya cerita-cerita 

sama siapa? 

Bapak sama ibu. Kadang sama adik sepupu, kadang sama 

kakak gitu 

  

Siapa sih yang paling 

memotivasi dan 

mendorong R dalam 

belajar? 

Orang tua.   

 

Guru Subyek 2 

Rabu, 10 April 2013 

Interviewer Interviewee Koding Keterangan 

Menurut ibu, R ini 

gimana perkembangan 

belajarnya? 

Secara akademis?   

Iya secara akademis. Kalau secara akademis tentunya beda ya sama yang lain, 

nggak bisa disamakan yang penting dia masuk sekolah, 

mau bergaul sama teman-temannya. Kalau akademisnya 

nggak terlalu diutamakan. Orang tuanya juga sudah 

menyadari kalau akademisnya memang agak lemah. 

  

Kalau ibu perhatikan 

selama ini, ada tidak 

semangat R untuk 

Semangat ada.   
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belajar? 

Lalu yang membuat 

akademisnya kurang itu 

apa? 

Kalau menurut saya ini.. dia kesulitan memahami 

pelajaran. Mungkin karena ini, satu kelas itu kan 

heterogen dan dia kan seharusnya diperlakukannya 

khusus tapi kalau misalnya guru mengikuti dia nanti 

teman-teman yang lain kan nggak bisa menyesuaikan jadi 

dia yang harus menyesuaikan. Walaupun teman-teman 

satu kelas juga udah diberi arahan, ada teman yang 

begini, mereka harus lebih  sabar. Kalau dia dapat 

perlakuan khusus, yang lain gak boleh iri atau apa tapi 

tetap dia  sepertinya mau mengejar sama dengan teman-

teman yang lain, agak sulit.  

  

Setiap tugas sekolah 

dia dapat diselesaikan 

dengan baik dan tepat 

waktu gak bu?  

Tugas sekolah . . kalau e.. ada tugas-tugas tertentu yang 

dia nggak bisa, misalnya.. karena saya kan ngajarnya 

bahasa Inggris, dia misalnya harus membuat kalimat itu 

mungkin sulit, tapi asalkan misalnya dia harus bikin 

katanya pendek-pendek masih bisa tapi kalau sudah mulai 

kalimat agak panjang gitu mulai kesulitan.  

  

Kalau ibu perhatikan, 

apa dia menyukai 

belajar? 

Biasa aja sih.   

Apa dia terlihat selalu 

berusaha untuk 

mendapatkan nilai yang 

tinggi dalam setiap 

pelajaran? 

Hmmm.. kalau di setiap mata pelajaran kurang ini ya . . 

tapi kalau pas pelajaran saya, dia tetap ada usaha 

walaupun nanti dia mengalami kesulitan, dia banyak diam 

kadang nggak berani tanya tapi kalau didekati gitu dia ada 

usaha menyelesaikannya. 

  

Ada gak kemampuan/ 

bakat yang R miliki 

kalau ibu perhatikan? 

Yang di luar akademik?   

Iya di luar akademik. Kalau di luar akademik, saya belum melihat.   

Dengan kondisi 

fisiknya yang mungkin 

berbeda dengan orang 

lain, ibu perhatikan 

apakah itu menghambat 

dia dalam mengikuti 

proses atau kegiatan 

belajar? 

Di kegiatan Olahraga aja. 

Kalau di pelajaran yang 

lain gitu mempengaruhi 

nggak dengan kondisi 

fisiknya yang seperti 

itu? 

Kalau pelajaran yang lain . . . tetap mempengaruhi karena 

dia kan tangan ya, jadi kalau ada kegiatan yang 

mengharuskan R tangannya harus saling bekerjasama 

kadang agak kesulitan. Misalnya, mengerjakan yang 

lembaran-lembaran gitu, dia kan harus pegang dengan 

tangan satunya, harus membalik-balik gitu kadang-

kadang kelihatan agak kesusahan. 

  

Bagaimana R Dia sebenarnya sudah terbiasa sih, jadinya ya pokoknya   
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mengatasi kesulitannya 

itu bu? 

pelan-pelan. 

Menurut ibu, 

bersekolah di tempat 

ini sudah tepat bagi R? 

Hmm.. kalau menurut saya .. dia kan nggak akan 

selamanya tinggal di lingkungan yang memaklumi 

dirinya jadi buat saya kalau dia di sini itu salah satu 

langkah supaya dia bisa bersosialisasi.  

Kalau dia di YPAC terus kan lingkungannya selalu 

memaklumi padahal nanti setelah dari YPAC kan nggak 

mungkin dia hidup di lingkungan yang sama. 

  

Jadi bersekolah di sini 

sudah tepat? 

Iya.   

Bagaimana hubungan 

dia dengan guru-guru 

di sini? 

Lebih banyak diam.   

Ohh lebih banyak 

diam, berarti pasif ya? 

Iya, tapi pernah kan sekolah mengedarkan kuesioner, saya 

lihat jawaban dia di pertanyaan apakah kamu minder?  

Dia jawabnya tidak minder, tapi mungkin walaupun dia 

menjawab tidak minder tapi mungkin tetap ada. 

  

Berarti ditutupi gitu ya 

bu? 

 Iya.   

Lalu bagaimana 

hubungannya dengan 

teman-teman? 

Dengan teman, ada beberapa teman yang bisa baik tapi 

ada juga yang dia agak minder. 

Ketika ditanya malah emosi jadi mungkin tergantung 

temannya mengajak ngobrol. 

  

Ada gak kondisi/ 

suasana yang kalau ibu 

perhatikan, dapat 

menganggu proses 

belajar R?  

Kondisi kelas.  

Misalnya dia dengan kondisi itu merasa tertekan, dia 

mulai agak.. apa ya.. kaya semangatnya turun. 

  

Kondisi yang biasanya 

buat dia tertekan itu 

biasanya apa ya bu? 

Misalnya, kalau… kadang kan kalau anak bergaul 

ngomongnya kan asal ceplas-ceplos, kadang dia 

tersinggung. Nah ketika dia tersinggung ini mulai gak 

enak. 

  

Iya, saya dengar juga 

dia sering gak masuk 

ya bu? Itu karena apa 

ya? Sakit? 

Kalau sakitnya itu pernah juga karena diejek teman, terus 

beberapa hari sakit. Terus pernah juga karena belum 

dapat seragam. Kan bergilir, kebetulan dia belum dapat , 

tapi terus setelah udah dapat ya udah. 

  

Berarti ini ya, kalau ada 

sesuatu yang bikin dia 

down terus… 

Langsung sakit. Beberapa hari nggak masuk.   

Terus bagaimana bu 

kalau dia beberapa hari 

nggak  masuk sekolah? 

Tertinggal banyak 

pelajaran atau dia 

berusaha untuk 

Kalau di akademik, dia masuk terus aja tetap ada yang 

ketinggalan apalagi kalau nggak masuk. 
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mengejar? 

Terus selama ini hasil 

belajarnya? 

Hasil belajarnya,, ee.. sama bapak-ibu guru tetap dinilai 

minimal, tapi mungkin karena gini.. kadang kan bapak-

ibu guru menilai dia nggak bisa tapi mau belajar. Jadi 

nggak diberi nilai jatuh tapi pas standar.  

  

Berarti ada pertolongan 

juga dari guru ya ? 

Iya   

Apakah fasilitas-

fasilitas sekolah sudah 

cukup memadai atau 

menunjang anak dalam 

mengikuti kegiatan 

belajar? 

 Kalau secara umum sih, menurut saya sih udah.   

Apakah anak 

menyetujui semua 

peraturan sekolah?  

Peraturan sekolah, di awal ketika mereka masuk sudah 

disampaikan. Terus diberitahukan juga kepada orang tua. 

Orang tua juga mengetahui.  

  

Kalau ibu perhatikan, 

ada tidak peraturan 

sekolah yang tidak 

disukai anak, 

khususnya subyek ini? 

Kalau yang tidak disukai anak sih ada. Kalau untuk 

subyek, sepertinya dia tidak terlalu mempermasalahkan 

peraturan. 

  

Mata pelajaran yang 

kira-kira disukai dan 

tidak disukai subyek 

apa? 

Karena dia banyak diam ya, jadi kadang dia suka atau 

tidak itu kurang ditau. 

  

Jadi emang dia 

cenderung pasif ya bu? 

 Iya.   

Kalau ibu perhatikan, 

apakah ada suatu 

perubahan dalam diri 

subyek selama 

mengikuti kegiatan 

belajar di sekolah?  

Kalau dulu,, hmmm.. dia kan sendirian gitu. Awal masuk 

itu dia pernah duduknya sendiri, tapi makin ke sini udah 

ada teman yang mau deketin. Terus sempat sendiri lagi,, 

ya berubah-ubah gitu. 

  

Apa perubahan itu 

berkaitan dengan 

motivasi belajar 

subyek?  

Hmm,, dengan motivasi belajar… sepertinya kalau ada 

teman, itu lebih memudahkan dia karena kan ada yang 

bantu jadi dia lebih termotivasi kan. 

  

Jadi kalau dilihat gitu, 

motivasi belajarnya dia 

mengalami perubahan 

gitu bu? Atau sama 

saja, atau ada 

peningkatan atau malah 

menurun?  

Asalkan gak ada kondisi yang buat dia tersingggung-

tersinggung itu , dia semakin agak termotivasi. 

  

Jadi tergantung  dari ini 

ya . . . 

Kondisi sekitar.   
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Teman Subyek 2 

Senin, 8 April 2013 

Interviewer Interviewee Koding Keterangan 

Kalau B lihat, 

gimana si R 

belajarnya? 

Selalu 

mengerjakan 

tugas sekolah 

dengan baik dan 

tepat waktu 

nggak? 

R itu orangnya sih sering ya 

ngerjain PR tapi yang nggak 

sering itu . . bolos terus gitu 

loh, nggak sering masuk. 

  

Jadi kalau nggak 

masuk, PR 

nggak dikerjain? 

Nggak dikerjain.   

R suka belajar 

nggak? 

Ya keliatannya sih suka ya 

mbak tapi gimana ya?.. 

Temen-temen tuh kaya nggak 

suka gitu kalau R nanya 

apa?.. 

  

Kenapa? Nggak tau. Temen-temen tuh 

kaya minder deket R, takut. 

  

Kenapa 

takutnya? 

Nggak tau.   

Kalau B lihat, si 

R selalu ada 

usaha untuk 

mendapatkan 

nilai yang tinggi 

nggak? 

Kelihatannya sih juga pengen 

untuk mendapatkan nilai yang 

tinggi tapi ya selama ini sih 

kalau dilihat nilai-nilainya R 

maksimal aja.  Kadang sih 

Metematika dibawah 6, 

dibawah 5 gitu. 

  

R pernah 

mengalami 

kesulitan dalam 

kegiatan belajar 

nggak karena 

kakinya yang 

sakit? 

Kalau pelajaran olahraga gitu, 

R pengen ikut jalan-jalan tapi 

temen-temennya itu  pada 

nggak suka, katanya “R nya 

nggak usah iku aja”, ntar 

diejek-ejekin gitu. Kalau R 

ikut, ntar gimana gitu kata 

temen-temen. 

  

Hubungan R 

sama temen-

temen gimana? 

R tuh sebenernya pengen 

banget ya main sama ya kaya 

kita-kita gitu, tapi temen-

temennya itu nggak mau 

nerima R. Jadi kalau istirahat 

gitu toh, R sendirian gitu, 
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nggak ada yang ngajak, gak 

ada yang mau. 

Kalau B sendiri? Kadang sih nggak, kadang ya 

nggak mau. 

  

Terus gimana 

kalau B liat R 

ini? 

Ya kadang kasian ya, kadang 

diejek-ejek sama cowok-

cowok gitu. Pernah dikata-

katain “R bau, R bau” gitu, 

dijauhin. Sampe R sendirian, 

nangis gitu. 

  

Kondisi seperti 

apa sih yang 

dapat 

mengganggu 

konsentrasi dan 

kegiatan belajar 

R? 

Kadang  masalah pribadi, 

biasanya lagi galau jadi males 

belajar. 

  

Bagaimana cara 

mengajar guru-

guru di sekolah 

ini? 

Yang nggak enaknya itu loh, 

kalau mengajar kalau lagi 

marah, pasti ada kata-kata 

inklusi da plus. 

  

 

Subyek 3 

Wawancara Pertama 

Selasa, 9 April 2013 

Interviewer Interviewee Koding Keterangan 

Namanya siapa? TA.   

Tinggalnya dimana? Yayasan.   

Rumahnya dimana? Depok.   

Terus tanggal, tempat 

lahirnya dimana? 

Bogor, 21 April 1994.   

Berarti mau 19 tahun ya, T? Iya.   

Kenapa sekarang masih 

SMP, T? 
Wah kalau itu mah cuma gara-

gara telat sekolah doang mbak. 

Pas SD, aku tuh 9 tahun baru 

kelas 1 SD. 

A Usianya yang sekarang sudah 

19 tahun dan masih duduk di 

bangku SMP dikarenakan 

keterlambatan kemauan subyek 

untuk bersekolah. 

Kenapa T usia 9 tahun baru 

mau masuk? 

Ya pas itu baru kepikiran mau 

sekolah. 

  

Anak ke berapa nih, dari 

berapa bersaudara? 

Loro tok.   

Anak ke berapa? Terakhir.   

Terus punya kakak ya? 

Cewek atau cowok? 

Cewek lah.   

Udah kerja? Udah. Udah nikah oq.   
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Oh di Depok juga berarti? Iya di Depok.   

Kok jauh banget ya ke sini? 

Merantau. 

Iya lah.   

Mau tanya nih, ibu sama 

bapak kerjanya apa? 

Dagang.    

Dagang apa? Apa ya? Enaknya apa? 

Bapak bakso, ibu jamu. 

  

Besok ke depannya, cita-

citanya apa sih? 
Cita-cita mah banyak. 

Jangan deng, satu aja, nanti bingung. 

D1 Cita-cita menjadi salah satu 

dorongan bagi subyek untuk 

terus belajar. 

Loh gak papa, sebutin aja 

semua cita-cita T. 

Kagak deh, satu aja.  

Apa? Membuka lapangan kerja.   

Maksudnya gimana, 

membuka lapangan kerja? 

Kan punya temen nih, nanti diajakin 

kerja bareng. 

  

Rencananya kerja apa? Belum tau. 

Rencana sih, apa ya? Mungkin kaya 

percetakan. 

  

Percetakan apa? Buku?  Bukan, kaya mug. Kan lumayan tuh.   

Terus seberapa besar 

keinginan T untuk bisa 

mencapai cita-cita itu? 

Belum. 

Nggak ada besar-besarnya saya mah. 

  

Jadi masih kaya biasa aja 

gitu? 

Iya.   

Apa yang sih yang mau 

dilakukan untuk bisa 

mencapai cita-cita itu? 

Kalau aku . . 

Itu juga, sama ini nih TKJ dong. 

Teknik Komunikasi Jaringan. 

  

Ohh, seberapa besar 

keinginan itu? 

 

Gede banget itu mah.   

Terus gimana? Apa yang 

mau dilakuin supaya T bisa 

mencapai cita-cita itu? 

Ya dibiasainlah. 

Kan itu komputer kan, jaringan. Jadi 

ya kita, emang kegiatan ku sehari-

hari paling cuman megang laptop. 

  

Setiap hari, siapa sih yang 

mendorong kamu untuk 

pergi belajar ke sekolah? 

Diri sendiri.   

T menyukai belajar nggak? Ya kalau ada yang ngajari, ya mau. 

Aku belajarnya susah loh. Ora 

mudeng-mudeng.  

  

 

Berarti harus ada yang 

ngajarin gitu? 

Iya, tapi kalau pelajaran sekolah loh. 

Kalau belajar usaha, ya gak lah ya. 

Kalau belajar di sekolah, susah. 

  

Jadi lebih suka belajar yang Iya dong. Kalau belajar materi B Subyek lebih menyukai belaajr 
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praktek langsung, gitu ya? mah kagak ada hasilnya. 

Kalau aku gini, cari temen banyak 

tuh. Temen kita kan dari mana-

mana ada nih, ada yang dari 

desain grafis, atau mana. Kita 

dapat ilmunya dari situ, jadi kita 

langsung praktek. Terus ada 

teman photografer tuh, pernah 

diajarin sama dia jadi bisa, taulah, 

teknik-tekniknya. Kalau saya suka 

belajarnya gitu. Cari teman dulu. 

Kan teman banyak tuh, terus ada 

pengalaman-pengalaman dan 

diceritain. 

keterampilan daripada 

akademis. 

Setiap tugas sekolah bisa 

kamu selesaikan dengan 

baik dan tepat waktu 

nggak? 

Kalau tepat waktu iya, tapi ada 

nggak baiknya. 

Nggak baiknya, tugas kita belum 

selesai, pinjem punya temen. Kan 

tepat waktu. 

  

Kenapa? Nggak mudeng oq.   

Pas dijelasin guru, nggak 

dengerin? 

Tau, kalau pas dijelasin guru tau.   

Ohh, kalau dikasih tugas 

buat ngerjain sendiri nggak 

bisa? 

Nggak bisa.   

Kamu ada keinginan nggak 

atau selalu berusaha untuk 

mendapatkan nilai yang 

tinggi? 

Ada. Bagaimanapun caranya, 

walaupun dengan nyontek. 

  

Kemampuan atau bakat 

yang kamu miliki apa sih? 

Bakat saya mah apa aja dah. 

Benerin Hp bisa, main musik bisa, 

keyboard. Desain bisa.  

Terus MIPA, tapi juara II sih 

kemarin, lomba se-propinsi. 

  

MIPA itu apa? Jawab soal-

soal gitu apa? 

Nggak. 

Jawab soal-soal, terus praktek. 

  

Terus kamu selalu menggali 

potensi yang kamu miliki? 

Kalau di bidang tentang jaringan, 

saya gali terus.  

Kalau yang lain cuma dikit mah, 

cuma sekedar tau lah, ilmu, cuma 

pengalaman. 

  

Prestasi apa saja yang sudah 

kamu capai? 

Lomba desain propinsi, mewakili 

Solo. 

Lomba MIPA. 

Kalau musik, udah pernah ngisi di 

Bali, terus ngisi di opening SIFA 
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internasional, pembukaan paragame. 

Main di depan SBY. 

Sekarang mbak mau tanya, 

sebenarnya yang terjadi 

pada tubuh kalian apa sih? 

Boleh tanya nggak? 

Bawaan lahir aja, udah kaya gini. 

 

  

Terus pernah nggak 

mengalami kesulitan dalam 

kegiatan belajar T, nggak? 

Kalau belajar mah sebenarnya sih, 

nggak lah. 

  

Bagaimana perasaan kamu 

menempuh pendidikan di 

yayasan? 

Biasa aja. 

Kayanya lebih enak di luar sih. 

  

Kenapa? Temennya lebih banyak.   

Di sini kan banyak juga. Kurang. 

Kalau di sini gini, ini kalau saya ya.. 

Kalau yang lain kan mungkin pada 

gak mau sekolah di luar, mungkin 

gak semua anak nih, mungkin malu 

apa gimana. Kalau saya mah gini, 

kalau bisa kita lebih kenal orang 

banyak  di luar. Jadi nanti kita kan 

apa.. bersosialisasinya gampang. 

Orang mau bilang apa, bilang aja.   

  

Terus, menurut kamu udah 

tepat belum bersekolah di 

sini 

Mungkin kalau masih SD, SMP 

tepat ya, mungkin kalau udah 

SMA kalau bisa keluarlah.. 

hitung-hitung cari pengalaman. 

D2 Pengalaman yang kurang 

membuat subyek ingin belajar 

di luar yayasan. 

Hubungan kamu dengan 

guru-guru di sekolah ini 

gimana? 

Guru? kalau yang lebih tua ya sopan. 

Kalau yang agak muda ya.. 

bercanda-candain dikit 

  

Bagaimana orang-orang di 

sekitar kamu (terutama di 

lingkungan kamu tinggal), 

kalau kamu lihat , 

memandang kamu? 

 

Biasa aja sih. Saya mah dari kecil 

bersosialisasi sama orang mah dari 

kecil, jadi.. Iyalah namanya orang 

kan ada yang bilang macam-

macam kan, jadi ya biasa aja. 
Semua kan sama. Orang yang normal 

tetap aja juga diomongin orang, 

kelakuannya kaya gimana, iya kan. 

Berarti semuanya sama. 

 

 

  

D2 Pandangan negatif orang lain 

kadang masih subyek 

dapatkan. 

Pernah ini gak, dapat 

pandangan negatif dari 

orang? 

Pernah. 

Kalau saya sih, mungkin yang lihat 

cuman.. gimana yaa.. Oh kalau di 

Solo sosialisasinya antara difable dan 
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orang umum udah bagus, cuman di 

apa.. kota-kota lain aja yang belum. 

Gimana kamu 

menyikapinya kalau orang 

mandang kamu negatif?  

Biasa aja. Koncoku sangar.   

Kenapa? Ohh berarti 

konconya yang marah-

marah? 

Ho‟oh ik. Diprotes og.   

Oh ya? Diapain?  Di mall itu og. Dia bilang “Biasa 

wae kalau lihat. Emang temen gue 

tontonan? Ya kalau gua artis sih gpp, 

ya udah liatin aja dah, foto foto.”  

Digitu-gituin. 

  

Padahal kamu diem aja ya?  Iya. Malu sendiri dia. Kalau temen 

saya mah gila gilaan semua, 

slengean. Jadi dia protes tapi dia lucu 

gitu lho. 

  

Ohh gitu.  

Kalau di keluarga paling 

deket sama siapa? 

 

Paling dekat sama bapak. Ibu mah 

bawel. 

  

Cara orang tua kamu 

mendidik kamu gimana sih? 

 

Kalau aku sih orang tua kasih 

kebebasan, yang penting yang positif 

aja. Masak bebas yang negatif kan 

gak boleh kan. 

 

  

Bagaimana suasana dan 

struktur bangunan sekolah 

menurut kamu? 

 

Bangunan tua.  

 

  

Apakah fasilitas-fasilitas 

sekolah sudah cukup 

memadai dan menunjang 

kamu dalam mengikuti 

pelajaran di sekolah? 

 

Udahlah.  

 

  

Apakah kamu menyetujui 

semua peraturan sekolah? 

Adakah yang tidak kamu 

sukai? 

 

Kalau peraturan sekolah setuju, tapi 

peraturan yayasan ada yang tidak 

disetujui.  

 

  

Peraturan yang mana yang 

tidak disukai? 

Kalau aku sih, pas kita keluar nih. 

Cuma ke depan doang, kita harus 

dikawal. Misalnya ke Grand Mall 

sama temen, itu harus dikawal 

pengasuh. Terlalu dijagain. 

Sebenarnya kita kalau di dalam terus 
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kan gak dapat pengalaman, mana 

betah gitu di dalam terus. 

Masalahnya nih anak-anak masih ada 

yang suka bohong kalau keluar  

Mata pelajaran apa yang 

kamu sukai dan tidak sukai? 

 

Kalau saya sih sebenarnya sama 

pelajaran suka tapi tuh  mau bawanya 

di sini (yayasan) tuh susah karena 

gak ada yang ngajarin kan. Jadi aku 

yang gak suka bahasa Inggris aja. 

 

  

Kenapa? Susah.. mau belajar, bahasa Inggris. 

Ngartiinnya gimana?.. 

  

Bagaimana cara mengajar 

guru di sekolah ini? Apakah 

sudah sesuai dengan yang 

kamu inginkan? 

Kalau guru mah udah. Kalau 

pengasuh kurang, kurang kasih 

semangat. Mungkin karena 

pengasuhnya dikit kali yaa. 

 

  

Adakah guru yang cara 

mengajarnya kurang kamu 

sukai?  

 

Agama.   

Kenapa? Gurunya kan kurang gaul, jadi dia 

mau tau tentang hp. Pas mata 

pelajaran, nanyanya tentang hp. 

Terus pernah tidur di kelas. 

 

  

Pernah gak terjadi suatu 

perubahan besar dalam 

hidup kamu? 

 

Bisa lebih ngertiin orang tua aja. 
Ya mungkin karena perkembangan 

dewasa kan. 

 

C2 Semakin dewasa, subyek bisa 

lebih mengerti orang tua. 

Lebih ngertiin gimana? Dulu aja kalau minta apa-apa gak 

dibeliin, nesu. Harus dapat, kalau 

gak dapat awas aja. 

  

Kalau sekarang udah bisa 

lebih ngerti, terima? 

Dikit.   

Terus perubahan yang kamu 

alami ini, berkaitan gak 

dengan motivasi belajar 

kamu? 

 

Kalau mikir sih ada, tapi kalau mau 

lakuin susah. Kalau gak belajar, 

jauh-jauh dibiayain orang tua gitu 

kan. Kita mikir, tapi kita mau lakuin 

berat. 

 

  

Kenapa? Gak tau dah. Males kan. 

 

  

Kenapa males? Kan ada 

teman-teman sekalian ikut 

belajar. 

Temen- temen aja sama. Ya udah.. 

karena kalau aku gini, karena gak 

ada yang ngajarin aja. Kalau ada 
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yang ngajarin bisa. 

 

Wawancara ke 2 

7 May 2013 Pk. 17.23 

Interviewer Interviewee Koding Keterangan 

T, SD kan juga di 

YPAC ya? 

Iya   

Bagaimana 

perbedaan waktu 

di SD dan SMP? 

Ya beda lah.    

Gimana bedanya? Pelajarannya lebih 

gampang SD. SD aku 

rangking terus loh. 

  

Kalau SMP 

nggak? 

Nggak.   

Kenapa? Ada faktor, tapi aku 

nggak tau faktornya 

apa?. 

  

Masak nggak 

tahu? 

Nggak tau, bingung 

aku. 

  

Motivasi 

belajarnya lebih 

yang mana, SD 

atau SMP? 

SD lah. Masalahnya 

kalau SD kan masih 

semangat-

semangatnya.  

  

Hmm.. terus? Ya kalau SMP sih 

sebenarnya ada 

semangat, cuman 

jarang aja muncul. 

  

Kenapa? Males.   

Kenapa males? 

Sebenarnya yang 

menyebabkan 

malas 

mengerjakan 

tugas itu, apa sih? 

Nggak ada yang 

ngajarin. 

D2 Kurang dukungan 

dari orang lain 

yang dapat 

mengajarinya 

membuat subyek 

malas belajar.  

Di yayasan ini? Iya.   

Ohh.. berarti 

kurang ada yang 

mendorong ya? 

Iya, kurang ada yang 

dorong. 

D2 Kurang dukungan 

dalam belajar. 

Kenapa nggak 

nanya-nanya ke 

guru saat masih di 

sekolah? 

Kadang nanya.   

Kan kamu dari 

SD sampai SMP 

Kalau rasa jenuh itu 

pasti ada. 

B Subyek merasa 

jenuh terus-
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di yayasan, ada 

rasa kejenuhan 

gitu nggak? 

menerus berada di 

yayasan. 

Kenapa? Bosan.   

Bosannya? Ya masak di dalam 

terus. 

  

Gitu? He‟em lah.   

Lah emang nggak 

boleh keluar? 

Boleh.   

Lah terus? Nggak kaya yang lain. 

Ya maksudnya, kalau 

aku kan senangnya di 

luar. 

  

Terus maksudnya 

yang bikin kamu 

jenuh apa sih? 

Bad mood lah.   

Apa yang bikin 

bad mood? 

Apa ya? 

Ya kadang butuh 

teman aja, butuh teman 

baru aja. 

  

Ohh gitu. Berarti 

dari dulu 

temannya ini-ini 

aja? 

Ya nggak. 

Masalahnya pada sibuk 

sendiri-sendiri. Kadang 

beda ininya . . beda 

sifat.  Bukan beda sifat 

sih, beda al.. masak 

beda aliran. Beda apa 

ya? Ya nggak.. nggak.. 

nggak.. kurang klop 

lah gitu.  

  

Terus kalau SMA 

ada keinginan 

keluar dari sini? 

Ke sekolah umum 

gitu? 

Iya lah.   

Tapi kamu tahu 

nggak sih nanti 

kalau di sekolah 

umum gimana? 

Tahu lah, dikit.   

Terus? Tapi tetap 

pengen ya ke 

sekolah umum, 

nambah 

pengalaman gitu? 

Itu tahu.   

Motivasi belajar 

dari SD sampai 

Kalau SD mah, 

mungkin karena kita 

D1 Dukungan kakak 

kelas dan teman-
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SMP gimana? 

Meningkat atau 

menurun? 

banyak apa ya? Dulu 

banyak temennya lah. 

Kalau SD kan banyak 

yang ngajarin dulu, 

sama kakak-kakak 

kelas. 

teman yang dapat 

mengajarinya 

membuat motivasi 

belajar subyek 

meningkat. 

Kalau di SMP, 

kakak kelasnya 

nggak ngajarin?  

Kagak ada lah.   

Kenapa? Kagak ada lah, yang 

paling tinggi aku kok. 

  

Waktu kelas 1, 2? Ada, ada yang 

ngajarin. 

  

Loh berarti kamu 

malas belajarnya 

kelas 3 ini dong? 

Kalau aku kelas 

duanya, kelas satunya, 

jarang. Ngerjain tugas 

tapi jarang. Kalau 

kelas duanya, inget 

orang tua aja, sama 

kelas tiga, udah. 

D1 Dukungan keluarga 

yang mendorong 

subyrk untuk tetap 

belajar di yayasan. 

Ohh jadi inget 

orang tua, jadi 

harus belajar 

gitu? 

Masak jauh-jauh di 

sekolahin, enak-

enakan. 

D1 Dukungan keluarga 

yang mendorong 

subyrk untuk tetap 

belajar di yayasan. 

Hubungan kamu 

sama keluarga 

gimana sih? 

Ceritain dong. 

Hubungan biasa aja.   

Kamu kan dari 

SD di sini, 

ketemunya 

kapan? 

Kalau aku suruh 

jangan sering-sering. 

Paling pas lebaran 

balik. 

  

Kenapa? Jagain kalau sering-

sering. Ntar aku mau 

beli apa, harus 

keturutan. Jadi 

senengnya jagain orang 

tua, nggak manja lah.  

  

Hubungan kamu 

dengan keluarga 

gimana sih? 

Kamu dimanjain? 

Dimanja, kan anak 

terakhir kan.  

  

Dimanjainnya 

gimana? Apa-apa 

dibeliin gitu? 

Iya kaya gitu.   

Deket nggak sih Deket lah.    
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sama keluarga? 

Paling dekat sama 

siapa? 

Bapak kali. Enak, apa-

apa dibeliin. 

  

Kan kamu 

kayanya lebih 

suka belajar 

keterampilan gitu 

ya? 

He‟em.   

Nah kalau di 

kelas, yang bisa 

bikin kamu 

seneng, motivasi 

belajar gitu apa 

sih? 

Kadang kata-kata 

teman. Ada kata-kata 

dari teman, tapi aku 

lupa kata-katanya. 

  

Terus yang bisa 

bikin kamu 

konsentrasi dan 

kegiatan 

belajarmu apa? 

Teknologi. Iya lah, 

hp. 

D2 Teknologi, seperti 

Handphopne dapat 

mengganggu 

konsentrasi belajar 

subyek. Subyek 

menjadi lebih 

tertarik pada 

handphone 

daripada belajar. 

Ohh jadi main hp. 

Kenapa Hpnya 

nggak disimpan 

dulu? 

Nggak.lah, males.   

Sekarang kalau 

dibandingin SD 

dengan SMP, 

motivasi 

belajarnya 

grafiknya 

gimana? 

Meningkat atau 

menurun? 

Naik-turun.  

Mungkin lebih tinggi 

SD dikit. 

B Motivasi belajar 

subyek saat SD 

tinggi. 

Kenapa sih? Apa 

karena kamu ini 

ya, SD dan SMP 

kamu di sini 

jenuh jadi 

motivasi 

belajarnya 

menurun?  

Ya mungkin. Bisa juga 

faktor lain. 

Tuh ketemu tuh. 

 

 Jenuh. 

Yang bikin jenuh 

apa?  

Iya.  Pengalaman 

kurang. 
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Pengalamannya 

biasa aja, sama 

aja? 

Kalau di SD? Kalau di SD, kalau 

belajar disuruh-

suruh sama anak-

anak PKL. 

D1 Dukungan 

mahasiswa PKL, 

memotivasi belajar 

subyek. 

Jadi mereka yang 

dorong, ngajarin 

belajar gitu? 

Dulu waktu kelas 6 

sempat agak ngedown 

kan, abis itu ada anak 

PKL, cewek kan. Dia 

aja yang mau dorong 

belajar. 

D1 Dukungan 

mahasiswa PKL. 

Dorongnya 

gimana? 
Ya dia kan mau 

ngajarin, daripada 

yang lain kan praktek 

terus udah. Kalau 

menurut aku, dia 

anak yang benar-

benar mau 

mengetahui bnget 

YPAC. Kalau yang 

lain sih nggak. 

D1 Dukungan 

mahasiswa PKL. 

 

Guru Subyek 3 

Kamis, 2 Mei 2013 

Interviewer Interviewee Koding Keterangan 

Menurut miss E, T 

kalau belajar 

bagaimana? 

Kalau T itu, dia bukan tipikal anak yang 

anteng gitu.  Jadi kita nggak bisa maksa T 

itu fokus, mesti duduk .. nggak bisa. Dia 

nanti malah bergerak, nggak nangkep gitu. 

Jadi sebenarnya Tegar tuh cenderung kalau 

belajar disambi main pensil,  sambil 

gocekin temannya.  

  

Kalau menurut 

pengamatan miss, apa 

dia suka belajar? 

Eee.. tergantung mata pelajaran apa? 

Misalnya yang dia suka, dia mood , iya tapi 

kalau misalnya nggak ya susah. Kita harus 

cari perhatiannya dia dulu”ini loh 

menariknya di sini”, pasti dia mau.  

  

Mata pelajaran yang 

dia suka apa? 

Matematika, dia suka. Cuman kan 

sekarang ini, dia lebih banyak, maksudnya 

dia lebih suka ke IT. 

  

Kalau yang tidak 

disukai? 

Bahasa . .. gitu-gitu. Pokoknya yang perlu 

teks banyak, dia gak suka. 

  

Lalu kalau miss 

perhatikan, apakah 

Nggak sama sekali.    
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dengan kondisi fisik 

subyek yang seperti ini 

menghambat proses 

belajarnya? 

Apa dia selalu berusaha 

untuk mendapat nilai 

yang tinggi? 

Hee,, ya itu. Untuk pelajaran yang dia 

suka, iya tapi kalau nggak, haduh 

motivasinya itu kurang.   

  

Berati dia harus 

menyukai dulu? 

Iya. Dia suka, tertarik baru dia “he‟e mau” 

gitu.  

  

Terus bagaimana 

dengan nilai-nilainya? 

Ee.. kalau nilai-nilainya sih.. ya itu tadi. 

Dia tidak suka, dia tidak tertarik, motivasi 

belajarnya kurang, ya untuk mata pelajaran 

yang dia tidak sukai cenderung jeblok. 

Misalnya bahasa Indonesia nih. Bahasa 

Indonesia kan bacaannya panjang-panjang, 

begitu lihat soalnya udah malas jadi udah 

yang “ya udah lah” gitu. 

  

Menurut miss, apa 

sekolah di YPAC ini 

sudah tepat bagi 

subyek? 

Tepat, karena dia itu. . kalau kita kan satu 

kelas cuman berenam jadi guru itu bisa 

fokus sama setiap anak gitu. Seandainya 

kelasnya besar dengan kondisi belajarnya 

dia yang seperti itu, malah kadang-kadang 

yang ada ngurusin temannya. Temannya 

yang ini dikomentarin, yang ini 

dikomentarin.  

  

Terus apakah fasilitas 

di sekolah ini sudah 

cukup memadai dan 

menunjang kegiatan 

belajar anak? 

Sudah.   

Bagaimana hubungan T 

dengan teman-teman? 

Ee.. bagus karena jiwa pemimpinnya T ini 

kan kelihatan sekali, jadi teman-temannya 

itu cenderung nurut kalau sama dia 

  

Lalu kalau dengan 

guru-gurunya? 

Kalau dengan guru-guru, bagus. Dia bagus. 

Dia mudah dekat kan sama orang, 

termasuk sama guru-guru. Sama orang-

orang di luar YPAC pun, dia adaptasinya 

bagus.  

  

Kalau miss perhatikan, 

ada tidak  suatu 

perubahan dalam diri T 

selama dia mengikuti 

belajar di YPAC? 

Oo, kalau perubahan ada ya. Jadi terutama 

karena saya kan wali kelasnya dia di kelas 

3, dia sekarang udah bayangan kan UN, 

harus melanjutkan ke jenjang yang lebih 

tinggi, ya lebih fokus. Motivasinya lebih 

aja gitu loh dibandingkan sama yang dulu. 

Kalau yang dulu mungkin lebih banyak 

ketawa-ketiwinya. 
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Apa perubahannya itu 

berkaitan dengan 

motivasi belajarnya? 

Iya, karena apa? karena kan istilahnya 

hmm.. ada pemacunya. Dia tau kan kalau 

UN gak lulus, otomatis dia akan susah 

masuk ke jenjang berikutnya padahal kan 

kalau ditanya, dia pengen bisa masuknya 

ke SMK. Ya kan batu loncatannya ya si 

UN ini dulu kan, nah dari situ dia mulai 

lebih termotivasi.   

  

Berarti perubahannya 

itu pas kelas 3 ini aja, 

karena UN‟y itu aja? 

Emm,, lebih banyaknya di situ.   

Kalau miss perhatikan, 

kondisi atau suasana 

seperti apa yang dapat 

mengganggu 

konsentrasi dan proses 

belajarnya T? 

Ee.. kalau ada teman yang dekat sama dia. 

Jadi kalau misalnya temen yang dia deket, 

dia cenderung pilih ngobrol daripada 

ngerjain tugas. Jadi kaya gitu. Terus T itu 

kan suka komentar jadi ada apa sedikit, 

dikomentari. Ada apa sedikit dikomentari, 

gitu. Jadi dikondisikan, kaya misalnya gak 

banyak orang lewat atau apa. Dia diberi 

musik, itu malah lebih ok.   

  

Biasanya tuh yang 

sering dikomentari 

apa? 

Banyak. Apa gitu, kaya misalnya 

mendung. Tiba-tiba mendung gitu kan, “eh 

mendung toh”. Ini nih nih . . Kadang suka 

komentar. Ada orang lewat, dikomentari 

sama dia. Temennya lagi apa, dikomentari.  

  

Tapi nggak 

mengganggu ya? 

Emm,, lumayan. Yang penting kita bisa 

ngecut komentarnya itu. Kalau gak dicut, 

teruuss. 

  

Tapi dia selama ini gak 

ketinggalan pelajaran 

gitu kan? Bisa 

mengikuti?  

Bisa.   

Apakah setiap tugas 

sekolah bisa 

diselesaikan T dengan 

baik dan tepat waktu? 

Kalau T itu, untuk tugas kurang begitu 

mau mengerjakan. Jadi begini.. T itu 

prinsipnya kalau untuk pelajaran yang 

tidak begitu dia suka ya “sebenarnya aku 

mudeng” , kalau PR begitu hampir tidak 

pernah. Setahu saya ya, hampir tidak 

pernah dikerjakan. Mungkin karena 

motivasinya nggak ada yang ngoyak-

ngoyak. 

  

Tapi apakah pihak 

sekolah tidak 

memberikan 

konsekuensi jika siswa 

tidak mengerjakan 

Sudah. Kita sudah kan istilahnya . . tapi 

pada akhirnya kita cari cara gitu 

bagaimana PR itu kita bikin gak yang 

hanya mengerjakan soal. Anak-anak itu 

lebih tertarik pada tugas yang membuat 
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tugas? sesuatu daripada tugas yang mengerjakan 

soal.  

Tadi miss katakan 

bahwa T sering bahkan 

hampir tidak pernah 

mengerjakan PR, 

kenapa itu bisa terjadi 

padahal kan mungkin 

sudah ada 

konsekuensinya? 

Ketika T itu pulang sekolah, dia lebih 

cenderung.. dia belajar tapi bukan belajar 

apa yang sudah dipelajari di sekolah, dia 

ulang gitu, bukan. Dia belajarnya suka e.. 

desain grafis. Dia fokus ke situ. Jadi di luar 

sekolah, dia fokus ke situ. 

  

Berarti secara 

keseluruhan, motivasi 

belajarnya dia menurut 

miss bagaimana?  

Lumayan. Untuk sekarang ini, lumayan.    

Hal-hal apa saja yang 

bisa mendorong 

motivasi belajarnya? 

Eemm.. jadi T ini kan orangnya dia tuh 

kaya.. dia perlu orang yang dianggap 

contoh . Kan teman-temannya dia banyak, 

anak-anak UNS, anak-anak ISI. Nah 

dengan bergaul dengan teman-temannya 

itu, dia jadi punya bayangan kalau aku 

pengen seperti mereka, gitu kan. Jadi ada 

sosok nyata yang dilihat. Dia bisa lihat, dia 

bisa tanya-tanya, nah dia termotivasi. 

Kalau kita cerita tentang pahlawan, atau 

misalnya pak Habibie lah, dia belum 

pernah ketemu orangnya nah itu agak 

susah. Kasih orangnya, ketemu orangnya, 

orangnya disuruh cerita, iya dia mau .. jadi 

lebih termotivasi. 

 

  

 

 

Teman Subyek 3 

Kamis, 16 Mei 2013 

Interviewer Interviewee Koding Keterangan 

B kan teman 

sekelasnya T, 

kalau dilihat 

selama ini kondisi 

fisik T yang 

sekarang ini 

menghambat dia 

atau membuat dia 

mengalami 

kesulitan belajar 

nggak? 

Nggak. Bisa kaya 

orang normal. 
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Setiap tugas 

sekolah, bisa 

diselesaikan T 

dengan baik dan 

tepat waktu 

nggak? 

Belum.   

Nggak bisa? 

Kenapa itu 

biasanya? 

Ya ada kesibukan 

yang lain. 

  

Seperti apa? Ya latihan musik.   

Oh jadi dia suka 

terabaikan tugas 

sekolahnya gitu? 

Nggak.   

Lah terus? Yang penting sekolah 

dulu, terus musik. 

Dua-duanya 

diselesaikan 

  

Oh, tapi selama 

ini tugas 

sekolahnya bisa 

diselesaikan 

dengan baik dan 

tepat waktu 

nggak? 

Iya.   

Tapi kok tadi B 

bilangnya belum. 

Sebenarnya 

gimana? 

Hehe.. Hmm gimana 

ya?..  

  

Hehe. Mungkin 

bisa tapi belum 

maksimal gitu ya? 

Iyaa.. belum 

maksimal. 

  

Kalau B lihat, dia 

suka belajar 

nggak? 

Ya.. ya.. kadang suka 

kadang nggak. 

  

Kalau B lihat, 

kemampuan atau 

bakat apa yang 

dimiliki T? 

main keyboard, IT, 

musik. 

  

Terus dia selalu 

menggali 

potensinya 

nggak? 

Iya.   

Caranya 

bagaimana? 

Terus berusaha.   

Ada gak sih 

prestasi yang 

Ada. Kemaren.. tahun 

berapa ya?.. Juara 
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dihasilkan T 

karena potensi 

yang dimilikinya? 

IPA. Ikut lomba 

desain grafis, ngisi 

acara perkusi. 

Menurut B udah 

tepat belum T 

bersekolah di 

sini? 

Tepat, karena di sini 

belajar di.. apa.. 

belajarnya gak 

sendirian, dituntun 

gurunya. Kalau di luar 

itu gak dituntun 

gurunya, kalau di sini 

dituntun gurunya terus 

biar bisa.  

  

Ohh, didorong 

terus ya. Terus 

hubungan dia 

sama guru-guru di 

sekolah gimana 

sih? 

Yaa.. hubungannya ya 

baik. 

  

Kalau 

hubungannya 

sama teman-

temannya? 

Baik.    

Gimana sih T di 

mata teman-

teman? 

Baik, gak nakal. Gak 

memikirkan diri 

sendiri, memikirkan 

teman-temannya. 

Enak orangnya. 

  

Memikirkan 

teman-temannya 

itu bagaimana? 

Ya kalau apa-apa, 

“Ayo..ayo..”. 

  

Oh didorong-

dorong, diberi 

semangat gitu ya? 

Iya.   

Kondisi atau 

situasi seperti apa 

sih yang dapat 

mengganggu 

konsentrasi atau 

kegiatan belajar 

T, kaya di kelas 

misalnya? 

HP. Kalau lagi belajar, 

terus ada yang sms, 

dibuka.  

  

Langsung dibuka, 

terus belajarnya 

terganggu gitu? 

Iya.   

Apa fasilitas 

sekolah sudah 

Cukup.   
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cukup memadai 

dan menunjang 

kalian dalam 

mengikuti 

pelajaran di 

sekolah?  

Udah cukup 

memadai ya? 

Udah cukup 

lengkap ya? 

Iya.   

Secara 

keseluruhan, 

kalau B lihat 

bagaimana sih 

motivasi 

belajarnya T? 

Biasa.    

 

Subyek 4 

Wawancara Pertama 

Selasa, 9 April 2013 

Interviewer Interviewee Koding Keterangan 

Namanya siapa? WR   

Tinggalnya dimana? Yayasan.   

Rumahnya dimana? Ambarawa.   

Tempat, tanggal lahirnya 

dimana? 

Semarang, tanggal 9 Januari 1998.   

Anak ke berapa nih, dari 

berapa bersaudara? 

Tunggal.   

Ohh anak tunggal. Satu-

satunya berarti. 

Iyah.   

Mau tanya nih, ibu sama 

bapak kerjanya apa? 

Swasta. 

Kalau ibu di restoran, bapak di pabrik. 

  

Besok ke depannya, W 

cita-citanya apa? 

Apa ya? 

Nggak tau. 

  

Kok nggak tau?  

Ke depannya mungkin ada 

“Aku besok gede, pengen 

ini ah, mau jadi ini ah..” 

atau apa gitu? 

Emm.. belum tau sih.   

Tapi udah ada belum kaya 

angan-angan gitu? 

Pastinya udah ada dong. 

Belom, masih bingung.   

Setiap hari, siapa sih yang 

mendorong kamu untuk 

pergi belajar ke sekolah? 

Diri sendiri.   



194 
 

Suka belajar nggak? Ya kalau ditekuni, suka sih.  

Aku nggak tekun kalau belajar. 

  

Setiap tugas sekolah dapat 

kamu selesaikan dengan 

baik dan tepat waktu 

nggak? 

Nggak, jujur nggak.   

Kenapa, W? Kadang kan kalau guru pergi gitu ya, 

tugas nggak dikerjain.  

 

  

Ooo,, kenapa? Karena apa ya? Kadang males, nggak 

ngerti materi. 

  

Kamu ada keinginan 

nggak atau selalu berusaha 

untuk mendapatkan nilai 

yang tinggi? 

Ya kalau keinginan ya pasti. 

Tapi belum 100% semua pelajaran 

bisa mendapat nilai yang maksimal. 

  

Bakat atau kemampuan 

yang kamu miliki apa sih? 

Emm, apa ya? 

Baca puisi, udah itu aja. 

  

Kamu selalu menggali 

potensi yang kamu miliki 

itu nggak? 

Ya kadang kalau lagi mood ya bisa 

bikin puisi. 

  

Terus udah ada prestasi 

yang dihasilkan belum 

dari kemampuan yang 

kamu miliki itu.  

Alhamdulillah udah. 

Kemarin 2012 ikut lomba buat dan 

baca puisi se-Jawa Tengah, 

Alhamdulillah menang juara I. 

  

Sekarang mbak mau 

tanya, sebenarnya yang 

terjadi pada tubuh kalian 

apa sih? Boleh tanya 

nggak? 

Kalau aku sih gara- gara ibu dulu jatoh 

(waktu hamil), pendarahan, prematur. 

  

Akibatnya? Nggak bisa jalan.   

W pernah mengalami 

kesulitan nggak dalam 

mengikuti kegiatan belajar 

di sekolah dengan kondisi 

fisik yang seperti ini? 

Nggak ada.   

Kalau pelajaran Olahraga 

gitu, ada? 

Dulu kan kalau di umum, jarang ikut. 

Kalau di yayasan, senam bareng di 

kursi roda aja. 

  

Bagaimana perasaan kamu 

menempuh pendidikan di 

yayasan? 

Rasanya... apa ya? 

Rasanya ya emm seneng. Senengnya 

banyak temen dari berbagai daerah, 

banyak pengalaman. 

  

Menurut kamu udah tepat 

belum kamu bersekolaha 

di yayasan? 

Kalau tepat sih belum ya. 

Dulu kecilnya, pengennya SD,SMP, 

SMA di umum semua. Terus SMPnya 

di SLB, ya udahlah. 
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Kenapa kok ngerasa 

nggak tepat? 

Apa ya? 

Sebenarnya di sini sekalian berobat. 

D1 Lingkungan belajar mendukung. 

Nggak tepatnya kenapa? Apa ya? Bingung. 

Pengennya ke umum lagi. 

  

Hubungan kamu dengan 

guru-guru di sekolah ini 

gimana? 

 

Emm.. kalau hubungan dengan guru 

sih, baik sih. Kalau Hubungan sama 

guru sih ya kaya di sekolah umum aja. 

  

Terus kalau hubungan 

kamu dengan teman-

teman sekolah dan 

sekelas? 

 

Emm.. bercanda, baik, deket.   

Bagaimana orang-orang di 

sekitar kamu (terutama di 

lingkungan kamu tinggal), 

kalau kamu lihat , 

memandang kamu? 

 

 

Ya kan di sini yayasannya udah.. e 

buat anak yang seperti ini jadi udah 

biasa aja. 

 

  

Pernah gak dapat 

pandangan negatif yang 

kamu terima? 

 

Ya sih banyak, orang luar.   

Orang luar berarti ya, 

gimana mereka? 

Ehm,, mungkin kalau ngeliat kita 

keluar gitu, ih pake kursi roda, ih pake 

ini.  

 

  

Terus bagaimana kamu 

menyikapinya? 

 

Ya udahlah terima aja, orang ini 

adanya. 

  

Hubungan kamu dengan 

kelauarga gimana? Baik? 

dengan ayah, ibu, saudara, 

kakak, adik? 

Hmmm.. lingkungan sama keluarga 

hmm baik sih, baik. Sama ibu, bapak, 

baik sekali. 

 

  

Terus paling dekat sama 

siapa? 

 

Aku paling deket sih sama bapak. 

 

  

Cara orang tua kamu 

mendidik kamu gimana 

sih? 

 

Kalau harus ngikutin maunya orang 

tua sih itu pasti, namanya juga 

orangtua, tapi tetap dikasih  

kebebasanlah tapi gak bebas banget-

banget, masih di dalam batasan. 

  

Bagaimana keluarga 

memberikan dukungannya 

Selalu dikontrol lewat telpon, tanya 

udah belajar belum. 
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kepada kamu dalam hal 

belajar? 

 

 

Kondisi/ suasana seperti 

apa yang dapat 

mengganggu konsentrasi 

dan proses belajar kamu? 

Pas mati lampu,, jadi gak bisa belajar 

kan gelap. 

 

  

Emang sering mati lampu 

ya di sini? 

Gak, jarang.    

Bagaimana suasana dan 

struktur bangunan sekolah 

menurut kamu? 

 

Ini kan bangunan sekolahnya udah 

banyak sekali yang diperbaharui. 

 

  

Apakah fasilitas-fasilitas 

sekolah sudah cukup 

memadai dan menunjang 

kamu dalam mengikuti 

pelajaran di sekolah? 

 

Sudah.   

Apakah kamu menyetujui 

semua peraturan sekolah? 

Adakah yang tidak kamu 

sukai? 

 

Peraturan sekolah setuju, tapi kalau di 

yayasan, ada. 

  

Apa itu? Kalau keluar harus dikawal. Kan 

bosen kalau di dalem yayasan terus. 

 

  

Mata pelajaran apa yang 

kamu sukai dan tidak 

sukai? 

 

Kalau yang gak tak sukai, Matematika. 

 

  

Kenapa? Pusing.   

Yang disukai apa? Bahasa Indonesia.   

Kenapa? Apa ya? Karena kan sama kaya bahasa 

kita. 

  

Bagaimana cara mengajar 

guru di sekolah ini? 

Apakah sudah sesuai 

dengan yang kamu 

inginkan? 

 

Guru sih udah.  

Pengasuh aja yang kurang kasih 

semangat. 

 

  

Adakah guru yang cara 

mengajarnya kurang kamu 

sukai?  

 

Agama.   

Kenapa? Karena abis nerangin pelajaran terus   
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ditinggal.  

Pernah tidur di kelas juga. 

 

Pernah gak terjadi suatu 

perubahan besar dalam 

hidup kamu? 

 

Kalau dulu kurang mandiri, masih 

mandi sama orang tua. Kalau pas di 

sini (yayasan) udah mandiri. 

  

Terus perubahan yang 

kamu alami ini, berkaitan 

gak dengan motivasi 

belajar kamu? 

 

Kalau motivasi belajar sih tak kira 

podo wae.  

 

  

Sama ajanya gimana? Kalau motivasi belajar kan sama aja 

kan.. di sini kan kaya umum. 

 

  

 

Wawancara ke-2 

Rabu, 7 May 2013. Pk. 16.54 

Interviewer Interviewee Koding Keterangan 

Dulu, W dimana sih 

SDnya? 

Oh SDnya di itu, di Ambarawa.  A Awalnya subyek SD di sekolah 

umum. 

Itu sekolah normal ya? Iya.   

Gimana sekolah di sana? Sekolah di sana sih sama aja ya, 

soalnya kan di sini sistemnya juga 

sama tapi mungkin kalau di umum kan 

pelajaran semua full, misalnya hari ini 

ada 3 atau 4 pelajaran itu diisi semua, 

kalau di umum itu kan full.  

  

Temen-temen di sana 

gimana? 

Temen-temen di sana sih, apa ya? 

Kalau sekelas, Alhamdulillah mengerti 

gitu tapi kadang ada ya nggak suka, 

ada yang suka. 

  

Tapi kebanyakan? Kebanyakan sih suka ya, 

Alhamdulillah. 

D1 Dukungan teman-teman memberikan 

dorongan dalam kegiatan belajar 

subyek. 

Tantangannya lebih 

banyak dimana, YPAC 

atau sekolah umum? 

Tantangannya lebih di sini.   

Kenapa? Karena kenapa? 

Soalnya di sini udah.. Pertama ya, 

udah jauh juga dari orang tua, jauh 

dari rumah terus udah mahal banget, di 

sini udah ngeluarin biaya banyak 
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banget ya. 

Terus W suka ngrasa 

kangen nggak sih sama 

rumah? 

Ya pastilah, namanya juga jauh dari 

orang tua, jauh dari temen-temen, jauh 

dari saudara. 

  

Temen-temen dimana? Temen-temen di rumah karena kan 

kalau pulang sekolah, kan dulu kan 

temen-temen yang sekelas ada yang 

tetanggaan, rumahnya sebelahan 

gitu jadi kadang main bareng. 

D1 Dukungan teman-teman. 

Kalau di yayasan, nggak 

main sama teman-teman? 

Kalau di sini kan waktunya terbatas. 

Kalau keluarg gitu juga waktu 

pembatasnya jadi kita mau main, 

misalnya mau beli kebutuhan pribadi 

gitu ya, dibatasin. Kalau di rumah kan, 

kita tinggal dengan orang tua jadi kita 

mau ngapai-ngapain , kita bebas ya. 

Mau nonton TV sampai jam berapa, 

mau mandi jam berapa, mau makan 

jam berapa, mau main sama teman 

sendiri kan bebas, rumah-rumah kita 

sendiri. Mau ngapa-ngapain juga 

terserah kita. 

  

Betah nggak? Ya.. betah nggak betah harus betahin 

lah. 

  

Awalnya gimana? Dulu 

kan tinggalnya sama orang 

tua, eh sama nenek atau 

orang tua? 

Nenek. 

Awalnya sih nggak betah tapi lama-

lama betah. 

Awalnya sih ya kok rasanya gimana 

gitu. 

  

Pengaruh nggak sama 

motivasi belajar W? 

Di sini sistemnya juga sama seperti 

yang dulu. Cuman mungkin kalau di 

sini karena SLB mungkin, jadi 

pelajarannya nggak full, pulangnya 

juga kadang awal. 

  

Siapa sih yang paling 

mendorong atau 

memotivasi dalam belajar? 

Orang tua, karena udah ngluarin biaya 

banyak banget. 

  

Kalau di sini? Nggak ada.   

Hubungan sama keluarga 

gimana? 

Hubungan sama keluarga baik sih.   

Baiknya gimana? Tetap jalin komunikasi. Cuman 

mungkin jarang ya belakangan ini 

karena orang tua juga sibuk kerja, 

mbah juga dagang. 

  

Paling dekat sama siapa?  Sama mbak. Tante lah, bulik, karena 

dari kecil aku udah ikut ibunya, 
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maksudnya udah ikut mbah. Dulu kan 

mbak itu kan sekolah SMAnya di 

Magelang. Tiap minggu kan pulang 

jadi setiap dia pulang tuh senang 

banget. 

Kondisi atau suasana 

seperti apa yang dapat 

mengganggu konsentrasi, 

kegiatan, dan motivasi 

belajar kamu? 

Suasana ramai. Kadang aku lagi 

pengen konsen ngerjain apa gitu, 

kadang temen-temen ramai.   

Semangat ada, tapi kadang malas? 

Gara-gara aku memikirkan 

masalah pribadi. Kadang masalah 

pribadi.. mungkin ada dengan 

temen deket. 

D2 Keramaian yang bersumber dari 

teman-teman  juga masalah dengan 

teman dapat mengganggu kegiatan 

dan motivasi belajar subyek. 

 

Cowok? Iya.   

Terus? Itu ganggu proses, 

kegiatan belajar kamu? 

Ya ganggu lah.   

Jadi gak semangat atau 

gimana? 

Gak, bukan jadi gak semangat gitu. 

Jadi kepikiran. 

  

Jadi gak konsen? He”e.   

Berarti motivasi 

belajarnya langsung 

turun? 

He‟e mungkin ya. Pernah waktu itu 

ngerjain soal, mungkin nggak 

memperhatikan soal dengan baik ya. 

Baca belum terlalu paham, udah 

dijawab duluan jadi jawabannya salah, 

jadi salah semua. Pernah waktu itu, 

gara-gara itu, dimarahin guru. 

  

 Ya, bisa lah ya. Mungkin kaya waktu 

itu mbah sakit, terus ibu gak 

ngomong. Udah beberapa hari baru 

ngomong, jadi kan kepikiran 

karena mbah itu kan kalau masalah 

sedikit, tensinya langsung ngedrop. 

Kan karena darah rendah, jadi 

mikirnya seperti itu. Badannya 

langsung lemas, langsung panas. 

 

Ya sih aku juga merasa motivasi 

belajarku kurang. 

D2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

Masalah keluarga yang subyek 

dengar dapat menurunkan motivasi 

belajar subyek. 

 

 

 

 

 

 

Motivasi belaajr subyek menurun. 

Berarti sama yang dulu 

waktu SD, lebih 

meningkat yang dulu ya 

daripada yang sekarang? 

B: He‟e.   

Kenapa? Faktor apa aja 

sih? 

Mungkin kalau waktu di sekolah 

umum, tugas dulu itu kan sangat full 

ya pelajarannya. Itu mungkin yang 

mendorong aku malah. Kadang aku 
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harus ngerjain ini, kadang “anak-anak, 

bapak kasih tugas ya dan harus 

dikumpulin besok. Kalau nggak, e.. 

apa gitu..” Itu mungkin motivasinya 

karena dituntut waktu ya. Kalau di sini 

kan apa ya?.. tuntutan waktunya 

hampir gak ada juga. Gak tertantang 

kaya dulu. 

Terus kalau persaingan di 

kelas gimana? 

Kadang aku pikir dia bisa maju ke 

tingkat pelajaran, kenapa aku gak bisa 

ya 

  

Jadi di sini lebih santai 

gitu ya? 

 He‟e.   

Jadi malah mengurangi 

motivasi belajar kamu ya? 

 Iya   

 

 

Guru Subyek 4 

Kamis, 2 Mei 2013 

Interviewer Interviewee Koding Keterangan 

Menurut miss, W 

bagaimana belajarnya? 

Kalau W itu, menurun dibandingkan 

SD. Karena apa? dia sudah mulai 

mengenal yang namanya pacaran. Jadi 

begitu dia sudah suka sama orang, jadi 

kayanya belajar itu sudah ke nomor 

berapa. Fokusnya ke situ. Anak-anak 

sini kan suka sama orang tapi yang 

disuka malah suka sama orang lain, 

jadi kan galau gitu kan.  

  

Jadi menurun ya? He‟e menurun, dibandingkan SD 

karena waktu SD saya kan mengalami 

sama dia juga. 

  

Menurut miss, hal-hal apa 

saja yang membuat dia 

menurun dalam 

belajarnya? 

Ya itu pertama,  karena teman lawan 

jenis, lalu orang tua. 

  

Kenapa dengan orang 

tuanya? 

Hmm,, ya kan yang saya tau orang 

tuanya W itu masih muda sekali. 

Lebih muda dari saya atau malah se-

saya gitu. Saya pernah Tanya, kira-

kira itu mungkin waktu W lahir itu, 

orang tuanya masih tujuh 17, 19an 

gitu. Nah dia anak tunggal, jadi 

kadang-kadang ketika orang tuanya 

sedang berselisih paham, si bapak 

curhat ke W, si ibu juga curhat ke W. 
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Si anak kan bingung, nah kalau udah 

kaya gitu kan otomatis kan menurun. 

Sementara kan dia tinggal sama 

neneknya, maksudnya kalau dia 

pulang ke Ambarawa kan ke 

neneknya.  

Ada lagi? Hmm,, terus masih mudah.. misalnya 

temennya begini dia ikut, temennya 

begini dia ikut. 

  

Pengaruh teman? Iya, pengaruh.   

Apa kondisi fisiknya dia 

ini menghambat proses 

dan kegiatan belajarnya? 

Agak, karena dia kan lemes dan 

memang anaknya bukan tipikal anak 

yang ceria gitu jadi mau apa gitu.. 

misalnya kan temen-temennya di kelas 

pas belajar, udah ada yang dikeluarin, 

kalau W nggak. Udah dikasih tugas, 

dia itu baru pelan-pelan ngeluarin 

buku, kan kaya gitu. Jadi bukan hanya 

masalah fisik, cuman dianya juga apa 

yaa..? nggak begitu cepat tanggap. 

  

Lalu setiap tugas sekolah 

dapat dia selesaikan 

dengan baik dan tepat 

waktu tidak? 

Kalau tugas, iya dia mengerjakan.    

Ohh gitu, dan apakah dia 

selalu berusaha untuk 

mendapatkan nilai yang 

tinggi? 

Kalau bisa, nggak. Jadi cenderungnya 

ya yang penting aku mengerjakan. 

  

Bagaimana hubungan W 

dengan teman-temannya? 

Hubungan dengan teman-temannya 

baik. Cuman karena anaknya kan e.. 

ya itu tadi nggak begitu yang cerewet 

juga nggak, jadi ya nggak ada 

masalah. 

  

Hubungan dengan guru-

gurunya? 

Dengan guru-guru baik.    

Terus interaksinya gitu 

miss? 

Kadang kalau nggak ditanya.. 

misalnya ya kita lagi ngajar, kita biasa 

kan guru punya pertanyaan gitu kan. 

Nah kalau W kan kalau nggak ditanya, 

cenderung kelelat kelelet. 

  

Ohh berarti cenderung 

pasif ya? 

He‟‟e, iya.    

Apa mata pelajaran yang 

disukai W? 

Bahasa.   

Kalau yang tidak disukai? Apa ya?.. Kalau W itu.. standar. 

Maksudnya nggak keliatan banget 
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yang nggak disukai banget gitu. 

Mungkin kalau Matematika yang 

hitungan gitu, karena dia punya 

saingan yang lumayan berat kan kalau 

di kelas 1, nah itu jadi agak yang 

nggak begitu ngoyo gitu loh. Karena 

ada saingannya, jadi “Ya sudahlah, 

kok kayanya aku juga akan bisa 

bersaing sama itu”.  

Kondisi seperti apa yang 

dapat mengganggu 

konsentrasi dan kegiatan 

belajar W? 

Kalau W, kalau kondisi lingkungan 

sekitar nggak begitu ya. Cuman ya itu, 

ketika ada sesuatu.. ya dari faktor 

orang tua atau apa, kita mau 

menerapkannya yang seperti apa, dia 

kaya ngeblank jadi gak konsen sama 

sekali kan, nggak fokus. 

  

Ohh jadi ketika ada 

masalah gitu? 

Ho‟o.   

Selama ini gimana nilai-

nilai W, hasil belajarnya? 

Nilainya lumayan.   

Secara keseluruhan, 

menurut miss motivasi 

belajar W bagaimana?  

Ehhm,, harus.. Kalau W itu, kita harus 

ngasih taunya yang pelan dan sering, 

diulang-ulang. Nah seperti itu. 

  

Kalau digolongkan, 

motivasi belajar W 

tergolong apa? 

Biasa, nggak bisa dibilang,.. terlalu 

rendah juga nggak, dia yang berusaha 

untuk mendapat nilai tinggi juga 

nggak. Jadi sekolah hanya sebagai 

rutinitas biasa. Jadi apa ya? Susahnya 

anak-anak itu, mereka belum sadar ini 

aku sekolah buat apa. Itu juga yang 

terjadi dengan W. 

  

Faktor-faktor apa saja 

yang dapat mendorong 

motivasi belajarnya W? 

Kalau saya ya,kalau menurut saya 

tergantung dari gurunya masing-

masing. Guru itu memang dituntut 

harus cerewet, sering.. jadi di tengah-

tengah pelajaran ditertibkan gitu loh. 

Kalau saya ya, saya pribadi lumayan 

dekat dengan anak-anak. Saya sering 

cerita gitu, yang sering saya pakai 

alasan adalah orang tua. “Kalau kamu 

sekolah, hanya sekedar sekolah 

padahal kamu tinggal di asrama, orang 

tuamu jauh dibela-belain seperti itu 

tapi kalau nggak bisa kasih hasil yang 

maksimal, buat apa?. Memang nggak 

pengen tuh e..” W kan pernah jadi 
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juara lomba baca puisi, “Senang kan?” 

“Iya”, “Tapi masa cuma berhenti 

sampe di situ”. Nah kalau udah kaya 

gitu, nanti “Oh iya” nah ada semangat. 

Nah nanti kalau misalnya ada apa 

sedikit, udah mulai dongkol lagi, ya 

udah harus udah mulai dicekokin lagi. 

Berarti dukungan ya yang 

paling penting? 

Ho‟o.   

 

Teman Subyek 4 

Selasa, 7 Mei 2013 

Interviewer Interviewee Koding Keterangan 

Gimana N kalau belajar di 

kelas? Suasana di kelas? 

Yaa.. kadang ramai sendiri.   

Yang ramai sendiri siapa? Yaa kebanyakan satu kelas.    

Kenapa ramai gitu? Yaa.. ya gitu lah. Kadang suka main-

main sendiri. 

  

Kalau menurut N, W ini 

suka belajar nggak sih? 

Yaa 11-12 lah sama aku. Kalau lagi 

rajin, suka belajar, kalau lagi males ya 

nggak. 

  

W kalau belajar di kelas 

ada motivasinya nggak? 

Ada semangatnya nggak? 

Atau biasa aja? 

Yaa.. ada.   

Ada ya. Terus setiap tugas 

sekolah bisa diselesaikan 

dengan baik nggak? 

Kadang sih suka nggak ngerjain PR.    

Ohh suka nggak ngerjain 

PR? Kenapa itu kira-kira, 

N? 

Ya kadang kalau cape atau malas, ya 

biasanya kaya gitu. 

  

Kalau N lihat, W selalu 

berusaha nggak untuk 

dapat nilai tinggi? 

Yaa.. iya.   

Kalau dikelas W gimana 

saat guru nerangin? 

Dengerin kok.   

Kalau N lihat, apa kondisi 

fisiknya W ini 

menghambat kegiatan 

belajarnya nggak? 

Nggak.   

Hubungan W sama temen-

temennya gimana? 

Yaa semuanya baik-baik saja. Dia tuh 

gampang bergaul, asik tapi kadang 

nyebelin. hehehe 

  

Nyebelinnya kenapa? Yaa suka ngecengin temen.   

Kalau sama guru-guru Ya baik, sopan.    
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gimana W? 

Pelajaran yang disuka 

sama W apa sih? 

Mungkin Bahasa Indonesia kali karena 

kan dia juara puisi jadi mungkin itu 

yang disukai. 

  

Kalau yang nggak 

disukai? 

Matematika. Pelajarannya sedikit 

memusingkan, soalnya juga sama kaya 

aku. 

  

Terus suasana atau kondisi 

seperti apa yang dapat 

mengganggu konsentrasi 

dan kegiatan belajar W? 

Kalau ramai gitu, gaduh, kadang suka 

terganggu.  

  

Ohh gitu. Kalau menurut 

N, motivasi belajarnya W 

gimana? 

Hmm.. motivasinya W sih . . . ya 

semangat belajar sih ada, tapi kadang 

dia juga ada rasa malesnya. 

  

Kenapa itu kira-kira? Mungkin karena apa ya?.. karena 

mungkin cape atau banyak pikiran 

atau mungkin lagi ya.. kalau istilah 

sekarang, lagi galau.  

  

Haduuh, galau kenapa? Yaa,, gak tau.   

Kalau secara keseluruhan 

N lihat, motivasi 

belajarnya W tergolong 

apa? Kurang, biasa aja, 

atau apa? 

Kalau motivasi belajar sih kurang.   

Kenapa, dilihat darimana? Ya gitu lah. Nanti misalnya ini lagi 

belajar, terus nanti diajakin temennya 

ngobrol, langsung ngobrol daripada 

belajar. 
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Keterangan : 

 

Kode Tema 

A Latar Belakang Subyek 

B Daerah Pribadi 

C Lokomosi 

C1 Bodily Locomotion 

C2 Psychological Locomotion 

D Daya 

D1 Daya positif 

D2 Daya negatif 
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SUBJEK 1 

Sebelum mendapat dukungan 

SD – Sekolah Umum 

 

 

RH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah mendapat dukungan 

SMP – Sekolah Umum 

 

 

 

               RH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  E 
Kurang dukungan 

 P   orang tua, teman 
Motivasi belajar     - 
kurang 
minder, malu 
 
 
E 
 
Ejekan, sindiran, pandangan negatif  - 
Orang lain 
 

Cita-cita   Dukungan teman-teman,    E 
Impian      +  keluarga dan guru 
            +            
              P 
   Tidak minder,                             E   
    Motivasi                    Ejekan, pandangan   
    belajar tinggi    negatif orang lain 
    Sindiran beberapa 
E    guru 
 

E     - 
Sekolah favorit          + 

Guru, teman-teman  
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SUBJEK 2 

SD – YPAC 

 

 

 

RH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMP – Sekolah Umum 

 

 

 

 

      RH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dukungan teman-  E    E 
teman sesama   Lingkungan belajar  
penyandang   mendukung  
tuna daksa P    + 

 Motivasi belajar  
Tinggi, senang  
berada 
   di yayasan 

 
      E 
 
      - 
+  Penolakan lingkungan luar 
Orang lain 
 

Dukungan   E Dukungan keluarga 
guru      E          
        + 
                    P 
motivasi belajar    E   
biasa cenderung   sindiran  
rendah, murung    beberapa  
 pendiam, sakit-    guru - 
      sakitan      
+  Penolakan/ kurang penerimaan 

Dari teman sekolah  E 
     - 
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SUBJEK 3 

SD – YPAC 

 

 

 

                                             RH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMP – YPAC  

 

 

 

 

                                         RH     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandangan   -    E 
negatif   Dukungan mahasiswa  
orang lain   PKL, kakak kelas 
      + 

Motivasi belajar  
tinggi,  
Percaya diri 

 
 
       
 
      + 
E E lingkungan belajar mendukung 
Orang lain 
 

 E     teknologi  cita-cita  E 
Pengalaman       - impian     + 
kurang         
  P    E 

motivasi belajar biasa  dukungan  
jenuh, belajar sebagai  orang tua 

 rutinitas biasa, lebih 
 menyukai belajar   + 
 keterampilan     
-      

Pandangan negatif E 
Orang lain di luar yayasan - 

E 
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SUBJEK 4 

SD – Sekolah Umum 

 

 

 

RH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMP – YPAC 

 

 

 

 

                   RH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  E 
                                            Dukungan  

 P   keluarga, 
Motivasi belajar     + 
Tinggi ,                                                 teman-teman 
kurang mandiri 
 
 
E  pandangan negatif 

                        orang lain 
      - 

Pengaruh       E 
Negatif       -  Jauh dari keluarga, 
teman        masalah keluarga - 
                         P 

motivasi belajar    
kurang/menurun 

 kegiatan belajar, 
 sebagai rutinitas 
 biasa   
 

Masalah dengan teman,  
lingkungan  pacaran 
belajar mendukung 

 
    - 

_--- 

E 

E 

E 

+ 
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KERANGKA BERPIKIR 

SEKOLAH UMUM 

Sebelum ada dukungan keluarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesudah ada dukungan keluarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Penolakan teman- 
Minder     teman normal fisik 
Keinginan, motivasi 
Belajar rendah 
 
 
 
Materi Pelajaran     - 
 
 

+  

Penolakan dr orang sekitar  
normal fisik  
          -   
 
Tidak minder                Dukungan orang tua, 
Keinginan, motivasi  guru, teman-teman 
Belajar tinggi  

                                                  
 

 
 
Materi Pelajaran                                                          + 
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YPAC 

Sebelum di Yayasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesudah di Yayasan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Penolakan dari 
Malu, minder   orang sekitar yang  
Motivasi belajar   normal fisik 
kurang 
 
 
 
Dukungan keluarga     - 
 
 

+  

Penolakan dari orang  
   Sekitar normal fisik 
              - 
Senang belajar & 
bermain bersama 
teman sesama  
penyandang tuna daksa, 
Motivasi belajar tinggi 
 
Lingkungan   Dukungan keluarga 
belajar teman-teman penyandang                

tuna daksa, 
mendukung   guru  
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