
PEDOMAN WAWANCARA 

1. Latar Belakang Subjek 

2. Tentang perasaan subjek menjadi seseorang yang menyandang 

tunarungu dan pandangan subjek mengenai dirinya 

3. Hubungan subjek dengan keluarga dan interaksinya dengan 

lingkungan sekitarnya. 

4. Kebutuhan-kebutuhan Psikologis yang ada pada diri subjek. 

5. Dinamika pemenuhan kebutuhan- kebutuhan psikologis subjek 

sebagai remaja tunarungu. 

6. Pandangan subjek mengenai masa depannya 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Keadaan fisik subjek : warna kulit, perawakan, rambut, penampilan 

2. Keadaan lingkungan asrama (tempat tinggal) subjek 

3. Sikap subjek terhadap lingkungan  

4. Sikap lingkungan terhadap subjek 

5. Ekspresi wajah saat wawancara 

6. Bahasa tubuh atau gerakan tubuh tertentu yang mungkin muncul saat 

wawancara atau saat subjek menjawab pertanyaan-pertanyaan dari 

peneliti : menghindari kontak mata saat menjawab, menggerak-

gerakkan tangan, memegang sesuatu, menghindari pertanyaan, 

memikir lama untuk menjawab pertanyaan, dan lain-lain. 



THEMATIC APEPERCEPTION TEST 

VERSI MURRAY 

SUBJEK 1 

 

 

I. ANALISA KARTU 

KARTU 1 

Uraian Cerita : 

Anak itu sedang memikirkan biola. Anak itu berkata dalam hati, “ Bagaimana 

cara memainkan biola?” dia merasa tertarik pada biola karena merupakan jenis 

musik yang merdu mudah didengar oleh semua orang. Anak itu tidak kenal lelah, 

dia terus berpikir cara memainkan biola. Anak itu pantang menyerah, karena 

termotivasi oleh biola dan ingin kelak menjadi pebiola profesional. 

Analisis 

 Hero   : anak 

 Need   :  

o achievement  : Anak itu tidak kenal lelah 

  Anak itu pantang menyerah... 

o sentience : ... musik yang merdu... 

o cognizance : ... terus berpikir cara memainkan biola 

 Press   : - 

 Konflik  : - 

 Akhir cerita  : Anak itu pantang menyerah, karena termotivasi oleh 

biola dan ingin kelak menjadi pebiola profesional. 

 Tema   : Anak yang sedang memikirkan biola.. 

 

 

KARTU 2 

Uraian Cerita : 

Seorang petani sedang menanam biji apa saja. Ketika itu Pak Tani melihat 

seorang ibu berdiri di dekat pohon tua. Pak Tani melihat ibu itu lalu mengajak ibu 



untuk membantu pekerjaan yang ia kerjakan di sawah. Tapi ibu itu menolak kasar 

tak mau membantu pekerjaan Pak Tani. Tiba-tiba datang lagi seorang ibu yang 

baik sedang pulang dari Gereja. 

Analisis 

 Hero   : dia 

 Need   : 

o succorance : ... mengajak ibu untuk membantu pekerjaan... 

 Press   :  

  - rejection : Tapi ibu itu menolak kasar... 

 Konflik  :  

  Need Succorance >< Press Rejection 

Akhir cerita : Tiba-tiba datang lagi seorang ibu yang baik sedang 

pulang dari Gereja. 

 Tema   : Seorang petani yang sedang menanam biji apa saja 

 

 

KARTU 3 

Uraian Cerita : 

Seorang perempuan sedang menyesal segala tindakan tingkah lakunya di rumah 

dengan orang tua. Betapa ia sadar karena tingkah lakunya adalah kejelekan. 

Bayangkan, jika anda berani berbuat kejelekan yang sangat hebat maka Tuhan 

akan mengutuk atau menghukum. 

Analisis 

 Hero   : dia  

 Need  :  

o Intraagression : ... sedang menyesal segala tindakan... 

 Press   :  

o Rejection : ...gak bisa dimaafkan sama temannya... 

 Konflik  : - 

 Akhir cerita  : dia pasrah, apa yang terjadi biar terjadi 

 Tema   : dia yang menyesal 



KARTU 4 

Uraian Cerita : 

Seorang WTS ingin minta cium dengan seorang laki-laki yang suci tanpa noda 

dosa. Lalu seorang laki-laki menolak permintaan seorang WTS dengan halus 

melalui pembicaraan yang suci. Karena itu seorang laki-laki ingin dekat dengan 

Tuhan. Perbuatan WTS sangat berdosa. 

Analisis 

 Hero   : seorang WTS 

 Need    :  

o Sex  : Seorang WTS ingin minta cium dengan seorang laki-laki... 

 Press   :  

o Rejection : ... seorang laki-laki menolak... 

 Konflik  : Need Sex >< Press Rejection 

 Akhir cerita  : Perbuatan WTS sangat berdosa. 

Tema : seorang WTS yang ingin minta cium dengan seorang 

laki-laki 

 

 

KARTU 5 

Uraian Cerita : 

Ibu sedang melihat ruangan dan buku-buku ditata rapi. Sungguh indah sekali 

ruangan ini dengan wajah terkejut dan senang. Bunga-bunga di atas meja sangat 

indah. Ibu rajin merawat. 

Analisis 

 Hero   : ibu  

 Need   :  

o Sentience : ... indah sekali ruangan ini... 

 Press   : - 

 Konflik  : - 

 Akhir cerita  : Ibu rajin merawat. 

 Tema   : seorang ibu yang sedang melihat ruangan 



KARTU 6 

Uraian Cerita : 

Seorang ibu merasa susah karena mau ditinggal kepergian anaknya. Karena anak 

ingin bekerja di luar kota. Ibu menyarankan kepada anak agar dapat bekerja dan 

mendapat upah dengan semangat / konsentrasi dalam bekerja. 

Analisis 

 Hero   : ibu 

 Need   :  

o Succorance : Seorang ibu merasa susah... 

o Exposition : Ibu menyarankan kepada anak agar... 

 Press   : - 

 Konflik  : - 

 Akhir cerita  : ibu memberi saran kepada anak 

 Tema   : seorang ibu yang merasa susah kaena mau ditinggal anaknya 

 

KARTU 7 

Uraian Cerita : 

Kedua laki-laki sedang berunding mengenai uang dan narkoba. Perbuatan mereka 

sangat kurang efisien dalam bekerja. Kelakuan mereka bodoh. 

Analisis 

 Hero   : kedua laki-laki 

 Need   :  

o Autonomy Asosial  : ... sedang berunding mengenai uang 

dan narkoba... 

 Press   : - 

 Konflik  : - 

 Akhir cerita  : Kelakuan mereka bodoh 

Tema : dua orang laki-laki yang sedang berunding 

mengenai uang dan narkoba 

 

 



KARTU 8 

Uraian Cerita : 

Seorang pembunuh sangat kejam dan sadis karena membunuh manusia tanpa 

berbuat kesalahan. Pembunuh itu harus dimusnahkan dan ditangkap. Karena bisa 

membuat masyarakat ketakutan ataupun marah. 

Analisis 

 Hero   : pembunuh 

 Need   : 

o Aggression physical asocial : ... pembunuh sangat kejam dan sadis 

karena... 

 Press   : - 

 Konflik  : - 

 Akhir cerita  : Karena bisa membuat masyarakat ketakutan ataupun marah. 

 Tema   : seorang pembunuh yang sangat kejam dan sadis 

 

 

KARTU 9 

Uraian Cerita : 

Mereka sedang tiduran karena capek dalam bekerja. Mereka bekerja pagi hingga 

petang. Mereka merasa capek, lelah dan mata mulai mengantuk. 

Analisis 

 Hero   : mereka  

 Need   :  

o Passivity : Mereka sedang tiduran karena capek... 

: ... merasa capek, lelah dan... 

o Achievement : Mereka bekerja pagi hingga petang... 

 Press   : - 

 Konflik  : - 

Akhir cerita : Mereka merasa capek, lelah dan mata mulai 

mengantuk 

 Tema   : mereka yang sedang tiduan karena capek bekerja 



KARTU 10 

Uraian Cerita : 

Pasangan suami istri sedang bermesraan dan menikmati hidup baru. Mereka setia 

berdua tak cerai dan tak selingkuh. Hingga tua sampai menutup mata. 

Analisis 

 Hero   : mereka 

 Need   :  

o Affiliation emotional : ... suami istri sedang bermesraan dan 

menikmati... 

 Press   : - 

 Konflik  : - 

Akhir cerita : Hingga tua sampai menutup mata 

 Tema   : pasangan suai istri yang sedang bermesraan 

 

 

KARTU 11 

Uraian Cerita : 

Pepohonan di hutan sangat segar karena mengandung banyak oksigen. Batuan 

dapat digunakan untuk bahan bangunan rumah dan pondasi. Dinding tembok dari 

batu sangat besar. Karena itu Tuhan Maha Pencipta. 

Analisis 

 Hero    :  

 Need    :  

o Sentience  : Pepohonan di hutan sangat segar karena 
 Press   :  

 Konflik  :  

 Akhir cerita  : Karena itu Tuhan Maha Pencipta. 

 Tema   : pepohonan di hutan yang sangat segar 

 
 
 
 



KARTU 12 

Uraian Cerita : 

Dokter menggerakkan tangan agar pasien dapat melihat atau tak dapat melihat. 

Dokter sangat hebat di bidang kesehatan. Banyak pasien semakin percaya bahkan 

kadang percaya bahwa dokter dapat menyembuhkan berbagai penyakit. 

Analisis 

 Hero   : dokter 

 Need   :  

o Recognition  : Dokter sangat hebat di bidang kesehatan 

 Press   : - 

 Konflik  : - 

 Akhir cerita  : Banyak pasien semakin percaya 

 Tema   : seorang dokter dengan pasiennya 

 

 

KARTU 13 

Uraian Cerita : 

Suami jahat suka memperkosa wanita. Itu perbuatan dosa besar. Wanita itu 

tertidur pingsan karena diperkosa di berbagai seluruh tubuh. 

Analisis 

 Hero   : suami 

 Need   :  

o Sex:  suka memperkosa wanita 
 Press   :  

 Konflik  : 

 Akhir cerita  : wanita tertidur pingsan 

Tema : suami yang jahat suka memperkosa istrinya 

 

 

 

 



KARTU 14 

Uraian Cerita : 

Ruangan gelap sungguh menyakitkan. Seorang papa sedang berjalan menuju 

jendela guna melihat harapan terang sangat enak. 

Analisis 

 Hero    : si cowok  

 Need    :  

 Press   :  

 Konflik  :  

 Akhir cerita  : berjalan menuju jendela guna melihat terang 

 Tema   : ruangan gelap sungguh menyakitkan 

 

 

KARTU 15 

Uraian Cerita : 

Seorang kakek sedang berdoa di kuburan sendirian. Kakek berani melawan 

ketakutan. Kakek merasa sedih ditinggal kepulangan neneknya di sorga. 

Analisis 

 Hero   : kakek 

 Need   :  

o Succorance  : ... merasa sedih ditinggal.... 

o Passivity  : .... kakek sedang berdoa di kuburan sendirian 

 Press   : - 

 Konflik  : - 

 Akhir cerita  : Kakek merasa sedih ditinggal kepulangan neneknya di 

sorga. 

Tema   : seorang kakek yang sedang berdoa di kuburan sendirian 

 

 

 

 



KARTU 16 

Uraian Cerita : 

Pengalaman cerita liburan saya sangat menyenangkan. Liburan kemana saja untuk 

menghilangkan rasa bosan, stress. Liburan itu penting sekali. Banyak orang suka 

liburan ke pantai, ancol dan kota-kota lainnya. 

Analisis 

 Hero   : saya 

 Need   : 

o Travel  : Liburan kemana saja untuk menghilangkan ... 
 Press   :  

 Konflik  : - 

 Akhir cerita  : Banyak orang suka liburan ke pantai, ancol dan kota-

kota lainnya. 

 Tema   : pengalaman liburan saya sangat menyenangkan 

 

 

KARTU 17 

Uraian Cerita : 

Orang laki-laki seperti tarzan pandai memanjat dan mengayun talinya kuat-kuat. 

Menunjukkan setengah gila karena telanjang. 

Analisis 

 Hero   : orang gila 

 Need   :  

o Playmirth : .. memanjat dan mengayun talinya.. 

 Press   :  

o Afliction mental  : Menunjukkan setengah gila... 

 Konflik  : 

Akhir cerita  : Menunjukkan setengah gila karena telanjang. 

 Tema   : orang gila yang bergantungan di tali 

 

 



KARTU 18 

Uraian Cerita : 

Seorang bapak dengan mata tertutup karena takut melihat hantu aneh di belakang. 

Bapak kurang percaya pada Tuhan maka akibat hantu itu mengganggu manusia. 

Analisis 

 Hero   : seorang bapak 

 Need   : 

o Harmavoidance  : ... dengan mata tertutup karena takut 

melihat hantu... 

 Press   : - 

 Konflik  : - 

Akhir cerita : bapak kurang percaya pada Tuhan maka akibat hantu 

mengganggu 

 Tema   : seorang bapak yang takut melihat hantu 

 

 

KARTU 19 

Uraian Cerita : 

Gambar aneh. Awan aneh mempunyai mata seperti hantu. Awan punya sayap. 

Analisis 

 Hero   :   

 Need   :  

 Press   : - 

 Konflik  : - 

 Akhir cerita  : Awan punya sayap 

 Tema   : gambar aneh 

 

 

 

 

 



KARTU 20 

Uraian Cerita : 

Seorang tentara sedang berjaga-jaga di pagi hari hingga malam. Karena tugas dari 

ketua tentara. Tentara yang berjaga-jaga selama 24 jam non stop. Luar biasa ia!! 

Ia sungguh tentara tanggung jawab akan tugasnya. 

Analisis 

 Hero   : ketua tentara 

 Need   :  

o Achievement : ... berjaga-jaga di pagi hari hingga malam. 

: ... tentara tanggung jawab akan tugasnya 

 Press   : - 

 Konflik  : - 

Akhir cerita : ia sungguh tentara tanggung jawab akan tugasnya 

Tema : Seorang tentara sedang berjaga-jaga di pagi hari 

hingga malam 

 

 

II. KESIMPULAN 

 

Rekapitulasi  Need 

NEED KARTU JUMLAH 

Cognizance 1 1 

Achievement 1, 9BM, 20 3 

Sentience 1, 5, 11 3 

Understanding 1 1 

Succorance 2, 6BM, 15 3 

Intraagression 3BM 1 

Sex  4, 13MF 2 

Expossition  6BM 1 

Autonomy Asosial 7BM 1 



Aggression physical asocial 8BM 1 

Passivity 9, 15 2 

Affiliation emotional 10 1 

Recognition  12M 1 

Travel  16 1 

Playmirth  17BM 1 

Harmavoidance 18BM 1 

 

Kesimpulan Rekapitulasi Need 

Berdasarkan keseluruhan need pada abel di atas, need yang paling banyak adalah 

need achievement, need sentience,dan need succorance. 

 

Rekapitulasi Press 

PRESS KARTU JUMLAH 

Rejection 2, 3, 4 3 

Afliction mental 17 1 

Kesimpulan Rekapitulasi Press 

Berdasarkan tabel di atas, press yang paling banyak adalah press rejection. 

 

Rekapitulasi Konflik 

NAMA KONFLIK KARTU JUMLAH 

Need Succorance >< Press Rejection 2 1 

Need Sex >< Press Rejection 4 1 

 

Rekapitulasi Tema 

NOMOR KARTU TEMA 

Kartu 1 Anak yang sedang memikirkan biola 

Kartu 2 Seorang petani yang sedang menanam biji apa saja 

Kartu 3 BM Dia yang menyesal 

Kartu 4 Seorang WTS yang ingin minta cium dengan seorang 



laki-laki 

Kartu 5 Seorang ibu yang sedang melihat ruangan 

Kartu 6 BM Seorang ibu yang merasa susah ditinggal anaknya 

Kartu 7 BM Dua orang laki-laki yang sedang berunding mengenai 

uang dan narkoba. 

Kartu 8 BM Seorang pembunuh yang sangat kejam dan sadis 

Kartu 9 BM Mereka yang sedang tiduran karena capek bekerja 

Kartu 10 Pasangan suami istri yang sedang bermesraan 

Kartu 11 Pepohonan di hutan yang sangat segar 

Kartu 12 M Sorang dokter dengan pasiennya 

Kartu 13 MF Suami yang jahat suka memperkosa wanita 

Kartu 14 Ruangan gelap sungguh menyakitkan 

Kartu 15 Seorang kakek yang sedang berdoa di kuburan sendirian 

Kartu 16 Pengalaman liburan saya sangat menyenangkan 

Kartu 17 BM Orang gila yang begantungan di tali 

Kartu 18 BM Seorang bapak yang takut melihat hantu 

Kartu 19 Gambar aneh 

Kartu 20 Seorang tentara yang sedang berjaga-jaga di pagi hari 

hingga malam. 

 

Rekapitulasi Akhir Cerita 

NOMOR KARTU AKHIR CERITA INTEPRETASI

Kartu 1 Anak itu pantang menyerah, karena 

termotivasi oleh biola dan ingin kelak 

menjadi pebiola profesional 

- 

Kartu 2 Tiba-tiba datang lagi seorang ibu yang 

baik sedang pulang dari gereja. 

Happy ending 

Kartu 3 BM Tuhan akan mengutuk atau menghukum Sad ending 

Kartu 4 Perbuatan WYS sangat berdosa Sad ending 

Kartu 5 Ibu rajin merawat - 



Kartu 6 BM Ibu memberi saran kepada anak - 

Kartu 7 BM Kelakuan mereka bodoh - 

Kartu 8 BM Karena bisa membuat masyarakat 

ketakutan ataupun marah 

- 

Kartu 9 BM Mereka merasa capek, lelah dan mata 

mulai mengantuk 

- 

Kartu 10 Hingga tua sampai menutup mata - 

Kartu 11 Karena itu Tuhan Maha Pencipta - 

Kartu 12 M Banyak pasien semakin percaya Happy ending 

Kartu 13 MF Wanita tetidur pingsan - 

Kartu 14 Berjalan menuju jendela guna melihat 

terang sangat enak. 

Happy ending 

Kartu 15 Kakek merasa sedih ditinggal 

kepulangan neneknya di sorga 

Sad ending 

Kartu 16 Banyak orang suka liburan ke pantai, 

ancol dan kota-kota lainnya 

Happy ending 

Kartu 17 BM Menunjukka setengah gila karena 

telanjang 

- 

Kartu 18 BM Bapak kurang percaya pada Tuhan maka 

akibat hantu mengganggu 

Sad ending 

Kartu 19 Awan punya sayap - 

Kartu 20 Ia sungguh tentara tanggung jawab akan 

tugasnya 

- 

 

Kesimpulan Akhir Cerita 

 Berdasarkan keseluruhan akhir cerita, diketahui bahwa akhir cerita subjek 

seimbang baik mengarah pada kebahagiaan maupun ketidakbahagiaan. 

 

 



THEMATIC APEPERCEPTION TEST 

VERSI MURRAY 

SUBJEK 2 

 

I. ANALISA KARTU 

KARTU 1 

Uraian Cerita : 

Seorang anak sedang berpikir soal ingin berusaha prestasi main biola. Kalau 

kurang bagus, tetap berlatih agar lancar pasti itu berhasil bisa membuat orang tua 

senang dan acungkan jempol kepada seorang anak. 

Analisis 

 Hero   : seorang anak 

 Need   :  

o Understanding : ... anak sedang berpikir...  

o Recognition  : ... bisa membuat orang tua senang dan 

acungkan jempol... 

o Achievement   :.... ingin berusaha prestasi main biola. 

  ... tetap berlatih agar lancar... 

 Press   : - 

 Konflik  : - 

 Akhir cerita  : bisa membuat orang tua senang dan acungkan jempol 

Tema : Seorang anak sedang berpikir soal ingin berusaha 

prestasi main biola.. 

 

KARTU 2 

Uraian Cerita : 

Saat istri masih hamil kira-kira tiga atau empat bulan. Sedang melihat suami 

bekerja keras. Akhirnya istri akan melahirkan bayi perempuan, dan dibesarkan 

menjadi anak didik. 

Analisis 

 Hero   : istri 



 Need   :  

 Press   : - 

 Konflik  : - 

Akhir cerita  : istri akan melahirkan bayi perempuan, dan dibesarkan 

menjadi anak didik. 

Tema   : istri yang masih hamil kira-kira tiga atau empat bulan, 

sedang melihat suami 

 

 

KARTU 3 

Uraian Cerita : 

Seorang laki-laki sangat susah karena ada sesuatu. Mungkin pecat dari kerja 

karena ga disiplin atau malas. Seorangnya sulit mencari kerja akibat stress. Juga 

mungkin istrinya cerai. 

Analisis 

 Hero   : seorang laki-laki  

 Need   :  

o Succorance : ... sangat susah karena ada sesuatu. 

o Abasement dejection : ... akibat stress. 

o Passivity : ... atau malas. 

 Press   :  

o Rejection : ... Mungkin pecat dari kerja... 

: Juga mungkin istrinya cerai. 

 Konflik  : - 

 Akhir cerita  : Juga mungkin istrinya cerai. 

 Tema   : Seorang laki-laki sangat susah 

karena ada sesuatu  

 

 

 

 



KARTU 4 

Uraian Cerita : 

Suami marah-marah besar sama istri karna ketahuan selingkuh sama cowok lain. 

Akhirnya suami cerai, terpaksa pulang atau meninggalkan rumah istri. Istri gak 

mau suami pulang dari sini. Mungkinkan istri salah sendiri?? 

Analisis 

 Hero   : suami 

 Need    :  

o Aggression emotional verbal : Suami marah-marah besar... 

 Press   :  

o Rejection : ...istri karna ketahuan selingkuh... 

 Konflik  : Need Aggression emotional verbal><Press Rejection 

 Akhir cerita  : Istri gak mau suami pulang dari sini 

 Tema   : Suami marah-marah besar sama istri karna ketahuan 

selingkuh sama cowok lain. 

 

KARTU 5 

Uraian Cerita : 

Anak pergi ke rumah temannya dengan diam-diam gak pamit kepada ibunya. 

Kemudian di rumah temannya untuk main-main sama temannya. Sampai larut 

malam anaknya gak pulang ke rumah ibunya. Mungkin tidur malam di rumahnya. 

Akhirnya ibunya mencari-cari anak. Menurutku, ibunya pikir anak telah diculik. 

Analisis 

 Hero   : anak 

 Need   :  

o Plyimirth : ... untuk main-main sama temannya. 

o Autonomt Resistance :...pergi ke rumah temannya dengan diam-diam.. 

 Press   : - 

 Konflik  : - 

 Akhir cerita  : ibunya pikir anak telah diculik 

 Tema   : Anak yang pergi ke rumah temannya diam-diam 



KARTU 6 

Uraian Cerita : 

Seorang perempuan membicarakan suami sambil bertengkar. Suami sangat 

pendiam. Istri menjauhi suami juga ga akan melihat suami lagi. Mungkinkah mau 

cerai?? Lebih baik suami pulang saja. 

Analisis 

 Hero   : seorang perempuan 

 Need   :  

o Aggression emotional verbal : ... sambil bertengkar 

o Rejection : Istri menjauhi suami juga ga akan melihat suami lagi 

 Press   :  

o Aggression emotional varbal : ...sambil bertengkar 

 Konflik  :  

 Need Aggression emotional verbal ><Press Aggression emotional verbal  

 Akhir cerita  : Lebih baik suami pulang saja. 

 Tema   : serang perempuan dan suami yang sedang bertengkar 

 

 

KARTU 7 

Uraian Cerita : 

Kedua orang laki-laki sedang ngobrol soal ada orang lain membicarakan. Kedua 

orang sangat kecewa karena itu. Lebih baik biar saja. Kalau masih membicarakan 

bisa membuat kedua orang marah. 

Analisis 

 Hero   : dua orang laki-laki 

 Need   :  

o Abasement dejection : Kedua orang sangat kecewa... 

o Counteraction  : Lebih baik biar saja 

 Press   :  

o Rejection : ...ada orang lain membicarakan. 

 Konflik  : - 



 Akhir cerita  : Lebih baik biar saja 

 Tema   : dua orang lelaki sedang ngobrol 

 

 

KARTU 8 

Uraian Cerita : 

Seorang memakai senjata juga menembak orang yang berbaju hitam. Akan bawa 

di rumah sakit untuk operasi bagian perut. Akhirnya peluru sudah diambil. 

Perutnya dijahit. Yang bawa kamar opname. 

Analisis 

 Hero   : seorang 

 Need   : 

o Aggression physical asocial :...menembak orang yang berbaju hitam. 

 Press   : - 

 Konflik  : - 

 Akhir cerita  : Yang bawa kamar opname. 

 Tema   : seorang yang menembak orang berbaju hitam 

 

 

KARTU 9 

Uraian Cerita : 

Empat orang sedang tidur sambil santai. Mungkin malas bekerja. 

Analisis 

 Hero   : empat orang  

 Need   :  

o Passivity :...sedang tidur sambil santai. 

: Mungkin malas bekerja. 

 Press   : - 

 Konflik  : - 

Akhir cerita : Mungkin malas bekerja 

 Tema   : empat orang sedang tidur sambil santai 



 

KARTU 10 

Uraian Cerita : 

Suami sedang mencium istri untuk mempersiapkan bulan madu. Akhirnya istri 

mulai hamil sampai melahirkan seorang bayi lalu dia besarkan. Suami-istri sangat 

bahagia. 

Analisis 

 Hero   : suami 

 Need   :  

o Affiliation emotional : Suami sedang mencium istri.. 

 Press   :  

 Konflik  :  

Akhir cerita : Suami-istri sangat bahagia. 

Tema : Suami sedang mencium istri untuk mempersiapkan 

bulan madu. 

 

 

KARTU 11 

Uraian Cerita : 

Prajurit-prajurit siap perang seekor naga sangat dahsyat. Lebih sulit mematikan 

seekor naga. Para prajurit tetap bertahan dan terus menyerang seekor naga. 

Analisis 

 Hero    : prajurit-prajurit 

 Need    :  

o Aggression physical asocial : Prajurit-prajurit siap perang... 
  : ... terus menyerang seekor naga. 

 
 Press   :  

 Konflik  :  

 Akhir cerita  : Para prajurit tetap bertahan dan terus menyerang seekor naga. 

 Tema   : Prajurit-prajurit siap perang seekor naga sangat dahsyat 

 



 

KARTU 12 

Uraian Cerita : 

Seorang laki-laki sudah meninggal dunia karena serangan jantung, tiba-tiba romo 

datang melihat seorangnya meninggal. Lalu romo menutupi matanya, masukkan 

peti lalu bawa ke makam untuk masuk liang kubur. 

Analisis 

 Hero   : romo  

 Need   :  

 Press   : - 

 Konflik  : - 

 Akhir cerita  : romo menutupi matanya, masukkan peti lalu bawa ke 

makam untuk masuk liang kubur. 

 Tema   : Seorang laki-laki yang sudah meninggal dunia 

 

 

KARTU 13 

Uraian Cerita : 

Seorang pelaku memperkosa istri sampai mati. Lalu seorang pelaku langsung 

kabur. Suami pulang ke rumah istri dari kerja kantor. Suami mencari istri dimana-

mana saja, akhirnya istri sudah tewas karena diperkosa. Suami sangat kaget dan 

menangis. 

Analisis 

 Hero    : suami  

 Need    :  

o Abasement dejection : Suami sangat kaget dan menangis. 
 Press   :  

o Loss : ...akhirnya istri sudah tewas karena diperkosa. 

 Konflik  : 

 Akhir cerita  : Suami sangat kaget dan menangis. 

Tema : seseorang yang memperkosa seorang istri 



KARTU 14 

Uraian Cerita : 

Sewa rumah lampu padam. Seorang laki-laki membuka jendela ada cahaya sangat 

terang. Rumah sangat gelap. 

Analisis 

 Hero    : seorang laki-laki  

 Need    :  

 Press   :  

 Konflik  :  

 Akhir cerita  : Rumah sangat gelap. 

 Tema   : sewa rumah lampu padam 

 

KARTU 15 

Uraian Cerita : 

Di makam banyak kuburan-kuburan ada muncul seorang kakek sebagai hantu, 

mungkin. Gak ada orang, sangat sepi pada malam hari. Mungkin sangat 

ketakutan. 

Analisis 

 Hero   : kakek  

 Need   :  

o Passivity  : Gak ada orang, sangat sepi.... 

 Press   : - 

 Konflik  : - 

 Akhir cerita  : Mungkin sangat ketakutan. 

 Tema   : seorang kakek di kuburan 

 

KARTU 16 

Uraian Cerita : 

Saya banyak berpengalaman soal bermasalah dari cewek-cewek. Perasaan saya 

masalah itu sangat kecil. Malah berbuat masalah itu ga baik. Cewek-cewek tolak 



itu gak masalah. Pasti banyak cewek-cewek lain di sini atau dimana saja. Lebih 

baik saya lupakan saja... 

Analisis 

 Hero   : saya 

 Need   : 

o Counteraction : ... masalah itu sangat kecil. 
 Press   :  

Rejection : Cewek-cewek tolak itu.... 
 Konflik  : - 

 Akhir cerita  : Lebih baik saya lupakan saja 

 Tema   : pengalaman saya bermasalah dengan cewek-cewek 

 

 

KARTU 17 

Uraian Cerita : 

Perasaanku, orang bercelana dalam seperti tarzan itu seperti orang gila. 

Analisis 

 Hero   : orang gila 

 Need   :  

 Press   :  

o Afliction mental  : ..seperti orang gila. 

 Konflik  : 

Akhir cerita : seperti orang gila. 

 Tema   : orang gila 

 

 

KARTU 18 

Uraian Cerita : 

Seorang berbaju hitam dan berdasi kena perampok kehilangan dompet berisi uang 

karena dibawa si perampok. Seorang sangat susah karena gak punya uang untuk 

kebutuhan sendiri. 



Analisis 

 Hero   : seorang 

 Need   : 

o Abasement dejection : Seorang sangat susah 

 Press   :  

o Loss : ... kehilangan dompet berisi uang... 

 Konflik  : - 

Akhir cerita : Seorang sangat susah karena gak punya uang untuk 

kebutuhan sendiri 

Tema   : seseorang yang dirampok di jalan 

 

KARTU 19 

Uraian Cerita : 

Maaf saya ga mengerti sebuah gambar itu. Awan di atas, rumah tertutup salju.. 

Analisis 

 Hero   :  

 Need   :  

 Press   : - 

 Konflik  : - 

 Akhir cerita  : Awan di atas, rumah tertutup salju. 

 Tema   : Awan di atas, rumah tertutup salju. 

 

KARTU 20 

Uraian Cerita : 

Seorang bertopi selalu pendiam dekat tiang lampu jalan karena sangat kesepian. 

Mungkin orang lain belum kenal seorang bertopi. Juga curiga orang bertopi jahat. 

Analisis 

 Hero   : seorang  

 Need   :  

o succorance : ... karena sangat kesepian. 

 Press   :  



o uncongenial environment alien object :... curiga orang bertopi jahat 

 Konflik  :  

o N.succorance >< P. uncongenial environment alien object 

Akhir cerita : Juga curiga orang bertopi jahat. 

 Tema   : seorang bertopi di dekat tiang lampu jalan 

 

 

 

II. KESIMPULAN 

 

Rekapitulasi  Need 

NEED KARTU JUMLAH 

Understanding 1 1 

Recognition 1 1 

Achievement 1 1 

Succorance 3, 20 2 

Abassement dejection 3, 7, 13, 18 4 

Passivity 3, 9, 15 3 

Aggression emotional verbal 4, 6 2 

Playmirth 5 1 

Autonomy resistance 5 1 

Rejection 6 1 

Counteraction 7, 16 2 

Aggression physical asocial 8, 11 2 

Affiliation emotional 10 1 

 

Kesimpulan need 

Berdasarkan tabel di atas, need yang sering muncul adalah abasement dejection, 

passivity, succorance counteraction dan aggression physical asosial 

 



Rekapitulasi Press 

PRESS KARTU JUMLAH 

Rejection  3, 4, 7, 16 4 

Aggression emotional verbal 6 1 

Loss 13, 18 2 

Afliction mental 17 1 

Uncongenial environment alien 

object 

20 1 

Kesimpulan Press 

Berdasarkan tabel di atas press yang sering muncul adalah press rejection dan press 

loss. 

 

Rekapitulasi Konflik 

NAMA KONFLIK KARTU JUMLAH 

Need Aggression emotional verbal >< Press 

Rejection 

4 1 

Need Aggression emotional vebal >< Press 

Aggression emotional vebal 

6 1 

Need Succorance>< Press uncongenial 

environment alien object 

20 1 

 

Rekapitulasi Tema 

NOMOR KARTU TEMA 

Kartu 1 Seorang anak sedang berpikir soal ingin berusaha 

prestasi main biola 

Kartu 2 Istri akan melahiran bayi perempuan, dan 

dibesarkan menjadi anak didik 

Kartu 3 BM Seorang laki-laki sangat susah karena ada sesuatu 

Kartu 4 Suami marah besar sama istri karena ketahuan 

selingkuh 



Kartu 5 Anak yang pergi ke rumah temannya dengan diam-

diam 

Kartu 6 BM Seorang perempuan dan suami yang sedang 

bertengkar 

Kartu 7 BM Dua orang lelaki sedang ngobrol 

Kartu 8 BM Seorang yang menembak orang berbaju hitam 

Kartu 9 BM Empat orang sedang tidur sambil santai 

Kartu 10 Suami sedang mencium istri untuk mempesiapkan 

bulan madu 

Kartu 11 Prajurit-prajurit siap perang seekor naga sangat 

dahsyat 

Kartu 12 M Seorang laki-laki yang sudah meninggal dunia 

Kartu 13 MF Seseorang yang memperkosa seorang istri 

Kartu 14 Sewa rumah lampu padam 

Kartu 15 Seorang kakek di kuburan 

Kartu 16 Pengalaman saya bermasalah dengan cewek-cewek 

Kartu 17 BM Orang gila 

Kartu 18 BM Seseorang yang dirampok di jalan 

Kartu 19 Awan di atas, rumah tertutup salju 

Kartu 20 Seorang bertopi di dekat tiang lampu jalan 

 

 

Rekapitulasi Akhir Cerita 

NOMOR KARTU AKHIR CERITA INTEPRETASI 

Kartu 1 Bisa membuat orangtua senang 

dan acungkan jempol 

- 

Kartu 2 Istri akan melahirkan bayi 

perempuan, dan dibesarkan 

menjadi anak didik 

- 

Kartu 3 BM Juga mungkin istrinya cerai Sad ending 



Kartu 4 Istri gak mau suami pulang dari 

sini 

Sad ending 

Kartu 5 Ibunya pikir anaknya telah diculik Sad ending 

Kartu 6 BM Lebih baik suami pulang saja Sad ending 

Kartu 7 BM Lebih baik biar saja Sad ending 

Kartu 8 BM Yang bawa kamar opname - 

Kartu 9 BM Mungkin malas bekerja - 

Kartu 10 Suami istri sangat bahagia Happy ending 

Kartu 11 Para prajurit tetap bertahan dan 

terus menyerang seekor naga. 

- 

Kartu 12 M Romo menutupi matanya, 

masukkan peti lalu bawa ke 

makam untuk masuk liang kubur. 

- 

Kartu 13 MF Suami sangat kaget dan menangis Sad ending 

Kartu 14 Rumah sangat gelap - 

Kartu 15 Mungkin sangat ketakutan Sad ending 

Kartu 16 Lebih baik saya lupakan saja - 

Kartu 17 BM Seperti orang gila - 

Kartu 18 BM Seorang sangat susah karena gak 

punya uang untuk kebuuhan 

sendiri 

Sad ending 

Kartu 19 Awan di atas, rumah tertutup salju - 

Kartu 20 Juga curiga orang bertopi jahat - 

 

Kesimpulan Akhir Cerita 

 Berdasarkan keseluruhan akhir cerita, diketahui bahwa akhir cerita subjek 

sebagian besar cenderung mengarah pada kesedihan karena tokoh tidak 

mendapatkan apa yang diinginkannya atau tokoh tidak mendapatkan bantuan 

orang lain untuk menyelesaikan masalahnya 

 



THEMATIC APEPERCEPTION TEST 

VERSI MURRAY 

SUBJEK 3 

 

 

I. ANALISA KARTU 

KARTU 1 

Uraian Cerita : 

Anak susah belum bisa main biola. Sudah 8 tahun mungkin. Anak sedang murung 

sebab ada sesuatu rusak parah. Mana mungkin biola rusak bisa dipakai. 

Menurutku, anak belum bisa hafal lagu-lagu. 

Analisis 

 Hero   : dia 

 Need   :  

o Abasement dejection : ... susah belum bisa main biola, Anak sedang 

murung...  

 Press   : - 

 Konflik  : - 

 Akhir cerita  : anak belum bisa hafal lagu-lagu. 

 Tema   : Anak susah belum bisa main biola 

 

KARTU 2 

Uraian Cerita : 

Seorang perempuan di depan sedang melihat sesuatu. Di tengah seorang gadis 

sedang menunggu seorang laki-laki pekerjaan menggembala kuda. Dan seorang 

laki-laki sedang bekerja keras sebab mencari nafkah untuk makanan kuda. Di 

sawah agak kering dan rusak karena belum bisa pakai. 

Analisis 

 Hero   : seorang laki-laki 

 Need   :  

o Achievement : ... sedang bekerja keras... 



 Press   :  

o Uncongenial environment physical Surrondings :.. sawah agak kering 

dan rusak... 

 Konflik  :  

o N.Achievement >< P. Uncongenial environment physical Surrondings 

 Akhir cerita  : Di sawah agak kering dan rusak karena belum bisa 

pakai. 

 Tema   : seorang perempuan sedang melihat sesuatu 

 

 

KARTU 3 

Uraian Cerita : 

Seorang gadis sedang menangis di tempat tidur atau sedih. Mungkin dimarahi 

pacar lain. Menurutku, gadis tetap saja menangis terus sampai kapan. 

Analisis 

 Hero  : seorang gadis  

 Need  :  

o Succorance : ... sedang menangis di tempat tidur... 

: ... gadis tetap saja menangis terus.... 

 Press   :  

o Aggression emotional verbal : ... dimarahi pacar lain... 

 Konflik  : - 

 Akhir cerita  : Menurutku, gadis tetap saja menangis terus sampai kapan. 

 Tema   : seorang gadis yang sedang menangis 

 

 

KARTU 4 

Uraian Cerita : 

Istri mempersiapkan pakaian suami mau bekerja. Tapi belum selesai memasang 

dasi suami  tentu suami marah istri karena tanpa dasi. Suami malah meninggalkan 

istri dan kabur lari diri. Dan tidak bisa kembali selama-lamanya. 



Analisis 

 Hero   : suami 

 Need    :  

o Aggression emotional verbal : ...suami marah istri karena tanpa dasi. 

o Rejection : Suami malah meninggalkan istri... 

 Press   :  

 Konflik  :  

 Akhir cerita  : tidak bisa kembali selama-lamanya 

 Tema   : suami yang marah dan meninggalkan istri 

 

 

KARTU 5 

Uraian Cerita : 

Seorang ibu membuka pintu dan melihat menata perabotan. Agar aman, bersih 

dan indah. Supaya tamu mau datang dan melihat sesuatu lalu memuji ibu sebagai 

terkenal rumah tangga. 

Analisis 

 Hero   : ibu  

 Need   :  

o Sentience aesthetic : Agar aman, bersih dan indah 

o Recognition  : ... lalu memuji ibu... 

 Press   : - 

 Konflik  : - 

 Akhir cerita  : Supaya tamu mau datang dan melihat sesuatu lalu 

memuji ibu sebagai terkenal rumah tangga. 

 Tema   : seorang ibu yang membuka pintu dan melihat menata 

perabotan 

 

 

 

 



KARTU 6 

Uraian Cerita : 

Suami sedang susah dan tidak bisa melihat lagi. Istri mejauhi suami enam langkah 

dan tidak akan ampun. Mungkin berdua suami- istri selingkuh lain. Lebih baik 

minta pengadilan cerai saja. 

Analisis 

 Hero   : suami 

 Need   :  

o Succorance : Suami sedang susah... 

 Press   :  

o Rejection : Istri mejauhi suami... 

 Konflik  : - 

 Akhir cerita  : Lebih baik minta pengadilan cerai saja. 

 Tema   : suami yang sedang susah tidak bisa melihat lagi 

 

KARTU 7 

Uraian Cerita : 

Seorang tua sedang ngerumpi orang pemuda di kantor. Orang pemuda kelihatan 

diam seperti marah. Sama-sama orangtua itu juga diam. Gara-gara masalah kantor 

mungkin. 

Analisis 

 Hero   : orang pemuda 

 Need   :  

o Succorance  : ... kelihatan diam seperti marah. 

 Press   :  

 Konflik  : - 

 Akhir cerita  : Gara-gara masalah kantor 

 Tema   : seorang tua yang sedang ngerumpi dengan pemuda. 

 

 

 



KARTU 8 

Uraian Cerita : 

Orang cowok itu sombong dan menyuruh teman-teman mau membunuh orang 

mati. Ada sesuatu senjata maut bisa membunuh orang. Dan bertiga mau makan 

manusia mungkin. 

Analisis 

 Hero   : cowok 

 Need   : 

o Aggression physical asocial : ... menyuruh teman-teman mau 

membunuh... 

o Nutrience   : ... bertiga mau makan manusia... 

 Press   : - 

 Konflik  : - 

 Akhir cerita  : Dan bertiga mau makan manusia mungkin 

 Tema   : Cowok yang sombong menyuruh teman-temannya 

membunuh orang mati. 

 

KARTU 9 

Uraian Cerita : 

Orang berempat tidur melulu di kandang kuda karena itu capek berlatih kuda 

pacuan. Menurutku, orang berempat seperti orang kampung saja. 

Analisis 

 Hero   : orag berempat  

 Need   :  

o Passivity : ...tidur melulu di kandang kuda karena itu capek... 

 Press   : - 

 Konflik  : - 

Akhir cerita : orang berempat seperti orang kampung saja. 

 Tema   : orang berepat yang tidur di kandang kuda 

 

 



KARTU 10 

Uraian Cerita : 

Di malam, biasanya suami istri sedang bersenang-senang. Sebab itu istri minta 

anak baru. Pada umum, suami selalu mencintai istri selama-lamanya. 

Analisis 

 Hero   : istri 

 Need   :  

o Affiliation emotional : ... suami selalu mencintai istri selama-lamanya 

o Sex   : ... suami istri sedang bersenang-senang 

 Press   : - 

 Konflik  : - 

Akhir cerita  : suami selalu mencintai istri selama-lamanya 

 Tema   : suami istri yang sedang bersenang-senang 

 

 

KARTU 11 

Uraian Cerita : 

Seekor naga barat memusuhi hewan lain di terjun. Tentu hewan lain pasti kalah 

dari naga barat karena naga barat mempunyai kekuatan gelombang api tingkat. Di 

zaman sekarang tidak ada muncul naga barat, Cuma legendaris. 

Analisis 

 Hero    : Naga barat  

 Need    :  

o Aggression physical asocial : Seekor naga barat memusuhi hewan 
lain di terjun 

 Press   :  

 Konflik  :  

 Akhir cerita  : Di zaman sekarang tidak ada muncul naga barat 

 Tema   : Seekor naga barat memusuhi hewan lain di terjun 

 

 



KARTU 12 

Uraian Cerita : 

Terjadi kejahatan, seorang laki-laki mau membunuh teman yang sakit. Tanpa 

pembicaraan, suara, dan berani dosa. Kejadian, lelaki tua cemburu pemuda punya 

sesuatu banyak. 

Analisis 

 Hero   : laki-laki  

 Need   :  

o Aggression phisical asocial : ... laki-laki mau membunuh teman... 

 Press   : - 

 Konflik  : - 

 Akhir cerita  : lelaki tua cemburu pemuda punya sesuatu banyak. 

 Tema   : seorang laki-lai yang mau membunuh temannya 

 

KARTU 13 

Uraian Cerita : 

Terjadi hal buruk, seorang pria sedang berdiri sebelah seorang gadis pingsan. 

Gara-gara seorang pria memaksa gadis untuk berhubungan intim. Ternyata gadis 

pingsan dalam waktu melakukan. Tiba-tiba gadis tewas dan tidak bisa bangkit 

lagi. 

Analisis 

 Hero    :  

 Need    :  

o Aggresion phisical asocial : ... pria memaksa gadis untuk 
berhubungan intim 

o Sex : ... pria memaksa gadis untuk 
berhubungan intim 

 Press   :  

o Loss : Tiba-tiba gadis tewas dan tidak bisa bangkit lagi. 

 Konflik  : 

 Akhir cerita  : Tiba-tiba gadis tewas dan tidak bisa bangkit lagi. 

Tema : pria yang memaksa gadis untuk berhubungan intim 



KARTU 14 

Uraian Cerita : 

Seorang cowok duduk di sebelah jendela untuk mencari udara. Cowok itu 

kelihatan merasa stress karena putus cinta. 

Analisis 

 Hero    : si cowok  

 Need    :  

o Abasement dejection : ... merasa stress karena putus cinta. 

 Press   :  

o Rejection : ... merasa stress karena putus cinta. 

 Konflik  : - 

 Akhir cerita  : cowo itu merasa stress karena putus cinta. 

 Tema   : cowok yang duduk di jendela 

 

KARTU 15 

Uraian Cerita : 

Orang itu berdoa tempat makam agar tidak tersesat di akhirat. Anehnya, seorang 

tua berdoa sendirian tanpa orang. Mungkin saja sangat sedih dan kesepian. 

Analisis 

 Hero   : orang  

 Need   :  

o Succorance  : . Mungkin saja sangat sedih dan kesepian 

 Press   : - 

 Konflik  : - 

 Akhir cerita  : Mungkin saja sangat sedih dan kesepian 

 Tema   : orang yang berdoa di makam 

 

KARTU 16 

Uraian Cerita : 

Gambaran itu kosong dan hilang. Menurutku, alat-alat gambar sudah habis dan 

laku dibeli orang seluruh dunia. 



Analisis 

 Hero   :  

 Need   : - 

 Press   : - 

 Konflik  : - 

 Akhir cerita  : Menurutku, alat-alat gambar sudah habis dan laku 

dibeli orang seluruh dunia. 

 Tema   : gambar yang kosong dan hilang 

 

 

KARTU 17 

Uraian Cerita : 

Seorang pria menurun tanpa pakaian untuk melarikan diri. Sebab pria itu ditahan 

tempat penjara, kok malah pakaian ditinggal. Supaya polisi bodoh dan terjebak. 

Analisis 

 Hero   : seorang pria 

 Need   :  

o Autonomy freedom : .. menurun tanpa pakaian untuk melarikan diri 

 Press   :  

 Konflik  : 

Akhir cerita : Supaya polisi bodoh dan terjebak 

 Tema   : Seorang pria menurun tanpa pakaian untuk melarikan diri 

 

 

KARTU 18 

Uraian Cerita : 

Seorang lelaki tua dipegang tangan potong-potongan. Waktu lelaki tua itu 

sendirian tanpa seseorang di pinggir jalan sepi. 

Analisis 

 Hero   : seorang lelaki tua 

 Need   : 



 Press   : - 

 Konflik  : - 

Akhir cerita : Seorang lelaki tua dipegang tangan potong-potongan. 

 Tema   : lelaki tua itu sendirian tanpa seseorang di pinggir jalan sepi. 

 

 

KARTU 19 

Uraian Cerita : 

Rumah itu dihujani salju dengan penuh. 

Analisis 

 Hero   : 

 Need   :  

 Press   : - 

 Konflik  : - 

 Akhir cerita  : Rumah itu dihujani salju dengan penuh. 

 Tema   : Rumah itu dihujani salju dengan penuh. 

 

 

KARTU 20 

Uraian Cerita : 

Seorang lelaki menunggu pinggir lampu untuk bertemu cewek cantik. Padahal 

cewek cantik belum datang jam lebih. Dia tampak sedih. Mungkin ditolak cewek 

cantik. 

Analisis 

 Hero   : seorang lelaki  

 Need   :  

o Affiliation emotional : ... untuk bertemu cewek cantik 

o Sucorance  : Dia tampak sedih.  

 Press   :  

o Rejection : ... cewek cantik belum datang... 

: ... ditolak cewek cantik. 



 Konflik  :  

  N. affiliation emotional >< P. Rejection 

Akhir cerita : Mungkin ditolak cewek cantik. 

 Tema   : Seorang lelaki menunggu pinggir lampu untuk 

bertemu cewek cantik. 

 

 

II. KESIMPULAN 

 

Rekapitulasi Need 

NEED KARTU JUMLAH 

Succorance 3, 6, 7, 15, 20 5 

Aggression physical asocial 8, 11, 12, 13 4 

Abasement dejection 1, 14 2 

Affiliation emotional 10, 20 2 

Sex 10, 13 2 

Achievement 2 1 

Aggression emotional verbal 4 1 

Rejection 4 1 

Sentience aesthetic 5 1 

Recognition 5 1 

Nutrience 8 1 

Passivity 9 1 

Autonomy freedom 17 1 

 

Kesimpulan Need 

Berdasarkan tabel di atas, need yang sering muncul adalah need succorance, 

aggression physical asocial, abasement dejection, affiliation emotional, autonomy 

freedom. 

 



Rekapitulasi Press 

PRESS KARTU JUMLAH 

Rejection 6, 14, 20 3 

Uncongenial environment physical 

surronding 

2 1 

Aggression emotional verbal 3 1 

Kesimpulan Press 

Berdasarkan tabel di atas, press yang sering muncul adalah press rejection. 

 

Rekapitulasi Konflik 

NAMA KONFLIK KARTU JUMLAH 

Need Achievement >< Press uncongenial 

environment physical surrondings 

2 1 

Need Affiliation emotional >< Press Rejection 20 1 

 

Rekapitulasi Tema 

NOMOR KARTU TEMA 

Kartu 1 Anak susah belum bisa main biola 

Kartu 2 Seorang perempuan sedang melihat sesuatu 

Kartu 3 BM Seorang gadis yang sedang menangis 

Kartu 4 Suami yang marah dan meninggalkan istri 

Kartu 5 Seorang ibu yang membuka pintu dan melihat menata 

perabotan 

Kartu 6 BM Suami yang sedang susah tidak bisa melihat lagi 

Kartu 7 BM Seorang tua yang sedang ngrumpi dengan pemuda 

Kartu 8 BM Cowok yang sombong menyuruh teman-temannya 

membunuh orang mati. 

Kartu 9 BM Orang berempat yang tidur di kandang kuda 

Kartu 10 Suami istri yang sedang bersenang-senang 

Kartu 11 Seekor naga barat memusuhi hewan lain di terjun 



Kartu 12 M Seorang laki-laki yang mau membunuh temannya 

Kartu 13 MF Pria yang memaksa gadis untuk berhubungan intim 

Kartu 14 Cowok yang duduk di jendela 

Kartu 15 Orang yang berdoa di makam 

Kartu 16 Gambar yang kosong dan hilang 

Kartu 17 BM Seorang pria menurun tanpa pakaian untuk melarikan 

diri 

Kartu 18 BM Lelaki tua yang sendirian tanpa seseorang di jalan 

sepi 

Kartu 19 Rumah itu dihujani salju dengan penuh 

Kartu 20 Seorang lelaki menunggu pinggir lampu untuk 

bertemu cewek cantik 

 
Rekapitulasi Akhir Cerita 

NOMOR 

KARTU 

AKHIR CERITA INTEPRETASI 

Kartu 1 Anak belum bisa hapal lagu-lagu Sad ending 

Kartu 2 Di sawah agak kering dan rusak 

karena belum bisa dpakai 

Sad ending 

Kartu 3 BM Menurutku, gadis tetap saja menangis 

terus sampai kapan 

Sad ending 

Kartu 4 Tidak bisa kembali selama-lamanya Sad ending 

Kartu 5 Supaya tanu mau datang dan melihat 

sesuatu lalu memuji ibu sebagai 

tekenal rumah tangga 

Happy ending 

Kartu 6 BM Lebih baik minta pengadilan cerai saja Sad ending 

Kartu 7 BM Gara-gara masalah kantor - 

Kartu 8 BM Dan bertiga mau makan manusia 

mungkin 

- 

Kartu 9 BM Orang berempat seperti orang - 



kampung saja 

Kartu 10 Suami selalu mencintai istri selama-

lamanya 

Happy ending 

Kartu 11 Di zaman sekarang tidak ada muncul 

naga barat 

- 

Kartu 12 M Lelaki tua cemburu pemuda punya 

sesuatu banyak 

- 

Kartu 13 MF Tiba-tiba gadis tewas dan tidak bisa 

bangkit lagi 

Sad ending 

Kartu 14 Cowok itu merasa stress karena putus 

cinta 

Sad ending 

Kartu 15 Mungkin saja sangat sedih dan 

kesepian 

Sad ending 

Kartu 16 Menurtku, alat-alat gambar sudah 

habis dan laku dibeli orang seluruh 

dunia 

- 

Kartu 17 BM Supaya polisi bodoh dan terjebak - 

Kartu 18 BM Seorang lelaki tua dipegang tangan 

potong-potongan 

- 

Kartu 19 Rumah itu dihujani salju dengan 

penuh 

- 

Kartu 20 Mungkin ditolak cewek cantik Sad ending 

 

Kesimpulan Akhir Cerita 

 Berdasarkan keseluruhan akhir cerita, diketahui bahwa akhir cerita subjek 

sebagian besar cenderung mengarah pada kesedihan karena tokoh tidak 

mendapatkan apa yang diinginkannya atau tokoh tidak mendapatkan bantuan 

porang lain untuk menyelesaikan masalahnya 

 

 



HASIL WAWANCARA SUBJEK 1 

 

PERTANYAAN JAWABAN KODE NEED 

Apa pekerjaan orang 

tua? 

Catering. Dulu papa 

sopir. Sekarang pensiun. 

Mama dari dulu catering. 

  

Kamu anak ke 

berapa? 

Anak ke dua dari dua 

bersaudara. Kakak laki-

laki 

  

Umur? Sudah 

bekerja? 

23 tahun. Di jogja. 

Kuliah di Sadar. 

Mekatronika. Pernah 

main. Pernah memberi hp 

dan kamera digital. 

  

Apakah kamu dekat 

dengan orang 

tua?mengapa? 

Dekat dan sayang. 

Karena sudah mendidik, 

membesarkan, 

menyekolahkan. 

1 Need affiliation 

emosional 

Apakah sering 

bertemu? 

Jarang bertemu. Lewat 

sms. Dengan kakak dekat 

juga, lewat sms. 

  

Punya pengalaman 

kecewa? 

Pernah. Sebab saya jatuh 

dari motor. Sebab terlalu 

cepat. Bonceng dengan 

kakak. Kakak tidak apa-

apa. 

  

Bagaimana orang 

tua? 

Terkejut.   



 Sekarang sedang 

membangun rumah. 

  

Kamu suka jalan-

jalan? 

Ya. Ke Purwokerto, 

Cilacap, ke rumah teman 

bersama Peter. 

  

Kamu tuli sejak 

kapan? Sebab apa? 

Umur 5 tahun. Sebab 

terpeleset di kereta, gegar 

otak. 

  

Sekarang kamu 

kejuruan apa? 

Kejuruan kayu. Ingin jadi 

arsitek. Harus belajar 

mulai sekarang. 

2 Need 

achievement 

Lalu kerja dimana? Ikut kakak. Kakak 

bekerja di pabrik kayu 

lapis sebagai pegawai. 

  

Mengapa kamu ingin 

membahagiakan 

orangtua? 

Sebab orang tua memberi 

hp, baju. 

  

Kamu ingin 

menikmati hidup 

mandiri? 

Ya. Dengan bekerja. 

Supaya punya uang. 

2 Need 

Achievement 

Kalau ada masalah 

cerita pada siapa? 

Cerita pada teman-teman. 3 Need 

Succorance 

Orang tua dan 

kakak? 

Tidak. Sebab jauh   

Kalau cerita dengan 

orang tua, cerita 

apa? 

Berkata saya dan teman-

teman bisa naik motor. 

Mereka terkejut. 

  

Orang tua ingin Tidak tahu. Tidak pernah   



kamu jadi apa? berkata. Bebas saja. 

Bagaimana keadaan 

ekonomi keluarga? 

Sedang   

Kamu tuli berapa 

desibel? 

75 DB   

Bagaimana perasaan 

jadi tunarungu? 

Senang sebab dapat 

berkenalan dengan 

teman-teman dari daerah 

lain. Contoh, R (nama 

orang) sekolah di SLB 

Purwokerto. 

4 Need Affiliation 

Associative 

Pernah diejek? Sudah pernah. Karena 

berbicara isyarat 

21 Press Rejection 

Teman-teman pernah 

diejek? 

Pernah. Karena isyarat 

(sambil memperagakan 

orang yang mengejek 

dengan menunjuk-nunjuk 

padanya) 

  

Bagaimana 

perasaanmu? 

Kecewa dan malu. 5 Need 

Abasement 

Dejection 

Perasaan jadi tuli? Malu. 5 Need 

Abasement 

Dejection 

Kamu suka tinggal 

di asrama? 

Kadang-kadang.   

Maksudnya? Tidak suka sebab lama 

bermukim di Wonosobo. 

6 

 

Need Change 

 

 



Suka sebab belajar 

banyak atau dapat 

informasi penting. 

7 Need 

Understanding 

Bagaimana 

hubunganmu dengan 

teman-teman? 

Dekat   

Punya sahabat? Tidak. Semua teman. 

Semua sama. 

  

Kamu biasa cerita 

pada siapa? 

Pada Peter. Atau sms 

sama teman Purwokerto. 

Bergantian bila ada 

masalah cerita. 

  

Punya teman di luar 

asrama yang 

normal? 

Ada. Di Muntilan. 

Tetangga. 

  

Bagaimana 

tetangga? 

Baik. Tidak mengejek. 

Sebab sadar. 

  

Bagaimana kamu 

waktu kecil? 

Lupa. Nakal. Melawan 

orang tua. Contoh : 

mencuri uang. 

8 Need 

Aggression 

Apakah kamu dekat 

dengan guru? 

Ya. Pak TW (nama guru). 

Sebab menghibur orang 

tuli. 

(sambil memberikan 

contoh) 

4 Need Affiliation 

Associative 

Kalau punya 

masalah cerita pada 

guru juga? 

Tidak   



Pada pengasuh? Tidak pernah. Tidak 

dekat. 

Ada cerita-cerita hantu 

dengan Pak N (nama 

pengasuh asrama), dan 

cerita tentang kesehatan 

dan penyakit. 

  

Dengan bruder? Tidak pernah. Paling 

dengan Bruder F (nama) 

  

Menurutmu, 

harusnya pengasuh 

harus bagaimana? 

Harus membina, 

mengatur. 

9 Need Deference 

Complience 

Sekarang kurang 

diatur? 

Asrama cukup jelek. 

Malas belajar, belajar 

banyak ngobrol, 

sembunyi nonton tv. 

Nakal. 

  

Apakah teman-

teman nakal? 

Nakal. Dulu nakal. 

Mencuri uang. 

  

Kamu ingin guru 

bagaimana? 

Memberi informasi baik. 7 Need 

Cognizance 

Apa yang membuat 

kamu sedih? 

Kecelakaan maut. Teman 

motor jatuh, tangan patah 

di Banjarnegara. 

  

Teman normal? 

Kamu kenal 

darimana? 

Ya. Lewat internet. Dari 

friendster. Teman 

memberi tahu, sebab 

teman-teman mau 

 

 

 

 

 

 

 

 



menolong saya memberi 

info penting. 

7 Need 

Cognizance 

Apakah punya 

pacar? 

Punya teman dekat di 

Purwokerto dan cilacap. 

Hanya teman dekat. 

Bukan pacar. 

  

Mengapa belum 

punya? 

Sebab masih sekolah.   

Pernah pacaran? Pernah satu kali. Anak 

Dena Upakara (SLB/B 

putri). Kemarin hari 

minggu putus. 

  

Bagaimana 

perasaanmu? 

Sakit hati. Sebab berkata 

penipu. Sebab nomor 

saya dua. 

3 Need 

Soccurance 

Press Rejection 

Pacaran sejak 

kapan? 

Kelas delapan. Dua 

tahun. 

Tapi dia bahasa kurang, 

kurang gaul, pikiran 

sempit dan kemayu. 

  

Kamu ingin punya 

cewek yang 

bagaimana? 

Hati suci, pikiran suci, 

punya pekerjaan, sifat 

keibuan. Cantik lumayan. 

  

Bagaimana waktu 

pacaran? 

Ngobrol. Tidak boleh 

jalan-jalan. Ada satpam. 

Takut diperkosa. 

22 Press 

Dominance 

Restraint 

Perasaanmu 

sekarang pada 

Tidak suka. Sebab 

pikiran sempit.ingin 

10 

 

Need 

Counteraction 



pacar? pacar normal. Sebab bila 

kawin, takut tidak bisa 

bermasyarakat. 

11 Need 

Harmavoidance

Kamu suka 

bermasyarakat? 

Ya. Gotong royong ikut, 

kumpulan ikut. Sebab 

berpikir dewasa. 

4 Need Affiliation 

Assositive 

Kemarin teman-

teman menulis kata 

jorok. Kamu ikut? 

Tidak ikut. Saya tertawa. 

Sebab saya dan teman 

suka tertawa. 

12 Need Playmirth 

Kamu suka ziarah? Ya. Ke Gua Maria Kerep 

Ambarawa, 

Sendangsono. Sebab 

merasa dekat dengan 

Tuhan. Sebab sadar 

bersalah. Saya berdosa. 

13 
 

 
 

14 
 
 

15 

Need 

Abasement 

Submission 

Need Pasivity 

 

Need 

Intraaggression

Suka rekreasi? Suka ke pantai, ancol, 

mendaki gunung. 

16 Need Traveling 

Cita-citamu jadi 

arsitek. apakah kamu 

yakin? 

Ragu-ragu. Sebab kuliah 

berat. Biaya kuliah berat. 

Ingin kuliah tapi belum 

tahu dimana. Kata guru 

kuliah berat. 

 

 

2 

 

 

Need 

Achievement 

Sifat-sifat kamu apa 

saja? 

Egois. Tidak memikirkan 

teman, mengganggu 

tidur. Melempar baju. 

  

Sifat bagusnya apa? Sedikit. Rajin baca 

Alkitab, rajin berdoa, 

menolong guru, 

14 Need Passivity 



menolong teman di 

asrama 

Sifat jeleknya apa 

lagi? 

Berbohong pada 

pengasuh. Dan (bersama) 

teman-teman pergi ke 

Dena Upakara. 

17 Need Autonomy 

Resistance 

Apa yang kamu 

inginkan? 

Ingin punya motor. Sebab 

untuk jalan-jalan. Ingin 

punya rumah sebab 

rumah kecil. Untuk 

kamar kos. Ingin hp baru 

yang ada kamera. Sebab 

hp kamera rusak. Jatuh di 

lantai. Rusak parah. 

16 

 

 

 

 

18 

Need Traveling 

 

 

 

 

Need Sentience 

Epicurent 

Apakah kamu rajin 

ke gereja? 

Kadang-kadang. Sebab 

bosan. Kalau di rumah ke 

gereja terus. Sebab di 

muntilan setengah jam. 

Romo cepat. Homili 

sebentar. 

14 Need Passivity 

Keterangan Kode: 
1 = Need Affiliation Emotional 
2 = Need Achievement 
3 = Need Soccurance 
4 = Need Affiliation Associative 
5 = Need Abbasement Dejection 
6 = Need Change 
7 = Need Cognizance 
8 = Need Aggression 
9 = Need Deference Compliance 
10 = Need Counteraction 
11 = Need Harmavoidance 



12 = Need Playmirth 
13 = Need Abbassement Submission  
14 = Need Passivity 
15 = Need Intraaggression 
16 = Need Traveling 
17 = Need Autonomy Resistance 
18 = Need Sentience Epicurent 
19 = Need Nutrience 
20 = Need Acquisition Associal 
21 = Press Rejection 
22 = Press Dominance Restraint 
 

 

 



HASIL WAWANCARA SUBJEK 2 

 

PERTANYAAN JAWABAN KODE NEED 

Apakah kamu tuli 

sejak lahir? 

Tidak. Saya tuli usia 

satu tahun sebab 

demam. Demam 

tinggi. Terlambat. 

Lalu tuli. 

  

Lalu orang tua 

bagaimana? 

Orang tua membawa 

ke dokter. Sedih. 

  

Kamu punya 

berapa saudara? 

Dua adik.   

Kamu anak 

pertama? 

Ya.   

Kamu suka 

bermain apa waktu 

masih kecil? 

Bermain mobil-

mobilan. Dan sepeda. 

Sebab punya sepeda. 

12 Need Playmirth 

Bagaimana 

perasaanmu saat 

kecil? 

Tidak tahu (bingung)   

Kamu sedih atau 

biasa saja atau 

bahagia? 

Senang. Sebab 

orangtua mencintai. 

1 Need Affiliation 

Emotional 

Apakah kamu 

dekat dengan 

orangtua? 

Dekat dan sayang 1 Need Affiliation 

Emotional 

Apakah kamu 

sering bercerita 

Ya. Tapi saat libur. 

Atau lewat sms. 

  



pada orang tua? 

Apakah kamu 

sering bercerita 

pada adik? 

Tidak. Sebab masih 

kecil. Masih SD. 

  

Apa yang kamu 

sukai? 

Banyak teman, 

pengalaman, rajin 

berdoa dan selalu 

sayang keluarga. 

4 

 

1 

Need Affiliation 

Assosiative 

Need Affiliation 

Emotional 

Mengapa kamu 

suka banyak 

teman? 

Sebab bisa berdialog 

dan bergaul dengan 

baik. 

4 Need Affiliation 

Assosiative 

Apakah kamu 

setiap hari berdoa? 

Ya. Setiap malam.   

Apa yang kamu 

tidak suka? 

(berpikir) 

membohongi, 

menjelekan teman, 

cuekin teman. 

  

Apakah kamu suka 

marah? 

Ya. Kalau teman-

teman menjelekan 

saya, bisa membuat 

saya marah. Juga 

kalau teman-teman 

keterlaluan. Saya 

sangat marah. 

8 Need Aggression 

Apa yang kamu 

lakukan saat 

marah? 

Sebaiknya beri 

nasehat saja. 

  

Hobi kamu apa? Sepak bola,(berpikir)   



playstation, komputer, 

nonton sepak bola. 

Sebab apa kamu 

suka sepak bola? 

Sebab bermain bagus. 

Suka mendukung 

MU. Suka main 

menjadi back. Sebab 

menyenangkan. 

12 Need Playmirth 

Tim sepakbolamu 

sering melawan 

tim lain? 

Ya. SMA normal. 

Sering menang. Tapi 

mereka bermain liar. 

Menendang 

mendorong. Tidak 

sopan. 

  

Lalu kamu 

bagaimana? 

Biar. Mereka liar.   

Bagaimana teman-

teman? 

Marah. Ada 

membalas. 

Mendorong  (tertawa) 

  

Bagaimana 

perasaanmu jadi 

tunarungu? 

Perasaan? (bingung)   

Apakah orang lain 

pernah mengejek 

karena kamu tuli? 

Ya. Mengejek sebab 

isyarat. Melihat, 

tertawa. 

21 Press Rejection 

Di mana? Di jalan, di 

supermarket. Di bis. 

  

Bagaimana kamu 

saat orang lain 

Kecewa. Tidak 

berbuat apa-apa. 

5 Need Abasement 

Dejection 



mengejek? Sebab tidak boleh 

marah. Harus terima. 

Apakah teman-

teman juga diejek? 

Ya   

Apakah ada orang 

lain yang baik, 

mau membantu 

karena kamu tuli? 

Tidak tahu.   

Bagaimana 

perasaan kamu 

jadi tuli? 

Kadang-kadang. 

Kadang senang. 

Kadang sedih. 

3 Need Soccurance 

Apa maksud 

kadang-kadang? 

Senang sebab itu gak 

papa. Banyak teman. 

Sedih sebab orang 

mengejek. Dan tidak 

tahu informasi. 

4 

 

 

21 

Need Affiliation 

Asosiative 

 

Press Rejection 

Bagaimana 

hubungan kamu 

dengan teman-

teman di asrama? 

Baik.   

Apakah kamu 

punya 

sahabat?berapa 

orang? 

Ya. Satu orang   

Apakah kamu suka 

tinggal di 

asrama?mengapa? 

Suka. Karena selalu 

menghibur sama 

teman-teman, juga 

saya terima makanan 

4 

 

 

21 

Need Affiliation 

Assosiative 

 

Need Nutrience 



sederhana. 

Apakah makanan 

di asrama tidak 

enak? 

Tidak enak. Bosan.   

Apakah kamu 

punya teman 

normal? 

Sedikit   

Berapa? (berpikir) tiga.   

Sering bertemu? Tidak. Sebab terpisah 

jauh. Dulu berkirim 

surat. Sekarang tidak. 

  

Kamu punya 

pacar? 

Tidak.    

Kamu bermasalah 

dengan cewek? 

(tertawa) ya. Tidak 

mau berpacaran sebab 

masih sekolah. Kalau 

sudah bekerja boleh. 

  

Pernah pacaran? 

Berapa kali? 

Pernah. Satu kali.   

Kamu suka cewek 

bagaimana? 

Cantik. Baik, tidak 

matre. Tidak suka 

marah. Sabar. 

1 Need Affiliation 

Emotional 

Kalau waktu 

istirahat atau hari 

minggu, kamu 

berbuat apa? 

Tidak ada. Menonton 

tivi. Atau olahraga. 

Bersama teman-

teman. 

  

Kamu tidak pergi 

atau jalan-jalan? 

Kadang-kadang. 

Kadang-kadang 

  



membeli di 

supermaket. 

Apakah kamu 

dekat dengan 

pengasuh? 

Tidak   

Apakah kamu 

bercerita atau 

omong-omong 

dengan pengasuh 

asrama? 

Tidak. Sebab jarang 

bercerita pada anak-

anak.. tidak tahu. 

Sebab sibuk sendiri. 

Tidak mengurus. 

  

Kalau guru 

bagaimana? 

Biasa. Sebab di kelas 

belajar pelajaran. 

  

Kamu ingin 

pengasuh dan guru 

bagaimana? 

Memberi perhatian. 

Supaya senang. 

1 Need Affiliation 

Emotional 

Kalau ada masalah 

kamu cerita pada 

siapa? 

Teman-teman atau 

simpan sendiri 

3 Need Soccurance 

Apakah kamu 

melawan 

pengasuh? 

Tidak. Teman-teman 

melawan. Tidak mau 

mendengarkan. 

  

Apakah kamu dan 

teman-teman suka 

berkelahi? 

Beberapa. Saya tidak   

Sebab apa? Sebab masalah sepele. 

Tidak tahu. 

Bermacam-macam.  

  

Kamu pernah Ya. Sebab hp rusak.   



marah?? Teman meminjam. 

Rusak. Tidak bisa 

nyala. 

Lalu apa yang 

kamu lakukan? 

Marah. Mendorong. 

Tapi memberi maaf. 

8 Need Aggression 

Apakah hp mu 

sudah baik? 

Sudah. Sebab mama 

mengganti. 

  

Bagaimana nilai 

sekolahmu?sebab 

apa? 

Merosot. Malas 

belajar. (tertawa) 

14 Need Passivity 

Pelajaran apa 

paling suka? 

Tidak ada.   

Sebab apa? Semua sama. Sulit.    

Apa cita-cita 

kamu? 

Belum pasti. 

Membuka bengkel 

atau ahli komputer. 

  

Bengkel apa? Mobil atau motor.   

Mau kerja di 

mana? 

Di rumah pekanbaru 

papa punya bengkel. 

  

Apakah orang tua 

boleh? 

Boleh.   

Kamu suka 

komputer? Sebab 

apa? 

Ya. Sebab modern. 

Dan saya suka. 

Banyak manfaat. 

  

Bagaimana cara 

mencapai cita-

cita? 

Harus kuliah. Tetapi 

sulit. Tidak tahu. 

Apakah kuliah sulit? 

  

Kalau suka, tidak Ya. Kuliah. Tapi saya 2 Need 



sulit. Yang penting 

berusaha. Apakah 

orangtua mau 

kamu kuliah? 

tidak tahu. Tetapi 

harus berusaha. 

Achievement 

Apakah kamu 

yakin akan 

berhasil? 

Tidak tahu. Harus 

belajar terus, pantang 

menyerah. 

2 Need 

Achievement 

 

Keterangan Kode: 
1 = Need Affiliation Emotional 
2 = Need Achievement 
3 = Need Soccurance 
4 = Need Affiliation Associative 
5 = Need Abbasement Dejection 
6 = Need Change 
7 = Need Cognizance 
8 = Need Aggression 
9 = Need Deference Compliance 
10 = Need Counteraction 
11 = Need Harmavoidance 
12 = Need Playmirth 
13 = Need Abbassement Submission  
14 = Need Passivity 
15 = Need Intraaggression 
16 = Need Traveling 
17 = Need Autonomy Resistance 
18 = Need Sentience Epicurent 
19 = Need Nutrience 
20 = Need Acquisition Associal 
21 = Press Rejection 
22 = Press Dominance Restraint 

 



HASIL WAWANCARA SUBJEK 3 

 

PERTANYAAN JAWABAN KODE NEED 

Ceritakan tentang 

masa kecil kamu 

ya.. 

Dulu saya mendengar. 

Lalu panas badan, 

syaraf telinga putus. 

  

Umur berapa kamu 

tuli? 

Tiga tahun. Masih kecil 

sekali 

  

Lalu orang tua 

bagaimana? 

Orang tua sedih. Sebab 

saya tuli. Tapi tidak 

apa-apa. Kuat. 

  

Kamu punya 

berapa saudara? 

Satu. Kakak laki-laki.   

Kamu suka 

bermain apa waktu 

masih kecil? 

(berpikir lama) suka 

berlari dan kelereng 

12 Need Playmirth 

Apakah kamu 

punya teman? 

Punya. Temen 

tetangga. 

  

Bagaimana rasanya 

menjadi tuli waktu 

kamu kecil? 

Tidak tahu   

Kamu sedih atau 

biasa saja atau 

bahagia? 

Biasa saja. Sebab tidak 

tahu. Lupa. 

  

Kamu masuk 

asrama usia 

berapa?  

Enam tahun   



Bagaimana orang 

tua? 

Menangis. Sebab 

berpisah. Merasa sedih. 

  

Kamu? Menangis. Sebab takut. 

Belum kenal. 

3 Need 

Succorance 

Sekarang? (tertawa) tidak 

menangis. Sebab sudah 

sadar dan dewasa. 

Malu menangis. 

  

Apakah kamu 

dekat dengan 

orangtua? 

Ya.   

Kamu sayang atau 

tidak pada orang 

tua? 

Sayang. Sebab 

orangtua sayang. 

1 Need Affiliation 

Emotional 

Apakah kamu 

sering bercerita 

pada orang tua? 

Kadang-kadang sebab 

jarang bertemu. 

  

Apakah kamu 

sering bercerita 

pada kakak? 

Kadang-kadang. Lewat 

sms. Sebab jarang 

bertemu. Saya di 

asrama. 

  

Apa yang kamu 

sukai? 

Suka olahraga   

Apa?Mengapa? Sepakbola. 

Sebab…(berpikir) 

apa..sebab membuat 

badan sehat dan senang 

18 Need Sentience 

Epicurent 

Selain sepakbola Suka tidur. (tertawa). 14 Need Passivity 



kamu suka apa? Sebab saya sering 

mengantuk. (tertawa) 

Apa yang kamu 

tidak suka? 

Tidak suka teman 

berbuat jelek. Tidak 

suka sakit. 

  

Apakah kamu suka 

marah? 

Kadang-kadang. Sebab 

teman berkata tentang 

saya. Saya marah. 

8 Need 

Aggression 

Berkata apa? Menjelekkan saya. 

Saya tahu, lalu 

memberitahu tidak 

baik. Sebab perbuatan 

dosa. 

  

Lalu kamu 

bagaimana?memuk

ul? 

Tidak. Sebab kesalahan 

sedikit. Tidak apa-apa.. 

  

Apakah teman 

pernah marah atau 

memukul kamu? 

Ya. Dulu waktu asrama 

dua. Sebab dia berkata 

saya mencuri. 

  

Apakah kamu 

mencuri? Apa? 

Ya. (diam dan berpikir) 

mencuri uang. Tapi 

sekarang sudah sadar. 

Tidak mencuri lagi. 

20 Need 

Acquisition 

Asosial 

Bagaimana 

perasaanmu jadi 

tunarungu? 

Biasa saja sebab sama 

di mata Tuhan. Harus 

berprestasi. 

2 Need 

Achievement 

Apakah orang lain 

pernah mengejek? 

Ya. 21 Press Rejection 



Mengejek apa? Tertawa, (sambil 

memperagakan) 

mengejek saya pakai 

isyarat. 

  

Bagaimana kamu 

saat orang lain 

mengejek? 

Saya diam saja. 14 Need Passivity 

Apakah teman-

teman juga diejek? 

Ya.   

Bagaimana 

perasaan kamu? 

Marah. Kecewa. 5 Need 

Abasement 

Dejection 

Sebab apa? Sakit hati. Tetapi tidak 

membalas. Biar saja. 

5 Need 

Abasement 

Dejection 

Apakah ada orang 

lain yang baik, mau 

membantu karena 

kamu tuli? 

Ya. Di gereja. Memberi 

buku panduan. Berkata, 

dibaca. 

  

Lalu kamu 

bagaimana? 

Saya berkata 

terimakasih. 

  

Bagaimana 

hubungan kamu 

dengan teman-

teman di asrama? 

Baik   

Apakah kamu 

punya sahabat? 

Punya. 2 orang   

Apakah kamu suka Kadang-kadang. Sebab 19 Need Nutrience 



tinggal di asrama? saya menerima walau 

makananan sederhana. 

Apakah makanan 

tidak enak? 

Ya. Teman-teman 

bosan. Lebih enak 

makanan di rumah. 

Sebab mama pintar 

memasak. 

19 Need Nutrience 

Apakah kamu 

punya teman 

normal?berapa 

orang? 

Ya. (berpikir) empat 

orang. Di yogyakarta. 

  

Apakah sering 

bertemu? 

Tidak. Sering bersms.   

Kamu punya 

pacar? 

Tidak…(sambil 

tertawa) 

  

Pernah 

pacaran?mengapa? 

Tidak..sebab.. tidak 

ingin cewek matre. 

Tidak suka. Sebab 

ditolak cewek. 

21 Press Rejection 

Bagaimana 

perasaanmu? 

Kecewa tapi tidak apa-

apa. Banyak yang lain. 

5 Need 

Abasement 

Dejection 

Kamu suka cewek 

bagaimana? 

Ingin dekat cewek yang 

baik. Dan selera 

humor. 

1 

 

12 

Need Affiliation 

Emotional 

Need Playmirth 

Kamu suka humor? Ya. Saya dan teman-

teman suka humor 

12 Need Playmirth 

Kalau waktu Tidur atau beromong- 14 Need Passivity 



istirahat atau hari 

minggu, kamu 

berbuat apa? 

omong dengan teman. 4 Need Affiliation 

Associative 

Tidak berkunjung 

ke DU? 

Kadang-kadang. Sebab 

waktu sedikit. 

  

Apakah kamu 

dekat dengan 

pengasuh? 

Tidak   

Apakah kamu 

bercerita atau 

omong-omong 

dengan pengasuh 

asrama? 

Kadang-kadang   

Kalau guru 

bagaimana? 

Biasa. Tidak dekat   

Tidak omong-

omong? 

Ya. Tentang pelajaran.   

Saat ada masalah? Tidak cerita.   

Kamu dan teman-

teman suka 

berkelahi? 

Pernah. 8 Need 

Aggression 

Sebab apa? Sebab mengejek. 

Berkata tidak sopan.  

  

Apakah kamu 

memukul? 

Ya. Memukul, lalu 

teman lain melerai. 

Lalu berdamai. Minta 

maaf sebab takut dosa. 

3 Need 

Succorance 

Kamu sering Ya. Malam, sebelum 14 Need Passivity 



berdoa? dan sesudah makan. 

Ke gereja? Setiap hari sabtu   

Kau ingin 

pengasuh atau guru 

bagaimana? 

Memperhatikan anak-

anak. Sebab liar. 

1 Need Affiliation 

Emotional 

Apakah kamu liar? Sedikit.. (tertawa) suka 

malas dan pergi. 

Membeli makanan di 

warung X 

17 Need Autonomy 

Resistence 

Bagaimana nilai 

sekolahmu? 

Mengapa? 

Jelek. Sebab sulit. 

Tidak mengerti. 

  

Pelajaran apa 

paling suka? 

Bahasa    

Sebab apa? Sebab membuat bisa 

berbicara. 

  

Apa cita-cita 

kamu? 

Ingin ikut pekan 

olahraga cacat 

nasional. 

  

Ikut sebagai 

peserta olahraga 

apa? 

Lari. 100 meter. 

Minggu depan ikut 

tingkat kabupaten. 

2 Need 

Achievement 

Semangat. Semoga 

menang. Selain itu 

cita-cita kamu apa? 

Penjahit professional   

Mau kerja di 

mana? 

Tidak tahu. Sebab tuli. 

Susah. Mungkin di 

rumah. Atau ikut kakak 

  



di Jawa Timur. 

Apakah orang tua 

boleh? 

Bebas. Boleh.   

Bagaimana cara 

mencapai cita-cita? 

Harus banyak belajar 

dan berusaha. 

2 Need 

Achievement 

Apakah kamu 

yakin akan 

berhasil? 

Tidak tahu. Semoga. 

Harus jelas berbicara 

untuk komunikasi. 

2 Need 

Achievement 

 

Keterangan Kode: 
1 = Need Affiliation Emotional 
2 = Need Achievement 
3 = Need Soccurance 
4 = Need Affiliation Associative 
5 = Need Abbasement Dejection 
6 = Need Change 
7 = Need Cognizance 
8 = Need Aggression 
9 = Need Deference Compliance 
10 = Need Counteraction 
11 = Need Harmavoidance 
12 = Need Playmirth 
13 = Need Abbassement Submission  
14 = Need Passivity 
15 = Need Intraaggression 
16 = Need Traveling 
17 = Need Autonomy Resistance 
18 = Need Sentience Epicurent 
19 = Need Nutrience 
20 = Need Acquisition Associal 
21 = Press Rejection 
22 = Press Dominance Restraint 
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