
 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

Pedoman Wawancara 

Latar Belakang Subyek: 

• Sebelum melahirkan anak down syndrome pernahkah anda melihat anak 

down syndrome sebelumnya? 

• Kapan anda mulai curiga terhadap keadaan anak? 

 

Komunikasi Subyek dan Anak: 

• Bagaimana cara anda berbicara pada anak? 

• Apa anak memahami maksud ucapan anda? 

• Bagaimana cara anda menanyakan pendapat anak? 

• Bagaimana cara anda menanyakan perasaan anak? 

 

Perhatian dan Kasih Sayang: 

• Sejak usia berapa anak sekolah? 

• Bagaimana nilai-nilai anak? 

• Perkembangan apa yang ditunjukkan anak? 

• Saat mengerjakan PR dari sekolah apa anda mendampingi? 

• Apa anda mengulang apa yang diajarkan guru di rumah? 

• Apa yang anda lakukan saat anak melakukan kesalahan? 

• Apa saja yang anda lakukan saat anak sakit? 

• Saat anak selesai mengerjakan tugas apa yang anda lakukan? 

• Bagaimana sikap anda terhadap anak saat berada di tempat ramai? 

 

 



 

 

 

 

Terlibat dalam Aktifitas Anak: 

• Kemana biasanya anda dan anak pergi bersama-sama? 

• Permainan yang sering dilakukan anak? 

• Saat anak bermain apa yang anda lakukan? 

• Apa yang dikerjakan anak saat anda membersihkan rumah? 

• Apa anda melibatkan anak dalam aktifitas anda yang ringan? 

• Saat acara keluarga apa anda mengajak anak down’s ikut? 

• Hal yang sering dilakukan bersama anak? 

 

Memberikan Kepercayaan pada Anak: 

• Pernah mengajarkan anak untuk mandiri?  

• Bagaimana caranya? 

• Apa harapan/ impian anda terhadap anak ini? 

• Apa yang paling anda sukai dari anak ini? 

• Apa anda menyayanginya sama seperti anak yang lain? 

• Bagaimana cara anda menunjukkan pada anak bahwa anda 

menyayanginya? 

• Apa anda memberi perlindungan yang berlebihan karena khawatir dengan 

keselamatan/ kesehatan anak? 

   

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Pedoman Observasi 

 
1.  Kesan umum 

2. Perilaku yang tampak, misalnya interaksi dengan anak 

3. Kegiatan sehari-hari 

4.  Hubungan dengan anggota keluarga 

5.  Ekspresi emosi 

 

 
 



 

 

 

 

 
DATA REDUKSI HASIL WAWANCARA SUBYEK I 

 

No Pertanyaan Jawaban Koding Analisis 

1. Sebelum 

melahirkan anak 

down syndrome 

pernahkah ibu 

melihat anak down 

syndrome 

sebelumnya? 

Belum pernah  Subyek belum 

pernah menjumpai 

anak down 

syndrome 

sebelumnya. 

2. Kapan ibu mulai 

curiga ada kelainan 

pada Nv? 

Saya nggak curiga karena 

waktu lahir dianya normal. 

Proses lahirnya juga normal. 

Malahan dia waktu 

dilahirkan agak gemuk. 

Waktu itu dokternya nggak 

bilang apa-apa. Saya tau 

setelah masuk sini. 

 Subyek tidak 

curiga terhadap 

keadaan anak 

3. Bagaimana cara ibu 

berbicara pada Nv? 

Nv paham? 

Ya biasa seperti sekarang 

ini. Kadang-kadang 

dibarengi gerakan. Dia 

paham. Kalau saya bilang 

Nv ambil sapu, ya nanti 

dianya ambil sapu terus 

nyapu ya tapi nggak bersih. 

Saya ngomong sapu sama 

gerak nyapu. Tapi kadang 

kalau dia ngomong nggak 

jelas malah kadang-kadang 

A 1 Subyek berbicara  

pada anak seperti 

berbicara pada 

orang normal 

namun terkadang 

diselingi gerakan 

untuk 

memudahkan 

pemahaman anak. 



 

 

 

 

saya nggak tau dia ngomong 

apa. 

4. Bagaimana cara ibu 

menanyakan 

pendapat/ perasaan 

Nv? Kapan? 

Caranya biasa kayak 

ngomong gini. Dulu pernah 

dia pulang main dengan 

tetangga nangis, terus saya 

tanya waktu itu dia belum 

bisa ngomong jadi cuma 

diem aja. Mungkin dia nakal 

jadi temen-temennya gak 

ada yang mau main sama 

dia. Kalau sekarang nggak 

pernah tanya perasaannya 

lagi. Kalau pendapat paling 

waktu mewarnai. Saya 

tanya mau yang warna apa. 

Tapi kalau mau beli jajan 

atau baju nggak saya tanya. 

Dia paling juga nggak 

mudeng. 

A 1 Cara subyek 

berbicara biasa. 

Subyek bertanya 

mengenai perasaan 

anak saat anak 

sedang menangis 

dan menanyakan 

pendapat anak saat 

anak sedang 

mewarnai. Namun 

saat akan membeli 

sesuatu untuk anak 

subyek tidak 

menanyakan 

pendapat anak 

karena anak tidak 

terlalu tahu. 

5. Sejak usia berapa 

Nv bersekolah di 

SLB Widya 

Bhakti? 

Sejak usia TK besar kurang 

lebih usia 6 tahun. TK 

kecilnya kan di umum 

karena nggak bisa 

mengikuti saya pindah ke 

sini. 

A 2 Anak subyek 

mulai bersekolah 

di SLB Widya 

Bhakti sejak 

berusia 6 tahun. 

6. Bagaimana nilai-

nilai Nv di sekolah? 
Lumayan banyak yang B. A 2 Beberapa nilai 

anak di sekolah 

mendapat nilai B. 

7. Perkembangan Ya nakalnya berkurang A 2 Kenakalan anak 



 

 

 

 

yang ditunjukkan 

Nv setelah 

bersekolah di SLB 

Widya Bhakti? 

sejak masuk TK. Sekarang 

nyopot kaos dah bisa. Dulu 

waktu TK kecil nyopot kaos 

langsung dibuang sekarang 

taruh di tempat atau 

langsung ditaruh belakang. 

Pake baju kancing sudah 

lumayan tapi masih agak 

mlengse. Sekarang pulang 

sekolah nyopot kaos 

langsung ambil baju ganti 

dah bisa. Tapi kalau saya 

ganti nggak mau. Memang 

kadang-kadang susah diatur.

berkurang, dapat 

memakai baju 

berkancing dan 

dapat mengambil 

baju ganti sendiri. 

8. Saat Nv 

mengerjakan PR 

dari sekolah apa ibu 

mendampinginya? 

Iya. Kan setiap senin sampai 

kamis ada PR. PR nya 

paling sering nyalin. Kalau 

pas masuk siang kayak gini 

si Nv ngerjakannya PR pagi. 

Tapi kalau masuk malam 

dia ngerjakannya pulang 

sekolah. Dia kalau ada PR 

bilang “PR”. Kalau 

ngerjakannya salah saya 

bilang “ ini salah”, saya 

hapus si Nv tak suruh nulis 

lagi. Kadang salah sampai 3 

kali lebih ya saya jengkel 

tapi nggak saya marahi. Lha 

gimana lagi memang 

anaknya begitu, 

A 2 Subyek 

mendampingi anak 

saat mengerjakan 

PR. 



 

 

 

 

semampunya segitu. 

9. Apa ibu mengulang 

yang diajarkan guru 

dirumah? Seperti 

memberi PR juga 

pada Nv seperti 

yang dilakukan 

guru. 

Iya. Kalau PR dah selesai si 

Nv ngasih balpoint ke saya. 

Saya disuruh nulis nanti dia 

nurun. 

A 2 Subyek 

mengulang yang 

diajarkan guru 

dengan memberi 

tugas tambahan. 

10. Apa yang ibu 

lakukan saat Nv 

melakukan 

kesalahan? 

Ya saya bilangi nggak 

pernah saya pukul. Kadang-

kadang kalau sudah dikasih 

tahu bolak-balik tetap salah 

ya kadang-kadang saya 

marahi. 

A 2 Subyek menegur 

dan terkadang 

memarahi anak 

saat anak 

melakukan 

kesalahan. 

11. Apa yang ibu 

lakukan saat anak 

sakit? 

Saya bawa ke dokter dekat 

rumah sini tapi kadang-

kadang saya bawa ke 

Telogorejo. Dia seringnya 

sakit pilek dan biasanya 

saya mintanya obat sirup 

soalnya Nv doyannya sirup. 

A 2 Subyek 

membawanya ke 

dokter. 

12. Saat anak selesai 

mengerjakan tugas 

apa yang anda 

lakukan? 

Ya bilang bagus. A 2 Subyek berkata 

pada anak bahwa 

hasil kerjanya 

baik. 

13. Kemana biasanya 

ibu dan Nv pergi 

bersama-sama? 

Seringnya jalan-jalan ke 

simpang lima, beli susu 

sama muter kampung. 

Sering tak ajak ke Gereja 

juga. Kalau pas 

A 3 Subyek sering 

mengajak anak ke 

Gereja, ke rumah 

saudara dan jalan-

jalan ke simpang 



 

 

 

 

pemberkatan anak dia sudah 

tau jadi maju sendiri gak 

perlu ditemani. Dia tak 

liatin dan saya berdiri di 

belakang biar dia tahu. 

Pernah saya duduk di 

tengah dan gak berdiri 

dianya  keblabasan sampai 

belakang. Dia paling seneng 

ke tempat eyangnya soalnya 

disana ketemu sama 

kakaknya. 

lima. 

14. Bagaimana sikap 

ibu terhadap Nv 

saat berada 

ditempat ramai? 

Dia sering saya gandeng 

apalagi kalau pas nyebrang 

takut nanti lari. Kalau 

masuk toko juga harus 

digandeng kalau nggak 

nanti barang-barang di toko 

itu yang dia suka diambil 

semua sama dia. Karena 

sudah biasa jadi saya nggak 

risih jalan sama Nv. 

A 3 Subyek 

menggandeng 

tangan anak agar 

anak tidak lari. 

15. Permainan yang 

sering dilakukan 

anak? 

Main boneka, orek-orekan 

di kertas tapi orek-

orekannya saya nggak tau 

itu apa soalnya nggak bisa 

dibaca. Dia juga seneng 

nonton film kartun. Kadang 

saya setelin kaset, sambil 

nonton dia orek-orek di 

A 3 Anak subyek 

sering bermain 

boneka, menonton 

film kartun dan 

corat-coret di 

kertas. 



 

 

 

 

kertas. Seringnya dia main 

sama adik sepupunya yang 

seumuran. Kalau sama 

tetangga enggak. Dulu 

pernah sama tetangga tapi 

terus ditinggal. Nggak ada 

yang mau main sama Nv. 

Nv nakal suka gemes sama 

orang jadi temannya dicubit 

pernah juga dijambak. 

16. Saat anak bermain 

apa yang ibu 

lakukan? 

Saya mengawasi takut kalau 

manjat-manjat terus jatuh, 

dia juga sering nyetat-nyetet 

lampu, gonta-ganti saluran 

pake remote. Saya ngawasi 

sama ngerjakan pekerjaan 

rumah. 

A 3 Subyek 

mengawasi anak 

saat anak bermain. 

17. Apa yang 

dikerjakan Nv saat 

ibu membersihkan 

rumah? 

Dia sering menirukan. Saya 

atau yang lain nyapu dia 

juga ikut ambil sapu mau 

nyapu juga tapi ya nggak 

bersih. 

A 3 Anak subyek 

sering menirukan 

aktifitas subyek 

membersihkan 

rumah. 

18. Apa ibu melibatkan 

Nv dalam aktifitas 

ibu yang ringan? 

Iya. Lha itu nyapu kadang-

kadang juga ngepel tapi 

pelnya basah semua jadi 

lantainya basah. 

A 3 Subyek sering 

melibatkan anak 

dalam melakukan 

aktifitas yang 

ringan seperti 

menyapu. 

19. Saat acara keluarga 

apa ibu mengajak 

Kalau kondangan ya cuma 

sekali aja tapi kalau ke 

A 3 Subyek sering 

mengajak anak ke 



 

 

 

 

Nv ikut? rumah saudara saya ajak 

apalagi kalau ke rumah 

mertua saya yang di jalan 

gajah pasti dia saya ajak 

soalnya sekalian ketemu 

kakaknya. Kadang pulang 

jemput Nv saya sekalian 

mampir ke rumah mertua. 

rumah saudara. 

20. Hal apa yang paling 

sering ibu lakukan 

bersama anak? 

Pergi jalan-jalan, ke Gereja, 

muter kampung. Bersih-

bersih rumah seperti nyapu, 

dia nyapu saya ngikutin 

dibelakangnya soalnya 

nggak bersih. 

A 3 Aktifitas yang 

sering dilakukan 

subyek dan anak 

dengan bersama-

sama adalah 

membersihkan 

rumah, ke Gereja 

dan pergi jalan-

jalan. 

21. Pernah 

mengajarkan anak 

untuk mandiri? 

Bagaimana 

caranya? 

Pernah. Saya ajarkan sikat 

gigi ke dia. Saya nyontoni 

sikat gigi nanti dia juga ikut 

sikat gigi. Mandi juga 

awalnya saya contoni. 

Kalau Nv mandi saya awasi 

dari luar. Yang dia belum 

bisa itu handukan pasti 

nggak sampai kering. Yang 

lainnya juga saya ajarkan 

kayak pakai baju, sepatu, 

makan. 

A 4 Subyek 

mengajarkan 

kemandirian pada 

anak. 

22. Apa harapan ibu Harapan saya dia itu moga- A 4 Subyek berharap 



 

 

 

 

terhadap Nv? moga bisa mandiri, moga-

moga dia bisa pindah dari 

CI ke C. Trus sekolah disini 

cuma sampai SD aja SMP 

nya di umum. 

agar anaknya 

dapat mandiri 

serta dapat pindah 

dari C1 ke C. 

23. Apa yang paling 

ibu sukai dari Nv? 

Dia itu terkadang lucu. 

Terus kalau lagi nggak 

nakal saya suka sama dia. 

Dia itu kan semangat buat 

saya. Dulu waktu bapaknya 

anak-anak sama anak 

pertama saya meninggal, 

saya bingung mau gimana 

tapi begitu lihat Nv saya 

langsung ada semangat lagi. 

Saya dulu mikir kalau saya 

lemes terus gimana dengan 

anak-anak terutama Nv. 

A 2 Subyek menyukai 

anak saat anak 

tidak nakal dan 

saat anak sedang 

lucu. 

24. Apa ibu 

menyayanginya 

seperti anak yang 

lain? 

Iya, saya nggak pernah 

beda-bedain anak. Anak 

saya tinggal dua jadi ya tak 

sayang semua. Kadang-

kadang kalau habis jemput 

Nv dari sekolah saya 

mampir ke rumah mertua 

untuk nengok anak saya jadi 

walaupun enggak satu 

rumah tetap ada kontak. 

Anak saya yang nomor dua 

sekarang sudah SMP. 

A 2 Subyek 

menyayangi anak 

yang mengalami 

down syndrome 

sama seperti 

menyayangi 

anaknya yang 

normal.  



 

 

 

 

Harapan saya dia bisa 

nyontoni adiknya, bisa 

mengajarkan adiknya Nv 

agar mandiri. 

25. Bagaimana cara ibu 

menunjukkan ke 

anak bahwa ibu 

menyayanginya? 

Kalau saya ada uang sisa 

saya belikan dia mainan 

atau kesukaannya dia seperti 

es atau coklat. 

A 4 Subyek 

menunjukkan rasa 

sayang pada anak 

dengan cara 

membelikan benda 

kesukaan anak. 

26. Apa ibu memberi 

perlindungan yang 

berlebihan karena 

khawatir dengan 

keselamatan/ 

kesehatan anak? 

Iya, dia itu belum tau 

bahaya atau tidak kalau dia 

melakukan ini. Jadi harus 

terus saya awasi. Biasanya 

saya nemeni dia main. Saya 

juga menghindarkan Nv dari 

pisau, gunting, saya marahi 

dia kalau manjat kursi. 

Takutnya kalau tiba-tiba 

buat mainan tapi malah 

kena badannya. Saya juga 

nggak mbelikan dia sepeda. 

Nanti kalau dia bisa naik 

sepeda terus malah pergi 

tapi gak bisa pulang lagi kan 

kasihan dia. 

A 4 Subyek memberi 

perlindungan 

lebih pada anak 

Karen takut kalau 

anak menjadi 

celaka. 

 

 

 

 



 

 

 

 

DATA REDUKSI HASIL WAWANCARA SUBYEK II 

 

No Pertanyaan Jawaban Koding Analisis 

1. Sebelum 

melahirkan anak 

down syndrome 

pernahkah ibu 

melihat anak down 

syndrome 

sebelumnya? 

Belum pernah sama sekali. 

Nggak terlalu kelihatan ya. 

dulu waktu saya hamil 

mbak Vn, saya pernah 

ditabrak mobil. Yang naik 

anak muda mungkin belum 

ahli jadi nabrak saya. Waktu 

itu umur kandungan saya 6 

bulan. Dokter waktu itu juga 

sudah berusaha tapi ya 

mungkin dikasih Tuhan 

begini. Waktu mbak Vn 

lahir dokter tidak bilang 

apa-apa. Cuma bilang bagus 

bu berat dan panjangnya 

normal. Saya melahirkannya 

juga normal 9 bulan 10 hari. 

 Subyek belum 

pernah menjumpai 

anak down 

syndrome 

sebelumnya. 

2. Mulai wajahnya 

kelihatan begini 

waktu usia berapa? 

Saya juga nggak begitu tahu 

wajah begini ya. Malah 

kayak orang cina. Saya 

anggap normal karena mbak 

Vn ini PD sekali, waktu di 

TK ada PR majunya 

ditemeni sama orangtua tapi 

dia nggak mau dia maju 

sendiri tapi memang dalam 

bidang pelajaran dia telat.  

 Subyek tidak 

mengetahui bahwa 

anaknya 

mengalami down 

syndrome. Subyek 

merasa bahwa 

anaknya mirip 

dengan orang 

tionghoa. 



 

 

 

 

3. Bagaimana cara ibu 

berbicara pada Vn? 

Biasa, seperti bicara dengan 

yang lain. Dia ngomongnya 

lancar, misal mama 

pakpung, tidak celat tapi 

memang kadang-kadang ada 

beberapa yang kurang jelas 

tapi saya langsung nangkep 

maksudnya. Kalau disuruh 

dia nangkep. Mbak Vn 

ambilke sepatu, dia jawab 

iya mah. Kadang juga kalau 

disuruh bisa bilang sek 

tunggu. Saya ngomong dia 

mudeng tapi kadang-kadang 

dia ngomong saya nggak 

mudeng, kurang ceto. Mbak 

Vn mulai bisa ngomong 

masuk TK kurang lebih 

umur 5 atau 6 tahun padahal 

kakak-kakaknya bisa 

ngomong umur 3 tahun. 

Dulu saya kira mbak Vn 

nggak bisa jalan, kakinya 

kayak nggak ada tulangnya 

sampai kakinya itu bisa 

ditekuk ke atas. Saya 

sampai ikhtiar cari dukun 

pijet ke Bandungan. 

Akhirnya umur 4 tahun bisa 

jalan tapi mbrangkang dulu. 

A 1 Subyek berbicara 

pada anak seperti 

berbicara pada 

orang normal 

karena bicaranya 

lancar. 

4. Bagaimana cara ibu Kayak tanya biasa, A 1 Subyek bertanya 



 

 

 

 

menanyakan 

perasaan / pendapat 

pada Vn? Kapan? 

bicaranya lancar. Kan 

setahun yang lalu dia sudah 

mulai datang bulan. Saya 

tanya: mbak Vn pakai 

softex ya? dia bilang nggak 

mau. Ya udah mau gimana 

mungkin dia merasa risih 

jadi kalau datang bulan dia 

sering ganti celana. Dia 

bilang mah kopet trus saya 

suruh ganti. Dia itu anaknya 

baik kok nggak nakal. Kalau 

lihat acara TV ada yang 

lucu dia bilang mah lucu 

mah. Kalau tanya perasaan 

biasanya kalau saya ajak 

pergi saya tanya gimana 

seneng nggak mbak Vn 

terus dia jawab iya mah. 

mengenai perasaan 

anak sama seperti 

ketika berbicara 

dengan orang 

normal. Subyek 

bertanya perasaan 

anak saat 

mengajak anak 

bepergian dan 

menanyakan 

pendapat anak saat  

5. Sejak usia berapa 

anak sekolah di 

Widya Bhakti? 

Sudah 3 tahun dia sekolah 

di sana. Berarti dari umur 8 

tahun. dulu masuknya TK 

memang sengaja saya 

lambatkan nunggu sampai 

bisa ngomong. Di TK 2 

tahun terus di SLB sini. 

Waktu itu karena kasihan 

lihat ketinggalan terus. Saya 

bilang ke gurunya 

bagaimana kalau saya 

masukan saja SDnya ke 

A 2 Sejak berumur 

delapan tahun. 

Yaitu tiga tahun 

yang lalu. 



 

 

 

 

SLB. Saya PD aja waktu itu 

memang ada yang minder 

ya. Tapi menurut saya kalau 

minder kan nggak bisa buka 

jalan. Waktu saya ke Widya 

Bhakti saya mikir lho apa 

anak kayak gini itu 

wajahnya sama soalnya 

wajahnya hampir sama 

semua tapi kalau mbak Vn 

nggak terlalu fatal. 

6. Bagaimana nilai-

nilai anak di 

sekolah? 

Nilai-nilainya ada yang C 

tapi kebanyakan B. Yang 

dapat B itu yang kesopanan, 

kebersihan. Yang dapat C 

itu tentang membaca, 

menghitung. 

A 2 Anak subyek 

mendapat sebagian 

nilai B dan 

sebagian nilai C. 

7. Perkembangan apa 

yang ditunjukkan 

anak setelah 

bersekolah di sana? 

Bersih-bersih dia pinter. 

Nari juga diajarkan. Dia 

juga menaruh sesuatu di 

tempatnya. Kayak itu 

pulang sekolah sepatunya 

dilepas langsung ditaruh 

dibawah situ. Dia bangun 

tidur spreinya juga langsung 

ditata. Dia anaknya 

bersihan, kalau habis 

pegang yang kotor langsung 

tangannya dicuci dilap. 

Saya juga heran apa 

A 2 Setelah bersekolah 

di SLB Widya 

Bhakti, anak 

subyek menjadi 

rajin 

membersihkan, 

dapat menari dan 

mulai menaruh 

sesuatu di 

tempatnya. 



 

 

 

 

mungkin diajarkan di 

sekolah ya. Saat  mewarnai 

dan menyalin tulisan jadi 

lebih rapi. 

8. Saat mengerjakan 

PR dari sekolah apa 

ibu mendampingi? 

Nggak pernah nemeni. 

Kalau pulang sekolah dia 

copot baju langsung 

dikerjain PRnya. Seringnya 

PRnya menebal, mewarnai, 

menjodohkan. Kalau 

menulis sendiri dia belum 

bisa tapi kalau angka 1 2 dia 

bisa. Kalau pekerjaan saya 

sudah beres, saya tanya 

mbak Vn PRnya mana. 

Nanti dia datang sama bawa 

PRnya. Saya cek sudah 

bener semua. Dia kalau 

ngerjakan PR pasti bener 

semua. Dia kalau ada adzan 

dia ngikuti nggak jelas tapi 

bisa. Kalau denger adzan 

dia bilang: mah sholat, mah 

Allah. Kalau sholat dia 

cuma ngikuti aja geraknya.  

A 2 Subyek tidak 

menemani anak 

saat anak 

mengerjakan PR. 

9. Apa ibu mengulang 

diajarkan guru di 

rumah? Seperti 

memberi PR juga 

pada Vn seperti 

Nggak, mbak Vn itu nggak 

mau. Pernah saya begitukan 

terus dia bilang emoh sama. 

Ya sudah nggak pernah saya 

kasih lagi. 

A 2 Subyek tidak 

pernah mengulang 

yang diajarkan 

guru di rumah. 



 

 

 

 

yang dilakukan 

gurunya. 

10. Apa yang ibu 

lakukan saat anak 

melakukan 

kesalahan? 

Kalau salah atau nggak 

mudeng saya nggak jengkel. 

Lagian saya maklum karena 

anaknya begini. Kalau dia 

nggak mudeng dia tanya. 

Pernah saya suruh: mbak 

Vn ambilkan tas di dalem 

laci itu. Dia tanya: yang ini? 

Bukan sebelahnya. Dia 

tanya lagi yang in? saya 

bilang iya, bawa sini. Kalau 

ternyata sampai ada yang 

salah saya tegur: mbak Vn 

itu salah nggak boleh. Nanti 

dia jawab: iya mah 

maaf…maaf. 

A 2 Subyek 

memaklumi 

kesalahan yang 

dilakukan anak 

karena 

keterbatasan anak. 

11. Apa yang anda 

lakukan saat anak 

sakit? 

Dia kan sering sakit batuk, 

pilek dan lambung. Kalau 

sakit dia bilang: mah sakit 

mah. Saya tanya: yang 

mana, nanti dia jawab yang 

ini. Dia juga nunjuk-nunjuk 

begini minta periksa ke 

dokter, terus saya carikan 

obat buat dia. Mbak Vn kan 

sering sakit jadi semua 

bentuk obat bisa dia telan. 

Kalau sakit dia nggak rewel, 

A 2 Saat anak sakit, 

subyek 

mencarikannya 

obat dan bila 

sampai diopnam 

maka subyek akan 

menemaninya. 



 

 

 

 

merawatnya gampang. Dia 

juga sering diopnam karena 

sakitnya itu di Rumah Sakit 

Ketileng dan waktu diinfus 

dia nggak rewel. Saya yang 

nemeni kalau mbak Vn 

diopnam karena bapak kerja 

dan kakaknya sekolah. 

12. Saat anak selesai 

mengerjakan tugas 

apa yang anda 

lakukan? 

Saya bilang: ya sudah 

pinter, bagus. Terus Vn 

bilang iya mah, dianya 

seneng. 

A 2 Subyek berkata 

pada anak bahwa 

hasil kerjanya 

baik. 

13. Kemana biasanya 

ibu dan Vn pergi 

bersama-sama? 

Saya lihatkan ke simpang 

lima, masuk ke matahari 

biar dia itu PD, kadang-

kadang orang bilang ih 

centil ya kalau dia dikasih 

pakaian yang pantes kan 

jadi lucu. Saya juga nggak 

risih bawa mbak Vn jalan-

jalan. Kadang juga pergi ke 

ADA nanti saya lihat-lihat 

dia juga lihat-lihat terus 

bilang mah ini apik bajue. 

Pernah juga saya nggak tau 

dia sudah bawa es krim 

sambil bilang: mah es krim. 

Saya tanya: ambil dimana? 

Dia jawab: disana. 

A 3 Subyek sering 

bepergian bersama 

anak ke simpang 

lima dan mall. 

14. Bagaimana sikap Ya saya PD aja nggak A 3 Subyek tidak 



 

 

 

 

anda terhadap anak 

saat berada di 

tempat ramai? 

minder. merasa risih saat 

sedang bersama 

anak. 

15. Permainan yang 

sering dilakukan 

anak? 

Dia suka pasaran, dia juga 

suka nyanyi, dia suka ambil 

mix terus kadang nyanyi 

sendiri dari kaset, kadang-

kadang juga suka action di 

depan kaca. Kalau malam 

dia senengnya orek-orekan 

sama niru orang ngaji. 

A 3 Anak subyek suka 

menyanyi, 

bermain pasaran, 

corat-coret dan 

beraksi di depan 

kaca. 

16. Saat anak bermain 

apa yang anda 

lakukan? 

Dia main asal bener ya saya 

biarkan. Kalau kotor saya 

bilang: eh nggak itu kotor. 

Vn jawab: iya mah. Dia 

tahu berhenti 

A 3 Subyek hanya 

mengawasinya. 

Jika yang 

dilakukan anak 

tidak berbahaya 

maka subyek akan 

membiarkannya 

namun bila 

berbahaya maka 

subyek akan 

menegurnya. 

17. Apa yang 

dikerjakan Vn saat 

ibu membersihkan 

rumah? 

Hari ini umpama saya 

beres-beres dia diam aja 

besoknya dia ngikuti. Dia 

lihat dulu baru ngikuti. 

Kalau masak dia belum 

bisa. Tapi kalau ke dapur 

dia suka tanya: mah ini apa? 

Saya bilang: ini brambang 

A 3 Saat subyek 

membersihkan 

rumah, anak 

subyek hanya 

melihatnya dan 

besok mulai 

menirukannya. 



 

 

 

 

nanti dianya menirukan. 

18. Apa ibu melibatkan 

anak dalam aktifitas 

ibu yang ringan? 

Iya seperti nyapu, nyulaki, 

buka jendela, menata sprei. 

Saya cuma ngajari ven 

kalau sudah begini ya, 

nggak usah saya kontrol 

hasilnya pasti bagus. 

A 3 Subyek sering 

mengajak anak 

menyapu, 

mengelap, menata 

sprei dan 

membuka jendela. 

19. Saat ada acara 

keluarga apa ibu 

mengajak Vn ikut? 

Kalau diajak ke rumah 

saudara dia seneng. Kalau 

nyumbang atau ada cara di 

kampung sini dulu dia 

sering saya ajak sekarang 

dia sudah nggak mau terus 

saya bilang: mbak Vn sudah 

besar ya. Mungkin dia malu 

karena sudah besar. 

A 3 Saat acara 

keluarga subyek 

mengajak anak 

ikut serta. 

20. Hal apa yang paling 

sering ibu lakukan 

bersama anak? 

Kalau di rumah ya bersih-

bersih, saya jualan Vn juga 

mau bantu goreng tapi saya 

yang nggak boleh saya 

bilang: nanti aja ya kalau 

sudah besar. 

A 3 Subyek dan anak 

sering 

membersihkan 

rumah bersama. 

Selain itu anak 

subyek sering 

membantu subyek 

berjualan. 

21. Pernah 

mengajarkan anak 

untuk mandiri? 

Caranya? 

Saya ajarin bersih-bersih 

rumah sekarang sudah bisa, 

kalau lagi datang bulan saya 

ajarin taruh celana disini 

sekarang dia sudah bisa. 

Makan, pakai sepatu, pakai 

A 4 Subyek 

mengajarkan pada 

anak cara makan 

yang baik, 

memakai sepatu, 

memakai baju dan 



 

 

 

 

baju sekarang bisa sendiri 

dulu saya yang ngajari. Dia 

sebenarnya bisa mandi 

sendiri tapi saya nggak tega 

jadi tak temeni biar bersih 

mungkin nanti kelas 4 atau 

kelas 5 sudah saya lepas 

biar mandi sendiri, saya 

juga ngajari dia handukan 

sampai kering, sisiran dan 

pakai bedak. Supaya nanti 

dia bisa melakukan sendiri 

tidak menunggu bantuan 

orang lain. 

membersihkan 

rumah.  

22. Apa harapan ibu 

terhadap Vn? 

Moga-moga besok Vn bisa 

saya sekolahkan sampai 

SMA biar mandiri, biar 

pinter tahu semua. 

A 4 Subyek berharap 

agar suatu saat 

nanti anak dapat 

mandiri dan pintar.

23. Apa yang paling 

ibu sukai dari Vn? 

Dia anaknya nggak rewelan, 

dia anaknya juga PD, dia 

makan minum dan bersih-

bersih juga bisa sendiri. 

Selain itu dia sering bilang 

ke saya, papanya sama 

kakaknya kalau dia sayang 

sama kita. 

A 2 Banyak yang 

disukai subyek 

dari anak. antara 

lain anak termasuk 

anak yang percaya 

diri, tidak rewel 

dan sering berkata 

pada subyek 

bahwa anak 

menyayangi 

subyek. 

24. Apa ibu Antara tiga anak sama A 2 Subyek 



 

 

 

 

menyayanginya 

seperti anak yang 

lain? 

sayangnya tapi saya merasa 

Vn harus lebih saya kasihi, 

saya sayangi. Ini kan titipan 

dari Tuhan 

menyayangi 

semua anaknya 

dengan sama besar 

namun mengingat 

keadaan anak 

maka subyek lebih 

perhatian terhadap 

Vn. 

25. Bagaimana cara ibu 

menunjukkan ke 

anak bahwa ibu 

menyayanginya? 

Saya nggak nggetak dia, 

kalau venda mau bantu saya 

tapi kok kayaknya dia 

belum mampu saya bilang: 

nanti saja ya mbak Vn kalau 

sudah besar. Saya nggak 

tega takut kalau malah 

kenapa-napa. Saya juga 

sering meluangkan waktu 

untuk pergi bersama Vn. 

A 2 Subyek tidak 

berkata keras pada 

anak dan sering 

meluangkan waktu 

bersama anak. 

26. Apa ibu memberi 

perlindungan yang 

berlebihan karena 

khawatir dengan 

keselamatan/ 

kesehatan anak? 

Kalau memberi 

perlindungan lebih iya 

karena anaknya begini tapi 

kalau perlindungan ekstra 

tidak. Paling kalau itu dia 

belum mampu ngerjain saya 

kasih tahu kalau itu nggak 

boleh. Kalau terus dilarang 

nanti nggak maju. 

A 4 Subyek memberi 

perlindungan pada 

anak namun tidak 

terlalu ketat 

karena menurut 

subyek hal seperti 

itu dapat 

menghambat 

kemajuan anak. 
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No Pertanyaan Jawaban Koding Analisis 

1. Sebelum 

melahirkan anak 

down syndrome 

pernahkah ibu 

melihat anak down 

syndrome 

sebelumnya? 

Sudah sering. Tetangga 

dekat rumah juga ada yang 

seperti Ns. 

 Subyek sudah 

pernah melihat 

anak down 

syndrome 

sebelumnya. 

2. Kapan ibu mulai 

curiga ada kelainan 

pada Ns? 

Saya curiga kok anak ini 

jarang menangis, padahal 

waktu lahir saya dengar dia 

nangis. Geraknya juga gak 

aktif, banyak diam, tidur, 

kakinya lemes sekali. 

Bapaknya belum pernah 

lihat anak down syndrome 

jadi saya dulu yang curiga, 

kok wajahnya begini. Tapi 

dia kalau diklintingi ada 

reaksi. Akhirnya saya 

periksakan ke Kariadi, 

disana kan komplit. 

Dokternya bilang: lho anak 

begini ngapain dibawa 

kesini, ini kan anak down 

syndrome. Saya sakit hati 

sampai pingsan waktu itu. 

Saya coba periksakan lagi 

ke bidan, lalu bidannya 

bilang nggak tega mau 

 Subyek mulai 

curiga terhadap 

keadaan anak saat 

anaknya 

cenderung pasif, 

kaki yang lemas 

dan wajahnya 

yang mirip anak 

down syndrome. 



 

 

 

 

ngomong soalnya ini anak 

pertama.  

3. Bagaimana cara ibu 

berbicara pada Ns? 

Ns paham? 

Biasa. Kalau saya ngomong 

dia paham tapi kalau dia 

ngomong saya belum tentu 

paham jadi saya suruh dia 

ambil. Waktu itu dia pernah 

bilang: eka bu eka. Saya 

bilang: apa itu eka, sana 

ambil. Ternyata dia ambil 

boneka. 

A 1 Cara subyek 

berbicara sama 

seperti ketika 

berbicara dengan 

orang normal. 

Hanya jika subyek 

tidak memahami 

maksud ucapan 

anak maka subyek 

meminta anak 

untuk menunjuk 

atau mengambil 

benda itu. 

4. Bagaimana cara ibu 

menanyakan 

pendapat/ perasaan 

Ns? Kapan? 

Dia pernah nangis terus 

saya tanya: kenapa? Dia 

jawab: akal. Saya tanya lagi: 

sapa? Dia jawab: tu anan, 

pukul. Pernah juga saya 

tanya: nimas kenapa? Dia 

bilang: sakit. Saya tanya 

lagi: sakit kenapa? Dia 

bilang jatuh. Caranya sama 

kayak saya tanya ke yang 

normal. Kalau tanya 

pendapat waktu beli baju. 

Saya tanya: yang mana nok? 

yang ini aja ya kalau yang 

itu kan sudah punya. Dia 

A 1 Cara bertanya 

sama seperti 

ketika berbicara 

terhadap orang 

normal. Subyek 

bertanya perasaan 

anak saat anak 

sedang bersedih 

dan menanyakan 

pendapat anak saat 

akan membeli 

sesuatu untuk 

anak. 



 

 

 

 

jawab: moh. Dia itu kalau 

sudah mau yang itu ya 

nggak mau diganti.  

5. Sejak usia berapa 

Ns bersekolah di 

SLB Widya 

Bhakti? 

Baru bulan agustus kemarin 

waktu usianya masuk 6 

tahun. 

A 2 Sejak usia anak 

enam tahun. Yaitu 

beberapa bulan 

yang lalu. 

6. Bagaimana nilai-

nilai Ns di sekolah? 

Kemarin rapotnya tulisan. 

Anak bisa mengikuti 

pelajaran, bisa membedakan 

warna, membilang 1-10, 

menyebut binatang di 

gambar. Kalau saya jemput 

dia saya lihat dia paling 

lumayan di kelasnya. Dia itu 

tahu perintah dan larangan. 

A 2 Rapot anak berupa 

tulisan yang berisi 

kemajuan anak 

selama di kelas. 

7. Perkembangan 

yang ditunjukkan 

Ns setelah 

bersekolah di SLB 

Widya Bhakti? 

Bisa mengenal warna, 

diajari nyanyi, disana juga 

diajari kemandirian. Tapi 

sebelum sekolah disana 

nimas sudah tak ajari cuma 

jadi tambah baik aja 

mengerjakannya. 

A 2 Setelah bersekolah 

di SLB Widya 

Bhakti, anak 

subyek menjadi 

lebih mandiri, 

dapat mengenal 

warna dan 

bernyanyi. 

8. Saat Ns 

mengerjakan PR 

dari sekolah apa ibu 

mendampinginya? 

Dia buatnya PR sore setelah 

bangun tidur. Saya temani 

kalau nggak nanti dia 

langsung lari keluar. 

A 2 Subyek menemani 

anak saat anak 

mengerjakan PR. 

9. Apa ibu mengulang 

yang diajarkan guru 

Nggak, saya cuma bantu 

mengerjakan PR. Ns suka 

A 2 Subyek hanya 

menemani anak 



 

 

 

 

dirumah? Seperti 

memberi PR juga 

pada Ns seperti 

yang dilakukan 

guru. 

ngulang sendiri: siap grak, 

selamat pagi bu yanti. 

mengerjakan PR 

namun tidak 

mengulang yang 

diajarkan guru di 

rumah. 

10. Apa yang ibu 

lakukan saat Ns 

melakukan 

kesalahan? 

Kadang saya marah sama 

nimas soalnya kalau 

ngomong sama dia harus 

berkali-kali. Misalnya dulu 

dia sering ngobrok di 

celana. Saya bilang jangan 

ngobrok di celana to nok, di 

WC sini jangan di celana. 

Ternyata besoknnya dia 

masih ngobrok lagi, saya 

marahi lagi dia. Terkadang 

kalau saking jengkelnya dia 

tak slentik. Dia kan 

perasaannya peka jadi kalau 

habis tak slentik langsung 

diam.  

A 2 Subyek terkadang 

marah saat anak 

melakukan 

kesalahan dan bila 

subyek merasa 

jengkel terhadap 

kesalahan anak 

maka subyek akan 

menyelentiknya. 

11. Apa yang ibu 

lakukan saat anak 

sakit? 

Dia kalau sakit diam jadi 

saya tanya: kenapa nok. 

Kalau kaki atau perutnya 

sakit dia bisa bilang tapi 

kalau pusing dia cuma 

tiduran. Mungkin karena 

pusing dia nggak bisa 

bilang. Biasanya saya bawa 

ke bidan kalau belum 

A 2 Subyek akan 

membawanya ke 

bidan namun jika 

belum sembuh 

subyek akan 

membawanya ke 

dokter. 



 

 

 

 

sembuh saya bawa ke 

dokter. Kalau Ns sakit yang 

jaga gantian saya sama 

bapaknya. Dia bisa milih 

mau sama siapa.  

12. Saat anak selesai 

mengerjakan tugas 

apa yang anda 

lakukan? 

Saya bilang pandai, pinter. 

Denger itu dianya seneng. 

A 2 Subyek berkata 

pada anak bahwa 

hasil kerjanya 

sudah baik. 

13. Kemana biasanya 

ibu dan Ns pergi 

bersama-sama? 

Seringnya ke mall, ke Mc 

Donald main di 

prosotannya, ke marina, ke 

tempat budenya dan ke 

tempat eyangnya. 

A 3 Subyek dan anak 

sering pergi 

bersama ke tempat 

saudara. Selain itu 

subyek juga sering 

mengajak anak 

bermain ke marina 

dan prosotan di 

Mc Donald. 

14. Bagaimana sikap 

ibu terhadap Ns 

saat berada 

ditempat ramai? 

Saya gandeng kalau nggak 

nanti dia lari ke eskalator. 

Dulu sih agak nggak enak 

soalnya tiap jalan bareng 

mesti orang-orang ngeliatin. 

Bapaknya bilang biarin aja 

jadi sekarang sudah biasa. 

A 3 Subyek 

menggandeng 

tangan anak agar 

anak tidak berlari. 

15. Permainan yang 

sering dilakukan 

anak? 

Dia paling senang mainan 

boneka, dia gendong. 

Kadang-kadang dia juga 

senang main pasar-pasaran, 

main bongkar pasang, 

A 3 Anak subyek suka 

bermain boneka, 

puzzle dan 

bongkar pasang. 



 

 

 

 

puzzle. 

16. Saat anak bermain 

apa yang ibu 

lakukan? 

Kalau pekerjaan masih 

numpuk ya saya kerjakan 

dulu. Nanti saya tengok 

kalau tidak berbahaya saya 

biarkan. Kadang dia naik 

kursi mau nyetel kipas saya 

larang. Terkadang kalau 

kerjaan sudah selesai saya 

temani. 

A 3 Subyek 

mengawasi anak 

bermain dan 

terkadang 

menemaninya. 

17. Apa yang 

dikerjakan Ns saat 

ibu membersihkan 

rumah? 

Saya membersihkan rumah 

sore, dia ngeliatin 

maksudnya mau bantu. Saya 

bilang main diluar sana ibu 

mau nyapu. Dia manut 

keluar ternyata di luar dia 

nyapu tempatnya tetangga. 

A 3 Anak subyek 

mengamati subyek 

saat subyek 

membersihkan 

rumah. 

18. Apa ibu melibatkan 

Ns dalam aktifitas 

ibu yang ringan? 

Iya. Saya ajak ngelap, 

nyapu, bersihin meja rias, 

ambilkan pel. 

A 3 Subyek mengajak 

anak untuk ikut 

serta mengelap, 

menyapu 

19. Saat acara keluarga 

apa ibu mengajak 

Ns ikut? 

Sering saya ajak. Saya 

nggak risih bawa Ns. 

Dianya juga nggak nakal 

paling cuma minta jajan. 

Pakdenya guru nulis jadi 

kalau ketemu pakdenya 

ikut-ikutan nulis. 

A 3 Subyek sering 

mengajak anak ke 

acara keluarga. 

20. Hal apa yang paling 

sering ibu lakukan 

Mainan boneka dan naik 

sepeda tapi dia kalau naik 

A 3 Subyek dan anak 

sering bermain 



 

 

 

 

bersama anak? sepeda ngayuhnya nggak 

bener. 

boneka  dan 

bersepeda 

bersama. 

21. Pernah 

mengajarkan anak 

untuk mandiri? 

Bagaimana 

caranya? 

Sampai sekarang masih saya 

ajarkan. Misalnya cara 

merawat diri yang baik, 

pakai baju yang benar. 

Selain itu saya ajarkan juga 

membereskan mainan yang 

baru dipakai, ngelap meja 

dan menyapu 

A 4 Subyek melatih 

anak agar mandiri, 

misalnya merawat 

diri dengan baik, 

memakai baju 

dengan benar, 

membereskan 

mainan, mengelap. 

22. Apa harapan ibu 

terhadap Ns? 

Yang utama saya ingin dia 

mandiri, bisa bantu orangtua 

yang bisa menghasilkan 

uang sehingga tidak 

menyusahkan atau 

merepotkan. 

A 4 Subyek berharap 

agar suatu saat 

nanti anak dapat 

mandiri dan 

membantu 

orangtua dalam 

hal ekonomi. 

23. Apa yang paling 

ibu sukai dari Ns? 

Ns tidak separah teman-

teman sekelasnya, misalnya 

Ns bisa merawat diri, Ns 

tahu perintah dan larangan 

dari guru dan Ns juga 

sayang sama adiknya. 

A 2 Subyek menyukai 

Ns karena Ns 

keadaannya lebih 

baik dari teman di 

kelasnya. Ns juga 

sayang pada 

adiknya dan dapat 

merawat diri. 

24. Apa ibu 

menyayanginya 

seperti anak yang 

lain? 

Namanya anak ya pasti 

sayangnya sama. Kalau 

adiknya nakali Ns saya 

bilang: nggak boleh nakali 

A 2 Rasa sayang 

subyek terhadap 

kedua anaknya 

sama besar.  



 

 

 

 

mbak Ns, begitu juga 

sebaliknya. Kalau beli 

barang juga buat dua-

duanya. 

25. Bagaimana cara ibu 

menunjukkan ke 

anak bahwa ibu 

menyayanginya? 

Pas nangis dia saya gendong 

sama bilang: yo nok keluar 

jalan-jalan. Saya hibur. 

A 4 Subyek 

menggendongnya 

bila Ns sedang 

menangis. 

26. Apa ibu memberi 

perlindungan yang 

berlebihan karena 

khawatir dengan 

keselamatan/ 

kesehatan anak? 

Nggak, cuma saya awasi 

kalau nggak bahaya saya 

biarkan. Kalau saya tengok 

dia nggak ada, saya cari ke 

rumah-rumah tetangga 

sampai ketemu. Dia tidak 

pernah saya kekang, nggak 

boleh ini itu. Nanti malah 

tidak bisa berkembang 

A 4 Subyek 

melindungi anak 

dengan mengawasi 

kegiatan anak 

namun tidak 

mengekangnya 

karena menurut 

subyek hal 

tersebut tidak baik 

bagi 

perkembangan 

anak. 
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