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Daftar Pertanyaan Pedoman Wawancara 

 

1. Identitas Subjek 

a. Nama 

b. Tempat, Tanggal Lahir 

c. Usia 

d. Jenis Kelamin 

e. Urutan Kelahiran 

f. Pendidikan 

g. Jenis Pekerjaan 

h. Lama Bekerja 

i. Status 

j. Pekerjaan suami 

k. Jumlah Anak 

 

2. Latar Belakang Subjek 

a. Sejak kapan anda mengalami ketulian ? 

b. Apa yang menyebabkan anda menjadi tuli ? 

c. Berapa jumlah saudara kandung anda ? 

d. Selain anda apakah ada anggota keluarga lain yang mengalami tunarungu 

seperti anda ? 

e. Apakah ada ketunarunguan anda merupakan keturunan ? 

f. Bagaimana hubungan anda dengan keluarga ? 
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g. Bagaimana perasaan anda ketika anda mengetahui bahwa anda mengalami 

ketulian ? 

h. Bagaimana hubungan anda dengan lingkungan sekitar ? 

i. Apakah anda bersekolah ? 

j. Apa yang didapat selama anda bersekolah ? 

k. Pernakah anda bekerja sebelum bekerja di McDonald’s ? 

l. Selain bekerja, apa kegiatan anda sehari – hari ? 

m. Sudah berapa lamakah anda bekerja di McDonlad’s ? 

n. Harapan apa yang anda inginkan dengan bekerja di McDonald’s ? 

 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Semangat Kerja  

3.1. Faktor Motivator 

a. Tanggungjawab terhadap pekerjaan 

1) Tugas apa yang biasanya diberikan kepada anda ? 

2) Apa yang anda lakukan setelah pekerjaan yang anda kerjakan 

selesai ? 

b. Penghargaan ? 

1) Apakah pihak McDonald’s memberikan suatu penghargaan kepada 

karyawannya terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh 

karyawannya ? 

2) Berupa apakan penghargaan yang diberikan itu ? 

3) Apakah anda pernah mendapatkan salah satu dari penghargaan 

tersebut ? Berapa kali ? 
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4) Apakah ada penilaian khusus supaya bisa mendapatkan 

penghargaan tersebut ? 

5) Bagaimana anda mendapatkan penghargaan tersebut ? 

c. Kesempatan untuk maju 

1) Apakah ada promosi jabatan bagi anda ? 

2) Selain promosi, apa saja yang diberikan perusahaan kepada anda 

untuk meningkatkan kinerja anda ? 

3.2. Faktor Pemeliharaan  

a. Status 

1) Sebagai apakah anda bekerja di McD ? 

2) Apa saja yang diberikan McD kepada anda sebagai karyawan ? 

3) Apakah semua karyawan mendapatkan semua fasilitas dari 

McD?  

b. Gaji / Pendapatan 

1) Menurut anda dengan pendapatan yang di dapat selama ini, 

apakah sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan anda sehari-

hari? 

2) Menurut anda apakah besar kecilnya gaji dapat mempengaruhi 

semangat kerja anda ? 

3) Selain gaji, apa yang diberikan oleh perusahaan kepada 

karyawan, baik dalam bentuk materiil ( uang ) maupun non 

materiil ? 
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4) Pernahkah anda mendapatkan bonus / insentif saat anda bekerja 

dan apakah itu membuat anda lebih bersemangat lagi dalam 

bekerja ? 

c. Lingkungan Kerja  

1) Bagaimana suasana kerja di tempat anda bekerja saat ini ? 

2) Apakah anda merasa nyaman bekerj di McD ? 

3) Menurut pendapat anda, apakah suasana lingkungan kerja 

dapat mempengaruhi semangat kerja anda ? mengapa ? 

4) Apakah ada yang perlu dibenahi untuk dapat meningkatkan 

semangat kerja anda ? 

d. Keamanan Kerja 

1) Menurut anda apakah tempat kerja anda sekarang sudah aman ? 

2) Apakah ada alat khusus yang diberikan bagi anda untuk menjaga 

keselamatan anda dalam bekerja ? 

3) Apakah perusahaan memberikan asuransi / jaminan jika suatu saat 

terjadi kecelakaan dalam bekerja ? 

4) Menurut anda apakah faktor keamanan kerja dapat mempengaruhi 

semangat kerja anda ? 

e. Rekan Kerja 

1) Bagaimana hubungan anda dengan teman kerja anda ? 

2) Bagaimana hubungan anda dengan atasan ? 

3) Bagaimana hubungan antara atasan dengan karyawannya ? 
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4) Dengan keadaan anda yang seperti sekarang ini, apakah ada yang 

mengejek atau memperlakukan yang tidak adil terhadap anda ? 

5) Apakah dalam bekerja, rekan kerja juga membantu anda jika anda 

mengalami kesulitan ? 

 

4. Semangat Kerja Subjek 

a. Kesetiaan 

1) Sudah berapa lama anda bekerja di McD ? 

2) Apa yang mendorong anda untuk bekerja di McD ? 

3) Apakah selama bekerja di McD, anda merasa nyaman ?  

4) Apa yang membuat anda tetap bertahan kerja di McD ? 

5) Setiap ada kegiatan rutin seperti rapat karyawan, apakah anda selalu 

datang ? 

b. Kerjasama 

1) Pernahkah anda mengalami kesulitan saat bekerja ? 

2) Apakah ketika anda sedang mengalami kesulitan dalam bekerja, rekan 

kerja anda membantu anda ? 

3) Apakah anda juga akan membantu rekan kerja jika ada yang 

mengalami kesulitan ?  

c. Kedisiplinan  

1) Apakah anda pernah datang terlambat ? 

2) Apakah ada sanksi dari perusahaan jika ada karyawan yang datang 

terlambat ? 
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3) Apakah anda selalu mengerjakan setiap tugas yang diberikan atasan 

kepada anda ? 

d. Kemampuan untuk melawan frustrasi 

1) Jika anda mengalami keslitan dalam melakukan tugas anda, apa yang 

akan anda lakukan ? 

2) Jika misal ada teman anda dalam keadaan sibuk semua dan memang 

terpaksanya tidak bisa membantu, apa yang akan anda lakukan ? 

3) Apabila ada customer yang komplain kepada anda, apa yang akan anda 

lakukan ? 

e. Kebanggaan terhadap pekerjaan 

1) Bagaimana perasaan anda bekerja di McD saat ini ? 

2) Menurut anda apakah fasilitas yang diberikan oleh McD saat ini sudah 

memadai ? 

3) Apa yang anda lakukan untuk menjaga nama baik perusahaan ? 

f. Dorongan untuk maju 

1) Menurut anda, dengan posisi anda sekarang, apakah penting adanya 

kenaikan tingkat / jabatan bagi anda ? 

2) Apakah anda inginkan dari pekerjaan yang sekarang ? 

3) Selain anda mengerjakan tugas yang diberikan kepada anda, apakah 

anda juga mencoba mengerjakan tugas dari orang lain ? 

4) Apa yang perusahaan berikan kepada anda untuk meningkatkan 

prestasi kerja anda ? 
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Pedoman Observasi 

 

1. Kondisi dan ciri fisik subjek 

2. Kondisi rumah dan tempat tinggal subjek 

3. Hubungan subjek dengan keluarga dan lingkungan sekitar ( cara 

berkomunikasi ) 

4. Aktifitas sehari – hari   

5. Hubungan subjek dengan rekan kerja dan atasan 

6. Kondisi lingkungan kerja subjek 

7. Cara kerja Subjek 
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Hasil Reduksi subjek I 
 

 
1. Identitas Subjek 

Nama   :  SS 
Tempat/tanggal lahir :  Semarang, 25 April 1969 
Usia   :  39 tahun 
Jenis Kelamin  :  Perempuan 
Anak ke   :  2 dari 5 bersaudara 
Pendidikan  :  SMPLB 
Jenis Pekerjaan  :  Special Crew 
Lama Bekerja  :  14 tahun 
Status   :  Menikah 
Pekerjaan Suami  :  Buruh Pabrik 
Jumlah Anak  :  2 
 

 
2. Hasil Wawancara 
 

Pertanyaan Hasil Wawancara Kode Analisis 
Sejak kapan mba 
mengalami ketulian 
? 

Sejak kecil, kira – kira 
umur 7 tahun 

  

Apa yang 
menyebabkan mba 
bisa mengalami 
ketulian ? 

Karena sakit panas, sama 
orangtua dibawa ke 
dokter tapi malah jadi 
seperti ini. 

  

Bagaimana perasaan 
mba ketika 
mengetahui mba 
mengalami ketulian 
? 

Ya tadinya malu, tapi 
karena orangtua saya jadi 
sudah terbiasa. 

  

Selain mba, ada 
tidak anggota 
keluarga lain yang 
juga mengalami 
ketulian seperti mba 
? 

Tidak ada   

Bagaimana 
hubungan mba 
dengan keluarga ? 

Keluarga sangat 
menyayangi saya, dan 
selalu memberikan 
dukungan kepada saya 
agar saya bisa mandiri. 

  
 
 
 
 

Apakah ada 
kesulitan dalam 
komunikasi dengan 

Pada awalnya ada, dan 
sempet saya nangis 
karena ngga ada yang 
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keluarga mba ? ngerti dengan omongan 
saya, tapi lama kelamaan 
hal itu sudah terbiasa dan 
kalo masih ada yang 
ngga ngerti ya ditulis di 
kertas. 

Bagaimana 
hubungan mba 
dengan anak – anak 
mba ? 

Selama ini mereka 
tumbuh menjadi anak 
yang rajin, anak-anak 
sangat menghormati saya 
dan suami saya, mereka 
tidak pernah malu 
mempunyai orangtua 
seperti saya, komunikasi 
juga lancar, anak – anak 
sedikit demi sedikit bisa 
memahaminya. 

  

Bagaimana 
hubungan mba 
dengan lingkungan 
sekitar ? 

oo…Tetangga semua 
baik, ngga pernah ada 
yang ngejek, saya selalu 
ikut arisan di kampung, 
dan mereka baik semua 
bahkan kalo saya ada 
kesulitan, mereka mau 
membantu. 

  

Apakah dulu oleh 
orangtua, mba 
disekolahkan juga di 
SLB ? 

Iya, saya dulu 
disekolahkan di SLB 
sampe tamat SMP, 
setelah itu ngga nerusin 
lagi soalnya ngga kuat, 
terus hbs itu ya ikut 
kursus. 

  

Ikut kursus apa 
mba? 

Ya macam-macam, jahit, 
nyulam, masak,trus 
masih ada lagi lainnya. 

  

Sudah berapa lama 
mba kerja di McD ? 

Brp ya ? hmmmm….. 
kira – kira sudah 14 
tahun 

S1 Lama kerja subjek 
menunjukkan 
(Kesetiaan terhadap 
perusahaan ) 

Apa yang membuat 
mbak bisa bekerja 
selama 14 tahun di 
McD ? 

Ya karena status saya 
disana sebagai karyawan 
tetap yang belum tentu di 
perusahaan lain mau 
mengangkat tunarungu 
seperti saya sebagai 
karyawan tetap, selain itu 

F4 
 
 

F5 

Status subjek sebagai 
karyawan tetap dan 
gaji yang lebih besar 
dari tempat kerja 
sebelumnya yang 
membuat subjek 
betah kerja di McD 
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gajinya lebih besar dari 
tempat kerjaku yang dulu

(Faktor Status) dan ( 
Faktor Gaji ) 

Sebelum kerja di 
McD, pernah kerja 
di mana ? 

Dulu aku kerja di tukang 
jahit deket rumah, trus 
waktu itu ada yang 
nawarin kerja di McD 
trus aku coba eh ketrima, 
ya udah yang jahit tak 
lepas. 

  

Pertama kali kerja di 
McD mana ? 

Dulu di McD Ciputra, 
trus pernah dipindah ke 
Java tapi sekarang balik 
lagi di Ciputra 

  

Selain kerja, apa 
kegiatan mba sehari-
hari ? 

Ya ngurus rumah, ngurus 
anak sama ikut kegiatan 
kampung kayak arisan 
tadi. 

  

Apakah di tempat 
kerja, mba selalu 
mengikuti kegiatan 
rutin yang diadakan 
perusahaan? Seperti 
rapat atau piknik ? 
Mengapa? 

Iya, saya selalu ikut, 
kayak rapat dan outing, 
Seneng aja kan bisa 
ketemu temen dan dapat 
info terbaru tentang McD

S1 Subjek selalu 
mengikuti kegiatan 
yang 
diselenggarakan oleh 
perusahaan ( 
Kesetiaan ) 

Apa harapan mba 
dengan bekerja di 
McD ? 

Harapannya ya pengen 
dapat kesejahteraan, 
gajinya bisa cukup buat 
hidup sehari-hari 

  

Kalau kerja biasanya 
mba naik apa ? 

Biasanya naik motor tapi 
kadang juga dianter sama 
suami 

  

Pernah datang 
terlambat ngga? 

Kalo terlambat tanpa ijin, 
belum pernah, biasanya 
saya ijin dulu kalo mau 
datang terlambat biar 
ngga dimarahin sama 
manager, jadi selama ini 
ya saya ngga pernah 
dateng terlambat, selain 
itu saya pasti 10 menit 
datang lebih awal. 

S3 
 
 
 
 

Subjek tidak pernah 
datang terlambat dan 
selalu datang 10 
menit lebih awal dari 
jam kerja ( 
kedisiplinan ) 

Biasanya kalo 
terlambat,dikenai 
hukuman ngga mba 
? 

Iya, biasanya kena surat 
peringatan sampe tiga 
kali 

  

Lebih enak mana Ya enak yang sekarang S2 Tempat kerja yang 
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kerja yang dulu di 
penjahit sama kerja 
yang sekarang di 
McD ? knp ? 

tho mba… 
Lebih ada fasilitasnya, 
gajinya juga lebih besar 
ini dibanding yang dulu, 
selain itu tempat 
kerjanya juga bagus, 
nyaman, bersih 

 
 

F6 

bersih dan adanya 
fasilitas bagi 
kesejahteraan 
membuat subjek 
betah kerja di McD ( 
Kesetiaan ) dan ( 
Faaktor Lingkungan 
Kerja ) 

Itu yang 
menyebabkan mba 
lama kerja di McD ? 

Iya itu salah satunya. 
Selain itu cari kerja 
sekarang susah, apalagi 
dengan kondisi yang 
seperti ini. 

  

Pernah ngga mba 
dalam bekerja 
mengalami kesulitan 
? 

Ya pastinya pernah lah…   

Lalu apa yang 
dilakukan mba, kalo 
dalam bekerja 
mengalami 
kesulitan? 

Biasanya, ya minta 
tolong sama temen yang 
ada di deketnya, kalo 
ngga ada temen ya 
terpaksa bekerja dengan 
sendiri 

S4 Subjek tidak malu 
untuk minta bantuan 
kepada rekan kerja 
jika subjek sedang 
mengalami kesulitan 
( Kemampuan untuk 
melawan frustrasi ) 

Biasanya kesulitan 
dalam apa sih mba ? 

Biasanya yang suka g 
kuat tu ngangkat panci 
nasi yang mau 
dimasukkin ke kompor, 
ngangkat keranjang 
ayam. 

  

Sebelum 
mengoperasikan 
alat-alat yang akan 
digunakan, apakah 
diadakan pelatihan 
terlebih dahulu ? 

Iya, biasanya McD ngasi 
pelatihan dulu kalo akan 
mengoperasikan alat 
yang baru. 

F3 Subjek diberi 
pelatihan sebelum 
mengoperasikan alat 
yang baru ( 
Kesempatan untuk 
maju ) 

Menurut mba apa 
sih manfaat 
pelatihan tersebut ? 

Ya bisa untuk nambah 
ilmu, supaya kerjanya 
tidak hanya itu-itu saja,  
dan biar karyawan kayak 
saya bisa berkembang 

F3 Adanya Faktor 
Kesempatan Untuk 
Maju 
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Pernah ngga mba 
ada customer yang 
komplain ke mba? 
Biasanya reaksi mba 
gimana ? 

Pernah, ya kalo masih 
bisa diatasi sendiri yang 
diselesaikan sendiri, kalo 
ngga ya minta bantuan 
sama temen yang lebih 
mengerti 

S4 Subjek tidak 
menyerah ketika 
tidak ada yang bisa 
membantu subjek ( 
Kemampuan untuk 
melawan frustrasi ) 

Menurut mba 
penting tidak adanya 
kenaikan jabatan 
bagi mba? 

Kalo saya kurang begitu 
penting ya, karena itu 
tidak mungkin bagi saya 
yang kaum tunarungu. 
Dengan status pegawai 
sekarang saja sudah 
dirasa senang. 

S6 Kenaikan jabatan 
tidak terlalu penting 
bagi subjek ( 
dorongan untuk maju 
) 

Bagaimana perasaan 
mba saat ini selama 
kerja di McD? 

Tentunya senang karena 
bisa masuk ke dalam 
perusahaan besar seperti 
McD dengan kekurangan 
fisik  

  

Adakah promosi 
jabatan yang 
diberikan McD 
kepada 
Karyawannya? 

Ada, tapi itu hanya 
diperuntukkan bagi 
mereka yang normal. 
Bagi saya yang 
tunarungu tidak ada 
promosi jabatan, yang 
ada hanyalah pemberian 
penghargaan. 

  

Penghargaan apa 
mBa ? 

Penghargaan sebagai 
karyawan terbaik yang 
mampu menunjukkan 
kinerja yang baik pula.  

  

Mba pernah dapat 
penghargaan itu ? 

Iya pernah, tapi hanya 
sekali saja, karena 
saingannya banyak, 
apalagi kriteria itu tidak 
disendirikan misal bagi 
karyawan tunarungu 
dibedakan dengan 
karyawan yang normal 
dengan begitu persaingan 
akan lebih imbang 

S6 
 
 

F2 

Tidak adanya 
promosi jabatan bagi 
subjek, tidak 
membuat subjek 
berkecil hati, subjek 
mendapatkan 
penghargaan sebagi 
Crew of The Month ( 
dorongan untuk maju 
) dan ( Faktor 
Penghargaan ) 
 

Selain penghargaan, 
apalagi yang 
diberikan kepada 

Ada bonus voucher, 
insentif, namun akhir-
akhir ini pihak 
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seluruh karyawan 
untuk meningkatkan 
semangat kerjanya ? 

manajemen jarang 
memberikan bonus, yang 
masih diberikan hanya 
uang transport dan uang 
makan 

Dimanakah biasanya 
mba ditempatkan 
untuk bekerja ? 

Biasanya saya 
ditempatkan di bagian 
kitchen tugasnya 
biasanya memasak nasi, 
memasak ayam, 
membuat burger, dll  

  

Setelah selesai 
mengerjakan tugas 
mba, lalu apa yang 
mba lakukan? 

Ya membersihkan 
peralatan yang sudah 
dipakai, membantu 
teman yang belum 
selesei tugasnya 

F1 
 

S2 

Subjek selalu 
membersihkan 
peralatan kerja yang 
telah digunakan ( 
Faktor tanggung 
jawab ) dan (Adanya 
Kerjasama ) 

Menurut mba gaji 
yang di dapat mba 
cukup tidak untuk 
memenuhi 
kebutuhan hidup 
mba ? 

Hmmmm.. saya rasa 
sudah cukup, karena 
kebetulan suami saya 
juga bekerja sehingga 
mendapat uang tambahan 
dari suami. 

F5 Subjek sudah merasa 
cukup dengan gaji 
yang diterimanya 
saat ini ( faktor gaji ) 

Menurut mba, besar 
kecilnya gaji dapat 
mempengaruhi 
semangat kerja 
seseorang tidak ? 

Iya, karena bagi sebagian 
orang gaji merupakan 
faktor yang sangat 
penting. 

  

Bagaimana 
lingkungan kerja di 
McD tempat mba 
bekerja ? 

Lingkungan kerjanya 
bersih, sirkulasi 
udaranya baik, sehingga 
nyaman untuk bekerja 

F6 Lingkungan tempat 
kerja subjek bersih, 
rapi dan nyaman ( 
Faktor lingkungan 
kerja ) 
 

Menurut mba 
lingkungan kerja itu 
dapat mempengaruhi 
semangat kerja 
seseorang ngga ? 

Ya iya dong, kalo tempat 
kerjanya kotor, karyawan 
pasti ngga betah buat 
kerja. 

  

Apakah ada yang 
perlu diperbaiki 
dengan lingkungan 
kerja McD saat ini ? 

Hmmm…. Kayaknya 
ngga ada, Cuma harus 
tetep dipertahankan 
prestasi yang sudah ada. 

  

Bagaimana dengan 
keamanan di McD 

Keamanan di McD 
sangat menjamin. Setiap 

F7 Subjek merasa aman 
bekerja di McD, 
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mba ? peralatan sudah 
dilengkapi dengan sistem 
keamanan, tersedia pula 
obat-obatan termasuk 
obat luka bakar serta 
tersedia alat pemadam 
kebakaran 

karena tersedianya 
peralatan keamanan ( 
Faktor keamanan ) 

Apakah ada alat 
khusus yang 
diberikan kepada 
mba untuk menjaga 
keselamatan anda 
dalam bekerja ? 

Ngga ada   

Tidak adanya alat 
khusus untuk 
keselamatan 
mba,apakah ada 
kecemasan dalam 
bekerja 

Oooo.. ngga ada, 
peralatan keamanan yang 
sudah ada sekarang 
sudah cukup membuat 
saya merasa nyaman dan 
tidak cemas dalam 
bekerja 

  

Apakah pihak McD 
juga memberikan 
asuransi kepada 
mba? 

Iya, bagi karyawan tetap 
akan diberikan jaminan 
kesehatan, serta jaminan 
keselamatan kerja, serta 
tunjangan-tunjangan lain 

F7 Dalam bekerja 
subjek mendapatkan 
beberapa fasilitas 
keamanan bagi 
dirinya diantaranya 
mendapatkan 
jaminan keselmatan 
kerja dan jaminan 
ksehatan ( Faktor 
Keamanan ) 

Menurut anda 
apakah faktor 
keamanan kerja 
dapat mempengaruhi 
semangat kerja mba 
? 

Iya, faktor keamanan 
dapat mempengaruhi 
semangat kerja saya 
karena bagi saya 
keselamatan jiwa dalam 
bekerja angat penting 
agar kita bisa kerja 
dengan tenang. 

F7 Subjek merasa faktor 
keamanan dapat 
mempengaruhi 
semangat kerjanya. 
Terpenuhinya akan 
kebutuhan rasa aman 
ini dapat membuat 
subjek merasa aman 
dan tenang dalam 
bekerja ( Faktor 
Keamanan ) 

Bagaimana 
hubungan mba 
dengan rekan kerja 
dan atasan disaat 
kondisi perusahaan 

Hubungan saya dengan 
teman-teman baik-baik 
saja, dengan atasan juga 
baik-baik saja. Menurut 
saya mereka masih bisa 

F8 Rekan kerja subjek 
mau menerima 
kekurangan subjek, 
bisa diajak kerjasama 
dan membantu 
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seperti saat ini, 
apakah mengalami 
keregangan dan 
lebih bersifat 
individu ? 

diajak kerjasama dan 
msh membantu saya kalo 
saya sedang mengalami 
kesulitan. Hanya 
beberapa orang saja yang 
kadang bekerja secara 
individu. 

subjek jika ada 
kesulitan ( Faktor 
Rekan kerja ) 

Bagaimana perilaku 
rekan kerja mba 
terhadap kondisi 
mba yang memiliki 
kekurangan ini ? 

Mereka semua baik, mau 
menerima saya dengan 
baik dan selalu diajak 
bercanda dan berbicara. 
Mereka sangat 
menghormati saya 
meskipun kadang ada 
candaan yang terlewat 
batas tapi saya ngga 
mempermasalahkannya  

  

Bagi mba apakah 
rekan kerja dapat 
mempengaruhi 
semangat kerja mba 
? 

Iya kehadiran rekan kerja 
sangat mempengaruhi 
semangat kerja saya, 
karena mereka mampu 
menghibur ketika saya 
sedang sedih atau 
mengalami kelelahan 
dalam bekerja. 

F8 Bagi subjek 
kehadiran rekan 
kerja sangat 
mempengaruhi 
semangat kerja 
subjek (Faktor Rekan 
kerja ) 

Apakah mba senang 
kerja di McD, 
alasannya apa ? 

Iya saya senang kerja di 
McD, di sini tu 
lingkungan kerjanya 
enak, teman-temannya 
juga enak 

S5 Kebanggaan 
terhadap Pekerjaan 

Kalo kerja di McD 
lebih senang 
ditempatkan di area 
mana ? 

Lebih seneng di kitchen, 
karena sesuai dengan 
hobi saya  yaitu 
memasak jadi ga begitu 
kesulitan untuk 
mengerjakannya 

S5 Subjek senang di 
kitchen karena sesuai 
dengan 
kemampuannya yang 
bisa masak jadi lebih 
mudah 
mengerjakannya. ( 
Kebanggaan 
terhadap pekerjaan ) 
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Keterangan Kode : 

F                Faktor – faktor yang mempengaruhi Semangat Kerja 

F1 :  Faktor Tanggungjawab 

F2 :  Faktor Penghargaan 

F3 :  Faktor Kesempatan Untuk Maju 

F4 :  Faktor Status 

F5 :  Faktor Gaji/pendapatan 

F6 :  Faktor Lingkungan Kerja 

F7 :  Faktor Keamanan Kerja 

F8 :  Faktor Rekan Kerja 

 

S                indikasi Semangat Kerja  

S1 :  Kesetiaan 

S2 :  Kerjasama 

S3 :  Kedisiplinan 

S4 :  Kemampuan Untuk Melawan Frustrasi 

S5 :  Kebanggaan Terhadap Pekerjaan 

S6 :  Dorongan Untuk Maju 
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Hasil Reduksi Wawancara Orang Terdekat Pada Subjek I 
 
 
 
I. Identitas Diri 

Nama    :  Bp. April 

Hubungan dengan subjek :  Manager subjek 

Usia    :  39 th 

      Jabatan    :  Assisten Manager 

 
 
II. Hasil Wawancara 
 

Pertanyaan Hasil Wawancara Kode Analisa 
Sudah berapa 
lama bapak 
mengenal mbak 
SS? 

Saya mengenal SS tu waktu 
saya bekerja pertama kali 
disini sekitar tahun 1997, 
waktu itu saya masuk, dia 
udah bekerja disini 

  

Berarti sudah 
cukup lama juga 
ya pak? 

Iya udah cukup lama juga   

Menurut bapak 
selama ini mbak 
SS tu orangnya 
seperti apa? 

Selama ini menurut saya dia 
itu termasuk karyawan yang 
baik, meskipun tunarungu, 
dia cepat tanggap dan paham 
terhadap perintah-perintah 
yang diberikan oleh atasan 

  

Apakah bapak 
tidak merasa 
repot dengan 
adanya karyawan 
tunarungu seperti 
mbak SS ? 

Oh tidak, saya tidak merasa 
direpotkan dengan adanya 
karyawan tunarungu seperti 
SS, meskipun dia tunarungu 
tetapi dia termasuk individu 
yang mandiri, percaya diri 
dan kritis.  

 Dalam bekerja 
subjek tidak 
merepotkan 
orang lain 

Kritis bagaimana 
pak? 

Ya kritis, dia selalu bertanya 
jika dia tidak mengerti cara 
penggunaan alat-alat 
pekerjaan dan jika ada 
sesuatu yang tidak sesuai 
dengan pendapatnya maka 
dia akan menanyakannya 
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kepada manager  
Biasanya dalam 
bekerja mb SS 
ditempatkan di 
bagian apa ? 

Untuk karyawan tunrungu, 
biasanya kami tempatkan di 
area-area yang tidak 
berhubungan langsung 
dengan customer. Biasany 
kami tempatkan di area 
kitchen atau lobby.  

 Penempatan 
pekerjaan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
yang dimiliki 
karyawan 

Menurut bapak 
bagaimana 
kinerja mb SS 
selama ini ? 

Kinerja SS selama ini cukup 
baik, selalu mengerjakan 
tugasnya dengan baik pula, 
tanggung jawab terhadap 
pekerjaannya juga cukup 
besar, gesit dan cekatan. 

  

Tanggung jawab 
yang seperi apa 
yang mb SS 
tunjukkan ? 

Ya seperti……. 
Menjaga peralatan dengan 
baik, selalu berhati-hati 
dalam penggunaan 
peralatan-peralatan ketika 
berada di kitchen, 
menyelesaikan tugasnya 
tepat waktu. 

 Subjek memiliki 
tangung jawab 
yang besar 
terhadap 
pekerjaannya 

Bagaimana 
hubungan mb SS 
dengan rekan 
kerja yang lain 
maupun dengan 
atasan seperti 
bapak ? 

Hubungannya cukup baik, 
SS bisa beradaptasi dengan 
lingkungan sekitar, bahakan 
tidak jarang dia selalu 
bercanda dengan teman-
temannya. SS termasuk 
orang yang ramah, rame, 
dan tidak cepat tersinggung,  

 Subjek termasuk 
individu yang 
mudah 
beradaptasi dan 
menalin 
hubungan yang 
baik dengan 
rekan kerja 
maupun atasan 

Apakah ada 
hambatan dalam 
komunikasi 
antara mb SS 
dengan ekan 
kerja maupun 
dengan bapak ? 

Awalnya ada hambatan, 
saya sering tidak mudeng 
apa yang diomonginnya, 
sempat dia agak sedikit 
marah, lalu dengan 
inisiatifnya, dia nulis di 
kertas apa yang 
dimaksudnya baru setelah 
itu saya ngerti apa yang 
dibicarakannya. Sampe 
sekarang kalau tidak ada 
yang mudeng biasanya 
komunikasinya lewat 
tulisan….(disertai dengan 
tertawa kecil )  
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Bagaimana 
dengan 
kedisiplinan mb 
SS ? 

Dia termasuk karyawan 
yang disiplin, tidak pernah 
datang terlambat dan selalu 
mengunakan seragam 
dengan rapi dan lengkap 
dengan atributnya. 

 Subjek memiliki 
disiplin yang 
tinggi 

Untuk 
meningkatkan 
semangat 
kerjanya apakah 
ada program 
khusus yang 
diberikan 
perusahaan 
kepada  
karyawan 
tunarungu seperti 
mb SS ? 

Kalo program khusus 
karyawan tunarungu tidak 
ada, tetapi kalo program 
untuk meningkatkan 
semangat kerja karyawan 
ada, dan itu bisa berlaku 
untuk seluruh karyawan, 
programnya itu Crew of The 
Month, The Best Kitchen, 
The Best Lobby dll. 

  

Apakah mb SS 
pernah 
mendapatkan 
penghargaan dari 
salah satu 
program tersebut 
? 

Iya dia pernah sekali dapat 
penghargaan sebagai Crew 
of The Month  

 Subjek 
menunjukan 
suatu prestasi 
dalam bekerja 
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Hasil reduksi subjek 2 
 
1. Identitas Subjek 

Nama   :  AF 
Tempat/tanggal lahir :  Bumi Ayu, 10 Mei 1968 
Usia   :  40 tahun 
Jenis Kelamin  :  Laki-laki 
Anak ke   :  2 dari 3 bersaudara 
Pendidikan  :  SMPLB 
Jenis Pekerjaan  :  Special Crew 
Lama Bekerja  :  14 tahun 
Status   :  Menikah 
Pekerjaan Istri  :  Ibu rumah tanga 
Jumlah Anak  :  2 

 
 
 
2. Hasil Wawancara 
 

Pertanyaan Hasil Wawancara Kode Analisis 
Sejak kapan mas 
mengalami 
gangguan 
pendengaran ? 

Sejak kecil, kira – kira 
usia 4 tahun 

  

Apa penyebabnya? 
Apakah karena 
keturunan atau 
penyakit ? 

Karena penyakit, dulu 
saya sakit panas oleh 
orang tua dibawa 
kedokter dan diberi 
suntikan namun tidak 
sembuh-sembuh malah 
badan tambah panas dan 
akhirnya tuli 

  

Selain mas, apakah 
ada anggota 
keluarga lain yang 
menderita 
tunarungu ? 

Tidak ada, hanya saya 
saja yang tunarungu. 

  

Bagaimana 
perasaan mas 
ketika tau mas 
mengalami 
ketulian ? 

Waktu kecil saya tidak 
tau apa-apa tapi ketika di 
usia anak-anak sempat 
merasa sedih dan malu. 

  

Apakah mas juga 
sempat 
mengenyam 
pendidikan ? 

Iya, saya disekolahkan 
oleh orangtua saya di 
SLB/B di Cirebon, 
karena ketika itu saya 
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bersama keluarga tinggal 
di kota itu. 

Hingga tamat apa 
mas sekolah di 
SLB/B 

Hanya sampe tingkat 
SD, karena saya sudah 
merasa bosan sekolah 
dan ingin memiliki 
ketrampilan saja dengan 
cara mengikuti kursus 

  

Kursus apa yang 
diambil mas? 

Ya macem-macem, 
kursus memahat, 
menjahit, mesin dan 
lain-lain. 

  

Dari berbagai 
ketrampilan yang 
mas miliki, mas 
lebih menyukai 
yang mana? 

Saya menyukai semua, 
tapi yang paling saya 
senengi menganyam 
rotan. 

  

Apakah setelah 
tamat dari SLB/B 
mas langsung 
bekerja? 

Tidak, waktu itu saya 
diajak oleh kakak saya 
untuk ikut ke Jakarta 
guna mengikuti kursus 
di PRPC (Pusat 
Rehabilitasi Penyandang 
Cacat). 

  

Berapa lama mas 
mengikuti kursus 
tersebut 

Kalo ngga salah sekitar 1 
tahunan 

  

Sebelum di McD, 
mas pernah kerja 
dimana ? 

Dulu sebelum di McD, 
saya bekerja di pabrik 
rotan Cirebon 

  

Lalu mengapa 
keluar dari 
perusahaan 
tersebut? 

Karena waktu itu dari 
tempat saya kursus ada 
salah satu pengurus 
menawarkan saya untuk 
ikut bekerja di McD. 
Saya pikir McD 
merupakan perusahaan 
besar siapa tahu 
pendapatannya juga 
lebih besar, dari yang 
dulu. Lalu dengan 
persetujuan orang tua 
saya keluar dari 
perusahaan lama untuk 
bekerja di McD 

  

Tahun berapa anda Kira-kira sekitar tahun S1 Subjek sudah 14 
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pertama kali masuk 
McD 

1995 sampe sekarang 
sudah 14 tahun lamanya 
saya bekerja di McD 

tahun lamanya 
bekerja di McD 
(Kesetiaan) 

Pertama kali di 
McD mana? 

Pertama kali di McD 
Ciputra kemudian 
dipindah ke McD Java 
lalu dipindahkan lagi ke 
McD di Cirebon lalu 
pindah lagi di McD Java 
hingga sekarang. 

  

Biasanya dalam 
bekerja mas 
ditempatkan di 
area mana ? 

Biasanya saya 
ditempatkan kalo ngga 
di lobby atau kitchen 

  

Apa yang 
dikerjakan di dua 
area tersebut? 

Ya banyak, kalo di lobby 
biasanya itu mengepel, 
nyapu, membersihkan 
meja, membersihkan 
kaca, membuang sampah 
sedangkan saat di dapur 
biasanya memasak nasi, 
memasak ayam, 
membuat spagheti dan 
hal-hal lain yang 
berhubungan dengan 
masak-memasak. 

F1 Faktor 
Tanggungjawab 

Lebih senang mana 
kerja di loby atau 
kitchen? 

Dua-duanya senang, 
dimanapun ditempatkan 
saya selalu siap. 

S5 Kebanggaan 
Terhadap Pekerjaan 

Apakah mas selalu 
mengikuti setiap 
kegiatan yang 
diadakan pihak 
McD ? seperti 
rapat 

Iya saya selalu 
mengikutinya, saya 
paling senang ketika 
mengikuti outing atau 
piknik, karena dapat 
menghilangkan 
kelelahan dalam bekerja 
dan menyegarkan 
pikiran 

S1 Subjek selalu 
mengikuti kegiatan 
di McD ( Kesetiaan 
) 

Apakah mas 
pernah datang 
terlambat ? 

Walaupun rumah saya 
jauh, saya tidak pernah 
terlambat, saya biasanya 
selalu datang 15 menit 
sebelum jam masuk 

S3 Subjek memiliki 
Kedisiplinan 

Naik apa mas pergi 
bekerja? 

Saya selalu naik motor.   

Apa yang Karena saya ingin S6 Keinginan untuk 
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mendorong mas 
untuk bekerja di 
McD ? 

mendapatkan 
pengalaman baru dan 
mendapatkan 
penghasilan yang lebih 
dari pekerjaan yang 
terdahulu. 

mendapatkan yang 
lebih baik ( 
dorongan untuk 
maju ) 

Pernahkah dalam 
bekerja mas 
mengalami 
kesulitan lalu 
bagaimana cara 
mas untuk 
menyelesaikannya? 

Setiap orang pasti 
pernah mengalami 
kesulitan dalam bekerja, 
biasanya jka saya sedang 
dalam kesulitan, saya 
tidak akan takut unuk 
meminta bantuan kepada 
teman kerja yang lain. 

S4 Kemampuan untuk 
melawan frustrasi 

Apakah teman 
selalu membantu 
mas ketika mas 
sedang dalam 
kesulitan ? 

Tidak selalu, jika teman 
kerja juga masih sama-
sama sibuk maka saya 
akan berusaha untuk 
menyelesaikannya 
sendiri 

S4 Kemampuan untuk 
melawan frustrasi 

Pernah tidak ada 
pembeli yang 
komplain sama 
mas ? 

Sampai sekarang belum 
ada yang komplain sama 
saya 

  

Jika suatu saat ada 
yang komplain 
sama mas, 
bagaimana sikap 
mas 
menghadapinya ? 

Jika masalah itu masih 
ringan maka bisa 
diselesaikan sendiri 
namun jika susah maka 
minta bantuan sama 
teman untuk membantu 
menyelesaikan 
masalahnya 

S4 Kemampuan untuk 
melawan frustrasi 

Adakah selama ini 
teman-teman kerja 
menghina anda? 

Belum ada, paling itu 
cma gurauan saja. 

  

Jika ada yang 
menghina maka 
apa yang akan mas 
lakukan? 

Kalo masih dalam batas 
wajar ya saya diamkan 
saja daripada nanti kalo 
diladeni bisa timbul 
pertengkaran 

S4 Kemampuan untuk 
melawan frustrasi 

Adakah 
penghargaan atau 
promosi jabatan 
bagi karyawannya? 

Ada, tapi bagi tunarungu 
belum ada promosi 
jabatan mengingat 
adanya kekurangan 
fisiknya. 

  

Adakah keinginan Ya ada tapi pihak McD F2 Atas hasil kerja 
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untuk bisa naik ke 
tingkat yang lebih 
tinggi lagi? 

tidak memberikan 
kesempatan bagi 
karyawan tunarungunya, 
yang diberikan hanya 
penghargaan atas 
prestasi kerjanya dan 
saya pernah 
mendapatkan 
penghargaan sebagai 
Crew of The Month 

 
F3 

 
 

S6 

kerasnya subjek 
pernah 
mendapatkan 
penghargaan 
sebagai Crew of 
The Month (Faktor 
penghargaan),          
(Faktor kesempatan 
untuk maju ), dan ( 
adanya dorongan 
untuk maju ) 

Bagaimana kondisi 
lingkungan di McD 
? 

Tempat kerja di McD 
selalu terjaga 
kebersihannya, lantai 
harus diusahakan kering 
agar tidak ada yang 
terpeleset, penempatan 
peralatan yang sesuai 
dengan tempatnya 

F1 
 

F6 

Faktor 
Tanggungjawab 
dan Faktor 
Lingkungan 

Apakah mas sudah 
merasa nyaman 
bekerja di McD ? 

Iya saya merasa nyaman 
bekerja di McD 

F6 Subjek merasa 
nyaman bekerja di 
McD ( faktor 
lingkungan kerja ) 

Bagaimana 
hubungan mas 
dengan rekan kerja 
dan atasan? 

Selama ini baik-baik saja 
bahkan hampir tidak ada 
jarak antara atasan dan 
bawahan 

F8 Rekan kerja baik  
(Faktor Rekan 
Kerja ) 

Menurut mas 
apakah rekan kerja 
dapat 
mempengaruhi 
semangat kerja ? 

Menurut saya kehadiran 
rekan kerja sangat 
mempengaruhi semangat 
kerjanya,  

F8 Kehadiran rekan 
kerja sangat subjek 
harapkan ( Faktor 
rekan kerja ) 

Menurut mas 
apakah gaji yang 
diterima mas saat 
ini sudah cukup 
untuk memnuhi 
kebutuhan hidup 
sehari-hari ? 

Bagi saya gaji yang saya 
terima saat ini saya rasa 
kurang cukup untuk 
memenuhi kebutuhan 
hidup, apalagi saat ini 
jarang sekali ada 
penambahan jam kerja 
sehingga sekarang jarang 
sekali mendapatkan 
bonus uang lembur 

F5 Faktor gaji sangat 
mempengaruhi 
semangat kerja 
subjek 

Apakah mas 
senang kerja di 
McD? 

Iya saya senang kerja di 
McD 

  

Apa yang Ya mungkin pertama F4 Subjek merasa 
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menyebabkan mas 
senang kerja di 
McD ? 

karena teman-temannya 
baik, trus disini saya 
statusnya sebagai 
karyawan tetap selain itu 
tugas yang saya kerjakan 
sesuai dengan 
kemampuan saya 
sehingga lebih mudah 
untuk mengerjakannya 

 
 

S5 
 

F8 

senang kerja di 
McD karena teman 
kerja yang baik, 
pekerjaan yang 
sesuai dg 
kemampuannya  

Apakah dalam 
bekerja selalu 
dikerjakan 
bersama-sama 

Iya disini diterapkan 
sistem kerjasama jadi 
saling tolong menolong 
antar rekan kerja satu 
dengan yang lain 

  

Apakah mas selalu 
membantu rekan 
kerja yang sedang 
dalam kesulitan ? 

Selama saya masih bisa 
membantu ya saya bantu 

S2 Adanya kerjasama 

Keterangan Kode : 

F                Faktor – faktor yang mempengaruhi Semangat Kerja 

F1 :  Faktor Tanggungjawab 

F2 :  Faktor Penghargaan 

F3 :  Faktor Kesempatan Untuk Maju 

F4 :  Faktor Status 

F5 :  Faktor Gaji/pendapatan 

F6 :  Faktor Lingkungan Kerja 

F7 :  Faktor Keamanan Kerja 

F8 :  Faktor Rekan Kerja 

 

S                indikasi Semangat Kerja  

S1 :  Kesetiaan 

S2 :  Kerjasama 

S3 :  Kedisiplinan 

S4 :  Kemampuan Untuk Melawan Frustrasi 

S5 :  Kebanggaan Terhadap Pekerjaan 

S6 :  Dorongan Untuk Maju 
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Hasil Reduksi Wawancara Orang Terdekat Pada Subjek II 
 
 
 
 
I. Identitas Diri 

Nama    :  Bp. Imam Santoso 

Hubungan dengan Subjek :  Manager subjek 

Usia    :  38 tahun  

Jabatan    :  Asisten Manager 

 
 
 
II. Hasil Wawancara 
 

Pertanyaan Hasil Wawancara Kode Analisa 
Sudah berapa 
lamakah bapak 
mengenal mas AF ? 

Hmm saya kenal sejak saya 
dipindahkan ke sini sekitar 
tahun 2000. 

  

Sebelumnya 
memang bapak 
ditugaskan di mana 
? 

Sebelumnya saya tugas di 
McD Ciputra, lalu ada rotasi 
tempat kerja, maka saya 
sekarang ditempatkan di McD 
Java ini 

  

Menurut bapak 
bagaimana sikap 
mas AF selama ini 
dalam bekerja ? 

Ya… menurut saya AF itu 
orang nya baik, agak pendiam, 
dan ramah. 

  

Lalu dalam 
bekerjanya 
bagaimana pak ? 

Dalam kerja AF termasuk 
karyawan yang gesit, cepat 
dan sealu mematuhi peraturan 
yang ada. 

  

Ada berapa 
karyawan 
tunarungu yang 
bekerja disini pak ? 

Di sini cuma ada 1 aja, dulu 
ada 3 tetapi dipindahkan ke 
store McD yang lain. 

  

Apakah sebagai 
karyawan 
tunarungu satu-
satunya yang 
berada di McD Java 
banyak merepotkan 
orang banyak ? 

Oh ngga, AF ngga 
merepotkan siapapun, justru 
kehadiran AF sangat 
membantu, karena AF 
termasuk karyawan yang 
cepat tanggap dan bekerja 
dengan cepat.  
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Biasanya 
ditempatkan 
dimanakah mas AF 
dalam Bekerja ? 

Ya ngga mesti mba, karena 
sistem kerja disini kan 
menggunakan sistem rotasi, 
tapi karyawan tunarungu 
seperti AF biasanya 
ditempatkan kalo ngga di 
lobby, kitchen atau di 
backshing.  

  

Bagaimanakah 
kinerja mas AF 
pak? 

AF termasuk karyawan yang 
rajin, bekerja dengan gesit dan 
cekatan, misal waktu di lobby 
jika ada customer yang selesai 
makan, AF biasanya langsung 
membersihkan meja tersebut 
tanpa harus menunggu rekan 
kerja yang lain untuk 
membersihkannya. Malah 
karyawan yang 
bependengaran normal kadang 
pura-pura tidak melihat jika 
ada meja atau lantai yang 
kotor. AF tanpa diperintah 
selalu mengerjakannya 
tugasnya dengan baik 

 Subjek 
memiliki 
kinerja yang 
baik, cepat 
tanggap dan 
gesit dalam 
bekerja 

Apakah ada 
program khusus 
yang diberikan 
kepada karyawan 
tunarungu seperti 
mas AF untuk 
meningkatkan 
semangat kerjanya 
? 

Di McD ada program untuk 
meningkatkan kemajuan para 
karyawannya, tetapi program 
khusu untuk karyawan seperti 
AF, disini belum ada. Program 
yang berlaku untuk semua 
karyawan yaitu program 
penghargaan sebagai Crew of 
The Month atau penghargaan 
lainnya 

  

Apakah mas AF 
pernah 
mendapatkan 
penghargaan 
tersebut? 

Iya, berkat kerja kerasnya AF 
sampai tiga kali mendapatkan 
penghargaan sebagai Crew of 
The Month, ini merupakan 
suatu kebanggaan bagi kami 
maupun bagi AF sendiri. 

 Subjek tigq 
kqli 
mendapatka
n 
penghargaan 
sebagai 
Crew of the 
Month 

Bagaimana 
hubungan mas AF 
dengan rekan-rekan 

Baik, AF termasuk karyawan 
yang cepat beradaptasi, dan 
kadang juga berbincang – 
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kerjanya ? bincang dengan rekan kerja 
yang lain, tidak pernah terjadi 
perselisihan antara AF dengan 
rekan kerjanya. 

 
 
 
 
 

Lalu bagaimana 
komunikasi mas AF 
dengan rekan kerja 
atau dengan bapak 
sendiri? Apaka 
banyak terjadi 
hambatan ? 

Selama ini kami 
menggunakan gerakan bibir 
dan gerakan anggota tubuh 
untuk berkomunikasi dengan 
AF dan tidak jarang juga 
menggunakan tulisan jadi 
tidak ada hambatan dalam 
berkomnikasi dengan AF 

 Komunikasi 
yang terjalin 
antara 
subjek 
dengan 
atasan dan 
rekan 
kerjanya 
berjalan 
cukup 
harmonis 

Bagaimana dengan 
kedisiplinan mas 
AF ? 

AF termasuk karyawan yang 
disiplin, AF tidak pernah 
datang terlambat dan jika akan 
terlaabta biasanya dia 
memnita ijin terlebih dahulu, 
selalu mentaati peraturan dan 
selalu meggunakan seragam 
dengan rapi lengkap dengan 
atributnya 

 Subjek 
memiliki 
disiplin 
dalam 
bekerja 
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Hasil reduksi subjek 3 
 
1. Identitas Subjek 

Nama   :  AS 

Tempat/tanggal lahir :  Semarang, 7 Agustus 1976 

Usia   :  32 tahun 

Jenis Kelamin  :  Perempuan 

Anak ke   :  5 dari 6 bersaudara 

Pendidikan  :  SMPLB 

Jenis Pekerjaan  :  Special Crew 

Lama Bekerja  :  14 tahun 

Status   :  Belum Menikah 

 

 
2. Hasil Wawancara 
 

Pertanyaan Hasil Wawancara Kode Analisis 
Sejak kapan mba 
mengalami 
gangguan 
pendengaran ? 

Sejak kecil, saat umur 6 
tahun 

  

Apa penyebabnya? 
Apakah karena 
keturunan atau 
penyakit ? 

Karena sakit panas   

Selain mas, apakah 
ada anggota 
keluarga lain yang 
menderita 
tunarungu ? 

Ada, kedua kakakku   

Bagaimana 
perasaan mba 
ketika tau mba 
mengalami 
ketulian ? 

Waktu kecil saya tidak 
tau apa-apa tapi ketika di 
usia anak-anak sempat 
merasa sedih dan malu. 

  

Apakah mba juga 
sempat 
mengenyam 
pendidikan ? 

Iya, saya disekolahkan 
oleh orangtua saya di 
SLB/B di Cirebon, 
karena ketika itu saya 
bersama keluarga tinggal 
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di kota itu. 
Hingga tamat apa 
mba sekolah di 
SLB/B 

Sampe tingkat SMP, 
sebenarnya bisa 
dilanjutin ke SMA di 
sekolah umum, tapi aku 
ngga mau, soalna takut 
ngga kuat 

  

Apakah setelah 
tamat dari SLB/B 
mba langsung 
bekerja? 

Ngga, waktu itu sya 
mengikuti kursus 
menjahit dulu 

  

Berapa lama mba 
mengikuti kursus 
tersebut 

Kalo ngga salah sekitar 1 
tahunan 

  

Sebelum di McD, 
mba pernah kerja 
dimana ? 

Dulu sebelum di McD, 
aku kerja di penjahit 
kurang lebih selam 6 
bulan 

  

Lalu mengapa 
keluar dari penjahit 
itu ? 

Karena waktu itu aku 
dapat tawaran untuk ikut 
bekerja di McD. Saya 
pikir McD merupakan 
perusahaan besar siapa 
tahu pendapatannya juga 
lebih besar, dari yang 
dulu. Lalu dengan 
persetujuan orang tua 
saya keluar dari 
perusahaan lama untuk 
bekerja di McD 

S6 Adanya 
dorongan untuk 
maju 

Tahun berapa anda 
pertama kali masuk 
McD 

Kira-kira sekitar tahun 
1995 sampe sekarang 
sudah 14 tahun lamanya 
saya bekerja di McD 

S1 Subjek sudah 14 
tahun lamanya 
bekerja di McD 
(Adanya 
kesetiaan) 

Pertama kali di 
McD mana? 

Pertama kali di McD 
Ciputra hingga sekarang 
ngga pernah pindah-
pindah 

  
 
 
 
 

Biasanya dalam 
bekerja mba 
ditempatkan di 
area mana ? 

Biasanya saya 
ditempatkan kalo ngga 
di lobby atau kitchen 

  

Apa yang 
dikerjakan di dua 

Ya banyak, kalo di lobby 
biasanya itu mengepel, 

F1 Faktor 
Tanggungjawab 
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area tersebut? nyapu, membersihkan 
meja, membersihkan 
kaca, membuang sampah 
sedangkan saat di dapur 
biasanya memasak nasi, 
memasak ayam, 
membuat spagheti dan 
hal-hal lain yang 
berhubungan dengan 
masak-memasak. 

Lebih senang mana 
kerja di loby atau 
kitchen? 

Lebih senang di kitchen 
karena banyak temannya 

S5 
 

F8 

Kebanggaan 
terhadap 
pekerjaan dan 
faktor rekan 
kerja dapat 
mempengaruhi 
semangatnya 
dalam bekerja. 

Apakah mba selalu 
mengikuti setiap 
kegiatan yang 
diadakan pihak 
McD ? seperti 
rapat 

Iya aku selalu 
mengikutinya, aku 
paling senang ketika 
mengikuti outing atau 
piknik, karena dapat 
menghilangkan 
kelelahan dalam bekerja 
dan menyegarkan 
pikiran 

S1 Subjek selalu 
mengikuti 
kegiatan yang 
diadakan oleh 
perusahaan ( 
Adanya 
Kesetiaan ) 

Apakah mba 
pernah datang 
terlambat ? 

Pernah  datang telambat 
tapi itu jarang 

S3 Kedisiplinan 

Naik apa mba 
pergi bekerja? 

Saya selalu naik motor.   

Apa yang 
mendorong mba 
untuk bekerja di 
McD ? 

Karena saya ingin 
mendapatkan 
pengalaman baru dan 
mendapatkan 
penghasilan yang lebih 
dari pekerjaan yang 
terdahulu. 

S6 Adanya 
keinginan untuk 
maju 

Pernahkah dalam 
bekerja mba 
mengalami 
kesulitan lalu 
bagaimana cara 
mba untuk 
menyelesaikannya? 

Setiap orang pasti 
pernah mengalami 
kesulitan dalam bekerja, 
biasanya jika saya 
sedang dalam kesulitan, 
saya tidak akan takut 
unuk meminta bantuan 

S4 Mau membantu 
teman yang 
sedang dalam 
kesulitan 
(kemampuan 
untuk melawan 
frustrasi ) 
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kepada teman kerja yang 
lain. 

Apakah teman 
selalu membantu 
mba ketika mba 
sedang dalam 
kesulitan ? 

Tidak selalu, jika teman 
kerja juga masih sama-
sama sibuk maka saya 
akan berusaha untuk 
menyelesaikannya 
sendiri 

S4 Kemampuan 
Untuk Melawan 
Frustrasi 

Pernah tidak ada 
pembeli yang 
komplain sama 
mba ? 

Ada, waktu itu pembeli 
komplain kalo ayamnya 
rasanya agak beda ngga 
seperti biasanya 

  

Lalu apa yang mba 
lakukan? 

Karena saya tunarungu, 
ya aku lapor ke manager 
yang kemudian manager 
menggantinya 

S4 Adanya 
kemampuan 
untuk 
menyelesaikan 
masalah dengan 
meminta bantuan 
kepada manager 

Jika suatu saat ada 
yang komplai sama 
mba, bagaimana 
sikap mba 
menghadapinya ? 

Jika masalah itu masih 
ringan maka bisa 
diselesaikan sendiri 
namun jika susah maka 
minta bantuan sama 
teman untuk membantu 
menyelesaikan 
masalahnya 

S4 Adanya 
kemampuan 
untuk 
menyelesaikan 
masalah 

Adakah selama ini 
teman-teman kerja 
menghina mba? 

Ada tapi aku cuekin 
soalnya ga penting 

  

Jika ada yang 
menghina maka 
apa yang akan mba 
lakukan? 

Kalo masih dalam batas 
wajar ya tak diemin saja 
daripada nanti kalo 
diladeni bisa timbul 
pertengkaran 

 
 
 
 
 
 

 

Adakah 
penghargaan atau 
promosi jabatan 
bagi karyawannya? 

Ada, tapi bagi tunarungu 
belum ada promosi 
jabatan mengingat 
adanya kekurangan 
fisiknya. 

  
 
 
 
 
 

Adakah keinginan 
untuk bisa naik ke 
tingkat yang lebih 
tinggi lagi? 

Ya ada tapi pihak McD 
tidak memberikan 
kesempatan bagi 
karyawan tunarungunya, 

S6 
 
 

F2 

Adanya 
penghargaan 
mendorong 
subjek untuk 
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yang diberikan hanya 
penghargaan atas 
prestasi kerjanya dan 
saya pernah 
mendapatkan 
penghargaan sebagai 
Crew of The Month 

 
F3 

bekerja lebih 
rajin lagi ( 
adanya dorongan 
untuk maju ) & ( 
faktor 
kesempatan 
untuk maju ) 

Bagaimana kondisi 
lingkungan di McD 
? 

Tempat kerja di McD 
selalu terjaga 
kebersihannya, lantai 
harus diusahakan kering 
agar tidak ada yang 
terpeleset, penempatan 
peralatan yang sesuai 
dengan tempatnya 

F1 
 
 

F6 

Faktor 
Tanggungjawab 
dan Faktor 
Lingkungan 

Apakah mba sudah 
merasa nyaman 
bekerja di McD ? 

Iya saya merasa nyaman 
bekerja di McD 

F6 Subjek merasa 
nyaman kerja di 
McD karena 
lingkungannya 
yang bersih ( 
Faktor 
lingkungan kerja 
) 

Bagaimana 
hubungan mba 
dengan rekan kerja 
dan atasan? 

Selama ini baik-baik saja 
bahkan hampir tidak ada 
jarak antara atasan dan 
bawahan 

F8 Rekan kerja baik  
(Faktor Rekan 
Kerja ) 

Menurut mba 
apakah rekan kerja 
dapat 
mempengaruhi 
semangat kerja ? 

Menurut aku kehadiran 
rekan kerja sangat 
mempengaruhi semangat 
kerjanya,  

F8 Rekan kerja 
sangat 
mempengaruhi 
semangat kerja 
subjek, jika tidak 
ada teman maka 
kerjanya jadi 
kurang 
bersemangat 

Menurut mba 
apakah gaji yang 
diterima mba saat 
ini sudah cukup 
untuk memnuhi 
kebutuhan hidup 
sehari-hari ? 

Gaji yang aku dapetin 
sekarang sudah cukup 
untuk memenuhi 
kebutuhan hidupku, 
jumlah gaji yang tak 
terima sudah sesuai 
dengan hari aku kerja 

F5 Subjek merasa 
gaji yang 
diterima sudah 
cukup. Besar 
kecil gaji juga 
dapat 
mempengaruhi 
semangat 
kerjanya (faktor 
gaji) 
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Keterangan Kode : 

F                Faktor – faktor yang mempengaruhi Semangat Kerja 

F1 :  Faktor Tanggungjawab 

F2 :  Faktor Penghargaan 

F3 :  Faktor Kesempatan Untuk Maju 

F4 :  Faktor Status 

F5 :  Faktor Gaji/pendapatan 

F6 :  Faktor Lingkungan Kerja 

F7 :  Faktor Keamanan Kerja 

F8 :  Faktor Rekan Kerja 

 

S                indikasi Semangat Kerja  

S1 :  Kesetiaan 

S2 :  Kerjasama 

S3 :  Kedisiplinan 

S4 :  Kemampuan Untuk Melawan Frustrasi 

S5 :  Kebanggaan Terhadap Pekerjaan 

S6 :  Dorongan Untuk Maju 
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Hasil Reduksi Wawancara  Orang Terdekat pada Subjek III 
 

 
 
I. Identitas Diri 

Nama    :  Bpk. April 

Hubungan dengan Subjek :  Manager Subjek 

Usia    :  39 tahun 

Jabatan    :  Asisten Manager 

 

 
II. Hasil Wawancara 
 

Pertanyaan Hasil Wawancara Kode Analisa 
Sudah berapa 
lama bapak 
mengenal mbak 
AS? 

Ya sudah cukup lama saya 
mengenal AS, waktu 
pertama kali saya bekerja 
disini AS sudah bekerja 
terlebih dulu  

  

Menurut bapak 
selama ini mbak 
AS tu orangnya 
seperti apa? 

Hmmm… AS itu termasuk 
karyawan yang baik, taat 
dan sedikit agak pendiam 

  

Apakah bapak 
tidak merasa 
repot dengan 
adanya karyawan 
tunarungu seperti 
mbak AS ? 

Oh tidak, saya tidak merasa 
direpotkan dengan adanya 
karyawan tunarungu seperti 
AS, meskipun dia tunarungu 
tetapi dia termasuk individu 
yang mandiri, dan percaya 
diri 

 Dalam bekerja 
subjek tidak 
merepotkan 
orang lain 

Biasanya dalam 
bekerja mb AS 
ditempatkan di 
bagian apa ? 

Untuk karyawan tunarungu, 
biasanya kami tempatkan di 
area-area yang tidak 
berhubungan langsung 
dengan customer. Biasanya 
kami tempatkan di area 
kitchen atau lobby, dan AS 
biasanya lebih sering berada 
di lobby karena kondisi 
kesehatannya yang tidak 
memperbolehkan AS untuk 
bekerja yangterlalu berat 

 Penempatan 
pekerjaan yang 
sesuai dengan 
kemampuan 
yang dimiliki 
karyawan 
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dan mengangkat alat-alat 
yang berat. 
 

Menurut bapak 
bagaimana 
kinerja mb AS 
selama ini ? 

Kinerja AS selama ini cukup 
baik, selalu mengerjakan 
tugasnya dengan baik pula, 
tanggung jawab terhadap 
pekerjaannya juga cukup 
besar, namun kadang AS 
kurang gesit dalam bekerja 
karena kondisi kesehatannya 
yang tidak memperbolehkan 
AS untuk bekerja terlalu 
berat. 

  

Tanggung jawab 
yang seperi apa 
yang mb AS 
tunjukkan ? 

Ya seperti……. 
Menjaga peralatan dengan 
baik, selalu berhati-hati 
dalam penggunaan 
peralatan-peralatan ketika 
berada di kitchen, 
menyelesaikan tugasnya 
tepat waktu. 

 Subjek 
memiliki 
tangung jawab 
yang besar 
terhadap 
pekerjaannya 
 
 
 

Untuk 
meningkatkan 
semangat 
kerjanya apakah 
ada program 
khusus yang 
diberikan 
perusahaan 
kepada  
karyawan 
tunarungu seperti 
mb AS ? 

Kalo program khusus 
karyawan tunarungu tidak 
ada, tetapi kalo program 
untuk meningkatkan 
semangat kerja karyawan 
ada, dan itu bisa berlaku 
untuk seluruh karyawan, 
programnya itu Crew of The 
Month, The Best Kitchen, 
The Best Lobby dll. 

  

Apakah mb AS 
pernah 
mendapatkan 
penghargaan dari 
salah satu 
program tersebut 
? 

Iya dia pernah sekali dapat 
penghargaan sebagai Crew 
of The Month  

 Subjek 
menunjukan 
suatu prestasi 
dalam bekerja 

Apakah ada 
hambatan dalam 
komunikasi 
antara mb AS 

Pastinya ada mba, tapi itu 
bisa diatasi dengan baik. 
Jika kami atau AS ada yang 
tidak mengerti maka salah 
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dengan ekan 
kerja maupun 
dengan bapak ? 

satu dari kami biasanya 
menuliskannya di atas 
kertas, lalu dengan begitu 
saya atau AS bisa mengerti 
apa yang dimaksud. 

 
 
 
 
 
 

Bagaimana 
dengan 
kedisiplinan mb 
AS ? 

Dia termasuk karyawan 
yang disiplin, tidak pernah 
datang terlambat dan selalu 
mengunakan seragam 
dengan rapi dan lengkap 
dengan atributnya. 

 Subjek 
memiliki 
disiplin yang 
tinggi 
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