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TRANSKIP REDUKSI WAWANCARA SUBYEK 1 

Hasil Wawancara Dengan Subyek MAR 

No Pertanyaan Jawaban Kode Analisis 
1. Bagaimana masa kecil 

MAR? 
Seperti anak-anak 
yang lain mbak 
menyenangkan.. 

  

2.  Lalu pengalaman 
MAR saat masih kecil 
yang menyenangkan? 

Ya saat bermain 
dengan teman-
teman 
mbak.teman saya 
mau main sama 
saya walaupun 
saya memiliki 
kekurangan 
fisik. 

 Semasa kecil subjek, 
teman-temannya mau 
bermain dengan 
subjek walaupun 
subjek memiliki 
kekurangan fisik. 

3. Perasaan MAR saat 
itu bagaimana? 

Senang 
mbak,saya juga 
merasa dihargai 
dan tidak di 
beda-bedakan 
dengan teman-
teman yang lain 
yang tidak 
mempunyai 
kekurangan fisik. 

 Subjek merasa senang 
karena di dalam 
bergaul dengan 
temannya,subjek 
tidak dibedakan 
dengan yang lain. 

4.  Kalau pengalaman 
yang tidak 
menyenangkan saat 
MAR masih kecil 
apa? 

Kadang-kadang 
aku di ejek 
mbak,karena aku 
kan gak bisa 
bergerak dengan 
cepat. 

 Subjek pernah di ejek 
oleh teman-teman 
sebaya subjek saat 
bermain. 

5.  MAR diejek seperti 
apa? 

Ya diejek kayak 
cepet dikit kalau 
jalan gitu mbak. 

  

6. Terus perasaan MAR 
saat itu bagaimana? 

Merasa kecewa 
mbak,tapi di sisi 
lain teman-teman 
yang lain 
memberikan 
dukungan 

 Subjek tidak terlalu 
kecewa terhadap 
ejekan temannya 
karena teman-
temannya yang lain 
juga memberikan 
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kepada saya 
untuk tidak usah 
terlalu 
mendengarkan 
ejekan tersebut. 

dukungan kepada 
subjek. 

7. Bagaimana cara MAR 
berteman dengan 
teman-teman? 

Ya seperti biasa 
aja mbak.kalau 
sore gitu keluar 
main dan kayak 
main masak-
masakan gitu. 

  

8. Apakah teman-teman 
menjauhi MAR? 

Gak sich 
mbak,teman aku 
selalu membantu 
aku baik waktu 
main maupun 
kalau lagi 
kesusahan gitu 
mbak. 

 Subjek merasa teman-
temannya selalu 
membantu subjek. 

9. Bentuk dukungan apa 
saja yang di berikan 
oleh teman-teman? 

Ya kayak bantu 
ngerjain PR atau 
mungkin pas 
main gitu mbak.. 

 Subjek merasa di 
bantu saat 
mengerjakan PR dan 
saat main. 

10. Kalau di sekolah 
MAR dekat dengan 
siapa? 

Dekatnya sama B 
mbak 

  

11. Terus biasanya yang 
MAR lakukan ma 
teman dekat apa saja? 

Biasanya sich 
cuman cerita-
cerita biasa aja 
mbak sambil 
bercanda gitu. 

  

12. Apakah B selalu 
memberikan bantuan 
ketika di sekolah 
kepada MAR? 

Iya mbak.kayak 
ngerjain PR 
bareng-
bareng.terus 
kadang-kadang 
juga sering 
ngasih saran gitu 
mbak. 

 Subjek merasa teman 
dekatnya selalu 
memberikan bantuan 
dalam mengerjakan 
PR dan selalu 
memberikan saran. 

13.  Cara MAR mengatasi 
kalau ada teman atau 
orang lain yang 

Ya maunya 
bersikap biasa 
mbak,tapi gak 

 Keluarga dan teman 
subjek selalu 
memberikan 
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mengejek kekurangan 
fisik yang MAR 
miliki? 

bisa juga.kalau 
ada yang 
menghina gitu 
juga rasanya 
malu mbak. Tapi 
teman-teman 
saya selalu 
mendukung saya 
agar tidak malu 
mendengarkan 
ejekan mereka 
dan keluarga 
saya juga selalu 
memberikan 
dukungan 
kepada saya 
untuk tetap 
semangat. 

semangat dan 
dukungan kepada 
subjek ketika subjek 
diejek oleh  teman 
atau orang lain. 

14. Apakah MAR sering 
diejek oleh 
teman?biasanya yang 
paling sering 
mengejek MAR 
temen sekelas atau di 
lingkungan luar? 

Kalau teman 
sekelas ga 
mbak,lebih 
banyak 
lingkungan luar 
mbak. 

 Subjek sering diejek 
oleh lingkungan luar. 

15.  Biasanya teman-
teman MAR 
mengejek MAR saat 
apa? 

Ya paling ejek-
ejekan biasa aja 
mbak.tapi gak 
sampe buat 
tersinggung. 

  

16. Lalu dengan 
seringnya MAR 
diejek oleh teman-
teman apa hal itu 
membuat MAR 
semakin semangat? 

Ya gak mbak.tapi 
saya selalu ingat  
saran dan 
dukungan dari 
orangtua saya 
untuk gak 
mudah putus asa 
kalau diejek 
sama lingkungan 
saya mbak. 

 Subjek selalu 
mengingat saran dan 
dukungan yang 
diberikan oleh 
orangtua nya ketika 
ada yang mengejek 
agar tidak mudah 
putusasa. 

17. Lalu hubungan MAR 
dengan orangtua 

Biasa aja 
mbak.seperti 

 Subjek merasa 
diperhatikan oleh 
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bagaimana? keluarga yang 
lain.saya juga 
merasa sangat 
diperhatikan 
sama orangtua 
saya. 

kedua orangtuanya. 

18. MAR dekat dengan 
bapak atau ibu? 

Dua-duanya mbak 
saya dekat. 

  

19. Dukungan apa yang di 
berikan oleh bapak 
dan ibu kepada MAR?

Ya kayak ngasih 
perhatian kalau 
lagi sakit,ngasih 
saran gitu mbak 
kalau ada 
masalah.biasanya 
juga orangtua 
saya selalu ngasih 
informasi yang 
saya butuhkan 
kayak tentang 
kebutuhan 
sekolah atau 
yang tidak 
berhubungan 
dengan sekolah. 

 Dukungan yang 
dirasakan subjek yang 
di berikan oleh kedua 
orangtuanya adalah 
perhatian,memberikan 
saran ketika ada 
masalah serta 
memberikan 
informasi yang 
berhubungan dengan 
sekolah atau yang 
tidak ada 
hubungannya dengan 
sekolah. 

20. Apakah MAR 
merasakan manfaat 
yang diberikan 
orangtua kepada 
MAR? 

Merasa 
mbak.merasa 
diperhatikan dan 
merasa sangat 
disayang oleh 
kedua orangtua 
saya padahal saya 
memiliki 
kekurangan dalam 
hal fisik. 

 Subjek merasa 
diperhatikan oleh 
kedua orangtuanya 
dan merasa sangat 
disayang oleh kedua 
orangtuanya. 

21. Setelah mendapatkan 
dukungan dari 
keluarga apakah 
masih malu dalam 
berinteraksi dengan 
lingkungan? 

Gak terlalu 
mbak,tapi kadang-
kadang masih ada 
sedikit. 

  

22. Bagaimana hubungan 
MAR dengan saudara 

Hubungan saya 
dengan saudara 
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di rumah? saya harmonis-
harmonis aja 
mbak.seperti 
kakak dan adik 
yang lainnya 
mbak. 

23. Apakah saudara di 
rumah selalu 
memberikan 
dukungan kepada 
MAR? 

Iya mbak..  Saudara subjek juga 
memberikan 
dukungan kepada 
subjek. 

24. Bentuk dukungan 
yang diberikan kepada 
MAR seperti apa? 

Ya kayak selalu 
mendukung saya 
setiap kali saya 
melakukan 
aktivitas apa saja 
mbak. 

 Subjek mengatakan 
saudaranya selalu 
mendukung subjek di 
setiap kali subjek 
melakukan aktivitas. 

25. MAR kalau di rumah 
dekat dengan siapa 
dan kalau curhat 
biasanya dengan 
siapa? 

Dekat dengan 
kakak 
mbak.karena sejak 
kecil kakak yang 
sangat menjaga 
aku. 

  

26. Bagaimana hubungan 
MAR dengan 
lingkungan rumah? 

Biasa-biasa aja 
mbak.. 

  

27. Apakah teman-teman 
di sekitar rumah 
sering mengejek 
MAR? 

Kadang mbak ada 
yang ngejek. 

  

28. Teman-teman di 
lingkungan rumah 
apakah sering 
membantu MAR? 

Sering 
mbak,kalau lagi 
main gitu. 

  

29.  Bantuan apa yang 
pernah diberikan 
kepada MAR? 

Ya kayak kalau 
lagi main 
biasanya teman-
teman saya bantu 
saya jalan 
mbak,ya karena 
saya kan kalau 
jalan memang 

 Teman-temannya 
memberikan bantuan 
kepada subjek ketika 
main dengan 
membantu berjalan di 
saat bermain. 
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gak lancer mbak.
30.  Apakah MAR merasa 

senang diberikan 
bantuan oleh teman-
teman di lingkungan 
rumah? 

Senang banget 
mbak,ternyata 
bukan 
keluarga,saudara 
saya yang 
perhatian ke 
saya tetapi tema-
teman di 
lingkungan 
rumah saya juga 
perhatian 
dengan saya. 

 Subjek merasa senang 
karena mulai dari 
keluarga,saudara dan 
teman-temannya 
semuanya 
memberikan perhatian 
kepada subjek. 

 

TRANSKIP REDUKSI WAWANCARA SUBJEK II 

Hasil Wawancara Dengan Subyek BD 

No Pertanyaan Jawaban Kode Analisis 
1. Bagaimana masa 

kecil BD? 
Masa kecil saya banyak 
saya habiskan dengan 
main sama teman sebaya 
saya mbak. 

  

2.  Lalu pengalaman 
BD saat masih kecil 
yang 
menyenangkan? 

Ya saat main ma teman-
teman saya itu 
mbak.karena mereka 
mau menerima saya 
dengan kekurangan 
fisik saya mbak. 

 Teman-teman 
subjek mau 
bermain dengan 
subjek walaupun 
subjek memiliki 
kekurangan 
dalam hal fisik. 

3. Perasaan BD saat itu 
bagaimana? 

Senang banget 
mbak,karena punya 
banyak teman walaupun 
dengan kekurangan yang 
saya punya. 

 Subjek merasa 
sangat senang 
karena 
mempunyai 
banyak teman 
walaupun dengan 
kekurangan yang 
dia miliki. 

4.  Kalau pengalaman 
yang tidak 
menyenangkan saat 
BD masih kecil apa? 

Ya pernah juga di ejek 
gitu mbak,tapi santai ja 
mbak. 

 Subjek semasa 
kecilnya pernah 
di ejek oleh 
temannya. 
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5.  BD diejek seperti 
apa? 

Ya ,ngejek kekurangan 
saya mbak. 

  

6. Terus perasaan BD 
saat itu bagaimana? 

Kecewa,malu dan 
sempat putus asa juga 
mbak. 

 Subjek saat di 
ejek temannya 
merasa 
malu,kecewa dan 
putus asa. 

7. Bagaimana cara BD 
berteman dengan 
teman-teman? 

Ya seperti ke teman-
teman yang di sekolah 
juga mbak,karena teman-
teman yang di 
lingkungan rumah kan 
juga udah kenal lama. 

  

8. Apakah teman-
teman menjauhi BD? 

Gak mbak,karena 
semenjak kecil saya 
sudah bermain dengan 
mereka mbak.dan mereka 
selalu membantu saya 
waktu main atau waktu 
lagi kesusahan. 

 Teman subjek 
selalu membantu 
subjek pada 
waktu main atau 
pada waktu 
subjek 
mengalami 
kesusahan. 

9. Bentuk dukungan 
apa saja yang di 
berikan oleh teman-
teman? 

Ya,kayak ngasih 
semangat supaya gak 
putus asa,terus kalau 
ada yang ngejek 
biasanya teman-teman 
saya pada menghibur 
saya terus pada bilang 
gak usah dipikirin. 

 Teman subjek 
memberikan 
semangat kepada 
subjek serta 
menghibur 
subjek ketika 
subjek diejek 
oleh orang lain 
tentang 
kekurangan fisik 
yang dia miliki. 

10. Kalau di sekolah BD 
dekat dengan siapa? 

Semuanya mbak,tapi 
yang paling dekat sama 
M. 

  

11. Terus biasanya yang 
BD lakukan ma 
teman dekat apa 
saja? 

Kalau istirahat paling 
cerita-cerita ja mbak. 

  

12. Apakah M selalu 
memberikan bantuan 
ketika di sekolah 

Iya mbak,kayak bantu 
jelasin tentang 
pelajaran di sekolah 

 Teman dekat BD 
sering membantu 
jelasin pelajaran 
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kepada BD? kadang-kadang juga 
bantuin ngerjain PR 
yang saya gak ngerti. 

dan membantu 
subjek dalam 
ngerjain PR 
sekolah. 

13.  Cara BD mengatasi 
kalau ada teman atau 
orang lain yang 
mengejek 
kekurangan fisik 
yang BD miliki? 

Biasanya diem aja 
mbak,tapi kadang ada 
rasa malu juga mbak,tapi 
karena keluarga,teman-
teman pada selalu 
ngasih dukungan ke 
aku mbak jadi gak 
terlalu malu. 

 Subjek selalu di 
berikan 
dukungan oleh 
keluarga dan 
teman-temannya 
ketika ada orang 
yang mengejek 
tentang 
kekurangan 
fisiknya. 

14. Apakah BD sering 
diejek oleh 
teman?biasanya 
yang paling sering 
mengejek BD temen 
sekelas atau di 
lingkungan luar? 

Pernah 
mbak,lingkungan 
rumah mbak dan ada 
rasa malu ,kalau 
lingkungan sekolah kan 
semua anak-anaknya 
sama mbak. 

 Subjek pernah di 
ejek oleh 
lingkungan 
rumah subjek 
dan subjek 
merasa malu. 

15.  Biasanya teman-
teman BD mengejek 
BD saat apa? 

Ya,di saat main gitu 
mbak ma teman-teman. 

  

16. Lalu dengan 
seringnya BD diejek 
oleh teman-teman 
apa hal itu membuat 
BD semakin 
semangat? 

Dulu sempat putus asa 
mbak,tapi karena 
keluarga saya selalu 
memberikan dukungan 
kepada saya,paling 
kalau ada yang 
mengejek ya saya 
paling diem ja mbak. 

 Subjek pernah 
merasa putus asa 
tapi karena 
keluarga selalu 
memberikan 
dukungan kepada 
subjek jadi 
ketika ada yang 
mengejek 
subjek,subjek 
hanya bisa 
menerima. 

17. Lalu hubungan BD 
dengan orangtua 
bagaimana? 

Baik-baik aja 
mbak.sampai saat ini 
orangtua saya tidak 
pernah berhenti 
memberikan dukungan 
ke saya baik dalam segi 

 Hubungan subjek 
dengan 
orangtuanya 
sangat harmonis 
karena kedua 
orang tua subjek 
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perhatian dan semangat 
di dalam menjalani 
hidup. 

selalu 
memberikan 
dukungan baik 
dalam bentuk 
semangat dan 
perhatian. 

18. BD  dekat dengan 
bapak atau ibu? 

Dekat dengan dua-
duanya mbak. 

  

19. Dukungan apa yang 
di berikan oleh 
bapak dan ibu 
kepada BD? 

Ya kayak ngasih 
saran,nasehat,perhatian 
waktu aku lagi 
kesusahan mbak. 

 Orangtua subjek 
selalu 
memberikan 
dukungan dalam 
bentuk 
nasehat,saran 
dan perhatian 
sewaktu subjek 
dalam keadaan 
susah. 

20. Apakah BD 
merasakan manfaat 
yang diberikan 
orangtua kepada 
BD? 

Sangat mbak,apalagi 
dalam bentuk 
nasehat,perhatian gitu 
mbak. 

 Subjek 
merasakan 
manfaat 
dukungan yang 
diberikan oleh 
orangtua subjek 
kepada subjek. 

21. Setelah mendapatkan 
dukungan dari 
keluarga apakah 
masih malu dalam 
berinteraksi dengan 
lingkungan? 

Kadang-kadang mbak 
tapi gak terlalu mbak. 

  

22. Bagaimana 
hubungan BD 
dengan saudara di 
rumah? 

Dekat mbak.seperti 
hubungan kedekatan 
kakak dengan adeknya 
mbak. 

  

23. Apakah saudara di 
rumah selalu 
memberikan 
dukungan kepada 
BD? 

Iya mbak,adek saya di 
rumah walaupun dia adek 
saya tapi dia selalu 
memberikan semangat 
kepada saya dalam 
menjalankan kegiatan 
dan selalu membantu 

 Adek subjek 
selalu 
memberikan 
semangat dan 
selalu membantu 
subjek dalam 
mengerjakan 
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saya di dalam 
mengerjakan apapun 
mbak. 

apapun. 

24. Bentuk dukungan 
yang diberikan 
kepada BD seperti 
apa? 

Seperti 
nasehat,semangat,terus 
bantuan dalam 
mengerjakan sesuatu 
mbak. 

 Dukungan yang 
di dapat oleh 
subjek seperti 
nasehat,semangat 
dan bantuan 
dalam 
mengerjakan 
sesuatu. 

25. BD kalau di rumah 
dekat dengan siapa 
dan kalau curhat 
biasanya dengan 
siapa? 

Dekat dengan semuanya 
mbak.kalau curhat gitu 
kadang ke orangtua 
kadang ke adek juga 
mbak. 

  

26. Bagaimana 
hubungan BD 
dengan lingkungan 
rumah? 

Hubungan dengan 
lingkungan rumah 
baik-baik aja 
mbak.karena sejak kecil 
saya udah tinggal di sini. 

  

27. Apakah teman-
teman di sekitar 
rumah sering 
mengejek BD? 

Pernah mbak.   

28. Teman-teman di 
lingkungan rumah 
apakah sering 
membantu BD? 

Sering mbak,ya kalau 
main gitu sering di 
bantuin tapi kadang-
kadang juga mereka 
sering bantu saya kalau 
ada apa-apa gitu mbak. 

  

29.  Bantuan apa yang 
pernah diberikan 
kepada BD? 

Ya kayak nasehat,saran-
saran dan semangat 
gitu mbak. 

 Subjek pernah 
diberikan 
nasehat,saran 
dan semangat. 

30.  Apakah BD merasa 
senang diberikan 
bantuan oleh teman-
teman di lingkungan 
rumah? 

Senang mbak,saya 
ngerasa mereka 
perhatian sama saya 
walaupun saya memiliki 
kekurangan fisik. 

 Subjek merasa 
senang karena di 
berikan 
perhatian. 
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TRANSKIP REDUKSI WAWANCARA SUBJEK III 

Hasil Wawancara Dengan Subyek IBA 

No Pertanyaan Jawaban Kode Analisis 
1. Bagaimana masa 

kecil IBA? 
Masa kecil saya ya 
kayak anak-anak biasa 
mbak. 

  

2.  Lalu pengalaman 
IBA saat masih kecil 
yang 
menyenangkan? 

Ya di saat main-main 
ma temen-teman saya 
mbak.karena saya 
merasa senang aja 
pas main ma mereka 
mbak.karena 
mereka bisa 
menerima keadaan 
saya. 

 Subjek merasa 
senang di saat 
bermain dengan 
teman-temannya 
karena subjek tidak 
pernah di beda-
bedakan oleh teman-
temannya. 

3. Perasaan IBA saat 
itu bagaimana? 

Senang mbak,karena 
merasa gak di beda-
bedain dan ngerasa 
di hargai juga mbak 
walaupun saya 
memiliki kekurangan 
fisik. 

 Subjek merasa 
senang dan merasa 
di hargai ketika main 
dengan teman-
temannya Karena 
tidak di beda-
bedakan. 

4.  Kalau pengalaman 
yang tidak 
menyenangkan saat 
IBA masih kecil 
apa? 

Ya,kadang-kadang di 
ejek juga mbak ma 
temen-temen yang 
lain.tapi bukan temen 
dekat mbak.pas di 
ejek gitu juga 
rasanya malu banget 
mbak dan sempat 
putus asa juga mbak. 

 Subjek pernah di 
ejek oleh teman 
sebaya subjek dan 
subjek merasa malu 
dan putus asa. 

5.  IBA diejek seperti 
apa? 

Diejek kalau main gak 
usah sama 
mereka.main sendiri 
aja gak usah gabung 
ma mereka. 

  

6. Terus perasaan IBA Kecewa mbak karena  Subjek merasa 
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saat itu bagaimana? merasa tidak di 
anggap gitu 
mbak.terus juga 
ngerasa malu karena 
gak ada teman yang 
mau main sama 
saya. 

kecewa dan malu 
karena tidak ada 
teman yang mau 
main bersama 
subjek. 

7. Bagaimana cara IBA 
berteman dengan 
teman-teman? 

Ya biasa aja 
mbak.kalau pada main 
gitu di depan rumah 
ya saya keluar ikut 
gabung main gitu 
mbak. 

  

8. Apakah teman-
teman menjauhi 
IBA? 

Kalau teman-teman 
yang dekat sich gak 
mbak.malah mereka 
selalu ngasih saya 
semangat,dukungan 
gitu.kalau teman-
teman yang gak 
dekat sich jauhin 
saya mbak. 

 Teman-teman dekat 
subjek tidak 
menjauhi subjek 
sebaliknya teman-
teman dekat subjek 
memberikan 
semangat dan 
dukungan kepada 
subjek. 

9. Bentuk dukungan 
apa saja yang di 
berikan oleh teman-
teman? 

Ya kayak ngasih 
dukungan gitu 
supaya gak mudah 
putus asa terus kalau 
ada yang mengejek 
gak usah terlalu di 
pikirin. 

 Teman subjek selalu 
memberikan 
dukungan kepada 
subjek agar subjek 
tidak putus asa 
ketika ada yang 
mengejek. 

10. Kalau di sekolah 
IBA dekat dengan 
siapa? 

Dengan MAR mbak.   

11. Terus biasanya yang 
IBA lakukan ma 
teman dekat apa 
saja? 

Biasa aja mbak.kalau 
istirahat ngobrol-
ngobrol biasa ja mbak 
kalau gak ya tentang 
pelajaran. 

  

12. Apakah MAR selalu 
memberikan 
bantuan ketika di 
sekolah kepada 
IBA? 

Iya mbak,kayak 
ngasih 
saran,bantuan kalau 
aku ada yang gak 
mudeng 

 Subjek 
mendapatatkan saran 
dan bantuan dari 
teman dekat subjek 
ketika subjek tidak 
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pelajarannya. mengerti tentang 
pelajaran di rumah. 

13.  Cara IBA mengatasi 
kalau ada teman 
atau orang lain yang 
mengejek 
kekurangan fisik 
yang IBA miliki? 

Ya mencoba untuk 
menerima aja mbak 
karena memang 
keadaan saya juga 
udah begitu.tapi sich 
saya mencoba tetap 
semangat aja mbak 
dan gak mudah 
putus asa kalau ada 
yang mengejek 
seperti ini. 

 Subjek pernah di 
ejek oleh teman-
temannya tetapi 
subjek berusaha 
untuk menerima dan 
tetap semangat dan 
tidak mudah putus 
asa. 

14. Apakah IBA sering 
diejek oleh 
teman?biasanya 
yang paling sering 
mengejek IBA 
temen sekelas atau 
di lingkungan luar? 

Pernah 
mbak,lingkungan luar 
mbak.kalau teman 
sekelas gak sich mbak 
karena kita kan semua 
sama,sama-sama 
punya kekurangan 
dalam fisik.biasanya 
kita sama-sama 
teman sekelas gitu 
saling memberikan 
semangat,wali kelas 
kami juga selalu 
memberikan 
semangat kepada 
kami untuk belajar 
yang rajin. 

 Subjek pernah di 
ejek oleh lingkungan 
luar,tetapi sesame 
teman sekelas 
mereka sama-sama 
memberikan 
semangat satu sama 
lain.begitu juga wali 
kelas subjek juga 
selalu memberikan 
semangat kepada 
kita. 

15.  Biasanya teman-
teman IBA 
mengejek IBA saat 
apa? 

Ya di saat main atau 
waktu kumpul-kumpul 
gitu. 

  

16. Lalu dengan 
seringnya IBA 
diejek oleh teman-
teman apa hal itu 
membuat IBA 
semakin semangat? 

Sebenarnya malu 
banget mbak,tapi saya 
sangat beruntung 
karena 
orangtua,saudara 
dan teman-teman 
dekat saya selalu 
memberikan 

 Subjek sempat 
malu,tetapi karena 
keluarga,saudara dan 
teman-teman subjek 
yang selalu 
memberikan 
dukungan untuk 
tetap semangat dan 
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dukungan kepada 
saya untuk tetap 
semangat dan tetap 
semangat dalam 
menuntun ilmu dan 
agar gak mudah 
putus asa terhadap 
ejek-ejekan orang 
lain. 

semangat dalam 
menuntun ilmu. 

17. Lalu hubungan IBA 
dengan orangtua 
bagaimana? 

Hubungan saya 
dengan orangtua 
harmonis mbak.saya 
nggak pernah 
ngerasa kekurangan 
kasih sayang dan 
perhatian dari 
orangtua. 

 Hubungan subjek 
dengan orangtua 
sampai saat ini 
harmonis dan subjek 
tidak pernah merasa 
kekurangan kasih 
saying dan perhatian 
dari orangtuanya. 

18. IBA dekat dengan 
bapak atau ibu? 

Saya dekat dengan 
dua-duanya mbak. 

  

19. Dukungan apa yang 
di berikan oleh 
bapak dan ibu 
kepada IBA? 

Ya kayak 
perhatian,rasa selalu 
di sayang sama 
bapak dan ibu mbak. 

 Subjek selalu 
mendapatkan 
dukungan dari 
orangtuanya dalam 
bentuk perhatian dan 
kasih saying dari 
kedua orangtuanya. 

20. Apakah IBA 
merasakan manfaat 
yang diberikan 
orangtua kepada 
IBA? 

Sangat mbak,karena 
dengan adanya 
dukungan dari 
orangtua saya 
semakin semangat di 
dalam menjalankan 
kehidupan sehari-
hari dan di dalam 
berinteraksi dengan 
teman-teman dan 
lebih semangat 
dalam menuntut 
ilmu di sekolah 
mbak. 

 Subjek merasakan 
manfaat yang 
diberikan oleh 
orangtua subjek 
kepada subjek 
karena subjek lebih 
semangat dalam 
menjalani 
hidup,berinteraksi 
dengan teman-teman 
dan di sekolah. 

21. Setelah 
mendapatkan 

nggak mbak,karena 
orangtua saya tidak 
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dukungan dari 
keluarga apakah 
masih malu dalam 
berinteraksi dengan 
lingkungan? 

pernah berhenti 
memperhatikan 
saya. 

22. Bagaimana 
hubungan IBA 
dengan saudara di 
rumah? 

Hubungan saya 
dengan saudara di 
rumah juga 
harmonis mbak. 

  

23. Apakah saudara di 
rumah selalu 
memberikan 
dukungan kepada 
IBA? 

Iya mbak,dukungan 
dalam bentuk 
bantuan dalam 
mengerjakan 
PR,kadang-kandang 
juga nganterin saya 
ke sekolah mbak. 

 Saudara subjek 
memberikan 
dukungan dalam 
bentuk mengerjakan 
PR dan sering 
mengantar subjek ke 
sekolah. 

24. Bentuk dukungan 
yang diberikan 
kepada IBA seperti 
apa? 

Iya kayak nganterin 
sekolah,mengerjakan 
PR,perhatian,saran-
saran gitu mbak. 

 Bentuk dukungan 
yang diberikan 
saudara subjek 
kepada subjek yaitu 
mengantarkan ke 
sekolah,mengerjakan 
PR,memberikan 
perhatian serta 
saran-saran kepada 
subjek. 

25. IBA kalau di rumah 
dekat dengan siapa 
dan kalau curhat 
biasanya dengan 
siapa? 

Iya kadang-kadang 
sama bapak,ibu atau 
sama kakak mbak.tapi 
lebih sering sama 
kakak mbak karena 
yang paling sering 
berdua di rumah mbak 
apalagi saya kan satu 
kamar sama kakak 
saya mbak. 

  

26. Bagaimana 
hubungan IBA 
dengan lingkungan 
rumah? 

Hubungan saya 
dengan lingkungan 
rumah baik-baik saja 
mbak karena udah 
lama juga kenal ma 
teman-teman di sini. 
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27. Apakah teman-
teman di sekitar 
rumah sering 
mengejek IBA? 

Ya sering juga 
mbak,dulu pas 
kecil.sekarang sich 
udah gak terlalu 
mbak. 

  

28. Teman-teman di 
lingkungan rumah 
apakah sering 
membantu IBA? 

Sering juga 
mbak.kalau lagi main 
sama mereka,mereka 
juga sering bantu 
mbak. 

  

29.  Bantuan apa yang 
pernah diberikan 
kepada IBA? 

ya bantuan kayak 
ngasih tau cara-cara 
kalau main,terus 
ngasih saran-saran 
mbak trus ngasih 
dukungan juga mbak 
ke aku. 

 Subjek mendapatkan 
dukungan,saran dan 
cara main dari teman 
sekitar rumah 
subjek. 

30.  Apakah IBA merasa 
senang diberikan 
bantuan oleh teman-
teman di lingkungan 
rumah? 

Iya mbak,saya 
merasa di 
perhatikan,dan 
selalu memberi saya 
semangat. 

 Teman-teman subjek 
selalu memberikan 
perhatian dan 
semangat kepada 
subjek. 
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