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Lampiran B-1: Pedoman Wawancara  

 

Daftar Pertanyaan Untuk Guru:  

a. Pendahuluan 

1. Boleh perkenalkan nama lengkap Ibu (panggilan dan tanggal lahir) beserta 

tugas dan wewenang di SMPLB Pangudi Luhur? 

2. Sejak kapan mulai mengajar di SMPLB Pangudi Luhur?  

3. Apa latar belakang Ibu sebelum mengajar disini?  

4. Apakah ada pengalaman sebelumnya dalam mengajar anak berkebutuhan 

khusus seperti siswa tunarungu disini? 

5. Apa kesan yang menarik bagi Ibu selama mengajar siswa tunarungu di 

SMPLB Pangudi Luhur Jakarta?  

6. Kelas yang ibu pegang biasanya ada berapa jumlah muridnya? 

7. Sudah berapa lama Ibu mengenal Alim/Helen ? 

8. Apa Ibu mengetahui penyebab gangguan pendengaran yang dialami 

Alim/Helen? 

9. Menurut Ibu, bagaimana kepribadian dari sosok Alim/Helen? 

10. Apa kesan yang menarik ketika Ibu berkomunikasi dengan siswa tunarungu, 

khususnya Alim/Helen? 

 

b. Pesan  

1. Bagaimana cara yang digunakan Ibu ketika berkomunikasi dengan 

Alim/Helen secara umum dalam kesehariannya di sekolah? 

2. Apakah ada perbedaan cara berkomunikasi yang dilakukan Ibu kepada 

setiap siswa, termasuk juga pada Alim/Helen? 

3. Biasanya pesan seperti apa yang dapat dimengerti oleh Alim/Helen? 

 

c. Umpan Balik  

1. Apakah pesan yang disampaikan oleh Ibu Erika/ Ibu Wara dapat selalu 

Helen/Alim pahami? 
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2. Bagaimanakah biasanya Alim/Helen memberikan respon terhadap pesan 

yang disampaikan Ibu Erika/Ibu Wara? 

3. Dengan cara apakah biasanya Alim/Helen memberikan umpan balik kepada 

Ibu Erika/Ibu Wara?  

 

d. Feedforward 

1. Apakah Ibu Erika/Ibu Wara berbasa-basi terlebih dahulu saat 

berkomunikasi dengan Alim/Helen sebelum menyampaikan inti pesan? 

 

e. Hambatan Komunikasi  

2. Apakah penggunaan simbol tersebut yang digunakan Ibu untuk 

memudahkan ketika berkomunikasi dengan Alim/Helen? 

3. Apa saja hambatan yang Ibu ditemui ketika berkomunikasi atau berbicara 

dengan Alim/Helen?  

4. Apakah hal tersebut dipengaruhi oleh klasifikasi atau tipe tunarungu 

Alim/Helen itu sendiri? 

5. Bagaimana cara Ibu dalam mengatasi hambatan yang dihadapi tersebut? 

6. Apakah hal tersebut dipengaruhi oleh klasifikasi atau tipe tunarungu 

Alim/Helen itu sendiri? 

 

f. Saluran Komunikasi 

1. Saat di kelas, Apakah ada alat yang digunakan oleh Ibu untuk membantu 

proses komunikasi selama proses pembelajaran?  

2. Jika ada, apakah berpengaruh terhadap proses berjalannya komunikasi 

tersebut baik dengan Alim/Helen maupun dengan siswa lainnya? 

 

g. Konteks Komunikasi 

1. Apakah Ibu Erika/Ibu Wara memperhatikan etika ketika berkomunikasi 

dengan Alim/Helen? 

2. Apakah dibutuhkan suasana tertentu untuk dapat berkomunikasi dengan 

Alim/Helen?  
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3. Jika ya, suasana seperti apa Ibu Erika/Ibu Wara dapat berkomunikasi 

dengan Alim/Helen? 

 

h. Komunikasi dalam kegiatan pembelajaran 

1. Saat di kelas, bagaimana bentuk komunikasi yang ibu terapkan? Apakah 

mengajak siswa turut aktif berdiskusi?  

2. Apakah Alim/Helen termasuk siswa yang aktif terlibat komunikasi dalam 

proses pembelajaran?  

3. Saat di kelas, apakah Alim/Helen membutuhkan perhatian khusus?  

4. Jika ya, biasanya apa kebutuhan dari Alim/Helen seperti apa yang butuh 

perhatian khusus dari Ibu? 

 

i. Teori Interaksi Simbolik  

1. Ketika berkomunikasi dengan Alim/Helen apa ibu menggunakan simbol-

simbol non-verbal tertentu? 

2. Apakah penggunaan simbol tersebut yang digunakan Ibu untuk 

memudahkan ketika berkomunikasi dengan Alim/Helen? 

3. Apakah ada bahasa atau simbol yang digunakan oleh Helen/Alim agar Ibu 

Erika/ Ibu Wara dapat memahami maksud pembicaraan Helen/Alim?  

 

Daftar Pertanyaan untuk Siswa:  

a. Pendahuluan  

1. Boleh perkenalkan nama lengkap kamu? Biasa dipanggil siapa? 

2. Kalau boleh tau berapa tanggal lahir kamu? 

3. Sejak kapan mulai bersekolah di SMPLB Pangudi Luhur?  

4. Apa sebelumnya pernah bersekolah di tempat lain? Atau pindahan dari 

SDLB Pangudi Luhur?  

5. Sejak kapan kamu mengetahui bahwa kamu mengalami kesulitan dalam 

mendengar? 

6. Apa kesan yang menarik bagi kamu selama bersekolah di SMPLB Pangudi 

Luhur Jakarta?  
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7. Apakah selama di SMPLB kamu ikut aktif berorganisasi? Apa alasan kamu 

bergabung? 

8. Sudah berapa lama kamu mengenal Ibu Erika/ Ibu Wara ? 

 

b. Pesan 

1. Bagaimana cara Helen/Alim ketika berkomunikasi dengan Ibu Erika/ Ibu 

Wara?  

 

c. Umpan Balik  

1. Apakah pesan yang disampaikan oleh Ibu Erika/ Ibu Wara dapat selalu 

Helen/Alim pahami? 

 

d. Feedforward 

1. Apakah Alim/Helen perlu berbasa-basi terlebih dahulu saat berkomunikasi 

dengan Ibu Erika/Ibu Wara sebelum menyampaikan inti pesan? 

 

e. Hambatan Komunikasi  

1. Apakah ketika kesulitan yang Helen/Alim temui ketika berkomunikasi 

dengan Ibu Erika/ Ibu Wara? 

2. Apakah ada gangguan yang ditemui Helen/Alim dalam memahami pesan 

yang disampaikan oleh Ibu Erika/Ibu Wara ketika berbicara atau 

berkomunikasi? Jika ada, apa saja? 

 

f. Saluran Komunikasi 

1. Apakah ada alat yang digunakan oleh Helen/Alim dalam membantu proses 

komunikasi dengan Ibu Erika/ Ibu Wara dan guru lainnya? 

 

g. Konteks Komunikasi  

1. Apakah Alim/Helen memperhatikan etika ketika berkomunikasi dengan Ibu 

Erika/Ibu Wara? 
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2. Apakah dibutuhkan suasana tertentu untuk dapat berkomunikasi dengan 

dengan Ibu Erika/Ibu Wara? 

3. Jika ya, suasana seperti apa yang Alim/Helen butuhkan untuk dapat 

berkomunikasi dengan Ibu Erika/Ibu Wara? 

 

h. Komunikasi dalam kegiatan pembelajaran  

1. Apakah ada bahasa atau simbol yang digunakan oleh Helen/Alim agar Ibu 

Erika/ Ibu Wara dapat memahami maksud pembicaraan Helen/Alim?  

 

i. Teori Interaksi Simbolik  

1. Saat dikelas, apakah Helen/Alim aktif terlibat diskusi dengan Ibu Erika/ Ibu 

Wara? 

 

Daftar Pertanyaan untuk Kepala Sekolah:  

a. Pendahuluan 

1. Boleh perkenalkan nama lengkap Bapak (panggilan dan tanggal lahir) 

beserta tugas dan wewenang di SMPLB Pangudi Luhur? 

2. Sejak kapan mulai mengajar di SMPLB Pangudi Luhur?  

3. Apa latar belakang Bapak sebelum mengajar disini?  

4. Apa kesan yang menarik bagi Bapak selama mengajar siswa tunarungu di 

SMPLB Pangudi Luhur Jakarta? 

5. Apa kesan yang menarik ketika bapak berkomunikasi dengan siswa 

tunarungu? 

6. Apakah ada klasifikasi atau tipe dari tunarungu itu sendiri?  

 

b. Pesan  

1. Bagaimana cara yang digunakan oleh guru ketika berkomunikasi dengan 

siswa tunarungu SMPLB secara umum dalam kesehariannya? 

2. Apakah ada perbedaan cara berkomunikasi guru kepada setiap anak? 
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c. Umpan Balik 

1. Biasanya pesan seperti apa yang dimengerti oleh siswa penyandang 

tunarungu? 

 

d. Feedforward 

1. Apakah guru perlu berbasa-basi terlebih dahulu saat berkomunikasi dengan 

siswa penyandang tunarungu sebelum menyampaikan inti pesan? 

 

e. Hambatan Komunikasi  

1. Hambatan apa saja yang biasanya terjadi ketika berkomunikasi dengan 

siswa penyandang tunarungu? 

2. Bagaimana guru-guru di SMPLB Pangudi Luhur mengatasi hambatan 

dalam komunikasi tersebut? 

 

f. Saluran Komunikasi  

1. Apakah ada alat yang digunakan oleh guru untuk membantu proses 

komunikasi selama proses belajar mengajar?  

2. Jika ada, apakah berpengaruh terhadap proses berjalannya komunikasi 

tersebut? 

 

g. Konteks Komunikasi 

1. Apakah baik guru atau siswa memperhatikan etika ketika saling 

berkomunikasi? 

2. Apakah dibutuhkan suasana tertentu untuk dapat berkomunikasi antara guru 

dan siswa penyandang tunarungu? 

3. Jika ya, suasana seperti apa yang guru dan siswa penyandang tunarungu 

butuhkan untuk dapat berkomunikasi dengan Ibu Erika/Ibu Wara? 

 

h. Komunikasi dalam kegiatan pembelajaran  

1. Saat di kelas, apakah setiap guru mengajak siswa untuk aktif terlibat 

komunikasi dalam proses pembelajaran? 
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i. Teori Interaksi Simbolik 

3. Apakah ada penggunaan simbol tertentu yang digunakan guru untuk 

memudahkan berkomunikasi dengan siswa tunarungu? 
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TRANSKRIP WAWANCARA KEY INFORMANT 

PEWAWANCARA : Esa Riana  
NARASUMBER : Laurentia Erika Hartantri, S.Pd 
 Guru Bahasa Indonesia dan Wali Kelas 7B 
HARI/TANGGAL : Jumat, 18 Oktober 2019 
WAKTU  : Pk. 10.00 WIB 
TEMPAT  : Ruang Kepala Sekolah SMPLB/SMALB Pangudi Luhur  
 Jakarta. 
 

Dalam proses wawancara ini, pewawancara diberi inisial ‘ER’ dan narasumber 

diberi inisial ‘E’, sedangkan informan pendukung akan diberi inisial “H”. 

 

ER: “Jadi bu, perkenalkan nama saya Esa Riana, saya dari jurusan ilmu komunikasi 
UPH. Jadi, pada saat ini saya ingin mewawancarai Ibu sama Helen nih berkaitan 
dengan penelitian saya. Jadi, penelitian saya itu tentang model komunikasi bu, 
model komunikasi antara guru sama siswa tunarungu di sini. oke, jadi mulai aja ya 
bu. Jadi boleh perkenalkan nama ibu, panggilan, tanggal lahir beserta tugas dan 
wewenangnya di SMP ini?.” 
 
E: “Oh ya, saya nama lengkapnya Laurentia Erika Hartanti, panggilannya Erika, 
terus saya mengajar Bahasa Indonesia.” 
 
ER: “Oh, mengajar Bahasa Indonesia ya, Bu?.” 
 
E: “Iya guru bahasa Indonesia.” 
 
ER: “Tadi saya sempet lihat sih bu kelasnya di atas.” 
 
E: “Iya berarti tadi kosong kan, saya di bawah tadi.” 
 
ER: “Oh, dipindah ya bu?” 
 
E: “Iya he’uhmm. Jadi, apa lagi tadi?” 
 
ER: “Tanggal lahirnya bu.” 
 
E: “Oh, tanggal lahir hahaha. 24 Agustus, 1987” 
 
ER: “Berarti tadi sudah ya bu, tugas dan wewenangnya. Jadi, sejak kapan sih ibu 
mulai mengajar di SMPLB Pangudi luhur?” 
 
E: “Tahun 2011. Berapa itu... 8 tahunan itu” 
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ER: “Wah itu berarti saya waktu itu masih SMP, Bu. Hahaha.” 
 
E: “Hahaha… sudah tua ya.” 
 
ER: “Dulu teman saya juga disini bu.”  
 
E: “Siapa?” 
 
ER: “Nadira” 
 
E: “Waduh kurang tahu.” 
 
ER: “Galuh Dea Nadira, Bu” 
 
E: “Oh, sekarang satu kampus?” 
 
ER: “Enggak, saya dulu tuh teman main saya. Jadi tuh rumahnya tetanggaan, Bu.” 
 
E: “Oh nadira, iya. Wah itu dia termasuk yang cerdas dia anak yang cerdas” 
 
ER: “Tetanggaan teman main dari kecil hahaha.” 
 
E: “Oalah hahahah... Dia di Binus kayaknya.” 
 
ER: “Iya, lagi di Binus, Bu. Ambil jurusan desain dia. Terus ini ibu sendiri lulusan 
mana bu?” 
 
E: “Saya Sanata Dharma.” 
 
ER: “Sanata Dharma yang Jogja ya bu?” 
 
E: “He’uhmm, Jogjakarta” 
 
ER: “Jadi, jurusan apa, Bu?” 
 
E: “Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra Daerah. Jadi, kalau dulu kan ini… 
PBSID (Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah) kan?” 
 
ER: “Iya, Bu.” 
 
E: “Kalau sekarang jadi Pendidikan Bahasa Indonesia.” 
 
ER: “Berarti apa latar ibu sebelum mengajar di sini?” 
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E: “Belum ini, Jadi baru lulus terus kesini. Jadi sebenernya kan saya juga belajar 
lagi.” 
 
ER: “Oh, begitu, Bu. Jadi, belajar lagi ya” 
 
E: “Jadi di sini masuk, begitu masuk terus selama satu tahun lah itu diajarin. Kan 
basic nya kan bukan SLB ya, maksudnya dari benar-benar bahasa Indonesia yang 
ini umum, terus keterima nya disini, dijelasin selama satu tahun itu sama Bruder 
Anton dan guru-guru senior diajarin dulu tuh ngomongnya gimana sama anak-anak, 
ya pokoknya diajarin supaya bisa mengenal anak itu gimana gitu selama satu tahun. 
Tiap sabtu itu mesti belajar lagi.” 
 
ER: “Bimbingan lagi ya bu?” 
 
E: “Iya, karena kan basic nya memang pendidikan untuk yang normal. hahaha.” 
 
ER: “Oh, iya, Bu.” 
 
E: “Ketemu juga…saya jadi ‘aduh ini gimana ngomongnya?’ Hahaha” 
 
ER: “Alasan ibu kenapa tertarik buat mengajar di sini itu apa sih bu?” 
 
E: “Awalnya sih gak tertarik. Apa ya waktu itu sih awalnya cuman yang penting 
bekerja hahaha.” 
 
ER: “Oh, begitu, Bu.” 
 
E: “Iya nyari kerja gitu kan susah ya.” 
 
ER: “karna fresh graduate ya bu?” 
 
E: “Uhmm, Jadi ya sudah kerja dulu lah yang penting gitu. Tapi setelah berjalan 
waktu, itu apa ya anak-anak itu ya ternyata menyenangkan gitu loh. Terus tiap akhir 
tahun gitu selalu ditanya ‘Bu Erika masih ngajar di sini kan? Bu Erika masih ngajar 
di sini kan?’ Jadi kayak… 
 
ER: “Gak bisa lepas gitu ya bu?” 
 
E: “Iya, merasa dibutuhkan ya hahah. Jadi, ya itu yang bikin tertarik ya itu. Karena 
anak-anak juga menerima kan gitu.” 
 
ER: “Oh begitu, Bu. Berarti tadi ibu dari lulus langsung ke sini ya bu?” 
 
E: “He’uhmm. Iya.” 
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ER: “Baik, Bu. Jadi, selama ibu mengajar di SMP ini, apa sih kesan yang menarik 
bu menurut ibu?” 
 
E: “Wah banyak ya hahaha.” 
 
ER: “Boleh bu diceritain gapapa saya siap dengar hahaha.” 
 
E: “Jadi apa ya, anak-anak itu ya luar biasa lah sudah tak anggap kayak guru aku 
gitu loh. Guru aku sendiri gitu. Dengan keterbatasan mereka, ya mereka masih… 
Ya bisa menari, terus bisa… Maksudnya setelah lulus juga ke jenjang berikutnya 
yang kuliah apa... Semangat gitu loh. Masih punya prestasi gitu-gitu yang bikin apa 
ya… Terenyuh tapi juga ‘ya ampun anak-anak aja bisa, kok aku cuman ini… gitu 
kan’, jadi kayak sudah kayak guru lah, latihan sabar juga dari anak-anak.” 
 
ER: “Uhmm iya latihan sabar.” 
 
E: “Hahaha. Iya kan, disini kan dituntut untuk lebih sabar ya walaupun anak-anak 
misalnya jengkelin, usil, nakal, kita kan juga gak mungkin langsung marah. Marah 
pun anak-anak juga.” 
 
ER: “Nanti takutnya tersinggung.” 
 
E: “Enggak ini juga… Apa… mungkin apa ya… Kalau anak normal kan misalnya 
dimarahi terus ‘oh iya-iya maaf’ kalau anak-anak ini kan mau dimarahi juga kadang 
anak ah cuek atau apa gitu.”  
 
ER: “Ohh uhmm…” 
 
E: “Jadi kayak… Ya, buang tenaga juga kalau marah-marah gitu. Nah itu juga yang 
mengolah kesabaran juga gitu jadi… Ya banyak hahaha.” 
 
ER: “Hahaha salah satunya itu ya bu? Jadi, ibu di sini berarti kelasnya megang 
cuman khusus kelas bahasa Indonesia kah atau ada… maksudnya wali kelas untuk 
kelas tertentu gitu bu?” 
 
E: “Kalau dulu sih sempat Agama juga, ngajar Agama. Cuman kalau sekarang 
full…” 
 
ER: “Full bahasa Indonesia.” 
 
E: “Full bahasa Indonesia karena kan gurunya cuman satu jadi dari SMP sampai 
SMA full bahasa Indonesia.” 
 
ER: “Oh, berarti ibu dari SMP sampai SMA.” 
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E: “He’uhmm iya ya karena ya itu kalau dulu kan dua bisa dibagi gitu kalau 
sekarang cuman satu untuk semua.” 
 
ER: “Ibu biasanya di kelas itu muridnya ada berapa ya bu?” 
 
E: “Paling banyak kalau sekarang 14 satu kelas, yang paling sedikit 8 kayaknya 
kalau... Ya itu yang paling banyak. Baru ketahuan ini sih 14 itu satu kelas.” 
 
ER: “Berarti kelas Helen ya?” 
 
E: "Kelasnya Helen 10.” 
 
ER: “Oh kelasnya Helen 10.” 
 
E: “14 itu kelas 10.” 
 
ER: “Kelas 10 SMA, Bu?” 
 
E: “He’uhmm iya.” 
 
ER: “Ibu sudah berapa lama kenal Helen? Apa baru SMP ini bu?” 
 
E: “Kalau Helen itu tahu sih dari SD sudah ini... Cuman kalau baru ngobrol banyak, 
baru ini kelas VII dan kebetulan kan wali kelas juga jadi baru kenal banget gitu ya 
kelas VII ini. Sebelumnya baru ‘oh iya’ tahu gitu. Kan dia termasuk menonjol ya.” 
 
ER: “Ohh berprestasi gitu ya bu?” 
 
E: “Iya. Jadi sering dipakai untuk ajang apa, lomba apa, puisi apa gitu jadi tahu gitu. 
Hahaha.” 
 
ER: “Oke, jadi ibu tahu gak penyebab kenapa Helen ada punya gangguan 
pendengaran gitu?” 
 
E: “Belum-belum.” 
 
ER: “Oh, begitu, Bu.” 
 
E: “Belum sampai ke situ.” 
 
ER: “Uhmm oke... Menurut ibu gimana sih kepribadian dari Helen ini? 
 
E: “Helen itu periang. Apa ya… hahaha.” 
 
ER: “Hahaha.” 
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E: “Apa ya… Gampang bikin orang ketawa hahaha… Terus semangat juga dia 
he’uhmm.” 
 
ER: “Berarti sudah ada... Maksudnya, sudah percaya diri gitu ya bu?” 
 
E: “Iya kalau di lingkungan sini sih saya lihat sudah ini... temannya juga banyak 
kan.. uhmm  Terus gak malu-malu lah maksudnya tampil, dia kan sering tampil, 
kayak upacara gitu jadi pembawa apa namanya…” 
 
ER: “Oh, yang teks itu ya bu?” 
 
E: “He’uhmm, terus misalnya ada misa-misa dia bawa… Bacain apa…” 
 
ER: “Alkitab ya bu?” 
 
E: “He’uhmm Alkitab, terus sering bawain puisi jadi sudah ini lah teruji.” 
 
ER: “Menurut ibu, kesan apa yang menarik saat ibu berkomunikasi bersama 
Helen?” 
 
E: “Hahaha apa ya, Jelas dia ngomongnya kan dari pada teman-temannya juga lebih 
jelas kan.” 
 
ER: “Oh, gitu Bu.” 
 
E: “Iya, terus ya mau bersuara mau bicara gitu.” 
 
ER: “Oh, memang ada anak yang gak ngomong gitu bu?” 
 
E: “Kadang-kadang tuh karena malu mungkin ya.” 
 
ER: “Uhmm.”  
 
E: “Jadi susah, ‘ayo ngomong!’ Harus pancing dulu. Terus omongannya juga 
kadang gak jelas gitu. Kalau Helen ini termasuk jelas dia.” 
 
ER: “Oh, begitu, Bu.” 
 
E: “He’uhmm, dan dia mau gitu terus kan pake alat terus kan jadi mungkin 
merangsang untuk dengar, jadi dia mau ngomong.” 
 
ER: “Ohh oke… Uhmm mau tanya, ibu tahu gak Helen ini termasuk... kan waktu 
kemaren saya sempat wawancara pak Tri terus katanya tunarungu itu ada 
klasifikasinya gitu kan. Kalau misalnya Helen ini ada termasuknya ibu tahu gak?” 
 
E: “Ooh ini… Db nya ya?” 
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ER: “He’uhmm” 
 
E: “Belum ini… Belum.. ‘Helen, Kamu Db berapa?’ ” 
 
H: “Db?” 
 
E: “He’uhmm… Apakah masih?” 
 
H: “60 (telinga kanan)” 
 
E: “60 (telinga kanan) - 70 (telinga kiri)? Ada yang bisa mendengar?” 
 
H: “Ini (telinga kanan)” 
 
E: “Oh, sini nya masih dia… Ini ada sisa, sisa pendengar yang sebelah.” 
 
H: “Bisa dengar yang ini (telinga kanan) tapi yang ini tidak (telinga kiri), Rendah.” 
 
ER: “Tapi untuk ngomong sudah jelas ya bu?” 
 
E: “Iya makanya jelas dia kalau ngomong dibanding teman-temannya, Karena ada 
sisa, sisa banyak. ‘Di sini masih bisa ya?’ ” 
 
H: “Bisa.” 
 
E: “Hahaha tes Hel.” 
 
ER: “Tes Hel hahaha. Oke bu, jadi saya mau tanya, bagaimana sih cara ibu ketika 
berkomunikasi sama Helen? Maksudnya dalam kesehariannya gitu apakah pakai 
bahasa isyarat gitu atau gimana?” 
 
E: “Enggak pakai isyarat kalau dia kan anaknya cerdas juga ya, nangkep ujaran 
orang itu gampang karena dia tadi ada sisa pendengaran, terus ngomong juga mau, 
jadi gampang sih kalau sama dia diajak ngobrol. Tadi kalau ngobrol dia juga paham. 
 
ER: “Iya, saya sih ya… Paham hahaha.” 
 
E: “Hahaha” 
 
ER: “Kalau ngomong sama Helen itu suka ada jeda gak sih, Bu? Kan kalau 
ngomong gitu kan khususnya buat anak tunarungu kan kita ngomong tapi ada jeda 
sedikit baru dia menjawab. Kalau misalnya Helen langsung gak dia kasih respon 
gitu, Bu?” 
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E: “Iya, dia lebih cepat. Ya itu tadi karena kan... Tapi kita  komunikasi juga harus 
suara yang kencang dan jelas ya. Kalau kita cuman ‘mrw%@#r21’ gitu dia nggak 
mudeng. Harus tetap jelas dan kencang.” 
 
ER: “Biasanya kalau dalam mengobrol, istilahnya waktu berbicara sama Helen, 
berkomunikasi sama Helen, biasanya apa sih bu yang disampaikan? Maksudnya 
pesan apa, misalnya ngobrolin apa gitu kalau ngomong sama Helen? 
 
E: “Hahaha, paling keseharian ya?” 
 
ER: “He’uhmm.” 
 
E: “Keseharian sama Helen apa ya, paling kalau nasihat dia kan agak lemah ya 
katanya ya? Kurang tahu sih sakit apa, belum tahu belum terlalu Tanya… Jadi ya 
mungkin harus lebih ini… jangan… dia kan aktif nih, berarti jangan terlalu 
banyak…” 
 
ER: “Capek? 
 
E: “Iya, Capek, banyak gerak gitu, paling itu, terus suara... Suara dia juga kadang 
kan kalau sudah bisa ngomong jelas, dia kadang tinggi atau apa… Tolong 
direndahin gitu-gitu, tolong pelan-pelan nanti temannya biar paham gitu-gitu, dia 
merasa sudah jago dia kadang cepat ngomongnya.”  
 
ER: “Oh ngomongnya ya?” 
 
E: “Kalau ngomong cepat, hahaha jadi harus pelan-pelan supaya teman-teman tahu 
gitu. hahaha.” 
 
ER: “”Oh, kalau misalnya ngomong sama Helen ini, ibu perlu… Maksudnya awal-
awal itu harus basa-basi gitu gak bu sebelum masuk ke inti pembicaraannya? Atau 
langsung aja?” 
 
E: “Enggak sih kalau dia.” 
 
ER: “Langsung ya bu?” 
 
E: “Biasanya aku komunikasi langsung. Dia anaknya sudah jelas. Maksudnya 
bukan yang tipe... Aduh nanti tersinggung apa gimana, kalau dia sih aku biasanya 
langsung. ‘Helen jangan ini, Helen jangan itu’ hahaha.” 
 
ER: “Ibu ada cara, maksudnya ada perbedaan cara berkomunikasi gak antar Helen 
sama teman-teman yang lain atau sama aja gitu?” 
 
E: “Beda jelas. Ya tetap anu… Karakter anak tadi ya yang satu dan lain kan beda-
beda, terus ya itu menangkap ujaran itu kan beda-beda. Kalau Helen kan termasuk 
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ya cepet lah gitu ya, tapi ada teman-temannya yang harus 2x, 3x kita ngomong baru 
dia paham gitu, memang beda.” 
 
ER: “Berarti kalau sama Helen langsung sekali gitu, langsung dia nangkep ya bu?” 
 
E: “Ya iya... Dia anak... Ya termasuk itu… Kalau di tunarungu dia termasuk cerdas 
lah gitu hahaha.” 
 
ER: “Oh, begitu Bu. Lalu apa semua pesan yang disampaikan oleh Helen itu selalu 
dapat Ibu mengerti?” 
 
E: “Kadang tidak selalu dimengerti pesan dari Helen, karena sering kali Helen 
bicaranya cepat dan diseret-seret vokalnya jadi tidak jelas.”  
 
ER: “Uhmm, terus apa yang biasanya Ibu Erika lakukan dalam mengatasi hal itu, 
Bu?”  
 
E: “Bertanya ulang sama minta Helen untuk lebih jelas dan lebih pelan waktu 
berbicara.”  
 
ER: “Kalau waktu berkomunikasi itu ada pesan... Maksudnya ada pesan tertentu 
gak bu yang dimengerti sama… Maksudnya bahasa yang khusus gitu yang 
dimengerti sama Helen? Atau biasa aja umum gitu?” 
 
E: “Maksudnya?” 
 
ER: “Bahasanya harus… Bahasanya yang sederhana gitu bu?” 
 
E: “Oh ya iya kalau memang terlalu tinggi harus kita sederhanakan kata-kata 
tertentu kan, misalnya apa ya, yang agak susah misalnya ‘berkomitmen’ nah itu kan 
dia juga tetap gak ini... Kita harus menyederhanakan ‘berkomitmen’ itu apa gitu... 
kalau anak tunarungu kan keterbatasan dari kayak gitu kan ya... ‘produktif’ 
misalnya gitu, kata-kata yang lain. Terus kita jelaskan dengan contoh-contoh gitu.” 
 
ER: “Oh, gitu Bu. Nah, Ibu biasanya kalau komunikasi sama Helen ini ada symbol-
simbol non verbal gitu gak bu?” 
 
E: “Ya kadang-kadang hahaha... Apa ya… Kayak sudah terbawa ya hahaha.” 
 
ER: “Simbol non verbalnya?” 
 
E: “Tapi gak terus yang isyarat baku gitu.” 
 
ER: “Yang kayak ‘A’ pakai tangan gitu?” 
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E: “Enggak, itu gak yang begitu cuman ya misalnya telepon atau...ya yang gitu-gitu 
aja.” 
 
ER: “Telepon gini ya bu?” 
 
E: “Iya, terus makan atau apa…” 
 
ER: “Jadi spontan aja gitu ya bu?” 
 
E: “Iya. spontan yang bukan yang isyarat baku gitu karna saya juga gak tahu. gak 
bisa hahaha.” 
 
ER: “Berarti penggunaan simbol yang umum itu memudahkan Ibu buat 
berkomunikasi sama Helen” 
 
E: “He’uhmm... Tapi ya itu... Cuman yang umum-umum aja sih... Misalnya bagus, 
jelek gitu aja enggak yang kaya ‘A, B’ isyarat karena aku gak bisa.” 
 
ER: “Karena basicnya itu ya Bu pendidikan biasa.” 
 
E: “Enggak boleh juga kan di sini.” 
 
ER: “Oh, gak boleh ya bu?” 
 
E: “Kalau di sini kan memang gak boleh isyarat. Harus ngomong-ngomong.” 
 
ER: “Ngomong pakai suara sendiri ya bu?” 
 
E: “He’uhmm, iya gitu.” 
 
ER: “Ibu... Kalau waktu berkomunikasi sama Helen ada hambatan gitu gak sih bu 
yang ditemui?” 
 
E: “Sejauh ini sih... Lancar cuman yang tadi itu kata-kata yang memang apa sih… 
Butuh penjelasan lagi ya kita jelasin lagi.” 
 
ER: “2x pengulangan gitu ya bu?” 
 
E: “Iya, butuh 2 kali pengulangan yang kaya tadi itu loh misalnya… He’uhmm kata-
kata yang susah gitu kan. Mungkin belum tahu artinya juga, Jadi kita harus jelasin.” 
 
ER: “Berarti tipe Db nya Helen ini mempengaruhi cara ibu berkomunikasi jadi lebih 
mudah ya bu?” 
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E: ““Iya. karena kan yang satu dia bilang ini masih sisa banyak, jadi kalau kita 
ngomong kenceng aja dia ‘wah ada apa bu Erika?’ gitu. Kalau teman yang lain 
mungkin karena ini kosong-kosong db nya ya sudah mengandalkan ini ujaran saja.” 
ER: “Ibu ketika komunikasi supaya bisa lancar bicara sama Helen ini, ibu dulu ada 
pendekatan tertentu gak yang dilakukan sama Helennya gitu?” 
 
E: “Kalau sama Helen sih… ini sih ya... langsung ini sih.” 
 
ER: “Langsung klop gitu ya bu?” 
 
E: “Iya. karena kan tipe anak nya kan… Ya itu tadi, bukan yang… yang kayak 
malu-malu, apa yang kayak minderan gitu kan enggak, ya jadi bisa langsung.” 
 
ER: “Oh, ada yang minderan juga ya bu?” 
 
E: “Oh banyak kalau di sini… Apa lagi kalau ketemu normal gitu ya, banyak yang 
minder... Padahal ya mampu, cuman ya dia minder aja gitu… Itu jadi ya kalau sama 
Helen karena dia ini… langsung klop… Hahahah begitu ketemu langsung ‘Helen!!’ 
langsung hahaha kalau ngomong juga langsung ini... ‘bu Erika maunya ini.” 
 
ER: “Menurut ibu, selain hambatan itu bisa diatasi dengan merubah kata-katanya 
yang tadi ya bu? Berarti gak ada hambatan lain cuman itu aja? 
 
E: “Ya kan sudah tahu karakter juga kan, yang pertama lihat karakter dulu, karakter 
anak kayak apa gitu baru kita bisa apa ya.b.  Cara ngomong kita, cara perilaku kita 
ke anak itu gimana setelah tahu karakter kan... Yaa aku sudah tahu karakter Helen 
gini jadi aku gak basa basi dulu… gak apa kalau ngomong sama dia gitu. Paling 
hambatannya yang tadi itu menjelaskan kata-kata yang masih sulit bagi dia dan dia 
belum paham gitu.” 
 
ER: “Ibu tahu karakternya Helen sendiri titu ahu dari mana, apa tahu dari orang-
orang kah? Atau bagaimana” 
 
E: “Ya karena kan tadi aku sudah bilang, dia itu kan anaknya termasuk menonjol 
ya hahaha... Dari SD dia sering dipakai untuk upacara, dan lain-lain gitu, jadi ‘oh 
ini… seperti ini Helen’ jadi sudah… Kalau ya otomatis kan kalau sudah dia 
menonjol kita ‘ohh kaya gitu’ terus tanya-tanya guru ini oh dia gini-gini kan sudah 
tahu kan... Jadi memang sudah tahu dari SD. Begitu masuk SMP oh sudah tahu.” 
 
ER: “Ibu waktu di kelas gitu berkomunikasi sama anak-anak lain atau sama Helen 
itu mengajak… Maksudnya merangkul mereka untuk aktif berkomunikasi gitu gak 
bu?” 
 
E: “Iya. Kalau di kelas memang ya… Tujuan utama disini kan juga begitu kan ya… 
Anak-anak bisa ngomong, ngomong jelas dan mau ngomong gitu kan. Jadi memang 
harus dipancing dengan ya... Tanya jawab, kegiatan diskusi dan lain-lain di kelas” 
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ER: “Kalau sama Helen, Helen aktif gak sih?” 
 
E: “Waduh dia… hahaha aktif banget.” 
 
ER: “Aktif banget?” 
 
E: “Jadi kayak apa ya... Dia sama ada temannya lagi yang… Maksudnya 
kepintarannya hampir sama gitu sering misalnya tanya jawab gitu wah dulu-duluan 
nih... Aktif dia, dan dia bisa...” 
 
ER: “Bisa ngikutin ya bu?” 
 
E: “He’uhmm.” 
 
ER: “Uhmm, kalo sewaktu di kelas itu, waktu ibu berbicara sama Helen itu ada 
media atau alat khusus gitu gak sih bu yang memudahkan ibu sama Helen itu buat 
berkomunikasi?” 
 
E: “Gambar kali ya? Gambar presentasi.” 
 
ER: “Oh kalau di kelas itu pakai presentasi gitu ya bu?” 
 
E: “Iya. Biasanya kan ya kalau yang lain apa... Pakai Powerpoint juga apa gitu,  
biasanya kalau saya sih misalnya ada anak yang gak tahu baru saya ‘ini nih 
gambarnya’ biar lebih jelas kan atau ya itu tadi… Dengan peragaan juga bisa gitu.” 
 
ER: “Peragaan maksudnya gimana bu? 
 
E: “Maksudnya berjabat tangan gitu, misalnya ada anak… Ini contoh ya ada anak 
gak tahu ‘berjabat tangan apa sih bu Erika?’ ‘Sini kamu ke sini’ berjabat tangan 
gitu-gitu… Meragakan langsung seperti itu atau misalnya tarik-menarik itu kayak 
apa gitu... Tumpukan itu kemarin mungkin baru bahas tumpukan. Tumpukan aja 
kan... ‘tumpukan itu apa bu Erika?’ ya itu kayak memperagakan menumpuk buku,  
‘ini namanya tumpukan.’ Begitulah kalau ini biar dia lebih paham kan anak-anak.” 
 
ER: “Karena ini ya bu? Ngasih contohnya real.” 
 
E: “Iya, gitu atau gambar pakai tayangan gitu juga bisa.” 
ER: “Kalau misalkan alat itu berpengaruh ya bu sama proses komunikasi, terutama 
sama Helen gitu? 
 
E: : “Iya berpengaruh. Ya keterbatasan kosakata sih mereka ya jadi memang harus 
benar-benar dicontohkan real kan supaya bisa paham gitu melalui gambar atau 
peragaan itu tadi, kalau kita cuman jelasin ngomong panjang lebar sama aja 
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hahaha… atau mungkin buka kamus artinya apa itu kan juga nggak mudeng kan 
kadang-kadang ya, jadi kita harus peragain tadi atau gambar atau contoh apa.” 
 
ER: “Berarti fokus pengajaran di sini tuh ke komunikasi ya bu?” 
 
E: “Iya. ngajak anak untuk ngomong, itu pertama terus ya memasukkan bahasa kan, 
memasukkan bahasa ke anak yang termasuk kaya kosakata-kosakata gitu, 
memperbanyak kosakata seperti itu. Ya anak-anak kadang ‘peluk’ gitu aja gak tahu. 
Ada anak yang memang ‘peluk apa itu bu Erika?’ hahaha jadi harus diperagain 
gitu.. Ya itu tadi tumpukan sama yang kemarin dia habis ini juga nggak tahu kita 
peragain gitu. Memang keterbatasannya dikosakata.” 
 
ER: “Kalau misalnya di kelas itu Helen membutuhkan perhatian khusus gitu gak 
sih bu? Atau enggak?” 
 
E: “Mungkin ya itu tadi cuman apa dia kesehatannya ya, katanya mudah ini...” 
 
ER: “mudah capek ya bu?” 
 
E: “Iya, Jadi.. Tapi teman-temannya karena sudah sama-sama dari SD ya, kadang-
kadang temannya ‘bu Erika, Helen pucat gitu’ baru kita telepon mamanya ‘ini mau 
dianter pulang apa enggak’ eh tapi aku belum… Apa ya, tanya detail maksudnya 
dia tuh sebenernya sakit apa atau kenapa gitu memang belum.” 
 
ER: “Berarti tadi kebutuhan khususnya karena kesehatan, faktor kesehatannya itu 
ya bu?” 
 
E: “Iya. kalau untuk akademik sih kayaknya sudah tidak ada hambatan.” 
 
ER: “Kalau untuk yang ngomongnya, Bu?” 
 
E: “Ngomongnya juga bagus ya cuman kadang-kadang itu tadi karna dia merasa 
bisa, kadang-kadang ngomongnya cepat ‘pipipipip’. Hahaha jadi temannya sering 
gak ngerti kaya ‘hah?’ gitu.” 
 
ER: “Oke, berarti misal saya ada pertanyaan, saya nanya lagi ya bu.” 
 
E: “Boleh.” 
 
ER: “Ini saya pindah ya..Bu ke Helen.” 
 
 
 
 
 
 



 

  B-2 

TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN 

 
PEWAWANCARA : Esa Riana  
NARASUMBER : Laurentia Erika Hartantri, S.Pd 
 Guru Bahasa Indonesia dan Wali Kelas 7B 
HARI/TANGGAL : Senin, 21 Oktober 2019 
WAKTU  : Pk. 10.45 WIB 
TEMPAT  : Ruang Kelas Bahasa Indonesia, Lantai 2.  
 
ER: “Bu, ini saya lanjut wawancara sebentar ya. Kemarin ada yang belum jelas saya 
tanyakan.” 
 
E: “Oh, Iya iya. Silahkan.”  
 
ER: “Uhmm, jadi gini menurut ibu, waktu Hellen komunikasi, ada cara khusus 
menyampaikan pesan ke ibu biar ibu ngerti? Kayak tadi dia melambaikan tangan 
gitu bu? Itu tuh salah satu cara dia?” 
 
E: “Untuk menarik gitu mungkin? Menarik supaya diperhatiin terus dia mau 
menjawab? Sebenernya ini sih, pas diskusi gitu, lebih ke siapa yang bisa angkat 
tangan jawab.” 
 
ER: “Oh kirain cuman khusus yang kayak ‘bu’ cara khususnya dia gitu.” 
 
E: “Hellen doang ya? Ya kalau Hellen seringnya dia gitu, karena dia pengennya 
jawab terus kan tadi aja angkat tangan terus kan? Yang nyambung pasti bagi ke 
temannya gitu. Tapi memang kalau pas pembelajaran siapa yang tahu, langsung 
angkat tangan, kebetulan dia tadi lumayan.” 
 
ER: “Iya banyak banget tadi aku liat.” 
 
E: “Iya kan? Emang begitu dia kalau di kelas lain mungkin juga gitu dia.” 
 
ER: “Iya, Bu. Hahaha. Uhmm, bagaimana cara Ibu mengetahui kalau Hellen udah 
paham apa maksud ibu?” 
 
E: “Ya seperti tadi, kan tadi bahas ini ya ‘ungkapan’ artinya apa, kalau dia udah 
bisa ngasih contoh, dan contohnya itu benar, dia udah ngerti. Tadi kan artinya dulu 
nih semua, oh yang lain udah tau, terus ‘nih satu-satu nih, coba contoh selain di 
bacaan, contoh yang lain apa’. Oh dia bisa ngasih jawab, terus dia bisa ngasih 
contoh yang lain oh berarti dia udah paham. Kalau belum bisa ya kita ini gali lagi, 
dipermudah lagi seperti itu, tapi ya itu patokan kalau dari saya ya, kalau anak udah 
bisa ngasih contoh, dan itu bener, berarti dia udah paham” 
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ER: “Oh begitu, Bu. Nah, kalau misalkan ngomong sama Hellen gitu ada situasi 
khusus gitu gak sih bu? Harus kelasnya harus tenang, atau maksudnya kayak tadi 
gitu dia ngerti juga?” 
 
E: “Dia sih anaknya ya karena masih ada sisa pendengaran, jadi mau ribut pun kalau 
keras gitu dia masih kayak tadi aja kan? Dia sedang menulis waktu saya lagi bicara 
aja ‘iya-iya bu, tau-tau’. Jadi kan masih ada sisa, kalau kita kenceng gitu dia.” 
 
ER: “Terus jadi dia yang kayak waktu kemarin ibu bilang dia ngomongnya keras 
gitu ya bu tadi? 
 
E: “Hm’uhmm terbukti kan? hahaha” 
 
ER: “Iya benar terbukti hahaha” 
 
E: “Iya begitu, kalau di kelas dia begitu. Terus sama yang Fika tadi.” 
 
ER: “Oh yang kacamata?” 
 
E: “Hm’uhmm. Dia seringnya saingan tapi saingan bagus sih, maksudnya nilai gitu 
juga, misalnya 9, tapi persaingan yang sehat sih. Jawab pun juga gitu kan ya mereka 
berdua itu.” 
 
ER: “Kalau temannya yang satu lagi, yang cewek sebelah sana itu?” 
 
E: “Marguo itu, karena pemalu ya, jadi harus kita yang nanya ‘mau apa?’” 
 
ER: “Terus aku mau nanya kalau misalkan waktu ibu ngomong sama Hellen itu ibu 
memperhatikan etika-etika gitu gak sih bu, etika khusus biar gak tersinggung atau 
apa gitu? 
 
E: “Oh itu sih selalu ya, ke anak-anak yang lain juga. Sebercandanya tahu kayak 
Hellen langsung paham, atau dia cuawaan-cuawaan gitu kita harus tetep ngomong 
juga gak boleh asal-asal.” 
 
ER: “Biar gak tersinggung ya bu?” 
 
E: ““Iya biar gak tersinggung juga anaknya.” 
 
ER: “Uhmm, selama mengajar Helen, apa Ibu pernah mendapati Helen kurang 
bersemangat atau prestasinya menurun?  
 
E: “Sejauh ini dari segi prestasi Helen masih stabil, tapi kalau soal semangat 
memang kadang naik turun.”  
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ER: “Kalau seperti itu apa yang Ibu Erika lakukan buat mengatasinya?”  
 
E: “Paling saya memberi semangat. Kalau masih murung ya berusaha untuk 
mengorek lagi apakah ada masalah terus minta dia cerita yang pasti dibantu teman-
temannya yang lain. Biasanya pada akhirnya dia bakal cerita juga kalo ada 
masalah.” 
 
ER: “Oh begitu, Bu. Biasanya dia cerita tentang apa, Bu?”  
 
E: “Sejauh ini sih masih tentang masalah dengan temannya, Dia diusili temannya.”  
 
ER: “Uhmm berarti Ibu Erika sering kasih motivasi ya Bu, khususnya ke Helen 
kalau dia lagi gak semangat?”  
 
E: “Iya itu, tentu dong. Hahaha.”  
 
ER: “Menurut Ibu Erika, apa setiap kalimat motivasi atau nasehat itu berdampak 
pada Helen?”  
 
E: “Pasti pesan motivasi gitu sih ada yang mengena dan berdampak ke perilaku 
Helennya.”  
 
ER: “Cara Ibu Erika tahu kalau berdampaknya itu seperti apa, Bu?”  
 
E: “Ya, ada perubahan sih dalam sikapnya Helen kayak dia jadi lebih bersemangat 
gitu. Biasanya setelah diberi nasihat dia menjawab ‘iya’ atau ‘baik, Bu Erika’.. tapi 
kadang iya juga tidak cukup ya.. ya itu dilihat ada perubahan menjadi lebih baik 
berarti dia sudah menerima masukannya.” 
 
ER: “Ohh begitu Bu, berarti perubahannya terlihat pada tindakannya Helen itu 
sendiri ya Bu...kalau menurut Ibu Erika, apa tolak ukur dari kepercayaan diri pada 
siswa itu sendiri?” 
 
E: “Kalau menurut saya ya, jika dia mampu mengutarakan pendapat pribadinya 
sudah bisa dianggap memiliki kepercayaan diri.”  
 
ER: “Berarti Helen ini yang sudah punya percaya diri ya Bu, sudah berani 
menjawab dan aktif di kelas.”  
 
E: “Ya...tentu .. kalau Helen sudah punya kepercayaan diri yang bagus...”  
 
ER: “Uhmm menurut Ibu Erika, seberapa pentingnya rasa percaya diri itu pada diri 
seorang siswa?” 
 
E: “Sangat penting...dengan itu anak mampu bersosialisasi baik dengan orang lain. 
Mampu menggapai mimpi, kan cita cita berawal dari rasa percaya diri itu sendiri. 
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Apalagi bagi anak tunarungu yang memiliki keterbatasan...sangat diperlukan untuk 
terjun bergaul dimasyarakat.”  
 
ER: “Uhmm, apalagi ada siswa yang malu-malu itu ya, Bu? Jadi perlu banget ya 
Bu.punya rasa percaya diri. dari Ibu Erika sendiri, apa ada kegiatan khusus di kelas 
yang biasa Ibu lakukan untuk mengembangkan dan mengasah kepercayaan diri 
siswa, khususnya dengan Helen?” 
 
E: “Iya...kalau tidak ada rasa percaya diri, bisa menghambat diri untuk maju. Kami 
guru-guru di SLB PL berusaha untuk menumbuhkan rasa PD dalam diri anak, dan 
menggali bakat anak dengan catatan itupun kalau anaknya mau yang dalam arti 
tidak malas dan punya keinginan untuk mencoba.” 
 
ER: “Oh, begitu, Bu. Biasanya bagaimana cara Ibu menggali bakat anak itu?” 
 
E: “Ya saat pelajaran kita memperhatikan anaknya. Kalau memang ada anak yang 
kurang aktif ya kita pacu untuk lebih aktif. Mungkin sedikit dipaksa untuk mau 
berbicara. Kalau saya sendiri di bahasa Indonesia ya tentu diasah yang berkaitan 
dengan bahasa puisi , menulis cerpen, dan lain lain. Ya kalo ada lomba 17an atau 
bulan bahasa diikutkan dalam lomba tersebut.” 
 
ER: “Uhmm, seperti itu ya Bu. Baik, Bu mungkin sampai segitu dulu aja.”  
 
E: “Iya, kalau ada yang mau ditanya, tanya lagi aja ya. Semangat ya tugas akhirnya. 
Ini saya lanjut ngajar yang kelas SMA dulu.”  
 
ER: “Oke, Bu. Baik, Bu. Makasih banyak ya Bu Erika.”  
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TRANSKRIP WAWANCARA KEY INFORMANT 

PEWAWANCARA : Esa Riana 
NARASUMBER : Ibu Theresia Wara Susilatri, S.Pd. 
HARI/TANGGAL  : Kamis, 24 Oktober 2019 
WAKTU  : Pk. 13.03 
TEMPAT  : Ruang Praktik Tata Boga SMPLB/SMALB Pangudi Luhur 
     Jakarta  
 
Dalam proses wawancara ini, pewawacara akan diberi inisial ‘ER’ dan narasumber 
akan diberi inisial ‘W’. 
 
ER: “Perkenalkan saya Esa, Bu. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas 
Pelita Harapan.”  
 
W: “Oh, UPH. Asli mana mbak?”  
 
ER: “Kebetulan asli Jakarta sih, Bu. Tapi kebetulan orang tua saya asli Jogjakarta, 
Bu.”  
 
W: “Oh dari Jogja toh.”  
 
ER: “Nah jadi skripsi saya berkaitan topiknya sama cara komunikasi siswa 
tunarungu, Bu. Kan mereka punya cara tertentu dalam berkomunikasi beda sama 
yang normal, Bu. Jadi ini saya mulai saja ya, Bu? hahaha”  
 
W: “Monggo, silahkan. Nanti yang bisa saya bantu, saya usahakan bantu. Hahaha. 
Eh kebetulan ini kursinya khusus disini karna dudukannya patah, mba. Bentar ya 
diganti dulu mba.”  
 
A: “Ini aja, kak pakai yang punya saya.”  
 
ER: “Wah, baik. Terima kasih, Alim. Jadi, pertama-tama boleh kenalkan nama 
lengkap Ibu, nama panggilan, tanggal lahir beserta tugas dan wewenang di SMPLB 
Pangudi Luhur ini?” 
 
W: “Oh.. gitu. Kalau nama lengkap saya, Theresia Wara Susilatri. Eh mau saya 
ambilkan kertas tambahan mba?”  
 
ER: “Oh gak apa-apa, Bu. Saya pakai ini saja sekalian jadi catatan supaya tidak 
hilang. Hahaha.” 
 
W: “Panggilannya disini Ibu Wara. Uhmm, tempat tanggal lahir itu Magelang, 15 
September 1976. Eh bentar ya, Mba saya kasih tugas dahulu sama siswa yang ini.”  
 
ER: “Oh iya, Bu. Silahkan, Bu.”  
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(Ibu Wara memberikan instruksi tugas kepada siswa SMA yang saat itu sedang 
mengikuti pelajaran tata boga.) 
 
ER: “hahaha. Oke, Bu. Tugas dan wewenangnya, Bu?”  
 
W: “Kalau tugas pokok itu saya memang mengajarnya tata boga tapi kelasnya saya 
di mix dengan Ibu Widya. Jadi, kalau tahun ini saya pegang 8 A dan 8 B terus kelas 
10 A dan 10 B sama kelas 12 khusus penjurusan tata boga. Kalau tugas 
tambahannya, saya memang wali kelasnya Alim yang 8 A. hahaha”  
 
ER: “Kalau Ibu kebetulan lulusan mana, Bu?”  
 
W: “Kalau saya S1nya itu kependidikan Sarjanawiyata Tamansiswa di Jogjakarta.”  
 
ER: “Sejak kapan ibu mulai mengajar di SMPLB Pangudi Luhur?”  
 
W: “hanya mengajar disini atau sebelum mengajar disini dihitung juga?”  
 
ER: “Oh, sebelum disini juga ada backgroundnya, Bu?”  
 
W: “Sebelum disini itu... malah sebelum wisuda, saya coba-coba hahaha. Di tempat 
asal saya itu, dari 2007. Uhmm bulannya kok saya lupa ya hahaha. Maret atau apa 
itu sampai 2011.”  
 
ER: “Wow, lama juga ya, bu.”  
 
W: “Iya, itu di sekolah Pangudi Luhur juga cuman normal.”  
 
ER: “Oh, PL Jogja ya, Bu ?” 
 
W: “PL..ikutnya itu Muntilan.”  
 
ER: “Oh..Muntilan.”  
 
W: “He’uhmm, di sana saya ngajarnya MULOK. Jadi, muatan lokal itu 
keterampilan boga busana.”  
 
ER: “Oh.. jadi busana juga ya, bu?”  
 
W: “He’uhmm, soalnya busana itu saya juga menguasai sedikit. Soalnya saya 
waktu SMK juga ambil busana, hahaha. Itu , terus saya pindah disini 2011 juga 
sampe sekarang.”  
 
ER: “Uhmm, berarti sudah kurang lebih 8 tahun ya di sini, bu?”  
 
W: “Ya, disini sudah lumayan 8 tahun Hahaha.”  
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ER: “Uhm, kan Ibu background awalnya itu PL yang siswa normal kan Bu, itu ada 
kesulitan gitu gak sih, Bu waktu mengajar di sini?”  
 
W: “Waktu pindah ke sini itu... jujur terus terang mba, saya pertama kali itu gak 
nyangka banget. Karna memang waktu saya ngajuin lamaran ke PL pusat sana kan 
saya jadinya ngajar SLB nih. Waduh.. dalam hati saya itu gak punya basic apa-apa. 
Pengalaman pertama saya mengajar di sini itu gak ada guru pendamping. Jadi 
langsung dimasukkan jleng gitu. Karena Ibu Widya ini waktu itu masih cuti karena 
kan masih Idul Fitri belum sampai ke sini. Sama kepala sekolahnya kan waktu itu 
Pak Bagyo, “Yasudah, Bu Wara kenalan saja dulu sama anak-anak” gitu kan. Saya 
ngomong anaknya gak masuk. Waktu anaknya ngomong, saya yang gak ngerti. 
Hahaha. Itu hampir satu minggu awal di sini itu pikiran saya mau pulang saja. 
Hahaha.”  
 
ER: “Hahaha. Karna stress mungkin ya, bu?”  
 
W: “Iya, betul karna stress dan gak ada basic sama sekali. Ngomong bagaimana. 
Bahasa isyarat yang gini-gini (sambil menggerakkan tangan) tuh di sini memang 
juga gak boleh dan saya juga gak tahu. Tapi ya.. Puji Tuhan, di sini itu ada program 
bimbingan untuk guru baru. Kemudian, dengan guru-guru yang senior itu juga saya 
banyak ikut latihan. Tanya-tanya dan beliau-beliau juga banyak ngasih masukan ke 
saya gitu. Ya...sampe hari ini Puji Tuhan, sudah bisa ngertilah sama anak-anak, 
cuman ya hitungan 8 tahun itu kalau terjun ke dunia pengajaran luar biasa ini kurang 
banyak sekali, mba. Hahaha. Kadang ya..kalo anak ada yang ngomong tapi saya 
gak paham itu jalan satu-satunya yang saya tempuh itu dengan model ditulis.”  
 
ER: “Uhmm, pakai kertas gitu ya berarti, bu?”  
 
W: “Iya, pakai kertas ditulis atau dengan istilahnya itu tutor teman sebaya. Jadi si 
anak itu ngomong ke temannya yang jelas. Lalu, teman yang ngomongnya jelas itu 
kaya kasih tau ke saya.”  
 
ER: “Oh, begitu bu. Uhmm, berarti apa nih alasan dari Ibu Wara untuk tepat 
bertahan mengajar di SMPLB ini?”  
 
W: “di SLB ini ya, kalau alasan utama saya itu dari kecil bercita-cita jadi guru, 
kebetulan basic dari kedua orang tua itu kan guru juga. Jadi, ibu saya almarhum itu 
guru SD sedangkan kalau bapak saya itu sampai ke PS yaitu diatas tingkatan kepala 
sekolah SD. Jadi, dari almarhum Ibu itu pernah berkata apakah ada... kan kebetulan 
saya empat bersaudara dan saya yang paling bungsu.. jadi apakah ada dari keempat 
anak ini yang nantinya bisa melanjutkan cita-cita kita sebagia guru. Maksudnya ini 
bapak dengan ibu. Akhirnya Puji Tuhan, saya ambil S1nya kependidikan dan di sini 
itu seperti yang awal tadi saya katakan. Itu bukan cita-cita saya sebetulnya di 
Jakarta ini. Karna dari dulu saya itu gak mau banget lah tinggal di Jakarta. Pikiran 
saya kan Jakarta itu bising, sibuk, macet, dan lain lain hahaha. Tapi ternyata kok 
malah saya kecemplung di situ. Terus dengan melihat anak-anak yang 
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berkebutuhan khusus itu saya..hati saya itu lebih ke mereka. Mungkin dalam artian, 
gajinya kecil tapi saya itu tulus melayani mereka. Saya lihat anak-anak yang... ya 
bukannya munafik lah kerja kan biasanya cari uang gitu-gitu. Ya itu memang ada.. 
ya cuman tapi saya lebih ke kepengabdian aja mba. Melihat anak-anak yang kadang 
diajak ngomong gak jelas, pengetahuannya cuman sedikit, ada pengalaman-
pengalaman yang kadang kalau di orang normal biasa itu kayaknya apa ya..biasa 
gitu, tapi di sini itu menurut anak-anak itu sangat luar biasa. Misalnya mba, pernah 
dulu itu saya pegang kelas 9 itu ada tata boga. Ada anak yang namanya Jesslyn 
itu..”  
 
ER: “Oh..Jesslyn yang kacamata itu bukan, bu?”  
 
W: “He’uhmm, yang anaknya pintar.. eh bukan...Alim, apakah Jesslyn memakai 
kacamata?”  
 
A: “Iya memakai kacamata.”  
 
W: “Oh.. dulu kan tidak pakai, ya Alim. Iya, mba betul karna dulu sih enggak pakai 
hahaha. Jadi, itu kan anaknya pintar juga, dia itu pelajaran kan cepat nyambung. 
Jadi ini masalah sepele banget, mba. Dia itu sampai segede kemarin kelas 9, belum 
pernah namanya pegang daging ayam. Katanya jijik gitu.. dia bilang “Bu Wara, aku 
geli sekali..” lalu saya tanya apa di rumah dia tidak pernah memasak, Jesslyn 
menjawab tidak pernah karna selalu ibunya yang memasak dan dia juga tidak 
pernah bantu. Terus dia bilang “Ibu Woro, jujur baru hari ini aku pegang daging 
ayam” hahaha. ”  
 
ER: “Wah, jadi pengalaman lucu juga ya, bu? Hahaha.” 
 
W: “Iya, pengalaman lucu hahaha. Aduh.. ya ampun kalau di orang normal kan 
sepele banget kayak gitu, tapi apa ya.. di mereka yang anak-anak kayak gini tuh 
luar biasa banget gitu kan. Kemudian, nyalain kompor... ya berkaitan dengan 
pelajaran tata boga. Jadi, yang sepele-sepele itu yang di rumahnya sama sekali gak 
pernah megang, gak pernah melihat langsung barangnya seperti apa, itu ya.. bagi 
saya mereka bisa ngerti buat saya sudah sungguh luar biasa. Meskipun mereka 
menggunakannya belum 100 % sesuai dengan keinginan kita, ya paling tidak 
mereka sudah ngerti itu sudah jadi kebanggaan tersendiri buat saya sih kayak gitu. 
Hahaha.”  
 
ER: “Iya menurut saya lucu juga sih ya, bu.” 
 
W: “Iya, mba. Hahaha.”  
 
ER: “Uhmm, jadi selama ini ibu mengajar ada gak sih bu kesan yang menarik ? 
selain dari pengalaman-pengalaman yang lucu itu, ada yang lain gak bu kesan 
menarik selama ibu mengajar tata boga khususnya ?”  
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W: “Kesan yang menarik itu lebih ke tadi itu, pengalaman-pengalaman dari 
kegiatan praktik sehari-hari sama anak itu. Kalau menurut saya itu, uhmm, waktu... 
tapi lebih ke pengalaman ini sih, mba.” 
 
ER: “Iya, bu gak apa-apa. boleh ceritakan saja, bu.”  
 
W: “ Untuk kelas 7 awal waktu kelasnya Alim ini menyalakan kompor itu pada 
takut-takut mba.” 
 
ER: “Kalau Alim ikut takut juga bu?” 
 
W: “Oh, kalau Alim enggak sih. Itu teman-teman dari kelasnya itu yang nyalain 
kompor itu jauh-jauh banget jaraknya. Hahaha. Terus itu juga goreng dalam minyak 
panas. Itu juga ada pengalaman dulu. Harusnya gak boleh dimasukin ke minyak 
panas, eh malah dimasukin ya akhirnya meletus-meletus ada yang nyiprat gitu, 
mereka pada takut-takut dekat kompor. Lalu saya datang bilang “makanya 
perhatikan kalau Ibu Wara omong.”  Saya bilang gitu, terus saya bilang juga “kalau 
kamu asal-asal seperti itu, nanti bisa salah, nanti makanan yang kamu buat bisa 
gak enak.” Seperti itu sih paling mba. Hahaha. Ada juga kesan-kesannya itu, waktu 
ini saya dampingi lomba, mba. Saya juga menemukan ada anak yang kreatif 
namanya Nina. Sekarang dia sudah kelas 12. Waktu itu di sini memang gak ada 
pelajaran merangkai bunga. Tapi kebetulan ada lomba itu bikin bunga dari bahan 
bekas. Waktu itu, saya ambilnya pakai kelopak jagung atau kulit jagung itu. Saya 
juga cuman sama Nina sama-sama awam. Saya juga harus belajar tapi anak ini 
kreatif. Jadi saya kasih tau mba “coba cari di internet cara membuat.” itu dia udah 
cari sendiri gambar-gambarnya, youtubenya, dan terus di rumah juga dia langsung 
praktik membuat. Nah, gitu-gitu saya itu juga terus apa ya.. kepancing untuk 
belajar. Jadi, meskipun anak-anak ini tunarungu tapi mereka juga bisa berusaha dan 
berkreasi meski dengan caranya mereka sendiri seperti itu.” 
 
ER: “Oh begitu, bu. Ibu Wara kebetulan sudah berapa lama kenal sama Alim?”  
 
W: “Kalau kenal banget sama Alim betul-betul ini ya sejak Alim masuk ke SMP.. 
“Bu Wara, tahu Alim waktu SD ya? Tapi kenal dekat sama Alim baru SMP ya?” 
Kalau SD dulu hanya tahu Alim ya karna dia sering diajak bazaar, mba.” 
 
A: “Iya, betul bu.”  
 
ER: “Uhm..kira-kira tahun berapa itu, bu?” 
 
W: “SMP itu..2017 ya, Alim?”  
 
A: “Iya, 2017.”  
 
W: “Eh kok 2017? Eh iya betul-betul 2017 ke 2018.”  
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ER: “Oh, Alim SD juga disini ya, bu?”  
 
W: “Iya, disini juga dan sering ini, mba.. kalau ada bazaar, Alim sering diajak 
Bruder.. jadi maju ke mimbar waktu.. kalau misa kan setelah ada Romo...Nah si 
Alim ini diajak bruder. kemudian kayak memberikan kesaksian gitu meskipun aku 
anak tunarungu, tapi aku bisa bicara jelas. Alim disuruh baca puisi juga didepan 
umat katolik, ya Lim?”  
 
A: “Iya dulu”  
 
ER: “Oh, sedangkan Alim sendiri ini Muslim, benar tidak bu?”  
 
W: “Iya, dia Muslim. Hahaha.” 
 
ER: “Wow keren banget. Ini Ibu sendiri kira-kira tahu gak gangguan penyebab dari 
keterbatasan pendengarannya Alim?”  
 
W: “Kalau secara pribadi, Alim kurang begitu tahu banget. Cuman ada yang bilang 
gangguan seperti itu kan memang ada yang bawaan sejak lahir, ada yang bayi kena 
sakit panas, terus ada yang dia udah agak besar jatuh juga ada bisa pengaruh seperti 
itu.”   
 
ER: “Menurut ibu, kepribadian dari Alim ini seperti apa sih, bu?” 
 
W: “Alim itu menurut saya... saya acungkan dua jempol, mba. Hahaha. Dia itu 
pintar, anaknya sopan banget, suka menolong temannya yang kalau dalam bahasa 
Jawa itu entengan. Jadi, kalau teman ada kesulitan dia langsung membantu. 
Meskipun gak diminta dia bantu.” 
 
ER: “Wah, berarti inisiatifnya itu tinggi banget ya, bu?”  
 
W: “Iya, mungkin juga udah terbentuk di keluarganya.” 
 
ER: “Kalau pengalaman menarik atau kesan menarik yang ibu rasakan waktu 
berkomunikasi dengan Alim sendiri itu apa, bu?”  
 
W: “Komunikasi sama Alim.. saya pertama begitu obrol sama Alim ya..tahu dengan 
dia sering diajak bruder kalo bazaar itu.. dia komunikasinya kan  jelas. Jadi, dia 
kalau kita omong lebih gampang menangkap maksud kita yang penting kita omong 
ke Alim itu jangan cepat-cepat. Pernah juga dia nanya “apa maksud Ibu karna 
kurang jelas?” Nah dia itu selalu begitu, kalau saya ngomongnya terlalu cepat, dia 
langsung ngerespon gitu. Beda kan mungkin dengan teman-temannya. Kadang ada 
yang seperti itu, kadang ada yang cuman diam, ada juga yang melakukan suatu 
tindakan tapi salah karena dia gak mudeng. Hahaha.” 
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ER: “Uhm, jadi kalau Alim ini nanya lagi gitu ya ke Ibu kalau gak jelas 
maksudnya?” 
 
W: “Iya, nanya ulang dia. Dia berani bertanya, gak malu untuk bertanya dia itu.” 
 
ER: “Oh begitu. Nah, kalo sedang berkomunikasi dengan Alim ini Ibu Wara ada 
basa-basi dulu gak sih, bu sebelum menyampaikan isi kalimatnya?” 
 
W: “Tergantung ya, mba. Tergantung situasinya hahaha. Situasi yang 
mengharuskan saya basa-basi dulu itu ketika materi pembicaraannya berkaitan 
dengan perasaan atau hati, jadi ini saya lakukan untuk menjaga perasaan agar Alim 
itu tidak tersinggung.” 
 
ER: “Oh, begitu bu. Biasanya kalau awal-awal kenal sama Alim itu ada pendekatan 
khusus gitu gak yang ibu lakukan biar komunikasinya lancar dengan Alim ini?” 
 
W: “Kadang ada juga sih, mba. Karena apa ya.. Alim itu kan meskipun dia sekarang 
gak ketua di kelasnya, tapi dia lebih saya pandang dia itu kan bisa mengkoordinir 
teman-temannya juga, kemudian itu tadi dia menangkapnya lebih jelas. Jadi, 
anaknya ini bisa saya percaya karna dia tanggung jawab banget. Kadang, saya 
belum minta dia untuk melakukan ini itu, dia sendiri juga udah ngelakuin, mba. “Bu 
Wara, seperti ini ya?”. Seperti waktu pertama kali pembagian kelas itu, terus saya 
jadi wali kelasnya dia. Waktu itu saya mesti harus menyiapkan untuk bazaaar. Jadi, 
masak-masak gitu, mba. Jadi, terpaksa kelas 8A saya gabung dengan kelas 8B, yang 
dipandu dengan guru lain tapi ternyata Alim juga sudah membuat struktur 
organisasi dan jadwal. Kemudian, dia kirim ke saya untuk nanya benar gak nya 
gitu.” 
 
ER: “Wah, mandiri banget ya, Alim. Kalau misalkan dalam berkomunikasi sama 
Alim itu ada cara tersendiri gak yang Ibu lakukan?” 
 
W: “Kalau saya sama Alim sih enggak, mba. Karena memang apa ya..sama Alim 
ini lebih jelas komunikasinya.. tapi ya kalau sama anak-anak tertentu ini ya kan ada 
juga kayak murid saya itu yang TK gak dari sini dan disini itu udah SMP 
ngomongnya itu ngecelap...saya juga setengah mati nangkepnya maksudnya ini 
apa. hahaha. Kan namanya guru ya harus bisa ngerti dia ngomongnya apa, yang 
seperti apa.. ya kalau seperti itu ya.. jalan satu-satunya yang saya lakukan itu 
ngomongnya lebih pelan-pelan lagi, ngomongnya lebih jelas lagi, meskipun mulut 
saya pegel. Hahaha. Jujur ya mba.. waktu ngomong sama anak seperti 
kan...mulutnya itu kan bisa kaya merot-merot gitu kan supaya lebih jelas lafalnya. 
Kalo suara lebih keras sih enggak, cuman diperjelas aja. Gerakan rahang ini kan 
utama. Walaupun pegal tapi memang seperti itu kan ya mau gimana lagi, mba. 
Hahaha. Sama dengan sistem saya, mba. ditulis atau dengan teman sebaya. Tutor 
teman sebaya namanya seperti untuk pelajaran dan keseharian sih, mba. Jadi, kalau 
ada temannya yang gak paham tapi dia belajar sama temennya yang mungkin lebih 
paham bisa jelasinnya itu kan boleh juga di sini.”  
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ER: “Biasanya kalau sedang berbicara sama Alim, pesan yang sering Ibu sampaikan 
itu apa aja ya, bu?”  
 
W: “Paling saya sih sering ngobrol cuman titip pesan kalau pas saya gak ketemu 
dengan teman-temannya kayak pergi-pergi kemarin itu saya suka titip pesan untuk 
menjaga dan mengawasi teman-temannya yang laki-laki karna dia mampu 
menghandle teman-temannya. Jadi, saya kasih kepercayaan seperti itu lah, mba.” 
 
ER: “Uhmm, berarti ini Ibu ada perbedaan cara menyampaikan pesan ya antara ke 
Alim sama ke yang lainnya?” 
 
W: “Uhmm, ada bedanya juga, itu tadi kalau memang saya ngomong sama Alim itu 
sudah jelas, sudah oke ya sudah. Tapi kalau belum ada yang saya ulangi atau 
beberapa saya kasih contoh, mba.” 
 
ER: “Biasanya pesan atau bahasa yang seperti apa sih bu yang dapat dimengerti 
oleh Alim?” 
 
W: “Biasanya untuk.. mungkin gak cuman Alim ya, kebanyakan anak-anak disini 
itu pesan yang singkat tapi padat. Kalau menggunakan bahasa yang istilahnya 
terlalu panjang atau bertele-tele pasti nanti mereka bingung. Lebih seringnya seperti 
itu. Kalau dulu ya pengalaman saya itu, saya sedang ngomong terus anak ada yang 
bilang “mulut kecil.” Lalu kemudian saya pikir, apa ya maksudnya itu..ternyata 
maksud mereka itu ngomongnya terlalu cepat. Hahaha, seperti itu mungkin istilah 
yang sering dipakai anak-anak di sini kalau bilang orang lain ngomongnya terlalu 
cepat.” 
 
ER: “Oh.. bisa juga mulut kecil itu gerak rahangnya kali ya, bu hahaha.” 
 
W: “Nah, iya itu bisa juga hahaha. Karna kan saya awal-awal ngajar di yang normal 
jadi kebawa mungkin. Tapi setelah disini itu kalau ngomong sama orang lain, jadi 
kadang kaya beda gitu, mba. hahaha. Cara ngomong yang pakai gerakan rahang 
mulut semua jadi kebawa kalo lagi ngomong sama orang normal, mba. hahaha.” 
 
ER: “Hahaha, bisa kebawa gitu ya, bu. Kalau misalkan ini bu lagi ngomong sama 
Alim suka pakai simbol atau isyarat gitu gak sih, bu?” 
 
W: “Oh ya, ada tapi lebih sedikit saya pakai. Misalnya kalau disini berkata guru itu 
mengepalkan kedua tangan terus kaya diantem .. apa di tos atas bawah gini, mba. 
Kalau cuman memasak atau makan kayak biasa pada umumnya sih, mba isyaratnya. 
Jadi, gitu-gitu yang simpel aja.. gak sampai yang kayak A,B,C,D gitu sih enggak 
ya, mba. Sama sekali enggak karna saya pun gak tahu dan disini memang dilarang.  
 
ER: “karna mengutamakan si gerak bibir atau rahang itu ya, bu?” 
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W: “Iya betul gerak bibir itu oral. Paling seperti kepala sakit ya pegang kepala terus 
ekspresinya kesakitan. Hahaha. Terus dingin ya, seperti biasa orang-orang bilang 
dingin. Gak yang secara umum di pakai SLB lainnya.”  
 
ER: “Jadi, simbolnya spontan gitu ya, bu?” 
 
W: “He’uhm, iya. Hahaha. Umum-umum lah istilahnya itu.” 
 
ER: “Berarti, penggunaan isyarat tadi itu mempermudah ibu dalam berkomunikasi 
dengan Alim dan siswa lainnya ya, bu?” 
 
W: “Iya, isyarat itu lebih untuk memperjelas aja. Kalau meskipun sampai pakai 
isyarat begitu anak belum jelas ya saya pakai metode itu tadi yang menulis dipapan 
atau dikertas mba. Hahaha. Di sini sebisa mungkin jangan apa ya.. walau ada LCD 
tapi ya yang utama guru harus tetap menulis dipapan.” 
 
ER: “Oh itu jadi alasan di kelas masih menggunakan papan tulis kapur ya, bu? 
Soalnya kemarin saya observasi melihat bu Erika pakai papan tulis kapur, bu.  
 
W: “He’uhm, yang pakai karalink. Nah, ini belum dikasih padahal saya sudah 
minta. Hahaha. Jadi, ya pake white-board ini. Tetep guru di sini waktu 
pembelajaran itu menulis di papan tulis pakai huruf tegak bersambung. Karna setiap 
hari juga kami guru di sini diharuskan membuat laporan mingguan...misalnya hari 
ini kamis mengajar apa saja ditulis dalam laporan itu, terus dari jam 7 hingga jam 
3 itu kegiatan apa saja ditulis di laporan itu pakai tulisan tegak bersambung dan itu 
dikumpulkan tiap minggunya.” 
 
ER: “Oh berarti sudah jadi budaya gitu ya, bu di sini?” 
 
W: “Iya, seperti itu. Hahaha.” 
 
ER: “Uhmm, kalau sedang berkomunikasi dengan Alim itu hambatan apa saja ya 
bu yang pernah ibu alami?” 
 
W: “Mungkin tertentu, kayak misalkan kata-kata baru atau pengetahuan baru yang 
memang di kosakatanya Alim itu belum pernah tahu, Nah itu. Atau mungkin seperti 
apa ya.. kalau kita ucapkan itu mirip tapi sebenarnya beda artinya atau kadang 
terbalik artinya. Seperti misalnya, pernah kan dulu saya berkata “telur puyuh”, 
mungkin saya ngucapinnya kurang jelas hingga ada anak yang nangkepnya itu 
“hah?telur busuk?” Hahaha. Lalu saya bilang bukan terus saya ulangi “telur 
puyuh” seperti itu.” 
 
ER: “Wah hahaha. Kadang-kadang bisa meleset jadi lucu juga ya, bu.” 
 
W: “Makanya itu hahaha. Kadang kebalik satu itu bisa merubah arti semua hahaha. 
Sama apalagi itu uhmm.. lemon jadi melon hahaha. Itu seperti kata-kata baru yang 
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hampir mirip itu saja sih. Tapi nanti kalau setelah dijelaskan ya paham. Ada lagi 
waktu itu sedang saya jelaskan tentang kedelai, anak itu tulisnya keledai. Hahaha. 
Kadang-kadang kita udah spaneng mau marah tapi kalau lihat seperti itu jadi 
ketawa sendiri. Ya itu kadang gak jadi marah hahaha. Dari situ saya juga tersadar  
kalau anak seperti ini harus menyampaikan kosakatanya dengan betul. Kata-kata 
yang belum mereka mengerti itu, kita harus jelasinnya, betul sampai dia benar-
benar nangkep dan ngerti. Kadang kan ada anak tertentu, mba yang dia ngomong 
tapi gak tahu maknanya apa. Asal ikut ngomong temannya, tapi pas ditanya dia 
ngomong itu dia gak ngerti artinya.”  
  
ER: “Kok bisa gitu ya, bu?” 
 
W: “Iya, mba. Pernah kemarin ini sempat ada kejadian di kelasnya Alim, ada 
temannya yang bilang di whatsapp blablabla terus belakangnya pakai c*k. Kalau 
kita ngertinya kan itu bahasa yang kasar banget ya, mba. Lalu, saya tanya ke dia 
“kamu menulis ini apa maksud? Kamu tahu artinya?” terus dia jawab “oh, tidak, 
bu.” Kemudian, saya jelaskan saja bahwa itu kata-kata yang sangat kasar, jelek, 
tidak boleh dikatakan, dan jangan pernah diulangi lagi. Setelah saya kasih tahu, dia 
menjawab “Oh, maaf bu. Aku tidak tahu.”. Mungkin ada temannya berucap begitu 
lalu ikuti untuk disampaikan ke temannya, tapi dia sendiri gak ngerti makna katanya 
apakah sopan atau tidak, bagus atau tidaknya, jadi ya seperti itu.”  
 
ER: “berarti peran guru ini besar sekali ya bu dalam komunikasinya siswa 
tunarungu?”  
 
W: “Iya, betul jadi mengawasi. Apalagi kan anak-anak sekarang ada grup WA 
dengan wali kelasnya, mereka jadi sering mengingatkan satu sama lain kalau ada 
ujian atau tugas. Jadi secara otomatis nama saya dimasukkan kan jadi sering saya 
lihat mereka nulisnya apa. Kadang ya, ada yang nyambung, ada yang enggak, dan 
ada yang tidak ada yang nanya tiba-tiba jawab sendiri bilang “iya”, saya juga 
sendiri bingung apa maksudnya hahaha.  
 
ER: “Oh begitu, bu. Hahaha. Uhmm, kemarin saya sempat nanya ke Pak Tri 
mengenai klasifikasi atau tipe pada anak tunarungu. Nah ini, Ibu Wara apakah tahu 
Alim ini termasuk dalam tipe yang mana? Yang berat kah atau yang sedang kah? 
 
W: “Kalo Alim ini ringan sih ya, mba menurut saya. Uhmm, karena Alim ini lebih 
banyak ngerti, apa yang kita omong lebih banyak bisa menangkap. Jadi, kita gak 
terlalu sering mengulang-ngulang kalimat dan menjelaskan. Dan lebih cepat 
nangkepnya.  
 
ER: “Memangnya kalau dengan anak-anak yang lain itu mengulangnya banyak 
banget ya, bu?”  
 
W: “Kalo di sini dengan anak lain itu pengulangan bisa sampai beberapa kali, mba. 
Hahaha. Biar paham, nah ini saya jadi keinget kata-kata bruder. Kalau disini 
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menjelaskan sesuatu itu harus jadi milik. Kan dulu saya gak paham apa maksudnya 
jadi milik. Jadi, makin kesini saya makin paham artinya itu anak-anak itu harus 
benar-benar ngerti. Semisal, saya ngomong ini sekarang kemudian saya tanya lagi 
dia menjawabnya masih sama. Besok saya tanya lagi juga dia harus jawabanya 
masih lama, terus begitu berarti kalimat itu sudah jadi miliknya mereka. Jadi, 
mereka itu udah benar-benar ngerti dan paham. Kadang ada beberapa anak yang 
baru saya omong, eh saya tanyakan lagi dia sudah lupa. Ada beberapa sih, mba yang 
seperti itu, digolongkan berat. Kadang kita harus mengulang sesuatu sampai detail 
sekali dan betul-betul pelan. Sampe misalnya waktu  itu saya jelasin tentang 
sayuran. Itu memang yang paling bagus memang ada wujudnya langsung sayuran, 
ada gambarnya juga, ada tulisan, dan mengucapkannya juga jelas kayak gitu, mba.” 
 
ER: “Uhmm, itu untuk yang tipe berat ya, bu?” 
 
W: “Iya, tapi untuk yang ringan pun awal juga harus kaya gitu, mba. Jadi mereka 
betul-betul ngerti. Kecenderungan daya tangkap anak-anak seperti ini itu terkadang 
mudah lupa.”  
 
ER: “Uhmm, begitu ya bu.” 
 
W: “Iya, padahal kan mereka lebih ke pemata, lihat gerak bibir kita, membaca 
tulisan itu. Makanya kalau jelasin di kelas tanpa ada tulisan dan kita omongnya 
benar – benar jelas terkadang jadi salah sambung pengertiannya.”   
 
ER: “ Uhmm, nah kalau Alim ini biasanya ibu pengulangannya butuh berapa kali?” 
 
W: “ Paling 2 kali cukup sih sama Alim ini, mba dan dia juga akan memperhatikan 
banget.” 
 
ER: “Oh, baik, bu. Kalau berbicara dengan Alim ini apa perlu situasi tertentu, bu? 
kayak kelasnya atau tempatnya itu harus benar-benar sepi dari suara gitu, bu” 
 
W: “Oh.. enggak enggak. Paling kalau sedang berbicara masalah pribadi dan 
masalah teman-teman kelas itu saat saya tidak ada sih, mba. Jadi, saya panggil Alim 
khusus gitu. Tapi lebih seringnya saya berbicara dengan Alim waktu ada teman-
teman ramai gitu sih.” 
 
ER: “Uhmm, kalau dari Ibu sendiri cara mengetahui Alim itu udah paham maksud 
ibu itu gimana?” 
 
W: “Paling dibuktikan dengan tindakan Alim itu sendiri sih. Misal kaya saya kasih 
tahu untuk ingatkan teman kelas ada PR ini itu, nah dia langsung kasih satu atau 
share di grup WA kelas.   
 
ER: “Oh.. begitu, bu. kalau dari sisi pesannya.. maksudnya gimana cara ibu tahu 
kalo Alim itu udah mudeng isi pesan yang ibu sampaikan?”  
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W: “Oh..kalau saya lebih melihat gerak-gerik tubuh sama mukanya. Karna kalau 
saya melihat anak yang sudah mengerti maksud pesan saya itu dia menggerakan 
tangan gini, mba. Kaya isyarat kalau dia sudah tahu, lalu saya tanya lagi betul sudah 
mengertinya apa belum. Kalau misalkan, saya lihatnya itu dia kaya orang ragu-ragu 
biasanya belum jelas.” 
 
ER: “berarti dari  gerakan tubuh sama ekspresi wajah itu tadi ya, bu?” 
 
W: “Iya, betul, mba. Kalau saya seperti itu hahaha.” 
 
ER: “Uhmm...biasanya kalau sedang berbicara dengan Alim itu apakah Ibu 
memperhatikan etika gitu bu?” 
 
W: “Iya juga sih, mba. Kalau sama teman-teman yang lain juga iya. Biasanya kalo 
anak tertentu yang memang dia ngerti gurunya omong kan biasanya gini ‘iya-iya 
tahu’ tapi yang kurang, dalam artian tanda kurang kadang, malah mereka kan sering 
malah mainan sendiri, kayak asik sendiri gak fokus, di sini salah satu teknik itu  kan 
ada yang harus memfokuskan anak. Misalnya ada orang lewat, kalau kita cuek aja 
karena kita masih mendengar. Nah, kalau mereka terpecah kadang kalau merasa itu 
lebih menarik daripada gurunya, mereka akan hilang fokusnya. Jadi yang saya 
lakukan kadang meminta ‘hayo perhatikan bu Wara di sini bukan disana.’ 
Merekanya juga kadang jadinya tertawa malu gitu waktu ditegur. hahaha.” 
 
ER: “Kayak narik perhatiannya lagi ya bu?” 
 
W: “Iya, memang memfokuskan anak itu perlu banget disini, terus cara duduk 
bentuk setengah lingkaran atau “U” dan posisi gurunya  di tengah ya itu salah 
satunya ya biar semuanya itu kan melihat gurunya. Nah kalau di tata boga ini ya 
seperti ini lah, mba. karena darurat mba hahaha. Jadi, sekaligus saya ngasih 
teorinya, sekaligus mereka praktek masak kan nyiap-nyiapin gitu. Kurang strategis 
gitu memang.” 
  
ER: “Tapi ibu bisa menanganinya ya bu?” 
 
W: “Puji Tuhan sambil belajar mba hahaha. Karena itu tadi 8 tahun itu disini masih 
belum ada apa-apanya, mba. Tapi pengalaman selama 8 tahun mengajar disini 
membantu sekali mba buat saya untuk beradaptasi dan sabar sih mba buat paham 
pesan dari siswa.” 
 
ER: “Berarti tadi yang soal hambatan berarti hambatan yang dari kosa kata anaknya 
ya bu? Kalau dari ibu sendiri pernah ngalamin hambatan gak bu dalam memahami 
pesan dari mereka?” 
 
W: “Iya pernah itu tadi mba, misalnya disampaikan kata-kata yang dia sendiri gak 
paham itu. Kadang saya minta coba diulang, kalo diulang tetap saya gak paham 
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maksud mereka ya..minta mereka tulis, mba atau si anak itu ngomong ke temannya 
yang lebih jelas itu tadi.” 
 
ER: “Kalau di kelas gitu, ibu ngajak siswanya aktif gitu gak sih bu? Kalau 
komunikasi di kelas kan ada tipe-tipe gitu, ada yang gurunya ngomong terus, ada 
yang ngajak diskusi, atau ada yang membiarkan anaknya diskusi sendiri dan ibunya 
cuman ngeliatin, kalau di kelas tata boga ini gimana bu?” 
 
W: “Kalau saya pribadi sih kadang anak tak suruh diskusi, karena kelompok masak 
gini kan saya bikin bentuk kelompok, misalnya nyari resep di kelompoknya tak 
suruh nyari resep dulu, baru nanti kita masing-masing membahas. Ini sebenernya 
mereka kelas jurusan kemarin 4  orang mba, tapi yang 1 ini dia kan kelas kursus, 
jadi dia kan sebenarnya udah lulus SMA, tapi karena merasa kosa-katanya kurang, 
ngobrol sama teman kurang pede, jadinya anak ini sekolah lagi, untuk menambah 
keterampilan. Dulu itu waktu awal-awal itu dia ikut di busana, terus merasa kurang 
nyaman, dia ikut di boga selama 2 tahun.” 
 
ER: “Yang cewek itu bukan sih?” 
 
W: “Bukan, di IT sekarang. Karena kelas 12 ini dia pengen belajar IT, maka dia di 
IT, nah yang satunya lagi gak masuk, karena mungkin kecapekan kemarin rekreasi 
hahaha. Jadi yang sedang kelas ini ya.. dua anak ini tadi. Ada diskusi juga, ada 
kadang juga saya yang lebih banyak memberikan informasi, ada juga yang saya 
sering tanya jawab ‘ayo kalau menurut kamu seperti apa?’ saya cuman tulis 
jawaban dari mereka.” 
 
ER: “Berarti kayak sistem campuran gitu ya bu?” 
 
W: “Iya.” 
 
ER: “Kalau misalkan Alim sendiri waktu di kelasnya ibu itu aktif gak sih bu? 
Maksudnya termasuk anak yang aktif bertanya kah, atau komunikasi kah?” 
 
W: “Iya termasuk aktif. Karena dulu di SD itu Nem nya tertinggi. ‘Dulu di SD Ujian 
Nasional Alim nilai paling tinggi betul?” 
 
(Peneliti mengacungkan kedua jempol untuk Alim) 
 
A: “Iya. Hahaha. Terima kasih.” 
 
W: “Seperti ini mba, jadi kita ngerespon apa, kadang-kadang dia langsung berkata 
berterima kasih gitu.” 
 
ER: “Berarti tadi waktu ibu berkomunikasi, alat yang benar-benar membantu ibu 
kertas itu ya bu kadang-kadang?” 
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W: “Kadang-kadang, kalau itu sudah terpaksa banget, saking Saya gak mudeng, ya 
mau gak mau tulis itu.” 
 
ER: “Berarti ada alat lain gak sih bu selain itu?” 
 
W: “Paling gambar-gambar, tapi kalau gambar-gambar itu seringnya ke kelas 
khusus mba, bukan yang regular. Karena kalau kelas khusus itu tahun lalu ada. Jadi 
pelajarannya pun lebih banyak yang keterampilan. Jujur terus terang ya pengalaman 
saya kemarin ngajar kelas khusus, kemarin cuman ngajarin 4 benda piring, gelas, 
garpu, sendok makan, 4 jam gak selesai mba. Jujur terus terang.” 
 
ER: “Itu berapa anak bu?” 
 
W: “Kemarin itu dia campuran mba. Tapi dia di kelas khusus, sekitar 6 anak 
ngajarin hanya ngapalin ‘oh ini piring’, padahal gambar saya sudah print, tulisan 
sudah ditulis, bendanya juga ada, berkali-kali mba...jujur terus terang itu.” 
 
ER: “Itu tunarungu saja atau ada C nya kah?” 
 
W: “Tunarungu saja, C nya sebenernya ada 1 anak, tapi udah keluar sih ini. Ada 
juga karena memang dia sudah usia, dan dia itu melewati jenjang SD. Karena 
usianya sudah terlampau tua dalam tanda kutip kalau dia itu masuk di SD, terlalu 
tua gitu kan istilahnya, ada yang lompat. Tahun lalu buat saya ‘aduh’ itu saja jam 
ngajar saya tabrakan mba sama yang kelas regular. Jadi ngajar yang kelas regular 
dari jam 7:40 – 15:00, yang kelas khusus ini 10:55 sudah masuk sampai 15:00. Saya 
harus belah diri nah satu pihak, yang kelas khusus spesial banget mba hahaha.” 
 
ER: “Berarti yang satu harus ditinggal ya bu?” 
 
W: “Ya tetap mau gak mau saya tetap harus mendampingi juga, tapi kadang terus 
saya sambi hahaha. Jujur kalau saya keinget kayak gitu ya ampun berat banget. 
Cuman ngapalin 4 loh, dan barang itu kan sehari-hari mereka pakai kan mba untuk 
makan ya piring gelas, garpu, sama sendok makan.” 
 
ER: “Berarti mereka gak tahu ya bu apa yang dia gunakan sehari-hari?” 
 
W: “Sulit, sulit banget memang” 
 
ER: “Kalau misalkan Alim sendiri ini, menurut ibu dia sudah ada basic kepercayaan 
dirinya gitu ya bu?” 
 
W: “Ada, sudah ada. Memang dari SD sudah kelihatan sih mba” 
 
ER: “Karena sudah berani sudah disuruh baca atau apa gitu ya bu?” 
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W: “Iya, disuruh itu juga mungkin lingkungan keluarganya juga membiasakan dia 
mandiri juga.” 
 
ER: “Berarti selain faktor dari sekolahnya sendiri, keluarga juga mendukung ya 
bu?” 
 
W: “Iya keluarga juga mendukung.” 
 
ER: “Kalau misalkan dari proses pembelajaran ini ada kegiatan gak bu yang ibu 
lakukan khusus untuk mengembangkan atau mengasah kepercayaan diri anak-
anak?” 
 
W: “Paling itu aja mungkin di kelas lain ya, kalau kelasnya Alim sih belum begitu 
karena masih kelas awal kadang saya suruh maju ke depan kalau diskusi itu dia 
menyampaikan di depan muka teman-temannya itu kan ada juga yang gak berani 
meskipun hanya dengan temannya. Ada yang takut, ada yang malu seperti itu. Ada 
yang takut salah. Kadang saya ‘salah tidak apa-apa itu namanya proses’ saya 
bilang seperti itu sih ulang-ulang. Kalau kepercayaan diri yang lain paling kalau 
ada kayak peringatan apa. Misalnya dari sekolah, dari TLO sampai SMA mau 
ngadain misalnya Natalan nih, atau Idul Fitri nih, biasanya sekolah sering ngadain 
pentas, misalnya kayak Idul Fitri itu misalnya dipilih untuk peragaan busana 
muslim ‘ayo siapa yang maju’. Kadang gak harus anak-anak yang menonjol, yang 
gak menonjol pun ‘ayo kamu, biar kamu berani, kamu bisa’. Terus lomba 17-an itu 
juga iya yang kayaknya anak ini ogah-ogahan kayaknya gak mungkin tapi saya 
dorong ‘tidak apa-apa juara itu bukan nomor 1’ saya bilangin gitu, ‘yang penting 
pengalaman kamu merasa ‘oh aku pernah ikut gabung sama teman-teman’’ seperti 
itu sih mba.” 
 
ER: “Berarti tolak ukur ibu di sini buat kepercayaan diri siswanya tuh yang penting 
berani ya bu?” 
 
W: “Berani iya, mau mencoba gitu.” 
 
ER: “Kalau misalnya udah berani, berarti mudah gitu ya bu?” 
 
W: “Iya lebih gampang. Karena memang ada yang anaknya itu kita lihat memang 
pintar, tapi ternyata penakut juga hahaha. Jadi kadang kita mau ngajuin ‘ini kamu 
ya, kamu bisa’ ‘takut malu’ hahaha kadang kan ada juga kayak gitu.” 
 
ER: “Oh ada juga ya bu?” 
 
W: “Iya ada juga seperti itu juga.” 
 
ER: “Oke bu mungkin pertanyaan untuk ibu segitu aja.” 
 
W: “Iya diteruskan sama Alim monggo silahkan.  
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TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN 

 

PEWAWANCARA : Esa Riana 
NARASUMBER : Helena Sim ⏤ Siswi SMPLB Pangudi Luhur Jakarta  
HARI/TANGGAL  : Jumat, 18 Oktober 2019 
WAKTU  : 11.00 WIB 
TEMPAT  : Ruang Kepala Sekolah SMPLB/SMALB Pangudi Luhur 
 

Dalam proses wawancara ini, pewawacara akan diberi inisial ‘ER’ dan narasumber 

akan diberi inisial ‘H’. 

  
ER: “Aku panggilnya Helen atau Ellen aja?”  
 
H: “Helen.” 
 
ER: “Oke, baik Helen. Boleh perkenalkan nama lengkap kamu?”  
 
H: “Nama lengkap aku Helena Sim.”  
 
ER: “He-le-na.”  
 
H: “Iya, Sim ya.” 
 
ER: “S, I, M ya?”  
 
H: “Iya, ya betul.”  
 
ER: “Biasanya dipanggil teman-teman apa?”  
 
H: “Helen, Kak.”  
 
ER: “Kalau boleh tau kamu lahirnya tanggal berapa?”  
 
H: “Tanggal 18 ya.”  
 
ER: “Tanggal 18 apa Helen?”  
 
H: “Mei 2006.”  
 
ER: “Kamu lahirnya dimana?”  
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H: “Di Jakarta?”  
 
ER: “Oh, di Jakarta ya. Kamu sejak kapan mulai bersekolah di SLB Pangudi Luhur 
ini?”  
 
H: “Sejak TLO.”  
 
ER: “Berarti dari kecil ya kamu bersekolah disini?”  
 
H: “(mengangguk) Iya kak.”  
 
ER: “Diajarkan apa saja selama bersekolah disini?”  
 
H: “Diajarin komunikasi, biasanya rutin belajar dan mengerjakan pelajaran tentang 
tulisan, bahasa dan wicara.”  
 
ER: “Oh, berarti diajarin wicara dari sejak SD ya?”  
 
H: “dari TLO kak.”  
 
ER: “Oh, dari TLO. Terus pas di SMP diajarin juga tidak?” 
 
H: “Diajari, Kak. Tapi di SMP tidak. Eh, ada wicara diajari oleh Bu Wina”  
 
ER: “Oh, hahaha. Uhmm, ku mau nanya nih sejak kapan kamu tahu kalau kamu 
punya gangguan pendengaran?”  
 
H: “Sejak kecil kak, umur kira-kira 2 tahun.”  
 
ER: “Oh, begitu. Uhmm, kalau menurut kamu kesan yang menarik selama 
bersekolah di SMPLB ini apa?”  
 
H: “Uhmm, kesan menarik?”  
 
ER: “Iya, Helen. Pengalaman apa?”  
 
(Ibu Erika membantu menerjemahkan maksud pertanyaan peneliti)  
 
E: “Pengalaman apa yang membuat kamu suka belajar selama SMP ini?” 
 
H: “Oh, (mengganguk) bisa bareng temen-temen, bisa ngobrol, ya seru seru gitu.” 
 
E: “hahaha. Apa yang membuat seru?”  
 
H: “Uhmm, bisa main-main, bisa mengobrol itu.”  
 



 

  B-4 

E: “Oh, berarti tidak belajar ya? Hahaha”  
 
H: “Belajar lah. Hahaha”  
 
E: “Ya itu balik lagi bersama teman-temannya. Hahaha.” 
 
ER: “Kalau sama guru-guru apa kesan yang menariknya, Helen?”  
 
H: “Uhmm...”  
 
E: “Pengalaman menarik bersama guru apa?”  
 
H: “Uhmm...”  
 
E: “Oh tidak ada ya? Hahaha”  
 
H: “Ada, bersama Ibu Erika.”  
 
E: “Senang tidak bertemu sama Ibu Erika?”  
 
H: “Senang, senang. Dengan semuanya juga senang.”  
 
ER: “Bu, apakah boleh nanya perihal sakit yang dialami Helen ke dianya?” 
 
E: “Ya boleh, mba. Silahkan”  
 
ER: “Kenapa kamu sering lemas?”  
 
H: “Uhmm, engga itu cuman malas doang.”  
 
E: “Maksudnya sering sakit kenapa?”  
 
H: “Sering sakit? Oh itu waktu SD sering sakit karna kebanyakan makan uhmm 
McDonalds, jadi darah ku itu turun rendah.”  
 
E: “Terus kemarin kamu dua kali pulang karena sakit dan muntah.” 
 
H: “Iya betul itu karena kecapean atau merasa kurang tidur.”  
 
E: “Tapi tidak ada penyakit gitu?”  
 
H: “Engga, gak sakit. Selalu menjaga kesehatan, makan sayur banyak-banyak.”  
 
E: “Jadi, sering muntah-muntah kecapean dan tidak boleh kecapean ya?” 
 
H: “Iya, jadi merasa mual, rasanya mau muntah, akhirnya jadi muntah.”  
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E: “kamu diet ya?”  
 
H: “aku gak diet.” 
 
ER: “Hahaha. Uhmm, selama kamu di SMP apa kamu aktif berorganisasi gak?”  
 
H: “Ikut OSIS.”  
 
ER: “Oh, bagian apa?”  
 
H: “Seksi kerohanian.”  
 
ER: “Oh, begitu. Alasannya mengapa kok bisa bergabung dengan OSIS?”  
 
H: “Uhmm, karena terpaksa. Hahaha” 
 
ER: “Loh kok terpaksa? Hahaha.”  
 
E: “kan kamu sendiri yang memilih kok terpaksa. Hahaha.”  
 
H: “Iya memilih, tidak apa-apa biar berpengalaman menjadi OSIS gitu.”  
 
ER: “Berarti banyak temannya dong?”  
 
H: “Iya, dari SMP dan SMA.”  
 
ER: “Sudah berapa lama kamu mengenal Ibu Erika?”  
 
E: “Tahu Ibu Erika sudah sejak kapan?”  
 
H: “Oh, sejak dua tahun lalu, waktu SD.”  
 
ER: “Oh begitu, biasanya kalo bicara dengan Ibu Erika ngomongin apa aja?”  
 
H: “Biasanya ngomongin tentang pelajaran Bahasa Indo, masalah teman-temanku 
dll gitu kak.”  
 
ER: “Uhmm, berarti sering curhat ya sama Ibu Erika?”  
 
H: “Iya, Kak. Sering”  
 
ER: “Curhat masalah pribadi juga gak Helen ? 
 
H: “Iya, kak.” 
 
ER: “Awal bisa dekat sama Ibu Erika itu bagaimaa Helen?  
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H: “kenalan gitu sama bu Erika terus ngobrol-ngobrol seru sama Ibu Erika.” 
 
ER: “Lalu, bagaimana cara Helen ketika berkomunikasi dengan Ibu Erika?”  
 
H: “Hmm, Jelas.”  
 
ER: “Uhmm, Helen suka bingung gak waktu Ibu Erika berbicara sesuatu?” 
 
H: “Ada, kadang-kadang.”  
 
ER: “Oh, kenapa itu?” 
 
H: “Karena Ibu Erika ngomongnya terlalu cepat. Aku kaya ‘hah? Tunggu Bu pelan-
pelan aku tidak mengerti jelas.’ Itu juga karna aku gak perhatikan Ibu Erika jadi 
aku berusaha fokus, makanya jadi mengerti omongannya Ibu Erika. Hahahah. . 
Sama minta diulangi gitu jadi Ibu Erika ngomong pelan-pelan, jadi jelas kak.”  
 
ER: “Oh, seperti itu. Ada kesulitan gak waktu berbicara sama Ibu Erika?”  
 
H: “Gak, Lancar sih aku bicara. Kadang pakai isyarat, kadang langsung, kadang 
dua-duanya juga waktu ngomong ke Ibu Erika”  
 
ER: “Kalau berbicara sama Ibu Erika, kamu langsung menjawab atau berfikir 
sebentar dulu?”  
 
H: “Berfikir dulu baru nanti menjawab.”  
 
ER: “Sebentar ya. Hahaha aku nulis dulu. Oke, ada pesan atau bahasa tertentu gak 
yang kamu tidak mengerti waktu Ibu Erika berbicara?”  
 
H: “Hmm bahasa?”  
 
E: “Apakah pernah ketika Ibu Erika ngomong tapi kamu tidak tahu artinya? Pernah 
tidak?”  
 
H: “Bahasa apa?”  
 
ER: “perkataan gitu.”  
 
E: “Seperti kosakata.”  
 
H: “Uhmm, gak tahu, lupa.”  
 
E: “Kaya apa ya? Tapi paham Ibu Erika ngomong waktu Ibu berbicara kata lain 
yang kamu tidak tahu?”  
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H: “Misalnya, Uhmm pernah. Seperti konveksi, itu aku pikir Ibu bicara infeksi 
luka.”  
 
E: “Nah, paling ya itu tadi dari kosakatanya, sebenarnya konveksi tapi dia 
nangkepnya infeksi.”  
 
ER: “Cara Helen supaya tahu yang benarnya itu seperti apa?” 
 
H: “Caranya denger suara Ibu Erika lagi dan fokus ke perkataan mulut Ibu Erika, 
jadi ngerti gitu, kak. 
 
ER: “Waktu Helen berbicara dengan Ibu Erika, pernah pakai atau ada simbol atau 
isyarat gitu?”  
 
H: “Pernah.”  
 
ER: “Oh, waktu kapan itu?”  
 
H: “Uhmm, waktu kalau teman-teman yang berbicara tidak jelas, aku bantu Ibu 
Erika memahami apa yang teman-teman ngomongin.  
 
E: “Oh itu, tapi gak menjawab itu sih. Kadang dia ini membantu temannya yang 
gak tau, kemudian dia membantu jelasin ke teman-temannya.”  
 
ER: “Oh begitu, Bu. Berarti dia pakai bahasa khusus gitu ya, Bu waktu bicara 
dengan temannya. Helen, kamu pakai kata-kata khusus ya waktu ngomong sama 
temen kamu? ”  
 
H: “Iya, Kak.”  
 
ER: “Simbolnya langsung atau kaya bahasa isyarat gitu?” 
 
H: “Iya, tapi isyarat cuman bisa A, B, C, D gitu. Beda dengan isyarat yang baku 
gitu.”  
 
E: “Oh, jadi cuman isyarat biasa bukan yang baku.”  
 
ER: “Oh, begitu ya, Bu. Uhmm, ada alat gak yang Helen gunakan ketika berbicara 
dengan Ibu Erika?”  
 
H: “Ada alat bantu dengar. Sering digunakan waktu berbicara.” 
 
ER: “Kalau di kelas, Uhmm ada alat yang digunakan untuk membantu berbicara 
dengan Ibu Erika?”  
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E: “Hmm, maksudnya apakah pernah ketika Ibu Erika memberi contoh di kelas dan 
Helen tidak paham jadi ‘ini loh maksudnya, Bu.’ seperti itu bisa Helen menggambar 
atau menulis? Atau ketika Helen gak tahu konveksi kemudian memberi Ibu gambar 
sehingga dapat mengerti. 
 
H: “Iya, Ada. Di kelas pakai gambar dan beri contoh paling seperti itu.” 
 
ER: “Oh berarti Helen bukan yang ketika menyampaikan sesuatu itu harus sampai 
yang ditulis di kertas gitu ya, Bu?” 
 
E: “Sejauh ini sih, Gak sampai seperti itu. Karena itu tadi ngomongnya sudah 
lumayan jelas.”  
 
ER: “Hmm..apakah ketika berbicara dengan Ibu Erika dan guru lain Helen 
menggunakan sopan santun?”  
 
H: “Iya, contohnya kaya menyapa saja gitu “selamat pagi, bu” dan lain lain.”  
 
ER: “Oh seperti itu.. kalau berbicara dengan Ibu Erika atau guru lain apakah perlu 
tempat yang sepi supaya bisa berbicara dengan lancar?”  
 
H: “Hmm, gak perlu tempat sepi, ramai gak papa.” 
 
ER: “Oh begitu, Bu. Helen, waktu di kelas apakah kamu aktif berdiskusi dengan 
Ibu Erika?”  
 
E: “aktif kaya jawab-menjawab gitu, Helen.”  
 
H: “Uhmm, tidak. Eh, Aktif. Ikut menjawab terus karena teman-teman tidak 
menjawab, jadi aku mengajak ‘ayo teman-teman menjawab’.  
 
ER: “Hahahah, baik jadi seperti itu saja sih Bu Erika dan Helen. Mungkin nanti 
kalo saya ada pertanyaan, saya akan tanyakan lagi.”  
 
E: “Iya boleh-boleh, gak apa-apa. Hahaha. “ 
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TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN 

PEWAWANCARA : Esa Riana 
NARASUMBER : Alim Syaifuddin ⏤ Siswa SMPLB Pangudi Luhur Jakarta 
HARI/TANGGAL  : Kamis, 24 Oktober 2019 
WAKTU  : Pk.14.00 
TEMPAT  : Ruang Praktik Tata Boga SMPLB/SMALB Pangudi Luhur 
     Jakarta. 
 
Dalam proses wawancara ini, pewawacara akan diberi inisial ‘ER’ dan narasumber 

akan diberi inisial ‘A’. 

  
ER: “Baik, ini aku lanjut ke Alim ya, sebelumnya kan sudah tanya-tanya melalui 
whatsapp nih, jadi aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya.”  
 
A: “Oh. Oke, kak.” 
 
ER: “Jadi, Alim sudah berapa lama mengenal Ibu Wara?” 
 
A: “3 tahun. Jadi saya kan datang ketemu bu Maria lalu melihat bu Wara. 
Kemudian, saya tanya ke bu Maria ‘itu siapa Bu?’ terus bu Maria jawab kalau itu 
bu Woro.” 
 
W: “Jadi 3 tahun itu dihitung dari SD kelas 6, yaa mba.” 
 
ER: “Uhm, Berarti dari 2016 ya?” 
 
A: “Uhm, bukan tepatnya dari 2017 semester 2.” 
 
ER: “Biasanya, bagaimana cara Alim berkomunikasi, berbicara dengan bu Wara?” 
 
A: “Kalau bicara ya pelan-pelan, kak.  kalau bu Wara bicara cepat minta tolong 
ulang-ulang.” 
 
ER: “Kalau berbicara dengan bu Wara, kesulitan apa yang Alim alami?” 
 
A: (menunjukkan ekspresi kebingungan)  
 
W: “Kalau Alim sedang obrol sama bu Wara, kesulitan apa Alim berpikir sulit apa 
tidak tahu bu Wara ngomong apa?” 
 
A: “Oh, kesulitan paham kalo kata rumit jadi ketika tidak tahu kata-kata, kemudian 
aku bertanya ‘apa itu?’ terus bu Wara perjelaskan kata-kata itu.” 
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ER: “Lebih ke kosa kata nya ya bu?” 
 
W: “Iya seperti saya tadi bilang lebih ke kata-kata baru yang dia gak ngerti hahaha.” 
 
ER: “Berarti pelajaran di sini itu kosa katanya yang simpel-simpel ya bu?” 
 
W “Iya karena saya ngerasainnya anak tunarungu itu perolehan bahasanya lebih 
sedikit. Karena ada hambatan pendengaran itu, makanya itu yang menghambat dia 
kalau dibanding teman-temannya yang umum lebih cepat ngangkat, lebih banyak 
mereka menghapal kosakatanya gitu.” 
 
ER: “Berarti Alim yang termasuk kosa-katanya lumayan ya bu?” 
 
W: “Lumayan iya hahaha. Kalau menurut saya pintar sih dia hahaha.” 
 
ER: “Kalau Alim sedang berbicara dengan bu Wara, waktu memahami pesan itu 
ada yang sulit? Ada gangguan atau tidak?” 
 
W: “Kalau bu Wara menyampaikan pesan, Alim ada kesulitan atau gangguan atau 
tidak selain kosa kata, misalnya kata-kata baru, apakah ada yang lain Alim 
terganggu, tidak tahu?” 
 
A: “Hmm, sering itu dua-duanya tentang kosakata baru dan omong terlalu cepat.” 
 
W: “Sama bu Wara atau sama guru yang lain?” 
 
A: “Semua sama. Kata baru jika aku tidak mengerti ku tanya ‘apa itu’.” 
 
ER: “Kalau suara gitu?” 
 
W: “Kalau sama bu Wara, suara itu jelas atau tidak?” 
 
A: “Kalau suara saya tidak paham. Hanya mengerti yang diomong lewat oral.” 
 
W: “Omong oral. Anak-anak tunarungu jadi mengandalkan gerak bibir dari guru 
itu berkata apa.” 
 
ER: “Kalau misalkan selain kosa kata, kalau ekspresi wajah itu kadang 
menunjukkan mengerti tidak?” 
 
W: “Kalau mungkin bu Wara omong, tapi Alim tidak memperhatikan mulut bu 
Wara berkata, tapi lebih ke wajah atau gerakan tubuh bisa mengerti? misalnya bu 
Wara marah itu kamu tahu tidak?” 
 
A: “Tahu.” 
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W: “Bu Wara senang, kamu bisa menangkap atau tidak?” 
 
A: “Bisa, Iya.” 
 
ER: “Selain dari gerak bibir, berarti ekspresi wajah juga membantu ya bu?” 
 
W: “Iya, mbak lewat ekspresi wajah.” 
 
A: “Oh sama sambil berkata, sambil gerak-gerak tangan dan tubuh lebih paham.” 
 
ER: “Oh jadi ada gerakan tubuh ya. Ada bahasa isyarat tidak yang dipakai Alim 
waktu berbicara dengan bu Wara?” 
 
A: “Bahasa isyarat tidak pakai. Tapi pakai isyarat biasa seperti kotak, bulat 
(menggerakkan tangan membentuk bentuk kotak dan bulat).” 
 
W: “Iya jadi, kalau bahasa isyarat baku tidak ada, tidak pakai, mungkin hanya 
isyarat normal untuk tadi memperjelas, misalnya kotak kadang kita begini 
(menggerakkan tangan membentuk bentuk kotak). Tapi kalau huruf A yang gini-
gini gitu, saya juga gak tahu, dan di sini memang gak dibolehin ya secara gak 
langsung enggak mempelajari itu.” 
 
ER: “Ada alat gak yang digunakan Alim waktu berbicara ibu? Alat kayak pakai 
kertas, atau menulis di kertas?” 
 
A: (menunjukkan ekspresi kebingungan)  
 
W: “Kalau misalnya bu Wara menjelaskan atau Alim tidak tahu maksudnya, 
sering menulis di kertas ‘apa maksud? Tidak tahu coba tulis.’ Sering atau tidak 
pakai tulisan kalau tidak paham?” 
 
A: “Oh, pakai kertas pernah dulu kelas 7.” 
 
W: “Ya, karna pernah kelas tujuh Alim omong belum jelas ya.” 
 
ER: “Yang belum jelas Alim atau bu Wara nya?” 
 
W: “Kadang dua-duanya hahaha. Kadang Alim belum jelas jadi saya belum ngerti 
Alim maksudnya apa atau kadang kebalikan.” 
 
ER: “Alim juga gak ngerti maksudnya ibu ya bu? hahaha. Berarti kalau gitu ibu 
ulangi lagi ya bu?” 
 
W: “Iya betul mba.” 
 
ER: “Kalau dikelas Alim aktif tidak berbicara dengan bu Wara?” 
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W: “Misalnya bu Wara bertanya saat di pelajaran, Alim menjawab, atau Alim 
tidak tahu, kemudian Alim bertanya?” 
 
A: “Sering, ikut tanya jawab dengan Ibu Wara” 
 
ER: “Apakah Alim sering juga membantu teman kalau teman tidak mengerti?” 
 
A: “Iya, sering kak. Jadi saat teman-teman tidak mengerti tapi aku mengerti, lalu 
beritahu ke bu Wara kalau teman-teman tidak mengerti.” 
 
ER: “Ketika Alim berbicara dengan Ibu Wara atau guru lainnya apakah 
memperhatikan sopan santun?”  
 
A: “Iya kak.Memberi salam dengan benar kepada guru, mengetuk pintu dan 
permisi ketika ingin masuk kelas, gitu-gitu saja, kak.” 
 
ER: “Hmm, berarti semacam minta izin gitu ya, kalau ngomong sama Ibu Wara 
atau guru lainnya apakah perlu tempat sepi?”  
 
A: “Tidak perlu, kak. Bicara di tempat ramai tidak masalah.” 
 
ER: “Oh seperti itu, berarti ramai tidak apa-apa ya?”  
 
A: “tidak, kak.”  
 
ER: “Oke..deh baik Alim dan Bu Wara mungkin segitu saja cukup. Terima kasih 
banyak Ibu Wara dan Alim.” 
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TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN 

 

PEWAWANCARA : Esa Riana 
NARASUMBER : Bpk. Yohanes Tri Pamadi  
     Kepala Sekolah SMPLB/SMALB Pangudi Luhur Jakarta 
HARI/TANGGAL  : Senin, 14 Oktober 2019 
WAKTU  : Pk. 08.39 WIB 
TEMPAT  : Ruang Kepala Sekolah SMPLB/SMALB Pangudi Luhur  
 Jakarta. 
 

Dalam proses wawancara ini, pewawacara akan diberi inisial ‘ER’ dan narasumber 

akan diberi inisial ‘Y’. 

 

Y: “Ini saya belum sempet baca lho ini.” 
 
ER: “Oh ya, tidak apa-apa kok,Pak. Pertanyaannya gampang-gampang kok, Pak 
hahaha”  
 
Y: “Ya, saya akan jawab apa adanya saja.” 
 
ER: “Baik, Pak. Kita mulai wawancaranya ya, Pak. Jadi, perkenalkan dulu ya, Pak. 
Saya Esa Riana dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan. Ehmm, 
jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak sebagai narasumber 
dari penelitian yang sedang saya lakukan.”  
 
Y: “Yak, ya oke.”  
 
ER: “Jadi, boleh perkenalkan nama Bapak beserta tugas dan wewenang di SMPLB 
Pangudi Luhur ini?”  
 
Y: “Ya, jadi saya Yohanes Tri Pamadi, kepala sekolah di SMPLB dan SMALB 
Pangudi Luhur dari kelas 7, 8, 9 untuk yang SMP dan kelas 10, 11, 12 untuk yang 
SMA.  
 
ER: “Uhmm.. jadi untuk tugas serta wewenang Bapak di sekolah ini?” 
 
Y: “Kewenangan saya karna sebagai kepala sekolah tuh, hmm mengatur dan juga 
memberikan pelayanan serta koordinasi supaya pembelajaran berlangsung dengan 
sebaik-baiknya, terutama untuk anak ya. Supaya anak-anak bisa belajar  dengan 
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sebaik-baiknya kita memberikan pelayanan yang terbaik, mengkoordinir teman-
teman guru untuk dapat mengajar dengan baik.”  
 
ER: “Baik, Pak. Yang pertama, menurut Bapak, apa sih kesan yang menarik selama 
Bapak mengajar di SMPLB Pangudi Luhur ini?”  
 
Y: “Uhmm, yang menarik di sekolah kita adalah di Pangudi Luhur itu kita 
mengajarkan bahasa oral pada anak tunarungu. Jadi, sesuatu yang menurut saya 
berbeda dengan yang lain ya. Karena pada umumnya, mereka melakukannya 
dengan isyarat tapi disini tidak menggunakan isyarat jadi tantangan tersendiri untuk 
bisa memberikan layanan bahasa kepada anak-anak.”  
 
ER: “Uhmm, kalau pada saat berkomunikasi dengan siswa tunarungu itu kesan 
yang menarik menurut Bapak itu apa?” 
 
Y: “Utamanya mereka itu jujur, polos ya dan biasanya yang muncul pada kosakata 
pertama itu adalah kata intinya. Jadi, tuh struktur kata dan kalimat terkadang 
menjadi nomor dua dan kata intinya yang pertama. Jadi, sebetulnya kita itu mudah 
untuk komunikasi kalau udah menangkap apa yang dikatakan sebagai intinya, tapi 
kadang-kadang ungkapan dari kata-kata intinya pun tidak jelas, sehingga kita harus 
meraba-raba dan mengira-ngira mengenai apa maksudnya serta meyakinkan apakah 
betul yang kita tangkap maksudnya, kemudian kita tanya lagi ke dia. Jika sudah 
benar ya, percakapan selesai, tapi kalau belum kita kan harus dan jangan sampai 
memberikan tanggapan yang keliru.  
 
ER: “Oh begitu...okay, Pak. Jadi secara umum itu dalam kesehariannya, bagaimana 
sih Pak cara guru disini berkomunikasi dengan siswa tunarungunya?”  
 
Y: “Uhmm.. untuk guru disini mengajarkannya karna sifatnya oral ya, oral itu bagi 
kita yang mendengar ya, oral kan menggunakan telinga, mulut, dan mata kita. Akan 
tetapi, untuk komunikasi mereka fungsi utamanya pada mata, telinganya kurang 
berfungsi lagi, jadi mereka harus secara visual melihat wajah kita, gerakan bibir 
kita, mimik kita akan dia lihat melalui wajah...” 
 
ER: “Oh..lewat ekspresi wajah ya, Pak?”  
 
Y: “Ya ekspresi tadi terlihat, gerak mimik kita terlihat gerakan atau getaran alat 
ucap kita itu akan diperhatikan sebagai sarana untuk oralnya itu tadi.”  
 
ER: “Oh berarti indera penglihatan atau secara visual apa yang nampak dari wajah 
dari komunikator itu sangat menentukan komunikasi yang berlangsung ya, Pak.”  
 
Y: “Iya, sangat menentukan. Makanya di setiap ruang sekolah kita kan terang, 
karena itu .. “  

ER: “Oh karna itu salah satu kunci utamanya ya, Pak?”  
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Y: “Iya itu, karena kalo ngak terang kan anak gak bisa melihat gerak bibir kita yang 
terlalu cepat, gitu.”  
 
ER: “oh gitu ,Pak. Uhmm, pada saat di kelas, setiap guru itu apakah mengajak 
siswanya untuk aktif berkomunikasi gitu gak, Pak? Terutama pada saat 
pembelajarannya, Pak.” 
 
Y: “Ya, kalo disini pembelajaran pertama minimal lima menit itu percakapan. Jadi, 
percakapan secara bebas ya, di mana anak mengungkapkan apa idenya, apa isi 
hatinya mungkin. Setelah ada percakapan dulu, kemudian jika istilahnya sudah 
nyambung atau secara hati sudah enak, baru kita masuk ke materi pembelajaran dan 
itu pun masih tetap dengan percakapan atau oral, ya.” 
 
ER: “Uhmm, pada saat berkomunikasi pada ada simbol tertentu yang digunakan 
guru untuk mempermudah komunikasi dengan siswanya, Pak?  
 
Y: “Ya, kalau simbol-simbol baku gak ada.”  
 
ER: “Oh berarti kalo bahasa isyarat itu gak  ada ya, Pak?” 
 
Y: “Kita simbolnya itu simbol-simbol yang spontan aja, yang sesuai dan mirip. Ya, 
semacam body language lah. Jadi, gerakan dari body kita yang menunjukkan 
bahasanya kita gitu, tapi yang bakunya kayak ‘a’, ‘b’, ‘c’ isyarat itu kita tidak 
menggunakan.” 
 
ER: “Jadi, simbolnya ini untuk mempertegas pengucapan dari bibirnya ya, Pak?”  
 
Y: “Ya, betul. Jadi, supaya anak-anak lebih mengutamakan melihat gerakan bibir, 
bukan melihat percakapan tangan, yang simbol-simbol baku atau isyarat baku gitu 
kita tidak menggunakannya.” 
 
ER: “Uhmm, pada saat berkomunikasi juga ada alat tidak, Pak atau media yang 
digunakan oleh guru dalam proses belajar untuk mempermudah komunikasinya.”  
 
Y: “Anak mesti memakai alat bantu dengar juga. Karena alat bantu dengar itu juga 
digunakan walaupun tidak 100% menjadi anak itu mendengar, tetapi memiliki 
tambahan dari penglihatannya. Jadi, misalnya melihat ini gerakan bibir antara ‘pa’ 
‘ma’ itu kan hampir sama tapi digetarannya itu berbeda.”  
 
ER: “Oh, jadi alat itu menghasilkan kaya getaran gitu ya, Pak?” 
 
Y: “Ya, semacam getarannya atau mungkin suara tapi tidak sejelas kita gitu. Tapi 
anak akan semakin lama, semakin paham apabila anak itu selalu memakai alatnya. 
Jadi, membedakan ‘pa’ ‘ma’, kemudian ‘ka’ ‘ga’ itu juga berbeda karna tapi 
sebenarnya gerakan dimulutnya itu sama tapi digetaran itu yang berbeda, seperti 
itu.”  
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ER: “Uhmm, berarti medianya  itu berpengaruh sekali ya, Pak pada proses 
komunikasi itu sendiri ya, Pak?”  
 
Y: “Ya, untuk menambah kemampuan anak dalam membaca ujaran atau membaca 
bibir kita sebenarnya di mana satu dalam diri dan otaknya anak itu pengetahuan 
tentang kosakatanya sudah punya, ya. Kemudian diucapkan oleh orang lain, kita 
melihat kalau ada yang kebetulan secara visual itu sama tapi akan ada perbedaan di 
pendengaran. Walaupun tidak sejelas seperti kita dengar, tetapi pasti ada perbedaan 
ya, seperti ‘pa’ ‘ma’ ‘ba’ itu dimulut sama. Cuman nutup dan buka gerakannya.”  
 
ER: “Berarti ‘da’ juga ya, Pak? 
 
Y: “Kalau ‘da’ masih ada gerakan lidahnya. Sama seperti juga ‘ta’, gitu. Kemudian 
‘nya’ juga hampir sama, tetapi di pendengaran pasti berbeda walaupun hanya 
sedikit. Makanya, anak harus selalu pakai alat bantu dengar, harus selalu latihan 
sehingga menguasai kosakata, gitu. Supaya semua itu memberikan kesimpulan 
dalam otak mereka itu bahwa ini artinya itu ini.” 
 
ER: “Biar makna-nya antara komunikator dan komunikan itu sama ya, Pak?”  
 
Y: “Ya, karena berbeda kalo kita memakai kacamata. Kalau pakai kacamata kan 
dari buram jadi langsung jelas, tapi alat bantu dengar gak seperti itu. Dari gak 
dengar, lalu pakai alat itu kemudian anak mendengar ‘ih, suara apa ini?’kan jadi 
seperti itu. ” 
 
ER: “Jadi, dia harus menginterpretasikan sendiri gitu, ya Pak? 
 
Y: “Ya, makanya harus selalu pakai alatnya itu. Kalau gak pernah pakai alat dan 
tiba-tiba pakai alat, tentu sangat tidak enak bagi anak.”  
 
ER: “Oh, berarti awalnya siswa tunarungu disini kan..” 
 
Y: “Ya, pasti gak nyaman kalo mendengar, tuh. Karena dari sunyi, tiba-tiba jadi 
ada bunyi. Dan bunyinya kayak gak dikenal seperti..”  
 
ER: “bunyi asing gitu ya, Pak?”  
 
Y: “Ya, misalkan kaya kita tinggal di Afrika gitu dengan bahasa orang Afrika yang 
kita gak ngerti. Pasti kita kaya ‘itu apa artinya, sih?’ pasti rasanya gak nyaman 
gitu.”  
 
ER: “Saya juga pernah dengar sih, Pak. Sewaktu Nadira* pakai gitu, Pak. 
Terkadang ada suara nyaring gitu.”  
 
Y: “Nah, kalau itu biasanya bocor dari alat bantunya. Harusnya alat yang 
earmolenya itu dimasukan ke lubang telinga, tapi mungkin udah agak longgar atau 
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memang sudah agak kegedean lobangnya gitu, ya bikin itu bocor. Jadi, kalau bocor 
itu akan ada bunyi, tapi kalau gak bocor ya gak ada bunyi.”  
 
ER: “Baik, Pak. Kalau misalkan dalam berkomunikasi itu pesan seperti apa sih, Pak 
yang dimengerti oleh siswa tunarungu? Atau ada bahasa khusus yang dapat 
dimengerti sama siswanya.”  
 
Y: “Ya, setiap anak karna punya keterbatasan bahasanya dan kosakatanya. Jadi, 
setiap anak pasti memiliki kemampuan berbahasa yang berbeda-beda. Kenapa 
berbeda-beda? karena latar belakang mereka juga berbeda-beda. Kalau anak yang 
rajin membaca, yakin kosakatanya akan semakin banyak. Kemudian, anak yang di 
rumah diajak bercakap-cakap oleh orang tuanya, maka akan lebih banyak 
kosakata…”  
 
ER: “Uhmm berarti tergantung lingkungan sekitarnya juga ya, Pak?”  
 
Y: “Ya, gitu. Jadi, karena setiap anak-anak itu berbeda-beda, makanya ketika kita 
berkomunikasi harus meyakinkan anak bahwa yang saya katakan ini benar gak dia 
tangkap atau dia nangkep berapa persen dari yang saya katakan. Begitu juga kalau 
dia mengatakan, kadang-kadang maksudnya dia dengan yang kita itu berbeda. Nah, 
jadi kita harus meyakinkan lagi bener gak yang dikatakan anak itu ini. Misalnya, 
dikatakan ‘di rumah mati lampu.’ tapi kalau si anak bilangnya gak jelas kan 
misalnya bisa menjadi ‘di rumah mati’ atau ‘di rumah lampu’, pasti seringkali 
bingung apa maksudnya itu. Bisa juga kan artinya ‘di rumah beli lampu baru’ atau 
misalkan di rumah yang mati bukan lampunya malah airnya, gitu.”  
 
ER: “Oh iya ya, Pak. Uhmm, mohon maaf untuk siswa tunarungu sendiri itu ada 
klasifikasinya gitu gak sih, Pak? Mungkin dari yang kronis atau berat gitu.”  
 
Y: “Oh ya ada. Tunarungu itu sebenarnya ada tuli total yang 120 desibel (db) ke 
atas itu udah total gak bisa dengar.”  
 
ER: “Walaupun pakai alat bantu dengar juga tidak bisa, Pak?”  
 
Y: “Ya, gak bisa hanya terbantu getarannya saja. Jadi, getaran-getaran tersebut yang 
membantu ketika dia membaca ujaran dan semakin anak itu pakai alat dari kecil 
terus mungki itu akan semakin terbantu. Kemudian ada kurang dengar, nah yang 
istilahnya tuli berat, tuli sedang, dan tuli ringan. Nah, yang tuli berat itu yang sudah 
total tadi, kemudian tuli sedang itu antara 90 desibel (db) sampai 110 desibel, tapi 
kalau yang 90 desibel ke bawah itu masih bisa kurang dengar lah. 65 atau 75, itu 
kadang-kadang masih ada dengar-dengar dikit.”  
 
ER: “kalau yang tuli ringan ini, apa harus juga pakai media alat bantu dengar tadi?”  
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Y: “tetap pakai alat, karena alat itu akan disesuaikan, jadi alat bantu dengar untuk 
anak kurang dengar akan berbeda dengan alat bantu dengar yang digunakan oleh 
anak tuli sedang dan yang tuli total juga berbeda.”  
 
ER: “Berarti, ..”  
 
Y: “Kemampuan pengerasan alatnya berbeda.”  
 
ER: “Berarti, cara berkomunikasinya dari tiap anak ini beda-beda ya, Pak? Karena 
tergantung sama klasifikasinya itu tadi ya, Pak?”  
 
Y: “Ya, sebetulnya kalau kurang dengar atau tingkatan ketuliannya itu cara 
komunikasinya sama sih yang berbeda cuman alat bantu dengarnya, daya 
tangkapnya juga kadang tiap anak berbeda. Kalau misalnya kurang dengar itu kan, 
dia sebetulnya sudah mendengar tapi tidak jelas. Tapi kadang-kadang itu 
menyulitkan juga, jadi ketika kita ajari yang benar anak itu merasa gak perlu karena 
mereka merasa sudah mendengar dan merasa yakin dengan itu. Karna itu kadang-
kadang guru jadi kerepotan, sudah diajari yang benar seperti ini, anak itu gak 
percaya. Jadi, perlu ada kepatuhan dari segi peran guru dan siswa, di mana siswa 
harus mengikuti yang diajari gurunya, hahaha. Di mana harus ada kesadaran dari 
siswa, tapi kan kadang-kadang susah karena mengajarkan kesadaran itu kan 
abstrak, ya...”  
 
ER: “tergantung pribadinya sih, ya Pak?”  
 
Y: “Nah, iya pribadinya itu juga.”  
 
ER: “Jadi, selama berkomunikasi itu hambatannya tadi dari daya tangkap si anak, 
lalu ada apa lagi ya hambatan yang sering ditemui oleh guru dalam berkomunikasi, 
Pak?  
 
Y: “Ya, daya tangkap si anak, kemampuan IQ-nya itu ya. Namanya verbal atau 
bahasa oral itu kan membutuhkan IQ yang cukup juga, kalau yang tunagrahita dan 
tunarungu itu mengalami kesulitan untuk melakukan oral. Karena, ya otomatis 
membutuhkan kecerdasan dalam mengolah kata, nah itu satu. Kemudian yang 
kedua, kalau misalkan ada anak yang penglihatannya sudah mulai kurang, sudah 
kurang dengar dan penglihatannya juga kurang itu juga otomatis baca bibirnya tidak 
secepat yang kita harapkan. Yang ketiga, kadang-kadang organ artikulasi anak 
bermasalah. Jadi misalnya, sumbing berpengaruh sama anak dalam 
mengungkapkan tapi suara jadi gak jelas gara-gara kondisi itu. Mungkin juga 
selaput bawah lidah yang terlalu pendek, sehingga tidak bisa bergerak naik ketika 
berbicara, itu juga menggangu. Anak itu mau ngomong apa jadi gak bisa. 
Kemudian, juga ada yang sarafnya pendengarannya dan saraf koordinasi dengan 
artikulasinya kurang maksimal atau baik, itu lebih susah lagi.”  
 
ER: “Uhmm, jadi butuh usaha lebih dari guru ya dalam berkomunikasinya, Pak.”  
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Y: “Jadi, ya sering salah tangkapnya disitu untuk anaknya, tapi kalo untuk gurunya 
sih mungkin memahami lah.”  
 
ER: “Kalau misalkan dari gurunya bagaimana cara mengatasi hambatan yang sering 
ditemui dalam proses komunikasi itu gimana ya, Pak?”  
 
Y: “Kalau itu memang sesuatu yang bisa dioperasi, ya dioperasi. Kaya sumbing itu 
tadi kan bisa dioperasi. Jadi, kita rekomendasikan ke rumah sakit untuk dioperasi. 
Kemudian kalau selaput dibawah lidah itu terlalu pendek ya, kita rekomendasikan 
untuk dipotong supaya lidah itu dapat bergerak.”  
 
ER: “Rekomendasi dari sekolah gitu, ya Pak?”  
 
Y: “Iya, nanti melalui hasil pengamatan dari sekolah seperti itu. Kemudian kalau, 
ada hal yang lain yang sifatnya pengendalian otak tentang alat artikulasi itu bisanya 
dengan terapi-terapi saja.”  
 
ER: “Oh disini juga ada terapi, Pak?  
 
Y: “Ada, tapi sore hari.” 
 
ER: “Oh begitu, Pak. Terapi dari SD apa bagaimana, Pak?  
 
Y: “Enggak, dari TK hingga SMA ada terapinya. Semakin dini, semakin baik kalau 
terapi itu.”  
 
ER: “Berarti, terapinya berkelanjutan ya, Pak? Saya kira terapi hanya stop sampai 
SD saja, Pak.”  
 
Y: “Oh, tidak. Makanya di sini juga ada ruang wicara kan. Ada guru wicara juga. 
Waktu jamannya Nadira, di sini gak ada memang. Tapi, sudah empat tahun terakhir 
ini itu saya minta untuk diadakan karena sudah ada ruangan. Dulu ada, tapi masih 
kita titipkan di SD, karena guru-nya gak ada dan kurang. Sekarang juga guru-nya 
kurang, tapi kita usahakan karena perbedaan anak yang dulu dan sekarang. Kalau 
dulu yang daftar, sebagian besar anaknya tunarungu murni sedangkan tunarungu 
plus yang lain itu sedikit..”  
 
ER: “Seperti yang tunagrahita dan tunarungu tadi ya, Pak?”  
 
Y: “Ya, tunarungu-grahita, tunarungu-autis, atau tunarungu yang netranya kurang 
juga ada ya. Jadi, semakin kesini, semakin banyak. Makanya, kita minta untuk guru 
wicara untuk mengajarkan terapi itu.”  
 
ER: “Kalau misalkan di kelas itu, bapak atau guru-guru disini menemukan ada anak 
yang membutuhkan bimbingan dan perhatian khusus?” 
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Y: “Ya, disini hampir setiap kelas itu ada ya. Karena ya itu tadi yang saya bilang, 
jaman dulu dari tahun 90 sampai 98 itu yang sekolah disini itu, walaupun kita tidak 
pernah menolak murid ya, tapi yang daftar itu murni tuli sedangkan yang sekarang 
ini yang bermacam-macam. Untuk di SMP aja ada sekitar 11% lah perlu bantuan 
seperti itu.”  
 
ER: “Apa di satu kelas itu, anak punya kecenderungan untuk perasaan yang gak 
pede atau sebagian saja, Pak?  
 
Y: “Nah itu, kira-kira 11% dari anak di sini ada yang membutuhkan bantuan khusus. 
Makanya dari 116 murid, kemarin kita hitung ada 15 anak yang membutuhkan 
perhatian atau layanan khusus. Ya, misalkan dalam pelajaran tentang penjumlahan 
pecahan di mana yang satu sudah paham lalu yang lainnya perlu dikurangi dulu 
materinya. Yang satu sudah sampai pada penjumlahan yang beda penyebut, yang 
lainnya masih pada penjumlahan yang sama penyebutnya. Ya, jadi dari gurunya 
harus mau memberikan perhatian seperti itu.”  
 
ER: “Berarti, guru di kelas harus sering memberikan motivasi gitu ya, Pak kepada 
siswanya?”  
 
Y: “Ya, motivasi supaya anak walaupun ‘kamu baru segini, teman sudah segini tapi 
gak apa’ , nanti perlahan anak akan berkembang sesuai dengan sebelumnya. Kalau 
kamu dulu nilainya baru tujuh, kamu naik jadi delapan juga sudah baik. Yang dulu 
sudah delapan, kemudian naik jadi sembilan juga baik. Yang penting, 
perkembangannya itu yang diharapkan.”  
 
ER: “Uhmm, bagaimana cara guru mengetahui misalkan anak tertentu butuh 
bimbingan khusus, Pak?”  
 
Y: “Ya, dari pertemuan sehari-hari, pertemuan di kelas tentu biasanya guru akan 
observasi dahulu seperti halnya ada murid baru. Saat mengajar pasti kita 
memperkenalkan dahulu, lalu juga liat data-data waktu SDnya seperti apa itu tadi. 
Biasanya, ketika masuk sekolah ini sudah ada pemberitahuan sejak awal. Misalnya, 
‘anak ini tunarungu, tapi juga ada tambahan seperti ini, Pak’ kalau seperti itu ya 
sudah jadi catatan bagi guru-guru bahwa yang namanya ini seperti ini.”  
 
ER: “Oh jadi informasinya lengkap seperti itu ya, Pak?”  
 
Y: “Setelah itu, mereka juga saya minta untuk mengamati di kelas mungkin seperti 
apa. Kadang-kadang kan di kelas A, kelas B, atau kelas C beda-beda. Jadi kaya si 
Anvil itu Bahasa Indonesia dia sekarang sudah senang, tapi di mata pelajaran yang 
lainnya belum, jadi di sana cuman setengah jam sudah tidak kuat jadinya keluar. 
Sedangkan kalo di sini sudah mau. Dulu juga awal-awal seperti tapi sekarang 80 
menit udah bertahan gitu kan. Itu perlu pengamatan, jadi guru akan membangun 
kedekatan khusus.”  
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ER: “Oh mereka kalo gak nyaman disatu kelas cenderung keluar seperti itu ya, Pak?  
 
Y: “Ya, karna kita moving class, siswa bebas keluar lalu cari pelajaran lain. Walau 
sebetulnya dia juga gak nyaman seperi itu. Di kelas lain kan bukan kelas dia, bukan 
rombongan saya istilahnya gitu. Tapi ya kalo guru pasti memahami yang seperti 
itu. Yang penting sambil dinasehati dan dikasih tahu kalau ‘ya kamu harus ke sana 
sesuai jadwal’ ya gitu. Ya kalau belum bisa, ya sabar. Jadi gausah paksakan anak-
anak, Namanya juga sekolah luar biasa kan, jadi kita harus mengetahui apa yang 
jadi kekhususannya anak.” 
 
ER: “Berarti, pelajarannya fokusnya itu lebih cenderung pada komunikasi itu 
sendiri ya, Pak?”  
 
Y: “Ya, kita cenderung mengutamakan komunikasi dan penguasaan bahasa oleh 
anak, dan selain itu juga kan langsung keterampilan. Ada tata boga, tata busana, 
multimedia, komputer, kriya kayu..”  
 
ER: “Oh seperti anak sekolah pada umumnya ya, Pak?”  
 
Y: “Ya, gitu. Jadi, selain ada bahasanya, juga ada pengetahuannya. Kalau 
bahasanya banyak toh melalui pengetahuan juga bakal ngikut. Jadi, kita akan 
memberikan bahasa sambil memberikan pengetahuannya. Tapi kalo keterampilan 
kan harus dipraktekan. Itu pun semisal kalau anak khusus gak mau belajar 
keterampilan yang ini, ya kita mesti sadar dulu atau kita rayu-rayu sampai istilahnya 
dia mau. Jika satu semester itu, dia baru masuk berapa kali karna merayunya 
kelamaan. Kadang-kadang sudah mau, terus libur. Setelah libur, jadi dia udah susah 
lagi dikendalikan seperti itu. Ya, namanya sekolah khusus kan ya haha.”  
 
ER: “Ngikutin dari kebutuhan khusus si anaknya ya, Pak?”  
 
Y: “Ya, dari si anaknya tapi juga kita mengarahkan ke jalur yang seharusnya.”  
 
ER: “Uhmm, menurut Bapak sejauh mana peran guru dalam membantu siswa 
tunarungu mengelola dan mengembangkan kepribadian itu?”  
 
Y: “Uhmm, kalau disini sih guru-guru juga dalam programnya itu sudah 
mengarahnya kesitu karna kita fokusnya kan bukan prestasi akademik yang 
gemilang, tapi kita membentuk anak supaya displin, supaya bersemangat dalam 
belajar, semangat dalam bekerja nantinya kan gitu ya, tekun nah itu yang kadang-
kadang. Terus itu yang kedua Uhmm taat pada aturan sosial gitu loh. Seperti itu kan 
susah untuk menyampaikannya ya bagi anak tertentu. Akan tetapi kalau pada 
umumnya sih anak-anak paham. Ya tapi ada anak tertentu yang gak bisa paham 
aturan-aturan itu, sehingga kita juga memberi pemakluman. Contohnya, harusnya 
jam 7.40 tuh anak sudah masuk kelas dan belajar. Tiba-tiba anaknya lagi ngambek, 
lagi gak bisa masuk. Jadi, ya sudah kita layani dulu di mana, di tempat lain, tapi 
anak yang lain tetap masuk. Nah, lalu kita ajak ngobrol dulu. Mungkin di rumah 
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lagi ada masalah apa di bawa ke sekolah, jadi kita nunggu dia cerita dulu. Sudah 
cerita dan diterima semuanya, sudah bagus lalu kasih tau sekarang waktunya dia 
sekolah. Kalau ceritanya senang ya saya ikut senang, kalau prihatin ya saya ikut 
juga prihatin. Lalu kemudian ajak untuk sekarang itu masuk kelas.”  
 
(sewaktu wawancara, ada anak yang masuk ke ruangan)  
 
Y: “Nah seperti ini kan susah untuk dilihat atau dirayu.”  
 
ER: “Yang ini namanya siapa, Pak?”  
 
Y: “Mikael.”  
 
(narasumber berbicara dengan anak yang sedang masuk ke ruangannya)  
 
Y: “Tuh malah mijetin loh.  
 
ER: “Ini di akelas berapa ya, Pak?”  
 
Y: “Ini kelas tujuh” 
 
ER: “Oh ini dia tunagrahita dan tunarungu ya, Pak?”  
 
Y: “Ini tunarungu plus autis. Jadi, dia ini selalu nyimpeni remot AC, ditaruh di atas 
karena ada anak yang sukanya matikan AC ini.”  
 
ER: “Oh hahaha, makanya Bapak selalu kunci pintu ruangan ini ya?”  
 
Y: “Hahaha iya sering kunci itu karena itu. Makanya, sama dia punya ide ditaruh 
diatas biar anak lain gak bisa matikan AC. Hahaha kalau sudah ngumpetin nanti dia 
lapor ke saya hahah.”  
 
ER: “itu dia gak pakai alat bantunya, Pak?”  
 
Y: “Lain ini, seperti ini kan agak..”  
 
ER: “ini tapi dia masih bisa dengar, Pak?”  
 
Y: “Wah ya enggak.”  
 
ER: “Baik, jadi lanjut ya, Pak. Kalau menurut Bapak, ada cara khusus atau cara 
tersendiri gak dari guru-guru disini dalam mengelola kepribadian si anak?”  
 
Y: “Kalau cara khusus pasti setiap anak ada, terutama seperti yang tadi itu. Kita 
membentuknya jelas individual kalo gitu. Karna ya gak mungkin kalau yang khusus 
itu kita berikan aturan yang kelas, yang jelas malah terganggu gurunya. Walaupun 
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seperti itu, kita tetap koordinasi antar guru. Jadi misalnya seperti ini, saya masuk 
ke ruang guru ngobrol-ngobrol mengenai anak tadi si Mikael di tempat saya sampai 
bertahan sekian lama abis itu keluar yang katanya ke WC atau kemana. Ya sudah 
tidak apa-apa kalau seperti itu.”  
 
ER: “Kalau yang kaya gitu gak balik ke kelas atau gimana, Pak?” 
 
Y: “Ini kan istirahat sekarang.”  
 
ER: “Oh ini sekarang lagi istirahat ya, Pak? Saya kira lagi pelajaran gitu. Pak 
makanya dia kesini”  
 
Y: “Enggak, ini kan jam sembilan.”  
 
ER: “Baik, Pak. Untuk siswa tunarungu itu sendiri ada tidak, Pak yang langsung 
atau punya percaya diri gitu dengan kemampuannya, Pak?”  
 
Y: “Ada, anak juga yang murni tunarungu, istilahnya datang ke SMP ini sudah 
seperti itu. Karena kan waktu SD dan TK sudah dikasih pembinaan. Nanti tuh 
seperti Helen dan Alim itu sudah bagus, anaknya sudah PD, ngomong juga sudah 
jelas jadi ya secara akademik juga mereka akan lancar.”  
 
ER: “Jadi, kalau dari anaknya sudah percaya diri nanti gurunya gampang gitu ya, 
Pak?”  
 
Y: “Ya, gampang kita bentuk seperti kelas biasa ya gak masalah. Mau kita beri 
materi yang tinggi, juga gak masalah. Yang menjadi hambatan di kelas ini kadang-
kadang ada yang bagus, ada dua atau tiga anak yang seperti ini kan guru gak boleh 
meninggalkan, ya kita harus membagi diri kita satu untuk anak ini, satu untuk anak-
anak yang sudah bagus tapi satu juga untuk memahami anak yang satunya. 
Seberapa efektifnya, tergantung ya. Semakin banyak anak yang khusus, maka guru 
akan semakin kesulitan. Karena kalau ada anak yang seperti itu tidak bisa 
digabungkan. Tetap harus sendiri-sendiri juga. Begitu satu kelas ada dua anak yang 
seperti itu, otomatis jadi tiga kelompok. Kelompok yang besar, kelompok yang 
kedua, dan pertama. Kalau ada tiga anak seperti, ya jadi empat kelompok.”  
 
ER: “Berarti guru harus pintar-pintar membagi ya, Pak?”  
 
Y: “Ya, pintar-pintar merangkum dan memberikan penyederhanaan materi pada 
anak itu.  
 
ER: “Baik, Pak. Kalau misalkan kan kepercayaan diri dari beberapa anak disini 
sudah terbentuk ya,  itu ada cara tambahan gak dari guru-guru di sini untuk lebih 
meningkatkan kepercayaan diri itu, Pak?  
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Y: “Ya, kalau anak-anak yang sudah bagus dan sudah bisa mengikuti irama dan 
aturan sekolah serta pembelajarannya sudah baik, kita kan juga mempunyai 
organisasi. Ada OSIS, jadi anak-anak nanti dpilih jadi pengurus OSIS, jadi ketua 
kelas. Pilih jadi pengurus kegiatan kepanitiaan gitu kan kaya classmeeting akan 
diserahkan ke OSIS. Jadi, nanti OSIS membentuk panitia. Kalau anak yang seperti 
itu pasti akan dipilih oleh OSIS melalui pengamatan lewat teman-temannya. Jadi, 
kita juga memberikan kepercayaan kepada OSIS untuk tugas-tugas kaya gini kita 
berikan ke OSIS juga. Seperti penanganan kelas, pengamanan lingkungan, 
kebersihan itu juga mereka bertugas. Kalau ada anak yang buang sampah 
sembarangan nanti ada yang menegur. Tapi kita beri batasan dan himbauan bahwa 
menegur temen yang tunarungu itu tidak seperti menegur teman yang lain. Karena 
ada anak yang khusus gitu. Kalau anak yang khusus ditegur kemudian tidak mau 
dan anak OSISnya malah emosi, nah itu yang gak boleh. Pokoknya negur tapi dalam 
rangka perbaikan bukan dalam rangka menggunakan kekuasaan.”  
 
ER: “Oh, begitu ya, Pak.”  
 
Y: “Itu sebetulnya berorganisasi juga cukup berat, menurut saya untuk dapat tampil 
di depan walaupun mereka sudah PD dengan diri mereka tapi untuk mengelola dan 
mengkoordinir teman-temannya kan tidak semudah itu.”  
 
ER: “Jadi, perlu peran serta dari guru juga ya, Pak?”  
 
Y: “Iya, tapi ya itu tetap gak bisa dilepas. Kalau dikelas ada tugas apa, dikumpulkan 
kepada si A jadi ya dituntut seperti itu. Jadi, setiap kelas punya kekuatannya 
masing-masing dan guru harus memberi arahan.”  
 
ER: “Mungkin ini yang terakhir ya, Pak. Ada gak sih, Pak kegiatan khusus yang 
dilakukan guru disini dalam menggunakan mengasah kepercayaan diri itu untuk 
berprestasi?”  
 
Y: “Ya, selalu mengikuti kegiatan-kegiatan lomba yang sifatnya anak bisa diikuti 
anak. Lomba renang kita ikuti, lomba seni kita ikuti. Jadi, olah raga, seni, kemudian 
keterampilan. Nanti tanggal 29 ini mau pergi lomba keterampilan ada sembilan 
cabang. Mulai tata boga, tata busana, kecantikan, merangkai bunga, kemudian IT 
ya. Pokoknya ada sembilan cabang itu. Ada F2SN, O2SN, LKS, dan ada literasi. 
Nah literasi ini seperti membuat sinopsis, membuat cerpen, membuat puisi dan 
membacakannya, kemudian bercerita dan mendongeng. Ini dilombakan juga, tapi 
kalo yang bercerita, mendongeng, dan membuat puisi serta membacakannya itu 
untuk anak tunagrahita dan untuk anak tunarungunya membuat sinopsis dan 
cerpen.” 
 
ER: “Wah, pengelolaan bahasanya itu harus bagus banget ya, Pak?”  
 
Y: “Ya, kaya Nadira itu sudah bisa dan lumayan baik itu.”  
 



 

  B-6 

ER: “Jadi, mengajak anak ikut lomba itu, guru juga ikut memotivasi ya, Pak?”  
 
Y: “Ya otomatis siapan yang rajin akan dikirim, kita kan kalau mengirim anak tidak 
satu dua orang, tapi sekaligus banyak hahaha.”  
 
ER: “Jadi, sekaligus makin banyak ya, Pak piala-piala ini nya hahah.”  
 
Y: “Iya hahaha.”  
 
ER: “Kalau kalimat motivasi dari guru itu memangnya beperngaruh banget ya sama 
siswa tunarungunya, Pak?”  
 
Y: “Ya tetap berfungsi dan kita kan bahasa oral. Jadi misalnya, “kamu hari ini kok 
rajin, semoga kamu nanti bisa lebih rajin lagi ya.” atau misalnya anak mendapat 
nilai yang baik kita kasih tahu untuk mempertahankannya. Itu memacu anak untuk 
mempertahankannya kan sulit. Jadi, ya harus diperjuangkan. 
 
ER: “Nah, mungkin segitu dulu saja, Pak. Nanti mungkin kalau misalkan saya ada 
pertanyaan lagi, saya akan tanyakan ke Bapak ya.”  
 
Y: “Ya, tanya lagi. Oke gak apa hahah.”  
 
ER: “Baik, Pak. Terima Kasih.”  
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OPEN CODING TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN 

PEWAWANCARA : Esa Riana  
INFORMAN  : Laurentia Erika Hartantri, S.Pd –  Guru Bahasa Indonesia  
     dan Wali Kelas 7B 
HARI/TANGGAL : Jumat, 18 Oktober 2019 
WAKTU  : Pk. 10.00 WIB 
TEMPAT  : Ruang Kepala Sekolah SMPLB/SMALB Pangudi Luhur  
    Jakarta. 

No. Jawaban Coding 

1. 

ER: “Jadi bu, perkenalkan nama saya Esa 
Riana, saya dari jurusan ilmu komunikasi 
UPH. Jadi, pada saat ini saya ingin 
mewawancarai Ibu sama Helen nih 
berkaitan dengan penelitian saya. Jadi, 
penelitian saya itu tentang model 
komunikasi bu, model komunikasi antara 
guru sama siswa tunarungu di sini. oke, jadi 
mulai aja ya bu. Jadi boleh perkenalkan 
nama ibu, panggilan, tanggal lahir beserta 
tugas dan wewenangnya di SMP ini?.” 
 
E: “Oh ya, saya nama lengkapnya Laurentia 
Erika Hartanti, panggilannya Erika, terus 
saya mengajar Bahasa Indonesia.” 
 
ER: “Oh, mengajar Bahasa Indonesia ya, 
Bu?.” 
 
E: “Iya guru bahasa Indonesia.” 
 
ER: “Tadi saya sempet lihat sih bu kelasnya 
di atas.” 
 
E: “Iya berarti tadi kosong kan, saya di 
bawah tadi.” 
 
ER: “Oh, dipindah ya bu?” 

1. Informan E merupakan 

seorang guru Bahasa 

Indonesia. 

2. 

E: “Iya he’uhmm. Jadi, apa lagi tadi?” 
 
ER: “Tanggal lahirnya bu.” 
 

2. Informan E sudah 8 tahun 

mengajar di SMPLB 

Pangudi Luhur sejak 2011. 
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E: “Oh, tanggal lahir hahaha. 24 Agustus, 
1987” 
 
ER: “Berarti tadi sudah ya bu, tugas dan 
wewenangnya. Jadi, sejak kapan sih ibu 
mulai mengajar di SMPLB Pangudi luhur?” 
 
E: “Tahun 2011. Berapa itu... 8 tahunan itu” 
 
ER: “Wah itu berarti saya waktu itu masih 
SMP, Bu. Hahaha.” 
 
E: “Hahaha… sudah tua ya.” 
 
ER: “Dulu teman saya juga disini bu.”  
 
E: “Siapa?” 
 
ER: “Nadira” 
 
E: “Waduh kurang tahu.” 
 
ER: “Galuh Dea Nadira, Bu” 
 
E: “Oh, sekarang satu kampus?” 
 
ER: “Enggak, saya dulu tuh teman main 
saya. Jadi tuh rumahnya tetanggaan, Bu.” 
 
E: “Oh nadira, iya. Wah itu dia termasuk 
yang cerdas dia anak yang cerdas” 
 
ER: “Tetanggaan teman main dari kecil 
hahaha.” 
 
E: “Oalah hahahah... Dia di Binus 
kayaknya.” 
 
ER: “Iya, lagi di Binus, Bu. Ambil jurusan 
desain dia. Terus ini ibu sendiri lulusan 
mana bu?” 
 
E: “Saya Sanata Dharma.” 
 
ER: “Sanata Dharma yang Jogja ya bu?” 
 

 

3. Informan E merupakan 

lulusan Pendidikan Bahasa 

Indonesia dan Sastra Daerah 

dari Universitas Sanata 

Dharma Jogjakarta. 



 

B-7 

E: “He’uhmm, Jogjakarta” 
 
ER: “Jadi, jurusan apa, Bu?” 
 
E: “Pendidikan Bahasa Indonesia dan 
Sastra Daerah. Jadi, kalau dulu kan ini… 
PBSID (Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia dan Daerah) kan?” 
 
ER: “Iya, Bu.” 
 
E: “Kalau sekarang jadi Pendidikan Bahasa 
Indonesia.” 
 

3. 

ER: “Berarti apa latar ibu sebelum 
mengajar di sini?” 
 
E: “Belum ini, Jadi baru lulus terus kesini. 
Jadi sebenernya kan saya juga belajar lagi.” 
 
ER: “Oh, begitu, Bu. Jadi, belajar lagi ya” 
 
E: “Jadi di sini masuk, begitu masuk terus 
selama satu tahun lah itu diajarin. Kan basic 
nya kan bukan SLB ya, maksudnya dari 
benar-benar bahasa Indonesia yang ini 
umum, terus keterima nya disini, dijelasin 
selama satu tahun itu sama Bruder Anton 
dan guru-guru senior diajarin dulu tuh 
ngomongnya gimana sama anak-anak, ya 
pokoknya diajarin supaya bisa mengenal 
anak itu gimana gitu selama satu tahun. 
Tiap sabtu itu mesti belajar lagi.” 
 
ER: “Bimbingan lagi ya bu?” 
 
E: “Iya, karena kan basic nya memang 
pendidikan untuk yang normal. hahaha.” 
 
ER: “Oh, iya, Bu.” 
 
E: “Ketemu juga…saya jadi ‘aduh ini 
gimana ngomongnya?’ Hahaha” 

4. Informan E mendapatkan 

bimbingan dari Bruder dan 

guru-guru senior cara 

menghadapi serta mengajar 

siswa penyandang 

disabilitas tunarungu.  
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4. 

ER: “Alasan ibu kenapa tertarik buat 
mengajar di sini itu apa sih bu?” 
 
E: “Awalnya sih gak tertarik. Apa ya waktu 
itu sih awalnya cuman yang penting bekerja 
hahaha.” 
 
ER: “Oh, begitu, Bu.” 
 
E: “Iya nyari kerja gitu kan susah ya.” 
 
ER: “karna fresh graduate ya bu?” 
 
E: “Uhmm, Jadi ya sudah kerja dulu lah 
yang penting gitu. Tapi setelah berjalan 
waktu, itu apa ya anak-anak itu ya ternyata 
menyenangkan gitu loh. Terus tiap akhir 
tahun gitu selalu ditanya ‘Bu Erika masih 
ngajar di sini kan? Bu Erika masih ngajar 
di sini kan?’ Jadi kayak… 
 
ER: “Gak bisa lepas gitu ya bu?” 
 
E: “Iya, merasa dibutuhkan ya hahah. Jadi, 
ya itu yang bikin tertarik ya itu. Karena 
anak-anak juga menerima kan gitu.” 
 
ER: “Oh begitu, Bu. Berarti tadi ibu dari 
lulus langsung ke sini ya bu?” 
 
E: “He’uhmm. Iya.” 

5. Ketertarikan Informan E 

dalam mengajar siswa 

penyandang disabilitas 

tunarungu didasarkan pada 

sikap siswa yang menerima 

dan membutuhkan Informan 

E sebagai guru mereka. 

 

  

5. 

ER: “Baik, Bu. Jadi, selama ibu mengajar di 
SMP ini, apa sih kesan yang menarik bu 
menurut ibu?” 
 
E: “Wah banyak ya hahaha.” 
 
ER: “Boleh bu diceritain gapapa saya siap 
dengar hahaha.” 
 
E: “Jadi apa ya, anak-anak itu ya luar biasa 
lah sudah tak anggap kayak guru aku gitu 
loh. Guru aku sendiri gitu. Dengan 
keterbatasan mereka, ya mereka masih… 
Ya bisa menari, terus bisa… Maksudnya 

6.Keterbatasan pendengaran 

yang dimiliki oleh siswa 

penyandang tunarungu tidak 

membatasi mereka dalam 

berprestasi, melakukan 

berbagai kegiatan dan 

menempuh pendidikan 

hingga tingkat  universitas.  
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setelah lulus juga ke jenjang berikutnya 
yang kuliah apa... Semangat gitu loh. Masih 
punya prestasi gitu-gitu yang bikin apa 
ya… Terenyuh tapi juga ‘ya ampun anak-
anak aja bisa, kok aku cuman ini… gitu 
kan’, jadi kayak sudah kayak guru lah, 
latihan sabar juga dari anak-anak.” 
 
ER: “Uhmm iya latihan sabar.” 
 
E: “Hahaha. Iya kan, disini kan dituntut 
untuk lebih sabar ya walaupun anak-anak 
misalnya jengkelin, usil, nakal, kita kan 
juga gak mungkin langsung marah. Marah 
pun anak-anak juga.” 
 
ER: “Nanti takutnya tersinggung.” 
 
E: “Enggak ini juga… Apa… mungkin apa 
ya… Kalau anak normal kan misalnya 
dimarahi terus ‘oh iya-iya maaf’ kalau 
anak-anak ini kan mau dimarahi juga 
kadang anak ah cuek atau apa gitu.”  
 
ER: “Ohh uhmm…” 
 
E: “Jadi kayak… Ya, buang tenaga juga 
kalau marah-marah gitu. Nah itu juga yang 
mengolah kesabaran juga gitu jadi… Ya 
banyak hahaha.” 

7.Keterbatasan pendengaran 

yang dimiliki oleh siswa 

penyandang tunarungu 

memberikan inspirasi 

kepada Informan E 

semangat pantang menyerah 

dan gigih dalam menggapai 

berbagai prestasi. 

 

8. Dalam mengajar siswa 

penyandang disabilitas 

tunarungu, guru dituntut 

untuk sabar dalam 

menghadapi segala tingkah 

laku dan berbagai karakter 

siswa.  

 

9. Terkadang siswa 

penyandang disabilitas 

tunarungu memiliki sikap 

tidak acuh atau cuek ketika 

ditegur. 

6. 

ER: “Hahaha salah satunya itu ya bu? Jadi, 
ibu di sini berarti kelasnya megang cuman 
khusus kelas bahasa Indonesia kah atau 
ada… maksudnya wali kelas untuk kelas 
tertentu gitu bu?” 
 
E: “Kalau dulu sih sempat Agama juga, 
ngajar Agama. Cuman kalau sekarang 
full…” 
 
ER: “Full bahasa Indonesia.” 
 

10. Informan E merupakan 

guru mata pelajaran bahasa 

Indonesia yang dahulu 

pernah mengajar pelajaran 

agama.  
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E: “Full bahasa Indonesia karena kan 
gurunya cuman satu jadi dari SMP sampai 
SMA full bahasa Indonesia.” 
 
ER: “Oh, berarti ibu dari SMP sampai 
SMA.” 
 
E: “He’uhmm iya ya karena ya itu kalau 
dulu kan dua bisa dibagi gitu kalau sekarang 
cuman satu untuk semua.” 
 
ER: “Ibu biasanya di kelas itu muridnya ada 
berapa ya bu?” 
 
E: “Paling banyak kalau sekarang 14 satu 
kelas, yang paling sedikit 8 kayaknya 
kalau... Ya itu yang paling banyak. Baru 
ketahuan ini sih 14 itu satu kelas.” 
 
ER: “Berarti kelas Helen ya?” 
 
E: "Kelasnya Helen 10.” 
 
ER: “Oh kelasnya Helen 10.” 
 
E: “14 itu kelas 10.” 
 
ER: “Kelas 10 SMA, Bu?” 
 
E: “He’uhmm iya.” 

7. 

ER: “Ibu sudah berapa lama kenal Helen? 
Apa baru SMP ini bu?” 
 
E: “Kalau Helen itu tahu sih dari SD sudah 
ini... Cuman kalau baru ngobrol banyak, 
baru ini kelas VII dan kebetulan kan wali 
kelas juga jadi baru kenal banget gitu ya 
kelas VII ini. Sebelumnya baru ‘oh iya’ 
tahu gitu. Kan dia termasuk menonjol ya.” 
 
ER: “Ohh berprestasi gitu ya bu?” 
E: “Iya. Jadi sering dipakai untuk ajang apa, 
lomba apa, puisi apa gitu jadi tahu gitu. 
Hahaha.” 

11. Informan E sudah 

mengenal Informan H sejak 

tingkat sekolah dasar, karena 

Siswi merupakan salah satu 

siswa yang berprestasi. 
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8. 

ER: “Oke, jadi ibu tahu gak penyebab 
kenapa Helen ada punya gangguan 
pendengaran gitu?” 
 
E: “Belum-belum.” 
 
ER: “Oh, begitu, Bu.” 
 
E: “Belum sampai ke situ.” 
 
ER: “Uhmm oke... Menurut ibu gimana sih 
kepribadian dari Helen ini? 
 
E: “Helen itu periang. Apa ya… hahaha.” 
 
ER: “Hahaha.” 
 
E: “Apa ya… Gampang bikin orang ketawa 
hahaha… Terus semangat juga dia 
he’uhmm.” 
 
ER: “Berarti sudah ada... Maksudnya, 
sudah percaya diri gitu ya bu?” 
 
E: “Iya kalau di lingkungan sini sih saya 
lihat sudah ini... temannya juga banyak 
kan.. uhmm  Terus gak malu-malu lah 
maksudnya tampil, dia kan sering tampil, 
kayak upacara gitu jadi pembawa apa 
namanya…” 
 
ER: “Oh, yang teks itu ya bu?” 
 
E: “He’uhmm, terus misalnya ada misa-
misa dia bawa… Bacain apa…” 
 
ER: “Alkitab ya bu?” 
 
E: “He’uhmm Alkitab, terus sering bawain 
puisi jadi sudah ini lah teruji.” 

12. Menurut Informan E, 

Siswi merupakan  individu 

yang periang, bersemangat, 

dan mudah membuat orang 

lain tertawa, sehingga 

banyak memiliki teman.  

 

13. Siswi telah mengikuti 

banyak kegiatan dan 

perlombaan yang mengasah 

kepercayaan dirinya. Mulai 

dari menjadi pemandu 

upacara, pembaca Alkitab 

saat misa, hingga lomba 

membaca puisi.  

9. 

ER: “Menurut ibu, kesan apa yang menarik 
saat ibu berkomunikasi bersama Helen?” 
 

14. Menurut Informan E, 

Informan H memiliki 

kemampuan berbicara yang 
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E: “Hahaha apa ya, Jelas dia ngomongnya 
kan dari pada teman-temannya juga lebih 
jelas kan.” 
 
ER: “Oh, gitu Bu.” 
 
E: “Iya, terus ya mau bersuara mau bicara 
gitu.” 
 
ER: “Oh, memang ada anak yang gak 
ngomong gitu bu?” 
 
E: “Kadang-kadang tuh karena malu 
mungkin ya.” 
 
ER: “Uhmm.”  
 
E: “Jadi susah, ‘ayo ngomong!’ Harus 
pancing dulu. Terus omongannya juga 
kadang gak jelas gitu. Kalau Helen ini 
termasuk jelas dia.” 
 
ER: “Oh, begitu, Bu.” 
 
E: “He’uhmm, dan dia mau gitu terus kan 
pake alat terus kan jadi mungkin 
merangsang untuk dengar, jadi dia mau 
ngomong.” 

lebih jelas dibanding teman-

temannya.  

 

15. Karakter siswa yang 

pemalu menjadi salah satu 

aspek yang memberikan 

dampak proses komunikasi 

antara guru dan siswa. 

 

16. Alat bantu dengar 

membantu siswa 

penyandang disabilitas 

tunarungu dalam 

memberikan rangsangan 

suara atau bunyi sehingga 

mendorong mereka untuk 

mau bersuara atau berbicara.  

10. 

ER: “Ohh oke… Uhmm mau tanya, ibu 
tahu gak Helen ini termasuk... kan waktu 
kemaren saya sempat wawancara pak Tri 
terus katanya tunarungu itu ada 
klasifikasinya gitu kan. Kalau misalnya 
Helen ini ada termasuknya ibu tahu gak?” 
 
E: “Ooh ini… Db nya ya?” 
 
ER: “He’uhmm” 
 
E: “Belum ini… Belum.. ‘Helen, Kamu Db 
berapa?’ ” 
 
H: “Db?” 
 
E: “He’uhmm… Apakah masih?” 

17. Tingkat kehilangan 

pendengaran yang dialami 

Informan H terjadi pada 

kedua telinganya dengan 60 

desibel (db) di telinga kanan 

dan 70 desibel (db) di telinga 

kiri.  

 

18. Sisa rangsangan 

pendengaran pada siswa 

penyandang disabilitas 
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H: “60 (telinga kanan)” 
E: “60 (telinga kanan) - 70 (telinga kiri)? 
Ada yang bisa mendengar?” 
 
H: “Ini (telinga kanan)” 
 
E: “Oh, sini nya masih dia… Ini ada sisa, 
sisa pendengar yang sebelah.” 
 
H: “Bisa dengar yang ini (telinga kanan) 
tapi yang ini tidak (telinga kiri), Rendah.” 
 
ER: “Tapi untuk ngomong sudah jelas ya 
bu?” 
 
E: “Iya makanya jelas dia kalau ngomong 
dibanding teman-temannya, Karena ada 
sisa, sisa banyak. ‘Di sini masih bisa ya?’ ” 
 
H: “Bisa.” 
 
E: “Hahaha tes Hel.” 

tunarungu membantu 

kejelasan mereka dalam 

berbicara. 

11. 

ER: “Tes Hel hahaha. Oke bu, jadi saya 
mau tanya, bagaimana sih cara ibu ketika 
berkomunikasi sama Helen? Maksudnya 
dalam kesehariannya gitu apakah pakai 
bahasa isyarat gitu atau gimana?” 
 
E: “Enggak pakai isyarat kalau dia kan 
anaknya cerdas juga ya, nangkep ujaran 
orang itu gampang karena dia tadi ada sisa 
pendengaran, terus ngomong juga mau, jadi 
gampang sih kalau sama dia diajak ngobrol. 
Tadi kalau ngobrol dia juga paham. 
 
ER: “Iya, saya sih ya… Paham hahaha.” 
 
E: “Hahaha” 

19. Dalam berkomunikasi, 

Informan E dengan siswa 

tidak menggunakan bahasa 

isyarat.  

 

20. Daya tangkap ujaran 

siswa penyandang 

disabilitas tunarungu, sisa 

pendengaran, dan kemauan 

untuk bersuara menjadi 

aspek penting dalam proses 

komunikasi antara Informan 

E dan Siswi.  

12. 
ER: “Kalau ngomong sama Helen itu suka 
ada jeda gak sih, Bu? Kan kalau ngomong 
gitu kan khususnya buat anak tunarungu 

21. Dalam berkomunikasi, 

Siswi langsung memberikan 
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kan kita ngomong tapi ada jeda sedikit baru 
dia menjawab. Kalau misalnya Helen 
langsung gak dia kasih respon gitu, Bu?” 
 
E: “Iya, dia lebih cepat. Ya itu tadi karena 
kan... Tapi kita komunikasi juga harus suara 
yang kencang dan jelas ya. Kalau kita 
cuman ‘mrw%@#r21’ gitu dia nggak 
mudeng. Harus tetap jelas dan kencang.” 

respon terhadap pesan yang 

disampaikan oleh Informan 

E.  

 

22. Informan E harus 

bersuara lantang dan 

melafalkan kata dengan jelas 

saat penyampaian pesan 

kepada siswanya secara 

verbal. 

13. 

ER: “Biasanya kalau dalam mengobrol, 
istilahnya waktu berbicara sama Helen, 
berkomunikasi sama Helen, biasanya apa 
sih bu yang disampaikan? Maksudnya 
pesan apa, misalnya ngobrolin apa gitu 
kalau ngomong sama Helen? 
 
E: “Hahaha, paling keseharian ya?” 
 
ER: “He’uhmm.” 
 
E: “Keseharian sama Helen apa ya, paling 
kalau nasihat dia kan agak lemah ya katanya 
ya? Kurang tahu sih sakit apa, belum tahu 
belum terlalu Tanya… Jadi ya mungkin 
harus lebih ini… jangan… dia kan aktif nih, 
berarti jangan terlalu banyak…” 
 
ER: “Capek? 
 
E: “Iya, Capek, banyak gerak gitu, paling 
itu, terus suara... Suara dia juga kadang kan 
kalau sudah bisa ngomong jelas, dia kadang 
tinggi atau apa… Tolong direndahin gitu-
gitu, tolong pelan-pelan nanti temannya 
biar paham gitu-gitu, dia merasa sudah jago 
dia kadang cepat ngomongnya.”  
 
ER: “Oh ngomongnya ya?” 
 

23. Isi komunikasi yang 

biasanya disampaikan oleh 

Informan E kepada Informan 

H berkaitan dengan aktivitas 

sehari-hari salah satunya 

kondisi fisik Informan H 

yang mudah lemas. 

 

24. Menurut Informan E, 

terkadang Informan H 

menyampaikan pesan 

dengan pengucapan kata 

yang terlalu cepat dan 

intonasi nada yang tinggi.  
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E: “Kalau ngomong cepat, hahaha jadi 
harus pelan-pelan supaya teman-teman tahu 
gitu. hahaha.” 

14. 

ER: “”Oh, kalau misalnya ngomong sama 
Helen ini, ibu perlu… Maksudnya awal-
awal itu harus basa-basi gitu gak bu 
sebelum masuk ke inti pembicaraannya? 
Atau langsung aja?” 
 
E: “Enggak sih kalau dia.” 
 
ER: “Langsung ya bu?” 
 
E: “Biasanya aku komunikasi langsung. Dia 
anaknya sudah jelas. Maksudnya bukan 
yang tipe... Aduh nanti tersinggung apa 
gimana, kalau dia sih aku biasanya 
langsung. ‘Helen jangan ini, Helen jangan 
itu’ hahaha.” 

25. Informan E langsung 

menyampaikan inti pesan 

atau percakapan tanpa 

membutuhkan basa-basi 

terlebih dahulu saat 

berkomunikasi dengan 

Informan H. 

15.  

ER: “Ibu ada cara, maksudnya ada 
perbedaan cara berkomunikasi gak antar 
Helen sama teman-teman yang lain atau 
sama aja gitu?” 
 
E: “Beda jelas. Ya tetap anu… Karakter 
anak tadi ya yang satu dan lain kan beda-
beda, terus ya itu menangkap ujaran itu kan 
beda-beda. Kalau Helen kan termasuk ya 
cepet lah gitu ya, tapi ada teman-temannya 
yang harus 2x, 3x kita ngomong baru dia 
paham gitu, memang beda.” 
 
ER: “Berarti kalau sama Helen langsung 
sekali gitu, langsung dia nangkep ya bu?” 
 
E: “Ya iya... Dia anak... Ya termasuk itu… 
Kalau di tunarungu dia termasuk cerdas lah 
gitu hahaha.” 

26. Terdapat perbedaan cara 

dalam berkomunikasi 

dengan setiap siswa 

penyandang disabilitas 

tunarungu tergantung dari 

karakter dan kemampuan 

menangkap ujaran.  

 

 

16. 

ER: “Oh, begitu Bu. Lalu apa semua pesan 
yang disampaikan oleh Helen itu selalu 
dapat Ibu mengerti?” 
 
E: “Kadang tidak selalu dimengerti pesan 
dari Helen, karena sering kali Helen 

27. Pesan yang disampaikan 

oleh Informan H tidak selalu 

dimengerti oleh informan. 
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bicaranya cepat dan diseret-seret vokalnya 
jadi tidak jelas.”  
 
ER: “Uhmm, terus apa yang biasanya Ibu 
Erika lakukan dalam mengatasi hal itu, 
Bu?”  
 
E: “Bertanya ulang sama minta Helen untuk 
lebih jelas dan lebih pelan waktu 
berbicara.”  

28. Hambatan yang  dialami 

oleh informan E dalam 

memahami pesan dari 

Informan H disebabkan oleh 

Informan H yang berbicara 

terlalu cepat dan pengucapan 

atau vokalnya tidak jelas. 

 

29. Dalam mengatasi 

hambatan tersebut, informan 

E bertanya kembali maksud 

pesan yang telah 

disampaikan dan meminta 

Informan H untuk berbicara 

secara pelan dan jelas.  

17. 

ER: “Kalau waktu berkomunikasi itu ada 
pesan... Maksudnya ada pesan tertentu gak 
bu yang dimengerti sama… Maksudnya 
bahasa yang khusus gitu yang dimengerti 
sama Helen? Atau biasa aja umum gitu?” 
 
E: “Maksudnya?” 
 
ER: “Bahasanya harus… Bahasanya yang 
sederhana gitu bu?” 
 
E: “Oh ya iya kalau memang terlalu tinggi 
harus kita sederhanakan kata-kata tertentu 
kan, misalnya apa ya, yang agak susah 
misalnya ‘berkomitmen’ nah itu kan dia 
juga tetap gak ini... Kita harus 
menyederhanakan ‘berkomitmen’ itu apa 
gitu... kalau anak tunarungu kan 
keterbatasan dari kayak gitu kan ya... 
‘produktif’ misalnya gitu, kata-kata yang 
lain. Terus kita jelaskan dengan contoh-
contoh gitu.” 

30. Dalam menyampaikan 

pesan, informan E 

memperhatikan penggunaan 

kosakata yang sederhana dan 

disertai dengan contoh-

contoh agar Informan H 

dapat mengerti artinya.  
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18. 

ER: “Oh, gitu Bu. Nah, Ibu biasanya kalau 
komunikasi sama Helen ini ada symbol-
simbol non verbal gitu gak bu?” 
 
E: “Ya kadang-kadang hahaha... Apa ya… 
Kayak sudah terbawa ya hahaha.” 
 
ER: “Simbol non verbalnya?” 
 
E: “Tapi gak terus yang isyarat baku gitu.” 
 
ER: “Yang kayak ‘A’ pakai tangan gitu?” 
 
E: “Enggak, itu gak yang begitu cuman ya 
misalnya telepon atau...ya yang gitu-gitu 
aja.” 
 
ER: “Telepon gini ya bu?” 
 
E: “Iya, terus makan atau apa…” 
 
ER: “Jadi spontan aja gitu ya bu?” 
 
E: “Iya. spontan yang bukan yang isyarat 
baku gitu karna saya juga gak tahu. gak bisa 
hahaha.” 
 
ER: “Berarti penggunaan simbol yang 
umum itu memudahkan Ibu buat 
berkomunikasi sama Helen” 
 
E: “He’uhmm... Tapi ya itu... Cuman yang 
umum-umum aja sih... Misalnya bagus, 
jelek gitu aja enggak yang kaya ‘A, B’ 
isyarat karena aku gak bisa.” 
 
ER: “Karena basicnya itu ya Bu pendidikan 
biasa.” 
 
E: “Enggak boleh juga kan di sini.” 
 
ER: “Oh, gak boleh ya bu?” 
 
E: “Kalau di sini kan memang gak boleh 
isyarat. Harus ngomong-ngomong.” 
 

31. Bentuk simbol non-

verbal juga sering digunakan 

oleh Informan E ketika 

berkomunikasi dengan 

Informan H.  

 

32. Bentuk simbol non-

verbal berupa isyarat 

spontan dan umum yang 

mendukung pengertian dari 

kalimat yang diucapkan. 

 

33. Di SLB Pangudi Luhur, 

guru dan siswa penyandang 

disabilitas tunarungu 

diharuskan bersuara dan 

berbicara tanpa 

menggunakan bahasa 

isyarat. 
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ER: “Ngomong pakai suara sendiri ya bu?” 
 
E: “He’uhmm, iya gitu.” 

19.  

ER: “Ibu... Kalau waktu berkomunikasi 
sama Helen ada hambatan gitu gak sih bu 
yang ditemui?” 
 
E: “Sejauh ini sih... Lancar cuman yang tadi 
itu kata-kata yang memang apa sih… Butuh 
penjelasan lagi ya kita jelasin lagi.” 
 
ER: “2x pengulangan gitu ya bu?” 
 
E: “Iya, butuh 2 kali pengulangan yang 
kaya tadi itu loh misalnya… He’uhmm 
kata-kata yang susah gitu kan. Mungkin 
belum tahu artinya juga, Jadi kita harus 
jelasin.” 

34. Hambatan yang terjadi 

sewaktu proses 

penyampaian pesan oleh 

informan E kepada siswa 

disebabkan oleh kosakata 

yang belum dapat 

dimengerti oleh Informan H, 

sehingga membutuhkan 

penjelasan ulang.  

20.  

ER: “Berarti tipe Db nya Helen ini 
mempengaruhi cara ibu berkomunikasi jadi 
lebih mudah ya bu?” 
 
E: “Iya. karena kan yang satu dia bilang ini 
masih sisa banyak, jadi kalau kita ngomong 
kenceng aja dia ‘wah ada apa bu Erika?’ 
gitu. Kalau teman yang lain mungkin 
karena ini kosong-kosong db nya ya sudah 
mengandalkan ini ujaran saja.” 
 

35. Tingkat kehilangan 

pendengaran memiliki 

dampak pada perbedaan cara 

berkomunikasi antara 

informan E dan siswa 

lainnya.  

21.  

ER: “Ibu ketika komunikasi supaya bisa 
lancar bicara sama Helen ini, ibu dulu ada 
pendekatan tertentu gak yang dilakukan 
sama Helennya gitu?” 
 
E: “Kalau sama Helen sih… ini sih ya... 
langsung ini sih.” 
 
ER: “Langsung klop gitu ya bu?” 
 
E: “Iya. karena kan tipe anak nya kan… Ya 
itu tadi, bukan yang… yang kayak malu-
malu, apa yang kayak minderan gitu kan 
enggak, ya jadi bisa langsung.” 
 

36. Informan E tidak perlu 

melakukan pendekatan 

tertentu untuk dapat dekat 

dan membangun hubungan 

dengan Informan H.  

 

37. Karakter Informan H 

yang percaya diri dan tidak 

mudah minder 

mempermudah Informan E 
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ER: “Oh, ada yang minderan juga ya bu?” 
E: “Oh banyak kalau di sini… Apa lagi 
kalau ketemu normal gitu ya, banyak yang 
minder... Padahal ya mampu, cuman ya dia 
minder aja gitu… Itu jadi ya kalau sama 
Helen karena dia ini… langsung klop… 
Hahahah begitu ketemu langsung ‘Helen!!’ 
langsung hahaha kalau ngomong juga 
langsung ini... ‘bu Erika maunya ini.” 

dalam membangun 

hubungan dengan Informan 

H.  

22.  

ER: “Menurut ibu, selain hambatan itu bisa 
diatasi dengan merubah kata-katanya yang 
tadi ya bu? Berarti gak ada hambatan lain 
cuman itu aja? 
 
E: “Ya kan sudah tahu karakter juga kan, 
yang pertama lihat karakter dulu, karakter 
anak kayak apa gitu baru kita bisa apa ya..  
Cara ngomong kita, cara perilaku kita ke 
anak itu gimana setelah tahu karakter kan... 
Yaa aku sudah tahu karakter Helen gini jadi 
aku gak basa basi dulu… gak apa kalau 
ngomong sama dia gitu. Paling 
hambatannya yang tadi itu menjelaskan 
kata-kata yang masih sulit bagi dia dan dia 
belum paham gitu.” 
 

38. Hambatan lain dalam 

berkomunikasi dengan siswa 

penyandang disabilitas 

tunarungu dipengaruhi oleh 

karakter siswa tersebut.  

 

39. Dalam berkomunikasi 

dengan  siswa penyandang 

disabilitas tunarungu, 

informan E terlebih dahulu 

memperhatikan karakter 

siswa itu sendiri. Kemudian 

menyesuaikan perilaku serta 

cara berbicara dengan siswa 

tersebut. 

23. 

ER: “Ibu tahu karakternya Helen sendiri titu 
ahu dari mana, apa tahu dari orang-orang 
kah? Atau bagaimana” 
 
E: “Ya karena kan tadi aku sudah bilang, dia 
itu kan anaknya termasuk menonjol ya 
hahaha... Dari SD dia sering dipakai untuk 
upacara, dan lain-lain gitu, jadi ‘oh ini… 
seperti ini Helen’ jadi sudah… Kalau ya 
otomatis kan kalau sudah dia menonjol kita 
‘ohh kaya gitu’ terus tanya-tanya guru ini 
oh dia gini-gini kan sudah tahu kan... Jadi 

40. Siswi termasuk anak 

yang menonjol sehingga Ibu 

Erika mudah mengenal 

karakter dari Helen.  
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memang sudah tahu dari SD. Begitu masuk 
SMP oh sudah tahu.” 

24.  

ER: “Ibu waktu di kelas gitu berkomunikasi 
sama anak-anak lain atau sama Helen itu 
mengajak… Maksudnya merangkul mereka 
untuk aktif berkomunikasi gitu gak bu?” 
 
E: “Iya. Kalau di kelas memang ya… 
Tujuan utama disini kan juga begitu kan 
ya… Anak-anak bisa ngomong, ngomong 
jelas dan mau ngomong gitu kan. Jadi 
memang harus dipancing dengan ya... 
Tanya jawab, kegiatan diskusi dan lain-lain 
di kelas” 
 
ER: “Kalau sama Helen, Helen aktif gak 
sih?” 
 
E: “Waduh dia… hahaha aktif banget.” 
 
ER: “Aktif banget?” 
 
E: “Jadi kayak apa ya... Dia sama ada 
temannya lagi yang… Maksudnya 
kepintarannya hampir sama gitu sering 
misalnya tanya jawab gitu wah dulu-duluan 
nih... Aktif dia, dan dia bisa...” 
 
ER: “Bisa ngikutin ya bu?” 
 
E: “He’uhmm.” 

41. Tujuan utama proses 

pembelajaran di kelas yakni 

mengajak siswa untuk turut 

aktif berbicara melalui sesi 

tanya jawab dan kegiatan 

diskusi lainnya.  

 

42. Menurut Informan E, 

Siswi merupakan siswa yang 

aktif terlibat diskusi dan 

tanya jawab di kelas.  

25. 

ER: “Uhmm, kalo sewaktu di kelas itu, 
waktu ibu berbicara sama Helen itu ada 
media atau alat khusus gitu gak sih bu yang 
memudahkan ibu sama Helen itu buat 
berkomunikasi?” 
 
E: “Gambar kali ya? Gambar presentasi.” 
 
ER: “Oh kalau di kelas itu pakai presentasi 
gitu ya bu?” 
 
E: “Iya. Biasanya kan ya kalau yang lain 
apa... Pakai Powerpoint juga apa gitu,  
biasanya kalau saya sih misalnya ada anak 

43. Saat proses 

pembelajaran di kelas, 

informan E menggunakan 

gambar dari powerpoint 

sebagai media dalam 

berkomunikasi dengan 

Informan H dan siswa 

penyandang disabilitas 

tunarungu lainnya. 
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yang gak tahu baru saya ‘ini nih 
gambarnya’ biar lebih jelas kan atau ya itu 
tadi… Dengan peragaan juga bisa gitu.” 
 
ER: “Peragaan maksudnya gimana bu? 
 
E: “Maksudnya berjabat tangan gitu, 
misalnya ada anak… Ini contoh ya ada anak 
gak tahu ‘berjabat tangan apa sih bu 
Erika?’ ‘Sini kamu ke sini’ berjabat tangan 
gitu-gitu… Meragakan langsung seperti itu 
atau misalnya tarik-menarik itu kayak apa 
gitu... Tumpukan itu kemarin mungkin baru 
bahas tumpukan. Tumpukan aja kan... 
‘tumpukan itu apa bu Erika?’ ya itu kayak 
memperagakan menumpuk buku,  ‘ini 
namanya tumpukan.’ Begitulah kalau ini 
biar dia lebih paham kan anak-anak.” 
 
ER: “Karena ini ya bu? Ngasih contohnya 
real.” 
 
E: “Iya, gitu atau gambar pakai tayangan 
gitu juga bisa.” 

 

44. Informan E sering 

memberikan contoh 

kosakata melalui peragaan 

maupun memperlihatkan 

benda secara fisik untuk 

memperjelas pemahaman 

sebuah kosakata dalam 

pesan, siswa dapat 

memahami secara jelas. 

26. 

ER: “Kalau misalkan alat itu berpengaruh 
ya bu sama proses komunikasi, terutama 
sama Helen gitu? 
 
E: “Iya berpengaruh. Ya keterbatasan 
kosakata sih mereka ya jadi memang harus 
benar-benar dicontohkan real kan supaya 
bisa paham gitu melalui gambar atau 
peragaan itu tadi, kalau kita cuman jelasin 
ngomong panjang lebar sama aja hahaha… 
atau mungkin buka kamus artinya apa itu 
kan juga nggak mudeng kan kadang-kadang 
ya, jadi kita harus peragain tadi atau gambar 
atau contoh apa.” 

45. Media yang digunakan 

oleh Informan E sangat 

membantu kelancaran 

selama proses komunikasi di 

kelas baik dengan Informan 

H ataupun dengan siswa 

lainnya. 

27. 

ER: “Berarti fokus pengajaran di sini tuh ke 
komunikasi ya bu?” 
 
E: “Iya. ngajak anak untuk ngomong, itu 
pertama terus ya memasukkan bahasa kan, 
memasukkan bahasa ke anak yang termasuk 
kaya kosakata-kosakata gitu, 

46. Fokus pembelajaran di 

kelas mengajak siswa untuk 

berkomunikasi dan 

memperbanyak kosakata.  
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memperbanyak kosakata seperti itu. Ya 
anak-anak kadang ‘peluk’ gitu aja gak tahu. 
Ada anak yang memang ‘peluk apa itu bu 
Erika?’ hahaha jadi harus diperagain gitu.. 
Ya itu tadi tumpukan sama yang kemarin 
dia habis ini juga nggak tahu kita peragain 
gitu. Memang keterbatasannya di 
kosakata.” 

28. 

ER: “Kalau misalnya di kelas itu Helen 
membutuhkan perhatian khusus gitu gak sih 
bu? Atau enggak?” 
 
E: “Mungkin ya itu tadi cuman apa dia 
kesehatannya ya, katanya mudah ini...” 
 
ER: “mudah capek ya bu?” 
 
E: “Iya, Jadi.. Tapi teman-temannya karena 
sudah sama-sama dari SD ya, kadang-
kadang temannya ‘bu Erika, Helen pucat 
gitu’ baru kita telepon mamanya ‘ini mau 
dianter pulang apa enggak’ eh tapi aku 
belum… Apa ya, tanya detail maksudnya 
dia tuh sebenernya sakit apa atau kenapa 
gitu memang belum.” 
 
ER: “Berarti tadi kebutuhan khususnya 
karena kesehatan, faktor kesehatannya itu 
ya bu?” 
 
E: “Iya. kalau untuk akademik sih kayaknya 
sudah tidak ada hambatan.” 
 
ER: “Kalau untuk yang ngomongnya, Bu?” 
 
E: “Ngomongnya juga bagus ya cuman 
kadang-kadang itu tadi karna dia merasa 
bisa, kadang-kadang ngomongnya cepat 
‘pipipipip’. Hahaha jadi temannya sering 
gak ngerti kaya ‘hah?’ gitu.” 

47. Menurut Informan E, 

perhatian khusus yang 

dibutuhkan oleh Informan H 

menyangkut soal faktor 

kesehatannya yang mudah 

lelah. 
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OPEN CODING TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN 

PEWAWANCARA : Esa Riana  
INFORMAN  : Laurentia Erika Hartantri, S.Pd –  Guru Bahasa Indonesia  
     dan Wali Kelas 7B 
HARI/TANGGAL : Senin, 21 Oktober 2019 
WAKTU  : Pk. 10.45 WIB 
TEMPAT  : Ruang Kelas Bahasa Indonesia, Lantai 2.  

No. Jawaban Coding 

1. 

ER: “Bu, ini saya lanjut wawancara 
sebentar ya. Kemarin ada yang belum 
jelas saya tanyakan.” 
 
E: “Oh, Iya iya. Silahkan.”  
 
ER: “Uhmm, jadi gini menurut ibu, 
waktu Hellen komunikasi, ada cara 
khusus menyampaikan pesan ke ibu biar 
ibu ngerti? Kayak tadi dia melambaikan 
tangan gitu bu? Itu tuh salah satu cara 
dia?” 
 
E: “Untuk menarik gitu mungkin? 
Menarik supaya diperhatiin terus dia mau 
menjawab? Sebenernya ini sih, pas 
diskusi gitu, lebih ke siapa yang bisa 
angkat tangan jawab.” 
 
ER: “Oh kirain cuman khusus yang kayak 
‘bu’ cara khususnya dia gitu.” 
 
E: “Hellen doang ya? Ya kalau Hellen 
seringnya dia gitu, karena dia pengennya 
jawab terus kan tadi aja angkat tangan 
terus kan? Yang nyambung pasti bagi ke 
temannya gitu. Tapi memang kalau pas 
pembelajaran siapa yang tahu, langsung 
angkat tangan, kebetulan dia tadi 
lumayan.” 
 
ER: “Iya banyak banget tadi aku liat.” 

48. Dalam proses 

pembelajaran, Informan H 

sering kali melambaikan 

tangan sebagai simbol kode 

untuk menarik perhatian 

Informan E untuk menjawab 

pertanyaan. 
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E: “Iya kan? Emang begitu dia kalau di 
kelas lain mungkin juga gitu dia.” 

2.  

ER: “Iya, Bu. Hahaha. Uhmm, bagaimana 
cara Ibu mengetahui kalau Hellen udah 
paham apa maksud ibu?” 
 
E: “Ya seperti tadi, kan tadi bahas ini ya 
‘ungkapan’ artinya apa, kalau dia udah 
bisa ngasih contoh, dan contohnya itu 
benar, dia udah ngerti. Tadi kan artinya 
dulu nih semua, oh yang lain udah tau, 
terus ‘nih satu-satu nih, coba contoh 
selain di bacaan, contoh yang lain apa’. 
Oh dia bisa ngasih jawab, terus dia bisa 
ngasih contoh yang lain oh berarti dia 
udah paham. Kalau belum bisa ya kita ini 
gali lagi, dipermudah lagi seperti itu, tapi 
ya itu patokan kalau dari saya ya, kalau 
anak udah bisa ngasih contoh, dan itu 
bener, berarti dia udah paham” 

49. Dalam proses 

pembelajaran, pesan yang 

disampaikan oleh Informan E 

dikatakan sudah dipahami 

oleh Informan H dan siswa 

lainnya apabila mereka dapat 

memberikan contoh. 

3. 

ER: “Kalau misalkan ngomong sama 
Hellen gitu ada situasi khusus gitu gak 
sih bu? Harus kelasnya harus tenang, atau 
maksudnya kayak tadi gitu dia ngerti 
juga?” 
 
E: “Dia sih anaknya ya karena masih ada 
sisa pendengaran, jadi mau ribut pun 
kalau keras gitu dia masih kayak tadi aja 
kan? Dia sedang menulis waktu saya lagi 
bicara aja ‘iya-iya bu, tau-tau’. Jadi kan 
masih ada sisa, kalau kita kenceng gitu 
dia.” 
 
ER: “Terus jadi dia yang kayak waktu 
kemarin ibu bilang dia ngomongnya 
keras gitu ya bu tadi? 
 
E: “Hm’uhmm terbukti kan? hahaha” 
 
ER: “Iya benar terbukti hahaha” 
 
E: “Iya begitu, kalau di kelas dia begitu. 
Terus sama yang Fika tadi.” 

50. Situasi kelas yang ramai 

tidak menghambat proses 

komunikasi antara Informan 

E dengan Informan H.  
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ER: “Oh yang kacamata?” 
 
E: “Hm’uhmm. Dia seringnya saingan 
tapi saingan bagus sih, maksudnya nilai 
gitu juga, misalnya 9, tapi persaingan 
yang sehat sih. Jawab pun juga gitu kan 
ya mereka berdua itu.” 
 
ER: “Kalau temannya yang satu lagi, 
yang cewek sebelah sana itu?” 
 
E: “Marguo itu, karena pemalu ya, jadi 
harus kita yang nanya ‘mau apa?’” 

4. 

ER: “Terus aku mau nanya kalau 
misalkan waktu ibu ngomong sama 
Hellen itu ibu memperhatikan etika-etika 
gitu gak sih bu, etika khusus biar gak 
tersinggung atau apa gitu? 
 
E: “Oh itu sih selalu ya, ke anak-anak 
yang lain juga. Sebercandanya tahu kayak 
Hellen langsung paham, atau dia 
cuawaan-cuawaan gitu kita harus tetep 
ngomong juga gak boleh asal-asal.” 
 
ER: “Biar gak tersinggung ya bu?” 
 
E: “Iya biar gak tersinggung juga 
anaknya.” 

51. Informan E 

memperhatikan etika saat 

berkomunikasi agar tidak 

membuat Informan H 

tersinggung, walaupun 

Informan H tersebut suka 

sekali bercanda. 

5. 

ER: “Uhmm, selama mengajar Helen, apa 
Ibu pernah mendapati Helen kurang 
bersemangat atau prestasinya menurun?  
 
E: “Sejauh ini dari segi prestasi Helen 
masih stabil, tapi kalau soal semangat 
memang kadang naik turun.”  

52. Semangat Informan H  

berfluktuasi, terkadang 

mengalami peningkatan dan 

penurunan.   

5.  

ER: “Kalau seperti itu apa yang Ibu Erika 
lakukan buat mengatasinya?”  
 
E: “Paling saya memberi semangat. Kalau 
masih murung ya berusaha untuk 
mengorek lagi apakah ada masalah terus 
minta dia cerita yang pasti dibantu teman-
temannya yang lain. Biasanya pada 

53. Saat semangat Informan 

H turun, Informan E 

memberikan semangat 

motivasi.  
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akhirnya dia bakal cerita juga kalo ada 
masalah.” 
 
ER: “Oh begitu, Bu. Biasanya dia cerita 
tentang apa, Bu?”  
 
E: “Sejauh ini sih masih tentang masalah 
dengan temannya, Dia diusili temannya.”  
 
ER: “Uhmm berarti Ibu Erika sering kasih 
motivasi ya Bu, khususnya ke Helen kalau 
dia lagi gak semangat?”  
 
E: “Iya itu, tentu dong. Hahaha.” 

54. Informan E sering 

melakukan dialog dengan 

Informan H ketika sedang 

ada masalah. 

6.  

ER: “Menurut Ibu Erika, apa setiap 
kalimat motivasi atau nasehat itu 
berdampak pada Helen?”  
 
E: “Pasti pesan motivasi gitu sih ada yang 
mengena dan berdampak ke perilaku 
Helennya.” 
 
ER: “Cara Ibu Erika tahu kalau 
berdampaknya itu seperti apa, Bu?”  
 
E: “Ya, ada perubahan sih dalam sikapnya 
Helen kayak dia jadi lebih bersemangat 
gitu. Biasanya setelah diberi nasihat dia 
menjawab ‘iya’ atau ‘baik, Bu Erika’.. tapi 
kadang iya juga tidak cukup ya.. ya itu 
dilihat ada perubahan menjadi lebih baik 
berarti dia sudah menerima masukannya.” 

55.) Bentuk pesan motivasi 

yang disampaikan Informan 

E dapat dipahami oleh 

Informan H dan siswa 

lainnya dengan baik ketika 

memberikan dampak pada 

perilaku 

7. 

ER: “Ohh begitu Bu, berarti 
perubahannya terlihat pada tindakannya 
Helen itu sendiri ya Bu...kalau menurut 
Ibu Erika, apa tolak ukur dari kepercayaan 
diri pada siswa itu sendiri?” 
 
E: “Kalau menurut saya ya, jika dia 
mampu mengutarakan pendapat 
pribadinya sudah bisa dianggap memiliki 
kepercayaan diri.”  
 

56. Tolak ukur kepercayaan 

diri siswa menurut informan 

E dapat terlihat dari 

keberanian dalam 

mengutarakan pendapat.  
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ER: “Berarti Helen ini yang sudah punya 
percaya diri ya Bu, sudah berani 
menjawab dan aktif di kelas.”  
 
E: “Ya...tentu .. kalau Helen sudah punya 
kepercayaan diri yang bagus...”  

57. Menurut informan E, 

Informan H sudah memiliki 

kepercayaan diri yang baik.  

8.  

ER: “Uhmm menurut Ibu Erika, seberapa 
pentingnya rasa percaya diri itu pada diri 
seorang siswa?” 
 
E: “Sangat penting...dengan itu anak 
mampu bersosialisasi baik dengan orang 
lain. Mampu menggapai mimpi, kan cita 
cita berawal dari rasa percaya diri itu 
sendiri. Apalagi bagi anak tunarungu yang 
memiliki keterbatasan...sangat diperlukan 
untuk terjun bergaul dimasyarakat.”  
 
 

58. Kepercayaan diri 

membantu siswa dalam 

bersosialisasi dan meraih 

cita-cita.  

 

59. Penting bagi siswa 

penyandang disabilitas 

tunarungu dengan 

keterbatasannya memiliki 

kepercayaan diri agar dapat 

bersosialisasi dengan 

masyarakat luas.  

9.  

ER: “Uhmm, apalagi ada siswa yang 
malu-malu itu ya, Bu? Jadi perlu banget ya 
Bu.punya rasa percaya diri. dari Ibu Erika 
sendiri, apa ada kegiatan khusus di kelas 
yang biasa Ibu lakukan untuk 
mengembangkan dan mengasah 
kepercayaan diri siswa, khususnya dengan 
Helen?” 
 
E: “Iya...kalau tidak ada rasa percaya diri, 
bisa menghambat diri untuk maju. Kami 
guru-guru di SLB PL berusaha untuk 
menumbuhkan rasa PD dalam diri anak, 
dan menggali bakat anak dengan catatan 
itupun kalau anaknya mau yang dalam arti 
tidak malas dan punya keinginan untuk 
mencoba.” 

60. Guru-guru di SLB PL 

berusaha menumbuhkan 

kepercayaan diri siswa 

dengan menggali bakat dan 

mengajak siswa tersebut 

untuk aktif berbicara.  

10. 
ER: “Oh, begitu, Bu. Biasanya bagaimana 
cara Ibu menggali bakat anak itu?” 
 

61. Dalam menggali bakat 

dalam diri anak, guru terlebih 
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E: “Ya saat pelajaran kita memperhatikan 
anaknya. Kalau memang ada anak yang 
kurang aktif ya kita pacu untuk lebih aktif. 
Mungkin sedikit dipaksa untuk mau 
berbicara. Kalau saya sendiri di bahasa 
Indonesia ya tentu diasah yang berkaitan 
dengan bahasa puisi , menulis cerpen, dan 
lain lain. Ya kalo ada lomba 17an atau 
bulan bahasa diikutkan dalam lomba 
tersebut.” 
 
ER: “Uhmm, seperti itu ya Bu. Baik, Bu 
mungkin sampai segitu dulu aja.”  
 
E: “Iya, kalau ada yang mau ditanya, tanya 
lagi aja ya. Semangat ya tugas akhirnya. 
Ini saya lanjut ngajar yang kelas SMA 
dulu.”  
 
ER: “Oke, Bu. Baik, Bu. Makasih banyak 
ya Bu Erika.”  

dahulu memperhatikan anak 

dan mengajak anak untuk atif 

berbicara.  

 

62. Kegiatan yang dilakukan 

oleh Informan E dalam 

mengasah kepercayaan diri 

siswa pada pembelajaran 

bahasa Indonesia dengan 

mengajak anak berpartisipasi 

dalam berbagai lomba.  
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OPEN CODING TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN 

PEWAWANCARA : Esa Riana 
NARASUMBER : Ibu Theresia Wara Susilatri, S.Pd. 
HARI/TANGGAL  : Kamis, 24 Oktober 2019 
WAKTU  : Pk. 13.03 
TEMPAT  : Ruang Praktik Tata Boga SMPLB/SMALB Pangudi Luhur 
     Jakarta  
 

No. Jawaban Coding 

1. 

ER: “Wah, baik. Terima kasih, Alim. Jadi, 
pertama-tama boleh kenalkan nama 
lengkap Ibu, nama panggilan, tanggal lahir 
beserta tugas dan wewenang di SMPLB 
Pangudi Luhur ini?” 
 
W: “Oh.. gitu. Kalau nama lengkap saya, 
Theresia Wara Susilatri. Eh mau saya 
ambilkan kertas tambahan mba?”  
ER: “Oh gak apa-apa, Bu. Saya pakai ini 
saja sekalian jadi catatan supaya tidak 
hilang. Hahaha.” 
 
W: “Panggilannya disini Ibu Wara. Uhmm, 
tempat tanggal lahir itu Magelang, 15 
September 1976. Eh bentar ya, Mba saya 
kasih tugas dahulu sama siswa yang ini.”  
 
ER: “Oh iya, Bu. Silahkan, Bu.”  
 
(Ibu Wara memberikan instruksi tugas 
kepada siswa SMA yang saat itu sedang 
mengikuti pelajaran tata boga.) 
 
ER: “hahaha. Oke, Bu. Tugas dan 
wewenangnya, Bu?”  
 
W: “Kalau tugas pokok itu saya memang 
mengajarnya tata boga tapi kelasnya saya di 
mix dengan Ibu Widya. Jadi, kalau tahun ini 
saya pegang 8 A dan 8 B terus kelas 10 A 
dan 10 B sama kelas 12 khusus penjurusan 
tata boga. Kalau tugas tambahannya, saya 
memang wali kelasnya Alim yang 8 A. 
hahaha”  

1. Informan W 

memperkenalkan diri.  
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ER: “Kalau Ibu kebetulan lulusan mana, 
Bu?”  
 
W: “Kalau saya S1nya itu kependidikan 
Sarjanawiyata Tamansiswa di Jogjakarta.”  
 
ER: “Sejak kapan ibu mulai mengajar di 
SMPLB Pangudi Luhur?”  
 
W: “hanya mengajar disini atau sebelum 
mengajar disini dihitung juga?”  
 
ER: “Oh, sebelum disini juga ada 
backgroundnya, Bu?”  
 
W: “Sebelum disini itu... malah sebelum 
wisuda, saya coba-coba hahaha. Di tempat 
asal saya itu, dari 2007. Uhmm bulannya 
kok saya lupa ya hahaha. Maret atau apa itu 
sampai 2011.”  
 
ER: “Wow, lama juga ya, bu.”  
 
W: “Iya, itu di sekolah Pangudi Luhur juga 
cuman normal.”  
 
ER: “Oh, PL Jogja ya, Bu ?” 
 
W: “PL..ikutnya itu Muntilan.”  
 
ER: “Oh..Muntilan.”  
 
W: “He’uhmm, di sana saya ngajarnya 
MULOK. Jadi, muatan lokal itu 
keterampilan boga busana.”  
 
ER: “Oh.. jadi busana juga ya, bu?”  
 
W: “He’uhmm, soalnya busana itu saya 
juga menguasai sedikit. Soalnya saya waktu 
SMK juga ambil busana, hahaha. Itu , terus 
saya pindah disini 2011 juga sampe 
sekarang.”  
 
ER: “Uhmm, berarti sudah kurang lebih 8 
tahun ya di sini, bu?”  

2. Informan W merupakan 

lulusan kependidikan dari 

Universitas Sarjanawiyata 

Tamansiswa Jogjakarta. 

 

3. Sebelumnya Informan W 

mengajar di sekolah normal. 
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W: “Ya, disini sudah lumayan 8 tahun 
Hahaha.”  

4. Informan W sudah 8 tahun 

mengajar di SMPLB dan 

SMALB Pangudi Luhur 

Jakarta. 

2. 

ER: “Uhm, kan Ibu background awalnya itu 
PL yang siswa normal kan Bu, itu ada 
kesulitan gitu gak sih, Bu waktu mengajar 
di sini?”  
 
W: “Waktu pindah ke sini itu... jujur terus 
terang mba, saya pertama kali itu gak 
nyangka banget. Karna memang waktu 
saya ngajuin lamaran ke PL pusat sana kan 
saya jadinya ngajar SLB nih. Waduh.. 
dalam hati saya itu gak punya basic apa-
apa. Pengalaman pertama saya mengajar di 
sini itu gak ada guru pendamping. Jadi 
langsung dimasukkan jleng gitu. Karena 
Ibu Widya ini waktu itu masih cuti karena 
kan masih Idul Fitri belum sampai ke sini. 
Sama kepala sekolahnya kan waktu itu Pak 
Bagyo, “Yasudah, Bu Wara kenalan saja 
dulu sama anak-anak” gitu kan. Saya 
ngomong anaknya gak masuk. Waktu 
anaknya ngomong, saya yang gak ngerti. 
Hahaha. Itu hampir satu minggu awal di sini 
itu pikiran saya mau pulang saja. Hahaha.”  

5. Informan W bercerita 

mengenai awal 

kepindahannya mengajar di 

SMPLB dan SMALB 

Pangudi Luhur Jakarta. 

 

6. Informan W merasa 

kesulitan dalam 

berkomunikasi pada masa 

awal mengajar. 

3. 

ER: “Hahaha. Karna stress mungkin ya, 
bu?”  
 
W: “Iya, betul karna stress dan gak ada 
basic sama sekali. Ngomong bagaimana. 
Bahasa isyarat yang gini-gini (sambil 
menggerakkan tangan) tuh di sini memang 
juga gak boleh dan saya juga gak tahu. Tapi 
ya.. Puji Tuhan, di sini itu ada program 
bimbingan untuk guru baru. Kemudian, 
dengan guru-guru yang senior itu juga saya 
banyak ikut latihan. Tanya-tanya dan 
beliau-beliau juga banyak ngasih masukan 
ke saya gitu. Ya...sampe hari ini Puji Tuhan, 
sudah bisa ngertilah sama anak-anak, 
cuman ya hitungan 8 tahun itu kalau terjun 

7. Bahasa isyarat baku tidak 

diperbolehkan digunakan 

oleh guru maupun siswa di 

SLB Pangudi Luhur.  

 

8. Informan W mendapatkan 

bimbingan dari Bruder dan 

guru-guru senior cara 

menghadapi dan mengajar 
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ke dunia pengajaran luar biasa ini kurang 
banyak sekali, mba. Hahaha. Kadang 
ya..kalo anak ada yang ngomong tapi saya 
gak paham itu jalan satu-satunya yang saya 
tempuh itu dengan model ditulis.”  
 
ER: “Uhmm, pakai kertas gitu ya berarti, 
bu?”  
 
W: “Iya, pakai kertas ditulis atau dengan 
istilahnya itu tutor teman sebaya. Jadi si 
anak itu ngomong ke temannya yang jelas. 
Lalu, teman yang ngomongnya jelas itu 
kaya kasih tau ke saya.”  

siswa penyandang 

disabilitas tunarungu. 

 

9. Informan W terkadang 

menggunakan kertas dan 

tutor teman sebaya sebagai 

media dalam berkomunikasi 

dengan siswa penyandang 

disabilitas tunarungu.  

 

10. Tutor teman sebaya 

adalah media dalam 

berkomunikasi siswa 

penyandang disabilitas 

tunarungu menyampaikan 

pesan kepada siswa lain 

yang dapat berbicara dengan 

jelas. 

4. 

ER: “Oh, begitu bu. Uhmm, berarti apa nih 
alasan dari Ibu Wara untuk tepat bertahan 
mengajar di SMPLB ini?”  
 
W: “di SLB ini ya, kalau alasan utama saya 
itu dari kecil bercita-cita jadi guru, 
kebetulan basic dari kedua orang tua itu kan 
guru juga. Jadi, ibu saya almarhum itu guru 
SD sedangkan kalau bapak saya itu sampai 
ke PS yaitu diatas tingkatan kepala sekolah 
SD. Jadi, dari almarhum Ibu itu pernah 
berkata apakah ada... kan kebetulan saya 
empat bersaudara dan saya yang paling 
bungsu.. jadi apakah ada dari keempat anak 
ini yang nantinya bisa melanjutkan cita-cita 
kita sebagia guru. Maksudnya ini bapak 
dengan ibu. Akhirnya Puji Tuhan, saya 
ambil S1nya kependidikan dan di sini itu 

11. Alasan utama Informan 

W tetap bertahan mengajar 

dikarenakan pesan kedua 

orang tua dari Informan W 

untuk melanjutkan cita-cita 

mulai sebagai guru.  

 

12. . Ketertarikan Informan 

W dalam mengajar siswa 

penyandang disabilitas 

tunarungu didasarkan pada 

berbagai pengalaman lucu 
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seperti yang awal tadi saya katakan. Itu 
bukan cita-cita saya sebetulnya di Jakarta 
ini. Karna dari dulu saya itu gak mau banget 
lah tinggal di Jakarta. Pikiran saya kan 
Jakarta itu bising, sibuk, macet, dan lain 
lain hahaha. Tapi ternyata kok malah saya 
kecemplung di situ. Terus dengan melihat 
anak-anak yang berkebutuhan khusus itu 
saya..hati saya itu lebih ke mereka. 
Mungkin dalam artian, gajinya kecil tapi 
saya itu tulus melayani mereka. Saya lihat 
anak-anak yang... ya bukannya munafik lah 
kerja kan biasanya cari uang gitu-gitu. Ya 
itu memang ada.. ya cuman tapi saya lebih 
ke kepengabdian aja mba. Melihat anak-
anak yang kadang diajak ngomong gak 
jelas, pengetahuannya cuman sedikit, ada 
pengalaman-pengalaman yang kadang 
kalau di orang normal biasa itu kayaknya 
apa ya..biasa gitu, tapi di sini itu menurut 
anak-anak itu sangat luar biasa. Misalnya 
mba, pernah dulu itu saya pegang kelas 9 itu 
ada tata boga. Ada anak yang namanya 
Jesslyn itu..”  
 
ER: “Oh..Jesslyn yang kacamata itu bukan, 
bu?”  
 
W: “He’uhmm, yang anaknya pintar.. eh 
bukan...Alim, apakah Jesslyn memakai 
kacamata?”  
 
A: “Iya memakai kacamata.”  
 
W: “Oh.. dulu kan tidak pakai, ya Alim. Iya, 
mba betul karna dulu sih enggak pakai 
hahaha. Jadi, itu kan anaknya pintar juga, 
dia itu pelajaran kan cepat nyambung. Jadi 
ini masalah sepele banget, mba. Dia itu 
sampai segede kemarin kelas 9, belum 
pernah namanya pegang daging ayam. 
Katanya jijik gitu.. dia bilang “Bu Wara, 
aku geli sekali..” lalu saya tanya apa di 
rumah dia tidak pernah memasak, Jesslyn 
menjawab tidak pernah karna selalu ibunya 
yang memasak dan dia juga tidak pernah 

dan  unik yang tidak biasa 

terjadi pada siswa normal. 
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bantu. Terus dia bilang “Ibu Woro, jujur 
baru hari ini aku pegang daging ayam” 
hahaha. ”  
 
ER: “Wah, jadi pengalaman lucu juga ya, 
bu? Hahaha.” 
 
W: “Iya, pengalaman lucu hahaha. Aduh.. 
ya ampun kalau di orang normal kan sepele 
banget kayak gitu, tapi apa ya.. di mereka 
yang anak-anak kayak gini tuh luar biasa 
banget gitu kan. Kemudian, nyalain 
kompor... ya berkaitan dengan pelajaran 
tata boga. Jadi, yang sepele-sepele itu yang 
di rumahnya sama sekali gak pernah 
megang, gak pernah melihat langsung 
barangnya seperti apa, itu ya.. bagi saya 
mereka bisa ngerti buat saya sudah sungguh 
luar biasa. Meskipun mereka 
menggunakannya belum 100 % sesuai 
dengan keinginan kita, ya paling tidak 
mereka sudah ngerti itu sudah jadi 
kebanggaan tersendiri buat saya sih kayak 
gitu. Hahaha.”  
 
ER: “Iya menurut saya lucu juga sih ya, 
bu.” 
 
W: “Iya, mba. Hahaha.”  

13. Kebanggaan tersendiri 

bagi Informan W saat siswa 

penyandang disabilitas 

tunarungu dapat memahami 

materi ajaran yang 

disampaikan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

ER: “Uhmm, jadi selama ini ibu mengajar 
ada gak sih bu kesan yang menarik ? selain 
dari pengalaman-pengalaman yang lucu itu, 
ada yang lain gak bu kesan menarik selama 
ibu mengajar tata boga khususnya ?”  
 
W: “Kesan yang menarik itu lebih ke tadi 
itu, pengalaman-pengalaman dari kegiatan 
praktik sehari-hari sama anak itu. Kalau 
menurut saya itu, uhmm, waktu... tapi lebih 
ke pengalaman ini sih, mba.” 
 
ER: “Iya, bu gak apa-apa. boleh ceritakan 
saja, bu.”  
 

14. Kesan menarik Informan 

W ketika mengajar berkaitan 

dengan pengalaman sehari-

hari pada proses 

pembelajaran tata boga. 

 

15. Keterbatasan siswa 

penyandang disabilitas 

tunarungu tidak 

menghambat mereka dalam 



 

B-8 

W: “ Untuk kelas 7 awal waktu kelasnya 
Alim ini menyalakan kompor itu pada 
takut-takut mba.” 
 
ER: “Kalau Alim ikut takut juga bu?” 
 
W: “Oh, kalau Alim enggak sih. Itu teman-
teman dari kelasnya itu yang nyalain 
kompor itu jauh-jauh banget jaraknya. 
Hahaha. Terus itu juga goreng dalam 
minyak panas. Itu juga ada pengalaman 
dulu. Harusnya gak boleh dimasukin ke 
minyak panas, eh malah dimasukin ya 
akhirnya meletus-meletus ada yang nyiprat 
gitu, mereka pada takut-takut dekat 
kompor. Lalu saya datang bilang “makanya 
perhatikan kalau Ibu Wara omong.”  Saya 
bilang gitu, terus saya bilang juga “kalau 
kamu asal-asal seperti itu, nanti bisa salah, 
nanti makanan yang kamu buat bisa gak 
enak.” Seperti itu sih paling mba. Hahaha. 
Ada juga kesan-kesannya itu, waktu ini 
saya dampingi lomba, mba. Saya juga 
menemukan ada anak yang kreatif namanya 
Nina. Sekarang dia sudah kelas 12. Waktu 
itu di sini memang gak ada pelajaran 
merangkai bunga. Tapi kebetulan ada 
lomba itu bikin bunga dari bahan bekas. 
Waktu itu, saya ambilnya pakai kelopak 
jagung atau kulit jagung itu. Saya juga 
cuman sama Nina sama-sama awam. Saya 
juga harus belajar tapi anak ini kreatif. Jadi 
saya kasih tau mba “coba cari di internet 
cara membuat.” itu dia udah cari sendiri 
gambar-gambarnya, youtubenya, dan terus 
di rumah juga dia langsung praktik 
membuat. Nah, gitu-gitu saya itu juga terus 
apa ya.. kepancing untuk belajar. Jadi, 
meskipun anak-anak ini tunarungu tapi 
mereka juga bisa berusaha dan berkreasi 
meski dengan caranya mereka sendiri 
seperti itu.” 

berkreasi dengan cara 

mereka sendiri.  

 

16. Kreatifitas siswa 

penyandang disabilitas 

tunarungu memacu 

Informan W untuk terus 

belajar. 
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6. 

ER: “Oh begitu, bu. Ibu Wara kebetulan 
sudah berapa lama kenal sama Alim?”  
 
W: “Kalau kenal banget sama Alim betul-
betul ini ya sejak Alim masuk ke SMP.. “Bu 
Wara, tahu Alim waktu SD ya? Tapi kenal 
dekat sama Alim baru SMP ya?” Kalau SD 
dulu hanya tahu Alim ya karna dia sering 
diajak bazaar, mba.” 
 
A: “Iya, betul bu.”  
 
ER: “Uhm..kira-kira tahun berapa itu, bu?” 
 
W: “SMP itu..2017 ya, Alim?”  
 
A: “Iya, 2017.”  
 
W: “Eh kok 2017? Eh iya betul-betul 2017 
ke 2018.”  

17. Informan W dan 

Informan A sudah saling 

mengenal sejak 2017. 

7. 

ER: “Oh, Alim SD juga disini ya, bu?”  
 
W: “Iya, disini juga dan sering ini, mba.. 
kalau ada bazaar, Alim sering diajak 
Bruder.. jadi maju ke mimbar waktu.. kalau 
misa kan setelah ada Romo...Nah si Alim 
ini diajak bruder. kemudian kayak 
memberikan kesaksian gitu meskipun aku 
anak tunarungu, tapi aku bisa bicara jelas. 
Alim disuruh baca puisi juga didepan umat 
katolik, ya Lim?”  
 
A: “Iya dulu”  
 
ER: “Oh, sedangkan Alim sendiri ini 
Muslim, benar tidak bu?”  
 
W: “Iya, dia Muslim. Hahaha.” 

18. Menurut Informan W, 

Informan A sudah memiliki 

keberanian berbicara 

didepan umum sejak SD. 

8. 

ER: “Wow keren banget. Ini Ibu sendiri 
kira-kira tahu gak gangguan penyebab dari 
keterbatasan pendengarannya Alim?”  
 
W: “Kalau secara pribadi, Alim kurang 
begitu tahu banget. Cuman ada yang bilang 
gangguan seperti itu kan memang ada yang 

19. Gangguan pendengaran 

pada siswa penyandang 

disabilitas tunarungu dapat 



 

B-8 

bawaan sejak lahir, ada yang bayi kena sakit 
panas, terus ada yang dia udah agak besar 
jatuh juga ada bisa pengaruh seperti itu.”   

terjadi sejak lahir, karena 

sakit, atau terjatuh. 

9. 

ER: “Menurut ibu, kepribadian dari Alim 
ini seperti apa sih, bu?” 
 
W: “Alim itu menurut saya... saya acungkan 
dua jempol, mba. Hahaha. Dia itu pintar, 
anaknya sopan banget, suka menolong 
temannya yang kalau dalam bahasa Jawa itu 
entengan. Jadi, kalau teman ada kesulitan 
dia langsung membantu. Meskipun gak 
diminta dia bantu.” 
 
ER: “Wah, berarti inisiatifnya itu tinggi 
banget ya, bu?”  
 
W: “Iya, mungkin juga udah terbentuk di 
keluarganya.” 

20. Menurut Informan W, 

Informan A adalah siswa 

yang pintar, sopan, dan 

memiliki tingkat inisiatif 

sosial yang tinggi.  

10. 

ER: “Kalau pengalaman menarik atau kesan 
menarik yang ibu rasakan waktu 
berkomunikasi dengan Alim sendiri itu apa, 
bu?”  
 
W: “Komunikasi sama Alim.. saya pertama 
begitu obrol sama Alim ya..tahu dengan dia 
sering diajak bruder kalo bazaar itu.. dia 
komunikasinya kan  jelas. Jadi, dia kalau 
kita omong lebih gampang menangkap 
maksud kita yang penting kita omong ke 
Alim itu jangan cepat-cepat. Pernah juga 
dia nanya “apa maksud Ibu karna kurang 
jelas?” Nah dia itu selalu begitu, kalau saya 
ngomongnya terlalu cepat, dia langsung 
ngerespon gitu. Beda kan mungkin dengan 
teman-temannya. Kadang ada yang seperti 
itu, kadang ada yang cuman diam, ada juga 
yang melakukan suatu tindakan tapi salah 
karena dia gak mudeng. Hahaha.” 
 
ER: “Uhm, jadi kalau Alim ini nanya lagi 
gitu ya ke Ibu kalau gak jelas maksudnya?” 
 
W: “Iya, nanya ulang dia. Dia berani 
bertanya, gak malu untuk bertanya dia itu.” 

21. Menurut Informan W, 

Komunikasi yang terjalin 

dengan Informan A terjalin 

secara jelas.  

 

22. Hambatan memahami 

pesan yang sering dialami 

oleh Informan A ketika 

berkomunikasi adalah 

pengucapan Informan W 

yang terlalu cepat.  

 

23. Informan A seringkali 

meminta pengulangan pesan 

apabila pesan yang pertama 

kali disampaikan tidak dapat 

dipahami. 
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11. 

ER: “Oh begitu. Nah, kalo sedang 
berkomunikasi dengan Alim ini Ibu Wara 
ada basa-basi dulu gak sih, bu sebelum 
menyampaikan isi kalimatnya?” 
 
W: “Tergantung ya, mba. Tergantung 
situasinya hahaha. Situasi yang 
mengharuskan saya basa-basi dulu itu 
ketika materi pembicaraannya berkaitan 
dengan perasaan atau hati, jadi ini saya 
lakukan untuk menjaga perasaan agar Alim 
itu tidak tersinggung.” 

24. Informan W terkadang 

melakukan basa-basi dengan 

melihat situasi terlebih 

dahulu sebelum 

menyampaikan isi pesan. 

 

25. Basa-basi dilakukan 

Informan W saat 

menyampaikan pesan yang 

personal agar Informan A 

tidak merasa tersinggung. 

12.  

ER: “Oh, begitu bu. Biasanya kalau awal-
awal kenal sama Alim itu ada pendekatan 
khusus gitu gak yang ibu lakukan biar 
komunikasinya lancar dengan Alim ini?” 
 
W: “Iya ada sih, mba. Karena apa ya.. Alim 
itu kan meskipun dia sekarang gak ketua di 
kelasnya, tapi dia lebih saya pandang dia itu 
kan bisa mengkoordinir teman-temannya 
juga, kemudian itu tadi dia menangkapnya 
lebih jelas. Jadi, anaknya ini bisa saya 
percaya karna dia tanggung jawab banget. 
Kadang, saya belum minta dia untuk 
melakukan ini itu, dia sendiri juga udah 
ngelakuin, mba. “Bu Wara, seperti ini 
ya?”. Seperti waktu pertama kali 
pembagian kelas itu, terus saya jadi wali 
kelasnya dia. Waktu itu saya mesti harus 
menyiapkan untuk bazaaar. Jadi, masak-
masak gitu, mba. Jadi, terpaksa kelas 8A 
saya gabung dengan kelas 8B, yang dipandu 
dengan guru lain tapi ternyata Alim juga 
sudah membuat struktur organisasi dan 
jadwal. Kemudian, dia kirim ke saya untuk 
nanya benar gak nya gitu.” 

26. Informan W melakukan 

pendekatan dengan 

Informan A agar komunikasi 

berjalan dengan lancar.  

 

27. Informan W 

memberikan kepercayaan 

kepada Informan A karena 

dapat bertanggung jawab 

atas seluruh tugas yang 

diberikan dan memiliki 

tingkat insiatif di kelas.  

13. 
ER: “Wah, mandiri banget ya, Alim. Kalau 
misalkan dalam berkomunikasi sama Alim 

28. Informan W tidak 

memiliki cara khusus ketika 
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itu ada cara tersendiri gak yang Ibu 
lakukan?” 
 
W: “Kalau saya sama Alim sih enggak, 
mba. Karena memang apa ya..sama Alim 
ini lebih jelas komunikasinya.. tapi ya kalau 
sama anak-anak tertentu ini ya kan ada juga 
kayak murid saya itu yang TK gak dari sini 
dan disini itu udah SMP ngomongnya itu 
ngecelap...saya juga setengah mati 
nangkepnya maksudnya ini apa. hahaha. 
Kan namanya guru ya harus bisa ngerti dia 
ngomongnya apa, yang seperti apa.. ya 
kalau seperti itu ya.. jalan satu-satunya yang 
saya lakukan itu ngomongnya lebih pelan-
pelan lagi, ngomongnya lebih jelas lagi, 
meskipun mulut saya pegel. Hahaha. Jujur 
ya mba.. waktu ngomong sama anak seperti 
kan...mulutnya itu kan bisa kaya merot-
merot gitu kan supaya lebih jelas lafalnya. 
Kalo suara lebih keras sih enggak, cuman 
diperjelas aja. Gerakan rahang ini kan 
utama. Walaupun pegal tapi memang 
seperti itu kan ya mau gimana lagi, mba. 
Hahaha. Sama dengan sistem saya, mba. 
ditulis atau dengan teman sebaya. Tutor 
teman sebaya namanya seperti untuk 
pelajaran dan keseharian sih, mba. Jadi, 
kalau ada temannya yang gak paham tapi 
dia belajar sama temennya yang mungkin 
lebih paham bisa jelasinnya itu kan boleh 
juga di sini.”  

berkomunikasi dengan 

Informan A.  

 

29. Kemampuan komunikasi 

Informan A lebih baik dan 

jelas daripada siswa lain di 

kelasnya. 

 

30. Ketika menyampaikan 

pesan, Informan W 

mengupayakan agar gerak 

bibir dilakukan secara pelan 

dengan lafal yang jelas agar 

siswa penyandang 

disabilitas tunarungu dapat 

mengerti.  

 

14. 

ER: “Biasanya kalau sedang berbicara sama 
Alim, pesan yang sering Ibu sampaikan itu 
apa aja ya, bu?”  
 
W: “Paling saya sih sering ngobrol cuman 
titip pesan kalau pas saya gak ketemu 
dengan teman-temannya kayak pergi-pergi 
kemarin itu saya suka titip pesan untuk 
menjaga dan mengawasi teman-temannya 
yang laki-laki karna dia mampu 
menghandle teman-temannya. Jadi, saya 
kasih kepercayaan seperti itu lah, mba.” 

31. Pesan yang sering 

disampaikan oleh Informan 

W kepada Informan A 

berkaitan dengan kegiatan 

dan keadaan siswa lainnya di 

kelas. 
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15. 

ER: “Uhmm, berarti ini Ibu ada perbedaan 
cara menyampaikan pesan ya antara ke 
Alim sama ke yang lainnya?” 
 
W: “Uhmm, ada bedanya juga, itu tadi 
kalau memang saya ngomong sama Alim 
itu sudah jelas, sudah oke ya sudah. Tapi 
kalau belum ada yang saya ulangi atau 
beberapa saya kasih contoh, mba.” 

32. Terdapat perbedaan cara 

komunikasi yang dilakukan 

Informan W terhadap 

Informan A dengan siswa 

lainnya.  

 

33. Informan W mengulangi 

penyampaian pesan dan 

memberikan contoh-contoh 

jika pesan yang disampaikan 

kepada Informan A dirasa 

kurang jelas. 

16. 

ER: “Biasanya pesan atau bahasa yang 
seperti apa sih bu yang dapat dimengerti 
oleh Alim?” 
 
W: “Biasanya untuk.. mungkin gak cuman 
Alim ya, kebanyakan anak-anak disini itu 
pesan yang singkat tapi padat. Kalau 
menggunakan bahasa yang istilahnya 
terlalu panjang atau bertele-tele pasti nanti 
mereka bingung. Lebih seringnya seperti 
itu. Kalau dulu ya pengalaman saya itu, 
saya sedang ngomong terus anak ada yang 
bilang “mulut kecil.” Lalu kemudian saya 
pikir, apa ya maksudnya itu..ternyata 
maksud mereka itu ngomongnya terlalu 
cepat. Hahaha, seperti itu mungkin istilah 
yang sering dipakai anak-anak di sini kalau 
bilang orang lain ngomongnya terlalu 
cepat.” 
 
ER: “Oh.. bisa juga mulut kecil itu gerak 
rahangnya kali ya, bu hahaha.” 
 
W: “Nah, iya itu bisa juga hahaha. Karna 
kan saya awal-awal ngajar di yang normal 
jadi kebawa mungkin. Tapi setelah disini itu 
kalau ngomong sama orang lain, jadi 

34. Informan W 

mengutamakan 

penyampaian pesan yang 

singkat dan padat dengan 

menggunakan kalimat yang 

tidak bertele-tele kepada 

Informan A serta siswa 

lainnya.  
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kadang kaya beda gitu, mba. hahaha. Cara 
ngomong yang pakai gerakan rahang mulut 
semua jadi kebawa kalo lagi ngomong sama 
orang normal, mba. hahaha.” 

17. 

ER: “Hahaha, bisa kebawa gitu ya, bu. 
Kalau misalkan ini bu lagi ngomong sama 
Alim suka pakai simbol atau isyarat gitu 
gak sih, bu?” 
 
W: “Oh ya, ada tapi lebih sedikit saya pakai. 
Misalnya kalau disini berkata guru itu 
mengepalkan kedua tangan terus kaya 
diantem .. apa di tos atas bawah gini, mba. 
Kalau cuman memasak atau makan kayak 
biasa pada umumnya sih, mba isyaratnya. 
Jadi, gitu-gitu yang simpel aja.. gak sampai 
yang kayak A,B,C,D gitu sih enggak ya, 
mba. Sama sekali enggak karna saya pun 
gak tahu dan disini memang dilarang.” 
 
ER: “karna mengutamakan si gerak bibir 
atau rahang itu ya, bu?” 
 
W: “Iya betul gerak bibir itu oral. Paling 
seperti kepala sakit ya pegang kepala terus 
ekspresinya kesakitan. Hahaha. Terus 
dingin ya, seperti biasa orang-orang bilang 
dingin. Gak yang secara umum di pakai 
SLB lainnya.”  
 
ER: “Jadi, simbolnya spontan gitu ya, bu?” 
 
W: “He’uhm, iya. Hahaha. Umum-umum 
lah istilahnya itu.” 

35. Informan W 

menggunakan isyarat umum 

dan spontan ketika 

berkomunikasi dengan 

Informan A dan siswa 

lainnya.  

 

 

18. 

ER: “Berarti, penggunaan isyarat tadi itu 
mempermudah ibu dalam berkomunikasi 
dengan Alim dan siswa lainnya ya, bu?” 
 
W: “Iya, isyarat itu lebih untuk 
memperjelas aja. Kalau meskipun sampai 
pakai isyarat begitu anak belum jelas ya 
saya pakai metode itu tadi yang menulis 
dipapan atau dikertas mba. Hahaha. Di sini 
sebisa mungkin jangan apa ya.. walau ada 

36. Isyarat umum yang 

dipergunakan oleh Informan 

W bertujuan untuk 

memperjelas isi pesan yang 

disampaikan kepada 

Informan A. 
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LCD tapi ya yang utama guru harus tetap 
menulis dipapan.” 
ER: “Oh itu jadi alasan di kelas masih 
menggunakan papan tulis kapur ya, bu? 
Soalnya kemarin saya observasi melihat bu 
Erika pakai papan tulis kapur, bu.  
 
W: “He’uhm, yang pakai karalink. Nah, ini 
belum dikasih padahal saya sudah minta. 
Hahaha. Jadi, ya pake white-board ini. 
Tetep guru di sini waktu pembelajaran itu 
menulis di papan tulis pakai huruf tegak 
bersambung. Karna setiap hari juga kami 
guru di sini diharuskan membuat laporan 
mingguan...misalnya hari ini kamis 
mengajar apa saja ditulis dalam laporan itu, 
terus dari jam 7 hingga jam 3 itu kegiatan 
apa saja ditulis di laporan itu pakai tulisan 
tegak bersambung dan itu dikumpulkan tiap 
minggunya.” 
 
ER: “Oh berarti sudah jadi budaya gitu ya, 
bu di sini?” 
 
W: “Iya, seperti itu. Hahaha.” 

37. Dalam proses 

pembelajaran di SLB 

Pangudi Luhur Jakarta, 

setiap guru diwajibkan untuk 

menuliskan berbagai materi 

pelajaran dipapan. 

19. 

ER: “Uhmm, kalau sedang berkomunikasi 
dengan Alim itu hambatan apa saja ya bu 
yang pernah ibu alami?” 
 
W: “Mungkin tertentu, kayak misalkan 
kata-kata baru atau pengetahuan baru yang 
memang di kosakatanya Alim itu belum 
pernah tahu, Nah itu. Atau mungkin seperti 
apa ya.. kalau kita ucapkan itu mirip tapi 
sebenarnya beda artinya atau kadang 
terbalik artinya. Seperti misalnya, pernah 
kan dulu saya berkata “telur puyuh”, 
mungkin saya ngucapinnya kurang jelas 
hingga ada anak yang nangkepnya itu 
“hah?telur busuk?” Hahaha. Lalu saya 
bilang bukan terus saya ulangi “telur 
puyuh” seperti itu.” 
 
ER: “Wah hahaha. Kadang-kadang bisa 
meleset jadi lucu juga ya, bu.” 

38. Hambatan saat 

berkomunikasi yang dialami 

oleh antara Informan W dan 

Informan A berkaitan 

dengan kosakata atau 

pengetahuan baru.  

 

39. Penggunaan kalimat 

kosakata yang mirip dapat 

membingungan siswa 

penyandang disabilitas 

tunarungu sehingga 

merubah makna pesan.  
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W: “Makanya itu hahaha. Kadang kebalik 
satu itu bisa merubah arti semua hahaha. 
Sama apalagi itu uhmm.. lemon jadi melon 
hahaha. Itu seperti kata-kata baru yang 
hampir mirip itu saja sih. Tapi nanti kalau 
setelah dijelaskan ya paham. Ada lagi 
waktu itu sedang saya jelaskan tentang 
kedelai, anak itu tulisnya keledai. Hahaha. 
Kadang-kadang kita udah spaneng mau 
marah tapi kalau lihat seperti itu jadi ketawa 
sendiri. Ya itu kadang gak jadi marah 
hahaha. Dari situ saya juga tersadar  kalau 
anak seperti ini harus menyampaikan 
kosakatanya dengan betul. Kata-kata yang 
belum mereka mengerti itu, kita harus 
jelasinnya, betul sampai dia benar-benar 
nangkep dan ngerti. Kadang kan ada anak 
tertentu, mba yang dia ngomong tapi gak 
tahu maknanya apa. Asal ikut ngomong 
temannya, tapi pas ditanya dia ngomong itu 
dia gak ngerti artinya.”  
  
ER: “Kok bisa gitu ya, bu?” 
 
W: “Iya, mba. Pernah kemarin ini sempat 
ada kejadian di kelasnya Alim, ada 
temannya yang bilang di whatsapp 
blablabla terus belakangnya pakai c*k. 
Kalau kita ngertinya kan itu bahasa yang 
kasar banget ya, mba. Lalu, saya tanya ke 
dia “kamu menulis ini apa maksud? Kamu 
tahu artinya?” terus dia jawab “oh, tidak, 
bu.” Kemudian, saya jelaskan saja bahwa 
itu kata-kata yang sangat kasar, jelek, tidak 
boleh dikatakan, dan jangan pernah 
diulangi lagi. Setelah saya kasih tahu, dia 
menjawab “Oh, maaf bu. Aku tidak tahu.”. 
Mungkin ada temannya berucap begitu lalu 
ikuti untuk disampaikan ke temannya, tapi 
dia sendiri gak ngerti makna katanya 
apakah sopan atau tidak, bagus atau 
tidaknya, jadi ya seperti itu.”  

 

 

40. Siswa penyandang 

disabilitas tunarungu 

seringkali tidak mengetahui 

baik atau buruknya makna 

kata yang diucapkan. 

20. 
ER: “berarti peran guru ini besar sekali ya 
bu dalam komunikasinya siswa 
tunarungu?”  

41. Dalam berkomunikasi, 

guru juga berperan 
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W: “Iya, betul jadi mengawasi. Apalagi kan 
anak-anak sekarang ada grup WA dengan 
wali kelasnya, mereka jadi sering 
mengingatkan satu sama lain kalau ada 
ujian atau tugas. Jadi secara otomatis nama 
saya dimasukkan kan jadi sering saya lihat 
mereka nulisnya apa. Kadang ya, ada yang 
nyambung, ada yang enggak, dan ada yang 
tidak ada yang nanya tiba-tiba jawab sendiri 
bilang “iya”, saya juga sendiri bingung apa 
maksudnya hahaha.  

mengawasi segala bentuk 

percakapan yang terjadi baik 

dengan guru atau dengan 

sesama siswa penyandang 

disabilitas tunarungu. 

21. 

ER: “Oh begitu, bu. Hahaha. Uhmm, 
kemarin saya sempat nanya ke Pak Tri 
mengenai klasifikasi atau tipe pada anak 
tunarungu. Nah ini, Ibu Wara apakah tahu 
Alim ini termasuk dalam tipe yang mana? 
Yang berat kah atau yang sedang kah? 
 
W: “Kalo Alim ini ringan sih ya, mba 
menurut saya. Uhmm, karena Alim ini lebih 
banyak ngerti, apa yang kita omong lebih 
banyak bisa menangkap. Jadi, kita gak 
terlalu sering mengulang-ngulang kalimat 
dan menjelaskan. Dan lebih cepat 
nangkepnya.  

42. Menurut Informan W, 

Informan A termasuk ke 

dalam tipe tunarungu ringan.  

 

43. Banyak pesan dari 

Informan W yang berhasil 

ditangkap secara baik dan 

dimengerti oleh Informan A 

sehingga tidak perlu banyak 

melakukan pengulangan.  

22. 

ER: “Memangnya kalau dengan anak-anak 
yang lain itu mengulangnya banyak banget 
ya, bu?”  
 
W: “Kalo di sini dengan anak lain itu 
pengulangan bisa sampai beberapa kali, 
mba. Hahaha. Biar paham, nah ini saya jadi 
keinget kata-kata bruder. Kalau disini 
menjelaskan sesuatu itu harus jadi milik. 
Kan dulu saya gak paham apa maksudnya 
jadi milik. Jadi, makin kesini saya makin 
paham artinya itu anak-anak itu harus 
benar-benar ngerti. Semisal, saya ngomong 
ini sekarang kemudian saya tanya lagi dia 
menjawabnya masih sama. Besok saya 
tanya lagi juga dia harus jawabanya masih 
lama, terus begitu berarti kalimat itu sudah 
jadi miliknya mereka. Jadi, mereka itu udah 
benar-benar ngerti dan paham. Kadang ada 

44. Dalam berkomunikasi 

dengan siswa penyandang 

disabilitas tunarungu sering 

terjadi pengulangan pesan 

agar siswa benar-benar 

mengerti maksud pesan 

 

45. Diperlukan pengulangan 

pesan secara pelan hingga 

sangat detail baik siswa 

penyandang disabilitas 
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beberapa anak yang baru saya omong, eh 
saya tanyakan lagi dia sudah lupa. Ada 
beberapa sih, mba yang seperti itu, 
digolongkan berat. Kadang kita harus 
mengulang sesuatu sampai detail sekali dan 
betul-betul pelan. Sampe misalnya waktu  
itu saya jelasin tentang sayuran. Itu 
memang yang paling bagus memang ada 
wujudnya langsung sayuran, ada 
gambarnya juga, ada tulisan, dan 
mengucapkannya juga jelas kayak gitu, 
mba.” 
 
ER: “Uhmm, itu untuk yang tipe berat ya, 
bu?” 
 
W: “Iya, tapi untuk yang ringan pun awal 
juga harus kaya gitu, mba. Jadi mereka 
betul-betul ngerti. Kecenderungan daya 
tangkap anak-anak seperti ini itu terkadang 
mudah lupa.”  
 
ER: “Uhmm, begitu ya bu.” 
 
W: “Iya, padahal kan mereka lebih ke 
pemata, lihat gerak bibir kita, membaca 
tulisan itu. Makanya kalau jelasin di kelas 
tanpa ada tulisan dan kita omongnya benar 
– benar jelas terkadang jadi salah sambung 
pengertiannya.”   

tunarungu dengan tipe 

ringan maupun berat. 

 

46. Kecenderungan daya 

tangkap siswa penyandang 

disabilitas tunarungu yang 

sering mudah lupa menjadi 

alasan pengulangan pesan 

oleh Informan W dan guru 

lainnya. 

 

47. Saat menyampaikan 

materi pelajaran di kelas, 

guru harus menjelaskannya 

melalui tulisan dan gerak 

bibir yang betul-betul jelas 

agar tidak salah pengertian. 

23. 

ER: “ Uhmm, nah kalau Alim ini biasanya 
ibu pengulangannya butuh berapa kali?” 
 
W: “ Paling 2 kali cukup sih sama Alim ini, 
mba dan dia juga akan memperhatikan 
banget.” 
 

48. Biasanya Informan W 

melakukan pengulangan 

pesan hingga 2 kali ketika 

berbicara dengan Informan 

A. 

24. 

ER: “Oh, baik, bu. Kalau berbicara dengan 
Alim ini apa perlu situasi tertentu, bu? 
kayak kelasnya atau tempatnya itu harus 
benar-benar sepi dari suara gitu, bu” 
 
W: “Oh.. enggak enggak. Paling kalau 
sedang berbicara masalah pribadi dan 

49. Informan W tidak 

memperhatikan situasi 

tempat ketika berbicara 

dengan Informan A, kecuali 
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masalah teman-teman kelas itu saat saya 
tidak ada sih, mba. Jadi, saya panggil Alim 
khusus gitu. Tapi lebih seringnya saya 
berbicara dengan Alim waktu ada teman-
teman ramai gitu sih.” 

saat membicarakan masalah 

pribadi. 

25. 

ER: “Uhmm, kalau dari Ibu sendiri cara 
mengetahui Alim itu udah paham maksud 
ibu itu gimana?” 
 
W: “Paling dibuktikan dengan tindakan 
Alim itu sendiri sih. Misal kaya saya kasih 
tahu untuk ingatkan teman kelas ada PR ini 
itu, nah dia langsung kasih satu atau share 
di grup WA kelas.   
 
ER: “Oh.. begitu, bu. kalau dari sisi 
pesannya.. maksudnya gimana cara ibu tahu 
kalo Alim itu udah mudeng isi pesan yang 
ibu sampaikan?”  
 
W: “Oh..kalau saya lebih melihat gerak-
gerik tubuh sama mukanya. Karna kalau 
saya melihat anak yang sudah mengerti 
maksud pesan saya itu dia menggerakan 
tangan “OK” gini, mba. Kaya isyarat kalau 
dia sudah tahu, lalu saya tanya lagi betul 
sudah mengertinya apa belum. Kalau 
misalkan, saya lihatnya itu dia kaya orang 
ragu-ragu biasanya belum jelas.” 
 
ER: “berarti dari  gerakan tubuh sama 
ekspresi wajah itu tadi ya, bu?” 
 
W: “Iya, betul, mba. Kalau saya seperti itu 
hahaha.” 

50. Pesan diterima dan 

dipahami dengan baik oleh 

siswa penyandang 

disabilitas tunarungu apabila 

mereka dapat memberikan 

umpan balik atau tanggapan 

melalui berbagai tindakan, 

ekspresi wajah, dan gerakan 

tubuh. 

26.  

ER: “Uhmm...biasanya kalau sedang 
berbicara dengan Alim itu apakah Ibu 
memperhatikan etika gitu bu?” 
 
W: “Iya juga sih, mba. Kalau sama teman-
teman yang lain juga iya. Biasanya kalo 
anak tertentu yang memang dia ngerti 
gurunya omong kan biasanya gini ‘iya-iya 
tahu’ tapi yang kurang, dalam artian tanda 
kurang kadang, malah mereka kan sering 

51. Informan W 

memperhatikan etika ketika 

berbicara dengan Informan 

A dan teman lainnya. 
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malah mainan sendiri, kayak asik sendiri 
gak fokus, di sini salah satu teknik itu  kan 
ada yang harus memfokuskan anak. 
Misalnya ada orang lewat, kalau kita cuek 
aja karena kita masih mendengar. Nah, 
kalau mereka terpecah kadang kalau merasa 
itu lebih menarik daripada gurunya, mereka 
akan hilang fokusnya. Jadi yang saya 
lakukan kadang meminta ‘hayo perhatikan 
bu Wara di sini bukan disana.’ Merekanya 
juga kadang jadinya tertawa malu gitu 
waktu ditegur. hahaha.” 
 
ER: “Kayak narik perhatiannya lagi ya bu?” 
 
W: “Iya, memang memfokuskan anak itu 
perlu banget disini, terus cara duduk bentuk 
setengah lingkaran atau “U” dan posisi 
gurunya  di tengah ya itu salah satunya ya 
biar semuanya itu kan melihat gurunya. Nah 
kalau di tata boga ini ya seperti ini lah, mba. 
karena darurat mba hahaha. Jadi, sekaligus 
saya ngasih teorinya, sekaligus mereka 
praktek masak kan nyiap-nyiapin gitu. 
Kurang strategis gitu memang.” 
 
ER: “Tapi ibu bisa menanganinya ya bu?” 
 
W: “Puji Tuhan sambil belajar mba hahaha. 
Karena itu tadi 8 tahun itu disini masih 
belum ada apa-apanya, mba. Tapi 
pengalaman selama 8 tahun mengajar disini 
membantu sekali mba buat saya untuk 
beradaptasi dan sabar sih mba buat paham 
pesan dari siswa.” 

52. Dalam proses 

pembelajaran, guru harus 

selalu berupaya untuk 

memfokuskan anak. 

 

53. Pengalaman selama 

mengajar membantu guru 

untuk beradaptasi dan sabar 

dalam memahami maksud 

pesan yang disampaikan 

penyandang disabilitas 

tunarungu.  

27. 

ER: “Berarti tadi yang soal hambatan 
berarti hambatan yang dari kosa kata 
anaknya ya bu? Kalau dari ibu sendiri 
pernah ngalamin hambatan gak bu dalam 
memahami pesan dari mereka?” 
 
W: “Iya pernah itu tadi mba, misalnya 
disampaikan kata-kata yang dia sendiri gak 
paham itu. Kadang saya minta coba 
diulang, kalo diulang tetap saya gak paham 

54. Hambatan 

berkomunikasi dapat 

Informan W diatasi dengan 

meminta pengulangan 

pesan, menuliskan pesan, 

atau meminta siswa lainnya 

menjelaskan isi pesan. 
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maksud mereka ya..minta mereka tulis, mba 
atau si anak itu ngomong ke temannya yang 
lebih jelas itu tadi.” 

28. 

ER: “Kalau di kelas gitu, ibu ngajak 
siswanya aktif gitu gak sih bu? Kalau 
komunikasi di kelas kan ada tipe-tipe gitu, 
ada yang gurunya ngomong terus, ada yang 
ngajak diskusi, atau ada yang membiarkan 
anaknya diskusi sendiri dan ibunya cuman 
ngeliatin, kalau di kelas tata boga ini 
gimana bu?” 
 
W: “Kalau saya pribadi sih kadang anak tak 
suruh diskusi, karena kelompok masak gini 
kan saya bikin bentuk kelompok, misalnya 
nyari resep di kelompoknya tak suruh nyari 
resep dulu, baru nanti kita masing-masing 
membahas. Ini sebenernya mereka kelas 
jurusan kemarin 4  orang mba, tapi yang 1 
ini dia kan kelas kursus, jadi dia kan 
sebenarnya udah lulus SMA, tapi karena 
merasa kosa-katanya kurang, ngobrol sama 
teman kurang pede, jadinya anak ini 
sekolah lagi, untuk menambah 
keterampilan. Dulu itu waktu awal-awal itu 
dia ikut di busana, terus merasa kurang 
nyaman, dia ikut di boga selama 2 tahun.” 
 
ER: “Yang cewek itu bukan sih?” 
 
W: “Bukan, di IT sekarang. Karena kelas 12 
ini dia pengen belajar IT, maka dia di IT, 
nah yang satunya lagi gak masuk, karena 
mungkin kecapekan kemarin rekreasi 
hahaha. Jadi yang sedang kelas ini ya.. dua 
anak ini tadi. Ada diskusi juga, ada kadang 
juga saya yang lebih banyak memberikan 
informasi, ada juga yang saya sering tanya 
jawab ‘ayo kalau menurut kamu seperti 
apa?’ saya cuman tulis jawaban dari 
mereka.” 
 
ER: “Berarti kayak sistem campuran gitu ya 
bu?” 
 

55. Informan W menerapkan 

komunikasi multi arah yang 

menyesuaikan dengan 

situasi pada saat proses 

pembelajaran. 
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W: “Iya.” 

29. 

ER: “Kalau misalkan Alim sendiri waktu di 
kelasnya ibu itu aktif gak sih bu? 
Maksudnya termasuk anak yang aktif 
bertanya kah, atau komunikasi kah?” 
 
W: “Iya termasuk aktif. Karena dulu di SD 
itu Nem nya tertinggi. ‘Dulu di SD Ujian 
Nasional Alim nilai paling tinggi betul?” 
 
(Peneliti mengacungkan kedua jempol 
untuk Alim) 
 
A: “Iya. Hahaha. Terima kasih.” 
 
W: “Seperti ini mba, jadi kita ngerespon 
apa, kadang-kadang dia langsung berkata 
berterima kasih gitu.” 

56. Menurut Informan W,  

Informan A merupakan 

siswa yang aktif terlibat 

diskusi pada saat proses 

pembelajaran. 

30. 

ER: “Berarti tadi waktu ibu berkomunikasi, 
alat yang benar-benar membantu ibu kertas 
itu ya bu kadang-kadang?” 
 
W: “Kadang-kadang, kalau itu sudah 
terpaksa banget, saking Saya gak mudeng, 
ya mau gak mau tulis itu.” 
 
ER: “Berarti ada alat lain gak sih bu selain 
itu?” 
 
W: “Paling gambar-gambar, tapi kalau 
gambar-gambar itu seringnya ke kelas 
khusus mba, bukan yang regular. Karena 
kalau kelas khusus itu tahun lalu ada. Jadi 
pelajarannya pun lebih banyak yang 
keterampilan. Jujur terus terang ya 
pengalaman saya kemarin ngajar kelas 
khusus, kemarin cuman ngajarin 4 benda 
piring, gelas, garpu, sendok makan, 4 jam 
gak selesai mba. Jujur terus terang.” 
 
ER: “Itu berapa anak bu?” 
 
W: “Kemarin itu dia campuran mba. Tapi 
dia di kelas khusus, sekitar 6 anak ngajarin 
hanya ngapalin ‘oh ini piring’, padahal 

57. Informan W juga 

menggunakan media gambar 

dalam menyampaikan 

materi pelajaran di kelas 

khusus. 
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gambar saya sudah print, tulisan sudah 
ditulis, bendanya juga ada, berkali-kali 
mba...jujur terus terang itu.” 
 
ER: “Itu tunarungu saja atau ada C nya 
kah?” 
 
W: “Tunarungu saja, C nya sebenernya ada 
1 anak, tapi udah keluar sih ini. Ada juga 
karena memang dia sudah usia, dan dia itu 
melewati jenjang SD. Karena usianya sudah 
terlampau tua dalam tanda kutip kalau dia 
itu masuk di SD, terlalu tua gitu kan 
istilahnya, ada yang lompat. Tahun lalu 
buat saya ‘aduh’ itu saja jam ngajar saya 
tabrakan mba sama yang kelas regular. Jadi 
ngajar yang kelas regular dari jam 7:40 – 
15:00, yang kelas khusus ini 10:55 sudah 
masuk sampai 15:00. Saya harus belah diri 
nah satu pihak, yang kelas khusus spesial 
banget mba hahaha.” 
 
ER: “Berarti yang satu harus ditinggal ya 
bu?” 
 
W: “Ya tetap mau gak mau saya tetap harus 
mendampingi juga, tapi kadang terus saya 
sambi hahaha. Jujur kalau saya keinget 
kayak gitu ya ampun berat banget. Cuman 
ngapalin 4 loh, dan barang itu kan sehari-
hari mereka pakai kan mba untuk makan ya 
piring gelas, garpu, sama sendok makan.” 
 
ER: “Berarti mereka gak tahu ya bu apa 
yang dia gunakan sehari-hari?” 
 
W: “Sulit, sulit banget memang” 

31. 

ER: “Kalau misalkan Alim sendiri ini, 
menurut ibu dia sudah ada basic 
kepercayaan dirinya gitu ya bu?” 
 
W: “Ada, sudah ada. Memang dari SD 
sudah kelihatan sih mba” 
 

58. Informan A sudah 

memiliki dasar kepercayaan 

diri yang sudah baik. 
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ER: “Karena sudah berani sudah disuruh 
baca atau apa gitu ya bu?” 
W: “Iya, disuruh itu juga mungkin 
lingkungan keluarganya juga membiasakan 
dia mandiri juga.” 
 
ER: “Berarti selain faktor dari sekolahnya 
sendiri, keluarga juga mendukung ya bu?” 
 
W: “Iya keluarga juga mendukung.” 

59. Selain faktor lingkungan 

sekolah, lingkungan 

keluarga dari siswa juga 

memengaruhi kepercayaan 

diri. 

32. 

ER: “Kalau misalkan dari proses 
pembelajaran ini ada kegiatan gak bu yang 
ibu lakukan khusus untuk mengembangkan 
atau mengasah kepercayaan diri anak-
anak?” 
 
W: “Paling itu aja mungkin di kelas lain ya, 
kalau kelasnya Alim sih belum begitu 
karena masih kelas awal kadang saya suruh 
maju ke depan kalau diskusi itu dia 
menyampaikan di depan muka teman-
temannya itu kan ada juga yang gak berani 
meskipun hanya dengan temannya. Ada 
yang takut, ada yang malu seperti itu. Ada 
yang takut salah. Kadang saya ‘salah tidak 
apa-apa itu namanya proses’ saya bilang 
seperti itu sih ulang-ulang. Kalau 
kepercayaan diri yang lain paling kalau ada 
kayak peringatan apa. Misalnya dari 
sekolah, dari TLO sampai SMA mau 
ngadain misalnya Natalan nih, atau Idul 
Fitri nih, biasanya sekolah sering ngadain 
pentas, misalnya kayak Idul Fitri itu 
misalnya dipilih untuk peragaan busana 
muslim ‘ayo siapa yang maju’. Kadang gak 
harus anak-anak yang menonjol, yang gak 
menonjol pun ‘ayo kamu, biar kamu berani, 
kamu bisa’. Terus lomba 17-an itu juga iya 
yang kayaknya anak ini ogah-ogahan 
kayaknya gak mungkin tapi saya dorong 
‘tidak apa-apa juara itu bukan nomor 1’ 
saya bilangin gitu, ‘yang penting 
pengalaman kamu merasa ‘oh aku pernah 
ikut gabung sama teman-teman’’ seperti itu 
sih mba.” 

60. Dalam mengasah 

kepercayaan diri siswanya, 

Informan W mengajak 

siswanya untuk berani 

tampil depan umum. 
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33. 

ER: “Berarti tolak ukur ibu di sini buat 
kepercayaan diri siswanya tuh yang penting 
berani ya bu?” 
 
W: “Berani iya, mau mencoba gitu.” 
 
ER: “Kalau misalnya udah berani, berarti 
mudah gitu ya bu?” 
 
W: “Iya lebih gampang. Karena memang 
ada yang anaknya itu kita lihat memang 
pintar, tapi ternyata penakut juga hahaha. 
Jadi kadang kita mau ngajuin ‘ini kamu ya, 
kamu bisa’ ‘takut malu’ hahaha kadang kan 
ada juga kayak gitu.” 
 
ER: “Oh ada juga ya bu?” 
 
W: “Iya ada juga seperti itu juga.” 
 
ER: “Oke bu mungkin pertanyaan untuk ibu 
segitu aja.” 
 
W: “Iya diteruskan sama Alim monggo 
silahkan.  

61. Menurut Informan W, 

Tolak ukur dari kepercayaan 

diri siswa adalah keberanian 

dari siswa penyandang 

disabilitas untuk tampil di 

depan umum.  
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OPEN CODING TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN 

 

PEWAWANCARA : Esa Riana 
NARASUMBER : Helena Sim ⏤ Siswi SMPLB Pangudi Luhur Jakarta  
HARI/TANGGAL  : Jumat, 18 Oktober 2019 
WAKTU  : 11.00 WIB 
TEMPAT  : Ruang Kepala Sekolah SMPLB/SMALB Pangudi Luhur 
 

No. Jawaban Coding 

1.  

ER: “Aku panggilnya Helen atau Ellen 
aja?”  
 
H: “Helen.” 
 
ER: “Oke, baik Helen. Boleh perkenalkan 
nama lengkap kamu?”  
 
H: “Nama lengkap aku Helena Sim.”  
 
ER: “He-le-na.”  
 
H: “Iya, Sim ya.” 
 
ER: “S, I, M ya?”  
 
H: “Iya, ya betul.”  
ER: “Biasanya dipanggil teman-teman 
apa?”  
 
H: “Helen, Kak.”  
 
ER: “Kalau boleh tau kamu lahirnya 
tanggal berapa?”  
 
H: “Tanggal 18 ya.”  
 
ER: “Tanggal 18 apa Helen?”  
 
H: “Mei 2006.”  
 
ER: “Kamu lahirnya dimana?”  
 

1. Informan H  

memperkenalkan dirinya.  

2. Informan H  telah 

bersekolah sejak tingkatan 

TLO atau sekarang disebut 

INDINI (Intervensi Dini).  
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H: “Di Jakarta?”  
ER: “Oh, di Jakarta ya. Kamu sejak kapan 
mulai bersekolah di SLB Pangudi Luhur 
ini?”  
 
H: “Sejak TLO.”  
 
ER: “Berarti dari kecil ya kamu 
bersekolah disini?”  
 
H: “(mengangguk) Iya kak.”  

2.  

ER: “Diajarkan apa saja selama 
bersekolah disini?”  
H: “Diajarin komunikasi, biasanya rutin 
belajar dan mengerjakan pelajaran tentang 
tulisan, bahasa dan wicara.”  
 
ER: “Oh, berarti diajarin wicara dari sejak 
SD ya?”  
 
H: “dari TLO kak.”  
 
ER: “Oh, dari TLO. Terus pas di SMP 
diajarin juga tidak?” 
 
H: “Diajari, Kak. Tapi di SMP tidak. Eh, 
ada wicara diajari oleh Bu Wina”  
 

3. Selama Informan H 

bersekolah di SLB Pangudi 

Luhur, ia diajarkan cara 

berkomunikasi. 

3.  

ER: “Oh, hahaha. Uhmm, ku mau nanya 
nih sejak kapan kamu tahu kalau kamu 
punya gangguan pendengaran?”  
 
H: “Sejak kecil kak, umur kira-kira 2 
tahun.”  

4. Informan H diketahui 

mengalami gangguan 

pendengaran sejak kecil dan 

baru diketahui saat berumur 2 

tahun. 

4. 

ER: “Oh, begitu. Uhmm, kalau menurut 
kamu kesan yang menarik selama 
bersekolah di SMPLB ini apa?”  
 
H: “Uhmm, kesan menarik?”  
 
ER: “Iya, Helen. Pengalaman apa?”  
 

5. Pengalaman menarik 

Informan H selama 

bersekolah di SMPLB adalah 

dapat berkomunikasi dengan 

teman dan guru-guru. 
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(Ibu Erika membantu menerjemahkan 
maksud pertanyaan peneliti)  
E: “Pengalaman apa yang membuat kamu 
suka belajar selama SMP ini?” 
H: “Oh, (mengganguk) bisa bareng 
temen-temen, bisa ngobrol, ya seru seru 
gitu.” 
 
E: “hahaha. Apa yang membuat seru?”  
 
H: “Uhmm, bisa main-main, bisa 
mengobrol itu.”  
 
E: “Oh, berarti tidak belajar ya? Hahaha”  
 
H: “Belajar lah. Hahaha”  
 
E: “Ya itu balik lagi bersama teman-
temannya. Hahaha.” 
 
ER: “Kalau sama guru-guru apa kesan 
yang menariknya, Helen?”  
 
H: “Uhmm...”  
 
E: “Pengalaman menarik bersama guru 
apa?”  
 
H: “Uhmm...”  
 
E: “Oh tidak ada ya? Hahaha”  
 
H: “Ada, bersama Ibu Erika.”  
 
E: “Senang tidak bertemu sama Ibu 
Erika?”  
 
H: “Senang, senang. Dengan semuanya 
juga senang.”  

5. 

ER: “Bu, apakah boleh nanya perihal sakit 
yang dialami Helen ke dianya?” 
 
E: “Ya boleh, mba. Silahkan”  
 
ER: “Kenapa kamu sering lemas?”  

6. Informan H diketahui 

memiliki kelemahan kondisi 

fisik yang mudah letih akibat 

darah rendah. 
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H: “Uhmm, engga itu cuman malas 
doang.”  
 
E: “Maksudnya sering sakit kenapa?”  
H: “Sering sakit? Oh itu waktu SD sering 
sakit karna kebanyakan makan uhmm 
McDonalds, jadi darah ku itu turun 
rendah.”  
 
E: “Terus kemarin kamu dua kali pulang 
karena sakit dan muntah.” 
 
H: “Iya betul itu karena kecapean atau 
merasa kurang tidur.”  
 
E: “Tapi tidak ada penyakit gitu?”  
 
H: “Engga, gak sakit. Selalu menjaga 
kesehatan, makan sayur banyak-banyak.”  
 
E: “Jadi, sering muntah-muntah kecapean 
dan tidak boleh kecapean ya?” 
 
H: “Iya, jadi merasa mual, rasanya mau 
muntah, akhirnya jadi muntah.”  
E: “kamu diet ya?”  
 
H: “aku gak diet.” 

6.  

ER: “Hahaha. Uhmm, selama kamu di 
SMP apa kamu aktif berorganisasi gak?”  
 
H: “Ikut OSIS.”  
 
ER: “Oh, bagian apa?”  
 
H: “Seksi kerohanian.”  
 
ER: “Oh, begitu. Alasannya mengapa kok 
bisa bergabung dengan OSIS?”  
 
H: “Uhmm, karena terpaksa. Hahaha” 
 
ER: “Loh kok terpaksa? Hahaha.”  
 

7. Informan H aktif 

berorganisasi dengan 

mengikuti OSIS. 
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E: “kan kamu sendiri yang memilih kok 
terpaksa. Hahaha.”  
 
H: “Iya memilih, tidak apa-apa biar 
berpengalaman menjadi OSIS gitu.”  
 
ER: “Berarti banyak temannya dong?”  
 
H: “Iya, dari SMP dan SMA.”  

7. 

ER: “Sudah berapa lama kamu mengenal 
Ibu Erika?”  
 
E: “Tahu Ibu Erika sudah sejak kapan?”  
 
H:  “Oh, sejak dua tahun, waktu SD.”  

8. Informan H sudah 

mengenal Informan E  sejak ia 

masih di sekolah dasar (SD), 

sekitar dua tahun yang lalu. 

8. 

ER: “Oh begitu, biasanya kalo bicara 
dengan Ibu Erika ngomongin apa aja?”  
 
H: “Biasanya ngomongin tentang 
pelajaran Bahasa Indo, masalah teman-
temanku dll gitu kak.”  
 
ER: “Uhmm, berarti sering curhat ya sama 
Ibu Erika?”  
 
H: “Iya, Kak. Sering”  
 
ER: “Curhat masalah pribadi juga gak 
Helen ? 
 
H: “Iya, kak.” 
 
ER: “Awal bisa dekat sama Ibu Erika itu 
bagaimaa Helen?  
 
H: “kenalan gitu sama bu Erika terus 
ngobrol-ngobrol seru sama Ibu Erika.” 

9. Informan H dan Informan E  

memiliki hubungan yang 

didekat.  

 

10. Informan H berbicara 

dengan Informan E  mengenai 

masalah akademik, 

pertemanan, dan masalah 

pribadi.  

9. 

ER: “Lalu, bagaimana cara Helen ketika 
berkomunikasi dengan Ibu Erika?”  
 
H: “Hmm, Jelas.”  
 
ER: “Uhmm, Helen suka bingung gak 
waktu Ibu Erika berbicara sesuatu?” 

11. Menurut Informan, 

komunikasi yang terjalin 

dengan Informan E  terjadi 

secara lancar.  
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H: “Ada, kadang-kadang.”  
 
ER: “Oh, kenapa itu?” 
 
H: “Karena Ibu Erika ngomongnya terlalu 
cepat. Aku kaya ‘hah? Tunggu Bu pelan-
pelan aku tidak mengerti jelas.’ Itu juga 
karna aku gak perhatikan Ibu Erika jadi 
aku berusaha fokus, makanya jadi 
mengerti omongannya Ibu Erika. 
Hahahah.  Sama minta diulangi gitu jadi 
Ibu Erika ngomong pelan-pelan, jadi jelas 
kak.”  
 

12. Terkadang Informan H 

merasa kesulitan dalam 

memahami perkataan 

Informan E  karena 

pengucapan yang terlalu cepat 

dan hilangnya perhatian saat 

proses komunikasi.  

 

13. Saat pesan yang 

disampaikan tidak jelas, 

informan meminta Informan 

E  mengulangi perkataannya 

secara pelan-pelan. 

10. 

ER: “Oh, seperti itu. Ada kesulitan gak 
waktu berbicara sama Ibu Erika?”  
 
H: “Gak, Lancar sih aku bicara. Kadang 
pakai isyarat, kadang langsung, kadang 
dua-duanya juga waktu ngomong ke Ibu 
Erika”   

14. Ketika berkomunikasi 

dengan Informan E , informan 

terkadang menggunakan 

kombinasi antara komunikasi 

oral dan isyarat spontan. 

11.  

ER: “Kalau berbicara sama Ibu Erika, 
kamu langsung menjawab atau berfikir 
sebentar dulu?”  
 
H: “Berfikir dulu baru nanti menjawab.” 

15. Ketika berkomunikasi 

dengan Informan H berfikir 

dan memperhatikan dengan 

saksama kemudian baru 

menjawab.  

12. 

ER: “Sebentar ya. Hahaha aku nulis dulu. 
Oke, ada pesan atau bahasa tertentu gak 
yang kamu tidak mengerti waktu Ibu Erika 
berbicara?”  
 
H: “Hmm bahasa?”  
 
E: “Apakah pernah ketika Ibu Erika 
ngomong tapi kamu tidak tahu artinya? 
Pernah tidak?”  

16. Seringkali beberapa 

kosakata yang rumit sulit 

dimengerti oleh informan, 

sehingga sering diartikan 

sebagai kata lain. 
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H: “Bahasa apa?”  
 
ER: “perkataan gitu.”  
 
E: “Seperti kosakata.”  
 
H: “Uhmm, gak tahu, lupa.”  
 
E: “Kaya apa ya? Tapi paham Ibu Erika 
ngomong waktu Ibu berbicara kata lain 
yang kamu tidak tahu?”  
 
H: “Misalnya, Uhmm pernah. Seperti 
konveksi, itu aku pikir Ibu bicara infeksi 
luka.”  
 
E: “Nah, paling ya itu tadi dari 
kosakatanya, sebenarnya konveksi tapi dia 
nangkepnya infeksi.”  

13. 

ER: “Cara Helen supaya tahu yang 
benarnya itu seperti apa?” 
 
H: “Caranya denger suara Ibu Erika lagi 
dan fokus ke perkataan mulut Ibu Erika, 
jadi ngerti gitu, kak. 

17. Dalam mengatasi 

hambatan kosakata, informan 

memfokuskan perhatiannya 

pada gerak bibir Informan E  

dan mencoba mendengarkan 

suara ujarannya.  

14. 

ER: “Waktu Helen berbicara dengan Ibu 
Erika, pernah pakai atau ada simbol atau 
isyarat gitu?”  
 
H: “Pernah.”  
ER: “Oh, waktu kapan itu?”  
 
H: “Uhmm, waktu kalau teman-teman 
yang berbicara tidak jelas, aku bantu Ibu 
Erika memahami apa yang teman-teman 
ngomongin.  
 
E: “Oh itu, tapi gak menjawab itu sih. 
Kadang dia ini membantu temannya yang 
gak tau, kemudian dia membantu jelasin 
ke teman-temannya.”  
 

18. Informan H  sering 

membantu temannya dalam 

memahami perkataan 

Informan E  pada saat proses 

pembelajaran. 

 

19. Informan H menggunakan 

isyarat umum yang bukan 

baku dalam berkomunikasi 

baik dengan teman atau 

dengan Informan E . 



 

B-9 

ER: “Oh begitu, Bu. Berarti dia pakai 
bahasa khusus gitu ya, Bu waktu bicara 
dengan temannya. Helen, kamu pakai 
kata-kata khusus ya waktu ngomong sama 
temen kamu? ”  
 
H: “Iya, Kak.”  
 
ER: “Simbolnya langsung atau kaya 
bahasa isyarat gitu?” 
 
H: “Iya, tapi isyarat cuman bisa A, B, C, 
D gitu. Beda dengan isyarat yang baku 
gitu.”  
 
E: “Oh, jadi cuman isyarat biasa bukan 
yang baku.”  

15. 

ER: “Oh, begitu ya, Bu. Uhmm, ada alat 
gak yang Helen gunakan ketika berbicara 
dengan Ibu Erika?”  
 
H: “Ada alat bantu dengar. Sering 
digunakan waktu berbicara.” 
 
ER: “Kalau di kelas, Uhmm ada alat yang 
digunakan untuk membantu berbicara 
dengan Ibu Erika?”  
 
E: “Hmm, maksudnya apakah pernah 
ketika Ibu Erika memberi contoh di kelas 
dan Helen tidak paham jadi ‘ini loh 
maksudnya, Bu.’ seperti itu bisa Helen 
menggambar atau menulis? Atau ketika 
Helen gak tahu konveksi kemudian 
memberi Ibu gambar sehingga dapat 
mengerti. 
 
H: “Iya, Ada. Di kelas pakai gambar dan 
beri contoh paling seperti itu.”  
 
ER: “Oh berarti Helen bukan yang ketika 
menyampaikan sesuatu itu harus sampai 
yang ditulis di kertas gitu ya, Bu?” 
 

20. Informan H menggunakan 

alat bantu dengar dalam 

berkomunikasi sehari-hari 

dengan Informan E . 

 

 

21. Pada proses pembelajaran 

di kelas, informan 

mengatakan bahwa Informan 

E  pernah menggunakan 

gambar melalui powerpoint 

dalam menjelaskan sebuah 

makna kosakata. 
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E: “Sejauh ini sih, Gak sampai seperti itu. 
Karena itu tadi ngomongnya sudah 
lumayan jelas.”  

16. 

ER: “Hmm..apakah ketika berbicara 
dengan Ibu Erika dan guru lain Helen 
menggunakan sopan santun?”  
 
H: “Iya, contohnya kaya menyapa saja 
gitu “selamat pagi, bu” dan lain lain.”  

22. Informan H 

memperhatikan etika ketika 

menyapa atau berbicara  

dengan Informan E dan guru 

lainnya. 

17. 

ER: “Oh seperti itu.. kalau berbicara 
dengan Ibu Erika atau guru lain apakah 
perlu tempat yang sepi supaya bisa 
berbicara dengan lancar?”  
 
H: “Hmm, gak perlu tempat sepi, ramai 
gak papa.” 

23. Informan H tidak 

memerlukan tempat sepi 

untuk dapat berkomunikasi 

dengan Informan E maupun 

guru lainnya.  

18. 

ER: “Oh begitu, Bu. Helen, waktu di kelas 
apakah kamu aktif berdiskusi dengan Ibu 
Erika?”  
 
E: “aktif kaya jawab-menjawab gitu, 
Helen.”  
 
H: “Uhmm, tidak. Eh, Aktif. Ikut 
menjawab terus karena teman-teman tidak 
menjawab, jadi aku mengajak ‘ayo teman-
teman menjawab’.  

24. Informan H aktif 

berdiskusi di kelas bersama 

Informan E .  

 

25. Informan H sering 

mengajak siswa lainnya untuk 

aktif menjawab pertanyaan 

yang disampaikan oleh 

Informan E . 
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OPEN CODING TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN 

PEWAWANCARA : Esa Riana 
NARASUMBER : Alim Syaifuddin ⏤ Siswa SMPLB Pangudi Luhur Jakarta 
HARI/TANGGAL  : Kamis, 24 Oktober 2019 
WAKTU  : Pk.14.00 
TEMPAT  : Ruang Praktik Tata Boga SMPLB/SMALB Pangudi Luhur 
     Jakarta. 
 

No. Jawaban Coding 

1. 

ER: “Baik, ini aku lanjut ke Alim ya, 
sebelumnya kan sudah tanya-tanya 
melalui whatsapp nih, jadi aku lanjut ke 
pertanyaan selanjutnya ya.”  
 
A: “Oh. Oke, kak.” 
 
ER: “Jadi, Alim sudah berapa lama 
mengenal Ibu Wara?” 
 
A: “3 tahun. Jadi saya kan datang ketemu 
bu Maria lalu melihat bu Wara. 
Kemudian, saya tanya ke bu Maria ‘itu 
siapa Bu?’ terus bu Maria jawab kalau itu 
bu Woro.” 
 
W: “Jadi 3 tahun itu dihitung dari SD kelas 
6, yaa mba.” 
 
ER: “Uhm, Berarti dari 2016 ya?” 
 
A: “Uhm, bukan tepatnya dari 2017 
semester 2.” 

1. Informan A menceritakan 

awal perkenalan dengan 

Informan W.  

2. 

ER: “Biasanya, bagaimana cara Alim 
berkomunikasi, berbicara dengan bu 
Wara?” 
 
A: “Kalau bicara ya pelan-pelan, kak.  
kalau bu Wara bicara cepat minta tolong 
ulang-ulang.” 

2. Saat berkomunikasi dengan 

Informan W, Informan A 

berbicara secara perlahan.  

 

3. Jika dalam Informan W 

menyampaikan pesan secara 

cepat, Informan A meminta 
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pengulangan penyampaian 

pesan. 

3. 

ER: “Kalau berbicara dengan bu Wara, 
kesulitan apa yang Alim alami?” 
 
A: (menunjukkan ekspresi kebingungan)  
 
W: “Kalau Alim sedang obrol sama bu 
Wara, kesulitan apa Alim berpikir sulit 
apa tidak tahu bu Wara ngomong apa?” 
 
A: “Oh, kesulitan paham kalo kata rumit 
jadi ketika tidak tahu kata-kata, kemudian 
aku bertanya ‘apa itu?’ terus bu Wara 
perjelaskan kata-kata itu.” 
 
ER: “Lebih ke kosa kata nya ya bu?” 
 
W: “Iya seperti saya tadi bilang lebih ke 
kata-kata baru yang dia gak ngerti 
hahaha.” 
 
ER: “Berarti pelajaran di sini itu kosa 
katanya yang simpel-simpel ya bu?” 
 
W “Iya karena saya ngerasainnya anak 
tunarungu itu perolehan bahasanya lebih 
sedikit. Karena ada hambatan 
pendengaran itu, makanya itu yang 
menghambat dia kalau dibanding teman-
temannya yang umum lebih cepat 
ngangkat, lebih banyak mereka 
menghapal kosakatanya gitu.” 
 
ER: “Berarti Alim yang termasuk kosa-
katanya lumayan ya bu?” 
 
W: “Lumayan iya hahaha. Kalau menurut 
saya pintar sih dia hahaha.” 
 
ER: “Kalau Alim sedang berbicara 
dengan bu Wara, waktu memahami pesan 
itu ada yang sulit? Ada gangguan atau 
tidak?” 

4. Hambatan yang dialami 

oleh Informan A dalam 

memahami pesan Informan W 

terletak pada kecepatan 

pengucapan dan  kosakata 

baru yang tidak dimengerti 

oleh Informan A.  

 

5. Siswa penyandang 

disabilitas tunarungu sulit 

mengerti pesan dengan 

kosakata yang rumit. 

 

6. Hambatan pendengaran 

siswa penyandang disabilitas 

tunarungu menyebabkan 

perolehan bahasa yang lebih 

sedikit dibanding siswa 

normal lainnya. 
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W: “Kalau bu Wara menyampaikan 
pesan, Alim ada kesulitan atau gangguan 
atau tidak selain kosa kata, misalnya 
kata-kata baru, apakah ada yang lain 
Alim terganggu, tidak tahu?” 
 
A: “Hmm, sering itu dua-duanya tentang 
kosakata baru dan omong terlalu cepat.” 
 
W: “Sama bu Wara atau sama guru yang 
lain?” 
 
A: “Semua sama. Kata baru jika aku 
tidak mengerti ku tanya ‘apa itu’.” 

4. 

ER: “Kalau suara gitu?” 
 
W: “Kalau sama bu Wara, suara itu jelas 
atau tidak?” 
 
A: “Kalau suara saya tidak paham. Hanya 
mengerti yang diomong lewat oral.” 
 
W: “Omong oral. Anak-anak tunarungu 
jadi mengandalkan gerak bibir dari guru 
itu berkata apa.” 

7. Informan A mengandalkan 

indra visual untuk melihat dan 

membaca pesan melalui gerak 

bibir Informan W.  

5. 

ER: “Kalau misalkan selain kosa kata, 
kalau ekspresi wajah itu kadang 
menunjukkan mengerti tidak?” 
 
W: “Kalau mungkin bu Wara omong, tapi 
Alim tidak memperhatikan mulut bu 
Wara berkata, tapi lebih ke wajah atau 
gerakan tubuh bisa mengerti? misalnya 
bu Wara marah itu kamu tahu tidak?” 
 
A: “Tahu.” 
 
W: “Bu Wara senang, kamu bisa 
menangkap atau tidak?” 
 
A: “Bisa, Iya.” 
 
ER: “Selain dari gerak bibir, berarti 
ekspresi wajah juga membantu ya bu?” 
 

8. Selain gerak bibir, ekspresi 

wajah dan gerakan tubuh 

membantu Informan A dalam 

berkomunikasi dengan 

Informan W. 
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W: “Iya, mbak lewat ekspresi wajah.” 
 
A: “Oh sama sambil berkata, sambil 
gerak-gerak tangan dan tubuh lebih 
paham.” 

6. 

ER: “Oh jadi ada gerakan tubuh ya. Ada 
bahasa isyarat tidak yang dipakai Alim 
waktu berbicara dengan bu Wara?” 
 
A: “Bahasa isyarat tidak pakai. Tapi pakai 
isyarat biasa seperti kotak, bulat 
(menggerakkan tangan membentuk 
bentuk kotak dan bulat).” 
 
W: “Iya jadi, kalau bahasa isyarat baku 
tidak ada, tidak pakai, mungkin hanya 
isyarat normal untuk tadi memperjelas, 
misalnya kotak kadang kita begini 
(menggerakkan tangan membentuk 
bentuk kotak). Tapi kalau huruf A yang 
gini-gini gitu, saya juga gak tahu, dan di 
sini memang gak dibolehin ya secara gak 
langsung enggak mempelajari itu.” 

9. Informan A tidak 

menggunakan isyarat baku, 

namun hanya isyarat umum 

dalam berkomunikasi dengan 

Informan W.  

 

10. Isyarat umum digunakan 

Informan A untuk 

memperjelas makna pesan.  

7. 

ER: “Ada alat gak yang digunakan Alim 
waktu berbicara ibu? Alat kayak pakai 
kertas, atau menulis di kertas?” 
 
A: (menunjukkan ekspresi kebingungan)  
 
W: “Kalau misalnya bu Wara 
menjelaskan atau Alim tidak tahu 
maksudnya, sering menulis di kertas ‘apa 
maksud? Tidak tahu coba tulis.’ Sering 
atau tidak pakai tulisan kalau tidak 
paham?” 
 
A: “Oh, pakai kertas pernah dulu kelas 
7.” 

11. Informan A pernah 

menggunakan media kertas 

dan tulisan dalam 

berkomunikasi dengan 

Informan W.  

 

8. 

W: “Ya, karna pernah kelas tujuh Alim 
omong belum jelas ya.” 
 
ER: “Yang belum jelas Alim atau bu 
Wara nya?” 
 

12. Hambatan dalam 

berkomunikasi seringkali 

terjadi pada kedua belah 

pihak.  



 

B-10 

W: “Kadang dua-duanya hahaha. Kadang 
Alim belum jelas jadi saya belum ngerti 
Alim maksudnya apa atau kadang 
kebalikan.” 
 
ER: “Alim juga gak ngerti maksudnya 
ibu ya bu? hahaha. Berarti kalau gitu ibu 
ulangi lagi ya bu?” 
 
W: “Iya betul mba.” 

9.  

ER: “Kalau dikelas Alim aktif tidak 
berbicara dengan bu Wara?” 
 
W: “Misalnya bu Wara bertanya saat di 
pelajaran, Alim menjawab, atau Alim 
tidak tahu, kemudian Alim bertanya?” 
 
A: “Sering, ikut tanya jawab dengan Ibu 
Wara” 
 
ER: “Apakah Alim sering juga 
membantu teman kalau teman tidak 
mengerti?” 
 
A: “Iya, sering kak. Jadi saat teman-
teman tidak mengerti tapi aku mengerti, 
lalu beritahu ke bu Wara kalau teman-
teman tidak mengerti.” 
 

13. Saat proses pembelajaran, 

Informan A aktif terlibat 

diskusi dan tanya jawab 

dengan Informan W.  

 

14. Informan A seringkali 

membantu siswa lainnya yang 

mengalami kesulitan dalam 

memahami pesan dari 

Informan W.  

10. 

ER: “Ketika Alim berbicara dengan Ibu 
Wara atau guru lainnya apakah 
memperhatikan sopan santun?”  
 
A: “Iya kak.Memberi salam dengan benar 
kepada guru, mengetuk pintu dan permisi 
ketika ingin masuk kelas, gitu-gitu saja, 
kak.” 

15. Informan A 

memperhatikan etika ketika 

berkomunikasi dengan 

Informan W atau guru 

lainnya. 

11. 

ER: “Hmm, berarti semacam minta izin 
gitu ya, kalau ngomong sama Ibu Wara 
atau guru lainnya apakah perlu tempat 
sepi?”  
 
A: “Tidak perlu, kak. Bicara di tempat 
ramai tidak masalah.”  

16. Tempat ramai tidak 

menganggu proses 

komunikasi antara Informan 

A dengan Informan W atau 

dengan guru lainnya. 
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ER: “Oh seperti itu, berarti ramai tidak 
apa-apa ya?”  
 
A: “tidak, kak.”  
 
ER: “Oke..deh baik Alim dan Bu Wara 
mungkin segitu saja cukup. Terima kasih 
banyak Ibu Wara dan Alim.” 
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OPEN CODING TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN 

 

PEWAWANCARA : Esa Riana 
NARASUMBER : Yohanes Tri Pamadi – Kepala Sekolah SMPLB/SMALB  
     Pangudi Luhur Jakarta 
HARI/TANGGAL  : Senin, 14 Oktober 2019 
WAKTU  : Pk. 08.39 WIB 
TEMPAT  : Ruang Kepala Sekolah SMPLB/SMALB Pangudi Luhur  
     Jakarta. 

No. Jawaban Coding 

1.  

ER: “Jadi, boleh perkenalkan nama 
Bapak beserta tugas dan wewenang di 
SMPLB Pangudi Luhur ini?”  
 
Y: “Ya, jadi saya Yohanes Tri Pamadi, 
kepala sekolah di SMPLB dan SMALB 
Pangudi Luhur dari kelas 7, 8, 9 untuk 
yang SMP dan kelas 10, 11, 12 untuk 
yang SMA.  
 
ER: “Uhmm.. jadi untuk tugas serta 
wewenang Bapak di sekolah ini?” 
 
Y: “Kewenangan saya karna sebagai 
kepala sekolah tuh, hmm mengatur dan 
juga memberikan pelayanan serta 
koordinasi supaya pembelajaran 
berlangsung dengan sebaik-baiknya, 
terutama untuk anak ya. Supaya anak-
anak bisa belajar  dengan sebaik-baiknya 
kita memberikan pelayanan yang 
terbaik, mengkoordinir teman-teman 
guru untuk dapat mengajar dengan 
baik.” 

1. Narasumber menjabat 
sebagai kepala sekolah di 
SMPLB/SMALB Pangudi 
Luhur Jakarta.  
 
2. Informan bertugas 
memberikan pelayanan dan 
mengoordinasikan guru-guru 
agar proses pembelajaran 
berlangsung dengan lancar.  

2.  

ER: “Baik, Pak. Yang pertama, menurut 
Bapak, apa sih kesan yang menarik 
selama Bapak mengajar di SMPLB 
Pangudi Luhur ini?”  
 
Y: “Uhmm, yang menarik di sekolah kita 
adalah di Pangudi Luhur itu kita 
mengajarkan bahasa oral pada anak 

3. Proses pembelajaran di 
SLB/B Pangudi Luhur 
berfokus pada pengajaran 
yang disampaikan secara 
verbal melalui bahasa oral 
atau lisan pada anak 
tunarungu sehingga tidak 
menggunakan bahasa isyarat. 
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tunarungu. Jadi, sesuatu yang menurut 
saya berbeda dengan yang lain ya. 
Karena pada umumnya, mereka 
melakukannya dengan isyarat tapi disini 
tidak menggunakan isyarat jadi 
tantangan tersendiri untuk bisa 
memberikan layanan bahasa kepada 
anak-anak.”  

3. ER: “Uhmm, kalau pada saat 
berkomunikasi dengan siswa tunarungu 
itu kesan yang menarik menurut Bapak 
itu apa?” 
 
Y: “Utamanya mereka itu jujur, polos ya 
dan biasanya yang muncul pada kosakata 
pertama itu adalah kata inti pesan. Jadi, 
tuh struktur kata dan kalimat terkadang 
menjadi nomor dua dan kata intinya 
yang pertama. Jadi, sebetulnya kita itu 
mudah untuk komunikasi kalau udah 
menangkap pesan apa yang dikatakan 
sebagai intinya, tapi kadang-kadang 
ungkapan dari kata-kata intinya pun 
tidak jelas, sehingga kita harus meraba-
raba dan mengira-ngira mengenai apa 
maksudnya serta meyakinkan apakah 
betul yang kita tangkap maksudnya, 
kemudian kita tanya lagi ke dia. Jika 
sudah benar ya, percakapan selesai, tapi 
kalau belum kita kan harus dan jangan 
sampai memberikan tanggapan yang 
keliru.  
 

4. Kosakata pertama yang 
secara singkat disampaikan 
oleh siswa tunarungu 
merupakan inti pesan dalam 
pembicaraan dengan mereka. 
 
5. Saat berbicara, siswa 
tunarungu menggunakan 
kosakata pertama sebagai inti 
kalimat dan terkadang tidak 
memperhatikam struktur kata.  
 
6. Guru sebagai komunikator 
harus menyakinkan apa yang 
menjadi maksud dari pesan 
yang disampaikan oleh siswa 
tunarungu sehingga terhindar 
dari pemberian tanggapan 
yang keliru.  

4.  ER: “Oh begitu...okay, Pak. Jadi secara 
umum itu dalam kesehariannya, 
bagaimana sih Pak cara guru disini 
berkomunikasi dengan siswa 
tunarungunya?”  
 
Y: “Uhmm.. untuk guru disini 
mengajarkannya karna sifatnya oral ya, 
oral itu bagi kita yang mendengar ya, 
oral kan menggunakan telinga, mulut, 
dan mata kita. Akan tetapi, untuk 
komunikasi mereka fungsi utamanya 

7. Secara umum, guru 
berkomunikasi secara verbal 
kepada siswa tunarungu 
dengan menggunakan telinga, 
mulut dan mata. 
 
8. Siswa tunarungu 
menggunakan indera 
penglihatan atau visual dalam 
berkomunikasi. 
 



 

B-11 

pada mata, telinganya kurang berfungsi 
lagi, jadi mereka harus secara visual 
melihat wajah kita, gerakan bibir kita, 
mimik kita akan dia lihat melalui 
wajah...” 

9. Dalam berkomunikasi, 
siswa tunarungu juga 
memperhatikan ekspresi dari 
wajah komunikator. 

5. ER: “Oh..lewat ekspresi wajah ya, 
Pak?”  
 
Y: “Ya ekspresi tadi terlihat, gerak 
mimik kita terlihat gerakan atau getaran 
alat ucap kita itu akan diperhatikan 
sebagai sarana untuk oralnya itu tadi.”  
 
ER: “Oh berarti indera penglihatan atau 
secara visual apa yang nampak dari 
wajah dari komunikator itu sangat 
menentukan komunikasi yang 
berlangsung ya, Pak.”  

10. Siswa tunarungu 
memperhatikan gerakan atau 
getaran dari alat ucap 
komunikator dalam 
berkomunikasi. 

6.  Y: “Iya, sangat menentukan. Makanya di 
setiap ruang sekolah kita kan terang, 
karena itu .. “  

ER: “Oh karna itu salah satu kunci 
utamanya ya, Pak?”  

Y: “Iya itu, karena kalo ngak terang kan 
anak gak bisa melihat gerak bibir kita 
yang terlalu cepat, gitu.”  

11. Salah satu faktor yang 
mempengaruhi proses 
komunikasi antara guru dan 
siswa adalah pencahayaan 
ruangan kelas. 

7. ER: “oh gitu ,Pak. Uhmm, pada saat di 
kelas, setiap guru itu apakah mengajak 
siswanya untuk aktif berkomunikasi gitu 
gak, Pak? Terutama pada saat 
pembelajarannya, Pak.” 
 
Y: “Ya, kalo disini pembelajaran 
pertama minimal lima menit itu 
percakapan. Jadi, percakapan secara 
bebas ya, di mana anak mengungkapkan 
apa idenya, apa isi hatinya mungkin. 
Setelah ada percakapan dulu, kemudian 
jika istilahnya sudah nyambung atau 
secara hati sudah enak, baru kita masuk 
ke materi pembelajaran dan itu pun 
masih tetap dengan percakapan atau oral, 
ya.” 

12.  Sebelum memulai proses 
pembelajaran, guru mengajak 
siswa aktif berkomunikasi 
melalui percakapan bebas 
secara oral.  
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8.  ER: “Uhmm, pada saat berkomunikasi 
pada ada simbol tertentu yang digunakan 
guru untuk mempermudah komunikasi 
dengan siswanya, Pak?  
 
Y: “Ya, kalau simbol-simbol baku gak 
ada.” 

13. Proses komunikasi yang 
terjadi antara guru dan siswa 
tidak menggunakan simbol 
baku atau bahasa isyarat 
baku. 

9. ER: “Oh berarti kalo bahasa isyarat itu 
gak  ada ya, Pak?” 
 
Y: “Kita simbolnya itu simbol-simbol 
yang spontan aja, yang sesuai dan mirip. 
Ya, semacam body language lah. Jadi, 
gerakan dari body kita yang 
menunjukkan bahasanya kita gitu, tapi 
yang bakunya kayak ‘a’, ‘b’, ‘c’ isyarat 
itu kita tidak menggunakan.” 
 
ER: “Jadi, simbolnya ini untuk 
mempertegas pengucapan dari bibirnya 
ya, Pak?”  
 
Y: “Ya, betul. Jadi, supaya anak-anak 
lebih mengutamakan melihat gerakan 
bibir, bukan melihat percakapan tangan, 
yang simbol-simbol baku atau isyarat 
baku gitu kita tidak menggunakannya.” 

14. Proses komunikasi antara 
guru dan siswa hanya 
menggunakan simbol spontan 
dengan menyesuaikan pada 
ucapan yang disampaikan.  
 
15. Terdapat penggunaan 
non-verbal bahasa tubuh 
dalam komunikasi antara 
guru dan siswa tunarungu 
untuk mempertegas ucapan 
verbal.  
 
16. Komunikasi antara guru 
dan siswa mengutamakan 
gerakan bibir.  

10. ER: “Uhmm, pada saat berkomunikasi 
juga ada alat tidak, Pak atau media yang 
digunakan oleh guru dalam proses 
belajar untuk mempermudah 
komunikasinya.”  
 
Y: “Anak mesti memakai alat bantu 
dengar juga. Karena alat bantu dengar itu 
juga digunakan walaupun tidak 100% 
menjadi anak itu mendengar, tetapi 
memiliki tambahan dari penglihatannya. 
Jadi, misalnya melihat ini gerakan bibir 
antara ‘pa’ ‘ma’ itu kan hampir sama tapi 
digetarannya itu berbeda.”  

17. Alat bantu dengar 
digunakan sebagai media 
dalam berkomunikasi dengan 
siswa tunarungu.  
 
18. Alat bantu dengar tidak 
membuat anak tunarungu 
menjadi mendengar 100%. 
 
19. Dalam berkomunikasi 
dengan tunarungu, beberapa 
gerakan konsonan kata 
terlihat sama. 
 

11. ER: “Oh, jadi alat itu menghasilkan kaya 
getaran gitu ya, Pak?” 
 

20. Kerja alat bantu dengar 
menghasilkan getaran yang 
membantu siswa tunarungu 
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Y: “Ya, semacam getarannya atau 
mungkin suara tapi tidak sejelas kita 
gitu. Tapi anak akan semakin lama, 
semakin paham apabila anak itu selalu 
memakai alatnya. Jadi, membedakan 
‘pa’ ‘ma’, kemudian ‘ka’ ‘ga’ itu juga 
berbeda karna tapi sebenarnya gerakan 
dimulutnya itu sama tapi digetaran itu 
yang berbeda, seperti itu.”  

membedakan bunyi konsonan 
kata. 

12. ER: “Uhmm, berarti medianya  itu 
berpengaruh sekali ya, Pak pada proses 
komunikasi itu sendiri ya, Pak?”  
 
Y: “Ya, untuk menambah kemampuan 
anak dalam membaca ujaran atau 
membaca bibir kita, sebenarnya di mana 
satu dalam diri dan otaknya anak itu 
pengetahuan tentang kosakatanya sudah 
punya, ya. Kemudian diucapkan oleh 
orang lain, kita melihat kalau ada yang 
kebetulan secara visual itu sama tapi 
akan ada perbedaan di pendengaran. 
Walaupun tidak sejelas seperti kita 
dengar, tetapi pasti ada perbedaan ya, 
seperti ‘pa’ ‘ma’ ‘ba’ itu dimulut sama. 
Cuman nutup dan buka gerakannya.”  
 
ER: “Berarti ‘da’ juga ya, Pak? 

21. Penggunaan media alat 
bantu dengar berpengaruh 
pada proses komunikasi.  
 
22. Alat bantu dengar 
menambah kemampuan siswa 
tunarungu dalam memahami 
pesan ujaran atau ucapan 
bibir guru.  
 
23. Untuk dapat membaca 
ujaran, siswa tunarungu harus 
memiliki pengetahuan akan 
kosakata. 

13. Y: “Kalau ‘da’ masih ada gerakan 
lidahnya. Sama seperti juga ‘ta’, gitu. 
Kemudian ‘nya’ juga hampir sama, 
tetapi di pendengaran pasti berbeda 
walaupun hanya sedikit. Makanya, anak 
harus selalu pakai alat bantu dengar, 
harus selalu latihan sehingga menguasai 
kosakata, gitu. Supaya semua itu 
memberikan kesimpulan dalam otak 
mereka itu bahwa ini artinya itu ini.” 
 
ER: “Biar makna-nya antara 
komunikator dan komunikan itu sama 
ya, Pak?”  
 
Y: “Ya, karena berbeda kalo kita 
memakai kacamata. Kalau pakai 

24. Siswa tunarungu harus 
selalu memakai alat bantu 
dengar dan latihan agar 
penguasaan kosakata 
bertambah, sehingga 
komunikasi berjalan lancar. 
 
25. Siswa tunarungu 
menginterpretasi pesan 
dengan getaran yang masuk 
melalui alat bantu dengar dan 
mencocokkannya dengan 
sistem oral. 
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kacamata kan dari buram jadi langsung 
jelas, tapi alat bantu dengar gak seperti 
itu. Dari gak dengar, lalu pakai alat itu 
kemudian anak mendengar ‘ih, suara 
apa ini?’kan jadi seperti itu. ” 
 
ER: “Jadi, dia harus menginterpretasikan 
sendiri gitu, ya Pak? 
 
Y: “Ya, makanya harus selalu pakai 
alatnya itu. Kalau gak pernah pakai alat 
dan tiba-tiba pakai alat, tentu sangat 
tidak enak bagi anak.”  
 
ER: “Oh, berarti awalnya siswa 
tunarungu disini kan..” 
 
Y: “Ya, pasti gak nyaman kalo 
mendengar, tuh. Karena dari sunyi, tiba-
tiba jadi ada bunyi. Dan bunyinya kayak 
gak dikenal seperti..”  
 
ER: “bunyi asing gitu ya, Pak?”  
 
Y: “Ya, misalkan kaya kita tinggal di 
Afrika gitu dengan bahasa orang Afrika 
yang kita gak ngerti. Pasti kita kaya ‘itu 
apa artinya, sih?’ pasti rasanya gak 
nyaman gitu.”  
 
ER: “Saya juga pernah dengar sih, Pak. 
Sewaktu Nadira* pakai gitu, Pak. 
Terkadang ada suara nyaring gitu.”  
 
Y: “Nah, kalau itu biasanya bocor dari 
alat bantunya. Harusnya alat yang 
earmolenya itu dimasukan ke lubang 
telinga, tapi mungkin udah agak longgar 
atau memang sudah agak kegedean 
lobangnya gitu, ya bikin itu bocor. Jadi, 
kalau bocor itu akan ada bunyi, tapi 
kalau gak bocor ya gak ada bunyi.”  

14. ER: “Baik, Pak. Kalau misalkan dalam 
berkomunikasi itu pesan seperti apa sih, 
Pak yang dimengerti oleh siswa 

26. Setiap siswa tunarungu 
memiliki kemampuan bahasa 
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tunarungu? Atau ada bahasa khusus yang 
dapat dimengerti sama siswanya.”  
 
Y: “Ya, setiap anak karna punya 
keterbatasan bahasanya dan 
kosakatanya. Jadi, setiap anak pasti 
memiliki kemampuan berbahasa yang 
berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? 
karena latar belakang mereka juga 
berbeda-beda. Kalau anak yang rajin 
membaca, yakin kosakatanya akan 
semakin banyak. Kemudian, anak yang 
di rumah diajak bercakap-cakap oleh 
orang tuanya, maka akan lebih banyak 
kosakata…”  

yang berbeda-beda dalam 
berkomunikasi.  
 
27. Kemampuan bahasa 
komunikasi dipengaruhi oleh 
orang-orang di lingkungan 
sekitar siswa tunarungu.  

15. ER: “Uhmm berarti tergantung 
lingkungan sekitarnya juga ya, Pak?”  
 
Y: “Ya, gitu. Jadi, karena setiap anak-
anak itu berbeda-beda, makanya ketika 
kita berkomunikasi harus meyakinkan 
anak bahwa yang saya katakan ini benar 
gak dia tangkap atau dia nangkep berapa 
persen dari yang saya katakan. Begitu 
juga kalau dia mengatakan, kadang-
kadang maksudnya dia dengan yang kita 
itu berbeda. Nah, jadi kita harus 
meyakinkan lagi bener gak yang 
dikatakan anak itu ini. Misalnya, 
dikatakan ‘di rumah mati lampu.’ tapi 
kalau si anak bilangnya gak jelas kan 
misalnya bisa menjadi ‘di rumah mati’ 
atau ‘di rumah lampu’, pasti seringkali 
bingung apa maksudnya itu. Bisa juga 
kan artinya ‘di rumah beli lampu baru’ 
atau misalkan di rumah yang mati bukan 
lampunya malah airnya, gitu.”  

28. Dalam berkomunikasi, 
guru harus meyakinkan siswa 
tunarungu mengenai benar 
atau salahnya sebuah 
kosakata.  
 
29. Ketika berkomunikasi 
dengan siswa tunarungu, guru 
harus melakukan konfirmasi 
pesan yang disampaikan oleh 
siswa tunarungu. 

16. ER: “Oh iya ya, Pak. Uhmm, mohon 
maaf untuk siswa tunarungu sendiri itu 
ada klasifikasinya gitu gak sih, Pak? 
Mungkin dari yang kronis atau berat 
gitu.”  
 
Y: “Oh ya ada. Tunarungu itu 
sebenarnya ada tuli total yang 120 

30. Tipe tunarungu terbagi 
atas tiga, yaitu tunarungu 
total atau berat, sedang, dan 
ringan atau kurang dengar.  
 
31. Tunarungu total 
kehilangan 120 db ke atas 
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desibel (db) ke atas itu udah total gak 
bisa dengar.”  
 
ER: “Walaupun pakai alat bantu dengar 
juga tidak bisa, Pak?”  
 
Y: “Ya, gak bisa hanya terbantu 
getarannya saja. Jadi, getaran-getaran 
tersebut yang membantu ketika dia 
membaca ujaran dan semakin anak itu 
pakai alat dari kecil terus mungki itu 
akan semakin terbantu. Kemudian ada 
kurang dengar, nah yang istilahnya tuli 
berat, tuli sedang, dan tuli ringan. Nah, 
yang tuli berat itu yang sudah total tadi, 
kemudian tuli sedang itu antara 90 
desibel (db) sampai 110 desibel, tapi 
kalau yang 90 desibel ke bawah itu 
masih bisa kurang dengar lah. 65 atau 
75, itu kadang-kadang masih ada dengar-
dengar dikit.”  
 
ER: “kalau yang tuli ringan ini, apa harus 
juga pakai media alat bantu dengar 
tadi?”  
 
Y: “tetap pakai alat, karena alat itu akan 
disesuaikan, jadi alat bantu dengar untuk 
anak kurang dengar akan berbeda 
dengan alat bantu dengar yang 
digunakan oleh anak tuli sedang dan 
yang tuli total juga berbeda.”  
 
ER: “Berarti, ..”  
 
Y: “Kemampuan pengerasan alatnya 
berbeda.”  

sehingga tidak bisa 
mendengar.  
 
32. Tunarungu sedang 
kehilangan 90 hingga 110 db.  
 
33. Tunarungu ringan atau 
kurang dengar kehilangan 65 
db hingga 75 db dan masih 
bisa mendengar walau hanya 
sedikit.  
 
34. Alat bantu dengar 
disesuaikan dengan tipe 
tunarungu yang dimiliki 
siswa tunarungu. 

17. ER: “Berarti, cara berkomunikasinya 
dari tiap anak ini beda-beda ya, Pak? 
Karena tergantung sama klasifikasinya 
itu tadi ya, Pak?”  
 
Y: “Ya, sebetulnya kalau kurang dengar 
atau tingkatan ketuliannya itu cara 
komunikasinya sama sih yang berbeda 

35. Dalam berkomunikasi 
dengan setiap dipengaruhi 
oleh daya tangkap siswa 
penyandang disabilitas 
tunarungu yang berbeda-
beda. 
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cuman alat bantu dengarnya, daya 
tangkapnya juga kadang tiap anak 
berbeda. Kalau misalnya kurang dengar 
itu kan, dia sebetulnya sudah mendengar 
tapi tidak jelas. Tapi kadang-kadang itu 
menyulitkan juga, jadi ketika kita ajari 
yang benar anak itu merasa gak perlu 
karena mereka merasa sudah mendengar 
dan merasa yakin dengan itu. Karna itu 
kadang-kadang guru jadi kerepotan, 
sudah diajari yang benar seperti ini, anak 
itu gak percaya. Jadi, perlu ada 
kepatuhan dari segi peran guru dan 
siswa, di mana siswa harus mengikuti 
yang diajari gurunya, hahaha. Di mana 
harus ada kesadaran dari siswa, tapi kan 
kadang-kadang susah karena 
mengajarkan kesadaran itu kan abstrak, 
ya...”  
ER: “tergantung pribadinya sih, ya 
Pak?”  
 
Y: “Nah, iya pribadinya itu juga.”  

36. Siswa tunarungu perlu 
diberi kesadaran yang benar 
dan salah mengenai cara 
penyampaian sebuah kata.   

18. ER: “Jadi, selama berkomunikasi itu 
hambatannya tadi dari daya tangkap si 
anak, lalu ada apa lagi ya hambatan yang 
sering ditemui oleh guru dalam 
berkomunikasi, Pak?  
 
Y: “Ya, daya tangkap si anak, 
kemampuan IQ-nya itu ya. Namanya 
verbal atau bahasa oral itu kan 
membutuhkan IQ yang cukup juga, 
kalau yang tunagrahita dan tunarungu itu 
mengalami kesulitan untuk melakukan 
oral. Karena, ya otomatis membutuhkan 
kecerdasan dalam mengolah kata, nah itu 
satu. Kemudian yang kedua, kalau 
misalkan ada anak yang penglihatannya 
sudah mulai kurang, sudah kurang 
dengar dan penglihatannya juga kurang 
itu juga otomatis baca bibirnya tidak 
secepat yang kita harapkan. Yang ketiga, 
kadang-kadang organ artikulasi anak 
bermasalah. Jadi misalnya, sumbing 

37. Hambatan dalam 
menyampaikan pesan  yang 
sering ditemui guru itu 
berasal dari daya tangkap 
siswa, kemampuan IQ, fungsi 
indera penglihatan yang 
kurang, dan organ artikulasi 
atau pengucapan yang 
bermasalah.  
 
38. Komunikasi verbal atau 
oral memerlukan kemampuan 
intelegensi (IQ) yang cukup 
dari siswa tunarungu dalam 
mengolah kata atau kalimat 
yang disampaikan.  
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berpengaruh sama anak dalam 
mengungkapkan tapi suara jadi gak jelas 
gara-gara kondisi itu. Mungkin juga 
selaput bawah lidah yang terlalu pendek, 
sehingga tidak bisa bergerak naik ketika 
berbicara, itu juga menggangu. Anak itu 
mau ngomong apa jadi gak bisa. 
Kemudian, juga ada yang sarafnya 
pendengarannya dan saraf koordinasi 
dengan artikulasinya kurang maksimal 
atau baik, itu lebih susah lagi.”  
 
ER: “Uhmm, jadi butuh usaha lebih dari 
guru ya dalam berkomunikasinya, Pak.” 
  
Y: “Jadi, ya sering salah tangkapnya 
disitu untuk anaknya, tapi kalo untuk 
gurunya sih mungkin memahami lah.”  

19. ER: “Kalau misalkan dari gurunya 
bagaimana cara mengatasi hambatan 
yang sering ditemui dalam proses 
komunikasi itu gimana ya, Pak?”  
 
Y: “Kalau itu memang sesuatu yang bisa 
dioperasi, ya dioperasi. Kaya sumbing 
itu tadi kan bisa dioperasi. Jadi, kita 
rekomendasikan ke rumah sakit untuk 
dioperasi. Kemudian kalau selaput 
dibawah lidah itu terlalu pendek ya, kita 
rekomendasikan untuk dipotong supaya 
lidah itu dapat bergerak.”  
 
ER: “Rekomendasi dari sekolah gitu, ya 
Pak?”  
 
Y: “Iya, nanti melalui hasil pengamatan 
dari sekolah seperti itu. Kemudian kalau, 
ada hal yang lain yang sifatnya 
pengendalian otak tentang alat artikulasi 
itu bisanya dengan terapi-terapi saja.”  

39. Salah satu cara guru 
mengatasi hambatan 
berkomunikasi dengan siswa 
tunarungu adalah pemberian 
rekomendasi untuk operasi 
bagian fisik pada bagian yang 
sangat menghalangi proses 
komunikasi.  
 
40. Terapi wicara menjadi 
cara lain dalam mengatasi 
hambatan komunikasi yang 
berkaitdan dengan artikulasi 
siswa penyandang disabilitas 
tunarungu. 

20. ER: “Oh disini juga ada terapi, Pak?  
 
Y: “Ada, tapi sore hari.” 
 

41. Terapi wicara dilakukan 
secara berkelanjutan dari TK, 
SD, SMP, dan SMA.  
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ER: “Oh begitu, Pak. Terapi dari SD apa 
bagaimana, Pak?  
 
Y: “Enggak, dari TK hingga SMA ada 
terapinya. Semakin dini, semakin baik 
kalau terapi itu.”  
 
ER: “Berarti, terapinya berkelanjutan ya, 
Pak? Saya kira terapi hanya stop sampai 
SD saja, Pak.”  
 
Y: “Oh, tidak. Makanya di sini juga ada 
ruang wicara kan. Ada guru wicara juga. 
Waktu jamannya Nadira, di sini gak ada 
memang. Tapi, sudah empat tahun 
terakhir ini itu saya minta untuk 
diadakan karena sudah ada ruangan. 
Dulu ada, tapi masih kita titipkan di SD, 
karena guru-nya gak ada dan kurang. 
Sekarang juga guru-nya kurang, tapi kita 
usahakan karena perbedaan anak yang 
dulu dan sekarang. Kalau dulu yang 
daftar, sebagian besar anaknya 
tunarungu murni sedangkan tunarungu 
plus yang lain itu sedikit..”  
 
ER: “Seperti yang tunagrahita dan 
tunarungu tadi ya, Pak?”  
 
Y: “Ya, tunarungu-grahita, tunarungu-
autis, atau tunarungu yang netranya 
kurang juga ada ya. Jadi, semakin kesini, 
semakin banyak. Makanya, kita minta 
untuk guru wicara untuk mengajarkan 
terapi itu.”  

42. Terapi wicara pada siswa 
tunarungu yang dilakukan 
semakin dini akan semakin 
baik bagi pengembangan 
kemampuan komunikasi 
siswa tunarungu. 
 
 

21. ER: “Kalau misalkan di kelas itu, bapak 
atau guru-guru disini menemukan ada 
anak yang membutuhkan bimbingan dan 
perhatian khusus?” 
 
Y: “Ya, disini hampir setiap kelas itu ada 
ya. Karena ya itu tadi yang saya bilang, 
jaman dulu dari tahun 90 sampai 98 itu 
yang sekolah disini itu, walaupun kita 
tidak pernah menolak murid ya, tapi 

43. SMPLB menerima siswa 
yang memiliki kebutuhan 
khusus selain tunarungu, 
misalnya tunarungu-grahita 
dan tunarungu-netra.  
 
44. 11% dari 116 murid di 
SMPLB/SMALB 
membutuhkan perhatian dan 
layanan khusus.  



 

B-11 

yang daftar itu murni tuli sedangkan 
yang sekarang ini yang bermacam-
macam. Untuk di SMP aja ada sekitar 
11% lah perlu bantuan seperti itu.”  
 
ER: “Apa di satu kelas itu, anak punya 
kecenderungan untuk perasaan yang gak 
pede atau sebagian saja, Pak?  
 
Y: “Nah itu, kira-kira 11% dari anak di 
sini ada yang membutuhkan bantuan 
khusus. Makanya dari 116 murid, 
kemarin kita hitung ada 15 anak yang 
membutuhkan perhatian atau layanan 
khusus. Ya, misalkan dalam pelajaran 
tentang penjumlahan pecahan di mana 
yang satu sudah paham lalu yang lainnya 
perlu dikurangi dulu materinya. Yang 
satu sudah sampai pada penjumlahan 
yang beda penyebut, yang lainnya masih 
pada penjumlahan yang sama 
penyebutnya. Ya, jadi dari gurunya harus 
mau memberikan perhatian seperti itu.”  
 

22. ER: “Berarti, guru di kelas harus sering 
memberikan motivasi gitu ya, Pak 
kepada siswanya?”  
Y: “Ya, motivasi supaya anak walaupun 
‘kamu baru segini, teman sudah segini 
tapi gak apa’ , nanti perlahan anak akan 
berkembang sesuai dengan sebelumnya. 
Kalau kamu dulu nilainya baru tujuh, 
kamu naik jadi delapan juga sudah baik. 
Yang dulu sudah delapan, kemudian 
naik jadi sembilan juga baik. Yang 
penting, perkembangannya itu yang 
diharapkan.”  
 

45. Guru selalu memberikan 
motivasi kepada siswa baik 
saat sedang mengalami 
kesulitan maupun saat 
mengalami sebuah 
keberhasilan.  

23. ER: “Uhmm, bagaimana cara guru 
mengetahui misalkan anak tertentu 
butuh bimbingan khusus, Pak?”  
 
Y: “Ya, dari pertemuan sehari-hari, 
pertemuan di kelas tentu biasanya guru 
akan observasi dahulu seperti halnya ada 

46. Cara guru di SMPLB 
mengetahui seorang anak 
membutuhkan bimbingan 
khusus melalui hasil 
pengamatan sejak pertama 
kali masuk, dan berbagai data 
sewaktu SD.  
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murid baru. Saat mengajar pasti kita 
memperkenalkan dahulu, lalu juga liat 
data-data waktu SDnya seperti apa itu 
tadi. Biasanya, ketika masuk sekolah ini 
sudah ada pemberitahuan sejak awal. 
Misalnya, ‘anak ini tunarungu, tapi juga 
ada tambahan seperti ini, Pak’ kalau 
seperti itu ya sudah jadi catatan bagi 
guru-guru bahwa yang namanya ini 
seperti ini.”  
 

24. ER: “Oh jadi informasinya lengkap 
seperti itu ya, Pak?”  
 
Y: “Setelah itu, mereka juga saya minta 
untuk mengamati di kelas mungkin 
seperti apa. Kadang-kadang kan di kelas 
A, kelas B, atau kelas C beda-beda. Jadi 
kaya si Anvil itu Bahasa Indonesia dia 
sekarang sudah senang, tapi di mata 
pelajaran yang lainnya belum, jadi di 
sana cuman setengah jam sudah tidak 
kuat jadinya keluar. Sedangkan kalo di 
sini sudah mau. Dulu juga awal-awal 
seperti tapi sekarang 80 menit udah 
bertahan gitu kan. Itu perlu pengamatan, 
jadi guru akan membangun kedekatan 
khusus.”  

47. Setelah melalui observasi, 
guru kemudian akan 
membangun kedekatan 
khusus dengan siswa 
tunarungu yang memerlukan 
perhatian khusus.  

25. ER: “Oh mereka kalo gak nyaman disatu 
kelas cenderung keluar seperti itu ya, 
Pak?  
 
Y: “Ya, karna kita moving class, siswa 
bebas keluar lalu cari pelajaran lain. 
Walau sebetulnya dia juga gak nyaman 
seperi itu. Di kelas lain kan bukan kelas 
dia, bukan rombongan saya istilahnya 
gitu. Tapi ya kalo guru pasti memahami 
yang seperti itu. Yang penting sambil 
dinasehati dan dikasih tahu kalau ‘ya 
kamu harus ke sana sesuai jadwal’ ya 
gitu. Ya kalau belum bisa, ya sabar. Jadi 
gausah paksakan anak-anak, Namanya 
juga sekolah luar biasa kan, jadi kita 

48. Proses pembelajaran 
dilakukan dengan cara 
moving class.  
 
49. Dalam proses 
pembelajaran di sekolah luar 
biasa, guru perlu mengetahui 
apa yang menjadi kebutuhan 
dari siswa tunarungu itu 
sendiri.  
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harus mengetahui apa yang jadi 
kekhususannya anak.” 

26. ER: “Berarti, pelajarannya fokusnya itu 
lebih cenderung pada komunikasi itu 
sendiri ya, Pak?”  
 
Y: “Ya, kita cenderung mengutamakan 
komunikasi dan penguasaan bahasa oleh 
anak, dan selain itu juga kan langsung 
keterampilan. Ada tata boga, tata busana, 
multimedia, komputer, kriya kayu..”  
 
ER: “Oh seperti anak sekolah pada 
umumnya ya, Pak?”  
 
Y: “Ya, gitu. Jadi, selain ada bahasanya, 
juga ada pengetahuannya. Kalau 
bahasanya banyak toh melalui 
pengetahuan juga bakal ngikut. Jadi, kita 
akan memberikan bahasa sambil 
memberikan pengetahuannya. Tapi kalo 
keterampilan kan harus dipraktekan. Itu 
pun semisal kalau anak khusus gak mau 
belajar keterampilan yang ini, ya kita 
mesti sadar dulu atau kita rayu-rayu 
sampai istilahnya dia mau. Jika satu 
semester itu, dia baru masuk berapa kali 
karna merayunya kelamaan. Kadang-
kadang sudah mau, terus libur. Setelah 
libur, jadi dia udah susah lagi 
dikendalikan seperti itu. Ya, namanya 
sekolah khusus kan ya haha.”  
 
ER: “Ngikutin dari kebutuhan khusus si 
anaknya ya, Pak?”  
 
Y: “Ya, dari si anaknya tapi juga kita 
mengarahkan ke jalur yang seharusnya.”  

50. Proses pembelajaran di 
SMPLB berfokus pada 
kemampuan berkomunikasi 
dari siswa tunarungu.  
 
51. Selain penyampaian 
materi pelajaran, proses 
pembelajaran di SMPLB 
Pangudi Luhur juga 
dilakukan melalui pengasahan 
keterampilan.  
 
 
52. Kemampuan berbahasa 
siswa tunarungu yang baik 
akan berkorelasi pada 
pemahaman mengenai 
pengetahuan. 
 
53. Guru berperan 
mengarahkan siswa 
tunarungu dalam proses 
pembelajaran. 
 
  
 
 
 

27. ER: “Uhmm, menurut Bapak sejauh 
mana peran guru dalam membantu siswa 
tunarungu mengelola dan 
mengembangkan kepribadian itu?”  
 
Y: “Uhmm, kalau disini sih guru-guru 
juga dalam programnya itu sudah 

54. Fokus pembelajaran dari 
guru bukan pada prestasi 
akademik, melainkan 
pembentukan karakter 
disiplin, bersemangat dalam 
belajar, tekun, dan taat pada 
peraturan sosial. 
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mengarahnya kesitu karna kita fokusnya 
kan bukan prestasi akademik yang 
gemilang, tapi kita membentuk anak 
supaya displin, supaya bersemangat 
dalam belajar, semangat dalam bekerja 
nantinya kan gitu ya, tekun nah itu yang 
kadang-kadang. Terus itu yang kedua 
Uhmm taat pada aturan sosial gitu loh. 
Seperti itu kan susah untuk 
menyampaikannya ya bagi anak tertentu. 
Akan tetapi kalau pada umumnya sih 
anak-anak paham. Ya tapi ada anak 
tertentu yang gak bisa paham aturan-
aturan itu, sehingga kita juga memberi 
pemakluman. Contohnya, harusnya jam 
7.40 tuh anak sudah masuk kelas dan 
belajar. Tiba-tiba anaknya lagi ngambek, 
lagi gak bisa masuk. Jadi, ya sudah kita 
layani dulu di mana, di tempat lain, tapi 
anak yang lain tetap masuk. Nah, lalu 
kita ajak ngobrol dulu. Mungkin di 
rumah lagi ada masalah apa di bawa ke 
sekolah, jadi kita nunggu dia cerita dulu. 
Sudah cerita dan diterima semuanya, 
sudah bagus lalu kasih tau sekarang 
waktunya dia sekolah. Kalau ceritanya 
senang ya saya ikut senang, kalau 
prihatin ya saya ikut juga prihatin. Lalu 
kemudian ajak untuk sekarang itu masuk 
kelas.”  

28. ER: “Baik, jadi lanjut ya, Pak. Kalau 
menurut Bapak, ada cara khusus atau 
cara tersendiri gak dari guru-guru disini 
dalam mengelola kepribadian si anak?”  
 
Y: “Kalau cara khusus pasti setiap anak 
ada, terutama seperti yang tadi itu. Kita 
membentuknya jelas individual kalo 
gitu. Karna ya gak mungkin kalau yang 
khusus itu kita berikan aturan yang kelas, 
yang jelas malah terganggu gurunya. 
Walaupun seperti itu, kita tetap 
koordinasi antar guru. Jadi misalnya 
seperti ini, saya masuk ke ruang guru 
ngobrol-ngobrol mengenai anak tadi si 

55. Guru mengelola 
kepribadian setiap siswa 
tunarungu secara individual. 
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Mikael di tempat saya sampai bertahan 
sekian lama abis itu keluar yang katanya 
ke WC atau kemana. Ya sudah tidak apa-
apa kalau seperti itu.”  

29. ER: “Baik, Pak. Untuk siswa tunarungu 
itu sendiri ada tidak, Pak yang langsung 
atau punya percaya diri gitu dengan 
kemampuannya, Pak?”  
 
Y: “Ada, anak juga yang murni 
tunarungu, istilahnya datang ke SMP ini 
sudah seperti itu. Karena kan waktu SD 
dan TK sudah dikasih pembinaan. Nanti 
tuh seperti Helen dan Alim itu sudah 
bagus, anaknya sudah PD, ngomong juga 
sudah jelas jadi ya secara akademik juga 
mereka akan lancar.”  

56. Narasumber mengatakan 
bahwa siswa yang menjadi 
subjek penelitian sudah 
mampu berbicara secara jelas. 

30.  ER: “Jadi, kalau dari anaknya sudah 
percaya diri nanti gurunya gampang gitu 
ya, Pak?”  
 
Y: “Ya, gampang kita bentuk seperti 
kelas biasa ya gak masalah. Mau kita 
beri materi yang tinggi, juga gak 
masalah. Yang menjadi hambatan di 
kelas ini kadang-kadang ada yang bagus, 
ada dua atau tiga anak yang seperti ini 
kan guru gak boleh meninggalkan, ya 
kita harus membagi diri kita satu untuk 
anak ini, satu untuk anak-anak yang 
sudah bagus tapi satu juga untuk 
memahami anak yang satunya. Seberapa 
efektifnya, tergantung ya. Semakin 
banyak anak yang khusus, maka guru 
akan semakin kesulitan. Karena kalau 
ada anak yang seperti itu tidak bisa 
digabungkan. Tetap harus sendiri-sendiri 
juga. Begitu satu kelas ada dua anak 
yang seperti itu, otomatis jadi tiga 
kelompok. Kelompok yang besar, 
kelompok yang kedua, dan pertama. 
Kalau ada tiga anak seperti, ya jadi 
empat kelompok.”  
 

57. Jika ada beberapa anak 
yang membutuhkan bantuan 
khusus, guru harus pandai 
dalam memberikan dan 
merangkum materi sehingga 
dapat diterima dengan baik. 
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ER: “Berarti guru harus pintar-pintar 
membagi ya, Pak?”  
 
Y: “Ya, pintar-pintar merangkum dan 
memberikan penyederhanaan materi 
pada anak itu.  

31.  ER: “Baik, Pak. Kalau misalkan kan 
kepercayaan diri dari beberapa anak 
disini sudah terbentuk ya,  itu ada cara 
tambahan gak dari guru-guru di sini 
untuk lebih meningkatkan kepercayaan 
diri itu, Pak?  
 
Y: “Ya, kalau anak-anak yang sudah 
bagus dan sudah bisa mengikuti irama 
dan aturan sekolah serta 
pembelajarannya sudah baik, kita kan 
juga mempunyai organisasi. Ada OSIS, 
jadi anak-anak nanti dpilih jadi pengurus 
OSIS, jadi ketua kelas. Pilih jadi 
pengurus kegiatan kepanitiaan gitu kan 
kaya classmeeting akan diserahkan ke 
OSIS. Jadi, nanti OSIS membentuk 
panitia. Kalau anak yang seperti itu pasti 
akan dipilih oleh OSIS melalui 
pengamatan lewat teman-temannya. 
Jadi, kita juga memberikan kepercayaan 
kepada OSIS untuk tugas-tugas kaya gini 
kita berikan ke OSIS juga. Seperti 
penanganan kelas, pengamanan 
lingkungan, kebersihan itu juga mereka 
bertugas. Kalau ada anak yang buang 
sampah sembarangan nanti ada yang 
menegur. Tapi kita beri batasan dan 
himbauan bahwa menegur temen yang 
tunarungu itu tidak seperti menegur 
teman yang lain. Karena ada anak yang 
khusus gitu. Kalau anak yang khusus 
ditegur kemudian tidak mau dan anak 
OSISnya malah emosi, nah itu yang gak 
boleh. Pokoknya negur tapi dalam 
rangka perbaikan bukan dalam rangka 
menggunakan kekuasaan.”  
 
ER: “Oh, begitu ya, Pak.”  

58. Di SMPLB Pangudi 
Luhur terdapat Organisasi 
OSIS sebagai wadah 
mengasah kepercayaan diri 
bagi siswa tunarungu yang 
sudah baik secara akademik 
dan kemampuan 
komunikasinya. 
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Y: “Itu sebetulnya berorganisasi juga 
cukup berat, menurut saya untuk dapat 
tampil di depan walaupun mereka sudah 
PD dengan diri mereka tapi untuk 
mengelola dan mengkoordinir teman-
temannya kan tidak semudah itu.”  
 
ER: “Jadi, perlu peran serta dari guru 
juga ya, Pak?”  
 
Y: “Iya, tapi ya itu tetap gak bisa dilepas. 
Kalau dikelas ada tugas apa, 
dikumpulkan kepada si A jadi ya dituntut 
seperti itu. Jadi, setiap kelas punya 
kekuatannya masing-masing dan guru 
harus memberi arahan.”  

32. ER: “Mungkin ini yang terakhir ya, Pak. 
Ada gak sih, Pak kegiatan khusus yang 
dilakukan guru disini dalam 
menggunakan mengasah kepercayaan 
diri itu untuk berprestasi?”  
 
Y: “Ya, selalu mengikuti kegiatan-
kegiatan lomba yang sifatnya anak bisa 
diikuti anak. Lomba renang kita ikuti, 
lomba seni kita ikuti. Jadi, olah raga, 
seni, kemudian keterampilan. Nanti 
tanggal 29 ini mau pergi lomba 
keterampilan ada sembilan cabang. 
Mulai tata boga, tata busana, kecantikan, 
merangkai bunga, kemudian IT ya. 
Pokoknya ada sembilan cabang itu. Ada 
F2SN, O2SN, LKS, dan ada literasi. Nah 
literasi ini seperti membuat sinopsis, 
membuat cerpen, membuat puisi dan 
membacakannya, kemudian bercerita 
dan mendongeng. Ini dilombakan juga, 
tapi kalo yang bercerita, mendongeng, 
dan membuat puisi serta 
membacakannya itu untuk anak 
tunagrahita dan untuk anak 
tunarungunya membuat sinopsis dan 
cerpen.” 

59. Cara mengasah 
kepercayaan diri siswa 
tunarungu lainnya dengan 
mengikutikannya pada lomba 
berskala provinsi dan 
nasional. 
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ER: “Wah, pengelolaan bahasanya itu 
harus bagus banget ya, Pak?”  
 
Y: “Ya, kaya Nadira itu sudah bisa dan 
lumayan baik itu.”  
 
ER: “Jadi, mengajak anak ikut lomba itu, 
guru juga ikut memotivasi ya, Pak?”  
 
Y: “Ya otomatis siapan yang rajin akan 
dikirim, kita kan kalau mengirim anak 
tidak satu dua orang, tapi sekaligus 
banyak hahaha.”  
 
ER: “Jadi, sekaligus makin banyak ya, 
Pak piala-piala ini nya hahah.”  
 
Y: “Iya hahaha.”  

33. ER: “Kalau kalimat motivasi dari guru 
itu memangnya beperngaruh banget ya 
sama siswa tunarungunya, Pak?”  
 
Y: “Ya tetap berfungsi dan kita kan 
bahasa oral. Jadi misalnya, “kamu hari 
ini kok rajin, semoga kamu nanti bisa 
lebih rajin lagi ya.” atau misalnya anak 
mendapat nilai yang baik kita kasih tahu 
untuk mempertahankannya. Itu memacu 
anak untuk mempertahankannya kan 
sulit. Jadi, ya harus diperjuangkan. 
 
ER: “Nah, mungkin segitu dulu saja, 
Pak. Nanti mungkin kalau misalkan saya 
ada pertanyaan lagi, saya akan tanyakan 
ke Bapak ya.”  
 
Y: “Ya, tanya lagi. Oke gak apa hahah.” 
  
ER: “Baik, Pak. Terima Kasih.”  

60. Penyampaian motivasi 
secara oral berfungsi 
mendorong anak untuk 
mendorong siswa meraih 
keberhasilan dan 
mempertahankannya.  
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AXIAL CODING TRANSKRIP WAWANCARA PENELITIAN 

Guru wali kelas VII B  : Key informan E 

Guru wali kelas VIII A : Key informan W 

Kepala Sekolah SMPLB/SMALB Pangudi Luhur Jakarta : Informan Y 

Siswi kelas VII B    : Informan H 

Siswa kelas VIII A   : Informan A 

No. Kata kunci Key Informant E Key Informant W Informan Y Informan H Informan A 

1.  

Proses 

komunikasi 

antara guru 

dan siswa 

penyandang 

disabilitas 

tunarungu. 

19.) Dalam 

berkomunikasi, 

Informan E 

dengan siswa 

tidak 

menggunakan 

bahasa isyarat.  

 

 

30.) Ketika 

menyampaikan 

pesan, Informan 

W mengupayakan 

agar gerak bibir 

dilakukan secara 

pelan dengan lafal 

yang jelas agar 

siswa penyandang 

5.)  Saat 

berbicara, siswa 

tunarungu 

menggunakan 

kosakata pertama 

sebagai inti 

kalimat dan 

terkadang tidak 

15.) Ketika 

berkomunikasi 

dengan Informan 

H berfikir dan 

memperhatikan 

dengan saksama 

kemudian baru 

menjawab. 

7.)  Informan A 

mengandalkan 

indra visual untuk 

melihat dan 

membaca pesan 

melalui gerak bibir 

Informan W. 
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22.) Informan E 

harus bersuara 

lantang dan 

melafalkan kata 

dengan jelas saat 

penyampaian 

pesan kepada 

siswanya secara 

verbal. 

 

25.) Informan E 

langsung 

menyampaikan 

inti pesan atau 

percakapan tanpa 

membutuhkan 

basa-basi terlebih 

dahulu saat 

disabilitas 

tunarungu dapat 

mengerti.  

 

44.) Dalam 

berkomunikasi 

dengan siswa 

penyandang 

disabilitas 

tunarungu sering 

terjadi 

pengulangan 

pesan agar siswa 

benar-benar 

mengerti maksud 

pesan 

 

memperhatikan 

struktur kata.  

 

6.) Guru sebagai 

komunikator 

harus 

menyakinkan apa 

yang menjadi 

maksud dari 

pesan yang 

disampaikan oleh 

siswa tunarungu 

sehingga 

terhindar dari 

pemberian 

tanggapan yang 

keliru. 

 

8.) Selain gerak 

bibir, ekspresi 

wajah dan gerakan 

tubuh membantu 

Informan A dalam 

berkomunikasi 

dengan Informan 

W. 
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berkomunikasi 

dengan Informan 

H. 

 

33.) Di SLB 

Pangudi Luhur, 

guru dan siswa 

penyandang 

disabilitas 

tunarungu 

diharuskan 

bersuara dan 

berbicara tanpa 

menggunakan 

bahasa isyarat. 

 

 

24.) Informan W 

terkadang 

melakukan basa-

basi dengan 

melihat situasi 

terlebih dahulu 

sebelum 

menyampaikan isi 

pesan. 

 

 

7.) Secara umum, 

guru 

berkomunikasi 

secara verbal 

kepada siswa 

tunarungu dengan 

menggunakan 

telinga, mulut dan 

mata. 

 

8.) Siswa 

tunarungu 

menggunakan 

indera 

penglihatan atau 

visual dalam 

berkomunikasi. 
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39. Dalam 

berkomunikasi 

dengan  siswa 

penyandang 

disabilitas 

tunarungu, 

informan E 

terlebih dahulu 

memperhatikan 

karakter siswa itu 

sendiri. 

Kemudian 

menyesuaikan 

perilaku serta cara 

berbicara dengan 

siswa tersebut. 

9.) Dalam 

berkomunikasi, 

siswa tunarungu 

juga 

memperhatikan 

ekspresi dari 

wajah 

komunikator. 

 

10.) Siswa 

tunarungu 

memperhatikan 

gerakan atau 

getaran dari alat 

ucap komunikator 

dalam 

berkomunikasi.  
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17.) Komunikasi 

antara guru dan 

siswa 

mengutamakan 

gerakan bibir. 

 

25.) Siswa 

tunarungu 

menginterpretasi 

pesan dengan 

getaran dari alat 

bantu dengar dan 

mencocokkannya 

dengan sistem 

visual. 

Temuan Penelitian:  

1. Komunikasi antara guru dan siswa penyandang disabilitas tunarungu dilakukan secara verbal. 

2. Guru diharuskan mengucapkan kata atau kalimat secara pelan dan jelas dengan suara yang lantang. 
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3. Guru terkadang melakukan basa-basi  situasi sebelum menyampaikan isi pesan tergantung dengan konteks situasi.  

4. Basa-basi dalam komunikasi dilakukan guru agar siswa penyandang disabilitas tunarungu tidak tersinggung. 

5. Guru sebagai komunikator harus mengkonfirmasi kembali atas pesan yang disampaikan oleh siswa penyandang disabilitas 

tunarungu.  

6. Guru wajib mengenal karakter siswa agar dapat menyesuaikan cara dan perilakunya ketika berkomunikasi dengan siswa. 

7. Siswa penyandang disabilitas tunarungu mengutamakan penggunaan indera visual dalam berkomunikasi. 

8. Siswa penyandang disabilitas tunarungu memperhatikan gerak bibir, tubuh, dan ekspresi wajah lawan bicara saat 

berkomunikasi.  

9. Siswa penyandang disabilitas tunarungu menginterpretasikan pesan dengan mencocokkan getaran ujaran yang masuk 

melalui alat bantu dengar dan indera visual mereka.  

9. Terdapat jeda waktu yang dipergunakan oleh siswa penyandang disabilitas tunarungu untuk berfikir dan menginterpretasi  

maksud pesan sebelum menjawab.  

10. Siswa penyandang disabilitas tunarungu tidak terlalu memperhatikan struktur kalimat dalam berkomunikasi.  

2. 

Perbedaan 

cara dalam 

berkomunikasi. 

26.) Terdapat 

perbedaan cara 

dalam 

berkomunikasi 

dengan setiap 

32.) Terdapat 

perbedaan cara 

komunikasi yang 

dilakukan 

Informan W 

35.)  Dalam 

berkomunikasi 

dengan setiap 

dipengaruhi oleh 

daya tangkap 
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siswa penyandang 

disabilitas 

tunarungu 

tergantung dari 

karakter dan 

kemampuan 

menangkap 

ujaran.  

 

35.) Tingkat 

kehilangan 

pendengaran 

memiliki dampak 

pada perbedaan 

cara 

berkomunikasi 

antara informan E 

dan siswa lainnya. 

terhadap Informan 

A dengan siswa 

lainnya.  

 

 

siswa penyandang 

disabilitas 

tunarungu yang 

berbeda-beda. 

 

26.) Setiap siswa 

tunarungu 

memiliki 

kemampuan 

bahasa yang 

berbeda-beda 

dalam 

berkomunikasi. 
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Temuan Penelitian:  

1. Perbedaan cara dalam berkomunikasi pada setiap siswa penyandang disabilitas tunarungu didasarkan pada karakter siswa 

yang beragam, tingkat kehilangan pendengaran, daya tangkap siswa, kemampuan perolehan bahasa, dan kemampuan siswa 

menangkap ujaran.  

3. 

Pemahaman 

atau penafsiran 

pesan 

(dekoding). 

30.) Dalam 

menyampaikan 

pesan, informan E 

memperhatikan 

penggunaan 

kosakata yang 

sederhana dan 

disertai dengan 

contoh-contoh 

agar Informan H 

dapat mengerti 

artinya.  

 

34.) Informan W 

mengutamakan 

penyampaian 

pesan yang 

singkat dan padat 

dengan 

menggunakan 

kalimat yang tidak 

bertele-tele 

kepada Informan 

A serta siswa 

lainnya.  

 

4.) Kosakata 

pertama yang 

secara singkat 

disampaikan oleh 

siswa tunarungu 

merupakan inti 

pesan dalam 

pembicaraan 

dengan mereka. 

 

16.)  Seringkali 

pesan dengan 

beberapa kosakata 

yang rumit sulit 

dimengerti oleh 

informan, 

sehingga sering 

diartikan sebagai 

kata lain. 

5.) Siswa 

penyandang 

disabilitas 

tunarungu sulit 

mengerti pesan 

dengan kosakata 

yang rumit. 
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27.) Pesan yang 

disampaikan oleh 

Informan H tidak 

selalu dimengerti 

oleh informan. 

 

55.) Bentuk pesan 

motivasi yang 

disampaikan 

Informan E dapat 

dipahami oleh 

Informan H dan 

siswa lainnya 

dengan baik 

ketika 

memberikan 

dampak pada 

perilaku  

50.) Pesan 

diterima dan 

dipahami dengan 

baik oleh siswa 

penyandang 

disabilitas 

tunarungu apabila 

mereka dapat 

memberikan 

umpan balik atau 

tanggapan melalui 

berbagai 

tindakan, ekspresi 

wajah, dan 

gerakan tubuh. 
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Temuan Penelitian:  

1. Bentuk pesan yang dapat dipahami oleh siswa penyandang disabilitas tunarungu adalah pesan yang singkat dan padat. 

2. Siswa penyandang disabilitas tunarungu sulit mengerti pesan dengan kalimat yang bertele-tele. 

3. Pesan dengan kosakata yang rumit sering ditafsirkan berbeda oleh siswa penyandang disabilitas tunarungu. 

4. Penggunaan kosakata yang sederhana disertai dengan penjelasan dan contoh membantu siswa penyandang disabilitas 

tunarungu dalam memahami isi pesan.  

5. Pesan yang disampaikan oleh guru tidak selalu dipahami dengan benar oleh siswa penyandang disabilitas tunarungu. 

6. Bentuk pesan motivasi yang disampaikan oleh guru memberikan dampak bagi perubahan perilaku siswa penyandang 

disabilitas tunarungu. 

7. Tanggapan akan pemahaman sebuah pesan ditunjukkan melalui berbagai tindakan, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh dari 

siswa penyandang disabilitas tunarungu. 

4. 

Penggunaan 

simbol dalam 

komunikasi. 

31.) Bentuk 

simbol non-verbal 

juga sering 

digunakan oleh 

Informan E ketika 

berkomunikasi 

7.) Bahasa isyarat 

baku tidak 

diperbolehkan 

digunakan oleh 

guru maupun 

siswa di SLB 

Pangudi Luhur.  

13.)  Proses 

komunikasi yang 

terjadi antara guru 

dan siswa tidak 

menggunakan 

simbol baku atau 

14. Ketika 

berkomunikasi 

dengan Informan 

E , informan 

terkadang 

menggunakan 

kombinasi antara 

9.) Informan A 

tidak menggunakan 

isyarat baku, namun 

hanya isyarat 

umum dalam 

berkomunikasi 
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dengan Informan 

H.  

 

32.) Bentuk 

simbol non-verbal 

berupa isyarat 

spontan dan 

umum yang 

mendukung 

pengertian dari 

kalimat yang 

diucapkan. 

 

 

 

35.) Informan W 

menggunakan 

isyarat umum dan 

spontan ketika 

berkomunikasi 

dengan Informan 

A dan siswa 

lainnya.  

 

36.) Isyarat umum 

yang 

dipergunakan oleh 

Informan W 

bertujuan untuk 

memperjelas isi 

pesan yang 

disampaikan 

bahasa isyarat 

baku. 

 

14.) Proses 

komunikasi antara 

guru dan siswa 

hanya 

menggunakan 

simbol spontan 

dengan 

menyesuaikan 

pada ucapan yang 

disampaikan.  

 

15.) Terdapat 

penggunaan non-

verbal bahasa 

tubuh dalam 

komunikasi oral 

dan isyarat 

spontan. 

 

19.)  Informan H 

menggunakan 

isyarat umum 

yang bukan baku 

dalam 

berkomunikasi 

baik dengan 

teman atau 

dengan Informan 

E . 

dengan Informan 

W.  

 

10.) Isyarat umum 

digunakan 

Informan A untuk 

memperjelas 

makna pesan. 
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kepada Informan 

A. 

 

komunikasi antara 

guru dan siswa 

tunarungu untuk 

mempertegas 

ucapan verbal. 

Temuan Penelitian:  

1. Simbol berupa isyarat spontan dan umum digunakan bersamaan ketika komunikasi verbal antara guru dan siswa berlangsung. 

2. SLB Pangudi Luhur tidak memperbolehkan penggunaan isyarat baku sebagai saluran utama ketika guru berkomunikasi dengan 

siswa penyandang disabilitas tunarungu.  

3. Isyarat umum dipergunakan oleh guru dan siswa penyandang disabilitas tunarungu untuk memperjelas dan mendukung 

pengertian atas pesan yang disampaikan secara verbal. 

5. 
Saluran 

Komunikasi 

43.) Saat proses 

pembelajaran di 

kelas, informan E 

menggunakan 

gambar dari 

powerpoint 

sebagai media 

9.) Informan W 

terkadang 

menggunakan 

kertas dan tutor 

teman sebaya 

sebagai media 

dalam 

17.) Alat bantu 

dengar digunakan 

sebagai media 

dalam 

berkomunikasi 

dengan siswa 

tunarungu.  

20.) Informan H 

menggunakan alat 

bantu dengar 

dalam 

berkomunikasi 

sehari-hari 

11.) Informan A 

pernah 

menggunakan 

media kertas dan 

tulisan dalam 

berkomunikasi 
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dalam 

berkomunikasi 

dengan Informan 

H dan siswa 

penyandang 

disabilitas 

tunarungu 

lainnya. 

 

44.) Informan E 

sering 

memberikan 

contoh kosakata 

melalui peragaan 

maupun 

memperlihatkan 

benda secara fisik 

untuk 

berkomunikasi 

dengan siswa 

penyandang 

disabilitas 

tunarungu.  

 

10.) Tutor teman 

sebaya adalah 

media dalam 

berkomunikasi 

ketika siswa 

penyandang 

disabilitas 

tunarungu 

menyampaikan 

pesan kepada 

siswa lain yang 

 

20.) Kerja alat 

bantu dengar 

menghasilkan 

getaran yang 

membantu siswa 

tunarungu 

membedakan 

bunyi konsonan 

kata. 

 

21.) Penggunaan 

media alat bantu 

dengar 

berpengaruh pada 

proses 

komunikasi. 

 

dengan Informan 

E . 

 

21.) Pada proses 

pembelajaran di 

kelas, informan 

mengatakan 

bahwa Informan 

E  pernah 

menggunakan 

gambar melalui 

powerpoint dalam 

menjelaskan 

sebuah makna 

kosakata. 

dengan Informan 

W.  
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memperjelas 

pemahaman 

sebuah kosakata 

dalam pesan, 

siswa dapat 

memahami secara 

jelas. 

 

45.)  Media yang 

digunakan oleh 

Informan E 

sangat membantu 

kelancaran selama 

proses 

komunikasi di 

kelas baik dengan 

Informan H 

dapat berbicara 

dengan jelas. 

 

57.) Informan W 

juga 

menggunakan 

media gambar 

dalam 

menyampaikan 

materi pelajaran 

di kelas khusus. 

 

 

22.) Alat bantu 

dengar menambah 

kemampuan siswa 

tunarungu dalam 

memahami pesan 

ujaran atau 

ucapan bibir guru. 
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ataupun dengan 

siswa lainnya. 

Temuan Penelitian:  

1. Alat bantu dengar selalu digunakan oleh siswa ketika berkomunikasi.  

2. Alat bantu dengar menambah kemampuan siswa dalam membaca ujaran dan gerak bibir. 

3.Media kertas digunakan oleh guru ketika mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan siswa penyandang disabilitas 

tunarungu. 

4. Dalam mempermudah proses komunikasi, memperjelas makna sebuah kosakata atau materi pelajaran pada saat pembelajaran, 

guru menggunakan media presentasi gambar melalui powerpoint  

5. Metode tutor teman sebaya digunakan oleh guru sebagai saluran dalam berkomunikasi yang membantu menjelaskan isi pesan 

dari siswa yang kepada siswa penyandang disabilitas lainnya baik dalam proses pembelajaran maupun dalam proses komunikasi 

sehari-hari. 

6. 

Hambatan 

dalam 

berkomunikasi. 

28.) Hambatan 

yang  dialami oleh 

informan E dalam 

memahami pesan 

dari Informan H 

disebabkan oleh 

38.) Hambatan 

saat 

berkomunikasi 

yang dialami oleh 

antara Informan 

W ketika 

37.) Hambatan 

dalam 

menyampaikan 

pesan  yang 

sering ditemui 

guru itu berasal 

12.) Terkadang 

Informan H 

merasa kesulitan 

dalam memahami 

perkataan 

Informan E  

4.) Hambatan yang 

dialami oleh 

Informan A dalam 

memahami pesan 

Informan W 

terletak pada 



 

  B-12 

Informan H yang 

berbicara terlalu 

cepat dan 

pengucapan atau 

vokalnya tidak 

jelas. 

 

34.) Hambatan 

yang terjadi 

sewaktu proses 

penyampaian 

pesan oleh 

informan E 

kepada siswa 

disebabkan oleh 

kosakata yang 

belum dapat 

dimengerti oleh 

berbicara dengan 

Informan A 

berkaitan dengan 

kosakata atau 

pengetahuan baru. 

 

22.) Hambatan 

memahami pesan 

yang sering 

dialami oleh 

Informan A ketika 

berkomunikasi 

adalah 

pengucapan 

Informan W yang 

terlalu cepat.  

 

dari daya tangkap 

siswa, 

kemampuan IQ, 

fungsi indera 

penglihatan yang 

kurang, dan organ 

artikulasi atau 

pengucapan yang 

bermasalah.  

karena 

pengucapan yang 

terlalu cepat dan 

hilangnya 

perhatian saat 

proses 

komunikasi.  

kecepatan 

pengucapan dan  

kosakata baru yang 

tidak dimengerti 

oleh Informan A.  

 

5.) Siswa 

penyandang 

disabilitas 

tunarungu sulit 

mengerti kosakata 

yang rumit. 

 

12.)  Hambatan 

dalam 

berkomunikasi 

seringkali terjadi 
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Informan H, 

sehingga 

membutuhkan 

penjelasan ulang. 

 

 

pada kedua belah 

pihak. 

Temuan Penelitian:  

1. Hambatan dalam penyampaian pesan dari guru kepada siswa disebabkan oleh daya tangkap siswa, kecerdasan intelektual 

(IQ), fungsi penglihatan yang kurang, organ pengucapan yang bermasalah, kosakata, dan pengetahuan baru. 

2. Kendala pada kosakata dan pengetahuan baru diatasi dengan penjelasan ulang dari guru. 

3. Hambatan yang dialami siswa penyandang disabilitas tunarungu dalam memahami pesan dari guru disebabkan oleh 

pengucapan melalui gerak bibir guru atau lawan bicara yang terlalu cepat, hilangnya fokus perhatian, dan kosakata yang rumit. 

4. Hambatan dalam berkomunikasi dialami baik oleh guru maupun siswa penyandang disabilitas tunarungu. 

7. 

Cara 

mengatasi 

hambatan 

dalam 

berkomunikasi. 

29.) Dalam 

mengatasi 

hambatan 

tersebut, informan 

E bertanya 

54.) Hambatan 

berkomunikasi 

dapat Informan W 

diatasi dengan 

meminta 

39.) Salah satu 

cara guru 

mengatasi 

hambatan 

berkomunikasi 

17.) Dalam 

mengatasi 

hambatan 

kosakata, 

informan 

3.) Jika dalam 

Informan W 

menyampaikan 

pesan secara cepat, 

Informan A 
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kembali maksud 

pesan yang telah 

disampaikan dan 

meminta 

Informan H untuk 

berbicara secara 

pelan dan jelas. 

pengulangan 

pesan, 

menuliskan 

pesan, atau 

meminta siswa 

lainnya 

menjelaskan isi 

pesan. 

 

45.) Diperlukan 

pengulangan 

pesan secara 

pelan hingga 

sangat detail baik 

siswa penyandang 

disabilitas 

 

dengan siswa 

tunarungu adalah 

pemberian 

rekomendasi 

untuk operasi 

bagian fisik pada 

bagian yang 

sangat 

menghalangi 

proses 

komunikasi.  

 

40.) Terapi wicara 

menjadi cara lain 

dalam mengatasi 

hambatan 

komunikasi yang 

berkaitan dengan 

memfokuskan 

perhatiannya pada 

gerak bibir 

Informan E  dan 

mencoba 

mendengarkan 

suara ujarannya. 

meminta 

pengulangan 

penyampaian 

pesan. 
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23.) Informan A 

seringkali 

meminta 

pengulangan 

pesan apabila 

pesan yang 

pertama kali 

disampaikan tidak 

dapat dipahami. 

artikulasi siswa 

penyandang 

disabilitas 

tunarungu. 

Temuan Penelitian:  

1. Cara mengatasi hambatan komunikasi adalah dengan mengulang penyampaian pesan. 2. Terapi wicara juga dapat digunakan 

untuk mengatasi hambatan komunikasi yang terkait dengan kemampuan artikulasi siswa penyandang disabilitas tunarungu. 

3. Pihak sekolah juga dapat memberikan rekomendasi operasi untuk mengatasi hambatan komunikasi pada organ artikulasi 

siswa penyandang disabilitas tunarungu. 

4. cara siswa penyandang disabilitas tunarungu mengatasi hambatan komunikasi dengan memfokuskan perhatian untuk 

membaca gerak bibir dan mendengarkan ujaran secara perlahan. 

8. 
Konteks 

Komunikasi 

50.)  Situasi kelas 

yang ramai tidak 

49.)  Informan W 

tidak 

 23.) Informan H 

tidak memerlukan 

16.) Tempat ramai 

tidak menganggu 
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menghambat 

proses 

komunikasi antara 

Informan E 

dengan Informan 

H.  

 

51.)  Informan E 

memperhatikan 

etika saat 

berkomunikasi 

agar tidak 

membuat 

Informan H 

tersinggung, 

memperhatikan 

situasi tempat 

ketika berbicara 

dengan Informan 

A, kecuali saat 

membicarakan 

masalah pribadi. 

 

51.) Informan W 

memperhatikan 

etika ketika 

berbicara dengan 

Informan A dan 

teman lainnya. 

 

25.) Basa-basi 

dilakukan 

Informan W saat 

tempat sepi untuk 

dapat 

berkomunikasi 

dengan Informan 

E maupun guru 

lainnya.  

 

22.) Informan H 

memperhatikan 

etika ketika 

menyapa atau 

berbicara  dengan 

Informan E dan 

guru lainnya. 

proses komunikasi 

antara Informan A 

dengan Informan 

W atau dengan 

guru lainnya. 

 

15.) Informan A 

memperhatikan 

etika ketika 

berkomunikasi 

dengan Informan 

W atau guru 

lainnya. 
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menyampaikan 

pesan yang 

personal agar 

Informan A tidak 

merasa 

tersinggung. 

 

53. Pengalaman 

selama mengajar 

membantu guru 

untuk beradaptasi 

dan sabar dalam 

memahami 

maksud pesan 

yang disampaikan 

penyandang 

disabilitas 

tunarungu. 
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Temuan Penelitian:  

1. Ketika berkomunikasi, guru dan siswa tidak memerlukan tempat secara khusus. kecuali pada saat membicarakan topik atau 
masalah secara pribadi. 
2. Kedua pihak baik guru dan siswa saling memperhatikan etika ketika berkomunikasi. 
3. Etika dalam komunikasi sangat diperhatikan guru agar tidak menyinggung perasaan siswa penyandang disabilitas tunarungu.  
4. Pengalaman selama mengajar membantu guru untuk beradaptasi dan memahami maksud pesan yang disampaikan 

penyandang disabilitas tunarungu. 

5. Banyaknya pengalaman dalam mengajar siswa penyandang disabilitas tunarungu mempermudah guru ketika berkomunikasi 

dengan siswa. 

9. 

Komunikasi 

antara guru 

dan siswa 

penyandang 

disabilitas 

tunarungu 

pada proses 

pembelajaran. 

41.) Tujuan utama 

proses 

pembelajaran di 

kelas yakni 

mengajak siswa 

untuk turut aktif 

berbicara melalui 

sesi tanya jawab 

dan kegiatan 

diskusi lainnya.  

55.) Informan W 

menerapkan 

komunikasi multi 

arah yang 

menyesuaikan 

dengan situasi 

pada saat proses 

pembelajaran. 

 

12.) Sebelum 

memulai proses 

pembelajaran, 

guru mengajak 

siswa aktif 

berkomunikasi 

melalui 

percakapan bebas 

secara oral.  

 

24.) Informan H 

aktif berdiskusi di 

kelas bersama 

Informan E .  

 

13.) Saat proses 

pembelajaran, 

Informan A aktif 

terlibat diskusi dan 

tanya jawab dengan 

Informan W.  
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46.) Fokus 

pembelajaran di 

kelas mengajak 

siswa untuk 

berkomunikasi 

dan 

memperbanyak 

kosakata. 

47.) Saat 

menyampaikan 

materi pelajaran 

di kelas, guru 

harus 

menjelaskannya 

melalui tulisan 

dan gerak bibir 

yang betul-betul 

jelas agar tidak 

salah pengertian. 

Temuan Penelitian:  

1. Komunikasi multi arah dengan penekanan kegiatan berdiskusi seperti tanya jawab antara guru dan siswa secara aktif 

diterapkan pada setiap proses pembelajaran di SMPLB Pangudi Luhur.  

2. Fokus pembelajaran dikelas menekankan pada kegiatan berkomunikasi untuk memperbanyak kosakata siswa penyandang 

disabilitas tunarungu. 

3. Pada saat proses pembelajaran, guru diharuskan menjelaskan materi pelajaran melalui tulisan dan gerak bibir yang jelas agar 

terhindar dari salah pengertian. 
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   SELECTIVE CODING 

Proses Komunikasi 
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LAMPIRAN B-14 : HASIL DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Peneliti bersama Bapak Yohanes Tri Pamadi, S.Pd (Kepala Sekolah) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2: Peneliti bersama Ibu Laurentia Erika Hartantri, S.Pd (Guru Bahasa 

Indonesia & Wali Kelas 7B) 
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Foto 3: Peneliti bersama Ibu Theresia Wara Susilatri, S.Pd (Guru Tata Boga & 

Wali Kelas 8A) 

 

Foto 4: Peneliti bersama Helena Sim (Siswa kelas 7B) 
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Foto 5: Peneliti bersama Alim Syaifuddin (Siswa kelas 8A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6: Suasana Proses Pembelajaran Tata Boga di SMPLB Pangudi Luhur  
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Foto 7: Suasana Proses Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMPLB Pangudi Luhur 
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