
Lampiran 

@ : Pewawancara  

X : Responden I (IG) 

Y : Responden II (MS) 

Z :Responden III (HB) 

Objek I 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  sudah  berapa lamadi RSCN? 1tahun lebihlah  mbak 

2.  ma’af  sebelumnya, lebih susah 

mana bersosialisasi diluar dari 

pada diRSCN? 

sama saja mba soalnya saya sering berpergian 

semenjak saya tunanetra karna dulu saya pernah 

normal, dan awas, lama kelamaan menjadi total gak 

bisa melihat, siang malam sama saja gelap.(IG2) 

3.  oooh ya, saya lupa, ngomong-

ngomong umurnya berapa tahun? 

saya sih sudahh tua mbak dari yang lain sekitar 

35tahun 

4.  Pernah merasa minder atau 

dikucilkan gak mas seebulum 

dibawa dan sesudah diem 

diRSCN? 

kalo saya sudah biasa mbak soalnya semenjak saya 

seperti ini saya dapat banyak pelajaran hidup, yang 

dulunya saya hidup bisa dibilang lebih dari cukup 

lah  mbak,  ya awalnya  saya kehabisan segalanya 

untuk berobat tapi tetep gak bisa sembuh, dan lama 

kelamaan saya ditinggal oleh istri dan anak, lalu 

orangtua sakit-sakitan, jadi saya dari itu mikir untuk 

gak tergantung lagi dari mereka.(IG 4a) Saya juga 

sering berpetualang sendiri mbak, untuk mencari 

ketenangan, dan awalnya saya kemaqam Gusdur, 

setelah itu kemadura, baru singgah disini.(IG 4b) 

5.  dari mana tau kalau disini tempat 

rehabilitasi cacat netra: 

 

waktu itu saya kan berpeualang mbak, dan gak tau, 

hati kecil saya  kepingin shalat di masjid daerah sini 

dan ada salah satu penjaga masjid bilang ke saya 

kalau didekat sini ada UPT dan saya langsung daftar 

dan pulang ambil persyaratan dirumah. Dan 

akhirnya saya sampai sekarang alhamdulillah betah 

sampai sekarang disini 

6.  apa saja pelajaran yang didapat 

di kelas, dan 1 kelas ada berapa 

siswa dan kelas apa? 

saya kelas B mbak yea belajar nulis dan baca mbak, 

pakai alat khusus 

7.  bagaimana kemampuan 

bersosialisasi didalam RSCN dan 

Diluar? 

ya sama aja mb, diluar saya biasa, karena pernah ada 

pengalaman  hidup dan saya ambil hikmah dari itu. 

(IG 7) 

 

8.  apa sering jalan-jalan keluar 

tanpa pengawasan dari pengawas 

ya sering mbak jalan-jalan sendiri kekota nyari HP, 

atau Cuma sekedar jalan-jalan, kalo kecelakaan 



disini? yang nabrak yea berurusan dengan pengurus soalnya 

ditongkat itu sudah ditandai oleh negara mba, ada 

tanda warna merah (IG 8) 

9.  kalo kendaraannya bagaimana, 

apa ada yang antar jmput? 

 

ya enggak mbak, pergi sendiri, naik angkotan, 

soalnya sopir angkotnya berhenti sendiri dan nanyak 

tujuan kita kemana, karena ya tadi liat tongkat yang 

kita bawa tadi mbak. (IG 9) 

10.  kalo mengenali teman 

bagaimana? 

dengan suara mbak, kadang bisa dengan bau badan, 

tapi paling peka mengenali dengan suara, walau pun 

gak ketemu bertahun-tahun masih bisa kita tau 

dengan suara(IG 10) 

11.  kalo komunikasi dengan HP, bisa 

tau dari mana kalo ada yang 

terfon atau SMS 

Hpnya bisa ngomong mb, nentuin jam, huruf dan 

angka yang kita teken, kalo jam kita bisa tau soalnya 

setiap jam ada nadanya yng ngomong sekarang jam 

berapa 

 

12.  Apa motivasi bersosialisasi 

dalam lingkungan RSCN 

Motivasi saya itu hanyalah manusia itu sama karena 

itu tidak ada rasa minder dengan keadaan saya, 

dimata tuhan semua sama tidak ada yang beda.(IG 

12a) dan bersosialisasi saya di RSCN ini sangat lah 

gampang dari pada diluar yang lebih banyak orang 

normal. (IG.12b) 

 

 

Objek II 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  sudah  berapa lam adi RSCN? sekitar 6bulan  mbak 

2.  ma’af  sebelumnya, lebih susah mana 

bersosialisasi diluar dari pada 

diRSCN? 

kalo saya sih dari lahir mbak, tapi slow facion, 

ngeliat cahaya sedikit tapi sekarang total mbak, 

karena saya dari lahir dan keturunan dari kakak 

saya mbak. Lebih susah diluar dari pada di 

RSCN karena semua sama.( MS 2) 

3.  oooh ya, saya lupa, ngomong-

ngomong umurnya berapa tahun? 

sudah 20 tahun mbak 

4.  pernah  merasa minder atau dikucilkan 

gak mas seebulum dibawa dan 

sesudah diem diRSCN? 

ya pasti ada mbak, namanya juga manusia, 

sampai sekarangpun sering, kalu sudah ketemu 

sama orang yang normal pasti ada rasa minder 

mbak.(MS 4) 

5.  dari mana tau kalau disini tempat 

rehabilitasi cacat netra: 

 

dari temen mantan siswa disini mbak, dan saya 

cari lewat internet tentang inforamasi disini, ya 

akhirnya saya lebih merasa tenang disini mbak 

6.  apa saja pelajaran yang didapat di 

kelas, dan 1 kelas ada berapa siswa 

sama dengan pak IG kelas B juga, karna saya 

penah diSLB jadi gak perlu ngulang dari kelas 



dan kelas apa? A (kelas dasar) karna saya sudah bisa nulis dan 

baca mbak, jadi gak perlu ngulang lagi 

7.  bagaimana kemampuan bersosialisasi 

didalam RSCN dan Diluar? 

kalo dluar saya minder mbak, tapi kalo disini 

saya biasa soalnya sama semua gak bisa 

melihat.( MS 7) 

8.  apa sering jalan-jalan keluar tanpa 

pengawasan dari pengawas disini? 

ya sering mbak jalan-jalan sendiri kekota nyari 

HP, atau Cuma sekedar jalan-jalan, kalo 

kecelakaan yang nabrak yea berurusan dengan 

pengurus soalnya ditongkat itu sudah ditandai 

oleh negara mba, ada tanda warna merah 

9.  kalo kendaraannya bagaimana, apa 

ada yang antar jmput? 

 

sama mbak, kita disini dididik tuk mandiri 

(hehehe) 

10.  kalo mengenali teman bagaimana? Dengan suara mbak soalnya suara yang lebih 

bisa dikenali.( MS 10) 

11.  kalo komunikasi dengan HP, bisa tau 

dari mana kalo ada yang terfon atau 

SMS 

ada program sendiri mbak, konter aja belum 

tentu bisa karna anak sini sendiri yang program 

sendiri 

12.  Apa motivasi dalam bersosialisasi di 

lingkungan RSCN 

Motivasi saya apapun harus di nikmati dalam 

hidup dan apapun rintangannya dalam hidup 

harus dijalani dan di syukuri.MS 12a. 

Bersosialisasi di lingkungan RSCN sangat 

mudah dari pada diluar. (MS 12b) 

 

Objek III 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  sudah  berapa lamadi RSCN? sudah hampir lulus mbak tinggal 3 bulan lagi 

saya disini, ya sekitar 2tahun 8bulan 

2.  ma’af  sebelumnya, lebih susah mana 

bersosialisasi diluar dari pada 

diRSCN? 

saya dari tahun 2005 mbak sama seperti pak  IG 

(inesial observer, objek 1 ) , awalnya saya bisa 

ngeliat mbak, dan mulai gak bisa ngeliat itu 

waktu saya kelas 2 SMK dulu. Lebih susah 

diluar dari pada di lingkungan RSCN. HB. 2b 

 

3.  oooh ya, saya lupa, ngomong-

ngomong umurnya berapa tahun? 

baru 28 tahun  mbak 

4.  pernah  merasa minder atau dikucilkan 

gak mas seebulum dibawa dan 

sesudah diem diRSCN? 

saya dulu minder mbak, soalnya saya pernah 

merasakan normal dan  tiba-tiba seperti ini, dulu 

saya sempat depresi, merasa tuhan gak adil 

sama saya mbak.(HB.4a) Tapi semenjak saya 

disini sudah gak ada lagi perasaan  itu karna 

semua sama, tapi kalo keluar dari UPT ini ya 

rasa minder itu ada lah mbak, nama juga 

manusia, dan kalau dikucilkan sih dulu sering 



mbak, sekarang sih udah biasa(HB.4b) 

5.  dari mana tau kalau disini tempat 

rehabilitasi cacat netra: 

 

dari temen lulusan tahun 80an mbak, katanya 

disini kita dikasi perhatian lebih dan diberi 

banyak ilmu seperti disekolah mbak, dan diajar 

teknis-teknis cara mijit, jadinya ya syukur lah 

emang bener mbak disini lebih dijaga sama 

pegawai disini dan lebih tenang. 

6.  apa saja pelajaran yang didapat di 

kelas, dan 1 kelas ada berapa siswa 

dan kelas apa? 

saya sudah dkejuruan mbak (kelas untuk siswa 

yang sudah lama dan mdenjalani tingkat yang 

rendah seperti PKL)  dan sering dibawa ke 

workshop (tempat ruangan pijt seperti mesege, 

pijit biasa, dan  kaihatsu) 

7.  bagaimana kemampuan bersosialisasi 

didalam RSCN dan Diluar? 

kalo sekarang sudah biasa mbak, mau dirumah 

atau disini biasa saja sekarang (HB.7) 

8.  apa sering jalan-jalan keluar tanpa 

pengawasan dari pengawas disini? 

ya sama mbak sering juga pergi ke kota, ke 

alun-alun,kemasjid jami’ yang dikota tuk shalat 

maa teman-teman 

9.  kalo kendaraannya bagaimana, apa 

ada yang antar jmput? 

 

ya enggak mbak, pergi sendiri, naik angkotan, 

soalnya sopir angkotnya berhenti sendiri dan 

nanyak tujuan kita kemana, karena ya tadi liat 

tongkat yang kita bawa tadi mbak 

10.  kalo mengenali teman bagaimana? sama mbak, suara itu yang kita bisa tau ini siapa 

teman kita bicara dan siapa yang negur kita 

(HB.10) 

11.  kalo komunikasi dengan HP, bisa tau 

dari mana kalo ada yang terfon atau 

SMS 

sama mbak, diprogram sendiri, tapi kalo HP 

cina gak bisa, yang bisa diprogram tu seperti HP 

Nokia, samsung dan yang lain  

 

12.  Apa motivasi dalam bersosialisasi di 

lingkungan RSCN 

Motivasi saya tidak memikirkan hal yang belum 

pasti terjadi dan tidak memikirkan hal terlalu 

jauh, karena kemakin kita memikirkan hal yang 

belum jelas buat kepala makin pusing.(HB.12a) 

Tidak terlalu sulit untuk bersosialisasi (HB.12b) 

  



Hasil observasi (Objek I) 

Lokasi wawancara dan observasi diruang tamu wisma wijaya, pada pukul 08.30 

Pada observasi objek I, observer berinisial IG. Observer lebih bisa tebuka dan cepat 

untuk bersosialisasi dengan orang yang baru dikenalnya, observer penglihatannya total tidak bisa 

melihat jadi seperti orang yang memejamkan mata, jika orang yang tidak tau pasti 

menyangkanya beliau lagi tidur, dan beliau diwismanya selalu dihormati karena paling bisa 

mengerti dan sabar dari pada yang lain, lebih banyak senyum saat diwawancarai dan saat 

menjawab tutur kata yang sopan. Cara berinteraksi observer baik, banyak tersenyum, lebih bisa 

menerima apa yang beliau dapat. Sangat ramah dan gampang dekat dengan orang sekitar, karena 

sebelumnya beliau  diRSCN beliau sering berpetualang walau keadaannya tidak bisa melihat. 

Saat bertanya untuk hari selanjutnya, beliau enggan untuk menjawab karena beliau masih 

menikmati apa yang diberikan ALLAH pada saat inii dan tidak ingin berfikir lebih jauh, karena 

pengalaman hidupnya 

 Tidak adaa rasa minder sama sekali, dan tidak sungkan tuk menjawab apa yang di 

tanyakan untuknya, karena lebih banyak pengalaman beliau sering dijadikan teman curhat sering 

becanda dengan teman yang lain, jawab pertanyaan lebih santai, dan setiap ditanya tenang 

bersosialisasi pasti beliau menceritakan pengalaman hidupnya semenjak masih bisa mencari 

uang sendiri dan penglihatnnya masih normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hasil observasi (objek II) 

Bersahabat tapi respons saat ditanya kurang,sering ngelamun, jarang mau senyum kalau 

temannya tidak ketawa terlebih dulu, jarang mau bicara kalau tidak ditanya, tdak seperti 

temannya, agak pendiam, dan pemalu waktu ditanya oleh pewawancara. 

Lebih sering diganggu oleh teman diwisma jika pewawancara bertanya, lebih sering diam 

waktu ditanya oleh pewawancara. 

Hasil oservasi (ObjekIII ) 

Objek yang ketiga ini, awalnya segan dan gugup saat ditanya, keseringan mainkan HP, 

dan telfon dengan temannya, tapi lama-kelamaan objek bisa bercerita dan tenang saat ditanya 

oleh pewawancara.Awal merasa minder dengan keberadaan pewawanccara yang penglihatannya 

normal, karena objek ini awalnya bisa melihat dengan jelas, jadi rasa minder dalam dirinya 

masih ada dan agak cuek. 

Tapi lama-kelamaan bercerita tentang dirinya dan pengalaman pribadinya, keinginan 

objek sangat tinggi dan prinsipnya pun besar karena tidak ingin terpuruk oleh keadaan yang dia 

alami waktu awal menjadi seorang tunanetra, bisa belajar dan bisa belajar dari pengalamannya 

sendiri yang sering mengurung diri dan merasa tuhan tidak adil bagi dirinya sewaktu kehilangan 

penglihatannya, pernah mengalami depresi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Pedoman wawancara 

Pada penelitian tentang “Deskripsi Motivasi Penyandang TunaNetra Dalam Beradaptasi di 

Lingkungan RSCN Malang” observer memakai prosedur wawancara tersrtuktur. 
 Hal ini dalam pedoman wawancara. Pewawancara menggunakan tipe-tipa 

pertanyan yaitu:  

 # Closed-ended questions 

 # Open-ended questions 

Bentuk pertanyannyasebagai berikut: 

a. Apa yang mempengaruhi anda untuk tetap tinggal di RSCN ini? 

b. Apa motivasi anda dalam mengembangkan bakat anda? 

c. Siapa yang paling berpengaruh dalam memotivasi anda untuk tetap tinggal 

dilingkungan RSCN?  

 

 

2. Pedoman Observasi 

Metode observasi pada penyelidikan kali ini berfungsi sebagai sumber yang 

sekunder, dalam arti melengkapi data yang bersifat pengamatan dari hasil pengumpulan 

data wawancara.Karena alat yang digunakan adalah anecdotal saja, maka pedoman yang 

dipakai pada metode ini adalah observasi dan non eksperimen. 

 

 

A. Identitas Responden 

Objek pertama 

 Nama : IG (klien/inisial) 

 Umur : 35 tahun 

 Alamat: Malang Selatan 

 Agama: Islam 

 Objek Kedua 

 Nama: S (klien/inisial) 

 Umur: 20 tahun 

 Alamat: lumajang 



 Agama: islam 

 

 Objek ketiga  

 Nama: H (klien/inisial) 

Umur: 28 tahun 

Alamat: banyuwangi 

Agama: islam 

B. Gambaran Lokasi 

Objek Pertama IG 

 Untuk objek pertama, observer meilih lokasi wawancara dan observasi dilakukan di 

ruang tamu wisma Wijaya RSCN Malang dan waktunya pada pukul 08.30 WIB, pada  hari rabu 

tanggal 20 agustus 2014 

 Objek Kedua S 

 Dan lokasi objek kedua, observer memilih lokasi wawancara dan observasi dilakukan 

diruang tamu wisma Wijaya RSCN malang pada pukul 09.00 WIB, pada hari kamis tanggal 21 

agustus 2014 

 Objek Ketiga H 

 Dan lokasi objek ketiga oberver memilik lokasi wawancara dan observasi dilakukan 

diruang tamu wisma Wijaya RSCN malang pada pukul 09.30 WIB, pada hari jumat tanggal 22 

agustus 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Riwayat Hidup 

Subjek I 

Nama: Imam Ghazali 

Alamat: Malang, kecamatan pagak, desa sumberkerto 

Tanggal lahir: 10 Oktober 1978 

Umur: 36 

Nama Ibu: Mariani 

Nama bapak: Muzaki 

Status: pernah menikah (Duda) 

Golongan Darah: B 

Agama: Islam 

Jenis Kelamin: Laki-laki 

No Telfon: 085231313487 

Pekerjaan: penah bekerja menjadi karyawan disalah satu pabrik di Surabaya

 Pedagangbakso 

 

Subjek II 

Nama : Moch Shaleh 

Alamat: Lumajang Desa Sumber Jau 

Tanggal lahir: 15 April 1994 

Nama orang tua: ibu: Surati 

Bapak: Samsul 

Status : Belum menikah 

Anak: ketiga 

Golongan darah 

Agama: Islam 

Jenis kelamin: laki-laki 

No telfon085608165485 

SD: SLB Lumajang 

SMP:SLB Lumajang 

 



Subjek III 

Nama: Heru Baskoro 

Alamat:serono Desa Blangkon Kabupaten banyuwangi 

Tanggal lahir:12 Agusrus 1986 

Umur:28 

Nama orang tua: Ibu: Paini 

  Bapak: Tukijo 

Status:belum menikah 

Anak: pertama 

Golongan Darah: O 

Jenis kelamin: laki-laki 

No telepon082301865380 

SD: SDN 5 Blangkon 

SMP: SMPN 2 Sumber sari 

SMA: SMK Muhammadiah Rokojampi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto-foto Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


