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JADWAL WAWANCARA 

No Hari, Tanggal dan Informan Kode Waktu Topik Wawancara Tempat 
Wawancara 

1 Senin, 24 Oktober 2016 
Hariyanto S.pd. 
( Kepala Sekolah SLB C1 Panti Asih Pakem) 

 

01/1-W/24-X/2016 

 

08.00 – 09.00 

 

Sejarah SLB C1 Panti Asih Pakem 

 

Ruang Kepala Sekolah 

2 Sabtu, 22 Oktober 2016 
Tarmin S.pd. 
Guru SLB C1 Panti Asih Pakem (kerohanian) 

 

02/2-W/22-X/2016 

 

10.00 – 12.00 

Aplikasi Metode Word Square 
Pada Anak Tuna Grahita di SLB 
C1 
Panti Asih Pakem 

 
 kelas VIII SMPLB SLB 
C1 Panti Asih Pakem 

3 Senin, 24 Oktober 2016 
Rina Padmawati S.pd. 
(Guru SLB C1 Panti Asih Pakem ) 

 

03/3-W/24-X/2016 

 

09.00 – 09.40 

Aplikasi Metode Word Square 
Pada Anak Tuna Grahita di SLB 
C1 
Panti Asih Pakem 

kelas VII SMPLB SLB 
C1 Panti Asih Pakem 
 

4 Senin, 24 Oktober 2016 
Hariyana  S.pd. 
(Guru SLB C1 Panti Asih Pakem )  

 

04/4-W/24-X/2016 

 

10.00 – 10. 20 

Aplikasi Metode Word Square 
Pada Anak Tuna Grahita di SLB 
C1 
Panti Asih Pakem 

kelas  IX  SMPLB SLB 
C1 Panti Asih Pakem 
 

5 Senin, 24 Oktober 2016 
Trihanurul Yuana S.pd. 
(Guru SLB C1 Panti Asih Pakem ) 

 

05/5-W/24-X/2016 

 

10.28  – 11.00 

Aplikasi Metode Word Square 
Pada Anak Tuna Grahita di SLB 
C1 
Panti Asih Pakem 

kelas XII SMLB SLB C1 

Panti Asih Pakem 

6 Selasa, 25 Oktober 2016 
Dedi Purwanto 
(Guru SLB C1 Panti Asih Pakem ) 

 

06/6-W/25-X/2016 

 

09.45  – 09.10 

Aplikasi Metode Word Square 
Pada Anak Tuna Grahita di SLB 
C1 
Panti Asih Pakem 

kelas V SDLB SLB C1 
Panti Asih Pakem 

7 

 

Selasa, 25 Oktober 2016 
Yatini 
(Guru SLB C1 Panti Asih Pakem ) 

 

07/7-W/25-X/2016 

 

10.15 – 11.00 

Aplikasi Metode Word Square 
Pada Anak Tuna Grahita di SLB 
C1 
Panti Asih Pakem 

Ruang kelas III SDLB 
Panti Asih Pakem 

 

8 

 

Kamis, 20 Oktober 2016 
Yuli Astuti 
(Pengasuh Karyawan Asrama  SLB C1 Panti 
Asih Pakem ) 

 

08/8-W/20-X/2016 

 

11.00  – 11.50 

Sejarah  SLB C1 Panti Asih 
Pakem dan Pelayanan  Anak Tuna  
Grahita di Asrama 
 

Asrama  SLB C1 Panti 
Asih Pakem 



 

100 
 

MATERI WAWANCARA PENELITIAN 

APLIKASI METODE WORD SQUARE PADA ANAK TUNA GRAHITA DI SLB C1 PANTI 

ASIH PAKEM YOGYAKARTA 

KEPALA SEKOLAH  

1. Apa yang anda ketahui tentang SLB C1 Panti Asih Pakem Yogyakarta? 

2. Bagaimana latar belakang terbentuknya SLB C1 Panti Asih Pakem Yogyakarta? 

3. Bagaimana struktur di SLB C1 Panti Asih Pakem Yogyakarta? 

4. Visi  dan Misi dari SLB C1 Panti Asih Pakem? 

5. Apa sajakah yang menjadi persyaratan bagi calon anak didik untuk masuk ke SLB C1 

Panti Asih Pakem Yogyakarta? 

6. Bagaimana latar belakang  tenaga pengajar di SLB C1 Panti Asih pakem Yogyakarta? 

7. Bagaimana proses atau tahap pelayanan  yang dilakukan di SLB C1 Panti Asih  

Pakem Yogyakarta? 

8. Bagaimana sistem pembagian kelas di SLB C1 Panti Asih Pakem Yogyakarta? 

9. Bagaimana kerja sama SLB C1 Panti Asih Pakem dengan lembaga lain dalam 

mengembangkan  prestasi anak di sekolah? 

10. Prestasi apa sajakah yang pernah diraih anak tuna grahita SLB C1 Panti Asih Pakem 

Yogyakarta? 

GURU  

1. Metode apa saja yang di gunakan dalam pembelajaran anak tuna Grahita Di SLB C1 

Panti Asih Pakem? 

2. Metode khusus apa yang di gunakan  guru dalam proses belajar mengajar di kelas? 

3. Apakah  disekolah SLB C1 Panti Asih  memakai metode  acak kata atau  tebak huruf   

(word square)  didalam pembelajaran? 

4. Bagaimana guru mengajarkan cara membaca  pada anak tuna grahita di SLB C1 Panti 

Asih Pakem? 

5. Bagaimana sikap guru terhadap siswa yang cenderung  kurang peduli  terhaadap 

program yang telah di rencanakan SLB C1 panti Asih Pakem? 

6. Langkah apa yang dilakukan guru untuk memacu  siswa dalam menigkatkan 

pembelajaran, minat baca dan tulis  siswa? 

 
 



 

 

7. Bagaimana langkah-langkah guru mengajarkan metode tebak kata/huruf (

Square) di SLB C1 Panti Asih Pakem?

8. Media apa saja yang di gunakan 

Tuna Grahita di SLB C1 Panti Asih Pakem Yogyakarta?

9. Apakah guru  berasumsi dengan metode yang telah dilakukan akan berhasil? 

10. Bagaimana jika metode yang di terapkan tidak membuahkan hasil?

11. Bagaimana dengan siswa yang kurang mengerti dengan metode khusus itu “

Square”  (teka-teki silang)?

12. Berapa sering guru menggunakan (bervariasi ) me

13. Apakah ada metode lain sebagai antisipasi anak dalam mengatasi kesulitan belajar?

14. Factor apa  sajakah  mendukung keberhasilan metode pengajaran di

belajar mengajar? 

15. Faktor apa saja yang menghambat ke

16. Seberapa besar peningkatan hasil belajar anak tuna grahita di SLB C1 Panti Asih 

Pakem Yogyakarta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

langkah guru mengajarkan metode tebak kata/huruf (

) di SLB C1 Panti Asih Pakem? 

Media apa saja yang di gunakan guru dalam proses pembelajaran (word square

Tuna Grahita di SLB C1 Panti Asih Pakem Yogyakarta? 

Apakah guru  berasumsi dengan metode yang telah dilakukan akan berhasil? 

Bagaimana jika metode yang di terapkan tidak membuahkan hasil? 

siswa yang kurang mengerti dengan metode khusus itu “

teki silang)? 

Berapa sering guru menggunakan (bervariasi ) metode yang di lakukan di sekolah

Apakah ada metode lain sebagai antisipasi anak dalam mengatasi kesulitan belajar?

apa  sajakah  mendukung keberhasilan metode pengajaran di

tor apa saja yang menghambat keberhasilan anak dalam belajar?

Seberapa besar peningkatan hasil belajar anak tuna grahita di SLB C1 Panti Asih 

101 

langkah guru mengajarkan metode tebak kata/huruf (word 

word square ) anak 

Apakah guru  berasumsi dengan metode yang telah dilakukan akan berhasil?  

 

siswa yang kurang mengerti dengan metode khusus itu “word 

tode yang di lakukan di sekolah? 

Apakah ada metode lain sebagai antisipasi anak dalam mengatasi kesulitan belajar? 

apa  sajakah  mendukung keberhasilan metode pengajaran di dalam proses 

? 

Seberapa besar peningkatan hasil belajar anak tuna grahita di SLB C1 Panti Asih 
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TRANSKIP  WAWANCARA 

Kode     :  01/1-W/24-X/2016 
Nama Informan   :  Hariyanto S.pd. 
Jabatan                          :  Kepala Sekolah SLB C1 Panti Asih Pakem 
Hari                               :  Senin      
Tanggal    :  24 Oktober 2016 
Jam     :  08.00-09.00 
Topik Wawancara   :  Sejarah SLB C1 Panti Asih Pakem 
 
KEPALA SEKOLAH  SLB C1 PANTI ASIH 

 
NO 

MATERI WAWANCARA 
            PENELITI INFORMAN 

1 Apa yang anda ketahui 

tentang SLB C1 Panti 

Asih Pakem 

Yogyakarta? 

 

Tengah berjalan disekolah ini, SLB C1 Panti Asih pakem 
adalah sebuah lembaga pendidikan yang menangani anak 
berkebutuhan khusus. Khususnya untuk anak-anak tuna 
grahita yang berada dilingkungan kecamatan pakem dan 
sekitarnya. Cangkringan juga sebagaian, namanya SLB 
C1 Panti Asih Pakem  di bawah naungan dan Yayasan 
Kristen Panti Asih yang beralamat di jalan Kaliurang Km 
21. Kalau kantornya ada disebelah utara SLB C1 Panti 
Asih Pakem. C1 kekhususan Tuna Grahita dalam taraf 
latih. C1 itukan penggolongan Tuna Grahita mengalami 
kekurangan  di dalam hal intelegensinya. Kalau kita ukur 
antara ukur 35-50. Kemudian dalam perkembangannya  
sekolah ini tidak hanya menerima C1 saja. C bisa di 
kategorikan ringan. masuk atau di terima disekolah ini, 
untuk itu  SLB C1 Panti Asih Pakem dulu banyak 
siswanya sampai ratusan. Setelah erupsi merapi tinggal 
beberapa saja. Yang ada disekeliling sekolah ini ortunya 
tidak menjemput. 

2 Bagaimana latar 

belakang terbentuknya 

SLB C1 Panti Asih 

Pakem Yogyakarta? 

 

Mulai terbentuknya karena ada itu kepriahatinan para 

pendiri yayasan ini, saya sendiri sejarahnya tidak tahu 

persis. karena termasuk pendatang baru. Tidak tahu 

pendiriannya yang jelas sekolah SLB C1 Panti Asih 

Pakem didirikan karena keprihatinan dari sekelompok 

orang terhadap anak berkebutuhan khusus yang tidak 

terlayani. Yang di takutin banyak diam di rumah tidak 

sekolah. Makanya terpanggil bagi seseorang untuk 

meberikan pelayanan kepada anak-anak berkebutuhan 

khusus. Nantinya di buatlah sebagai payung untuk 

melindungi atau mendirikan lembaga pendidikan di 

bawah yayasan Panti Asih Pakem. Demikian 

menyelengggarakan pendidikan yang dinamakan 

“YAYASAN PANTI ASIH PAKEM” 

3 Bagaimana struktur di 

SLB C1 Panti Asih 

Struktur sekolah di SLB C1 Panti Asih Pakem dari atas 

Yayasan-kepala sekolah-guru-kerja sama dengan komite. 
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Pakem Yogyakarta? Kemudian baru kesiswa. 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visi  dan Misi dari SLB 

C1 Panti Asih Pakem? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VISI :  
“ TERWUJUDNYA PESERTA DIDIK YANG SEHAT, 
TERAMPIL DAN MANDIRI” 
Yang diukur indikator sebagai berikut : 
1) Peserta didik memiliki kebugaran  fisik dan 

kebahagiaan hidup 
2) Peserta didik tidak  selalu bergantung pada orang lain  
3) Peserta didik mampu mengurus diri  sendiri  
4) Peserta didik dapat aktif terlibat dalam ketrampilan 

kerja produktif di keluarga maupun di tempat kerja 
terlindung  (shelterep workshop ) 

 
MISI :  
1. Melaksanakan pembelajaran untuk mengembangkan 

peserta didik  
2. Wewujudkan pelayanan pendidikan yang di jiwai  

semangat cinta kasih 
3. Menciptakan lingkungan sekolah yang sehat dan 

menyenangkan dan berbudaya  
4. Mengembangkan proses pembelajaran yang 

berkualitas dan berkarakter bangsa 
5. Menyelenggarakan tepat kerja berlindung (shelterep 

workshop) mandiri dan berbudaya 
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik 

dan kependidikan yang berkarakter bangsa . 
5 
 
 
 

Apa sajakah yang 

menjadi persyaratan 

bagi calon anak didik 

untuk masuk ke SLB 

C1 Panti Asih Pakem 

Yogyakarta? 

Untuk syarat sendiri bagi calon anak didik mereka yang 
berkebutuhan khusus tuna grahita harus melalui seleksi 
dengan bantuan guru SLB C1 Pakem sesuai dengan taraf 
kemampuan anak dalam menerima pembelajaran. 
 
 

6 Bagaimana latar 

belakang  tenaga 

pengajar di SLB C1 

Panti Asih pakem 

Yogyakarta? 

Latar belakang tenaga pengajar SLB C1 Panti Asih 
Pakem kebanyakan sekarang sudah Lulusan S1 dan ada 
juga guru honorer. 
 

7 
 
 
 
 
 

Bagaimana proses atau 

tahap pelayanan  yang 

dilakukan di SLB C1 

Panti Asih  Pakem 

Yogyakarta? 

 

Proses pelayanan di SLB Panti Asih Pakem yaitu sesuai 
dengan keadaan anak. Disini guru membimbing setiap 
anak. Bisa jadi satu guru membimbing 5 anak. karena 
agar anak terkontrol dengan perkembangan belajarnya. 
 

8 
 
 

Bagaimana sistem 

pembagian kelas di 

Sistem pembagian kelasnya sesuai dengan tahap dan 
jenjang pendidikannya. Kalau memang masuk kategori 
sama saja di sekolahan umum. kalau masuk berdasarkan 
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SLB C1 Panti Asih 

Pakem Yogyakarta? 

 

umur 7-6 tahun .itukan jenjangnya sama saja di sekolah 
umum. Cuma di SLB ada tiga  jenjang bahkan  empat 
jenjang TKLB-SDLB-SMPLB-SMALB. Kalau umurnya 
4 tahun dimasukkan TKLB kalau 6-7 tahun SDLB.Kalao 
disini kenaikan kelas sistemnya gimana? “kalao kenaikan 
kelas setiap sekolah memang ada” apakah setiap guru 
mengawasi anak? “Ya bisa kalian lihat sendiri bagaimana 
pelayananya. Gurunya dan murid itu yang jelas setiap 
guru mengawasi setiap anak. 

9 Bagaimana kerja sama 

SLB C1 Panti Asih 

Pakem dengan lembaga 

lain dalam 

mengembangkan  

prestasi anak di 

sekolah? 

 

Kalau kita harus kerja sama dengan panti lembaga lain. 
Terutama dengan pendidikan yang memberikan sarana  
dan prasarana yang memberikan pembinaan. Sehingga 
jalinan yang erat tersebut selalu kita usahakan terutama 
dengan inflasi  yang titik dalam pendidikan termasuk 
kerja sama denga universitas. UNY (Universitas Negeri 
Yogyakarta) itukan banyak tenaga ahli  dalam bidang 
tersebut. Pendidikan anak luar biasa yang sering dikirim 
untuk mengadakan penelitian. Juga tidak kalah 
pentingnya bekerja sama dengan dunia usaha, magang 
dunia usaha di harapkan selesai magang anak-anak bisa 
melanjutkan  pekerjaannya di tempat  magang tersebut. 
Kalau misalnya sudah purna. 

10 Prestasi apa sajakah 

yang pernah diraih anak 

tuna grahita SLB C1 

Panti Asih Pakem 

Yogyakarta? 

 

Namanya prestasi itu sangat terbatas kemampuannya tapi 
dalam hal peting akrobatik, lari 100 meter  dan menari- 
nari. 
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TRANSKIP  WAWANCARA 

Kode     :  02/2-W/22-X/2016 
Nama Informan   :  Tarmin S.pd. 
Jabatan                          :  Guru SLB C1 Panti Asih Pakem (kerohanian) 
Hari                               :  Sabtu   
Tanggal    :  22 Oktober 2016 
Jam     :  10.00-12.00 
Topik Wawancara   :  Aplikasi Metode Word Square Pada Anak Tuna Grahita di SLB C1  
 Panti Asih Pakem  
  
GURU SLB C1 SLB C1 PANTI ASIH 

 
NO 

MATERI WAWANCARA 
            PENELITI INFORMAN 

1 Metode apa saja 

yang di gunakan 

dalam 

pembelajaran anak 

tuna Grahita Di 

SLB C1 Panti Asih 

Pakem? 

 

Oh..ya metode sebetulnya  secara itu sama dengan sekolah 
umum: metode ceramah, metode wawancara, metode kerja. 
Kemudian nganu bermain bermain peran, metode tebak kata. 
Itu yang semampunya metode umum tebak kata,  teka-teki 
silang (word square). 

2 Metode khusus apa 

yang di gunakan  

guru dalam proses 

belajar mengajar di 

kelas? 

 

Metode khususnya menyesuaikan  dengan apa yang 
disampaikan  misalnya itu CTL itu metode khusus. CTL itu 
Contekstual Training  misalnya mengenal masjid  itu gak usah 
susah-susah. Langsung diajak ke masjid atau ke musholla 
gitu,atau kita menerangkan/mengajari berwudhu  itu langsung 
praktek disitu. termasuk nek langsung  anu..eee.. metode 
pemberian contoh, metode langsung . tapi kalo selain itu bukan 
cenderung tapi pendekatanya. Metode khusus menyesuaiakan  
dengan  apa yang diajarkan. Metode pariwisata juga ada. 
pariwisata itu gak harus kesana itu gak. Misalnya keliling ini, 
lingkungan sini. Kemudian ini di tunjukkan  ada tumbuhan ini 
ciptaan Allah, ini ciptaan manusia juga banyak di lingkungan 
sini sudah metode pariwisata. Gak harus kemana enggak. 

3 Apakah disekolah 

SLB C1 Panti Asih  

memakai metode  

acak kata atau  

tebak huruf  (word 

square) didalam 

pembelajaran? 

 

Ya..memakai metode teka-teki silang. 
kalau Variatif bisa. Itu mereka mudah menerima warna-warna. 
Iya memang  rata-rata anak sinikan  untuk terkendalanya baca 
tulisnya memang mewarnai. Karena memang terkendala untuk 
baca tulisnya kebanyakan. 
 

 

4 Bagaimana guru 

mengajarkan cara 

membaca  pada 

anak tuna grahita di 

Ya.. pertama kita perkenalkan dari ke huruf. Kemudian juga 
kita perkenalkan merangkai huruf, kata, dan kata menjadi 
kalimat. Kemudian latihan menulis mulai dari menebalkan titik-
titik. Kemudian merangkai kata-kata yang istilahnya seputar 
apa yang di ketahui anak. 
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SLB C1 Panti Asih 

Pakem? 

 
 

5 Bagaimana sikap 

guru terhadap 

siswa yang 

cenderung  kurang 

peduli  terhadap 

program yang telah 

di rencanakan SLB 

C1 panti Asih 

Pakem? 

Ya..oh dicari solusinya kemudian, maksudnya di cari 
penyebabnya. Kemudian dicari apanya? kemudian di dorong. 
Kemudian di berikan perhatian khusus. 
 
 
 
 
 

 

6 Langkah apa yang 

dilakukan guru 

untuk memacu  

siswa dalam 

menigkatkan 

pembelajaran, 

minat baca dan 

tulis  siswa? 

Hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi kita  1) 
pertama, mencari penyebabnya dulu lalu di kumpulkan.  2 ) 
kemudian di evaluasi  3) kemudian kita mencari solusi, lalu 
solusi itu kita apakan?   4) kemudian kita lihat hasilnya, kalau 
belum berhasil di evaluasi lagi. Kita ganti dengan cara atau 
metode lain. Sampai nanti menemukan cara yang tepat untuk 
menangani anak itu. Itu yang namanya dalam bahasa mengajar 
itu “Tindakan Kelas”  PTK itu tindakan kelas  ada masalah 
kemudian kita mencari solusinya. 

7 Bagaimana langkah  

- langkah guru 

mengajarkan 

metode tebak kata / 

huruf (word 

Square) di SLB C1 

Panti Asih Pakem  

Ya pertama, kita membuat kata-kata. Kemudian membuat 
pertanyaan. Kemudian kita mengenalkan kata-kata itu di dalam 
kartu kertas gitu. Kemudian kita perkenalkan nanti ini 
contohnya ini. dikaitkan ini dengan ini. Kemudian ada 
pertanyaan yang terkait jawabannya kata itu. Kemudian kita 
memberikan pertanyaan baru anak nanti disuruh memilih 
mengungkapkan yang telah di persiapkan  dengan kata-kata itu. 

 
8 Media apa saja 

yang di gunakan 

guru dalam proses 

pembelajaran 

(word square ) 

anak Tuna Grahita 

di SLB C1 Panti 

Asih Pakem 

Yogyakarta? 

Medianya ya... 
1) Lembar kerja  
2) Alat tulis 
3) Spidol  
4) Kemudian alat warna 
 
 
 

9 Apakah guru 

berasumsi dengan 

metode yang telah 

dilakukan akan 

berhasil? 

Kita berharap berhasil karena menarik bagi anak. Mudah anak  
untuk menerima materi yang disampaikan. 
 

10 Bagaimana jika 

metode yang di 

terapkan tidak 

Ya..kita cari solusinya, mungkin kita perbaiki. Kita tambah 
terus kita kurangi dan sebagainya.  Dengan melihat misalnya 
kondisi anak. mungkin penempatan media atau mungkin terlalu 
tinggi dan sebagainya. kemudian kita evaluasi dengan melihat 
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membuahkan 

hasil? 

 

kemapuan anak. kemudian fasilitas yang ada dan kemampuan 
anak, tingkat kemampuan anak. 

11 Bagaimana dengan 

siswa yang kurang 

mengerti dengan 

metode khusus itu 

“ word Square”  

(teka-teki silang)? 

Ya..mungkin kita berikan bimbingan atau dengan metode lain 
yang lebih mudah atau yang lebih pas dengan anak itu. 
 
 
 

12 Berapa sering guru 

menggunakan 

(bervariasi) metode 

yang di lakukan di 

sekolah? 

Yaitu...anu menyesuaikan dengan jadwal pelajaran dan 
ketepatan dengan anak. 
 
 

 

13 Apakah ada metode 

lain sebagai 

antisipasi anak 

dalam mengatasi 

kesulitan belajar? 

Yaitu pokoknya dicari metode terus yang tepat misalnya ada 
permasalahan. 
 

14 Faktor apa  sajakah  

mendukung 

keberhasilan 

metode pengajaran 

di dalam proses 

belajar mengajar? 

Oh ya faktor kesiapan siswa, kesiapan guru, media fasilitas 
yang ada.orang tua (mendidik anak). 
 
 
 

 

15 Faktor apa saja 

yang menghambat 

keberhasilan anak 

dalam belajar? 

Faktor  yang mengahambat ya kembali kepada kondisi anak. 
Kalau misalnya istilahnya anak sinikan gak stabil, kadang kala 
ngambek, beku, pasif dan sebagainya. Juga kesiapan kita atau 
materi yang tidak terlalu disukai anak. 

16 Seberapa besar 

peningkatan hasil 

belajar anak tuna 

grahita di SLB C1 

Panti Asih Pakem 

Yogyakarta? 
 

Emm...yang jelas meningkat istilahnya  dari hari ke hari itu ada 
peningkatan meskipun tidak begitu signifikan. Karna anak-anak 
tuna grahita berbeda dengan anak pada umumnya. 
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TRANSKIP  WAWANCARA 

Kode     :  03/3-W/24-X/2016 
Nama Informan   :  Rina Padmawati S.pd. 
Jabatan                          :  Guru SLB C1 Panti Asih Pakem  
Hari                               :  Senin  
Tanggal    :  24 Oktober 2016 
Jam     :  09.00 – 09.40 
Topik Wawancara   :  Aplikasi Metode Word Square Pada Anak Tuna Grahita di SLB C1  
 Panti Asih Pakem  
 
GURU SLB C1 PANTI ASIH 

 
NO 

MATERI WAWANCARA 
PENELITI INFORMAN 

1 Metode apa saja 

yang di gunakan 

dalam 

pembelajaran 

anak tuna Grahita 

Di SLB C1 Panti 

Asih Pakem? 

 

Hmmm...metodenya banyak sekali Cuma yang saya praktekkan 
disini saya masa awal pembelajaran bercakap-cakap bertambah 
pengalaman bersama atau pengalaman pribadi anak. Contohnya 
hari ini yang biasanya mereka tidak pernah menjadi petugas 
upacara hari ini dia sudah menjadi petugas, ini adalah 
pengalaman baru. Pengalaman maka kia tarik menjadi 
percakapan yang nantinya di kembangkan. Di kembangkan nanti 
eee..nanti diawal percakapan di kembangkan menjadi PKN, 
Bahasa Indonesia, Matematika tentu metode percakapan. Eee.. 
mungkin secara umum tidak ada metode percakapan. Kalau 
dalam PLB biasanya dengan MMR (Maternal Refleks) semua. 
Melalui percakapan  diamana diangkat diangkat materi 
pembelajaran dari pengalaman saya. Kemudian yang jelas ada 
metode Drill juga di pake, kemudian kita seperti ini metode 
pemberian tugas. Kemudian kita melihat anak-anak disinikan 
semuanya bernyanyi-nyanyi ya.. memang dengan permainan 
contohnya “kita selipkan metode pemainan sambil bernyanyi”. 
Kemudian kalau memang perlu di contoh, kita perlu 
menggunakan metode pemberian contoh. Intinya seperti itu... 

2 Metode khusus 

apa yang di 

gunakan  guru 

dalam proses 

belajar mengajar 

di kelas? 

Saya lebih  banyak di percakapan, kemudian pemberian tugas, 
kemudian yaitu tadi pemberian contoh, demontrasi. 

3 Apakah disekolah 

SLB C1 Panti 

Asih  memakai 

metode  acak kata 

atau  tebak hurauf  

(word square) 

didalam 

pembelajaran? 

Kalau saya kadang memakai metode ini agar anak- anak aktif 
belajar. 
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4 Bagaimana guru 

mengajarkan cara 

membaca  pada 

anak tuna grahita 

di SLB C1 Panti 

Asih Pakem? 

Kebetulan kelas saya ini, sudah bisa membaca seperti tadi 
eee....percakapan guru. Saya tuangkan menjadi bacaaan dari 
bacaan itu anak saya kembangkan menjadi kalimat tanya. 
Misalnya dari bacaan itu siapa? Tetapi ini belumnya. Siapa yan 
bertugas mengibarkan bendera. Kemudian nanti saya 
kembangkan lagi, apa artinya merah? Apa artinya putih? Kalau 
membaca seperti anak pada umumnya anak. Tetapi kita biasa 
anak di bantu dengan gambar. 

5 Bagaimana sikap 
guru terhadap 
siswa yang 
cenderung  
kurang peduli  
terhaadap 
program yang 
telah di 
rencanakan SLB 
C1 panti Asih 
Pakem? 

Ya kita bimbing, Kalau anak kita perlu banyak bimbingan dari 
segi intelegent mereka sangat lemah, kurang. Bagi kita, emang 
harus jelaskan, kita bimbing, kita arahkan. Walaupun tidak 
seberapa wong sepertiga itu belum mampu nulis. Sebab ada 
tidak, kalau sini udah jalan. Tapi kalau si bayu belum. Tapi Bayu 
Individual A, BA.pendekatan individual intinya anak-anak kita 
itu memang individual. 

6 Langkah apa yang 

dilakukan guru 

untuk memacu  

siswa dalam 

menigkatkan 

pembelajaran, 

minat baca dan 

tulis  siswa? 

 

Kalau minat berbicara pada anak pada karakteristik anak tuna 
grahita yang yang memang minat kurang ya.. saya sekarang 
kebetulan ada gerakan interaksi disekolah. Saya minat baca 
seperti Dwi, Bayu senang sekali dengan bacaan arab. Biasanya 
dengan perkataan. Dwi itu suka dengan teknologi. Makanya Dwi 
itu, saya pakai teknologi biar saya ajari. Kemudian silahkan 
menulis, saya tulis, saya beri bacaan sederhana, kemudian 
membaca, kemudian menulis. Memang kalo anak ini tidak bisa 
apa-apa. Memang kalo dia suka tentang sekolah. Berealisasi 
dengan teman-teman. Kemudian dia lebihnya ee...yaitu tadi 
motorik-motorik untuk kegiatan sehari-hari. Kemarin yang 
penting dia bisa pakai baju sendirinya. Dia tidak saya 
perkenalkan dengan membaca, tapi mengenali ini teman ku ini 
guruku. Aku harus bisa ketika ada bahaya. Saya harus bisa 
menyingkir menjauh dari bahaya itu lebih dari cukup. Kemudian 
apa itu? Toilet training saya ajak ke kamar mandi. Kalau ini anak 
perempuan adabnya gimana?  gitu... 

7 Bagaimana 

langkah - langkah 

guru mengajarkan 

metode tebak kata 

/ huruf (word 

Square) di SLB 

C1 Panti Asih 

Pakem? 

kalau saya lebih tidak dari, kalau saya beda “saya buat 
percakapan, kata-kata yang lebih kecil dari kalimat. Saya 
kenalkan kata perkata”. 

8 Media apa saja 

yang di gunakan 

guru dalam proses 

pembelajaran 

Media apa itu...gambar. kemudian saya membuka laptop. Biasa 
saya cari dari you tube bisa atau bisa hasil karya-karya sendiri 
atau saya membuat tabel. Tapi lebih banyak variasi. Gambar 
kartu seperti kartu lingkungan, Kartu belajar, Media lingkungan 
sekolah. 
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(word square) 

anak Tuna 

Grahita di SLB 

C1 Panti Asih 

Pakem 

Yogyakarta? 

9 Apakah guru 

berasumsi dengan 

metode yang telah 

dilakukan akan 

berhasil? 

Saya yakin, dengan metode ini berhasil. 

10 Bagaimana jika 

metode yang di 

terapkan tidak 

membuahkan 

hasil? 

Ya harus di inovasi. Kurang menarik gambarnya kita perbaiki. 
Oh...barang kali anak suka ke media aslinya. Kita bawa media 
aslinya atau barang kali saya mengajak tanya kurang menarik 
gitu, diselingi mungkin anak itu bosan. Oo berarti diselingi 
dengan permainan, nyanyi. 

11 Bagaimana 

dengan siswa 

yang kurang 

mengerti dengan 

metode khusus itu 

“ word Square”  

(teka- teki 

silang)? 

Kita berulang-ulang metode dan mereka senang  dengan 
kesepakatan yang diangkat dari pengalaman mereka. Maka 
mereka saya jelaskan nyambung atau tidaknya. Nyambungnya 
itu dengan probabilistik beda dengan anak normal. 

12 Berapa sering 

guru 

menggunakan 

(bervariasi) 

metode yang di 

lakukan di 

sekolah? 

Yaitu tadi percakapan, kita harus kelingkungan kalau anak autis 
fillingnya itu sama yang terus-menerus gitu lho..kalau dia 
berkata dia tidak bergerak. 

13 Apakah ada 

metode lain 

sebagai antisipasi 

anak dalam 

mengatasi 

kesulitan belajar? 

Metode bermain, nyanyi, bermain kata-kata..... 

14 Faktor apa  

sajakah  

mendukung 

keberhasilan 

metode 

pengajaran di 

Kesiapan dulu... media juga menarik. Kemudian juga kesiapan 
macam–macam: ada RPP, Kemudian dari segi siswanya. Dari 
segi siswanya saya lihat memang semangat. Cuman, kalau 
melihat kesinambungan disekolah sama di rumah gak ada. Orang 
tua kalau anaknya disekolah itu gak apa-apa. Misalnya: anak-
anak disini. Seperti tadi sikat gigi setiap pagi paling tidak tiga 
minggu sekali. Setiap hari itu pulang giginya kotor dan dia takut, 
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dalam proses 

belajar mengajar? 

 

sikat gigi merasa takut. Bagaimana tidak di biasakan, kemudian 
maaf  Bayu buang air kecil di enggon-enggon. Ya mestinya kita 
hadapkan ke toilet. Tapikan di rumah tidak ada bimbingan . 
apakah ortu pernah kesini? Setiap terima raport orang tuanya 
kesini. Saya bilang ke orang tua bilangnya enggih. Mereka 
sepatu jelek gak di belikan. Disekolah gak bawa buku, kita 
belikan. 

15 Faktor apa saja 

yang menghambat 

keberhasilan anak 

dalam belajar? 

 

Faktor yang menghambat : 
Sikap orang tua yang tidak peduli dengan kemajuan anak. Dari 
sekian anu hanya dua anak yang mampu. Karna kebanyakan 
disini ortunya kebanyakan petani, penanggal pabrik. Obralkan 
anak-anak supaya tidak di rumah. Kemudian tidak di rumah, 
anak-anak seneng disekolah. Disekolah kita perhatikan, sholat di 
perhatikan, mensholatkan (mengajajari sholat). Kita beri makan 
biar agak seneng. Tapi kita tidak ngajari apa-apa di rumah. Bisa 
dilihat dari segi kebersihan, tidak semuanya bersih. Kalau di 
perhatikan di rumah sepertinya bersih. Sederhana sekali misalnya 
artinya tidak kita ajarkan, ternyata di rumah tidak diajari pula.  
Kemudian ortunya tidak, anakkku tak potongin kukunya? Setiap 
senin justru kita yang motongin. Kemudian kita praktek baju, 
lepas juga kita.  Kemudian kepedulian orang tua juga kurang. 
Pada hal anak-anak kita kita ajari kebina diri. Dari segi akademik 
ttidak perlu ngoyo, materi agak tinggi. Tapi yang lain enggak 
sudah seperti ini, bina diri. Toilet training tidak harus materi 
yang mulu-mulu. 

16 Seberapa besar 

peningkatan hasil 

belajar anak tuna 

grahita di SLB C1 

Panti Asih Pakem 

Yogyakarta? 
 

Tergantung anaknya ya...kalau saya sini menilai bayu saya ajar. 
Tidak ke akademik tetapi bayu  yang dulu buang air kecil dimana 
di kebun tanpa di basuh. Sekarang ke kamar mandi kemudian di 
basuh. Dan sesudah itu ada peningkatan kemudian masuk tanpa 
di oyak -oyak itu target untuk Bayu. Targetnya tidak yang di 
berikan, itu si Bayu. Kemudian untuk si Dwi kemaren menulis 
rapat sekali tapi kini sudah bisa beratikan sudah ada kemajuan. 
Kemudian apa itu, kalau pulang masih tergantung sama sekolah 
sekarang sudah berani sendiri itu juga kemajuan anak–anak kita. 
Belajar disini pakai gambar perlunya misalnya gambar pupuk di 
kasih huruf. 
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TRANSKIP  WAWANCARA 

Kode     :  04/4-W/24-X/2016  
Nama Informan   :  Hariyana  S.pd. 
Jabatan                          :  Guru SLB C1 Panti Asih Pakem  
Hari                               :  Senin  
Tanggal    :  24 Oktober 2016 
Jam     :  10.00 – 10. 20 
Topik Wawancara   :  Aplikasi Metode Word Square Pada Anak Tuna Grahita di SLB C1  
 Panti Asih Pakem  
 
GURU SLB C1 PANTI ASIH 

 
NO 

MATERI WAWANCARA 
PENELITI INFORMAN 

1 Metode apa saja 

yang di gunakan 

dalam pembelajaran 

anak tuna Grahita Di 

SLB C1 Panti Asih 

Pakem? 

Metode ceramah, metode Scientifik, deskripsi tanya jawab. 

2 Metode khusus apa 

yang di gunakan  

guru dalam proses 

belajar mengajar di 

kelas? 

Metode nya ya.. gabungan dari banyak metode tadi ya..masing 
masing metode punya kelebihan dan kekurangan tidak ada 
yang sempurna. Jadi biarpun kadang metode lama gitu tidak 
ada kekurangannya. Jadi ada tanya jawabnya. Ada sisinya ada 
metode klasik kadangkala. Kemudian kita lihat tiap hari ya.. 
kemampuan anak ya seperti itu... 

3 Apakah disekolah 

SLB C1 Panti Asih  

memakai metode  

acak kata atau  tebak 

huruf  (word square) 

didalam 

pembelajaran ? 

Belajar huruf memakai metode tebak kata/ word square, 
seperti suku kata  jadi perkata (suku kata) AIU disambung 
menjadi  kata-kata yang barang kali anak  tidak asing itu ya 
gambar. oh ya .. melakukan tapi menyesuaikan dengan 
materinya, menyesuaikan kondisinya. 

4 Bagaimana guru 

mengajarkan cara 

membaca  pada anak 

tuna grahita di SLB 

C1 Panti Asih 

Pakem? 

Ya kita latih pesuku kata misalnya dua suku kata di jadikan 
satu kata yang ada di kehidupan sehari-hari. Yang saya coba 
anak itu hanya membaca gambarnya. Nawang ituhanya 
melihat gambar? ini gambar apa? Jawabnya mobil. Biarpun 
tulisannya paham tapi bacanya pelan. 

5 Bagaimana sikap 

guru terhadap siswa 

yang cenderung  

kurang peduli  

terhadap program 

yang telah di 

rencanakan SLB C1 

Ya itu tadi pendekatan. jadi pembelajaran di SLB inikan 
pengajarannya pendekatan individual, karakteristik setiap 
anak. Salah satu dari anak yang lain itu berbeda. Melakukan 
pendekatan kontribusi jadi kalau ada yang lain diem yang lain 
bisa di jadikan panutan. Karna barang kali tidak bisa 
disesuaiakan metodenya. Terpaksa materinya bisa di ubah. Si 
Sasa bisa menebalkan kecuali nomor. Mungkin yang lain bisa.  
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panti Asih Pakem? 

6 Langkah apa yang 

dilakukan guru 

untuk memacu  

siswa dalam 

menigkatkan 

pembelajaran, minat 

baca dan tulis  

siswa? 

 

Memberikan motivasinya ee..yang disenangi jadi misalnya 
kadang kala anak gitu seperti yang saya lakukan tadi. 
Misalnya Lala suka bulu tangkis, dia suka sekali. Saya bulu 
tangkis sambil pelajaran. UKS itu kan banyak yang bisa. UKS 
yang sara dari guru membimbing 1-5 ya to...kemudian bisa 
juga mengenalkan alat-alat itu  dengan melatih komunikasi 
ya..memperkenalkan alat karna anaknya  juga susah 
komunikasi  ini namanya net. Keadaan bisa juga dengan 
sistim umpan. Kita mau berenang tapi kamu harus bisa 
menyebutkan  kata-kata  yang benar. Kata-kata penting 
misalnya Bapak, ibu. Salah satunya untuk komunikasi. 
Soalnya kadang anaknya ngambek gitu ya. Dia punya 
keinginan untuk senang ya diajak nyanyi aja. 

7 Bagaimana langkah  

- langkah guru 

mengajarkan metode 

tebak kata / huruf 

(word Square) di 

SLB C1 Panti Asih 

Pakem? 

Ya teka-teki silang ya... kita tunjukkan teka-teki silangnya. 
Biasanya di pandu. Mungkin ini nomor berapa? Sama 
soalnya. Kalau gak bisa gimana nanti jawabnya. Nanti 
memang karna kemampuan anaknya yang kebanyakan rendah 
membaca belum lancar. Ya.. mungkin saya hanya bisa 
membantu mengerjakan sambil menjawab untuk anak ini. 
Sama yang ini bacanya susah. Menjawabnya susah 
menulisnya juga susah. Kalau Sasa bisa Membaca tapi harus 
di pandu nanti menirukan. 

8 Media apa saja yang 

di gunakan guru 

dalam proses 

pembelajaran (word 

square) anak Tuna 

Grahita di SLB C1 

Panti Asih Pakem 

Yogyakarta? 

Medianya alat-alat ya... eee.. lingkungan sekitar laingkungan 
kelas. Kan banyak tumbuhan dan pembelajaran. Hmmm 
kemudian juga menggunakan laptop soalnya untuk latihan 
lukis . Peralatan warna buat misalnya lukis rumah. Ada 
segitiganya ada segi panjangnya, ada lebarnya. Wewarnai atap 
ni warnanya apa?... 

9 Apakah guru 

berasumsi dengan 

metode yang telah 

dilakukan akan 

berhasil? 

Ya..kita coba. Iya... saya berasumsi berhasil hmmm. Kalo gak 
berhasil ya tidak di gunakan. Yang kita asumsikan apa yang 
kita lakukan berhasil. Yang akan kita gunakan semaksimal 
mungkin ya.. anak itu berhasil. Bisa dapat pengetahuan, 
ketrampilan. 

10 Bagaimana jika 

metode yang di 

terapkan tidak 

membuahkan hasil? 

Ya kita coba aja sekali, dua kali kalau gak berhasil kita coba 
dengan metode yang lain. 
 
 
 

11 Bagaimana dengan 

siswa yang kurang 

mengerti dengan 

metode khusus itu 

“word Square”  

(teka-teki silang)? 

Hmm..siswanya ya kita beri motivasi ya barangkali kita bisa 
koreksi materi kita. Jadi yang saya berikan itu terlalu rumit. 
Yang kurang di tanyakan. Terus kenapa anak gak mengerti 
ini? Dimana kesalahannya, Apakah pada guru? Anaknya yang 
kurang konsentrasi. Materinya terlalu sulit. Kemudian 
mungkin metode yang kita gunakan belum pas. Dari hasil 
evaluasi mungkin kita bisa pakai metode berikutnya. Kalau 
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 tinggi ya.. kita turunkan eee.. kalau alatnya  belum cukup kita 
gunakan alat yang ada.waktunya juga bisa dan anak inikan 
perlu ketelatenan. Jadi tidak bisa sekali dua kali itu. Soalnya 
otaknya eperti botol kadang di isi air gak bisa masuk. Jadi 
harus banyak mengulang jadi metode pengulangan. 
Pengulangan lebih kependalaman. Jadi sekali tidak bisa 
dicoba dua kali atau tiga kali... 

12 Berapa sering guru 

menggunakan 

(bervariasi ) metode 

yang di lakukan di 

sekolah ? 

Beberapa kali jadinya sekali dua kali. 

13 Apakah ada metode 

lain sebagai 

antisipasi anak 

dalam mengatasi 

kesulitan belajar? 

 

Ya  kita lihat dari kesulitannya apa? Contoh dari asesmen  
dalam proses pembelajaran. Kan anak ini kesulitannya apa? 
Entah kesulitanya membaca, berhitung. Kemudian dan 
sebagai berikutnya. Di asesmen itu di tunjukkan langkah-
langkah pembelajarannya karena anaknya masing-masing 
berbeda. Sesuai dengan kebutuhan anaknya. Kalau  enggak 
bisa baca di ajari baca, tapi kalau belum bisa nulis di ajari 
nulis. 

14 Faktor apa  sajakah  

mendukung 

keberhasilan metode 

pengajaran di dalam 

proses belajar 

mengajar? 

Faktor yang mendukung dalam proses pembelajaran: kesiapan 
anak, juga kondisi anak, kesiapan materi, waktu seringkali 
singkat. 
 
 
 
 

15 Faktor apa saja yang 

menghambat 

keberhasilan anak 

dalam belajar  ? 

Faktor metode pembelajaran, kemudian juga faktor orang tua. 
Kalau anaknya sekolah sebelum makan berdo’a tergantung 
sama orang tua. Waktu yang lebih banyakan di rumah, di 
sekolah Cuma sebentar. 

16 Seberapa besar 

peningkatan hasil 

belajar anak tuna 

grahita di SLB C1 

Panti Asih Pakem 

Yogyakarta? 
 

Ya peningkatannya kita lihat dari kondisi anaknya relatifnya. 
Hmm..ee..kondisi anaknya kadangkala potensinya. Kita itu 
meningkatkan potensi anak. Misalnya anak itu suka bulu 
tangkis. Yang tadinya tidak bisa sama sekali. Waktu 
penerimaan raport orang tuanya senang kalau anaknya di panti 
asih bisa bulu tangkis jadi perkembangannya yang jelas keluar 
dari potensinya. Potensinya bisa sampai baca nulis ya...musik 
dsb. Jadi memaksimalkan, jadi potensi bakatnya seperti 
diasesmen  itu. Kadang kita banyak musikan dengan anak-
anak. Dengan tidak meninggalkan kurikulum dari pemerintah. 
Untuk buku panduan kemudian cerita di lihat dengan 
kemampuannya. 
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TRANSKIP  WAWANCARA 

Kode     :  05/5-W/24-X/2016 
Nama Informan   :  Trihanurul Yuana S.pd. 
Jabatan                          :  Guru SLB C1 Panti Asih Pakem  
Hari                               :  Senin  
Tanggal    :  24 Oktober 2016 
Jam     :  10.2-11. 00 
Topik Wawancara   :  Aplikasi Metode Word Square Pada Anak Tuna Grahita di SLB C1  
 Panti Asih Pakem  
 

GURU SLB C1 PANTI ASIH 

 
NO 

MATERI WAWANCARA 
 

PENELITI INFORMAN 

1 Metode apa saja 

yang di gunakan 

dalam pembelajaran 

anak tuna Grahita Di 

SLB C1 Panti Asih 

Pakem? 

Metodenya juga sama diskusi, ceramah langsung praktek. Pakai 
uang diajak langsung ke kebun bisa. Tadi saya melihat langsung 
anak-anak cuci mobil termasuk belajar, tidak harus di kelas. Pakai 
teori langsung ke anaknya. 
 
 

2 Metode khusus apa 

yang di gunakan  

guru dalam proses 

belajar mengajar di 

kelas? 

Langsung aja ketempat buah, langsung ke...tidak usah banyak 
contoh, langsung ke contoh praktek langsung. 

3 Apakah disekolah 

SLB C1 Panti Asih  

memakai metode  

acak kata atau  tebak 

hurauf  (word 

square) didalam 

pembelajaran? 

Iya  memakai, seperti kartu huruf, puzzle, teka -teki silang (word 
square) 

4 Bagaimana guru 

mengajarkan cara 

membaca  pada anak 

tuna grahita di SLB 

C1 Panti Asih 

Pakem? 

Ya.. dikasih tahu satu demi satu, kalau langsung harus kata sifat. 
Dari sedikit demi sedikit dari yang terusannya. Dari apa adanya 
tidak ke abstrak tapi enaknya langsung. Itu apa?..ini..ini? tapi 
langsung dilihatkan caranya ini polpen, untuk apa ini?... 

5 Bagaimana sikap 

guru terhadap siswa 

yang cenderung  

kurang peduli  

terhadap program 

yang telah di 

Ya....kita berusaha misalnya membimbing anaknya. tidak pilih 
kasih semuanya kita layani. Kita harus tegar dan tidak mudah di 
terangkan. 
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rencanakan SLB C1 

panti Asih Pakem ? 

6 Langkah apa yang 

dilakukan guru 

untuk memacu  

siswa dalam 

menigkatkan 

pembelajaran, minat 

baca dan tulis  

siswa? 

Ya.. kita bantu terus untuk belajarnya. Tapi kalau kelas I kita 
tuntun. Kita mengingatkan, kita membimbingnya. Tidak terus 
menerus kita mengingatkan semampunya anak. 

7 Bagaimana langkah  

- langkah guru 

mengajarkan metode 

tebak kata/huruf 

(word Square) di 

SLB C1 Panti Asih 

Pakem? 

 

Ya... kita siapkan materi metode pembelajaran dulu. Kita siapkan 
tulisan yang besar, tidak yang rumit-rumit settingannya yang besar 
tidak yang kecil. Semuanya disini tematik ya...Bahasa Indonesia, 
IPS jadi satu, jadi semua pelajaran  masuk. Tapi.. ya juga 
membaca, karna masih banyak ketinggalan. Membaca keluarga itu 
sudah latihan membaca. Itu sudah latihan membaca kata, 
membaca huruf, membaca angka. Termasuk bahasa indonesia dan 
termasuk kita yang kelas sebelas ini termasuk praktis. Tapi dengan 
satu biasanya tugas membuat NOTA itu yang praktis – praktis 
tidak, yang praktis tidak teoritis. yang praktis biasanya buat anak 
Tugas dirumah. di jalan trus kehilangan uang itu sangat penting. 
soalnya anak bisa menghitung uang pun juga yang kecil. Yang 
biasa di pegang anak juga kita perkenalkan. Kalau belajar huruf 
kita perkenalkan. Yang dua ini bisa baca tulis, yang satu ini idak 
bisa. Kalau baca nulis pun lupa-lupa. 

8 Media apa saja yang 

di gunakan guru 

dalam proses 

pembelajaran (word 

square) anak Tuna 

Grahita di SLB C1 

Panti Asih Pakem 

Yogyakarta? 

Semua bisa dilakukan di sekolah, didalam kelas, diluar kelas. Ya 
pokoknya semuanya bisa dilakukan. Gambar bisa, gambar 
kenyataan juga bisa. Langsung barang kenyataan. Kalau anak SLB 
tuna Grahita langsung benda langsung. Tidak menghayal gitu lho.. 
jangkauannya kali.. 

9 Apakah guru 

berasumsi dengan 

metode yang telah 

dilakukan akan 

berhasil? 

Iya, insya Allah, berhasilpun ya ada..tidak semuanya kurang dari 
sedikit. Tidak tahu yang penting anak itu mengena. 

10 Bagaimana jika 

metode yang di 

terapkan tidak 

membuahkan hasil ? 

Ya...kita ulangi lagi atau kita coba. Mana yang tepat itu yang kita 
lakukan. Coba-coba mana yang tepat baru banyak yang dua kali 
hasil. 

11 Bagaimana dengan 

siswa yang kurang 

mengerti dengan 

Kalau yang SLB ini itu apa ya.. bukan akademiknyatapi praktis 
untuk mengolah dirinya sendiri suapaya hidup mandiri gitu loh. 
Kalau belajar huruf tematik itu juga mengenal dimana-mana ada 
“Selamat Datang” itu juga belajar, belajar bahasa sosial. Iu 
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metode khusus itu 

“word Square”  

(teka-teki silang)? 

 

langsung ditaman ada tulisan apa? “Berbahaya”biasanya kan itu. 
Anak SLB C1 Tuna Grahita yang penting tidak peribahasa atau 
apa?, kalau di kelas nulis ada, baca ada. Itu langsung di kasih Nota 
gini. Kalau dirumah di kasih PR. Disuruh menanyakan ke orang 
tuanya, tetangganya atau siapa?, apa itu, langsung mengena ke 
anak (praktis). Kalau bahasa indonesia kan bisa nanya ke orang 
lain. Tidak harus menulis ya. Itu langsung berhubungan dengan 
tetangga gitu. Terus boleh tugas PR nya tanya ke temennya atau ke 
siapa? Itu yang bisa tanya kesiapa yang bisa dilakukan. 

12 Berapa sering guru 

menggunakan 

(bervariasi) metode 

yang di lakukan di 

sekolah? 

Sering sekali, yang penting anak itu bisa mandiri. Tematik  
metodenya kita menyesuaikan aja. Mana yang kita hadapi ya.. kita 
lakukan. 

13 Apakah ada metode 

lain sebagai 

antisipasi anak 

dalam mengatasi 

kesulitan belajar ? 

Ya.. perbaikan itu, yang kurang kita perbaiki. Kalau metode itu 
bisa berubah menurut perkembangan. 

 
14 

Faktor apa  sajakah  

mendukung 

keberhasilan metode 

pengajaran di dalam 

proses belajar 

mengajar ? 

Ya.. tergantung kita, keaktifan kita, variasi kita. Tidak berpatok 
pada salah satu metode. Tetapi dimana-mana kita terapkan, tidak 
hanya satu “waton” saja. Menurut perkembangan anak dan sekolah 
kita. 

15 Faktor apa saja yang 

menghambat 

keberhasilan anak 

dalam belajar? 

Ya anak-anaknya cacat, ya mungkin ya..semuanya itu tergantung 
kita. Lihat sikon serta ortu ada yang memperhatikan atau enggak. 

16 Seberapa besar 

peningkatan hasil 

belajar anak tuna 

grahita di SLB C1 

Panti Asih Pakem 

Yogyakarta? 
 

Hmmm.. sebesar apa ya...jadi dia mengahadapi produk orang tua 
tinggal apa? Tidak bisa kalau di ukur. Peningkatan hasil belajar itu 
kalau nilai 8 itu bisa apa? Disinikan raportnya kan dekriptif. Nilai 
80 anaknya bisa berdo’a, anak bisa mengkiuti latihan dalam kelas. 
Anak terbiasa melakukan tugas. Tidak anu angka 8 di tmabh bisa 
apa dia?, tidak bisa duduk dalam kelas, tidak mau mengkuti 
pembelajan dalam kelas bisa duduk. Tidak  mengikuti 
pembelajaran juga mau. Di dalam kelas duduk  bisa rapi, anak bisa 
di tegur, mau di tegur  nilainya tersendiri, tiap anak berbeda. 
Nilainya deskriptif tidak bisa di nilai dengan angka. Tapi di 
jabarkan dengan uraian. Rapotnya uraian yaa.. sama tapi 
deskrisinya lo..deskripsinya kalau anak sini  mungkin PKN  angka 
8 anak bisa taat pada kematian, anak bisa dapat snack. Itukan 
termasuk, Tatak bisa memimpin do’a anak-anak bisa sudah 
memimpin, mengajarin. Itu lain dengan raport yang di umum. 
Membaca raport kok, nilainya disini, tapi kok ini, nilanya kan 
deskriptif. 
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TRANSKIP  WAWANCARA 

Kode     :   06/6-W/25-X/2016 
Nama Informan   :   Dedi Purwanto  
Jabatan                          :  Guru SLB C1 Panti Asih Pakem  
Hari                               :  Selasa 
Tanggal    :  25 Oktober 2016 
Jam     :  09.45-09.10 
Topik Wawancara   :  Aplikasi Metode Word Square Pada Anak Tuna Grahita di SLB C1  
 Panti Asih Pakem  
 
GURU SLB C1 PANTI ASIH 

 
NO 

MATERI WAWANCARA 
PENELITI INFORMAN 

1 Metode apa saja 

yang di gunakan 

dalam 

pembelajaran anak 

tuna Grahita Di 

SLB C1 Panti Asih 

Pakem? 

Metode melihat kemampuan anak. Khusus C1 untuk anak  sulit 
di terapkan teori-teori.  

2 Metode khusus apa 

yang di gunakan  

guru dalam proses 

belajar mengajar di 

kelas ? 

Metode khususnya kita memberikan. Pertama, tugas 
berkelanjutan bagi anak berdasarkan kemampuan anak. Kedua, 
memberikan ketrampilan khusus berdasarkan kemampuan anak. 

3 Apakah disekolah 

SLB C1 Panti Asih  

memakai metode  

acak kata atau  

tebak hurauf  (word 

square) didalam 

pembelajaran? 

Untuk anak-anak iya.... 

4 Bagaimana guru 

mengajarkan cara 

membaca  pada 

anak tuna grahita di 

SLB C1 Panti Asih 

Pakem? 

Kita memberikan huruf-huruf strip A sambung habis itu mereka 
sekalian diajarkan membaca dan menulis. Tidak bisa mengeja 
jadi harus perkata, perkalimat. 

5 Bagaimana sikap 

guru terhadap 

siswa yang 

cenderung  kurang 

peduli  terhadap 

program yang telah 

Mesuport hal-hal baik positif yang dilakukan anak, memberikan 
dukungan dan motivasi. 
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di rencanakan SLB 

C1 panti Asih 

Pakem ? 

6 Langkah apa yang 

dilakukan guru 

untuk memacu  

siswa dalam 

menigkatkan 

pembelajaran, 

minat baca dan 

tulis  siswa? 

Memberikan fasilitas pendukung siswa dalam kepustakaan 
seperti buku perpustakaan. 

7 Bagaimana langkah  

- langkah guru 

mengajarkan 

metode tebak kata/ 

huruf (word 

Square) di SLB C1 

Panti Asih Pakem? 

Kalau kita caranya agak sulit di terangkan  karena itu 
tergantung pada bakat dan kemampuan anak. Kalau kita 
belajarnya baca tulis seperti ini penting. Begitu ada benda atau 
tulisan tinggal baca saja. Sebenernya susah. Karna susah 
tergantung pada anak. Pakai metode umum dan penyesuaian 
kurikulum. 

8 Media apa saja 

yang di gunakan 

guru dalam proses 

pembelajaran 

(word square) anak 

Tuna Grahita di 

SLB C1 Panti Asih 

Pakem 

Yogyakarta? 

Media yang di gunakan media gambar, huruf-huruf  besar 
dalam kotak besar. 

9 Apakah guru 

berasumsi dengan 

metode yang telah 

dilakukan akan 

berhasil? 

Boleh dibilang iya, selain itu tergantung pada IQ nya dan 
melihat kemampuan anak. 

10 Bagaimana jika 

metode yang di 

terapkan tidak 

membuahkan 

hasil? 

Kita berikan pekerjaan kegiatan yang lain dan cocok bisa 
dilakukan. 

11 Bagaimana dengan 

siswa yang kurang 

mengerti dengan 

metode khusus itu 

“ word Square”  

(teka -teki silang)? 

Kita berikan metode yang sesuai dengan apa yang ia mampu. 
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12 Berapa sering guru 

menggunakan 

(bervariasi) metode 

yang di lakukan di 

sekolah? 

Tiap hari sering, anak ini tergantung apa yang ia mau ya...ya 
harus di turutin. 

13 Apakah ada metode 

lain sebagai 

antisipasi anak 

dalam mengatasi 

kesulitan belajar? 

Kita kumpulkan anak-anak bersama ketika apel pagi. 
Melakukan kegiatan dalam senam bersama-sama (upacara). 

 
14 

Faktor apa  sajakah  

mendukung 

keberhasilan 

metode pengajaran 

di dalam proses 

belajar mengajar? 

Faktornya kemampuan siswa, buku referensi. 

15 Faktor apa saja 

yang menghambat 

keberhasilan anak 

dalam belajar? 

Anak itu sendiri, teman-teman, orang tua dan waktunya juga. 

16 Seberapa besar 

peningkatan hasil 

belajar anak tuna 

grahita di SLB C1 

Panti Asih Pakem 

Yogyakarta ? 

Kalau anak-anak  seperti ini hanya bisa mampu rawat dan 
mampu didik kira- kira 80%, mampu latih. Peningkatan pasti 
ada, peningkatan dalam mewarnai. 
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TRANSKIP  WAWANCARA 

Kode    :   07/7-W/25-X/2016 
Nama Informan  :   Yatini 
Jabatan                         :  Guru SLB C1 Panti Asih Pakem  
Hari                              :  Selasa  
Tanggal   :  25 Oktober 2016 
Jam    :  10.15-11.00 
Topik Wawancara  :  Aplikasi Metode Word Square Pada Anak Tuna Grahita di SLB C1  
 Panti Asih Pakem  
 
GURU SLB C1 PANTI ASIH 

 
NO 

MATERI WAWANCARA 
 

PENELITI INFORMAN 

1 Metode apa saja yang 

di gunakan dalam 

pembelajaran anak 

tuna Grahita Di SLB 

C1 Panti Asih Pakem? 

Ceramah, diskusi dan cerita.  

2 Metode khusus apa 

yang di gunakan  guru 

dalam proses belajar 

mengajar di kelas ? 

Metode gambar, karna anak sering sekali mudah menangkap 
dengan kata dan gambar. 
 

3 Apakah disekolah 

SLB C1 Panti Asih  

memakai metode  

acak kata atau  tebak 

huruf  (word square) 

didalam 

pembelajaran? 

Iya memakai metode tebak kata, teka- teki silang. 

4 Bagaimana guru 

mengajarkan cara 

membaca  pada anak 

tuna grahita di SLB 

C1 Panti Asih Pakem? 

Caranya ya itu, A B C D dan juga harus pelan-pelan. 

5 Bagaimana sikap guru 

terhadap siswa yang 

cenderung  kurang 

peduli  terhadap 

program yang telah di 

rencanakan SLB C1 

panti Asih Pakem? 

Dinasehati, kemudian di beri motivasi. 

6 Langkah apa yang 

dilakukan guru untuk 

Yang dilakukan adalah memberikan pelajaran yang sesuai 
dengan materi yang disenangi anak . contohnya menulis kata-
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memacu  siswa dalam 

menigkatkan 

pembelajaran, minat 

baca dan tulis  siswa? 

kata disertai dengan gambar. Jadi, anaknya akif dalam belajar. 

7 Bagaimana langkah - 

langkah guru 

mengajarkan metode 

tebak kata / huruf 

(word Square) di SLB 

C1 Panti Asih Pakem? 

Pertama, guru memberikan materi. Kemudian memberikan 
lembar kertas yang dikerjakan disetai dengan tabel. Kemudian 
guru memberikan contoh mengerjakan soal. Selain itu guru 
juga memandu siswa dalam belajarnya. 

8 Media apa saja yang 

di gunakan guru 

dalam proses 

pembelajaran (word 

square) anak Tuna 

Grahita di SLB C1 

Panti Asih Pakem 

Yogyakarta? 

Media yang di gunakan dalam pembelajaran: gambar, komputer 
dan papan tulis. 

9 Apakah guru 

berasumsi dengan 

metode yang telah 

dilakukan akan 

berhasil? 

Ia, akan berhasil dengan metode yang telah dilakukan. 

10 Bagaimana jika 

metode yang di 

terapkan tidak 

membuahkan hasil? 

Memberikan solusi dan gambaran kepada anak. 

11 Bagaimana dengan 

siswa yang kurang 

mengerti dengan 

metode khusus itu “ 

word Square”  (teka-

teki silang)? 

Hmm..Memberi cara kepada anak supaya bisa mengerti dan 
meberikan penjelasan dalam mengerjakan soal. 

12 Berapa sering guru 

menggunakan 

(bervariasi) metode 

yang di lakukan di 

sekolah? 

Sering sekali, bahkan kalau di luar kelas. 

13 Apakah ada metode 

lain sebagai antisipasi 

anak dalam mengatasi 

kesulitan belajar? 

 

Ada metode lain, seperti mengenalkan lingkungan dan binatang 
nyata. 
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14 Faktor apa  sajakah  

mendukung 

keberhasilan metode 

pengajaran di dalam 

proses belajar 

mengajar? 

Faktor yang medukung dalam proses pembelajaran: media 
gambar, kondisi anak dan waktu. 

15 Faktor apa saja yang 

menghambat 

keberhasilan anak 

dalam belajar? 

Faktor orang tua, waktu. 

16 Seberapa besar 

peningkatan hasil 

belajar anak tuna 

grahita di SLB C1 

Panti Asih Pakem 

Yogyakarta? 

Peningkatannya efektif, ya ada peningkatan belajar pada anak- 
anak, karena mereka butuh di pandu terus. 
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TRANSKIP  WAWANCARA 

Kode     :  08/8-W/20-X/2016  
Nama Informan   :  Yuli Astuti 
Jabatan                          :  Pengasuh Karyawan Asrama  SLB C1 Panti Asih Pakem  
Hari                               :  kamis  
Tanggal    :  20 Oktober 2016 
Jam     :  11.00-11. 50 
Topik Wawancara   :  Sejarah  SLB C1 Panti Asih Pakem dan Pelayanan  Anak Tuna   
  Grahita di Asrama 
 
PENGASUH ASRAMA SLB C1 PANTI ASIH 

WAWANCARA PENELITIAN 
1. Apa yang anda ketahui tentang SLB C1 Panti asih Pakem? 

Inikan SLB C1 Pakem dulukan banyak mas ya.. sebelum erupsi merapi. Dulukan 

berdirinya 28 mei 1969. Dulu banyak siswanya sebelum meletus merapi, ini semua kelas di 

pakai, ratusan siswanya. Merapi meletus anak-anaknya di bawa pulang, air enggak nyala, 

lampu mati. Waktu itu kita juga sempat ngungsi-ngungsi, dulu tentara bawa anak – anak 

pakai trek tahun 2010. Panti asih inikan untuk perawatan dan pengasuhan untuk anak –anak 

yang berkelainan itu. Dulu pakai kursi roda, yang di asrama tinggal lima anak. Itu gak ada 

keluarganya sama sekali. 

P : dimana keluarganya ? 
I  : Awalnya sih ada, tapi gak tahu kemana. 
P :  seharusnya kan kalau disikan daftar menyerahkan data – data kan ? 
I  : Iya itu, habis itu gak ada. Disuratin gak ada balasan, gak nyampek, di hubungin gak 

bisa. Sekarang tinggal tersisa lima. 
P : itu data-datanya ada ya buk? 
I : tapi ada yang memang benar-benar terlantar. 
P :sini yayasannya dimana buk? 
I : Iya .. pusat yayasanya disini, disitu di Panti Asih. 

2. Bagaimana latar belakang terbentuknya SLB C1 Panti asih pakem, gimana buk? 

ya mas... dulunyakan bekas sanatorium TBC. Dulukan di Prasasti tahun 1976 untuk 

sanatorium, belanda ya... kemudian terus sekitar 1967 Prakarsa dokter dari rumah 

Bethesda untuk mendirikan Rumah Sakit. Tahun 1968 sebenarnya sudah terima Klien. 

Kalau dulu kan semuanya antar jemput ya.. 

P : Tapi kalo donatur-donatur dari mana ? 
I : Tapi kalau sekarang ya ada tapi sebagian kecil. 
P : Kalo Visi Misinya ? 
I : kalo visi misnya, kalau dulukan untuk yang berat. Jadi, mengawas, melatih, dan 

mendidik anak-anak Tuna Grahita. 
3. Apakah yang  menjadi persyaratan anak didik untuk masuk SLB C1 Panti asih Pakem? 

Kalau dulukan kita menerima kategori berat dan menengah, melatih dan mendidik. 
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Sekarang tinggal sekolah mas..asramanya sudah enggak  gitu, hanya kita biasanya ada 

pelatihan CBR “hidup selamat dan bebas” Communicative Realibilitas. Kedua, kita bekerja 

sama dengan  SLB yang ada di Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman terus kita 

menghubungi pihak sekolah itu yang mampu kerja, mampu didik,  belajar dan ketrampilan.  

Disini menanam lombok, ternak kambing, terus menanam sayuran. Biasanya kalo anak sini 

biasanya mengembangkan ternak kambing. Buktinya banyak yang berhasil. Kambing 

menjadi banyak. 

4. Bagaimana latar belakang pengajar dan karyawan di SLB C1 Pakem (pengasuh)? 

Kalau kami pengasuh lulusan SLTA. karyawan dari dulu tahun 70. Karna bagi kami ya bisa 

mengasuh. 

5. Bagaimana proses tahap layanan yang dilakukan di SLB C1 Panti Asih Pakem? 

Hidupnya kan diasrama, jadi saya di asrama. Kalo diasrama mereka juga bantu nyuci, 

cuci piring ya menyapu.. 

P : kalo diasrama memang dibagi ya buk? 
I : kalau dulu lebih mas, tapi kalau sekarang tinggal lima orang. 
P : kalau anak sini Ana Tuna Grahita ada yang prestasinya tinggi ya buk? 
I : mereka juga lomba menyanyi, sportifitas, yaa...olahraga seringnya itu. 
Yaa..seharusnya memang seperti itu. Bisa di ikutkan. 

6. Tapi kalau anak Tuna Grahita pembawaan orang tuanya gimana ? 

Ya.. anak Tuna Grahita itu ada Tiga Ya..waktu dalam kandungan, waktu kelahiran dan 

masa balita. Jadi banyak sekali. Banyak faktor yaitu: mungkin  dalam kandungan  uda ada 

masalah, mungkin jatuh atau peradangan otak. yaa.. seperti itu jadi, dalam kandungan aja 

uda ada. Kalau proses kelahiran banyak sekali, radang otak , radang penyakit jantung, 

demam, kekurangan gizi, cairan, dan kurang susu. 

P : jadi, kalau dalam kandungan gak boleh minum oat ya buk? 
I : iya boleh,  ya harus tanyakan dokter dulu. Jangan minum obat sembarangan. 
P : tapi kalau minum fanta, sprit gitu? 
I : dikurangi, lebih baik minum air putih. 
 

 

Keterangan: 

P : peneliti 
I  : Informan 
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