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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN 

1. Sebelum wawancara lebih mendalam, bisakah Bapak/Ibu menjabarkan profil 

diri terlebih dahulu (personal information) seperti nama, tempat dan tanggal 

lahir, jabatan, lama bekerja dan latar belakang pendidikan terakhir. 

2. Sudah berapa lama Bapak/Ibu mengajar di lingkungan SLB-B Kabupaten 

Majalengka? 

3. Mengapa Bapak/Ibu tertarik untuk mengajar siswa tuli? 

4. Apakah Bapak/Ibu menggunakan bahasa isyarat atau verbal dalam kegiatan di 

SLB-B Kabupaten Majalengka? 

5. Apa saja yang menjadi hambatan Bapak/Ibu saat menghadapi siswa 

tunarungu dalam kegiatan belajar mengajar dikelas? 

6. Faktor apa sajakah yang mendukung Bapak/Ibu dalam mengajar siswa tuli 

dikelas? 

7. Apa saja kesalahpahaman yang terjadi ketika menggunakan bahasa isyarat? 

8. Bagaimana cara mengatasi kesalahpahaman ketika menggunakan bahasa 

isyarat? 

9. Bagaimana tanggapan yang diberikan lawan bicara saat proses komunikasi 

sedang berlangsung? 

10. Adakah media lain yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar selain 

menggunakan bahasa isyarat? 
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Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA INFROMAN AHLI 

1. Sebelum wawancara lebih mendalam, dapatkah Bapak/Ibu menjabarkan 

profil diri terlebih dahulu (Personal Information) seperti nama, tempat tanggal 

lahir, jabatan, lama bekerja, dan latar belakang pendidikan terakhir. 

2. Bagaimana komunikasi yang terjadi antara sesama guru di lingkungan SLB-B 

kabupaten Majalengka? 

3. Bagaimanakah komunikasi yang dilakukan antara guru dengan siswa? 

4. Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan saat berkomunikasi dengan siswa? 

5. Komunikasi apakah yang digunakan di lingkungan SLB-B Kabupaten 

Majalengka? 

6. Saat berkomunikasi apakah Bapak/Ibu lebih suka menggunakan bahasa 

verbal atau bahasa isyarat? Sebutkan alasannya. 

7. Apa hambatan menggunakan bahasa isyarat atau verbal? 

8. Faktor apa sajakah yang hambatan dan faktor pendukung apa saja dalam 

berkomunikasi bagi siswa tuli? 

9. Menurut Bapak/Ibu apa yang menjadi faktor utama adanya hambatan dalam 

berkomunikasi dengan siswa tuli? 

10. Bagaimana penerapan Komunikasi Interpersonal (antarpribadi) di lingkungan 

SLB-B Kabupaten Majalengka? 

11. Bagaimana sejarah terbentuknya SLB-B Kabupaten Majalengka? 

12. Visi dan misi SLB-B Kabupaten Majalengka?  
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Lampiran 5 

DOKUMENTASI 

SLB-B Kabupaten Majalengka 

 
  

Dokumentasi Wawancara 
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Dokumentasi Saat berkomunikasi dengan siswa Tunarungu 
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