
APPENDIX C 

SUMMARY OF THE INTERVIEW 

No. Issued to be 
clarified / 
justified 

Interviewee’s answers 
(exact words) 

Conclusion 

1 Apa penyebab 
anak berumur 
tiga tahun ini 

(Jason) manja? 

Ya memang Jason itu dikelas terlihat hanya 
seperti main-main karena awalnya ibunya 

memang tidak membiasakan untuk mandiri . 
Kemudian dari segi memanjakan ya bisa 

dibilang memang ibunya agak sedikit terlalu 
memanjakan dan juga overprotektif sehingga 
Jason menjadi takut pegang cat atau sedikit-

sedikit anaknya diangkat saat sedang 
bermain. 

Anak berumur tiga 
tahun ini menjadi 

manja karena orang 
tua nya tidak 
membiasakan 
anaknya untuk 

belajar mandiri dan 
juga orang tuanya 

memberikan 
perlindungan yang 
berlebih kepada 

anak ini. 

2 Apakah 
menurut Aunty 
Hani tingkah 
laku Jason 

dapat 
mengganggu 

berlangsungnya 
aktifitas kelas? 

Ya kalau menurut saya bisa dibilang 
mengganggu yah karena seperti pada saat 
dia minta permen pada ibunya dikelas dan 
kemudian ibunya membukakan permen itu, 
terdengar suara bungkus permen dan anak-

anak lain melihat dan minta permen pada 
saya. Dan pada saat saya minta perhatian 
mereka kembali mereka malah minta saya 
untuk membukakan permen. Jadi, cukup 

mengganggu karena aktifitas kelas menjadi 
tertunda. 

Tingkah laku Jason 
menimbulkan 
terganggunya 
aktifitas kelas. 

3 Kemudian, 
apakah tingkah 

laku Jason 
mengganggu 

atau 
mengalihkan 
perhatian dari 

anak-anak 
pada saat 
belajar di 

kelas? 

Umm.. iya kalau saya bilang dapat 
diasumsikan seperti itu karena perhatian 

anak-anak gampang terpecah kan yah. Dan 
cukup sulit untuk mendapatkan perhatian 
mereka kembali saat sudah terganggu. 

Tingkah laku Jason 
menyebabkan 

terganggunya atau 
mengalihkan 

perhatian anak-anak 
lain pada saat kelas 

berlangsung. 

4 Apakah tingkah 
laku Jason 
mengganggu 
aktivitas Aunty 
sebagai 
gurunya? 

Emm.. ya, mengganggu ya ketika dia mulai 
pergi ke suatu tempat dan mengambil 
barang didalam kelas. Karena kan di dalam 
kelas banyak barang-barang penting seperti 
map anak-anak, workbook, dan lain-lain. 
Sementara juga saya harus berhenti 
menyampaikan materi dan menegur dia. Ini 
cukup mengganggu saya karena untuk 
mendapatkan konsentrasi anak-anak kan 
nggak mudah. Ketika saya selesai menegur 
dia , saya harus mengulang materi untuk 
memastikan apakah anak-anak menerima 
materi yang saya berikan. 

Tingkah laku Jason 
yang tidak mengikuti 
kelas (bermain di 
kelas) mengganggu 
aktivitas belajar 
mengajar 
danmenyulitkan guru 
untuk 
menyampaikan 
materi pelajaran. 

 


