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PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Identitas Subyek 

1. Nama 

2. Jenis kelamin 

3. Tempat dan tanggal lahir 

4. Tingkat pendidikan 

5. Agama 

6. Tinggi dan berat badan 

B. Riwayat sebelum di asrama STT Abdiel Ungaran 

1. Keadaan orang tua atau keluarga 

- Kondisi sosial ekonomi 

- Pola asuh 

- Interaksi dengan orang tua 

- Jumlah saudara 

- Sikap orang tua 

- Tanggapan terhadap orang tua 

2. Hubungan dengan orang lain 

3. Cita-cita 

C. Keadaan setelah di asrama STT Abdiel Ungaran 

1. Keadaan asrama 

- Tanggapan terhadap bapak atau ibu kepala asrama 

- Interaksi dengan bapak atau ibu kepala asrama 

- Menanggapi tugas-tugas dan pelaksanaannya 

2. Perasaan saat masuk asrama 
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3. Interaksi dengan teman 

- Pandangan terhadap teman 

4. Kegiatan di waktu senggang 

5. Pengalaman positif dan pengalaman negatif 

6. Pengalaman bermasalah dan bagaimana cara mengatasinya 

7. Komunikasi 

D. Tentang pendidikan dan belajar di lingkungan kampus 

1. Cara belajar 

2. Dosen dan teman di lingkungan kampus 

3. Pergaulan 

4. Perasaan terhadap teman dan dosen 

5. Hasil belajar yang dicapai 

E. Pribadi 

1. Perasaan sekarang 

2. Cita-cita sekarang 

3. Keinginan sekarang 

4. Pandangan terhadap diri sendiri 

5. Pengalaman mengenai onflik, stress, bingung, marah, cemas, dan 

lain-lain 

6. Ketrampilan atau hobi 

7. Kalau keinginan tidak dipenuhi 

8. Riwayat kesehatan 

F. Tenang Asrama 

1. Pandangan tenatang asrama STT Abdiel Ungaran 

2. Peraturan yang berlaku 
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3. Hukuman terhadap pelanggaran 

4. Harapan terhadap asrama 

5. Keinginan 

G. Pengalaman 

1. Mempunyai sahabat 

2. Suka mengganggu orang atau tidak dan mengapa 

3. Yang dianggap sangat berarti 

4. Pengalaman yang tidak menyenangkan 

5. Situasi yang membuat tenang 

6. Kalau bermasalah konsultasi dengan siapa dan mengapa 

7. Cara mengatasi masalah 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Kesan umum, kondisi fisik, penampilan 

2. Kondisi kesehatan 

3. Kondisi psikis, kecenderungan perilaku 

4. Kegiatan sehari-hari 

5. Hubungan dengan orang-orang di komunitas asrama 

6. Lingkungan fisik 

7. Hubungan dengan para pengurus asrama 
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