
 
 

 
 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 1 

PEDOMAN WAWANCARA, 

KODING, DAN PENGAMATAN 

  



 
 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

 

1. Latar belakang subjek 

a. Hubungan dengan keluarga dan saudara 

1) Apa saja yang biasa dilakukan sehari–hari? 

2) Paling dekat dengan siapa? 

3) Seberapa dekat hubungan Anda dengan beliau? 

4) Sering berkumpul dengan saudara atau keluarga besar? 

b. Hubungan dengan lingkungan tempat tinggal dan tempat kerja 

1) Apakah Anda mengenal tetangga di sekitar? 

2) Apakah sering berkumpul dengan tetangga di lingkungan? 

3) Anda bekerja dimana? 

4) Apakah Anda merasa cocok bekerja di tempat tersebut? 

Alasannya? 

2. Hal-hal yang berkaitan dengan subjective well-being 

a. Komponen subjective well-being subjek 

1) Afek Positif 

a) Kapan terakhir kali anda tertawa? 

b) Apa yang membuat anda merasa senang? 

c) Seberapa sering anda merasa gembira? 

d) Apakah anda selalu yakin dan optimis bahwa anda bisa 

berhasil meraih sesuatu yang anda harapkan? 

2) Afek Negatif 

a) Kapan terakhir kali anda menangis? 



 
 

 
 

b) Seberapa sering  anda merasa sedih? 

c) Bagaimana anda mengatasi rasa sedih? 

d) Apa yang membuat anda merasa jengkel? 

3) Komponen Kognitif / Kepuasan Hidup 

a) Bagaimana anda memandang kehidupan anda? 

b) Apakah Anda membuat prioritas tertentu dalam 

kehidupanmu? Bisa diceritakan? 

c) Seberapa puas anda terhadap hidup anda? Mengapa? 

d) Apakah anda nyaman dengan diri anda sendiri? 

b. Faktor-faktor subjective well-being subjek 

1) Menurut Anda, Anda itu orang yang seperti apa? Coba 

diceritakan 

2) Apa kelebihan dan kekurangan anda? 

3) Apakah Anda memiliki riwayat kesehatan? 

4) Seberapa sering Anda beribadah? 

5) Menurut anda, pentingkah menjaga hubungan baik dengan 

orang lain? Bagaimana caranya? 

6) Bagaimana anda bersikap terhadap lingkungan dan orang 

baru? 

3. Pengetahuan tentang asal-usul adopsi 

a. Kapan anda mengetahui bahwa anda anak adopsi? 

b. Siapa yang memberitahu? 

c. Bagaimana perasaan Anda saat itu? 

d. Apakah sebelumnya Anda sudah memiliki firasat bahwa anda 

bukan anak kandung atau tidak sama sekali? Alasannya? 



 
 

 
 

4. Pengalaman sebagai anak adopsi 

a. Apa suka duka yang Anda alami khususnya sebagai anak adopsi? 

b. Apakah anda pernah mengalami tindakan yang kurang 

menyenangkan sebagai anak adopsi? 

c. Bagaimana sikap saudara setelah mengetahui anda adalah anak 

adopsi? 

d. Apakah ada keinginan untuk mencari tahu keberadaan tentang 

keluarga atau saudara kandung? Mengapa? 

5. Tentang Masa lalu (Past), Masa sekarang (Present), dan Masa depan 

(Prospect) 

a. Apa makna masa lalu bagi Anda? 

b. Bagaimana masa lalu Anda? 

c. Apa yang Anda rasakan ketika mengingat tentang masa lalu? 

d. Apa makna masa sekarang bagi Anda? 

e. Bagaimana masa sekarang Anda? 

f. Apa yang Anda rasakan ketika menjalani masa kini? 

g. Apa makna masa depan? 

h. Bagaimana masa depan Anda kelak seperti apa? 

i. Apa yang Anda rasakan ketika membayangkan masa depan? 

j. Apakah Anda merasa bahagia dengan kondisi Anda sekarang? 

 

 

 



 
 

 
 

PEDOMAN KODING 

 

 

Keterangan Tema Koding 

Latar belakang sebagai anak adopsi 

Pengalaman negatif 1 

Pengalaman positif  2 

Komponen subjective well-being 

Afek positif 3 

Afek negatif 4 

Komponen kognitif 5 

Masa lalu (Past) 

Rasa syukur 6 

Kebermaknaan 7 

Penerimaan 8 

Masa sekarang (Present) 

Keterlibatan 9 

Kepuasan 10 

Masa depan (Prospect) 

Harapan 11 

Optimis 12 

Pesimis 13 

Tujuan 14 

 

  



 
 

 
 

PEDOMAN PENGAMATAN 

 

1. Ekspresi saat wawancara 

2. Bahasa atau gerak tubuh saat wawancara 

3. Penampilan subjek 

4. Perilaku terhadap keluarga dan lingkungan sekitar 

5. Kondisi lingkungan tempat tinggal 

 




