
 
 

154 
 

PANDUAN WAWANCARA 

 

A. Daftar Pertanyaan untuk Wawancara pada Subjek 

1. Jangka waktu suami subjek menderita stroke 

a. Sejak kapan suami anda terkena stroke? Berarti sudah berapa lama? 

b. Sudah berapa kali suami anda terkena serangan stroke? 

2. Tingkat kecacatan stroke suami subjek 

a. Menurut dokter, apa penyebab stroke yang diderita suami anda? 

b. Sampai separah apa stroke yang diderita suami anda? Apakah 

mengganggunya dalam beraktivitas? Apakah sangat tergantung pada 

orang lain? 

3. Perubahan kehidupan subjek dan keluarga setelah suami menderita stroke 

a. Apa yang pertama kali ada di pikiran anda ketika menerima kenyataan 

bahwa suami anda menderita stroke? 

b. Apakah anda merawat suami anda sendiri atau dibantu oleh seorang 

perawat? 

c. Perubahan apa di dalam kehidupan anda yang dirasa berubah setelah 

suami anda menderita stroke? 

d. Bagaimana tanggapan anak anda atau anggota keluarga lainnya tentang 

stroke yang diderita suami anda? Apakah juga dirasa telah merubah 

kehidupan mereka? 
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4. Persepsi subjek tentang kebutuhan yang terpenuhi dan tidak terpenuhi 

a. Menurut anda, kebutuhan itu apa? 

b. Bagaimana dengan pengertian dari kebutuhan yang terpenuhi? 

c. Bagaimana pula dengan kebutuhan yang tidak terpenuhi? 

5. Terpenuhi atau tidaknya kebutuhan subjek baik secara fisik maupun psikis 

a. Menurut anda, apa sajakah kebutuhan anda sebagai seorang istri, baik 

secara fisik maupun psikis, terutama yang berhubungan dengan 

hubungan antara suami dan istri? 

b. Apakah diantara kebutuhan subjek itu, ada yang sudah atau belum 

dapat terpenuhi? Kebutuhan apa saja? Penyebab atau alasannya? 

 

B. Daftar Pertanyaan untuk Wawancara pada Orang Dekat Subjek (Anak, 

Anggota Keluarga, atau Kerabat yang Tinggal Bersama dan Mengetahui 

Keadaan Subjek) 

1. Perubahan kehidupan subjek dan keluarga setelah suami subjek menderita 

stroke 

a. Apakah subjek merawat suaminya sendiri atau dibantu oleh seorang 

perawat? 

b. Perubahan apa di dalam kehidupan subjek yang anda rasa berubah 

setelah suaminya menderita stroke? 

c. Apa pula tanggapan anda tentang stroke yang diderita suami subjek? 

Apakah juga dirasa telah merubah kehidupan anda? 
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2. Terpenuhi atau tidaknya kebutuhan subjek baik secara fisik maupun psikis 

a. Menurut anda, apa sajakah kebutuhan subjek sebagai seorang istri, 

baik secara fisik maupun psikis, terutama yang berhubungan dengan 

hubungan antara suami dan istri? 

b. Apakah diantara kebutuhan subjek itu, ada yang sudah atau belum 

dapat terpenuhi? Kebutuhan apa saja? Penyebab atau alasannya? 
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PANDUAN OBSERVASI 

 

1. Keadaan fisik subjek  

a. Bagaimana penampilan fisik subjek secara keseluruhan? 

b. Bagaimana penampilan subjek dalam kesehariaannnya? 

c. Bagaimana pula penampilan subjek ketika diwawancarai? 

2. Perilaku subjek saat berinteraksi dengan lingkungan 

a. Apa subjek masih dapat berinteraksi dengan tetangga atau kerabatnya 

ketika ia juga harus merawat suaminya? 

b. Aktivitas seperti apakah yang biasa dilakukan subjek bersama 

tetangga/kerabat juga masih subjek lakukan?  

c. Apa aktivitas tersebut masih dilakukan subjek sejak suaminya terkena 

stroke?  

d. Jenis perilaku subjek yang seperti apa, yang tampak berbeda dari 

kebiasaan orang ketika berinteraksi dengan lingkungan? 

3. Bahasa tubuh atau gerakan tubuh yang mungkin muncul saat wawancara atau 

saat subjek menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peneliti 

a. Bagaimana ekspresi wajah subjek ketika bercerita tentang suaminya yang 

terkena stroke? 

b. Apakah ada reaksi tertentu yang dilakukan subjek ketika bercerita tentang 

perubahan kehidupannya setelah suaminya menderita stroke? 
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c. Bagaimana pula bahasa tubuh subjek ketika menceritakan kebutuhan-

kebutuhannya yang tidak terpenuhi? 

d. Apakah subjek berpikir lama dalam menjawab pertanyaan dari peneliti? 

Atau bahkan subjek berusaha untuk menghindar dari beberapa pertanyaan? 
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