
 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
 
No. Tema/ 

Fenomena 
Pertanyaan Ket 

I Latar Belakang 1. Nama ayah:  
a. Identitas  Diri/ 
Keluarga 

2. Nama ibu:  
3. Pekerjaan ayah:  
4. Pekerjaan ibu:  
5. Jumlah saudara:  
6.  Subyek anak nomor..  
7. Dari kedua orangtua, siapa yang paling dekat?  
8. Dari saudara/i, siapa yang paling dekat?  
9. Dari kedua orangtua, siapa yang paling sering memberikan 
nasehat, memarahi, atau menghukum?kenapa? (yang paling 
galak siapa?) 

 

10. Dari kedua orangtua, siapa yang paling dekat? Yang paling 
memberikan perhatian/ Paling sayang? 

 

11. Dari sekian saudara, siapa yang suka mengganggu/ 
diganggu? Kenapa? 

 

12. Dari sekian saudara, siapa yang  paling dekat? Kenapa?  
b. Hubungan 
Keluarga 

1. Hubungan antar kedua orangtua?  
2. Hubungan antara orangtua dengan anak-anaknya, terutama 
subyek? 

 

3. Hubungan subyek dengan saudara yang lain?  
c. Kegiatan 
Keluarga 

1. Kegiatan harian di rumah?  
2. Kegiatan rohani? Ke gereja bersama? Ikut doa bersama?  
3. Kapan baptis?  
4. Kapan ikut kegiatan rohani/ gereja? Setiap hari? Setiap 
minggu? 

 

5. Ikut organisasi/ kegiatan rohani remaja gereja? Atau 
Kampung? Kesannya? 

 

6. Waktu luang, apa yang dilakukan?  
d. Lingkungan 
dan Tanggapan 
Subyek 

1. Tanggapan/ cerita terhadap lingkungan sekitar? Membantu 
proses/ tidak- ada kesan negatif/ positif? 

 

2.Ttanggapan/ cerita terhadap lingkungan gereja? Kesan negatif-
positif? 

 

3. Ada kenangan manis/ pahit semasa kecil?  
4. Kebiasaan-kebiasaan baik di rumah?  
5. Kerasan/ tidak dirumah/ tempat tinggal? Kenapa dan apa yang 
membuat demikian? 

 

6. Tanggapan lingkungan setelah ditinggalkan masuk seminari 
(sekitar / gereja) 

 

7. Tanggapan terhadap lingkungan setelah ditinggalkan?  
8. Ada harapan khusus dari keluarga/ lingkungan?  
9. Mempunyai teman dekat sewaktu di rumah/ gereja? 
Tanggapan setelah ditinggalkan? 

 

10. Punya teman spesial/ pacar? Tanggapan setelah 
ditinggalkan? 

 



 

11. Harapan mereka terhadap subyek?  
II Kehidupan 

sebagai seminaris 
1. Tahu Seminari dari mana/ dari siapa/  

a. Motivasi 2. Kapan keinginan masuk/ daftar seminari pertama kali 
muncul? Dan apa motivasi  awal masuk seminari 

 

3. masih ada motivasi tersebut/ sudah berganti? Kenapa?  
4. Didukung / tidak masuk seminari? Kenapa dan apa reaksi 
subyek? 

 

5. ketika dinyatakan diterima apa reaksi: subyek,orangtua, 
keluarga, lingkungan, teman dekat, pacar? 

 

 b. Kegiatan   
1. kegiatan rutin? Ikut ekskul apa? Kenapa/ apa motivasinya/  
2.kegiatan sehari? Waktu luang apa yang dilakukan? Sama/ beda 
ketika dirumah? Kenapa? 

 

3. tanggapan terhadap kehidupan di seminari?  
4. pernah melanggar aturan seminari? Kenapa?  
5. pernah dihukum? Apa dan bagaimana reaksi dan tanggapan? 
Berubah? 

 

c. Hubungan dan 
Tanggapan 
Subyek 

  
1. hubungan dengan teman seangkatan?  
2. hubungan dengan teman lain angkatan  
3. hubungan dengan pamong/ sub pamong  
4. hubungan dengan pihak Domus patrum? (rektor, direktur, 
ekonom)/ tanggapan 

 

5. hubungan dengan pembimbing rohani?  
6. hubungan dengan pekerja seminari?  
7. hubungan dengan guru?  
8. hubungan dengan warga sekitar seminari, terutama warga 
gereja? 

 

9. punya teman dekat disekitar seminari/ diluar seminar? Puinya 
pacar? Kenapa? 

 

10. punya teman dekat satu angkata? Kepada siapa sering 
bercerita? Kenapa? 

 

11. ada yang tidak disuka dalam satu angkatan? Kenapa?  
12. ada staff yang disuka/ tidak? Kenapa, masih tidak suka? 
Kenapa? Apa yang didapat dari rasa itu? 

 

13. ada guru yang disuka/ tidak? kenapa  
14. ada karyawan yang disuka/ tidak? Kenapa?  

d. kegiatan dan 
makna 

  
1. ikut kegiatan apa? Merasa bermakna/berkembang?  
2. ikut PIA? Merasa berkembang dan tanggapannya?  
3. hubungan dengan paengajar PIA yang lain? Dekat/ jauh? 
Kenapa? 

 

4. merasa berkembang di seminari?  
5. mata pelajaran yang paling baik/ buruk? Mata pelajaran apa 
yang paling disukai/ tidak? Kenapa? 

 

6. ada teks KS/ semboyan yang dapat menjadi pegangan hidup?  
7. siapa yang paling berperan dalam panggilan?  



 

 Menulis refleksi   
III. 1. sejak kapan mengenal refleksi?  
 a. pemahaman 

refleksi 
2. tanggapan ketika petama kali kenal refleksi?  
3. ada keterpaksaan dalam menulis refleksi pada awalnya? 
Kenapa? 

 

4. masih menulis refleksi? Seberapa sering dan hal hal apa saja 
yang sering dituliskan? 

 

5. pernah ada perasaan malas menulis refleksi? Kenapa?  
6. ketika refleksi dikumpulkan wajib, perasaan? Kenapa?  
7. ketika suatu saat tidak dikumpulkan, apa reaksi? Dan refleksi 
berubah atau tetap? Semakin bebas atau masih terasa kaku? 

 

8. ketika berefleksi, jujur atau sekedar menjalankan kewajiban?  
9. refleksi itu apa?  
10. merasa berkembang karena refleksi?  
11. merasa lega karena refleksi?  
12. manfaat dari refleksi?  
13. makna refleksi dalam mendukung panggilan? Atau 
menemukan arah panggilan? 

 

14. merasa manfaat sampai apa/ mana?  
15. pengalaman paling berkesan terhadap refleksi?  
16. kesan negatif-positif terhadap refleksi?  

  17.tanggapan/ kesan terhadap silentium? Maknanya?  
IV. Pemahaman dan 

perkembangan 
Diri (pribadi) 

1. pernah menghadapi masalah? Berat/ ringan? Kepada siapa 
bercerita? Ditulis refleksi? 

 

a. pemahaman 
diri dan 
perkembangan 
pribadi 

2. bagaimana mengatasi masalah?  
3. apa reaksi ketika menghadapi masalah/ konflik?  
4. pernah konflik dengan teman?kenapa, dan bagaiman 
mengatasi? Apa kesannya/ ada makna yang diambil? 

 

5. perasaan terhadap teman yang sukses  
6. perasaan terhadap teman yang gagal  
7. pandangan terhadap teman dan staff  
8. bagaimana mengolah hidup, baik secara biasa ataupun rohani?  
9. ada perasaan/ perkara masa lalu yang mengganggu? Masih 
terasa terganggu? 

 

10. apa arti hidup bagimu  
11. apa arti panggilan bagimu?  
12. siapa dirimu? Tangapan terhadap diri sendiri  
13. sebut 5 sifat baik/ buruk, tanggapan?  
14. dalam setiap pertemuan antar kelompok/ basis, apakah sering 
mengemukakan pendapat? 

 

15. siapa yang sering mengemukakan pendapat,usul,ide?  
16. bagaimana reaksi teman-teman terhadap pendapat yang 
dilontarkan/ dikemukakan? 

 

17. apa yang sering dibaca?novel (yang macam apa),bacaan 
rohani/ buku spiritual (yang macam bagaimana: filosofi, santo-
santa, Kitab Suci?), 

 

18.apa yang diperoleh dari bacaan tersebut?  



 

19. apakah menyadari diri sebagai seorang remaja?  
20. tanggapan/ harapan terhadap remaja yang menjadi 
seminaris? 

 

21. bagaimana kamu memandangi dan memahami hidupmu? 
Kira-kira saat ini, kamu merasa berguna atau tidak baik bagi diri 
sendiri, terutama pada orang lain. Atau justru merepotkan orang 
lain? 

 

22. di rumah siapa yang sering mengungkapkan pendapat?  
23. kalau mengemukakan pendapat, diterima? Pernah terjadi 
konflik karena pengungkapan ide tersebut? 

 

24.pernah dimarahi besar? bagaimana reaksimu?ingat? apa yang 
dilakukan untuk mengatasi itu? 

 

25. ketika diterima di Seminari, bagaimana rekasi teman dan 
guru? Dan bagaimana reaksimu sendiri? 

 

26. sudah krisma?kapan? apa makna krisma bagimu?merasa ada 
yang berubah atau tidak? 

 

27. apakah kamu sering menyadari perasaan-perasaanmu? 
Bagaiman kamu menyadarinya dan bagaimana menanggapinya; 
baik secara positif ataupun negatif? 

 

28. sering jujur terhadap diri sendiri? Dan pada perasaan yang 
terjadi? Misal: benci, marah, jatuh cinta? 

 

29. ketika ditolak atau ketika kamu menjabat suatu posisi yang 
mungkin dianggap bergengsi, bagaimana perasaanmu? 

 

30. bagaimana tanggapanmu terhadap perasaan itu?  
31. lantas sikap terhadap teman bagaimana? Wajar, berlebihan, 
tetap menghormati, tetap menghargai, tetap membuka diri? 

 

32. tanggapan terhadap kritik yang mengarah pada diri sendiri?  
33. bagaiamana pandangan dan pendapat tentang hidup 
diseminari? Perbedaan antara hidup dalam kompleks asrama 
yang beraturan ketat dengan yang ada diluar? Merasa nyaman 
tinggal di seminari? Apa yang membuat nyaman?kenapa? 

 

34.senang hidup di seminari? Kenapa?  
35. menurutmu, hidup di seminari sudah tepat untuk jalan 
hidupmu?untuk tujuan hidupmu kenapa? 

 

36. bagaimana kamu menghayati dirimu sebagai seorang 
seminaris? 

 

37. Punya idola? Kenapa?  
38. apa hobimu? Tersalurkan disini? Bagaimana pendapat dan 
pandanganmu tentang hobimu? Mengembangkan/ menghambat? 

 

39. bagaimana mewujudkan hobi dalam dirimu?  
40. merasa terhambat dalam hidup di seminari?  
  

V Harapan dan cita-
cita 

1. harapan dan cita-cita?  
2. kira-kira tertarik kemana?  
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