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Pedoman Observasi: 

• Hubungan antar anggota keluarga 

1. Komunikasi yang terjalin antar anggota 

2. Kedekatan antar anggota keluarga 

3. Perilaku anggota keluarga terhadap subyek 

• Kondisi fisik dan penampilan 

1. Kondisi dan penampilan subyek 

2. Kondisi dan penampilan anggota keluarganya 

• Kondisi tempat tinggal 

1. Kondisi fisik dan rumah subyek 

• Lingkungan sosial 

1. Keberadaan keluarga besar 

2. Keberadaan tetangga atau lingkungan sekitar 

 

Pedoman wawancara: 

• Masa lalu 

1. Masa kecil subyek 

2. Masa remaja subyek 

3. Masa pacaran subyek 

4. Kehidupan orangtua subyek 

 

• Pemahaman diri 

1. Bagaimana anda memandang diri anda saat ini? 

2. Apakah anda paham status anda dalam keluarga anda? 



 159

3. apa yang menjadi dasar keputusan untuk menyetujui suami 

anda menikah lagi? 

4. Kapan diri anda merasa bahwa anda benar- benar menerima 

semua kenyataan yang terjadi dalam keluarga anda? 

5. Bagaimana pandangan anda sekarang terhadap suami 

anda?”istrinya? 

• Harapan yang realistik 

1. Apa saja harapan anda dalam keluarga anda? (bagi suami, 

anda sendiri, “istrinya”, dan anak- anak) 

2. Apa harapan anda dari tetangga ataupun dari lingkungan 

sekitar anda terhadap diri anda ataupun terhadap keluarga 

anda? 

3. Apakah ada harapan yang belum tercapai dalam hidup anda 

sampai saat ini? 

• Hambatan dalam lingkungan 

1. Bagaimana hubungan anda didalam keluarga sampai saat 

ini?(suami, anak- anak, dan “istri”) 

2. Bagaimanakah hubungan anda dengan tetangga ataupun 

lingkungan sekitar? 

3. bagaimanakah tanggapan lingkungan, saat anda menyetujui 

pernikahan kedua suami anda? 

4. apa yang anda lakukan saat lingkungan sulit untuk 

mendukung keputusan anda? 
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• Tidak adanya tekanan emosi yang berat 

1. Bagaimana perasaan anda saat suami anda meminta untuk 

menikah lagi? 

2. Apa yang anda pikirkan saat suami pergi ke “istrinya”? 

bagaimana perasaan anda? 

3. Sampai saat ini, apakah anda pernah merasakan putus asa 

dalam kehidupan keluarga anda? 

4. bagaimana perasaan anda saat orang berkomentar tentang 

kehidupan keluarga anda? 

5. apakah anda pernah merasa cemburu? 

• Sukses yang terjadi 

1. Bagaimana pandangan anda tentang orang sukses itu? 

2. Dalam segala aspek kehidupan saat ini, apakah  anda merasa 

gagal ataukah berhasil? 

3. Hal apa yang anda pandang sukses saat ini? 

4. Dalam peran sebagai istri, apakah anda sudah merasa puas 

terhadap yang dikerjakan sampai saat ini? 

5. Dalam peran sebagai ibu, apakah anda puas terhadap tugas 

anda sampai saat ini? 

6. Bagaimana cara anda menanggapi pujian atau celaan orang 

lain terhadap sikap anda? 

• Konsep diri yang stabil 

1. Apa saja prinsip- prinsip atau nilai- nilai dalan hidup anda? 

2. Saat anda merasa sendiri, apa yang anda lakukan? 
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3. Bagaimana anda menjelaskan kepada anak- anak tentang 

keluarga anda? 

4. Bagaimana pandangan anda tentang poligami itu sendiri? 
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