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PEDOMAN WAWANCARA 

Identitas Subjek 

Nama : 

Umur : 

Pekerjaan : 

Jumlah anak : 

Pendidikan terakhir : 

 

a. Kehidupan keluarga subjek 

1) Kehidupan awal perkawinan subjek 

a. Sudah berapa lama Ibu menikah? 

b. Bagaimana kehidupan Ibu di awal pernikahan? 

2) Proses subjek melahirkan dan mempunyai anak 

 Bagaimana perasaan Ibu saat pertama kali ibu akan 

mempunyai anak? 

 Apakah ada kendala selama Ibu hamil ataupun selama proses 

melahirkan? 

3) Proses perkembangan anak subjek 

 Bagaimana perkembangan anak Ibu pada saat ia masih bayi? 

 Kapan Ibu mulai merasa curiga terhadap keadaan anak ibu? 

 Kenapa Ibu merasa curiga dengan keadaan anak Ibu? 

 Saat Ibu pertama kali mengetahui keadaan anak Ibu 

bagaimana perasaan ibu?Lalu apa yang ibu lakukan? 

4) Sosialisasi anak subjek dengan seluruh anggota keluarga 
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 Bagaimana hubungan anak ibu dengan Bapak serta saudara-

saudaranya yang lain? 

 Permasalahan-permasalahan seperti apa yang sering muncul 

dalam hubungan anak ibu dengan bapak ataupun 

saudaranya?Bagaimana ibu mengatasi permasalahan tersebut? 

 Bagaimana perasaan ibu jika ada permasalahan yang muncul 

akibat keadaan anak ibu?Lalu apa yang ibu lakukan?  

 

b. Kehidupan sosial subjek 

1) Hubungan subjek dengan keluarga besar 

 Bagaimana hubungan Ibu dengan keluarga besar Ibu seperti 

orangtua, mertua serta saudara-saudara yang lain? 

 Apakah ada perbedaan antara sikap sebelum dan sesudah 

keluarga besar Ibu mengetahui keadaan anak Ibu? Bagaimana 

ibu menanggapi perbedaan sikap keluarga besar Ibu? 

2) Hubungan subjek dengan teman-teman subjek 

 Bagaimana hubungan Ibu dengan teman-teman Ibu? 

 Bagaimana tanggapan teman-teman Ibu saat mengetahui 

keadaan anak Ibu? Bagaimana ibu menanggapi tanggapan 

teman-teman ibu? 

3) Hubungan subjek dengan tetangga sekitar 

 Bagaimana dengan tetangga ibu?apakah ibu sering berkumpul 

dengan mereka? 

 Bagaimana sikap serta tanggapan mereka terhadap kondisi 

anak Ibu? 



91 
 

4) Bagaimana subjek menghadapi komentar-komentar yang 

diberikan orang-orang tentang anak subjek 

 Saat ini banyak orang yang belum mengetahui secara pasti 

tentang keadaan anak autis sehingga mereka sering salah 

paham dengan keadaan anak ibu, bagaimana Ibu menanggapi 

permasalahan ini? Bisa ibu ceritakan pengalaman ibu? 

 

c. Koping stres subjek ketika memiliki anak autis 

1) Masalah apa yang timbul ketika memiliki anak autis 

a. Merawat anak yang menderita autis pasti mempunyai 

permasalahan tersendiri dibanding merawat anak normal, 

bisa ibu ceritakan permasalahan apa saja yang muncul 

dalam merawat anak ibu? 

b. Permasalahan seperti apa yang paling membuat ibu 

merasa tertekan / stres? Bagaimana ibu mengatasinya?lalu 

apa yang ibu rasakan setelah itu? 

2) Gejala-gejala strss 

 Saat ibu merasa tertekan/stres bagaimana perasaan Ibu? 

 Apakah menganggu kondisi fisik serta hubungan Ibu dengan 

orang-orang di sekitar ibu? 

3) Jenis koping stress yang dilakukan subjek 

 Saat ibu mengalami tekanan/ stres apa yang ibu lakukan untuk 

menyelesaikan permasalahan ibu? Setelah itu apa yang ibu 

rasakan? 
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 Bagaimana dengan perasaan ibu?apa yang ibu lakukan agar 

perasaan ibu kembali tenang? 

4) Alasan subjek menggunakan koping stres tersebut 

 Kenapa ibu memilih untuk melakukan hal-hal tadi? 

5) Faktor-faktor yang mendukung subjek dalam usahanya mengatasi 

stress 

 Menurut ibu, apa yang membuat ibu mampu melewati 

permasalahan serta tekanan yang muncul? 

 Apakah keluarga serta lingkungan Ibu memberikan dukungan 

dalam menghadapi kondisi anak ibu? 

6) Faktor-faktor yang menghambat subjek dalam usahanya 

mengatasi stres 

 Lalu apa yang membuat ibu merasa menjadi penghambat 

dalam menghadapi permasalahan ibu?Bagaimana cara ibu 

mengatasinya? Bagaimana perasaan ibu setelah itu? 
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PEDOMAN OBSERVASI 

1. Kondisi fisik subjek 

2. Kondisi tempat tinggal subjek dan lingkungan sekitarnya 

3. Hubungan yang terjalin antara subjek dengan anak 

4. Hubungan yang terjalin antara subjek, anak dengan anggota 

keluarga lain 

5. Hubungan yang terjalin antara subjek dengan lingkungan 

sekitar (keluarga besar atau tetangga) 
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