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Pedoman Wawancara 

 

 

 

a. Latar Belakang Subyek, meliputi: identitas, tentang 

keluarga: situasi dan system relasi dalam keluarga subyek 

(hubungan dengan orangtua dan saudara-saudaranya), cara 

orangtua dan saudara menyelesaikan masalah. 

b. Kehidupan subyek selama tinggal di asrama, meliputi: 

motivasi awal untuk masuk sekolah berasrama, interaksi 

sosial subyek dengan remaja lain yang tinggal dalam satu 

asrama, hubungan dengan pamong asrama, hubungan 

denga guru dan karyawan sekolah dan asrama, sosiometri 

subyek, status subyek diantara teman-temannya, anggapan 

teman-teman subyek terhadap diri subyek.  

c. Pandangan subyek mengenai budaya di asrama dan 

kegiatan di asrama, meliputi: tanggapan terhadap 

kehidupan yang telah menjadi budaya di asrama, 

tanggapan terhadap peraturan-peraturan asrama, tuntutan 

asrama dan sekolah,  kegiatan (selain kegiatan rutin; ekstra 

kurikuler misalnya) yang diikuti dan tanggapan terhadap 

kegiatan yang diikuti, bagaimana kegiatan tersebut 

berpengaruh terhadap dirinya: hidup rohani dan 

perkembangan pribadi. 
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d. Permasalahan yang sering terjadi pada diri subyek selama 

tinggal di asrama , meliputi: permasalahan yang sering 

terjadi di asrama, permasalahan subyek selama tinggal di 

asrama, permasalahan subyek di sekolah.  

1) Permasalah yang terjadi di asrama meliputi : 

a) Permasalahan dengan teman. 

b) Permasalahan dengan pamong asrama. 

c) Permasalahan dengan karyawan asrama. 

d) Permasalahan dengan makanan asrama. 

e) Permasalahan dengan lingkungan sosial asrama. 

f) Permasalahan dengan kondisi rumah tinggal  

    di asrama. 

2) Permasalahan yang terjadi di sekolah meliputi : 

a) Permasalahan dengan guru. 

b) Permasalahan dengan karyawan sekolah. 

c) Permasalahan dengan teman. 

d) Permasalahan dengan kurikulum belajar mengajar di 

sekolah. 

e) Permasalahan dengan kondisi ruang dan gedung 

sekolah. 

f) Permasalahan dengan biaya sekolah. 

g) Permasalahan dengan mata pelajaran. 

h) Permasalahan dengan kegiatan ekstrakurikuler di 

luar kegiatan belajar mengajar. 

i) Permasalahan dengan system mengajar. 
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e. Koping stres yang sering digunakan subyek untuk 

menanggulangi stres dari permasalahan yang sering terjadi 

pada diri subyek., meliputi: koping stres yang digunakan 

subyek sebelum tinggal di asrama, koping stres yang 

digunakan subyek setelah tinggal di asrama, adakah 

perbedaan penggunaan koping stres sebelum dan sesudah 

tinggal di asrama, adakah pengaruh teman di asrama 

dalam menentukan koping stres.  
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