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LAMPIRAN A 

PEDOMAN OBSERVASI 

a. Kesan umum, seperti kondisi fisik, cara berpakaian, cara berpenampilan 

yang dapat menunjukkan identitas diri subjek dalam lingkungan sosialnya. 

b. Pola perilaku yang muncul, seperti sering menyendiri atau mudah bergaul, 

susah diajak bercanda, mudah tersinggung, tidak fokus pada pertanyaan 

yang diajukan, dan lain-lain yang menunjukkan kemampuan subjek 

menunjukkan identitas diri. 

c. Ekspresi wajah saat diwawancarai yang menunjukkan identitas diri subjek, 

yaitu merasa malu atau marah. 

d. Sikap dan perilaku subjek terhadap teman yang menunjukkan identitas diri, 

seperti pemalu atau percaya diri, ramah atau sinis, dan lain-lain. 
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LAMPIRAN B 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Latar Belakang Subjek 

- Nama 

- Alamat 

- Usia 

- Pendidikan 

- Jenis kelamin 

- Agama 

- Saudara kandung 

 

2. Perkembangan identitas diri subjek 

a. Pertanyaan mengenai pola pengasuhan orang tua pada masa bayi. 

‐ Siapa yang mengasuh subjek semasa bayi? 

‐ Bagaimana hubungan subjek dengan keluarganya? 

‐ Saat subjek menangis apa yang dilakukan orang tua subjek? 

‐ Siapa yang datang menolong ketika subjek menangis? 

b. Pola pengasuhan orang tua saat balita. 

‐ Siapa yang mengasuh subjek selama balita? 

‐ Bagaimana masa bermain subjek? 

‐ Apakah subjek dibiarkan bermain bebas atau dibatasi? 

‐ Siapa yang menemani subjek selama bermain? 

‐ Apakah banyak larangan yang diberikan pada subjek? 
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‐ Apakah ada perbedaan proses bermain dibanding dengan saudara 

subjek? 

‐ Saat subjek bermain apa yang dilakukan orang tua? 

‐ Orang tua mengajarkan untuk mandiri atau selalu membantu 

subjek? 

‐ Apa saja yang diajarkan orang tua pada subjek? 

 

c. Pola pengasuhan keluarga saat masa pra-sekolah. 

‐ Apakah subjek bermain semasa usia ini? 

‐ Siapa teman bermain subjek saat usia ini? 

‐ Bagaimana proses bermain subjek? 

‐ Apakah teman-teman banyak yang menolak subjek? 

‐ Pernahkan subjek merasa gagal saat bermain? 

‐ Saat gagal, apa yang dilakukan orang tua? 

‐ Orang tua banyak melarang atau tidak? 

 

d. Pola pengasuhan keluarga dan hubungan dengan teman pada usia 

sekolah. 

‐ Bagaimana hubungan subjek dengan teman dan guru? 

‐ Apakah subjek bermain atau belajar bersama dengan teman-

teman? 

‐ Apakah subjek belajar sesuatu dari saudara kandung? 
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‐ Apakah guru memperlakukan subjek sama seperti murid yang 

lain atau ada banyak dispensasi bagi subjek? 

‐ Apakah teman-teman subjek memperlakukan subjek sama seperti 

anak normal? 

‐ Bagaimana pelajaran di sekolah? 

‐ Kesulitan apa yang dihadapi di sekolah? Bagaimana 

mengatasinya? 

e. Hubungan dengan teman dan peranan dirinya pada usia remaja. 

‐ Apakah subjek memiliki suatu kelompok bermain atau belajar 

tertentu? 

‐ Apakah subjek memiliki teman dekat? 

‐ Apakah ada perbedaan perlakuan dari teman-temannya? 

‐ Apakah subjek mengalami penolakan? 
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