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PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Tentang Hidup Pada Umumnya 

1. Identitas subyek 

a. Nama 

b. Tempat dan tanggal lahir 

c. Pendidikan 

d. Pekerjaan 

e. Hobi 

2. Latar belakang keluarga 

a. Agama 

b. Suku 

c. Golongan sosial ekonomi 

d. Pekerjaan orang tua 

e. Tingkat pendidikan orang tua 

f. Ortu masih lengkap/ tidak (sejak usia berapa) 

3. Cara dibesarkan dalam keluarga 

a. Urutan kelahiran 

b. Jumlah saudara  

c. Hubungan dengan saudara 

d. Pola asuh dalam keluarga 

e. Siapa yang paling mendominasi 

f. Keadaan lingkungan tempat tinggal (tempat dibesarkan) 

g. Hubungan dengan tetangga di sekitar tempat tinggal 
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4. Tahap-tahap perkembangan yang dialami dan perubahan-

perubahan yang menyertainya (masa kecil, masa remaja, masa 

dewasa) 

a. Menceritakan tahap-tahap perkembangan 

b. Kondisi keluarga saat itu 

c. Permasalahan yang dihadapi 

d. Sikap dalam menghadapi permasalahan  

5. Hal-hal apa yang menonjol dalam tahap-tahap perkembangan 

tersebut 

a. Pengalaman-pengalaman tidak terlupakan (baik positif 

maupun negatif)  

b. Perubahan-perubahan atau titik balik 

B. Tentang Perkembangan Karier 

1. Tentang perjalanan karier hingga saat ini 

2. Sesuatu yang ingin diraih dalam karier saat ini 

3. Rencana karier di masa depan 

C. Tentang Keputusan Melajang Yang Diambil 

1. Apakah karier yang menyebabkan subyek melajang 

2. Alasan lain (selain karier) yang menyebabkan melajang 

3. Tanggapan mengenai wanita karier yang memutuskan hidup 

melajang 

4. Tanggapan mengenai perceraian, poligami, kekerasan dalam 

rumah tangga 

5. Apakah subyek merasa hidup berumah tangga tidak dapat 

berjalan beriringan dengan karier yang ingin diraih 



 163

6. Apakah subyek merasa sangat dibutuhkan oleh keluarga 

7. Apakah subyek pernah mengalami kegagalan berhubungan 

dekat dengan lawan jenis (akibatnya subyek ragu menikah 

bahkan tidak ingin menikah) 

8. Apakah subyek merasa perkawinan tidak lagi menjadi sebuah 

prioritas hidup seorang wanita untuk mendapatkan kebahagiaan 

9. Apakah subyek merasa perkawinan bukan lagi sebuah pilihan 

yang menarik 

10. Apakah subyek mempercayai suatu keyakinan tertentu 

(misalnya ideologi politik atau agama sehingga berusaha 

mempertahankan keyakinan tersebut,  oleh karena itu memilih 

untuk tidak menikah) 

11. Apakah subyek merasa kesulitan memperoleh jodoh yang 

diharapkan karena mereka menetapkan standar yang tinggi bagi 

calon pasangannya 

12. Apakah subyek ingin menjalani kehidupan pribadi secara bebas 

13. Cara mengisi waktu luang yang dimiliki 

14. Tanggapan keluarga mengenai keputusan melajang  

15. Tanggapan masyarakat mengenai keputusan melajang (teman 

seprofesi dan masyarakat umum/ tetangga) 

16. Pengaruh tanggapan-tanggapan tersebut bagi subyek 

17. Keuntungan yang dirasakan dari hidup melajang 

18. Kerugian yang dirasakan dari hidup melajang  

19. Cara mengatasi kerugian-kerugian yang dirasakan dari hidup 

melajang 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Keadaan fisik subyek 

2. Keadaan lingkungan tempat tinggal 

3. Keadaan rumah 

4. Saat ini subyek tinggal dengan siapa dan bagaimana interaksinya 

dengan orang-orang yang tinggal serumah dengannya 

5. Ekspresi wajah saat wawancara: ceria, serius, tidak suka, cemas dan 

lain-lain 

6. Bahasa tubuh atau gerakan tubuh tertentu yang kemungkinan muncul 

saat wawancara atau saat subyek menjawab pertanyaan-pertanyaan 

dari peneliti seperti mengerutkan dahi, menghindari kontak mata saat 

menjawab, menggerak-gerakkan tangan atau kaki, memegang sesuatu, 

menghindari pertanyaan, berpikir lama waktu menjawab dan lain-lain 

7. Cara menjawab pertanyaan: terdapat tekanan-tekanan atau 

pengulangan 

8. Penyesuaian diri subyek dengan lingkungan tempat tinggal dan tempat 

kerjanya. 

9. Interaksi sosial subyek dengan lingkungan tempat tinggal dan tempat 

kerjanya. 
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