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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Identitas Subyek 

Nama   : 

Usia    : 

Jenis Kelamin  : 

Tempat, Tanggal Lahir : 

Asal    : 

Agama   : 

Pendidikan Terakhir : 

Pekerjaan Terakhir : 

Status Marital   : 

2. Latar Belakang Subyek 

a. Kehidupan subyek dalam keluarga 

b. Aktivitas subyek sehari-hari 

c. Kehidupan perkawinan subyek  

3. Keadaan Subyek Memasuki Masa Lansia 

a. Perubahan yang dialami oleh subyek (fisik, psikis dan tingkah laku). 

b. Aktivitas sehari-hari subyek setelah memasuki masa lansia 

c. Penerimaan diri subyek atas kondisinya. 

d. Penerimaan anggota keluarga dan lingkungan sekitar 

4. Keadaan Subyek Selama Tingggal di Panti Wredha 

a. Penyebab subyek tinggal di Panti Wredha (keinginan sendiri, atau 

keinginan orang lain). 

b. Aktivitas sehari-hari subyek di Panti Wredha. 
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c. Interaksi subyek dengan orang lain 

d. Perasaan Subyek Selama Tinggal Di Panti Wredha 

5. Harapan Subyek Tentang Masa Depan 

 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Kesan Umum ( fisik dan penampilan) 

2. Kegiatan Subyek di Panti Wredha 

3. Cara Subyek Merespon Wawancara dan Tes 

4. Hubungan Subyek Dengan Sesama Lansia dan Perawat di Panti Wredha  

 

 

 

 

 



SKEMA SELURUH SUBYEK 
LATAR BELAKANG SUBYEK  
• Pola asuh orangtua ang keras ( suby 3 ) yang berbeda ( suby 1,2 

)  
• Hubungan b  da ekat dengan semua anggota keluarga 

(suby 1,3) 
• Masa lalu ya  tida menyenangkan ( 2 )  
• Hubungan b  de an lingkungan sekitar ( 1,3 ) 
• Jarang berga l de an lingkungan sekitar ( 2) 
• Memiliki dasa ga  yang kuat  
• Menjadi pribadi yang pantang menyerah dalam hidup  
• Memiliki kehidupan perkawinan menyenangkan ( 1), tidak 

MEMASUKI MASA LANSIA 
• Individu  : dapat memahami dan menerima perubahan 

yang terjadi   
• Spiritual  : lebih men ekatkan diri kepada tuhan  
• Sosial  : lingkunga  tetap memba (1,3), tidak peduli ( 

)

Keluarga tidak dapat dan tidak mampu 
t b k  

Subyek dititipkan dan dibawa ke panti 
W dh  

byek 
n 
pa

Interaksi subyek 
den an pihak 

anti  

Interaksi subyek 
dengan 

lingkungan luar 

Konflik yang 
terjadi dalam 

panti  

n.understnd
gn 
(1,3) 

es 
n.aff 

emotional 
(1,2)  

menikah

n.change 
,travel, adv 
ingin jalan-

jalan 

n.abaseme
nt deject 

(sedih, 
kecewa ) 

n.abase 
submission 

(mmlh diam ) 

n.agg.emot. 
verbal 

(1,2 ) marah-
marah 

 
n.def 
com  

(2) 

 
n.aff asosiatif    

( 2,3) ingin 
berteman 

 
n.playminth 

( 2 ) 

n.out 
freedom 

ingin 
keluar dari 

panti 

P. nurturance 
( lingk, tetap 
membantu )  

P. rejection  
Ditolak oleh perawat 
(1) 
Ditinggal oleh suami 

P. loss  
Kehilangan keluarga  
Barang hilang di panti 
(1,2) 

P. agg physical asocial 
Suami sering memukul 
( 3) 
P. exposition 
Dibantu dan 
diterangin orang lain 
(2) 

P. ancogenital 
environment   
Tidak suka lingk.nya  (1) 

P. dominance restraint   
Dipaksa tinggal dip 
anti (1) 

P. agg emot.verbal  
Konflik dg perawat 
dan teman ( 1,2) 

P. dominance 
coercion 
Ibu tiri yang memaksa 

P. lack 
Tidak bahagia dengan suami ( 
3) 
Adanya jadwal 
kegiatan yang 

rutin 

In

p

 
n.nrturnce 

(1) 

n.blame 
avoid. 
(sadari 
salhnya) 

 
n.achiev. 

n. 
passility 
( ingin 

tenang ) 

n. 
succorance

( 1,3) 
teraksi 
deng

enghun

 
 
n.harma
oidanc
su
a
i 

v
e 
nti  

 
n.integgr

sion 
(1 ) 
 

g
p

d
n

 

ntu 
 

 
 
 
 

aik

ng
aik

u
r a
 y
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k 
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ma



SKEMA SUBYEK 3
LATAR BELAKANG SUBYEK  
• Pola asuh kedua orang tua yang keras  
• hubungan baik dengan semua anggota keluarga  
• hubungan baik dengan lingkungan sekitar  
• memiliki dasar agama yang kuat  
• Menjadi tukang masak, menjahit baju dan tas  
• Kehidupan perkawinan yang tidak menyenangkan  
• Menjadi individu tertutup tapi tegar menghadapi hidup  

MEMASUKI MASA LANSIA 
• Individu  :memahami dan  menerima keadaannya 

yang melemah   
• Spiritual  : tetap berdoa dan lebih mendekatkan 

kepada tuhan  
• Sosial  : keluarga dan lingkungan tidak 

menimnggalkan subyek 

Anak-anak cemas karena tidak ada yang 
t b k  

Subyek dititipkan di panti 
W d  

Adanya jadwal 
kegiatan yang 

rutin 

Interaksi subyek 
dengan 

penghuni panti  

Interaksi subyek 
dengan pihak 

panti  

Interaksi subyek 
dengan 

lingkungan luar 

Konflik yang 
terjadi dalam 

panti  

P. nurturance  
( lingkungan tetap 
membantu)   

P. lack  
(Subyek tidak dapat 
bahagia dengan 
suami )  

P. rejection   
( suami kawin lagi 
anak-anak jarang 
datang )   

P. loss   
( Ibu dan adik 
meninggal )  

P. agg physical 
asocial 
( dipukul suami )  

n.aff assosiatif 
 ( punya teman 
dekat, butuh 
kasih sayang )  

n.harmavoida
nce 

(cemas dan 
bosan) 

n.change, travel, 
advent 

( ingin jalan-jalan 
keluar ) 

 
n.abasement 

deject 

 
n. achievement 

n. succorance 
(butuh bantuan 

perawat ) 

 
n. autonomy 

freedom 

n. understanding 
( ingin resep 

kreasi ) 

n.passivity  



SKEMA SUBYEK 2

LATAR BELAKANG SUBYEK  
• Ayah sangat membaca anak perempuan.ibu sangat 

menyayangi 
• Ayah menikah lagi setelahibu meninggal ( keluarga banyak 

kawin-cerai) 
• Masa kecil/lalu yang buruk ( terkekang dan tersiksa dalam 

keluarga ) 
• Keluar dari rumah dan memilih untuk tinggal di kos 
• Jarang bergaul dengan lingkungan sekitar 

MEMASUKI MASA LANSIA 
• Individu  : dapat menerima perubahan yang terjadi  
• Spiritual  : berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan  
• Lingkungan  : tidak peduli dengan keadaan subyek 
• Subyek terserang penyakit, tetapi hidup sendiri di rumah  

Tidak ada keluarga yang merawat subyek 
t kit  

Pendeta membawa subyek ke pantai 
d  

Adanya jadwal 
kegiatan yang 

rutin 

Interaksi subyek 
dengan 

penghuni panti  

Interaksi subyek 
dengan pihak 

panti  

Interaksi subyek 
dengan 

lingkungan luar 

Konflik yang 
terjadi dalam 

panti  

P. nurturance 
(selalu dibantu ibu ) 
 

 P. exposition 
( diterangin oleh 
pendeta )  

P. loss 
( ibu meninggal 
barang hilang di panti 
)  

P. dominance 
coercion 
( i t i b  h )  

P. agg. Emotional, 
verb  
( t  k  

n.deferen
ce comp 
( patuh 
pada 

orang lain 

n. 
abasement 
dejection 

n.playmint
h  

(bersnang-
senang) 

n.change, travel, 
adv 

(jalan-jalan 
keluar) 

n. 
passitivity 

 
n. harmavoid 

(cemas, bosan) 

n.agg. 
emot. 
verbal 

 
n. 

achievement 

 
n.aff.assosiatif 

( ingin diknjungi) 

 
n.aut 

freedom 

n. aff 
emotional 

( menikah ) 

 



SKEMA SUBYEK 1 
LATAR BELAKANG SUBYEK  
• Sifat ayah yang keras dan sifat ibu yang lembut  
• Mempunyai hubungan dekat dengan semua anggota 

keluarga  
• Subyek senang membantu orang lain di sekitarnya  
• Subyek senang mencari ilmu pengetahuan yang banyak  
• Subyek memiliki dasar agama yang kuat  
• Menjadi individu yang mandiri, pantang menyerah, 

tanggung jawab 

MEMASUKI MASA LANSIA 
• Individu  : dapat menerima dan memahami kondisinya  
• Spiritual  : lebih mendekatkan diri kepada tuhan  
• Sosial  : lingkungan tetap membantu dan menemani 
• Subyek pensiun dari mengajar   
• Subyek terserang berbagai penyakit: stroke berat 

Anggota keluarga tidak mampu 
t 

Subyek dibawa ke panti 
W d  

Adanya jadwal 
kegiatan yang 

rutin 

Interaksi subyek 
dengan 

penghuni panti  

Interaksi subyek 
dengan pihak 

panti  

Interaksi subyek 
dengan 

lingkungan luar 

Konflik yang 
terjadi dalam 

panti  

P. loss  
(Suami meninggal  
Banyak barang 
hilang)  

P. nurturance 
(Lingk. Ttp 
membantu subyek)  

P. Rejection  
(Ditolak oleh 
perawat) 

P. agg. Emotional, 
verbal  
(Dibentak oleh 
perawat) 

P. uncongenical env 
(Tidak suka 
kegiatan)  

P. dominance 
restraint 
(Dipaksa tinggal di 
panti) 

n.undrstndg 
(seneng 
mbaca) 

n.nurturan
ce 

(bantu 
orla) 

n.blame 
avoidan

ce 
(sadari 

salahnya

n.achievm
ent 

(usaha atasi 
rintangan 

n. passility 
(butuh 

tnangan) 

n. 
succoance 

( butuh 
batuan 

orla) 

n.harmav
oidance 
(cemas, 
bingung) 

 
n.integgression 
( ingin bunuh 

diri ) 

n.aff 
emotional 
(hub.baik ) 

n.change,trav,
adv 

(ingin jalan-
jalan 

keluar panti )  

n.abasement 
deject 
(kecewa 

prlakuan panti ) 

n.abase 
submission 
(milih diam ) 

n.agg.emot. 
verbal 

(ingin marah 
kepada panti ) 

n. 
autonomy 

freed 
( ingin keluar 

dari panti 
wreda ) 
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