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PEDOMAN WAWANCARA 

 

a. Identitas subyek 

b. Masa kecil subyek  

c. Hubungan subyek dengan orangtua dan saudara kandung 

subyek sebelum tinggal di panti asuhan 

d. Sejak kapan dia tinggal di panti asuhan  

e. Kehidupan di panti asuhan 

1). Bagaimana perasaanmu tinggal di panti asuhan ini? 

2). Bagaimana kamu menyikapi aturan-aturan panti asuhan? 

3). Bagaimana pendapatmu tentang panti asuhan ? 

4). Apa yang bisa membuatmu merasa betah tinggal di panti 

asuhan ini? 

f. Hubungan subyek dengan orangtua dan saudara kandung 

setelah tinggal di panti asuhan 

1). Bagaimana hubunganmu  dengan orangtuamu setelah 

kamu tinggal di panti asuhan ini? 

2). Bagaimana hubunganmu dengan saudaramu setelah 

tinggal di panti asuhan ? 

g. Hubungan dengan keluarga di panti asuhan 

1). Bagaimana hubunganmu dengan pengasuh panti dan para 

suster di sini ? (N. Affiliation) 

2). Bagaimana hubunganmu dengan teman-teman di panti 

asuhan ini ? (N. Affiliation) 

h. Kebutuhan psikologis 

1). Apakah kamu tahu mengapa kamu dititipkan di panti 

asuhan?mengapa? (N. Cognizance) 

2). Ketika orangtuamu memutuskan untuk menititipkanmu di 

panti asuhan, bagaimana perasaanmu? 
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(N.Harmovoidance) Lalu reaksimu? (N. Abasement & 

Rejection) 

3). (apabila menolak) Bagaimana kamu berusaha 

menjelaskan pada orangtuamu bahwa kamu tidak mau 

tinggal di panti? (N. Harmavoidance) 

4). Ketika kamu harus menerima bahwa kamu sekarang 

tinggal di panti asuhan, bagaimana kamu bertahan? (N. 

Counteraction) 

5). Apakah kamu punya teman di luar panti asuhan? 

Bagaimana hubunganmu dengan mereka? (N. Affiliation) 

6). Apa yang kamu lakukan agar teman-teman menyukaimu? 

(N. Ekshibition/ Recognition)  

7). Bagaimana sekolahmu? (N. Understanding) 

8). Bagaimana hubunganmu dengan teman-teman sekolah 

dan guru-gurumu? (N. Affiliation) 

9). Apa yang kamu lakukan ketika kamu tidak mengerti suatu 

hal, mis. pelajaran sekolah? (N. Understanding) 

10). Apa yang kamu lakukan setelah capek sekolah? (N. 

Passivity) 

11). Pernahkah kamu bosan pada kegiatanmu sehari-hari 

(yang diatur jadwal)? Apa yang kamu lakukan? (N. 

Otonomi) 

12). Apa yang kamu lakukan ketika sedang liburan? (N. Play) 

13). Pernahkah kamu berpikir untuk melanggar peraturan 

panti asuhan?mengapa? lalu apa yang kamu lakukan agar 

kamu tidak melakukan kesalahan itu? (N. 

Blameavoidance) 
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14). Bagaimana perasaanmu ketika kamu melakukan suatu 

kesalahan? (N. Intraggression) Lalu apa yang akan kamu 

lakukan? (N. Blameavoidance) 

15). Adakah orang di sekitarmu yang kamu kagumi? 

Bagaimana caramu untuk menggumi orang tersebut? (N. 

Deference) 

16). Ketika kamu sedang sedih, sakit, atau butuh pertolongan, 

biasanya siapa yang menolongmu? (N. Succorance) 

17). Ketika kamu sedang sedih, sakit, biasanya apa yang 

terlintas dipikiranmu (seandainya…..atau saat seperti ini 

saya ingin sekali….)? (N. Succorance) 

18). Ketika ada temanmu yang sedih/ sakit/ butuh pertolongan, 

apa yang kamu lakukan? (N. Nurturance) 

19). Pernahkan kamu mengalami situasi yang memalukan? 

Bagaimana sikapmu menghadapi situasi itu? (N. 

Infavoidance) 

20). Apa keinginanmu di masa depan? (N. Achievement) 

21). Bagaimana usahamu untuk mencapai cita-citamu? (N. 

Achievement) 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

a. Kondisi fisik subyek 

b. Perilaku subyek ketika bermain, contoh apakah subyek ikut 

terlibat aktif ketika bermain, apakah subyek menikmati 

permainan 

c. Perilaku subyek ketika belajar, contoh apakah subyek 

bersemangat atau malas-malasan dalam belajar 

d. Perilaku subyek ketika berkumpul dengan teman-temannya, 

contoh apakah subyek cenderung pendiam atau aktif bicara 

e. Ekspresi wajah dan gerakan tubuh subyek ketika diwawancarai, 

contoh sedih, senang, malu, dll.. 
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