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DAFTAR PANDUAN WAWANCARA 

 

A. Identitas Subyek 

1. Nama Subyek  

2. Jenis Kelamin 

3. Umur   

4. Tempat/Tanggal Lahir 

5. Status Marital 

6. Urutan Kelahiran 

7. Agama  

8. Pekerjaan  

9. Asal  

B. Latar Belakang Subyek 

1. Masa kecil 

• Bagaimana pergaulan anda saat anda duduk dibangku SD? 

• Apa yang menjadi kegemaran dan hobi anda ? 

• Bagaimana hubungan anda dengan orang tua saat itu? 

2. Masa Remaja 

• Bagaimana pergaulan anda saat anda duduk dibangku SMP dan SMA? 

• Apa yang menjadi kegemaran dan hobi anda ? 

• Bagaimana hubungan anda dengan orang tua saat itu? 

C. Permasalahan  

1. Sejarah menyalahgunakan ganja 

• Kapan pertama kali anda mengetahui tentang ganja? 

• Dari mana atau dari siapa anda mengetahui tentang ganja ? 
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• Apa reaksi anda saat itu? 

• Kapan pertama kali anda mencoba menggunakan ganja? 

• Apa yang mendorong anda menggunakan ganja saat itu? 

• Berapa banyak ganja yang anda gunakan saat itu? 

• Apa yang anda rasakan saat memakai ganja waktu itu dan apa yang anda 

rasakan setelah memakai ganja pada saat itu? 

2. Alasan menyalahgunakan ganja 

• Apa yang mendorong anda menggunakan ganja saat ini ? 

• Apa yang ingin anda dapatkan dari penggunaan ganja yang anda lakukan 

sekarang? 

3. Efek atau akibat penyalahgunaan ganja  

• Secara fisik efek apa yang muncul saat menggunakan ganja? 

• Secara fisik efek apa yang muncul setelah menggunakan ganja ? 

• Secara psikis efek apa yang muncul saat menggunakan ganja ? 

• Secara psikis efek apa yang muncul setelah menggunakan ganja ? 

• Secara sosial efek apa yang muncul dari perilaku penggunaan ganja yang 

anda lakukan?  

4. Pandangan, penilaian dan perasaan pada penyalahgunaan ganja  

• Menurut pandangan anda perilaku penyalahgunaan ganja itu bagaimana? 

• Bagaimana penilaian anda mengenai orang yang mengkonsumsi ganja ? 

(meskipun ganja dilarang dan membahayakan bagi kesehatan) 

• Apa pandangan anda mengenai diri anda sendiri yang sering 

mengkonsumsi ganja? 

• Bagaimana penilaian anda pada diri anda yang merupakan seorang 

pengguna ganja? 
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• Apa perasaan anda menjadi seorang pengguna ganja ? 

• Apa yang membuat anda yakin untuk menggunakan ganja? 

 

5. Pandangan, penilaian dan perasaan orang tua dan lingkungan pada 

penyalahgunaan ganja  

• Menurut anda bagaimana orang lain,orang tua atau lingkungan memandang 

perilaku penyalahgunaan ganja? 

• Menurut anda bagaimana penilaian orang pada seseorang yang 

mengkosumsi ganja? 

• Apakah anda mengetahui bahwa penggunaan ganja merupakan sebuah 

penyalahgunaan yang dilarang oleh Negara dan mempunyai efek yang tidak 

baik untuk anda? 

• (bila iya) mengapa anda tetap menggunakan ganja tersebut? 

• Apakah ada orang lain atau orang tua/keluarga yang mengetahui perilaku 

penyalahgunaan ganja yang anda lakukan? 

• (Bila ada) bagaimana penilaian mereka kepada anda? 

• Apa perasaan anda tentang penilaian mereka? 

 

6. Perilaku penyalahgunaan ganja yang dilakukan saat ini 

• Saat ini seberapa seringkah anda mengkonsumsi ganja? 

• Apa yang menjadi alasan anda mengkonsumsi ganja saat ini ? 

• Keyakinan apa yang membuat sampai sekarang anda masih menggunakan 

ganja? 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Kesan umum, penampilan, perilaku saat subyek di wawancarai. 

2. Lingkungan fisik, keadaan rumah/kost/ tempat tinggal subyek sekarang. 

3. Hubungan dengan orang lain, keadaan pergaulan saat itu atau pada saat sedang 

diwawancarai. 

4. Kondisi kesehatan dan kondisi psikis, kecenderungan-kecenderunagn perilaku. 

5. Kegiatan sehari-hari. 

6. Kondisi sosial ekonomi. 

7. Interaksi sosial. 
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