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PEDOMAN OBSERVASI 

Pada penelitian ini akan diobservasi bagaimana kondisi fisik dan 

psikis subyek, kondisi kesehatan, kecenderungan perilaku yang muncul, 

respon subyek saat menjawab, ekspresi subyek saat wawancara, kegiatan 

sehari-hari dan kehidupan sosialnya. 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

Pada wawancara ini, peneliti ingin mengungkap : 

1. Identitas Subyek : 

a. Nama    

b. Jenis kelamin          

c. Usia                         

d. Agama     

e. Pendidikan    

f. Pekerjaan     

g. Jumlah anak  

2. Latar belakang subyek  

a. Keadaan keluarga ( ekonomi, sosial, keharmonisan ) 

b. Hubungan dengan keluarga ( ayah, ibu dan saudara – saudara) 

c. Masa remaja 

d. Masalah yang sering dihadapi 

e. Sikap dalam menghadapi permasalahan 



 

133 

   

 

f. Cara mengatasi permasalahan 

g. Hasil dari pemecahan masalah 

3. Hal – hal yang berhubungan dengan kondisi pernikahan subyek 

a. Hubungan subyek dengan suami subyek 

b. Hubungan subyek dan suami subyek dengan anak – anak mereka 

c. Pemberian nafkah lahir batin oleh suami subyek 

d. Keadaan ekonomi keluarga 

4. Hal – hal yang berhubungan dengan stres dan coping 

a. Aktivitas subyek saat ini 

b. Perasaan subyek mengenai kondisinya saat ini 

c. Bentuk stres yang dirasakan subyek 

d. Tingkat stres yang dirasakan subyek 

e. Usaha yang dilakukan subyek untuk mengatasi stres yang 

dirasakannya 

f. Dengan siapa subyek berkeluh kesah menceritakan setiap 

masalah 

g. Factor yang mendukung subyek dalam usaha mengatasi stres 

h. Factor yang menghambat subyek dalam usaha mengatasi stres 

5. Harapan subyek  

a. Harapan di masa depan 

b. Rencana subyek untuk mewujudkan harapannya dalam jangka 

pendek maupun jangka pendek 

c. Kendala subyek mengenai rencanya di masa depan 

d. Usaha yang dilakukan subyek mengatasi kendalanya. 
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DAFTAR PERTANYAAN 

1. Latar belakang subyek 

• Bagaimana masa kecil Anda? 

• Bagaimana keadaan keluarga Anda? 

• Apakah hubungan Anda dengan keluarga dan saudara – saudara 

rukun? 

• Bagaimana hubungan Anda dengan orang tua? 

• Dimana Anda menghabiskan masa remaja dulu? 

• Apakah ada kegiatan yang diikuti selain bersekolah? 

• Bagaimana pergaulan saat remaja? 

• Apakah dulu sering mengalami masalah dengan keluarga atau teman? 

• Bagaimana menyelesaikan masalah itu? 

• Apakah hasil dari penyelesaian masalah tersebut baik atau tidak? 

2. Hal – hal yang berhubungan dengan kondisi pernikahan subyek 

• Bagaimana Anda pertama kali berkenalan dengan suami Anda? 

• Berapa lama menjalin hubungan setelah akhirnya menikah? 

• Waktu usia berapa Anda menikah dengan suami? 

• Bagaimana kondisi awal pernikahan Anda? 

• Apkah Anda memiliki anak? 

• Bagaimana hubungan anak Anda dengan suami? 

• Apakah pekerjaan suami Anda? 

• Apakah kebutuhan keluarga dapat tercukupi? 
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3. Hal – hal yang berhubungan dengan stres dan coping 

• Sejak kapan suami Anda pergi? 

• Setelah suami pergi apa yang Anda lakukan? 

• Bagaimana perasaan Anda? 

• Apakah Anda berusaha mencari suami Anda? 

• Bagaimana Anda mengatasi permasalahan tersebut? 

• Apakah Anda bercerita kepada orang lain? 

• Bagaimana tanggapan keluarga Anda? 

• Apakah mereka mendukung Anda? 

• Bagaimana dengan lingkungan Anda misalnya teman atau tetangga, 

apakah mereka membantu? 

• Bagaimana reaksi anak Anda saat suami Anda pergi? 

• Bagaimana Anda mencukupi kebutuhan keluarga setelah kepergian 

suami? 

4.  Harapan Subyek 

• Apakah harapan Anda untuk masa depan? 

• Bagaimana Anda akan mewujudkannya? 

• Apa saja kemungkinan yang akan membantu mewujudkan usaha 

Anda? 

• Bagaimana Anda mengatasi hambatan yang mungkin muncul? 
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