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PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Identitas Subyek 

~ Nama 

~ Tempat/ tanggal lahir 

~ Jenis kelamin 

~ Pendidikan terakhir 

~ Agama  

~ Urutan kelahiran 

~ Status marital 

~ Jumlah anak 

 

B. Latar Belakang Keluarga 

~ Golongan sosial ekonomi 

~ Pekerjaan orang tua 

~ Tingkat pendidikan orang tua 

~ Jumlah saudara 

~ Hubungan dengan saudara 

 

C. Lingkungan Masyarakat 

~ Hubungan dengan tetangga di sekitar tempat tinggal 

~ Kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat sekitar 

~ Hubungan dengan murid dan rekan kerja 
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D. Tahap-tahap Perkembangan yang Dialami dan Perubahan-perubahan 

yang Menyertainya (masa kecil, remaja, dewasa) 

~ Menceritakan tahap-tahap perkembangan 

~ Kondisi keluarga saat itu 

~ Permasalahan yang dihadapi 

~ Sikap dalam menghadapi setiap permasalahan 

 

E. Hal-hal yang Paling Menonjol dalam Tahap Perkembangan  

~ Pengalaman menyenangkan yang tidak terlupakan 

~ Pengalaman tidak menyenangkan yang tidak terlupakan 

~ Bagaimana cara menyikapinya 

 

F. Perjalanan Karier sebagai Guru Hingga Akan Menghadapi Pensiun dan 

Pertanyaan Seputar Pensiun 

1. Perjalanan karier sebagai guru sejak lulus SPG atau KPG hingga akan 

menghadapi pensiun 

2. Bagaimana cara menghadapi murid yang nakal? 

3. Seberapa rasa bosan/ benci/ cinta terhadap pekerjaan sebagai guru yang 

digeluti hingga saat ini? 

4. Apa yang dilakukan jika terdapat murid yang tidak masuk sekolah? 

5. Bagaimana cara menyikapi pensiun? 

6. Apa yang dirasakan saat mendekati masa pensiun? 

7. Apa yang akan dilakukan terhadap uang pensiun yang akan diterima? 
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8. Apa rencana setelah pensiun? 

9. Bagaimana kondisi kesehatan saat ini? 

10. Masihkah ingin berkarya di hari tua? 
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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 

6. Bahasa tubuh atau gerakan tubuh tertentu yang kemungkinan muncul saat 

wawancara 

7. Cara menjawab pertanyaan, terdapat tekanan-tekanan atau pengulangan 

8. Interaksi subyek dengan rekan-rekan sekerjanya  

9. Sikap dan perilaku subyek terhadap murid-muridnya saat mengajar 
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