Perpustakaan Unika

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas subjek
B. Kehidupan di SOS Desa Taruna
1. Pada usia berapa kamu tinggal di panti asuhan?
2. Bagaimana masa kecil kamu di panti asuhan?
3. Bagaimana perasaanmu tinggal di panti asuhan?
4. Bagaimana pendapatmu tentang panti asuhan dan peraturannya?
5. Apakah ada kejadian yang tidak menyenangkan selama tinggal di
panti asuhan?
6. Pelajaran terpenting apa yang kamu peroleh selama tinggal di panti
asuhan?
C. Hubungan dengan keluarga di SOS Desa Taruna
1. Bagaimana hubungan dengan ibu asuh?
2. Bagaimana

pengasuhan ibu asuh dan pengaruhnya

terhadap

perkembangan dirimu?
3. Arti ibu asuh bagi kamu?
4. Bagaimana dengan figur ayah?
5. Bagaimana pengasuhan yang diberikan dan pengaruhnya terhadap
perkembangan dirimu?
6. Bagaimana hubunganmu dengan saudara asuh dirumah?
7. Bagaimana cara meyikapi persoalan yang terjadi dengan saudara asuh
di rumah?
D. Hubungan dengan teman sebaya di SOS Desa Taruna dan di sekolah
1. Bagaimana hubunganmu dengan teman sebaya di panti asuhan?
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2. Kegiatan yang dilakukan bersama dengan teman sebaya di panti
asuhan?
3. Bagaimana cara menyikapi persoalan yang terjadi dengan teman
sebaya di panti asuhan?
4. Bagaimana hubunganmu dengan teman sebaya di sekolah?
5. kegiatan yang dilakukan bersama dengan teman sebaya di sekolah?
6. Adakah kejadian yang tidak menyenangkan dengan teman sebaya di
sekolah?
7. Bagaimana sikap teman-teman di sekolah terhadap dirimu sebagai
anak panti asuhan?
8. Apakah kamu merasa malu dengan teman-teman disekolah karena
kamu tinggal di panti asuhan? Mengapa?
9. Bagaimana kamu menyikapi diri sebagai anak panti asuhan?
10. Apa arti teman bagi kamu?
11. Bagaimana teman berpengaruh dalam kehidupan kamu?
E. Hubungan dengan keluarga kandung
1. Apakah kamu masih memiliki orangtua kandung?
2. Bagaimana hubungan dengan orangtua kandungmu?
3. Apakah

kamu

mengetahui

alasan

mengapa

orangtuamu

menyerahkanmu ke panti asuhan?mengapa?
4. Bagaimana orangtua kandungmu mengasuh kamu dan pengaruhnya
terhadap perkembangan dirimu?
5. Apakah kamu juga memiliki saudara kandung?
6. Bagaimana hubunganmu dengan saudara kandung?
F. Apakah kamu pernah meraih prestasi? Dalam bidang apa?
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G. Bagaimana perasaanmu terhadap prestasi yang sudah kamu raih?
H. Bagaimana prestasi memberikan pengaruh terhadap diri kamu?
I. Ketika menghadapi persoalan apa yang pertama kali kamu lakukan?
J. Kepada siapa biasanya kamu menceritakan persoalanmu?
K. Bagaimana pendapat yang diberikan terhadap persoalanmu?
L. Kegiatan apa saja yang kamu ikuti?
M. Apa manfaat yang diperoleh dari kegiatan yang kamu ikuti dan
pengaruhnya bagi kamu?
N. Bagaimana kamu memandang dirimu sendiri?
O. Bagaimana orang lain memandang dirimu?
P. Apa keinginanmu di masa depan?
Q. Bagaimana usahamu meraih keinginanmu?
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PEDOMAN OBSERVASI

1.

Keadaan fisik subyek

2.

Keadaan rumah

3.

Interaksi subjek dengan orang-orang yang tinggal serumah dengannya

4.

Interaksi subjek dengan orang-orang di lingkungan panti asuhan

5.

Ekspresi wajah saat wawancara: ceria, serius, tidak suka, cemas dan
lain-lain

6.

Bahasa tubuh atau gerakan tubuh tertentu yang kemungkinan muncul
saat wawancara atau saat subyek menjawab pertanyaan-pertanyaan
dari peneliti seperti mengerutkan dahi, menghindari kontak mata saat
menjawab, menggerak-gerakkan tangan atau kaki, memegang sesuatu,
menghindari pertanyaan, berpikir lama waktu menjawab dan lain-lain

7.

Cara

menjawab

pengulangan

pertanyaan:

terdapat

tekanan-tekanan

atau
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KETERANGAN KODING HASIL WAWANCARA

A: Diri Sendiri
1. Evaluasi positif dan negatif tentang diri sendiri
2. Evaluasi positif dan negatif dari orang lain (ibu, saudara, teman
sebaya)
3. Sikap dan cara dalam menghadapi permasalahan
4. Kegiatan subyek
5. Harapan subyek
B: Orang tua
1. Hubungan dengan bapak dan ibu asuh
2. Hubungan dengan bapak dan ibu kandung
C: Teman Sebaya
1. Hubungan dengan teman di lingkungan panti asuhan
2. Hubungan dengan teman di sekolah
D: Prestasi
E: Saudara asuh
Hubungan dengan kakak dan adik asuh di panti asuhan
F: Lingkungan panti asuhan
Meliputi : Peraturan panti asuhan secara keseluruhan.
Fasilitas misalnya biaya hidup, pendidikan, sarana belajar,
tempat tinggal dan pengasuh.
Kondisi fisik panti asuhan

