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PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Identitas Subyek 

1. Nama  :  

2. Jenis Kelamin  : 

3. Tempat/tanggal lahir   : 

4. Tempat tinggal    : 

5. Pendidikan                   : 

6. Pekerjaan Orang tua    : 

 

B. Pertanyaan 

1. Bebas a) Apakah selama ini subyek merasa 

nyaman dengan aktivitas subyek 

yang dilakukan sendiri tanpa 

bantuan orang lain? 

b) Dalam rutinitas sehari-hari 

apakah subyek melakukan sendiri 

atau harus ada teman yang 

menemani? 

c) Ketika subyek mendapat 

kepercayaan dari orang tua, 

apakah subyek dapat menonjol 

dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan? 

 

2.  Inisiatif a) Apakah subyek dibantu dan di 

pengaruhi oleh orang lain, pada 

saat mengambil keputusan? 



107 
 

 

b) Ketika subyek menghadapi 

masalah apakah subyek selalu 

menciptakan ide dan masukan 

bagi orang lain? 

( kalau ada masalah apakah 

subyek mengusulkan pendapat? 

 

3. Gigih a) Apa yang dilakuakan subyek 

kalau rencana subyek terhambat? 

b) Apakah subyek dapat 

menyelesaikan masalah sampai 

tuntas dengan usaha dan 

perjuangan yang keras? 

4. Percaya diri a) Apakah subyek merasa mampu 

pada saat menghadapi masalah 

yang belum pernah di alami? 

b) Pada saat mengambil keputusan 

tanpa bantuan orang lain, apakah 

merasa yakin dan bisa 

bertanggung jawab atas 

keputusan tersebut? 

c) Apakah subyek pernah ragu 

dalam mengambil keputusan 

sendiri? 

5. Pengendalian diri a) Apakah subyek harus meluapkan 

emosi yang ada pada orang lain? 

b) Sikap apa yang di ambil saat 

subyek harus menghadapi situasi 

dilingkungan yang baru? 

c) Apabila keputusan yang telah 
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diambil subyek ditolak oleh 

orang lain, bagaimana reaksi 

subyek? 

d) Apabila suasana hati subyek tidak 

baik, bagaimana sikap subyek 

terhadap orang lain? 
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PEDOMAN OBSERVASI 

 

1.  Kesan umum , kondisi fisik, dan penampilan subyek. 
2. Kecenderungan-kecenderungan perilaku subyek yang menunjukkan 

aspek-aspek kemandirian yaitu: bebas, mempunyai inisiatif, gigih, 

percaya diri dan pengendalian diri. 

3. Interaksi subyek dengan kedua orang tua. 

4. Subyek di lingkungan sekitar tempat tinggal dan sekolah. 
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