
PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Kecenderungan-kecenderungan perilaku subyek dengan pemimpin 

komunitas, para Formator dan teman seangkatan. 

2. Tugas pelayanan kerasulan: 

a. Pada saat subyek mengajar sekolah minggu. 

b. Pada saat subyek mengadakan kunjungan keluarga.  

3. Kewajiban spiritual: 

a. Partisipasi aktif dalam liturgi 

b. Keaktifan dan kedisiplinan dalam melakukan spiritual reading. 

4. Keaktifan dalam mengikuti kegiatan harian: 

a. Keaktifan dalam mengikuti  pelajaran yang diberikan oleh formator 

b. Kedisiplinan dan keaktifan dalam mengikuti semua  jadwal komunitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

 

I. Identitas Subyek 

Nama subyek, jenis kelamin, umur, tanggal lahir,urutan kelahiran, asal, 

tanggal pelaksanaan. 

 

II. Keadaan Subyek 

1. Masa kecil Subyek 

a. Keadaan saat di sekolah bagaiman? 

b. Hubungan anda dengan orang tua bagaimana (interaksinya, sikap 

orang tua pada dirinya, pola asuh orang tuanya)? 

c. Hubungan / interaksi anda dengan teman-temannya atau orang lain 

serta keadaan sekitar? 

d. Pada masa kecil itu, sifat dan perasaan anda bagaimana ( sedih, 

senang, bahagia, pemalu, pendiam, tertekan)? 

e. Apa saja yang menjadi kegemaran/ hobi anda saat itu? 

f. Apakah ada kejadian-kejadian yang menyenangkan/ menyedihkan/ 

menjengkelkan yang masih anda ingat atau membekas sampai saat ini? 

g. Apakah pada saat itu anda pernah mempunyai masalah? 

h. Bagaimana anda menyelasaikan masalah itu? 

2. Masa Remaja Subyek: 

a. Keadaan saat sekolah bagaimana? 

b. Hubungan anda dengan orang tua bagaimana ( interaksinya, sikap 

orang tua pada dirinya, pola asuh orang tuanya)? 

c. Hubungan / interaksi anda dengan teman-teman atau orang lain serta  

keadaan disekitar anda? 



d. Pada masa remaja itu sifat dan perasaan anda itu bagaimana (sedih, 

senang, bahagia, pemalu, pendiam, tertekan)? 

e. Apa saja yang menjadi kegemaran/ hobi anda saat itu? 

f. Apakah ada kejadian-kejadian yang menyenangkan/  

menyedihkan/menjengkelkan yang masih anda ingat atau masih 

membekas sampai saat ini? 

g. Apakah pada saat itu anda pernah mermpunyai masalah? 

h. Bagaimana anda biasanya mengatasi masalah tersebut? 

3. Masa sekarang: 

a. Keadaan di biara bagaimana? 

b. Hubungan anda dengan suster pembimbing bagaimana serta teman- 

teman seangkatan bagaimana? 

 

III. Masalah yang akan diungkap 

1. Pengetahuan tentang hidup  bakti 

a. Apa yang anda ketahui tentang hidup bakti? 

b. Kapan anda pertama kali mendengar atau mengetahui tentang hidup 

bakti? 

c. Dari mana anda mengetahui tentang hidup bakti? 

d. Apakah anda mempunyai kenalan dengan seorang biarawati atau 

keluarga anda ada yang menjadi biarawati? 

 

 

2. Persepsi awal tentang hidup bakti 

a. Sebelum memutuskan untuk masuk biara, apa persepsi anda tentang 

hidup bakti? 



b. Apa persepsi anda tentang biarawati? 

3. Pertama kali masuk dalam biara 

a. Kapan anda masuk biara? 

b. Ceritakan bagaimana anda pertama kali  masuk biara? 

c. Mengapa anda memilih kongregasi Carmelite Missionaries? 

4. Motivasi pertama kali masuk biara 

a. Apa alasan yang membuat anda tertarik masuk biara? 

b. Ketika pertama kali anda memutuskan untuk masuk anda termotivasi 

oleh apa? 

c. Apakah ada pengaruh dari orang tua, teman, saudara atau lingkungan 

dalam memutuskan untuk masuk biara? 

d. Apakah anda mendapat masukan dari figur anda seperti pastor, 

biarawan atau biarawati? 

5. Makna hidup bakti terhadap diri 

a. Menurut anda apa makna hidup  bakti bagimu pada saat ini? 

b. Apakah anda masih mempunyai keinginan untuk melanjutkan masa 

postulan ini sebagai calon biarawati kongregasi Carmelite 

Missionaries? 
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