
 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

Tanggal Observasi : 

Lokasi Observasi : 

No Aspek Yang Diamati Hasil Observasi 

1 Kondisi keluarga 

a. Ekonomi  

b. Sosial 

c. Budaya 

 

2 Pola asuh orang tua broken home  

3 Perkembangan kepribadian anak 

a. Fisik  

b. Psikis 

c. Sosial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

Panduan Wawancara dengan Anak Korban Broken Home 

A. Identitas Diri 

Nama    :  

Jenis kelamin   :  

Usia    :  

Pendidikan   :  

Hari/tanggal wawancara :  

Tempat wawancara  :  

 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Apakah anda tahu orang tua kalian broken home? 

2. Bagaimana sikap anda menanggapi kondisi demikian? 

3. Ada atau tidak pengaruh ketika sebelum dan sesudah broken home terhadap diri anda? 

4. Anda ikut ayah atau ibu? Alasannya apa? 

5. Bagaimana pola asuh ayah dan  ibu setelah broken home? 

6. Apakah pola asuh ayah dan ibu masih tetap seperti dulu atau ada perubahan? Kalau 

ada seperti apa? 

7. Ayah dan ibu masih terus mengawasi perkembangan kepribadian anda atau tidak? 

8. Ayah dan ibu masih bertanggungjawab atas segala kebutuhan anda atau tidak? 

9. Dampak dari orang tua broken home terhadap diri anda ada atau tidak? 

10. Bagaimana anda menyikapi dari kondisi keluarga broken home? 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

Panduan  Wawancara dengan Suami Broken Home 

A. Identitas Diri 

Nama    :  

Jenis kelamin   :  

Usia    :  

Pendidikan   :  

Hari/tanggal wawancara :  

Tempat wawancara  :  

 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Sudah berapa lama anda mengalami broken home? 

2. Siapa yang memutuskan untuk broken home? 

3. Kalau anda, kenapa anda memutuskan untuk broken home? 

4. Faktor apa saja yang membuat anda memutuskan untuk broken home? 

5. Sebelum memutuskan untuk broken home, apakah anda memikirkan perkembangan 

anak ke depannya seperti apa? 

6. Apakah anak ikut dengan anda? 

7. Kalau iya atau tidak kenapa alasannya? 

8. Apabila anak ikut dengan ibu, apakah anda masih bertanggungjawab terhadap segala 

kebutuhan anak anda? 

9. Apakah anda masih turut serta dalam mengasuh anak anda? Kalau iya seperti apa? 

10. Apakah anda masih memantau perkembangan kepribadian anak? 

11. Apakah ada perubahan perkembangan anak setelah broken home? Kalau iya seperti 

apa? 

12. Bagaimana anda mengatasi hal tersebut? 

13. Sebagai orang tua, usaha apa yang kalian lakukan agar perkembangan kepribadian 

anak tetap berjalan dengan semestinya? 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA 

Panduan  Wawancara dengan Istri Broken Home 

A. Identitas Diri 

Nama    :  

Jenis kelamin   :  

Usia    :  

Pendidikan   :  

Hari/tanggal wawancara :  

Tempat wawancara  :  

 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Sudah berapa lama anda mengalami broken home? 

2. Berapa jumlah anak anda? 

3. Faktor apa yang menyebabkan anda broken home? 

4. Bagaimanakah penyesuaian anak anda ketika orang tuanya broken home? 

5. Bagaimanakah kondisi keluarga anda setelah broken home? 

6. Bagaimana cara anda mengasuh anak sebelum dan sesudah broken home? 

7. Apakah ada kendala dalam mengasuh anak? 

8. Bagaimana perkembangan kepribadian anak sebelum broken home sampai saat ini? 

9. Anak anda merasa keberatan atau tidak jika orang tuanya broken home? 

10. Masalah apa yang dihadapi oleh anak ketika orang tuanya broken home? 

11. Bagaimana cara anda untuk mengatasi masalah tersebut? 

 

 

 


