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Interview merupakan salah satu alat ukur 

untuk memperoleh informasi antara dua

orang yang dilakukan dengan cara dua arah

di dalam melakukan tanya jawab.



Ditujukan pada orang tua untuk

memperoleh informasi berkaitan dengan memperoleh informasi berkaitan dengan 

tahap perkembangan, kepribadian, 

kebiasaan sehari-hari, minat, kesulitan dan 

gangguan pada anak tuna grahita. 



Karakteristik Utama Interview

� Interview biasanya diadakan secara formal, 
percakapan dapat muncul secara spontan.

� Interview seringkali diadakan untuk memenuhi � Interview seringkali diadakan untuk memenuhi 
permintaan dari interviewee dan kadang anak-anak 
dan orang tua dipaksa untuk datang pada sebuah 
interview. Tidak ada kewajiban untuk melanjutkan 
percakapan dan salah satu bagiannya kadang dapat 
berhenti secara tiba-tiba.

� Interview memiliki sebuah tujuan yang jelas, 
sedangkan sebuah percakapan dapat memiliki topik-
topik yang beragam, dengan tidak adanya tujuan 
khusus



� Interview memiliki tujuan yang jelas, percakapan dapat 

memiliki topik-topik yang beragam, dengan tidak adanya 

tujuan khusus

� Interviewer dan interviewee memiliki hubungan yang 

terdefinisikan dengan jelas dan terstruktur dimana 

interviewer mengajukan pertanyaan dan  interviewee 

menjawab, sebuah percakapan biasanya melibatkan suatu menjawab, sebuah percakapan biasanya melibatkan suatu 

pertukaran ide-ide yang biasa.

� Interviewer merencanakan dan mengatur perilakunya, 

tidak ada perencanaan yang penting untuk sebuah 

percakapan untuk langsung berinteraksi dan memilih isi 

dari interview, sebuah percakapan seringkali mengalir.

� Interviewer harus fokus pada interaksi dengan interviewee-

interviewee, sedikit atau tidak ada perhatian yang 

diberikan secara detail dari interaksi selama percakapan.



� Interviewer tidak dapat bereaksi secara terbuka pada 
fakta-fakta dan perasaan-perasaan yang tidak 
menyenangkan yang diceritakan oleh interviewee, 
orang-orang dapat bereaksi secara emosional dan 
menilai selama sebuah percakapan.

� Interviewer mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan � Interviewer mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan 
dan tidak mereka-reka pemahaman, selama 
percakapan berlangsung, banyak yang tertinggal tidak 
dinyatakan atau tidak dipahami. 

� Interviewer mengikuti panduan-panduan yang 
berkaitan hak-hak istimewa dan kerahasiaan 
komunikasi, orang-orang pada sebuah percakapan 
tidak memiliki kewajiban hukum atau etika untuk 
menyimpan informasi yang dibicarakan secara 
rahasia.



Percakapan biasa lebih spontan, kurang 

formal dan tidak terstruktur daripada 

interview  dan memiliki sedikit karakteristik-interview  dan memiliki sedikit karakteristik-

karakteristik yang berhubungan dengan 

interview formal. 



� Komunikasikan Dan Jelaskan Tujuan Dan Sifat 

Dari Proses Penilaian Kepada Anak-Dan Orang Tua

� Pahami Harapan Anak Dan Orang Tua Berkaitan 

Dengan Penilaian

� Gali Informasi Tentang Peristiwa-Peristiwa 

Kehidupan Keluarga Di Masa Lalu Dan Saat IniKehidupan Keluarga Di Masa Lalu Dan Saat Ini

� Dokumentasikan Situasi, Kekasaran, Dan Ke-

Akutan Dari Permasalahan Perilaku-Perilaku Anak

� Gunakan Prosedur-Prosedur Yang Fleksibel Untuk 

Mengajukan Pertanyaan Pada Anak Dan Orang Tua

� Perbaiki Respon-Respon Yang Ambigu



� Perjelas Ketidakpahaman Yang Mungkin Dimiliki Oleh 
Anak Dan Orang Tua 

� Bandingkan Perilaku-Perilaku Verbal Dan Non Verbal 
Anak Dan Orang Tua

� Periksa Kembali Informasi Yang Dikumpulkan 
Sebelumnya Tentang Anak Dan Keluarga

� Formulasikan Hipotesis-Hipotesis Tentang Anak Dan 
Keluarga Yang Dapat Diperiksa Kembali Menggunakan Keluarga Yang Dapat Diperiksa Kembali Menggunakan 
Prosedur-Prosedur Penilaian Lain

� Pelajari Tentang Persepsi Anak Dan Pahami 
Permasalahannya

� Pelajari Tentang Kepercayaan, Nilai-Nilai Dan 
Pengharapan Yang Dimiliki Oleh Orang Tua Dan Orang 
Dewasa Lainnya

� Nilai/Ukur Penerimaan Anak Dan Orang Tua Pada 
Strategi-Strategi Intervensi Yang Beragam Dan 
Kesediaan Mereka Untuk Mengikuti Saran-Saran 



� Realiabilitas dan validitas yang sulit ditetapkan

� Kebebasan dan manfaat yang diberikan oleh 

interview, hasilnya kurang dapat dibandingkan 

dengan interview-interview lain

� Informasi yang didapatkan oleh satu interviewer 

dapat berbeda dari interviewer laindapat berbeda dari interviewer lain

� Interviewer mungkin gagal mendapatkan data 

penting

� Interviewer mungkin gagal  menginterpretasikan 

data secara akurat

� Interviewee dapat memberikan informasi yang 

tidak benar



� Interviewee, khususnya anak-anak yang masih 
kecil, memiliki keterampilan berbahasa yang 
terbatas dan juga memiliki kesulitan dalam 
menggambarkan peristiwa-peristiwa atau 
pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan mereka

� Interviewee dapat merasa tertekan, inadekuat, 
atau khawatir dan gagal untuk merespon secara 
adekuat dan akurat
atau khawatir dan gagal untuk merespon secara 
adekuat dan akurat

� Interviewee dapat rentan untuk merasakan, 
isyarat-isyarat yang tidak direncakan dari 
interviewer yang dapat mempengaruhi jawaban 
mereka

� Interviewee dan interviewer dapat memiliki bias 
personal yang dihasilkan dalam perhatian yang 
selektif dan pengulangan, asosiasi yang tidak 
akurat dan kesimpulan-kesimpulan yang salah



�Interview tidak terstruktur

�Interview semi-terstruktur�Interview semi-terstruktur

�Interview terstruktur 



�Memerlukan keahlian untuk berkomunikasi 

secara jelas dan kemampuan untuk 

memahami komunikasi interviewee, apakah 

anak-anak ataupun orang dewasa. Walaupun 

permasalahan interviewer tertuju pada anak-permasalahan interviewer tertuju pada anak-

anak, interviewer juga akan melakukan 

interview banyak orang dewasa juga, karena 

sebuah pengukuran permasalahan-

permasalahan anak-anak yang lengkap akan 

mensyaratkan interviewer untuk melakukan 

interview kepada orang tua-orang tua, 

pengasuh dan guru. 



� Persiakan tujuan dari interview, setting ruangan, 
struktur dari interview dan isu-isu yang mungkin 
dimunculkan

� Putuskan apakah anda ingin melakukan sebuah 
interview terstruktur, semi terstruktur atau tidak 
terstruktur atau kombinasi dari jenis-jenis interview 
iniini

� Jika anda memutuskan interview semi terstruktur 
atau terstruktur, kenali informasi apa yang anda ingin 
dapatkan dan tujukan pertanyaan-pertanyaan anda 
secara tepat

� Pelajari sebanyak mungkin tentang interview sebelum 
melakukan interview. Lebih banyak yang anda ketahui 
sebelumnya, semakin baik posisi yang akan anda 
jalani saat interview dan mengantisipasi 
permasalahan-permasalahan

� Pastikan bahwa semua peralatan yang anda akan 
gunakan dapat berfungsi dengan baik



� Jika dibutuhkan, jadwalkan interview di ruangan

� Buat kesepakatan-kesepakatan untuk 
mengurangi interupsi-interupsi dan pengalihan-
pengalihan selama interview.

� Pertimbangkan kognisi dan tahapan 
perkembangan interviewee dan kemampuannya perkembangan interviewee dan kemampuannya 
untuk melaporkan informasi faktual dan 
perasaan-perasaan dalam interview. 

� Sapa interviewee dalam cara yang bersahabat, 
sopan dan terbuka serta berbicara secara jelas 
menggunakan tone suara yang meyakinkan

� Bangunlah rapport dan cobalah untuk 
menempatkan interviewee pada posisi yang tidak 
menyulitkan



� Bentuk Kesan Pertama yang Baik

�Membangun rapport 

� Listening (mendengarkan)

Keterampilan mendengarkan dengan baik Keterampilan mendengarkan dengan baik 

sulit untuk diperoleh dan diterapkan. 

Terkadang interviewer menjadi sangat 

terpaku pada apa yang seharusnya akan 

ditanyakan sehingga ia gagal mendengarkan 

apa yang interviewee katakan.



� Tergesa-gesa dalam menilai dan memutuskan 

setiap kata yang interviewee katakan

� Memotong pernyataan interviewee sebelum ia 

memiliki waktu yang cukup untuk 

mengutarakan ide-idenyamengutarakan ide-idenya

� Tidak memperhatikan dan gagal untuk 

merespon keragu-raguan interviewee

� Tidak nyaman untuk diam, mendengarkan



� Mereka memiliki empati yang cukup untuk menciptakan 
suasana yang terbaik, sehingga interviewee memberikan 
respon yang terbaik

� Mereka mempersiapkan diri dengan sangat baik sehingga 
mereka memiliki kebebasan dan kepercayaan untuk 
mendengarkan sungguh-sungguh apa yanga akan dikatakan 
oleh interviewee daripada mencemaskan atau 
mengkhawatirkan tentang apakah mereka akan 
oleh interviewee daripada mencemaskan atau 
mengkhawatirkan tentang apakah mereka akan 
menanyakan pertanyaan yang benar

� Mereka memutuskan pertanyaan apa yang akan diberikan 
lebih lanjut dan kapan waktu untuk bertanya sehingga 
interview akan tersusun untuk mengoptimalkan 
kemampuan interviewer untuk merespon dan merasakan 
dengan mudah

� Mereka telah mengembangkan kemampuan untuk 
mendengarkan dibalik kata-kata untuk menangkap arti dari 
nuansa-nuansa yang tersirat, pekanan kata, keragu-raguan, 
ketidakpastian, ketiadaan dan ketidakkonsistenan



� Mereka memiliki kesabaran dan ketahanan untuk 
terus memberikan pertanyaan-pertanyaan, bahkan 
saat interviewee tidak atau menghindar memberikan 
informasi, mereka secara jelas mengkomunikasikan 
pengharapan mereka untuk bekerja sama dan sabar 
tapi juga tegas dalam mendorong merekatapi juga tegas dalam mendorong mereka

� Mereka tetap objektif saat mendengarkan, mereka 
juga mengenali bahwa kejadian-kejadian dan 
pengalaman-pengalaman yang mereka dengarkan dan 
diinterpretasikan secara subjektif oleh interviewee

� Mereka berhati-hati dengan kalimat yang mereka 
katakan dan memberikan perhatian penuh, dan 
mereka menemukan cara-cara untuk 
mengkomunikasikan ketertarikan mereka secara non 
verbal



� Menyusun dan Mengajukan Pertanyaan Secara Tepat 

Bertanya merupakan I N T I dari interview. 

Pertanyaan mengarahkan interviewee langsung pada topik dan
informasi yang dibutuhkan.

Pertanyaan yang baik mendorong interviewee untuk menjawab 
secara bebas dan apa adanya. 

Sebaliknya Sebaliknya 

Pertanyaan yang buruk menghambat interviewee atau 
mengarahkan interviewee memberikan jawaban yang sama. 



� Pertanyaan-pertanyaan yang memiliki inti 

pertanyaan taraf minimal (Minimally Focused 

Questions)Questions)

� Contoh dari pertanyaan terbuka adalah :

“Katakan pada saya, apa yang membuatmu 

datang pada saya hari ini?”



� Pertanyaan-pertanyaan yang memiliki inti 

pertanyaan taraf sedang (Moderately Focused 

Questions)

� Pertanyaan-pertanyaan ini fokus pada topik 

tertentu tapi memberikan beberapa ruang 

kepada interviewee. kepada interviewee. 

“Ceritakan kepada saya bagaimana 

hubunganmu dengan ibumu?”



� Pertanyaan-pertanyaan yang memiliki inti 
pertanyaan taraf tinggi (highly Focused 
Questions)

� Jenis pertanyaan ini memberikan kebebasan 
yang sedikit 

(“Mata pelajaran apa yang disukai anak anda?”)

dan membutuhkan jawaban ya-tidak 

(“Apakah kamu suka sekolah?”)

atau memilih salah satu diantara dua alternatif 
yang diberikan 

(“Apakah kamu yakin akan lebih baik untukmu 
jika ditempatkan di kelas biasa atau khusus?”)



� Probing merupakan kunci untuk berhasil 

dalam interview. Interviewer perlu mencari 

tahu lebih jauh karena interviewee tidak 

merespon secara utuh terhadap pertanyaan-merespon secara utuh terhadap pertanyaan-

pertanyaan interviewer.



�Teknik

� Elaborasi

� Clarification

� Repetisi

� Challenging� Challenging

� Silence

� Neutral phrases 

� Reflective Statements

� Periodic summaries

� Checking interviewee’s understanding

� Miscellaneous probing statements


