PEDOMAN WAWANCARA

A. KARAKTERISTIK INFORMAN
1. Nama

:

2. Umur

:

3. Jenis Kelamin

:

4. Pendidikan

:

5. Pekerjaan

:

6. Pendapatan Orang Tua:
B. PERTANYAAN
Pengetahuan
1. Bagaimana pendapat anda tentang pernikahan dini dan apa pernikahan dini?
Probing :

2.



Darimana anda mengetahui hal tersebut?



Kenapa anda berpendapat demikian?

Menurut anda berapa usia bagi pria dan wanita untuk menikah?
Probing :

3.



Dari siapa anda memperoleh informasi tersebut?



Kenapa berpendapat demikian?

Menurut anda bagaimana gaya pacaran anak muda zaman sekarang?


Mengapa anda berpendapat demikian?



Bagaimana dengan gaya berpacaran anda?
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Pernahkah anda mendengar undang-undang pernikahan?
Probing :


Jika mengetahui, berapa?



Bagaimana penikahan dini pada kesehatan?dapat anda?



Bagaimana pendapat anda terhadap Undang-Undang pernikahan
membolehkan laki-laki umur 19 tahun dan perempuan 16 tahun untuk
menikah?



Kenapa demikian?

5. Menurut anda apa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menikah dini?
Probing:
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Faktor ekonomi keluarga



Faktor pendidikan



Faktor budaya

Menurut anda apa akibat dari pernikahan dini?
Probing :


Mengapa berpendapat demikian?



Dan apa akibat pernikahan dini pada kesehatan?



Darimana anda memperoleh informasi tersebut?



Bagaimana menurut pendapat anda?
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Media cetak dan elektronik (TV, VCD/DVD, Majalah)

C. Pelaku pernikahan dini
1. Media (TV, VCD/DVD, Majalah) apa yang anda punya?
Probing :


Pernahkah anda menonton film ataupun VCD porno?



Berapa kali frekuensinya?



Apa yang mendorong anda melakukan hal-hal tersebut?



Apakah ada media lain yang mendorong anda untuk menikah dini?

D. Tokoh masyarakat
Pengetahuan
1.Menurut ada apa itu pernikahan dini?
Probing :


Kenapa anda berpendapat demikian?

2. Bagaimana pendapat anda tentang pernikahan dini?
Probing :


Mengapa demikian pendapat anda?



Darimana anda berpendapat demikian?
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3.Menurut anda berapa umur ideal menikah?


Mengapa demikian pendapat anda?



Darimana anda berpendapat demikian?

4.Menurut anda media (TV, VCD/DVD, Majalah) Seperti apakah yang
mendorong seseorang menikah dini?
Probing :


Mengapa berpendapat demikian?

5.Bagaimana menurut anda tentang media (TV, VCD/DVD, Majalah) porno?
Probing :


Mengapa berpendapat demikian?



Apa yang anda lakukan?

6.

Menurut anda bagaimana pendapat anda gaya pacaran anak muda
sekarang?


Mengapa anda berpendapat seperti itu?

Budaya
1. Bagaimana pernikahan yang ideal menurut masyarakat?
Probing :


Mengapa demikian?

2. Menurut anda umur berapakah anak yang sudah akil balik
Probing :


Apa alasan anda berpendapat demikian?



Apakah anak yang sudah akil balik untuk menikah?



Jika iya mengapa?
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Jika tidak mengapa?

3. Kenapa anda menikah dini?
Probing :


Apa pendapat anda?

4. Siapa yang menginginkan pernikahan anda?
Probing :


Apa pendapat anda?



Apa pendapat orang tua anda saat anda ingin menikah?



Bagaimana menurut anda?

5. Apakah menikah muda dalam keluarga sudah menjadi tradisi/kebiasaan?
Probing :


Jika iya kebiasaan/tradisi seperti apa?



Bagaimana menurut anda dengan tradisi tersebut?

6. Menurut anda apakah ada hubungan menikah dini dengan kebudayaan
Jawa?


Mengapa anda berpendapat demikian?

7. Menurut anda apakah nilai anak bagi orang tuanya?
Probing :


Darimana anda mengetahui hal tersebut?



Bagaimana menurut anda dengan nilai tersebut?
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