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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Pedoman wawancara adalah serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada Informan Kunci (key 

informan) untuk memperoleh informasi dan atau data yang berkaitan dengan persoalan 

penelitian. Karenanya, pedoman wawancara merupakan tools yang dipakai untuk mencapai 

tujuan penelitian.   

 

Data Umum Responden 

1. Nama : ................................................................................................. 

2. Pekerjaan :  ................................................................................................. 

a. Suami : ................................................................................................. 

b. Istri : ................................................................................................. 

3. Usia saat interview : (suami .............. tahun Istri .............. tahun) 

4. Usia saat perkawinan : (suami .............. tahun Istri .............. tahun) 

5. Usia saat perceraian : (suami .............. tahun Istri .............. tahun) 

6. Lama menjanda/menduda : ............................................................................. 

7. Jumlah anak saat perceraian : ............................................................................. 

 

Daftar Wawancara 

No Faktor Pertanyaan 

1 Suasana perkawinan 

1. Pada saat anda menikah, apakah anda bahagia ? 

2. Bagaimana suasana perkawinan anda pada tahun-tahun 

pertama ? 

3. Bagaimana  suasana  perkawinan anda pada tahun-tahun  

kedua ? 

4. Bagaimana suasana perkawinan anda pada satu tahun 

sebelum perceraian ? 

5. Bagaimana perasaan anda sekarang ? 

2 Pendidikan 
1. Apa pendidikan terakhir pasangan anda ? 

2. Apa pendidikan terakhir anda ? 

3 Konflik 

1. Menurut anda apakah setiap kali terjadi permaslahan 

perkawinan langsung dapat diselesaikan dengan baik ? 

2. Apakah diantara anda dan pasangan sering  terjadi 

pertengkaran/konflik ? 

3. Dalam konflik tersebut, apakah pasangan anda sering 

berlaku kasar ? 

4. Hal-hal apa saja yang biasanya dapat memicu 

(menyebabkan) konflik dalam rumah tangga ? 

5. Apakah anak-anak mengetahui konflik yang terjadi pada 
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orang tuanya ? 

6. Jika dibuat rata-rata dalam angka berapa kali anda 

bertengkar dengan pasangan dalam satu minggu ? 

7. Menurut anda apa keuntungan konflik dalam 

perkawinan ? 

8. Menurut anda apa kerugian konflik dalam perkawinan ? 

4 
Kekerasan dalam 

rumah tangga 

1. Menurut anda apakah terjadi kekerasan rumah tangga 

dalam perkawinan anda dan pasangan ?  

2. Apakah anda sering mengucapkan kata-kata kasar 

terhadap pasangan ? 

3. Sebaliknya, apakah pasangan anda sering mengucapkan 

kata-kata kasar terhadap anda ?  

5 
Orang tua/pihak 

ketiga 

1. Menurut anda apakah ada orang lain yang menyebabkan 

terjadinya perceraian anda ? 

2. Apakah anda memiliki pacar selain pasangan anda ? 

3. Apakah orang tua dan atau saudara anda terlalu ikut 

campur dalam permasalahan keluarga? 

4. Apakah pasangan atau bahkan anda sendiri pernah 

(dituduh) selingkuh ? 

6 Lingkungan – Sosial  

1. Apakah di sekitar tempat tinggal anda ada/banyak 

terjadi kasus perselingkuhan dan atau perceraian ? 

2. Menurut anda apa kelebihan atau keuntungan anda 

tinggal di lingkungan seperti sekarang ini ? 

3. Menurut anda apa kelemahan atau kerugian anda 

tinggal di lingkungan seperti sekarang ini ? 

4. Siapakah yang pertama kali menyatakan untuk bercerai, 

anda atau pasangan anda ? 

5. Apakah keinginan bercerai itu memang benar-benar 

sesuai dengan hati anda atau hanya mengikuti emosi ? 

6. Apakah keinginan untuk bercerai ini murni keinginan 

anda dan pasangan atau karena pengaruh lingkungan 

anda ? 

7 Ekonomi 

1. Apakah anda memiliki pekerjaan tetap ? 

2. Apakah pekerjaan anda ? 

3. Apakah pasangan anda mempunyai pekerjaan tetap ? 

4. Apakah pekerjaan pasangan anda ? 

5. Apakah selama ini kebutuhan anda terpenuhi dengan 

baik ? 

6. Menurut anda apakah sebaiknya suami istri harus 

bekerja ? 

7. Apakah keuntungannya anda bercerai dengan pasangan 

anda ? 

8. Apakah kerugiannya anda bercerai dengan pasangan 

anda ? 
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9. Menurut anda apa keuntungan bagi pasangan anda 

bercerai dengan anda ? 

10. Menurut anda apakah kerugian pasangan anda 

bercerai dengan anda ? 

8 
Pembagian peran 

dalam rumah tangga 

1. Menurut anda apakah perlu adanya pembagian peran 

antara suami dan istri ? 

2. Apakah ada pembagian peran yang tepat antara suami 

istri dalam rumah tangga anda ? 

3. Menurut anda apa keuntungannya kalau dalam rumah 

tangga ada pembagian peran yang baik ? 

4. Bagi anda sendiri apa keuntungannya ada pembagian 

peran atau pekerjaan dalam rumah tangga ? 

5. Bagi anda sendiri apa kerugiannya ada pembagian peran 

atau pekerjaan dalam rumah tangga ? 

6. Apakah istri harus bekerja di rumah, mengatur rumah 

tangga saja dan suami yang bekerja menghasilkan uang 

? Menurut anda bagaimana ? 

9 Komunikasi 

1. Apakah komunikasi antara anda dan pasangan terjalin 

dengan baik ? 

2. Apakah anda mempunyai waktu berbincang-bincang 

berdua ? 

3. Apakah anda selalu menyampaikan keinginan anda 

kepada pasangan anda ? 

4. Setiap kali anda berbicara dengan pasangan anda, 

bagaimana tanggapan pasangan anda ? 

5. Apakah sering terjadi salah paham dalam pembicaraan ? 

10 Motivasi Perkawinan 

1. Mengapa anda menikah dengan pasangan anda ? 

2. Apa motivasi anda menikah ? 

3. Apakah anda menikah hanya ingin mempunyai 

keturunan ? 

4. Apakah anda menikah supaya pekerjaan anda menjadi 

lebih mudah atau ringan ? 

5. Apakah anda menikah supaya ada yang turut membantu 

mencukupi kebutuhan anda ? 

 

11 
Konseling 

Perkawinan 

1. Apakah anda pernah mendapatkan katekisasi atau 

konseling pra-perkawinan? 

2. Berapa lama anda menerima konseling pra-perkawinan 

? 

3. Setelah perkawinan apakah anda dan pasangan tetap 

mendapatkan bimbingan konseling perkawinan ? 

4. Ketika mengalami masalah keluarga apakah anda 

mendapatkan pendampingan dari Pendeta atau Majelis 

Jemaat (MJ) ? 
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5. Menurut anda apa manfaat konseling pra dan pasca 

perkawinan ? 

6. Ketika anda menghadapi masalah keluarga apakah anda 

bercerita dan atau terbuka kepada orang lain ? 

7. Kepada siapa biasanya anda terbuka dalam menghadapi 

masalah? 

12 Kesehatan 

1. Apakah pasangan anda memiliki penyakit (menahun) ? 

2. Apakah anda memiliki penyakit (menahun) ? 

3. Selama hidup berkeluarga, apakah ada permasalahan 

dengan hubungan seks ? 

4. Hubungan seksual anda terpuaskan dengan pasangan 

anda ? 

5. Apakah anda memiliki fantasi seks dengan orang lain ? 

13 
Pemahaman tentang 

perceraian 

1. Pada saat pemberkatan perkawinan ada formula 

pertanyaa dalam liturgi “Apakah saudara percaya bahwa 

sdr.... adalah jodoh pemberian Tuhan sebagai mitra yang 

sepadan dalam hidup saudara. Bagaimana jawab 

saudara?” Apa jawaban anda waktu itu ? 

2. Apakah anda yakin bahwa pasangan anda waktu itu 

adalah jodoh pemberian Tuhan ? 

3. Mengapa anda bercerai ?  

4. Menurut anda apakah orang Kristen boleh bercerai ? 

5. Menurut anda siapa saja yang mendukung perceraian 

anda ? 

14 
Pendeta – 

Penatua/Diaken 

1. Apakah Pendeta dan atau Penatua/Diaken mengetahui 

bahwa anda bercerai dengan pasangan anda ? 

2. Apakah selama proses perceraian ada advokasi atau 

pendampingan dari pihak Pendeta – Penatua/Diaken ? 

3. Bagaimana peran Pendeta – Penatua/Diaken dalam 

mendampingi proses perceraian anda ? 

4. Apakah anda “diperbolehkan” bercerai oleh Pendeta – 

Penatua/Diaken ? 

 


