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Lampiran 1

PEDOMAN OBSERVASI

Tanggal Observasi :

Tempat :

No Aspek yang diamati Keterangan

1 Lokasi observasi

2 Waktu observasi

3 Kondisi geografis desa

4 Mata pencaharian penduduk

5 Jumlah penduduk

6 Jumlah warga yang

mengalami hamil di luar

nikah

7 Latar belakang terjadinya

hamil di luar nikah
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Lampiran II

Pedoman wawancara

FENOMENA HAMIL DI LUAR NIKAH PADA MASYARAKAT

DESA WONOKROMO KECAMATN ALIAN KABUPATEN KEBUMEN

Untuk Warga yang Mengalami Hamil di Luar Nikah

Tanggal Wnawancara :

A. Identitas Informan

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

B. Daftar Pertanyaan

1. Berapa jumlah anggota keluarga anda dan anda anak keberapa?

2. Bagaimana hubungan anda dengan keluarga anda didalam keluarga?

3. Apa pendidikan terakhir anda?

4. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga anda?

5. Munurut anda, bagaimana pengaruh kondisi ekonomi keluarga terhadap perilaku

seseorang dalam kehidupan sehari–hari?

6. Bagaimana pendidikan agama dikeluarga anda?

7. Sejauh mana pengetahuan anda tentang islam?

8. Apa yang menyebabkan anda terjerumus kedalam seks bebas?

9. Langkah apa yang anda ambil setelah mengetahui bahwa anda hamil sebelum

menikah?

10. Apa yang anda rasakan setelah mengalami hamil di luar nikah?

11. Bagaimana kehidupan anda setelah menikah?
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Untuk Orang Tua Warga yang Mengalami hamil di Luar Nikah

Tanggal Wawancara :

A. Identitas Informan

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

B. Daftar Pertanyaan

1. Sudah berapa lama anda tinggal di Desa Wonokromo?

2. Berapa jumlah anak anda?

3. Apakah anda mendukung sepenuhnya pendidikan anak anda?

4. Apakah anda menginginkan anak anda untuk menikah usia reamja

5. Apakah anda selalu mengawasi cara bergaul anak anda dengan teman- temannya?

6. Apakah anda melarang anak anda pergi berdua dengan teman laki- lakinya?

7. Apakah anda mendidik anak anda dengan landasan agama yang kuat?

8. Bagaimana cara anda berkomuniksi dengan anak anda mengenai pergaulannya?

9. Bagaimana sikap anda setelah mengetahui bahwa anak anda hamil di luar nikah?

10. apa langkah yang anda tempuh setelah mengetahui anak anda hamil di luar nikah?

11. Apa anda ikut membiayai kebutuhan anak anda setelah menikah?
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Warga Masyarakat yang Masyarakatnya Mengalami Hamil di Luar Nikah

Tanggal Wanwancara :

A. Identitas Informan

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

B. Daftar pertanyaan

1. Sudah berapa lama anda tinggal di Desa Wonokromo?

2. Apakah anda selalu mengwasi dan mengontrol tingkat pergaulan masyarakat desa

wonkromo saat ini?

3. Menurut anda bagaimana tingkat pergaulan anak muda disekitar anda tentang

peragaulan mereka?

4. Menurut pendapat anda faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kehamilan di

luar nikah di Desa Wonokormo?

5. Menurut anda apakah tingkat pendidikan mempengaruhi kehamilan pra nikah?

6. Bagaimana peran keluarga di Desa Wonokromo dalam meminimalisir terjadinya

hamil di luar nikah?

7. Bagaimana solusi yang dilakukan jika terjadi kehamlian pra nikah?

8. Menurut anda bagaimana langkah supaya tidak terjadi lagi atau minimal

mengurangi kehamilan pra nikah di masyarakat?

9. Bagaimana tindakan anda jika ada warga atau masyarakat yang mengalami

kehamulan sebelum menikah?

10. Bagaimana tanggapan masyarakat apabila mengetahui ada warga yang mengalami

hamil di luar nikah?
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HASIL OBSERVASI

Tanggal Observasi : 2 Februari 2012

Tempat : Desa Wonokromo Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen

No Aspek yang diamati Keterangan

1 Lokasi observasi Desa Wonokromo adalah salah satu desa

yang berada di Kecamatan Alian. Luas

wilayah Desa Wonokromo adalah 813

ha. Luas masing-masing wilayah yang

ada di desa Wonokromo menurut

penggunananya terbagi antara lain

sebagai berikut. Wilayah pemukiman

dengan luas 215 ha/m, wilayah

persawahan, sawah irigasi dengan luas 21

h dan sawah tadah hujan dengan luas 260

ha, wilayah tanah kering tegal/ladang

dengan luas 226,5 ha, tanah perkebunan

dengan luas 77 ha, wilayah pekarangan

dengan luas 77 ha, luas wilayah

perkantoran 2,5 ha, serta wilayah sarana

dan prasarana umum 20,9 ha , maka total

luas seluruh wilayah berdasarkan

penggunaan di desa Wonokromo 813 ha

2 Waktu observasi Waktu observasi dilaksanakan pada bulan

januari-april 2013

3 Kondisi geografis desa

4 Mata pencaharian penduduk Mata pencaharian penduduk Desa

Wonokromo sebagian besar adalah

petani. Karena desa ini memeiliki areal

persawahan yang sangat luas.
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5 Jumlah penduduk Desa Wonokromo tahun 2012

berpenduduk sebanyak 5951 jiwa yang

terdiri dari 3028 laki-laki dan 2923

perempuan, jumlah kepala keluarga

sebanyak 1532 kepala keluarga.

6 Jumlah warga yang mengalami

hamil di luar nikah

Jumlah warga yang mengalami hamil di

luar nikah pada tahun 2012 adalah 3

orang.

7 Latar belakang terjadinya hamil

di luar nikah

Latar belakang penyebab terjadinya hamil

di luar nikah adalah:

1. Kurangnya perhatian orang tua

terhadap anak.

2. Pergaulan bebas

3. Teknologi yang semakin canggih

4. Tingkat pendidikan yang rendah

5. Pemahaman mengenai seks yang

salah

6. Kurangnya pendidikan agama



84

TRANSKIP WAWANCARA

Tanggal 4 februari 2013 pukul 11:15

I. Identitas Pribadi

Nama : SL

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 18 Tahun

Pendidikan : SMP

II. Pertanyaan dan Jawaban

1. Berapa jumlah anggota keluarga anda dan anda anak keberapa?

Jawab : Jumlah anggota keluarga saya 5 dan saya anak ke 5 dari 5 bersaudara.

2. Bagaimana hubungan anda dengan keluarga anda di dalam keluarga?

Jawab : Hubungan saya dengan keluarga baik-baik saja mbak.

3. Apa pendidikan terakhir anda?

Jawab : Saya lulus SMP saja, soalnya pas SMEA udah kelas 3 terpaksa harus keluar.

4. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga anda?

Jawab : Alhamdulillah keadaan ekonomi keluarga kami baik mbak, nggak kurang-

kurang amat. Mereka bisa menyekolahkan kami semua.

5. Pada usia berapa anda menikah?

Jawab : Saya menikah waktu umur saya 17 tahun.

6. Sejak kelas berapa anda sudah mulai berpacaran?

Jawab : Sejak SMP kelas satu saya sudah mulai berpacaran, sampai masuk SMEA

saya selalu berpacaran mbak. hehehe

7. Apakah kedua orang tua anda pernah melarang anda untuk berpacaran ketika masih

sekolah?

Jawab : Nggak pernah sih mbak, selama ini saya nggak pernah dilarang-larang

maslah pacaran.

8. Bagaimana pendidikan agama dikeluarga anda?

Jawab : Pendidikan agama di keluarga saya biasa saja mbak, saya sendiri ngga

pernah ngaji di mushola kaya teman-teman yang lain. Dari kecil saya ngga pernah ke

mushola maupun masjid, orang tua saya juga tidak pernah menyuruh saya untuk pergi

ke mushola maupun mesjid. Jadi jujur saya pengetahuan agama saya masih sangat

minim.
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9. Apa yang menyebabkan anda terjerumus kedalam seks bebas?

Jawab : Pergaulan sehari-hari saya, orang tua saya yang hampir tiap pernah

melarang-larang saya dan jarang mengawasi saya. pergaulan saya cenderung bebas,

orang tua saya tidak pernah melarang saya bergaul dengan siapapun termasuk dengan

lawan jenis, saya dibolehkan pergi dengan pacar saya.

10. Langkah apa yang anda ambil setelah mengetahui bahwa anda hamil sebelum

menikah?

Jawab : Waktu itu saya bingung harus gimana, akhirnya saya memberanikan diri

untuk bilang sama orang tua kalau saya hamil, akhirnya orang tua menyuruh saya

untuk segera menikah dengan pacar saya.

11. Apa yang anda rasakan setelah mengalami hamil di luar nikah?

Jawab : Menyesal sangat menyesal sekali .. karena waktu itu saya sudah kelas 3

SMEA hampir ujian, karena kajadian itu terpaksa saya harus keluar sekolah.

12. Bagaimana kehidupan anda setelah menikah?

Jawab : Saya masih tinggal sama orang tua saya, dan bergantung sama mereka.
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TRANSKIP WAWANCARA

Tanggal 4 februari 2013 pukul 13:20

I. Identitas Pribadi

Nama : AN

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 16 Tahun

Pendidikan : SMP

II. Pertanyaan dan Jawaban

1. Berapa jumlah anggota keluarga anda dan anda anak keberapa?

Jawab : Saya anak ke 5 dari 5 bersaudara mbak.

2. Bagaimana hubungan anda dengan keluarga anda didalam keluarga?

Jawab : Hubungan saya dengan keluarga baik.

3. Apa pendidikan terakhir anda?

Jawab : hanya lulusan SMP

4. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga anda?

Jawab : Kondisinya ya cukuplah mbak.

5. Pada usia berapa anda menikah?

Jawab : Saya menikah tahun kemaren pas umur saya 16 tahun.

6. Sejak kelas berapa anda mulai berpacaran?

Jawab : Ngga pernah pacaran, pacaran sama suami saya aja.

7. Apakah kedua orang tua anda pernah melarang anda untuk berpacaran ketika masih

sekolah?

Jawab : Orang tua saya melarang saya berpacaran, tapi dulu memang saya ngga suka

pacar pacaran mbak.

8. Bagaimana pendidikan agama dikeluarga anda?

Jawab : Saya dari kecil sudah mengaji di mushola, orang tua saya setiap magrib juga

ke mushola saya selalu disuruh ikut.

9. Apa yang menyebabkan anda terjerumus kedalam seks bebas?

Jawab : Karena jauh dari orang tua, kurang pengawasan.

10.Langkah apa yang anda ambil setelah mengetahui bahwa anda hamil sebelum

menikah?
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Jawab : Segera memberitahukan orang tua dan orang tua segera menikahkan kami.

11. Apa yang anda rasakan setelah mengalami hamil di luar nikah?

Jawab : perasaanya ya sedih mbak, bingung gimana saya mengurus anak saya.

Sedangkan saya kurang banyak tau bagaimana merawat anak. Sempat bingung juga

tiap hari menangis saking saya bingungnya. Tapinorang tua sayalah yang selalu

menguatkan saya, walaupun mereka sendiri juga sangat sedih sekali.

12. Bagaimana kehidupan anda setelah menikah?

Jawab : Alhamdulillah baik-baik saja mbak, hubungan saya dengan orang tua saya

juga sekarng sudah baik setelah saya melahirkan.
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TRANSKIP WAWANCARA

Tanggal

I. Identitas Pribadi

Nama : NR

Jenis kelamin : Perempuan

Umur : 23 Tahun

Pendidikan :

II. Pertanyaan dan Jawaban

1. Berapa jumlah anggota keluarga anda dan anda anak keberapa?

Jawab : Saya anak ke 7 dari 7 besaudara

2. Bagaimana hubungan anda dengan keluarga anda didalam keluarga?

Jawab : Hubungannya sangat baik, komunikasi dengan keluarga juga baik dari kecil

saya sudah dituntut untuk mandiri, tidak menggantungkan apapun sama orang lain.

ya.. karena saya keluarga besar, sodaranya banyak sedangkan kami dari keluarga yang

bisa dibilang cukup sajalah jadi kita semua dituntut untuk mandiri.

3. Apa pendidikan terakhir anda?

Jawab : Saya hanya lulusan SMA saja, waktu saya diberi kesempatan sama orang tua

saya untuk sekolah lagi tapi saya menyia-nyiakanya.

4. Bagaimana kondisi ekonomi keluarga anda?

Jawab : Bisa dibilang cukuplah mbak, orang tua saya bisa menyekolahkan saya

sampai jenjang SMA.

5. Pada usia berapa anda menikah?

Jawab : Saya menikah pada usia 18 tahun, waktu saya mengalami kehamilan saya

langsung menikah.

6. Sejak kelas berapa anda mulai berpacaran?

Jawab : Sejak SMP saya sudah berpacaran mbak, ya sekedar pacarannya anak kecil

surat-suratan dulu kan belum banyak yang punya HP kaya sekarang. Ketemu pacar

waktu disekolah saja hehe
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7. Apakah kedua orang tua anda pernah melarang anda untuk berpacaran ketika masih

sekolah?

Jawab : Waktu saya masih SMP ya ngga boleh pacaran mbak, apalagi bapak saya

orangnya sangat keras sekali. Tapi saya tetep pacaran ngumpet-ngumpet. Namanya

juga anka-anak mbak, susah dibilangin.

8. Bagaimana pendidikan agama dikeluarga anda?

Jawab : Alhamdulillah pendidikan agama di keluarga saya baik, saya khatam al

qur’an juga sejak kecil saya rajin mengaji, tapi waktu saya SMP sudah ngga pernah

ngaji lagi. Kalau masalah ibadah sholat ya Alahmdulillah masig berjalan.

9. Apa yang menyebabkan anda terjerumus kedalam seks bebas?

Jawab : Karena pergaulan saya, pengaruh dari teman juga. Teman-teman saya sering

nginep-nginep juga sama pacarnya, saya jadi ketularan ikut-ikutan berbohong sama

orang tua. Akhirnya saya kebablasan.

10. Langkah apa yang anda ambil setelah mengetahui bahwa anda hamil sebelum

menikah?

Jawab : Waktu tahu saya hamil saya langsung bilang sama pacar saya, kami sempat

kebingungan, bingung harus bagaimana bilang dengan orang tua tidak mungkin,

karena posisi pacar saya masih kelas 3 SMK dan belum lulus. Akhirnya kami

kepikiran buat aborsi saja, saya melakukan aborsi tapi gagal dilakukan bayi pada janin

saya tidak gugur seperti keinginan kami berdua. Akhirnya perut saya makin hari

semakin membesar saja, tetangga dan teman sudah banyak yang mencurigai kalau

saya hamil. Akhirnya saya beranikan ngomong sama orang tua saya disidang dengan

keluarga akhirnya saya disuruh untuk menikah.

11. Apa yang anda rasakan setelah mengalami hamil di luar nikah?

Jawab : Bingung, sedih, takut campur aduk sekali rasanya. menyesal ada tapi lebih

menyesal lagi jika saya harus menggugurkan kandungan saya, saya bersykur sekali

walaupun saya sudah berusaha buat menggugurkan kandungan saya, bayi saya terlahir

sehat. Alhamdulillah

12. Bagaimana kehidupan anda setelah menikah?

Jawab : Saya memilih untuk bekerja di luar kota dengan suami saya, anak saya

titipkan dengan mertua saya. Bersykur sekali orang tua masih mau membantu kami.

Tiap sebulan sekali saya mengirim uang untuk kebutuhan anak saya.
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TRANSKIP WAWANCARA

Tanggal 14 Februari 2013 pukul 16:00

I. Identitas Pribadi

Nama : SH

Umur : 57 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Buruh

II. Pertanyaan dan Jawaban

1. Sudah berapa lama anda tinggal di Desa Wonokromo?

Jawab : Dari saya lahir sampai sekarang

2. Berapa jumlah anak anda?

Jawab : Saya memiliki 5 orang anak.

3. Apakah anda mendukung sepenuhnya pendidikan anak anda?

Jawab : Saya sangat mendukung pendidikan anak-anak saya, apapun saya lakukan

untuk anak mbak, kerja jadi buruh di luar kota saya lakukan agar anak-anak dapat

bersekolah setinggi-tingginya. Biar ngga kaya bapaknya Cuma jadi buruh hehehe ..

4. Apakah anda menginginkan anak anda untuk menikah usia reamja?

Jawab : Tidak sama sekali, yang saya harapkan dari anak-anak saya agar mereka

sekolah dengan baik mendapatkan pekerjaan yang layak agar hidupnya lebih baik dari

orang tua mereka.

5. Berapakah anak anda yang mengalami hamil di luar nikah?

Jawab : Ya hanya yang ragilnya itu saja mbak.

6. Apakah anda selalu mengawasi cara bergaul anak anda dengan teman- temannya?

Jawab : Gimana saya mau ngawasi anak saya, saya saja tidak dirumah. Saya

pasrahkan semua urusan anak dengan istri saya. Paling juga saya sekedar nelpon anak

saya saja.

7. Apakah anda melarang anak anda pergi berdua dengan teman laki- lakinya?

Jawab : Saya selalu bilang sama anak saya boleh berteman dengan siapapun tapi

jangan pacaran dulu masih sekolah, ya tapi namanya juga anak sudah gede ya mbak,

dilarang-larang malah ngumpet-ngumpet.
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8. Apakah anda mendidik anak anda dengan landasan agama yang kuat?

Jawab : Saya selalu menyuruh anak saya jangan lupa sholat 5 waktunya, anak-anak

juga punya sifat yang berbeda-beda yang manut ya ada yang sudah dibilangin ya ada

mbak.

9. Bagaimana cara anda berkomuniksi dengan anak anda mengenai pergaulannya?

Jawab : Memang kalau masalah pergaulan anak saya kurang tau menau, kegiatan

saya hanya bekerja bekerja dan bekerja untuk anak, urusan anak saya serahkan sama

istri saya dirumah.

10. Bagaimana sikap anda setelah mengetahui bahwa anak anda hamil di luar nikah?

Jawab : Menerima dengan hati yang ikhlas, ya mungkin itu slah saya juga kurang

memperhatikan anak saya.

11. Apa langkah yang anda tempuh setelah mengetahui anak anda hamil di luar nikah?

Jawab : Ya segera meminta pertanggung jawaban pihak laki-laki untuk menikahi

anak saya.

12. Apa anda ikut membiayai kebutuhan anak anda setelah menikah?

Jawab : Iya masih, saya sayang sama anak saya, saya ngga mau kalau anak saya

susah, sebisa mungkin saya akan membantu anak saya.
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TRANSKIP WAWANCARA

Tanggal 6 Februari 2013 pukul 15:45

I. Identitas Pribadi

Nama : SM

Umur : 56 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Petani

II. Pertanyaan dan Jawaban

1. Sudah berapa lama anda tinggal di Desa Wonokromo?

Jawab : Sejak dulu mbak, saya lahir disini

2. Berapa jumlah anak anda?

Jawab : Anak saya 5 mbak

3. Apakah anda mendukung sepenuhnya pendidikan anak anda?

Jawab : Kepenginnya ya anak saya sekolah yang tinggi mbak, tapi mau gimana lagi

ngga ada uang buat sekolah yang tinggi-tinggi. Sampai SMP saja sudah cukup.

4. Apakah anda menginginkan anak anda untuk menikah usia reamja?

Jawab : Maunya orang tua anak seleseai sekolah itu ya kerja dulu kalau udah bisa cari

duit menikah ya gapapa. Tapi kalau lulus sekolah belum bisa cari duit udah nikah ya

susah mbak tau keadaan orang tuanya gimana.

5. Apakah anda selalu mengawasi cara bergaul anak anda dengan teman- temannya?

Jawab : Mengawasi ya mengawasi tapi ngga setiap waktu saya bisa mengawasi, saya

kan bekerja di sawah juga tiap hari pulang sore. Jadi kurang tau anak saya main

dimana sama siapa.

6. Apakah anda melarang anak anda pergi berdua dengan teman laki- lakinya?

Jawab : Iya saya larang, di desa kalau ada perempuan main sama anak laki-laki itu

kesannya cah lenjeh mbak, saya ngga terlalu suka.\
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7. Apakah anda mendidik anak anda dengan landasan agama yang kuat?

Jawab : Kalau soal agama saya keras sama ank-anak saya, saya selalu menyuruh anak

saya untuk ngaji di mushola dari kecil. Mengaji itu penting buat kehidupan kita

nantinya.

8. Bagaimana cara anda berkomunikasi dengan anak anda mengenai pergaulannya?

Jawab : Kalau masalah pacar-pacaran saya jaang bahas sama anak-anak saya, saya

sendiri tidak mengijinkan anak saya buat pacar-pacaran lah ,bak, kesannya gimana

kalau orang pacar-pacaran.

9. Bagaimana sikap anda setelah mengetahui bahwa anak anda hamil di luar nikah?

Jawab : Kaget sekali, saya sampai sakit memikirkan keadaan aanak saya, tapi pada

akhirnya saya bisa menerima keadaan ini walau berat saya mencoba untuk ikhlas.

10. Apa langkah yang anda tempuh setelah mengetahui anak anda hamil di luar nikah?

Jawab : Waktu itu saya dan suami langsung jemput anak saya dijakarta untuk pulang

kerumah dan menikah.

11. Apa anda ikut membiayai kebutuhan anak anda setelah menikah?

Jawab : Sampai sekarang anak saya tinggal dengan saya, dan suaminya bekerja di

luar kota.
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TRANSKIP WAWANCARA

Tanggal 6 Februari 2013 pukul 15:45

I. Identitas Pribadi

Nama : RH

Umur : 49 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Pedagang

II. Pertanyaan dan Jawaban

1. Sudah berapa lama anda tinggal di Desa Wonokromo?

Jawab : Saya asli orang sini, dari kecil saya sudah disini.

2. Berapa jumlah anak anda?

Jawab : Anak saya 5 mbak.

3. Apakah anda mendukung sepenuhnya pendidikan anak anda?

Jawab : Sebisa mungkin saya ingin anak saya pendidikanya lebih tinggi daripada

saya.

4. Apakah anda menginginkan anak anda untuk menikah usia reamja

Jawab : Tidak mbak, penginnya sekolah dulu yang bener nikah nanti-nanti dulah kalo

udah mapan.

5. Apakah anda selalu mengawasi cara bergaul anak anda dengan teman- temannya?

Jawab : Saya kurang mengetahui bagaimana anak saya bergaul, karena kesibukan

saya bekerja dan mengurus anak-anak, bapaknya kerja di luar kota juga, jadi saya

kurang memperhatikan pergaulan anak saya.

6. Apakah anda melarang anak anda pergi berdua dengan teman laki- lakinya?

Jawab : Tidak, namanya juga anak sekolah kan temennya juga banyak mbak,

berteman kan ngga harus sama perempuan saja. Jadi saya ngga pernah melarang. Saya

selalu percaya sama anak saya.

7. Apakah anda mendidik anak anda dengan landasan agama yang kuat?

Jawab : Ya paling menyuruh buat sholat mbak, kalau ngaji mereka susah diajakin

ngaji, berkali kali saya peringatkan tapi namanya juga anak mbak kadang susah.

8. Bagaimana cara anda berkomuniksi dengan anak anda mengenai pergaulannya?

Jawab : Ya saya Cuma mengingatkan agar selalu berhati-hati saja. Saya terlalu

percaya dengan anak daya.
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9. Bagaimana sikap anda setelah mengetahui bahwa anak anda hamil di luar nikah?

Jawab : Saya berusaha untuk ikhlas menerima keadaan, mungkin ini sudah takdir dari

yang diatas.

10. Apa langkah yang anda tempuh setelah mengetahui anak anda hamil di luar nikah?

Jawab : Saya meminta pertanggung jawaban dari pihak laki-laki untuk menikahi anak

saya.

12. Apa anda ikut membiayai kebutuhan anak anda setelah menikah?

Jawab : Anak saya tinggal dengan saya, otomatis untuk kebutuhan sehari-hari masih

saya yang mencukupi.



96

TRANSKIP WAWANCARA

Tanggal 5 Februari 2013 pukul 10:00

I. Identitas Pribadi

Nama : SW

Umur : 48 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Sekertaris Desa

II. Pertanyaan dan Jawaban

1. Sudah berapa lama anda tinggal di Desa Wonokromo?

Jawab : Saya orang sini mbak, lahir disini juga sampai tua saya disini.

2. Apakah anda selalu mengwasi dan mengontrol tingkat pergaulan masyarakat desa

wonkromo saat ini?

Jawab : Ya kalo masalah mengawasi ya pasti itu mbak. Dengan adanya jam

kunjungan tamu itu sudah bisa dikatakan mengontrol.

3. Menurut anda bagaimana tingkat pergaulan anak muda disekitar anda tentang

peragaulan mereka?

Jawab : Dari pengawasan saya selama ini pergaulan anak muda disini ya normal,

masih dibatas wajar. tetapi tidak sedikit juga warga yang terjerumus pergaulan bebas,

mungkin faktor teman juga.

4. Menurut pendapat anda faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kehamilan di luar

nikah di Desa Wonokormo?

Jawab : Kalau saya lihat, mungkin dari faktor pendidikan yang rendah. Gini mbak ..

kalau orang bersekolah tinggi mereka akan berpikir ulang untuk melakukan hal-hal

yang negatif, mereka akan melihat sebab-akibat dari apa yang mereka perbuat. Lha

kalo orang ngga sekolah mereka tidak akan berpikir panjang lagi, tidak melihat

resikonya. Mungkin begitu, teman pergaulan juga bisa mempengaruhi, pengawasan

orang tua juga.

5. Menurut anda apakah tingkat pendidikan mempengaruhi kehamilan pra nikah?
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Jawab : ya seperti yang sudah tadi saya katakan mbak, kalau orang bersekolah

pikiranya pasti lebih maju dibandingkan yang pendidikanya rendah.

6. Bagaimana solusi yang dilakukan jika terjadi kehamlian pra nikah?

Jawab : Biasanya kalau ada warga yang mengalami hamil di luar nikah ya langsung

dinikahkan sama pihak laki-lakinya.

7. Menurut anda bagaimana langkah supaya tidak terjadi lagi atau minimal mengurangi

kehamilan pra nikah di masyarakat?

Jawab : Warga seharusnya diberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang seks bebas,

akibat yang ditimbulkan dari seks bebas supaya mereka mengerti. Memang mengenai

pembicaraan tentang seks bebas kalau di desa masih sangat tabu, justru mulai dari

sekarang harusnya diadakan pengenalan tentang bahaya seks bebas.

8. Bagaimana tindakan anda jika ada warga atau masyarakat yang mengalami kehamilan

sebelum menikah?

Jawab : Dimusyawarahkan dengan baik, ibaratnya itu urusan keluarga yang

bersangkutan. Jadi saya tidak bisa terlalu masuk dalam lingkup mereka.

9. Bagaimana tanggapan masyarakat apabila mengetahui ada warga yang mengalami

hamil di luar nikah.

Jawab : Namanya juga hidup di desa mbak, ada kejadian apapun mereka pasti tau.

Jadi bahan pembicaraan itukan sudah biasa, tapi sifatnya hanya sementara saja. Nanti

kalau sudah menikah atau melahirkan juga sudah normalkembali
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TRANSKIP WAWANCARA

Tanggal 4 februari 2013 pukul 11:15

I. Identitas Pribadi

Nama : SR

Jenis Kelamin : Laki_laki

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan : Tokoh Agama

II. Pertanyaan dan Jawaban

1. Sudah berapa lama anda tinggal di Desa Wonokromo?

Jawab : Sudah pulihan tahun mbak, setelah saya menikah dengan istri saya yang

asli orang sini.

2. Apakah anda selalu mengwasi dan mengontrol tingkat pergaulan masyarakat desa

wonkromo saat ini?

Jawab : Saya hanya menyuruh anak-anak di desa sini untuk selalu mengaji itu

bisa disebut ngawasi ngga mbak? hehehe

3. Menurut anda bagaimana tingkat pergaulan anak muda disekitar anda tentang

peragaulan mereka?

Jawab : Yang saya liat sih mbak, anak-anak sekarang ngga kaya anak dulu lagi

pas jaman saya kecil mbak, anak-anak sekarang nyuwun sewune mbak,udah ngga

tau malu bonceng-boncengan sama pacarnya sikep-sikepan haduh kaya di tivi-tivi

itu loh mbak .. ngajinya pada susah bocah-bocah sekarang mbak.

4. Menurut pendapat anda faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kehamilan di

luar nikah di Desa Wonokormo?

Jawab : Yaitu tadi mbak masih sekolah saja sudah pacar-pacaran orang tuanya

juga kenapa mbiarin anaknya pacaran, teman main juga sangat mempengaruhi.
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5. Menurut anda apakah tingkat pendidikan mempengaruhi kehamilan pra nikah?

Jawab : Ya di imbangi juga mbak, sekolahe yo .. pinter ngibadahe juga. Kalo

Cuma sekolah-sekolah saja tidak mengerti agama juga percuma ya kan mbak?

Hehehe

6. Bagaimana solusi yang dilakukan jika terjadi kehamlian pra nikah?

Jawab : Yang sudah-sudah sih pihak laki-laki dosuruh bertanggung jawab untuk

menikahi.

7. Menurut anda bagaimana langkah supaya tidak terjadi lagi atau minimal

mengurangi kehamilan pra nikah di masyarakat?

Jawab : Pendidikan agama mbak, perbanyak ngaji.

8. Bagaimana tindakan anda jika ada warga atau masyarakat yang mengalami

kehamulan sebelum menikah?

Jawab : Wong wis kedaden ya dinikahkan saja, bisa dijadikan pelajaran untuk

warga yang lain, bisa diambil hikmah dari kejadian itu.

9. Bagaimana tanggapan masyarakat apabila mengetahui ada warga yang mengalami

hamil di luar nikah.

Jawab : Kalau ibu-ibu carane ki nggosip mbak, jadi bahan omongan sama

tetangga-tetangga. Tapi ya nggak lama. Sifate sebentar.
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TRANSKIP WAWANCARA

Tanggal 4 februari 2013 pukul 11:15

III. Identitas Pribadi

Nama : MJ

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 45 Tahun

Pekerjaan : Tokoh Agama

IV. Pertanyaan dan Jawaban

1. Sudah berapa lama anda tinggal di Desa Wonokromo?

Jawab : Sejak lahir saya sudah tinggal disini.

2. Apakah anda selalu mengwasi dan mengontrol tingkat pergaulan masyarakat desa

wonkromo saat ini?

Jawab : Ya itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai orang muslim untuk saling

mengingatkan amal ma’ruf nahi mungkar.

3. Menurut anda bagaimana tingkat pergaulan anak muda disekitar anda tentang

peragaulan mereka?

Jawab : Menurut saya pergaulan sekarang ini sudah cenderung mengarah ke hal-

hal yang negatif, misalnya yaitu mbak, anak sd aja sekarang sudah mengerti

pacar-pacaran. Duh .. ngeri e mbak.

4. Menurut pendapat anda faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kehamilan di

luar nikah di Desa Wonokormo?

Jawab : Ya mungkin salah satunya kurangnya pengawasan dari orang tua,

pendidikan agamanya juga kurang.

5. Menurut anda apakah tingkat pendidikan mempengaruhi kehamilan pra nikah?

Jawab : Insya Allah kalo tau tentang agama hal seperti itu akan sulit terjadi.

6. Bagaimana solusi yang dilakukan jika terjadi kehamlian pra nikah?

Jawab : Ya saya lihat disini kalo ada yang hamil akan dinikahkan.
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7. Menurut anda bagaimana langkah supaya tidak terjadi lagi atau minimal

mengurangi kehamilan pra nikah di masyarakat?

Jawab : Pendidikan agama harus selalu diberikan pada ank-anak.

8. Bagaimana tindakan anda jika ada warga atau masyarakat yang mengalami

kehamulan sebelum menikah?

Jawab : Tidak ada yang bisa saya lakukan mbak, hehe .. kejadian hamil di luar

nikah bisa dijadikan pelajaran yang sangat berharga terutama untuk para

perempuan.

9. Bagaimana tanggapan masyarakat apabila mengetahui ada warga yang mengalami

hamil di luar nikah.

Jawab : Namanya juga wong desa ada apa-apa sedikit ya jadi bahan omongan

mbak.
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Lampiran III

Gambar 1. Balai Desa, Desa Wonokromo

Sumber: Dokumen pribadi
Diambil pada hari Selasa, 05 Februari 2013

Gambar 2. Bersama Bapak SW sebagai Sekertaris Desa Wonokromo

Sumber: Dokumen pribadi
Diambil pada hari Selasa, 05 Februari 2013
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Lampiran VI

Gambar 3. Bersama Aparat Desa Wonokromo

Sumber: Dokumen pribadi
Diambil pada hari Selasa, 05 Februari 2013

Gambar 4. Proses Wawancara dengan Ibu MJ

Sumber: Dokumen pribadi
Diambil pada hari Selasa, 05 Februari 2013
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Lampiran V

Gambar 4. Wawancara dengan Ibu SM

Sumber: Dokumen pribadi
Diambil pada hari Selasa, 05 Februari 2013

Gambar 4. Rumah Ibu SM dan Tempat Tinggal AN

Sumber: Dokumen pribadi
Diambil pada hari Selasa, 05 Februari 2013
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Lampiran VI

Gambar 5. Proses wawancara dengan AN

Sumber: Dokumen pribadi
Diambil pada hari Selasa, 03 Februari 2013

Gambar 6. Proses wawancara dengan SL

Sumber: Dokumen pribadi
Diambil pada hari Selasa, 04 Februari 2013


