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PANDUAN WAWANCARA 

 

A. Profil Responden 

1. Nama   :  

2. Alamat /No.hp  : 

3. Hobby    :  

4. Aktifitas rutin harian :  

5. Usia   :  

6. Saat ini merek pantyliner apa yang kamu gunakan?  

7. Sejak kapan anda mulai menggunakan pantyliner?  

8. Apakah alasan anda memutuskan menggunakan pantyliner ?  

9. Merek pantyliner apa saja yang anda ketahui selain yang kamu pakai?  

10. Mengapa kamu memilih pantyliner bermerek dan berjenis herbal tersebut ? 

11. Apakah kamu termasuk tipe konsumen pantyliner yang mudah berganti merek? 

Jelaskan alasannya! 

 

B. Tentang Penggunaan Pantyliner 

1. Jenis pantyliner apa yang ketahui?  

2. Jenis pantyliner apa yang anda gunakan saat ini?  

3. Pada saat apa anda menggunakan pantyliner?  

4. Apa faktor utama anda menggunakan pantyliner jenis sekarang ini? 

5. Anda menggunakan pantyliner:  

a. Selalu pakai  b. Saat-saat tertentu:  

Jelaskan alasannya:  
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6. Bagaimana penggunaan pantyliner dalam keseharian anda?  

7. Apakah kamu membawa pantyilner ketika kamu sedang berpergian? 

 

C. Terkait dengan Masalah Penelitian: 

I. Sumber informasi:  

a. Dari mana anda mendapat informasi tentang pantyliner? Dan jelaskan informasi 

apa yang diberikan tentang produk tersebut!  

b. Selain sumber yang sudah anda sebutkan di atas, apakah masih ada sumber lain 

yang kamu ketahui? 

c. Dari mana sumber informasi yang menguatkan anda untuk mengggunakan 

pantyliner?  

d. Dari beberapa informasi yang anda ketahui tentang produk pantyliner, 

informasi melalui apa yang paling anda pahami? 

 

II. Pesan yang diterima terkait dengan pantyliner tersebut 

a. Pesan apa saja yang anda terima tentang produk pantyliner? 

b. Pesan keunggulan apa yang anda terima? (kualitas, kenyamanan, 

kemudahan/praktis, dll) 

c. Pesan apa yang anda terima terkait dengan kualitas pantyliner yang anda 

gunakan?  

d. Pesan arahan penggunaan apa yang anda terima?   

e. Pesan  lain (warning)?  

i. Apa tanggapan anda terkait informasi bahayanya akan penggunaan 

pantyliner? 
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ii. Apa yang akan anda lakukan ketika mengetahui terdapat bahaya gangguan 

kesehatan reproduksi terhadap penggunaan pantyliner?  

f. Apakah anda akan masih menggunakan pantyliner ketika anda sudah 

mendengar informasi akan bahayanya penggunaan pantyliner?  

Jelaskan : 

a. Iya :  

b. Tidak  

 


