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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Identitas subyek 

a. Nama 

b. Tempat dan tanggal lahir 

c. Usia 

d. Jenis Kelamin 

e. Urutan kelahiran dalam keluarga 

f. Hobi 

g. pekerjaan 

2. Latar Belakang 

a. Hubungan dengan  keluarga, dan pola asuh terhadap anak 

1. Apa yang biasa dilakukan bapak sehari-hari  dirumah? 

2. Aktifitas apakah yang biasanya dilakukan apabila  sedang 

liburan? 

3. Bagaimana reaksi bapak jika anak berbuat kesalahan? 

4. Bagaimana reaksi bapak jika anak mendapat nilai bagus atau 

mendapatkan penghargaan? 

5. Apakah bapak dekat dengan anak atau istri? (jika tidak, 

mengapa?) 

6. Paling dekat dengan siapa? istri atau anak atau anggota keluarga 

yang lain? 
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7.  Coba ceritakan seberapa dekat hubungan bapak dengan anggota 

keluarga 

8. Kalau sedang ada masalah, apakah bapak bercerita dengan istri 

atau anak? 

b. Lingkungan tempat tinggal subyek 

1. Apakah bapak mengenal tetangga-tetangga sekitarmu? 

2. Apakah bapak sering berkumpul dengan tetangga-tetangga di 

lingkungan tempat tinggal? 

3. Apakah bapak aktif berperan dalam acara yang ada di lingkungan 

tempat tinggal?  

c. Lingkungan tempat bekerja 

1. Apakah bapak dekat dengan teman sekerja? 

2. Apakah yang bapak lakukan jika mempunyai konflik dnegan 

mereka? 

3. Menurut bapak, apakah teman-teman bapak menyukai kehadiran 

bapak? 

4. Bagaimana hubunganmu dengan bos? 

5. Apakah bapak kerasan bekerja di sana? Mengapa? 

3. Konsep diri Subyek 

a. Menurut bapak, bapak itu orang yang seperti apa? Dapat 

diceritakan? 

b. Apakah bapak memiliki idola yang kamu jadikan sebagai panutan 

hidupmu? 
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c. Apakah kelebihan dan kekurangan bapak? 

d. Apakah kamu merasa penampilan bapak cukup menarik? Ataukah 

merasa penampilan bapak kurang menarik? Coba ceritakan 

e. Apakah bapak selalu bersikap optimis bahwa kamu akan berhasil 

mencapai cita-cita atau sesuatu yang kamu impikan? Mengapa? 

f. Menurut bapak apakah bapak mempunyai posisi penting dalam 

masyarakat? 

g. Menurut bapak pentingkah menjalin hubungan yang baik dengan 

orang lain? 

h. Apakah bapak tergolong orang yang mudah putus asa? 

4. Nilai-nilai yang dianut subyek 

a. Apakah bapak seringkali berusaha bersikap biasa di depan orang 

banyak ketika sebenarnya ada sesuatu hal yang mengecewakanmu? 

b. Menurut bapak apakah teman-teman bapak banyak yang memperalat 

kamu untu kepentingan mereka sendiri atau tidak? 

c. Ketika bapak marah dengan teman apakah kamu bisa 

mengungkapkannya atau memendamnya sendiri? 

d. Bagaimana pendapatmu tentang keluarga? 

5. Pengalaman Melihat atau mendengar vasektomi 

a. Apa yang membuat bapak mau melakukan vasektomi? 

b. Apakah ada efek samping setelah divasektomi? 

c. Apa pendapat bapak mengenai laki-laki yang tidak mau di 

vasektomi? 
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6. Pengalaman menjadi promotor vasektomi 

a. Sudah berapa lama bapak menjadi promotor vasektomi? 

b. Apa yang membuat bapak mau menjadi promotor vasektomi , 

padahal tidak di bayar? 

c. Coba ceritakan suka duka yang bapak alami 

d. Bagaimana cara bapak mempromosikan vasektomi? 

e. berapa kali dalam sebulan bapak mempromosikan vasektomi? 

f. Apakah BKKBN memberikan penghargaan atas upaya bapak dalam 

membantu mempromosikan masyarakat mengenai vasektomi? 

g. Pernahkah bapak ditolak saat mempromosikan vasektomi? jika iya, 

apa yang bapak lakukan? 

h. Apakah bapak pernah merasa minder terhadap pandangan 

masyarakat terutama laki-laki mengenai vasektomi? 

i. Apakah bapak pernah merasa kesepian/ jenuh menjalani pekerjaan 

ini? 

7. Harapan seorang promotor vasektomi 

a. Apakah yang menjadi harapan bapak sebagai promotor vasektomi? 

b. Apakah selamanya bapak tetap menjadi promotor vasektomi? 

Ceritakan alasannya 
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