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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Identitas Subjek 

Nama   :  

Jenis kelamin  :  

Tempat, tanggal lahir :  

Status marital  :  

Lama menikah  : 

Lama cerai  :  

Pendidikan  :  

Pekerjaan   :  

Jumlah anak  :  

Alamat   :  

 

2. Riwayat Perkawinan Subjek 

a. Bapak / ibu bertemu dimana ? 

 

b. Saat bapak / ibu bertemu pada usia berapa ? 

 

c. Saat bertemu, berapa usia pasangan ? 

 

d. Saat itu, bapak / ibu sedang melakukan apa ? 

 

e. Berapa lama bapak / ibu menjalin hubungan hingga memutuskan 

untuk melangsungkan perkawinan ? 
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f. Pada usia berapa bapak / ibu menikah ? 

 

g. Apa yang menjadi alasan bapak / ibu menikah ? 

 

h. Apa harapan bapak / ibu mengenai pernikahan tersebut ? 

 

i. Apakah harapan bapak / ibu mengenai pernikahan sama dengan 

harapan yang dimiliki pasangan ? 

 

j. Apakah ada konflik saat akan melangsungkan perkawinan ? 

 

3. Kualitas Hubungan Subjek dengan Pasangan Sebelum Bercerai 

a. Sebelum menikah  

1) Bagaimana kedekatan emosional bapak / ibu dengan pacar ? 

 

2) Bagaimana motivasi seksual bapak / ibu dengan pacar ? 

 

3) Apakah waktu bapak / ibu berpacaran, bapak / ibu memiliki 

keinginan untuk melakukan perkawinan ? 

 

b. Saat menikah 

1) Setelah menikah bagaimana kedekatan emosional bapak / ibu ? 

 

2) Setelah menikah, bagaimana kehidupan seksual bapak / ibu ? 
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3) Setelah menikah, komitmen apa yang bapak / ibu miliki dengan 

pasangan ? 

 

c. Saat akan bercerai 

1) Siapa yang mengajukan keinginan bercerai terlebih dahulu ? 

 

2) Apa alasan dari keinginan bercerai tersebut ? 

 

3) Bagaimana tanggapan bapak / ibu mengenai perceraian tersebut ? 

 

4) Apakah ada upaya-upaya yang dilakukan supaya perceraian  

tersebut tidak terjadi ? 

 

5) Saat bapak / ibu ingin memutuskan cerai dengan pasangan, 

bagaimana kedekatan emosional bapak / ibu ?  

 

6) Saat bapak / ibu ingin memutuskan cerai dengan pasangan, 

bagaimana kehidupan seksual bapak / ibu ? 

 

7) Pada saat bapak / ibu ingin bercerai dengan pasangan, apakah 

bapak / ibu masih memiliki komitmen untuk mempertahankan 

perkawinan yang ada ? 
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4. Masalah-masalah Dalam Perkawinan 

a. Saat berpacaran  

1) Permasalahan apa yang sering muncul ketika berpacaran?  

 

2) Bagaimana penilaian bapak / ibu mengenai permasalahan 

tersebut di atas ? 

 

3) Apakah ada upaya dari bapak / ibu supaya permasalahan tersebut 

teratasi dengan baik sehingga tidak muncul kembali ? 

 

 

b. Selama Menikah 

1) Permasalahan apa yang sering muncul ketika sudah menikah ? 

 

2) Bagaimana penilaian bapak / ibu mengenai permasalahan 

tersebut di atas ? 

 

3) Apakah ada upaya dari bapak / ibu supaya permasalahan tersebut 

teratasi dengan baik sehingga tidak muncul kembali ?  

 

 

c. Permasalahan seperti apa yang akhirnya mendorong untuk terjadi 

perceraian ?  
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d. Apa yang menjadi pertimbangan bapak / ibu ketika mengajukan / 

menyetujui terjadinya perceraian ? 

 

e. Sebelum mengambil keputusan bercerai, adakah upaya-upaya untuk 

menghindari perceraian ? 

 

f. Apakah bapak / ibu memiliki keberatan ketika akan terjadi 

perceraian ? 

 

g. Secara pribadi bagaimana pendapat bapak / ibu mengenai perceraian 

tersebut ? 
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