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DAFTAR PERTANYAAN KEPADA PELAKU 

 

1. Apakah anda hamil di luar nikah? Dan menikah dalam keadaan hamil? 

2. Faktor apa saja yang membuat anda hamil di luar nikah?  

3. Apa yang mendorong anda melakukan perkawinan disaat hamil?  

4. Apakah perkawinan yang anda lakukan (disaat hamil) sama dengan 

perkawinan pada umumnya?  

5. Apa saja maslahat dari perkawinan saat hamil yang anda lakukan? 

6. Apa saja mafsadat dari perkawinan saat hamil yang anda lakukan?  
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Hasil Wawancara Pelaku Kawin Hamil 

Nama : S. P 

Alamat : Desa Medono RT 03/02  

Pekerjaan : Kabel 

Agama : Islam 

Hasil Wawancara :  

1. Apakah anda hamil di luar nikah? Dan menikah dalam keadaan hamil? 

Ya, saya hamil di luar nikah, dan saya juga menikah dalam keadaan hamil, 

pada waktu itu pada bulan Juni 2016 ketika kenaikan kelas 3 SMA 

2. Faktor apa saja yang membuat anda hamil di luar nikah?  

Pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan orang tua 

3. Apa yang mendorong anda melakukan perkawinan disaat hamil?  

Kesadaranlah yang membuat saya dan pacar saya bertanggung jawab atas 

perbuatan yang telah kami lakukan, Apakah perkawinan yang anda lakukan 

(disaat hamil) sama dengan perkawinan pada umumnya?  

Tidak ada perbedaan, sama saja dengan orang yang menikah pada umumnya.  

4. Apa saja maslahat dari perkawinan saat hamil yang anda lakukan? 

Maslahat dari saya melakukan pernikahan disaat hamil adalah untuk menutup 

aib keluarga saya dan agar jelas ayah dari anak dalam kandungan saya 

5. Apa saja mafsadat dari perkawinan saat hamil yang anda lakukan?  

Menjadi ejekan tetangga dan bisa ditiru oleh anak-anak remaja lainnya 

 

 

Narasumber  

 

S.P 
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Hasil Wawancara Pelaku Kawin Hamil 

Nama : M. N  

Alamat : Desa Medono RT 01/02 

Pekerjaan : Penjaga warung 

Agama : Islam 

Hasil Wawancara :  

1. Apakah anda hamil di luar nikah? Dan menikah dalam keadaan hamil? 

Ya, saya hamil di luar nikah dan saya menikah dalam keadaan hamil, saat itu 

saya berusia 18 tahun pada tahun 2017 

2. Faktor apa saja yang membuat anda hamil di luar nikah?  

Pergaulan bebas dan cinta tak direstui yang menjadikan saya hamil di luar  

nikah 

3. Apa yang mendorong anda melakukan perkawinan disaat hamil?  

Rasa tanggung jawablah yang membuat kami melakukan perkawinan disaat 

saya hamil 

4. Apakah perkawinan yang anda lakukan (disaat hamil) sama dengan 

perkawinan pada umumnya?  

Ya, sama saja, tanpa menunngu kandungan saya lahir 

5. Apa saja maslahat dari perkawinan saat hamil yang anda lakukan? 

Untuk menutup aib keluarga kami masing-masing 

6. Apa saja mafsadat dari perkawinan saat hamil yang anda lakukan?  

Menjadi pembicaraan orang lain adalah akibat yang harus kami terima 

 

 

 

Narasumber 

 

         M. N  

 



104 
 

 

Hasil Wawancara Pelaku Kawin Hamil 

Nama : El 

Alamat : Desa Medono RT 02/02 

Pekerjaan : Garment 

Agama : Islam 

Hasil Wawancara :  

1. Apakah anda hamil di luar nikah? Dan menikah dalam keadaan hamil? 

Ya, kami menikah pada tahun 2018 saat saya berusia 18 tahun dan kandungan 

saya mencapai 1 bulan 

2. Faktor apa saja yang membuat anda hamil di luar nikah?  

pengawasan orang tua yang tidak terkontrol serta kurangnya pendidikan dan 

keagamaan yang diberikan kepada saya 

3. Apa yang mendorong anda melakukan perkawinan disaat hamil?  

Tanggung jawab saya dengan pacar saya 

4. Apakah perkawinan yang anda lakukan (disaat hamil) sama dengan 

perkawinan pada umumnya?  

Sama saja, tapi pada waktu itu saya menikah 2 kali, sebelum dan sesudah 

kandungan lahir 

5. Apa saja maslahat dari perkawinan saat hamil yang anda lakukan? 

Agar segera tertupi aib masing-masing keluarga 

6. Apa saja mafsadat dari perkawinan saat hamil yang anda lakukan?  

Menjadi bahan pembicaraan tetangga 

 

 

Narasumber 

 

El 
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Hasil Wawancara Pelaku Kawin Hamil 

Nama : U. N 

Alamat : Desa Medono RT 03/02 

Pekerjaan : IRT 

Agama : Islam 

Hasil Wawancara :  

1. Apakah anda hamil di luar nikah? Dan menikah dalam keadaan hamil? 

Ya, saya menikah pada tahun 2019, saat saya berusia 19 tahun dan baru saja 

masuk kuliah 

2. Faktor apa saja yang membuat anda hamil di luar nikah?  

Gejolak nafsu yang besar dan mudahnya menonton video-video yang negatif 

3. Apa yang mendorong anda melakukan perkawinan disaat hamil?  

Orang tua kami terpaksa menikahkan kami 

4. Apakah perkawinan yang anda lakukan (disaat hamil) sama dengan 

perkawinan pada umumnya?  

Sama saja dengan perkawinan pada umumnya 

5. Apa saja maslahat dari perkawinan saat hamil yang anda lakukan? 

Untuk menutupi rasa malu karena telah menjadi aib bagi keluarga 

6. Apa saja mafsadat dari perkawinan saat hamil yang anda lakukan?  

Menodai tujuan penikahan 

 

        

Narasumber 

 

      U. N  
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