
PEDOMAN WAWANCARA

I. Wawancara yang Dilakukan dengan Kepala Keluarga yang Poligami

1. Apakah benar bapak berpoligami ?

2. Berapakah istri bapak saat ini ? bisa bapak sebutkan nama-namanya ?

3. Apa alasan bapak berpoligami ?

4. Apa pekerjaan bapak saat ini ?

5. Jika diperkirakan penghasilan bapak berapa perbulan ?

II. Wawancara yang Dilakukan  dengan Istri dari Keluarga Poligami

1. Bagaimana perasaan ibu sebagai istri pertama dipoligami ?

2. Apakah anda tahu suami anda berpoligami ?

3. Apakah  suami selalu adil dalam berbagai hal khususnya  kebutuhan ?

4. Anda sebagai istri kedua, ketiga, atau ke empat, apakah anda tahu bahwa

suami anda sebelumnya sudah memiliki istri ?

5. Apa yang menyebabkan anda menerima untuk menjadi istri kedua, ketiga,

atau keempat.?

6. Apakah sering terjadi pertengkaran antara istri pertama, kedua, ketiga atau

keempat ?



III. Wawancara yang Dilakukan  dengan Anak dari Keluarga Poligami

1. Bagaimana perasaan anda sebagai anak dengan orang tua yang melakukan

poligami ?

2. Apakah anda tahu orang tua berpoligami ?

3. Bagaimana tanggapan anda ketika mengetahui orang tua berpoligami ?

4. Apa reaksi anda ketika mengetahui orang tua anda berpoligami ?

IV. Wawancara yang Dilakukan  dengan Keluarga Poligami dan Masyarakat

Desa Guali

1. Anda sebagai keluarga dari keluarga yang melakukan poligami, apakah anda

mengetahui atau sering melihat keakuran atau perselisihan yang terjadi pada

keluarga tersebut ?

2. Anda sebagai masyarakat, apakah keluarga tersebut akur atau selalu terjadi

perselisihan / pertengkaran ?

3. Jika terjadi pertengkaran, pertengkaran semacam apa yang sering anda

jumpai ?
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Apakah bapak benar
berpoligami ?

Berapakah istri bapak saat
ini ? bisa bapak sebutkan
nama-namanya.

Apa alasan bapak
berpoligami ?

Apa pekerjaan bapak saat
ini ?

Bagaimana perasaan ibu
sebagai istri pertama di
poligami ?

Apakah anda tau suami
anda berpoligami ?

Apakah suami selalu adil
dalam berbagai hal
khususnya kebutuhan?

Apa yang menyebabkan
anda menerima untuk
menjadi istri ke dua (2) ?

Apakah sering terjadi
pertengkaraan antara ibu
istri pertama dengan istri
kedua ?

Bapak La Fudi

Ibu Wa Kolo (istri
Pertama)

Herliana (Istri ke dua)

Ibu Wa Kolo (Istri
Pertama)

Iya, benar

Istri saya dua (2) orang,
namanya itu Wa Kolo dan
herlina.

Karena memang saya suka.

Pengusaha batu merah.

Sakit, tapi mau di apa.

Tidak. Saya tidak tau.

Tidak.

Karena saya butuh laki-laki
untuk jaga anak-anakku, karena
saya seorang janda.

Iya sering terjadi, apalagi suami
sering perhatian sama istri
kedua.



Bagaimana perasaan anda
sebagai anak dengan orang
tua yang melakukan
poligami ?

Apakah anda tau orang tua
berpoligami ?

Bagaimana tanggapan
anda ketika mengetahui
orang tua berpoligami ?

Rahmat (anak dari
pasangan La Fudi dan
Herliana)

Sampai sekarang saya masih
bingung kenapa bapak menikah
lagi, tetapi kalau saya pikir
terus nanti malah jadi stress,
jadi saya lebih baik santai saja
dan bergaul dengan teman-
teman seperti biasa. Toh teman-
teman saya tidak ada yang
mengejek saya kalau bapak
saya poligami. Kadang-kadang
yang memberi uang saku saya
adalah nenek saya karena saya
kebih nyaman minta uang sama
nenek. Setiap bapak pulang ke
rumah selalu mengecek PR
saya, belajar kalau ada PR ,
kadang-kadang tidak belajar
kalau tidak ada PR. Jika nilai
ulangan saya jelek bapak
memarahi saya, tetapi jika nilai
ulangan saya bagus maka bapak
saya membelikan apa yang saya
inginkan, misalnya saya uang
saku yang lebih, tetapi
sebenarnya uangnya saya
tabung karena jarang-jarang
saya mendapatkan uang dari
bapak. Peringkat kelas saya
setiap semester Alhamdulillah
semakin meningkat/ naik.

Saya tidak tau.

Mau diapa, sudah begitumi.
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Apakah bapak benar
berpoligami ?

Berapakah istri bapak saat
ini ? bisa bapak sebutkan
nama-namanya.

Apa alasan bapak
berpoligami ?

Apa pekerjaan bapak saat
ini ?

Bagaimana perasaan ibu
sebagai istri pertama di
poligami ?

Apakah anda tau suami
anda berpoligami?

Apakah suami selalu adil
dalam berbagai hal
khususnya kebutuhan?

Apa yang menyebabkan
anda menerima untuk
menjadi istri ke dua (2) ?

Apakah sering terjadi
pertengkaraan antara ibu
istri pertama dengan istri
kedua ?

Bapak La Subu

Ibu Wa Umbi (istri
Pertama)

Waode Sariana (Istri ke
dua)

Ibu Wa Umbi (Istri
Pertama)

Iya, benar

Istri saya dua (2) orang, namanya
itu Wa Umbi dan Waode
Sariana.

Karena rasa ketertarikan saya
saja, kan poligami tidak dilarang
juga.

Petani / berkebun.

Sakit, tapi mau di apa. Saya mau
tidak mau harus tetap menerima.

Tidak. Dia tidak bilang-bilang
dulu. Sa tau nantipi da sudah
poligami

Tetap memberi, namun tidak
seperti dulu lagi, ingka, ini
haruspi lagi dibagi sama istri
keduanya.

Karena saya menginginkan
sandaran hidup untuk
meringangankan kehidupanku.

Iya sering terjadi, apa lagi ketika
suami lebih memihak kepada
istri kedua. Sa tidak suka sekali
saya begitu kune. Itumi saya
dengan istri kedua itu selalu
bertengkar terus pada.



Bagaimana perasaan anda
sebagai anak dengan orang
tua yang melakukan
poligami ?

Apakah anda tau orang tua
berpoligami ?

Usia berapa anda pada
saat itu ?

Bagaimana tanggapan
anda ketika mengetahui
orang tua berpoligami ?

Bagaimana perasaan anda
sebagai anak dengan orang
tua yang melakukan
poligami ?

La Njilo (anak dari
pasangan La Subu dan
Wa Umbi)

Zulaikha (anak dari
pasangan La Subu dan
Wa Umbi)

Sejak bapakku memutuskan
untuk berpoligami saya merasa
sangat kehilangan rasa kasih
sayang sehingga semua itu
menpengaruhi apa yang telah
saya cita-citakan dahulu pada
saat bapakku masih bersama
dengan ibuku. Bapakku
menginginkan saya untuk
menjadi seorang polisi, oleh
karena itu saya disuruh untuk
belajar disiplin disekolah, tidak
merokok, tidak ikut-kutan sama
teman yang nakal, dan
berprestasi di kelas. Namun
semenjak kejadian itu, semuanya
mengubah semangat saya untuk
melanjutkan pendidikan saya.
Saya merasa tidak ada lagi yang
perhatian sama saya, sehingga
saya mulai jarang masuk sekolah
dan akhirnya sekarang saya
hanya bekerja dipelabuhan kapal
malam tepatnya  KM. TERATAI
PRIMA SATU.

Saya tidak tau.

Ingka, sa masih SMA itu hari, 16
atau 17 tahun

Mau diapa, sudah begitumi. Kita
senakal apapun juga tetap tidak
berani sama orang tua

Yah. Sakit hati kune. ada juga
tidak. Semenjak kejain itu saya
mulai canggung sama bapakku.
Sa lain-lainmi sama dia.
Terkadang juga sa jengkel apa
lagi kalau sudah mulaimi lagi
bertengkar eee… sa pusing skali
sya kune. kaya sa ingin kabur
dari rumah tapi sa tidak berdaya
juga ingka. Jadi kalau sa di ajak
biacara ma bapakku sa jawab
seperlunya saja. Sa tidak terlalu
terbuka lagi sama dia, karena
kalau sa ingat lagi kejadian itu



kayak sa mau gila. Untung
sekarang sa sudah menikahmi.
Ini saja kalau suamiku da
terlambat pulang baru tidak ada
kabarnya. Hhmm jangan harap,
ingka sa tanya terus sampai jelas.
Pokoknya sa selalu kasih
pemahaman sama suamiku
tentang keluargaku ini, supaya da
mengerti kesiaaan, anak itu da
pendam rasa sakitnya dan
berusaha tegar menghadapinya.
Tapi dibalik itu kesian, itu anak
rapuh sekali. Hhmm.. untung
suamiku da mengerti. Pokoknya
sampai sekarang sakit sekali
hatiku jika sa mau ingat dulu itu
kejadian, orang tua poligami,
terus lagi biar masalah sedikit di
besar-besarkan. Hhmmm.. itumi
sebelum sa menikah sa yakinkan
dulu diriku untuk mendapatkan
orang yang mengerti saya kesian.
Alhamdulillah, Allah da berikan
saya suami seperti dia.
(berbicara sambil menahan
tangis).
Anak itu kesian dari hati yang
paling dalam da sangaaat sayang
orang tuanya tapi, da tidak bisa
pungkiri kune, ingka rasa benci,
tidak senang dan emosi serta
ingin menghilang dari dunia itu
pasti ada jika pertengkaran
terjadi terus (sambil menangis).
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Apakah bapak benar
berpoligami ?

Berapakah istri bapak saat
ini ? bisa bapak sebutkan
nama-namanya.

Apa alasan bapak
berpoligami ?

Apa pekerjaan bapak saat
ini ?

Bagaimana perasaan ibu
sebagai istri pertama di
poligami ?

Apakah anda tau suami
anda berpoligami?

Apakah suami selalu adil
dalam berbagai hal
khususnya kebutuhan?

Apa yang menyebabkan
anda menerima untuk
menjadi istri ke dua (2) ?

Apakah sering terjadi
pertengkaraan antara ibu
istri pertama dengan istri
kedua ?

Bapak La Sehidi

Ibu Wa Staavi (istri
Pertama)

Waode Hanu (Istri ke dua)

Ibu Wa Staavi (Istri
Pertama)

Iya, benar

Istri saya dua (2) orang,
namanya itu Wa Staavi dan
Waode Hanu

Bagaimanakah laki-laki suka
menggombal, kita masih mudah
juga. Sudahmi menikahmi lagi.

Guru dan pengusaha batu
merah

Yah pasti sakit hati, sampai
sekarang saya tidak menerima
itu dan saya tidak mau akui istri
keduanya.

Saya tidak tau, itupun saya baru
tau ketika dia sudah menikah
lagi

Ingka tidak juga

Awalnya itu saya sebenarnya
tidak tau, nanti setelah menikah
baru sa tau. Jadi, sa mau apa,
sudah terlanjurmi juga sa
menikah.

Hhmmm…. Sering karena
awalnya memang sa tidak
menerima. Siapa juga yang mau
dipoligami.



Bagaimana perasaan anda
sebagai anak dengan orang
tua yang melakukan
poligami ?

Apakah anda tau orang tua
berpoligami ?

Usia berapa anda saat itu ?

Bagaimana tanggapan
anda ketika mengetahui
orang tua berpoligami ?

Rafli (anak dari pasangan
La Sehidi dan Wa Staavi)

Semenjak bapakku berpoligami
timbul rasa iri dan benciku
karena bapakku kayak da
bedah-bedahkan antara ibuku
dan istri keduannya. Biarpun
ibuku da agak kejam sedikit
tapi sa tidak terima kalau
bapakku da begitu. Pokoknya sa
benci skali sampai-sampai
saking benciku sa kasih rusak
motornya

Saya perna ingka itu hari
dengar, tapi sa kira tidak betul.
Sa tahu itu nantipi da sudah
menikah.

Awal-awal kuliahku. Sa masih
umur 18 tahun

Jengkel toh, masa kita mau
senang kalau orang tua
poligami.
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Apakah bapak benar
berpoligami ?

Berapakah istri bapak saat
ini ? bisa bapak sebutkan
nama-namanya.

Apa alasan bapak
berpoligami ?

Apa pekerjaan bapak saat
ini ?

Bagaimana perasaan ibu
sebagai istri pertama di
poligami ?

Apakah anda tau suami
anda berpoligami?

Apakah suami selalu adil
dalam berbagai hal
khususnya kebutuhan?

Apa yang menyebabkan
anda menerima untuk
menjadi istri ke dua (2) ?

Bapak La Sarumbi

Ibu Wa Malu (istri
Pertama)

Wa Ruli (Istri ke dua)

Iya, benar

Istri saya dua (2) orang,
namanya itu Wa Malu dan Wa
Ruli.

Pengaruh sering mabuk. Terus
lagi sering kita gombal-gombali
perempuan yang sudah janda
tapi masih cantik, ingka tidak
ada juga suaminya jadinya sa
menikahmi lagi sama dia.

Pengusaha batu merah

Jelas sakit hati toh. Tidak ada
perempuan yang mau
dipoligami. Tapi mau di apa.
Kita hanya bisa menerimah saja
kune,

Sa tidak tau.

Iya, adil tapi bagaimanakah
perempuan tetap ada rasa
cemburunya

Karena saya seorang janda dan
saya menerimah saja.
Terkadang, perempuan yang
tidak mau itu kecuali ingka da
masih gadis kune. Kalau kita ini
janda, terima saja



Apakah sering terjadi
pertengkaraan antara ibu
istri pertama dengan istri
kedua ?

Bagaimana perasaan anda
sebagai anak dengan orang
tua yang melakukan
poligami ?

Apakah anda tau orang tua
berpoligami ?

Usia berapa anda pada
saat bapak anda menikah
lagi ?

Bagaimana tanggapan
anda ketika mengetahui
orang tua berpoligami ?

Ibu Wa Malu (Istri
Pertama)

Wa Nani (anak dari
pasangan La Sarumbi dan
Wa Malu)

Tidak ingka. Cuma dari anak-
anak saja suka bertengkar.
Seperti sering mereka tidak
akur, tidak saling akrab ingka
juga, tapi sering bertengkar
kuneeee. Ingka apa lagi kalau
masalah sepeleh saja.
Bertengkarmi itu biar
pakaiannya di pinjam sama
adiknya. Hhmm….

Sa tidak percaya lagi sama
bapakku sya. Gara-gara da
menikah lagi. Ingka da perna
bilang kune, da tidak akan
menikah lagi, tapi
kenyataannya da menikah lagi.
Da ingkari tanggung jawabnya,
da tidak tepati janjinya.

Sa tidak tahu,,, da tidak bilang-
bilang ingka. Nantipi da sudah
menikah baru kita tahu.

Sa usia kurang lebih 16 tahun

Mau di apa. Tidak mungkin sa
mau ungkit lagi yang da perna
bilang. Ingka saya itu lebih baik
sa pendam dari pada sa mau
bilang terus terang. Yang ada
bikin tambah ribut lagi.
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Apakah bapak benar
berpoligami ?

Berapakah istri bapak saat
ini ? bisa bapak sebutkan
nama-namanya.

Apa alasan bapak
berpoligami ?

Apa pekerjaan bapak saat
ini ?

Bagaimana perasaan ibu
sebagai istri pertama di
poligami ?

Apakah anda tau suami anda
berpoligami?

Apakah suami selalu adil
dalam berbagai hal
khususnya kebutuhan?

Apa yang menyebabkan
anda menerima untuk
menjadi istri ke dua (2) ?

Bapak La Hanuwi

Ibu Wa Tia (istri
Pertama)

Wa Ninu (Istri ke dua)

Iya, benar

Istri saya tiga (3) orang,
namanya itu Wa Tia, Wa Ninu
dan Wa Helmia.

Karena masih muda saya itu
hari kune. Sekarang baru sudah
tuami ini. Dulu itu sa masih
muda dan poligami juga ingka
tidak dilarang toh.

Pengusaha kayu

Tetap pertama pasti ada rasa
sakit hati, tapi mau di apa.
untung pas adami juga istri
keduanya, da tambah lagi
menikah dengan istri ke
tiganya.jadi, ingka tidak terlalu
sakit hatimi saya pada. Karena
sama-sama saya dan istri kedua
merasakan di madu.

Tidak. Rata-rata disini tidak
bilang-bilang kalau mau
poligami.

Ada kalanya dia adil dan ada
kalanya juga tidak.

Karena saya seorang janda.
saya butuh laki-laki untuk jaga
anak-anakku.



Apa yang menyebabkan
anda menerima untuk
menjadi istri ke tiga (3) ?

Apakah sering terjadi
pertengkaraan antara ibu
istri pertama, istri kedua
dan istri ketiga ?

Apakah sering terjadi
pertengkaraan antara ibu
istri kedua dan istri ketiga?

Bagaimana perasaan anda
sebagai anak dengan orang
tua yang melakukan
poligami ?

Apakah anda tau orang tua
berpoligami ?

Usia berapa anda saat itu

Wa Helmia (Istri ke tiga)

Ibu Wa Tia (Istri
Pertama)

Agus (anak dari
pasangan La Hanuwi
dan Wa Tia)

Karena entah kenapa, saya
menyukai dia. Itupun awallnya
saya tidak tau kalau dia sudah
punya istri. Terakhirpi ingka
saya tau juga. Kalau sudah
begitu mau di apami kune.
Meskipun berat sa terimahmi
juga

Saya dengan istri kedua, ingka
tidak terlalu bertengkar Cuma
sama istri ketiga saja kita sering
bertengkar.

Iya kalau istri ketiga sering
sekali. Istri yang pertama nda
bertengkar tapi kan kita
perempuan meskipun tidak
bertengakar tetap ada rasa
cemburu.

Dulu sebelum saya menikah
jelas hidup dalam keluarga
yang berpoligami banyak sekali
tantangan yang harus dihadapi,
kalau masalah perasaan yah
jelas sakit hati, ingin marah dan
lain-lain. Tapi apa boleh buat
kalau sudah terjadi. Tekanan
batin memang memberontak,
tapi masih bisa kita kuasa
meskipun keakraban tidak
terlalu terjalin karena kebencian
yang tertanam. Yang penting
pendidikan tetap harus
berlangsung agar saya sebagai
anak mampu berfikir sendiri
tentang masa depanku
kedepannya. Dan sekarang sa
sudah menikah. Alhamdulillah,
kita mengurus diri masing-
masing, meski sering timbul
rasa jengkel jika terjadi
pertengkaran dirumah.

Saya tidak tau.



ketika orang tua
berpoligami?

Bagaimana tanggapan anda
ketika mengetahui orang tua
berpoligami ?

Bagaimana perasaan anda
sebagai anak dari istri
kedua?

Apakah anda tau calon
suami ibu anda sudah
memiliki istri sebelumnya?

Usia berapa anda saat itu
ketika orang tua
berpoligami ?

Apakah sering terjadi
pertengkaran antara anda
dengan saudara dari istri
pertama ?

La Erwin (anak dari
pasangan La Hanuwi
dan Wa Ninu)

Saya masih berumur 15 tahun,
karena saya masih SMP

Mau diapa, kita tidak bisa juga
berbuat apa-apa karena saya
masih kecil itu hari, nantipi da
menikah sama istri ketiga baru
disitu sa emosi. Tapi sa
berusaha tahan emosiku karena
kita tidak baik juga mau
bertengkar sama orang tua.

Kita mau apa, mamaku yang
ingin menikah lagi, jadi sa
maukanmi juga.

Iya, saya tau

Sa masih SMP berumur 14
kalau tidak salah karena dia
kakak kelasku dulu itu La Agus
tapi bedah sekolah.

Iya sering namanya juga anak-
anak dulu, bertengkar persoalan
sepeleh saja. Seperti, mainanku
da ambil atau begitu pula
sebaliknya. Soal uang jajan juga
kalau dia pergi les di kasih uang
dan saya juga ingin minta uang
tapi tidak dikasih karena
memang sa tidak kemana-mana
jhy. Tapi sekarang tidakmi
ingka.
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Apakah bapak benar
berpoligami ?

Berapakah istri bapak saat
ini ? bisa bapak sebutkan
nama-namanya.

Apa alasan bapak
berpoligami ?

Apa pekerjaan bapak saat
ini ?

Bagaimana perasaan ibu
sebagai istri pertama di
poligami ?

Apakah anda tau suami
anda berpoligami?

Apakah suami selalu adil
dalam berbagai hal
khususnya kebutuhan?

Apa yang menyebabkan
anda menerima untuk
menjadi istri ke tiga (3) ?

Apa yang menyebabkan
anda menerima untuk
menjadi istri ke empat (4)?

Bapak La Nama

Ibu Wa Fatiah (istri
Pertama)

Wa Dian (Istri ke tiga)

Wa Irma (Istri Empat)

Iya, benar

Istri saya dua (4) orang,
namanya adalah Waode Fatiah,
Wa Lia, Wa Dian dan Wa Irma

Karena rasa ketertarikan saya
saja, dan mungkin karena sering
mabuk juga sehingga terjadi
deluan jadinya sa menikahmi
lagi. Yang penting tidak
dilarang juga poligami toh.
Ingka cocokmi saya batas
empat ji. Adapun istri kedua itu
sa sudah ceraimi jadi tinggal 3
(tiga) istriku.

Sopir trek dan otomotif bengkel

Sakit, tapi mau di apa, saya
juga tidak mau cerai

Tidak. Saya tidak tau.

Tidak. Ingka tapi da tinggal
sama saya kune

Ingka saya janda kune, jadi sa
terima saja yang penting da bisa
hidupi juga anak-anakku

Karena sa suka dia.



Apakah sering terjadi
pertengkaraan antara ibu
istri pertama dengan istri
ketiga dan keempat ?

Bagaimana perasaan anda
sebagai anak dengan orang
tua yang melakukan
poligami ?

Apakah anda tau orang tua
berpoligami ?

Bagaimana tanggapan
anda ketika mengetahui
orang tua berpoligami ?

Apakah anda sering
bertengkar antara saudara
anda ?

Wa Fatiah (Istri Pertama)

La Sadam (anak dari
pasangan La Nama dan
Wa Fatiah)

Iya sering terjadi pertengkaran
anatara istri-istrinya. Hanya
yang lebih sering itu sama istri
ke empat, kadang saya yang
datang dirumahnya istri ke
empat sambil marah- marah
soalnya dia biar suamiku sudah
dirumah masih menelpon terus.

Iya, sempat emosi karena tidak
bilang-bilang juga. Ingka pas
datang sudah ada kabarnya dia
menikah lagi. Yang lebih emosi
lagi, ketika dia menikah sama
istri ke empat. hhmm ingka
anak SMA kune. Karena sa
tidak bisami tahan emosiku
hampir hee itu hari sa mau
pukul di depannya keluarga
hanya tidak jadi karena tidak
enak juga ingka.

Saya tidak tau. Kalau sa tau
tidak mungkin sa kaget dengar
begitu.

Hhmm… hanya pasrah saja.
mau diapa, sudah terjadimi.

Hhmm.. istri kedua tidak terlalu
akrab ji karena ingka sudah
ceraimi juga. Terus lagi di istri
ketiga, apa yang kita mau
pertengkarkan juga kune, ingka
anaknya istri ketiganya bapak
itu masih kecil-kecil (SD)
mereka takut sama saya. Terus
kalau istri ke empat, ingka
anaknya masih bayi.
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