
HASIL WAWANCARA

Nama : Sode

Status : Penyuluh Agama

Pertanyaan :

1. Bagaiamana anda melihat perilaku masyarakat di desa tabanggele ?

2. Jika ada masalah pada lingkungan sekitar apa yang anda lakukan?

3. Kebiasaan buruk apa yang sering anda lihat di lungkungan desa tabanggele ?

4. Kegiatan apa saja yang sering dilakukan oleh penyuluh  dalam keberhasilan agama

?

5. Faktor-faktor apa yang mengahambat keberhasilan dakwah masyarakat desa

tabanggele ?

6. Faktor-faktor apa yang mendukung terciptanya keberhasilan dakwah anda

7. Apa tanggapan anda mengenai remaja yang hamil di luar nikah di desa

tabanggele?

8. Apa yang dia lakukan untuk mengatasi hamil di luar nikah di desa Tabanggele ?

9. Program-program apa saja untuk mengatasi hamil di luar nikah di desa

Tabanggele?

Jawaban :

1. Perilaku masyarakat di Desa Tabanggele masih ada yang melakukan

pelanggaran pada ajaran agama.

2. Jika ada masalah, saya sebagai penyuluh menyelesaikan dengan baik agar

tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang perna terjadi.



3. Kebiasan buruk yang terjadi di Desa Saya yaitu meminum-minuman keras

dan terjadi keributaka sehingga terjadi perkelahian dan maraknya remaja yang

bergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar nikah.

4. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyulu agama adalah, yang

Pertama, Memberikan pembinaan akhlak dan pembelajaran baca tulis Qur’an

terhadap remaja dan anak-anak. Kedua Memberikan ceramah-ceramah, dan

khutbah, Ketiga Kesediaan pera penyuluh agama Islam untuk menyapaikan

dakwah dan lain sebagainya.

5. Peran para penyuluh agama dalam melaksanakan dakwah islamiyah secara

rutin di Desa Tabanggele, baik memberikan pelajaran baca tulis al-Qur’an,

maupu memberikan cerama kepada masyarakat dan remaja setempat, terlihat

sangat mempengaruh positif terhadap kesuksesan pelaksanaan dakwah yang

dilakukan oleh penyuluh agama di Desa Tabanggele.

6. Yang saya lakukan dalam mengatasi remaja hamil di luar nikah yaitu

menikahkan agar sah di mata agama dan mata masyarakat agar  tidak terjadi

fitna.

Nama : Meri

Status : Pelaku

Pertanyaan :

1. Berapa jumlah anggota keluarga anda dan anda anak keberapa ?

2. Bagaiamana hubungan anda dengan keluarga anda di dalam keluarga ?

3. Apa pendidikan terakhir anda

4. Menurut anda, bagaimana kondisi ekonomi keluarga terhadap perilaku seseorang

dalam kehidupan sehari-hari ?



5. Sejauh mana pengetahuan anda tentang Islam ?

6. Apa yang menyebabkan anda terjerumus kedalam seks bebas ?

7. Langkah apa yang anda ambil setelah mengetahui bahwa anda hamil sebelum

menikah ?

8. Apa yang nda rasakan  setelah mengalami hamil di luar nikah ?

9. Bagaimana kehidupan anda setelah menikah ?

Jawaban :

1. Jumlah anggota saudara saya 6, saya anak ke-5 dari 6 bersaudara

2. Hubungan saya dengan keluarga saya sangat tidak bagus, karena orang tua

saya lebih menyangi anak laki-lakinya dibandingan saya sendiri.

3. Pendidikan terakhir saya SMP.

4. Kondisi ekonomi di keluarga saya sangat kekurangan.

5. Saya belum tau semua bagaimana tentang larangan-larangan dalam agama

Islam.

6. Karena faktor ekonomi dan kurangnya kasih sayang kedua orang tua saya.

7. Langkah pertama yaitu saya harus memberitahui kedua orang tua saya

8. Saya merasa menyesal dengan perbuatan saya, dan saya merasa berdosa

karena sayatidak mendengarkan ucapan orangtua saya.

9. Sangat tidak enak.

Pelaku : Hasna

Status : Pelaku

Pertanyaan :

1. Berapa jumlah anggota keluarga anda dan anda anak keberapa ?

2. Bagaiamana hubungan anda dengan keluarga anda di dalam keluarga ?

3. Apa pendidikan terakhir anda



4. Menurut anda, bagaimana kondisi ekonomi keluarga terhadap perilaku seseorang

dalam kehidupan sehari-hari ?

5. Sejauh mana pengetahuan anda tentang Islam ?

6. Apa yang menyebabkan anda terjerumus kedalam seks bebas ?

7. Langkah apa yang anda ambil setelah mengetahui bahwa anda hamil sebelum

menikah ?

8. Apa yang nda rasakan  setelah mengalami hamil di luar nikah ?

9. Bagaimana kehidupan anda setelah menikah ?

Jawaban :

1. Jumlah saudara saya tuju orang anak ke4 dari 7 orang bersaudara

2. Kurang baik

3. Pendidikan terakhir saya SMP

4. Sangat tidak mencukupkan.

5. Masih kurang dan belum memahami tentang ajaran-ajaran dalam Islam

6. Karena saya sering menonton film-film seks dilayar televise

7. Saya memberi tahu Ibu saya bahwa saya ingin menika sama pasangan saya

8. Sangat tidak enak dan saya merasa malu terhadap teman-teman dan

masyarakat di sekeliling saya

9. Sangat baik.
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Wawancara Bersama Penyuluh Agama Desa Tabanggele Bapak (Sode)



Wawancara Bersama Ibu RT Desa Tabanggele Ibu (Wa Ode Nia)



Wawancara Bersama Sekdes Desa Tabanggele Bapak (Ismail)



Wawancara Bersama Kepala Desa Tabanggele Bapak ( Ardin)



Wawancara Bersama Pelaku Hamil di Luar Nikah Atas Nama (Meri)



Wawancara Bersama Pelaku Hamil di Luar Nikah Atas Nama (Hasna)



Wanwancara Bersama Warga desa Tabanggele atas nama (Samsiar)



Wawancara bersama Rosmini, warga desa Tabanggele



Wawancara Bersama Warga desa Tabanggele atas nama ( Tusi)










