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Pedoman wawancara terhadap warga yang telah melaksanakan ibadah haji

melalui hutang

1. Mengapa anda pada saat itu ingin melaksanakan ibadah haji ?

2. Mengapa anda berhutang untuk melaksanakan ibadah haji ?

3. Kepada siapa anda berhutang ?

4. Apakah anda mempunyai jaminan untuk melunasi hutang anda ?

5. Apakah ada kesulitan atau kendala saat anda berhutang ?

6. Apakah ada dukungan dari keluarga dalam artian suami atau istri anda untuk

berhutang demi melaksanakan ibadah haji ?

7. Pada saat anda melaksanakan ibadah haji apakah keluarga yang  anda tinggalkan

merasa terbebani dengan adanya hutang dikeluarga anda ?

8. Apakah ada perjanjian waktu atau tempo pengembalian hutang anda ?

9. Apakah ada perjanjian secara tertulis terhadap anda dengan orang yang

memberikan dana pinjaman kepada anda ?

10. Apakah ada konflik terhadap anda dengan orang yang memberikan dana pinjaman

kepada anda ?

11. Apakah anda melunasi hutang anda sebelum melaksanakan ibadah haji atau

setelah melaksanakan ibadah haji ?
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