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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Sejarah kehidupan responden menjadi remaja yang hamil diluar nikah 

a. Apa yang menyebabkan anda hamil diluar nikah? 

b. Kapan pertama kali anda menyukai seks diluar nikah? 

c. kapan anda pertama kali melakukan hubungan seks dengan seorang pria? 

d. Apa alasan anda melakukan hubungan seks dengan pria diluar nikah? 

2. Bagaimana peilyesuaian diri pada remaja yang hamil diluar nikah 

a. Bagaimana anda menyesuaikan diri dengan masyarakat? 
I 

b. Pengaruh keluarga anda kepada anda sebagai remaja yang hamil diluar I'. r 

nikah? 

c. Bagaimana anda menghadapi kehamilan anda sekarang? 'l,1 

d. Bagaimana anda beribadah kepada Tuhan? 

e. Apakah anda tidak merasa malu jika orang-orang disekitar anda melihat 

keadaan anda yang saat ini? 

f. Keinginan anda yang ingin diperoleh dalam hidup yang sedang anda jalani? 
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PEDOMAN OBSERVASI 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman observasi catatan lapangan 

yang akan melihat beberapa aspek berikut: 

1. Penyesuaian diri 

2. Gambaran diri subjek, seperti: penampilan fisik, psikologis, cara berpakaian 

dan cara bertingkah laku atau dalam melakukan aktivitasnya, baik dirumah 

maupun diluar rumah. 

3. Mencatat tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dilapangan. 

'· '
.1 

I• 
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L�IPIRA:..1' "WA'\\ ASCARA P'ADA RESPONDEN I 

Hari/tanggal : Jum 'at, 0 5  Agustus 2011 

Tempat : Rumah SS 

Tujuan : Wawancara I 

Durasi : ± 2 jam 

Koding Basil wawancara 

1001 I : Selamat siang dek . . .  

1002 Dek kakak mau ngomong-ngomong samamu 

1003 sebentar boleh? (sambil duduk di kursi ruang 

1004 tamu SS) 

100 5 R : Oh .. boleh -boleh aja! (sambil tersenyum) 

1006 I : Gini dek kakak pengen tahu kenapa adek bisa 

J 007 jadi kayak gini ya hamil padahal adek kan belum 

1008 merit? 

1009 R : Ya macam mana lab kak, memang uda 

1010 takdimya kayak gini .. (sambil menggaruk 

1011 kepalanya) 

1012 I :  Takdir yang kayak mana maksudmu? 

1 

Terna 

1013 R Memang pertama-tama aku melakukan Penyebab hamil diluar 

1014 hubungan seks(sambil tersenyum) kayaknya nikah karena dirayu 

1015 anggap sepele dalam hati aku bilang "ah.. gak dan diberi uang. 

1016 apa-apanya kalo sekali aja." Pulanya aku dirayu 

1017 terns sama si A wan ( nama samaran), apalagi dia 

1018 uda baek kali samaku kak, waktu aku masih 

1019 sekolah dia suka ngasih uang samaku padahal 

1020 mamak atau bapakku aja jarang-jarang ngasih 

1021 uang, ya kayak gitu Iah kak kami ini kan miskin 
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1022 makan nasi aja tiga kali sekali uda lumayan 

1023 (sambil menundukkan kepalanya). 

1024 I : Miskin kayak mana maksudmu dek? 

2 

1025 R : Ya kayak gini lah kak...  bapakku tukang Profesi kedua orang 

1026 botot (mengumpulkan barang-barang bekas) tua Responden I. 

1027 sementara mamakku cuma jualan cabenya di 

1028 pajak, trus kakakku pun pelit kali samaku mana 

1029 pernah dia ngsih uang samaku paling kalo uda 

1030 disuruhnya aku cuci baju dia baru dia ngasih 

1031 uang samaku. 

1032 I : Sering kakak itu kasih uang samamu? 

1033 R :  Ya .. kadang-kadang lah, nanti kalo dia ngasih 

1034 uang samaku palingan dua puluh ribu paling 

1035 banyak, ya uangnya ku pake untuk jajan lah kalo 

· 1036 aku kumpul sama kawan dengan si Awan (nama 

1037 samara). 

1038 I :  Kalo kumpul sama si Awan biasanya ngepain 

1039 aja kelen dek? (sambil melemparkan senyum) 

1040 R : Ya biasalah kak ... duduk-duduk sambil 

1041 makan, minum ya ketawa-ketawa apalagi kalo 

1042 uda sama kawan-kawan yang laen heboh kali 

1043 pun! Kadang kami cerita-cerita tentang film-film 

1044 porno, karna si A wan sering nengok film porno 

1045 dari hp kawannya! ! ! Kurasa uda gak tahan lagi 

1046 dia mau kayak gitu makanya aku dirayu-rayunya 

1047 terus,(sambil melipat kain yang ada 

1048 disebelahnya) 

1049 I : Kapan pertama kali kau mau diajak dia 

1050 berhubungan seks? 

1051 R Waktu pas mau ujian semester ganjil Pertama kali 

10 52 disekolah bulan 12 tahun semalam. melakukan hubungan 

1053 Dia bilang sama aku kalo aku cantik pake lipglos seksual pada saat mau 
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1054 karna mengkilap-mengkilap katanya kak! Baru ujian disekolah bulan 

105 5  kubilang sama dia ')adi kalo aku gak pake aku 12 tahun 2010. 

1056 jelek lah ya . . .  cuma pake lipglos aja kau tengok 

1057 aku cantik? .. " trus di bilangnya "bukan dek 

1058 maksudku kau tambah cantik kalo pake lipglos" 

1059 Baru kubilang sama dia kak "ehe banyak kali 

1060 memang gombal kau," baru dibilangnya (kok 

1061 gombal memang serius aku ngomong samamu, 

1062 kau itu memang uda cantik dari sononya". Trus 

1063 kak dipegang-pegangnya tanganku kayak gini 

1064 (sambil memperagakan tangan responden yang di 

1065 pegang oleh pacarnya). Ya ke mana lah kak 

1066 kayak orang-orang pacaran!!! 

1067 I: Orang-orang pacaran yang macam mana dek? 

1068 R : eehe ... macam gak tau aja kakak orang 

1069 pacaran yang kayak disini lah...  dipegang-

1070 pegang kadang aku nengok orang itu pacaran 

1071 malahan gak segan-segan orang itu kayak gitu. 

1072 I : Trus dek? 

1073 R : Ya dia memang megang-megang tanganku 

1074 trus tangannya gak puas mungkin kak (diam 

1075 sejenak) trus dipegangnya mukaku, bibirku, 

1076 sampe ke buah dadaku. 

1077 I : Memangnya kau gak larang dia megang-

1078 megang kayak gitu? 

1079 R : Kayak mana mau kularang lagi dia kak, aku 

1080 pun uda sampe naik bulu-bulu dibadanku semua 

1081 ya ku juga uda terangsang lah dibuatnya(sambil 

1082 tersipu malu). 

1083 I: Dimana kelen melakukannya? 

1084 R : Di depan sana di tempat bengkelnya bapak si Tempat Responden 

1085 Bakto (tetangga responden) yang di pasar itu, kan melakukan hubungan 
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1086 orang itu tutup bengkelnya kalo uda jam tujuh, ya seksual di bengkel 

1087 

1088 

1089 

1090 

1091 

1092 

1093 

1094 

1095 

1096 

1097 

1098 

1099 

1100 

1101 

1102 

1103 

1104 

110 5 

1106 

1107 

1108 

1109 

1110 

1111 

1112 

1113 

1114 

1115 

1116 

1117 

sangkin nafsunya aku dibuatnya terakhir mau lah milik tetangganya. 

aku diajaknya ngeseks! 

I : Kenapa kau mau ngeseks sama dia padahal 

kan kelen belum nikah? 

R : (berpikir sejenak) ya macam mana kak kalo Faktor melakukan 

uda nafsu setan yang datang mana bisa ditolak hubungan seksual 

lagi, aku pun jarang nya ke Gereja apalagi berdoa diluar nikah, karena 

ooho kalo pas sakit aja lah aku berdoa (sambil dorongan nafsu dan 

tertawa lepas) memang awalnya aku ngeseks iman yang kurang. 

sama dia sakit kali kurasa tapi dianya makin 

menggila (sambil tersenyum) tapi kedua kali 

kami kayak gitu uda gak terasa sakit lagi 

malahan makin enak tuh ... (sambil menaikkan 

bahunya), memang aku uda bilang sama dia beli 

kondom aja (alat kontrasepsi pria) tapi dia bilang 

kalo pake kondom mana enak rasanya, ya 

memang akupun uda merasa kalo aku ini bakalan 

hamil. Kama gak hanya sekali dua kali aja kami 

melakukan itu tapi kalo ku hitung-hitung uda ada 

10 kali! (sambil menganggukkan kepalanya) 

I : Memangnya dimana aja kelen berhubungan 

kayak gitu apa gak ada yang tau? 

R : Gak ada yang tau sih kak, kawanku si Ida 

(nama samara) sering liat kami malam-malam 

disana (dibengkel tetangganya), cuma disana 

kami melakukannya. 

I : Memangnya bapakmu sama mamakmu gak 

larang kau keluar rumah kalo uda malam-malam? 

R : Diam-diamlah aku keluar rumah bapakku 

pergi pagi jam tujuh nyari botot (mengumpulkan 

barang-barang rongsokan), nanti dia pulang jam 
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1118 lima makan dulu dia kan mandi terus jam tujuh 

1119 uda tidur lah bapakku, kalo mamakku kadang-

1120 kadang tau kalo aku keluar rumah tapi dia cuma 

1121 nanya mau kemana ya kubilang lah mau kekede 

1122 (warung), padahal aku mau jumpa sama si Awan, 

1123 ya mamakku cepat-cepatnya tidur jam-jam 

1124 delapan atau setengah sembilan uda tidur dia, 

1125 jadi gak tau dia kalo aku malam-malam dirumah 

1126 atau gak. 

1127 I : Jadi kakakmu juga gak tau kalo kau sering 

1128 keluar rumah malam-malam? 

1129 R : Kalo kakakku pulang kerjakan jam 10 malam 

1130 kadang jam 11 baru sampe rumah, kakakku kerja 

1131 di konter hp di plaza mellenium itu. Nanti kalo 

1132 kakakku uda pulang dia makan dulu baru tidur, 

1133 mana lagi terpikimya aku dirumah atau gak. 

1134 I : Jadi kalo pagi-pagi kau gak ditanyai sama 

1135 

1136 

kakakmu semalam kau kemana? 

R : Kadang-kadang kalo aku mau pergi sekolah 

113 7 dia masih tidur maklumlah kecapean dia, tapi 

1138 memang pemah sekali itu aku ditanya sama dia 

1139 malam-malam kemana, kubilang " aku di kede 

1140 cerita-cerita sama si Heny (tetangga sekaligus 

1141 teman responden) padahal bohongnya aku sama 

1142 dia, baru ditanya dia "kok lama kali kau pulang"? 

1143 aku diam aja ya uda diapun diam juga lah! 

1144 I : Jadi kapan kau tahu kalo kau hamil? 

5 

1145 R : Pertama aku juga belum tahu pastinya aku Pertama belum tahu 

1146 hamil kapan, tapi memang kurasakan perutku ini kapan hamilnya, tetapi 

1147 mual kali rasanya trus haidku (menstruasi) telat merasakan perut mual 

1148 dua bulan aku gak haid, disitu memang aku uda dan menstruasi telat. 

1149 curiga kalo aku hamil, tapi aku diam-diam aja! 
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FAKULTAS PSIKOLOGI 

JALAN KOLAM N0.1 MEDAN ESTATE 
TELP. (061) 7366878, 7364348, FAX. 7368012 MEDAN 20223 . 

Email::univ-_medanarea@umaac.idWebsite::www.uma.ac.id 

SURAT KETERANGAN 
Nomor ;O�&j I FO/pP/7011 

Dekan Fakultas Psikologi Universita.s Medan Area dengan ini menerangkan 
bahwa: 

Na ma 
NPM 
Fakultas 

: Caroline Krisanty Harianja 
: 07.860.0039 
: Psikologi 

adalah benar. telah :IBel�jc�a._Q�lqm penelitian I pengambilan data dengan 
judul: : "Penyesuaian Dil'i pada Remaja yang Hamil diluar Nikah." 

• 

Perlu kami jelaskan bahwa pengambllan data mahasiswa tersebut menggunakan 
Metode Penelitian Kualitatif. 

Berikut kami lampirkan lembar persetujuan responden dan surat keterangan dari 
Pembimbing I dan Pembimbing II. 

- -

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

September 2011 
Uhl��'liw...an Bid. Ak:ademik, 

(fl 
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UNIVERSITAS MEDAN AREA 
FAKULTAS PSIKOLOGI 

Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate Medan 20223 

SlJRAT KETERANGAN 
SELESAI MELAKSANAKAN PENGAMBILAN DATA 

(Menggunakan Metode Penelitian Kualitatit) 

Yang bertanda tangan dibawah ini, 

Dosen Pembimbing I 
Dosc.m Pembimbing II 

Dengan ini menerangkan 

: Farida Ranum Siregar, S.Psi. M.Psi. 
; Andy Chandra, M.Psi. 

Nama· : Caroline Krisanty Harianja 
: 07 .860.0237 
: Psikologi 

NPM 
Fakultas 
Judul Skrpsi : "Penyesuaian Diri pada Remaja yang Hamil diluar Nikah." 

benar telah µ-ielaksanakan penelitian I pengambilan data (Kualitatif) kepada 
respondennya sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

• 

Demikian surat keterangan selesai penelitian/pengambilan data ini diperbuat untuk 
dapat dipergum�kan sep�rl1my�. 

Medan, September 2011 

Pembimbing II 

Ranum Siregar S.Psi, M.Psi .. Andy Chandra, M.Psi. 
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INFORMED CONSENT 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan 

dari siapa pun, bersedia berperan serta dalam penelitian ini. 

Nama : .SS 

Jenis Kelamin : fG.({.G.M_f UA� 

Usia 

Saya telah diminta dan telah menyetujui untuk berpartisipasi sebagai responden 

penelitian inL Pe�eliti telah menjelaska!J penel:itian ini beserta dengan tujuan dan manfaatnya, 

dengan demikian saya tidak keberatan memberikan informasi dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan kepada saya . 

.. 

• 

Saya mengetahui bahwa identitas diri dan juga informasi yang saya berikan akan 

dijamin kerahasiaannya oleh peneliti dan digunakan untuk tujuan penelitian. 

Medan, o� A�u�s 2011 

Responden 

� 
� ~ 

( s.s ) (Caroline �r;sant_s.tt.) 
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INFORMED CONSENT 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan 

dari siapa pun, bersedia berperan serta dalam penelitian ini. 

Nama 

Jenis Kelamin : 

Usia 

Saya telah diminta dan telah menyetujui untuk berpartisipasi sebagai responden 

penelitian ini. Peneliti telah menjelaskan penelitian ini beserta dengan tujuan dan manfaatnya, 

dengan demikian saya tidak keberatan memberikan informasi dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan kepada saya. 

• 

Saya mengetahui bahwa identitas diri dan juga informasi yang saya berikan akan 

dijamin kerahasiaannya oleh peneliti dan digunakan untuk tujuan penelitian. 

Medan, V� Agu��s 2011 

Responden 

) 
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INFORMED CONSENT 

rtanda tangan dibawah ini, secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan 

dari siapa pu bersed.ia berperan serta dalam penelitian ini. 

Nama � 

Jenis Ke I am in : ?c \lE M f v 4'N 

Saya telah diminta dan telah menyetujui untuk berpartisipasi sebagai responden 

penelitian ini. Peneliti telah menjelaskan penelitian ini beserta dengan tujuan dan manfaatnya, 

dengan demikian saya tidak keberatan memberikan informasi dan menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan kepada saya . 

.. 

Saya mengetahui bahwa identitas diri dan juga informasi yang saya berikan akan 

dijamin kerahasiaannya oleh peneliti dan digunakan untuk tujuan penelitian. 

Medan, \\ A-G.>S'f'U> 2011 

R(Jonden 

{� 
( LS ) 
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