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PANDUAN WAWANCARA 

LATAR BELAKANG INDIVIDU
1. 	Nama responden		: .......................................(isi dengan kode)
	Umur				: ....................................tahun
	PT/Fakultas			: ....................................
	Tahun masuk PT		: ....................................
	Semester				: ....................................
	Tempat lahir			: ....................................
	Tempat tinggal ortu		: ....................................
	Pendidikan ayah			: ....................................
	Pendidikan ibu			: ....................................
	Pekerjaan ayah			: ....................................
	Pekerjaan ibu			: ....................................
	Jumlah saudara kandung	: ....................................
	Anak ke-				: ....................................
	Hobi				: ....................................	 
	Sudah berapa lama tinggal di Semarang? Jenis tempat tinggal yang ditempati di Semarang? Bagaimana perasaan tinggal di Kota Semarang?
	Selama kamu tinggal terpisah dengan orang tua, apakah orang tua melakukan pemantauan terhadap proses belajar kamu di Semarang? Apakah orang tua menunjukkan kepercayaannnya kepada kamu? Bentuk-bentuk pemantauan yang dilakukan oleh orang tua apa saja?
	Selain kuliah, apakah kamu mempunyai pekerjaan sambilan? Jika ya,  apa pekerjaannya dan berapa pendapatan yang diperoleh setiap bulannya?
	Apakah orang tua masih memberikan biaya pendidikan secara rutin? Apakah cukup? Bila tidak apa yang dilakukan?
	Bagaimana perasaan kamu tinggal terpisah dengan orang tua? Apakah kamu merasakan menemukan kebebasan?
	Perbedaan apa yang dirasakan ketika masuk bangku perkuliahan, jika dibandingkan dengan ketika di SMU?



TOPIK UTAMA:
PROFESI ’AYAM KAMPUS’
Apa yang kamu ketahui tentang profesi ’ayam kampus’? 
	Apa kamu setuju dengan sebutan tersebut?
	Kapan melakukan hubungan seks pertama kali, dengan siapa, dimana
	Sejak kapan menjadi ’ayam kampus’? Apa yang melatarbelakanginya? 
	Apakah keluarga tahu profesimu? Bila ya, apa pendapat mereka? Apa yang kamu lakukan dengan mereka?

KONSEP DIRI
Bagaimana pendapat kamu tentang diri kamu? Apakah kamu merasa kamu menarik? Apa yang menarik dari kamu? Bagaimana pendapatmu tentang profesimu sebagai ’ayam kampus’? 
	Bagaimana penilaian teman-temanmu tentang profesimu? Apa yang kamu lakukan dengan penilaian mereka?
	Bagaimana kamu berperilaku di lingkungan (kampus, tempat tinggal)? Apakah kamu merasa dihargai oleh mereka?
	Apakah profesi ini akan mempengaruhi statusmu sebagai mahasiswi? Adakah pengaruhnya terhadap pergaulan di kampus? Apakah juga berpengaruh terhadap kuliahmu? 
	Pendapatmu tentang hubungan seksual sebelum menikah?
	Apakah tujuan hidupmu? Bagaimana kamu menilai kehidupanmu?
Bagaimana penilaianmu terhadap transeksual? Homoseksual?

PERILAKU SEKSUAL
Bagaimana awal masuk kamu ke lingkungan ’ayam kampus’? Bagaimana melakukan transaksi dengan klien?  Apa saja yang menjadi kesepakatan dengan klien ketika bertransaksi? Siapa yang paling dominan dalam memutuskan ketika bertransaksi? Apakah kamu punya pengaruh besar dalam bertransaksi?
	Karakteristik klien, tempat dan waktu pada saat melakukan transaksi
	Kriteria klien, tempat dan waktu yang paling disukai? Apakah kamu berupaya untuk memenuhinya? 
	Ketika melakukan hubungan seksual dengan klien, apakah ada negosiasi dengan klien? Apa saja yang dinegosiasikan? Adakah pemakaian narkoba, alkohol, kontrasepsi dalam kegiatan seksual?
	Kegiatan seksual yang dilakukan dengan klien 
	Pendapat terhadap hasrat seksual dan rangsangan sekual yang dilakukan

SOSIALISASI
Adakah komunitas ’ayam kampus’? Dimana? Apa saja yang dilakukan? Bagaimana keeratan hubungan di antara mereka?
	Ada berapa banyak ’ayam kampus’ di Kota Semarang? PT yang paling banyak?
	Apakah kamu punya pacar? Bagaimana kamu bertemu dengan dia? Bagaimana pendapat pacarmu tentang profesimu? Apa yang kamu lakukan terhadap pendapatnya?

HAMIL, ABORSI DAN IMS
Pengalaman hamil dan aborsi
	Pemakaian kontrasepsi
	Sikap dan pengalaman terhadap IMS dan HIV.AIDS
 
SIKAP TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI
Apa yang kamu tahu tentang kesehatan reproduksi? 
	Apa yang kamu lakukan untuk menjaga kesehatan organ reproduksimu?
	Bagaimana bila ada pelayanan kesehatan reporduksi di kampus? Bentuknya seperti apa? Siapa yang harus melayani? Perlukah tempat khusus? Jenis pelayanan apa saja yang perlu ditawarkan?

MOTIVASI UNTUK BERHENTI
Keinginan untuk berhenti. Faktor yang mendorong.


