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Teknik Wawancara 

Definisi  

Wawancara ialah tanya jawab 
antara pewawancara dengan yang 
diwawancara untuk meminta 
keterangan atau pendapat 

mengenai suatu hal.  

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan 
untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 
sambil menatap muka antara sipenanya atau 
pewawancara dengan si penjawab atau responden 
dengan menggunakan alat yang dinamakan Interwiew 

guide (blogspot.com) 

Jenis- Jenis Wawancara 
Wawancara berdasarkan cara pelaksanaannya dibagi 
dua yaitu : 
a. Wawancara berstruktur adalah wawancara secara 
terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan 
yang telah dipersiapkan sebelumnya.  
b. Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang 
tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. 

 
Kegunaan Wawancara 
Teknik pengumpulan data dengan wawancara memiliki 
beberapa kebaikan dibandingkan dengan teknik 
pengumpulan data yang lain, seperti: 

1. Wawancara memberikan kesempatan kepada 
pewawancara untuk memotivasi orang yang 
diwawancarai untuk menjawab dengan bebas 
dan terbuka terhadap pertanyaan-pertanyaan 
yang diajukan 

2.  Memungkin pewawancara untuk 
mengembangkan peertanyaan-pertanyaan 
sesuai dengan situasi yang berkembang. 

3. Pewawancara dapat menilai kebenaran 
jawaban yang diberikan dari gerak-gerik dan 
raut wajah orang yang diwawancarai. 

4.  Pewawancara dapat menanyakan kegiatan-
kegiatan khusus yang tidak selalu terjadi 

 

Membuat Pertanyaan Wawancara 

 Menggunakan bahasa yang baik, 
sopan dan jelas. 

 Jangan memasukkan pendapat 
pribadi Anda sebagai bagian dari 
pertanyaan. 

  Menghindari pertanyaan yang 
panjang dan berbelit-belit. 

  Menghindari pertanyaan – pertanyaan yang 
menakutkan atau membuat khawatir orang yang 
akan diwawancarai. 

 Menghindari pertanyaan – pertanyaan yang 
mengkritik. 

 Jangan menggunakan kata 
“anda”,”kamu”,”saudara” bila maksudnya adalah 
suatu grup dari orang-orang (misal: departemen), 
tetapi sebutkanlah grupnya. Hal ini dikarenakan, 
jika menggunakan kata – kata tersebut, maka 
jawaban yang akan diberikan adalah pendapat 
pribadi orang tersebut. 

Tahapan 
Wawancara  

Pada saat wawancara 
berlangsung, hal-hal 
yang juga harus 
diperhatikan adalah: 

 Memperkenalkan diri terlebih dahulu. 

 Menjelaskan apa tujuan dari wawancara  

  Menjelaskan peranan – peranan yang akan 
diberikan oleh orang yang diwawancarai dari hasil 
wawancara ini. 

 Pewawancara harus menghilangkan kesan 
menginterogasi. 

  Selama wawancara, pewawancara harus 
mendengarkan dengan teliti dan jangan terlalu 
banyak berbicara dibandingkan mendengar orang 
yang diwawancarai. 

 Menjaga suasana wawancara tetap santai, tetapi 
terarah dan menyenangkan. 

 Jangan memotong omongan yang diwawancarai 
sebelum orang tersebut selesai berbicara. 

  Meminta pendapat atau ide tambahan yang 
mungkin belum diungkapakan. 

 Jangan membuat asumsi jawaban yang tidak 
berdasar. 

 Jangan mempergunakan istilah – istilah yag sulit 
dimengerti. 

 Membacakan rangkuman hasil wawancara pada 
akhir wawancara dan meminta kepada orang 
diwawancarai untuk membetulkan jika ada terjadi 
kesalahan. 

 Mengucapkan terima kasih jika wawancara telah 
selesai dilaksanakan serta jangan lupa untuk 
meminta kesediaan kembali untuk dihubungi atau 
untuk diadakan wawancara lagi bilamana 
diperlukan. 

 

Sumber: Jogiyanto.HM, “Analisis & Disain Sistem Informasi 
Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis”, 
1995, Yogyakarta: Andi. 
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