
PEDOMAN WAWACARA
( Indepenth Interview )

Judul Penelitian : Usaha-usaha Petani Miskin Dalam Menigkatkan

Pendapatanya

Fokus penelitian : Bagaima Usaha-usaha Petani Miskin Untuk Meningkatkan

Pendapatanya

I. Latar belakang sosial budaya dan identitas informan.
Riwayat hidup informan  :
 Nama :

 Tempat dan tanggal lahir :
 Alamat :

 Jumlah anggota keluarga :
 Pendidikan terakhir :

 Agama :

II. DAFTAR PERTANYAAN

1. Bagaimana awal pertama kali bapak memilih bekerja sabagai petani ?
2. Hal-hal apa sajakah yang mendorong bapak untuk menjadi petani ?
3. Sudah berapa lama bapak bekerja sebagai seorang petani ?
4. Berapa luas lahan pertanian yang bapak punya ?
5. Dari makah asal mula bapak memiliki lahan pertanian itu ?
6. Berapa jumlah angota keluarga bapak ?
7. Apakah bapak juga bekerja sebagai buruh tani ?
8. Berapakah jumlah luas lahan pertanian yang bapak garap ?
9. Apakah lahan pertanian yang bapak garap milik pribadi ?
10. Dari mana asal bapak memperoleh lahan pertanian yang bapak miliki ?
11. Jenis tanaman apa yang bapak tanam di lahan pertanian bapak ?
12. Kendala-kendala apa saja yang bapak temui dalam usaha bapak menggolah

lahan pertanian dan merawat tanaman yang bapak tanam ?
13. Bagai mana cara bapak memberantas hama penyakit yang menyerang

tanaman pertanian yang bapak tanam di kebun ?
14. Dari mana bapak memperoleh modal,pupuk dan pestisida yang bapak

gunakan dalam upaya bapak mengolah dan merawat tanaman yang bapak
tanam  dilahan pertanian bapak ?



15. Apakah bapak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah atau pihak
suwasta melalui program-program yang ada di desa bapak ?

16. Program-program itu berasal dari pemerintah atau suwasta ?
17. Jenis bantuan apa saja yang telah bapak terima dari pemerintah dan suwasta

selama ini ?
18. Apakah bapak merasa sangat terbantu dengan adanya program-program

tersebut ?
19. Dari mana bapak biasa mengetahui informasi bantuan-bantuan yang bapak

terima ?
20. Apakah bapak pernah merasa dirugikan setelah bapak menerima dan

mengikuti program-program yang telah ada tersebut ?
21. Dari mana bapak bisa mengetahui ilmu tata cara bertani dan cara

pengolahanlahan sertamerawat lahan pertanian yang bapak peraktekan
selama ini ?

22. Apakah bapak pernah berbagi informasi dan ilmu tentang cara bertani
dengan sesamq petani yang ada di desa bapak ?

23. Apakah bapak mengunakan system teradisional atau modern dalam
mengaraplahan pertanian dan merawat tanaman yang bapak budidayakan ?

24. Berapa kali bapak melakukan pemupukan dan pengunaan pestisida dalam 1
kali panen ?

25. Dukungan seperti apa yang dilakukan para petani untuk mendukung
terhadap program-perogram yang telah di berikan pemerintah atau suwasta
yang ada selama ini ?

26. Sarana-sarana apakah yang yang telah di berikan pemerintah untuk petani di
desa bapak ini ?

27. Apakah sarana-sarana yang telah diberikan pemerintah sangat mendukung
para petani yang ada di desa bapak ini ?

28. Usaha-usaha dan langkah-langkah apa yang dilakukan bapak dan para
petani untuk merawat sarana dan prasana yang telaha da di desa bapak ?

29. Apakah perawatan-perawatan sarana dan prasarana itu selalu rutin
dilaksanakan ?

30. Berapa kali bapak panen dalam 1 tahun ?
31. Di manakah bapak menjual hasil panen perkebunan bapak ?
32. Berapa jumlah pendapatan yang bapak terima dalam 1 kali bapak panen ?


