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KUESIONER PENELITIAN 

 

 

I. Identitas Responden 

1. Nama Responden  : ………………………………… 

2. Umur : ………………………………… 

3. Pendidikan terakhir  : ………………………………… 

4. Nama Kepala rumah tangga  : ………………………………… 

5. Pekerjaan pokok kepala RT  : ………………………………… 

6. Pekerjaan sampingan  : ………………………………… 

7. Alamat  : ………………………………… 

8. Jumlah Anggota Rumah tangga  : ………………………………… 

9. Keterangan anggota rumah tangga  : ………………………………… 

 

No. Nama Hubungan 

dengan kepala 

kelauarga 

Jenis 

kelamin 

Umur 

(tahun) 

Jenis 

kegiatan 

Pendidi

kan 

terakhir 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

 

II. Pendapatan Kepala Rumah Tangga 

10. Jika bapak sebagai buruh tani/tukang/pengrajin : 

Berapa rupian upah yang diterima ? 

a)  Kemarin, hari……………………… = Rp …………………… 

b)  Kemaren dulu, hari………………… = Rp …………………… 

c)  Tiga hari yang lalu…………………. = Rp …………………… 

d)  Empat hari yang lalu……………….. = Rp …………………… 

e)  Lima hari yang lalu………………… = Rp …………………… 

f)  Enam hari yang lalu………………… = Rp …………………… 

g)  Tujuh hari yang lalu………………... = Rp …………………… 

 Jumlah = Rp …………………… 

 

11. Jika bapak sebagai pedagang : 

a)   Berapa modal berputar dalam sebulan? 

(………………………………kali) 

b) Dalam satu kali putaran berapa besarnya modal rata-rata ? 

(Rp………………………………) 

c)   Berapa hasil penjualan dalam satu putaran modal ? 

(Rp………………………………) 

d)   Berapa ongkos-ongkos dalam satu putaran modal ? 

e)   Keuntungan satu kali putaran (c-b-d) = Rp…………………….. 

f)    Keuntungan sebulan (a x e)        = Rp…………………….. 
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12. Jika bapak sebagai pegawai negeri sipil/ pensiunan / ABRI : 

a. Berapakah gaji yang anda terima setiap bulannya ? 

Rp………………………………./bulan. 

 

13. Jika bapak mempunyai pekerjaan sampingan,berapakah pendapatan yang diperoleh : 

a)  Kemarin, hari……………………… = Rp …………………… 

b)  dua hari yang lalu………………… = Rp …………………… 

c)  Tiga hari yang lalu…………………. = Rp …………………… 

d)  Empat hari yang lalu……………….. = Rp …………………… 

e)  Lima hari yang lalu………………… = Rp …………………… 

f)  Enam hari yang lalu………………… = Rp …………………… 

g)  Tujuh hari yang lalu………………... = Rp …………………… 

 Jumlah = Rp …………………… 

 
 

III. Pendapatan Ibu Rumah Tangga 

14. Mengapa ibu bekerja sebagai pengrajin kain songket ? 

a. Ingin mendapatkan penghasilan sendiri 

b. Ingin membantu suami 

c. Karena tidak ada pekerjaan lain 

d. Ingin meningkatkan pendapatan rumah tangga 

 

15. Berapa potong kain songket yang ibu kerjakan dari mengambil upahan, yang bahannya 

dari pemasok kain songket? 

a. Minggu ini, …....................... =.................... Potong =..................Rupiah  

b. Dua Minggu yang lalu........... =.................... Potong =…………..Rupiah 

c. Tiga Minggu yang lalu.......... =..................... Potong =…………..Rupiah 

d. Empat Minggu yang lalu....... =..................... Potong =…………..Rupiah 

 

16. Jika ibu tidak mendapatkan upahan dari pemasok kain songket, kepada siapa ibu 

menghutang benang untuk menenun? ………………………………………………... 

 

17. Jika ibu berhutang benang, pada saat ibu tidak mendapatkan upahan dari pemasok kain 

songket, berapa potong kain songket yang ibu kerjakan dan berapa besar utang yang ibu 

bayar dari menghutang benang ? 

a. Minggu ini, …....................... =.................... Potong =..................Rupiah  

b. Dua Minggu yang lalu........... =.................... Potong =…………..Rupiah 

c. Tiga Minggu yang lalu.......... =..................... Potong =…………..Rupiah 

d. Empat Minggu yang lalu....... =..................... Potong =…………..Rupiah 

 

18. Dalam satu minggu berapa jam rata-rata ibu melakukan kegiatan menenun kain songket ? 

a. Senin  =...................jam 

b. Selasa = ..................jam 

c. Rabu  =...................jam 

d. Kamis =...................jam 

e. Jumat  =...................jam 

f. Sabtu =...................jam 

g. Minggu  =...................jam 

 =...................jam 
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19. Jika ibu mempunyai kain songket dari hasil menenun dengan benang mengutang. 

Kepada siapa ibu biasa menjual hasil tenunanya? 

a). Kepada pemasok  

b). Konsumen datang langsung 

c). Dijual ke toko 

d). Lain-lain..................... 

 

20. Apakah semua hasil ibu bekerja sebagai penenun kain songket untuk rumah tangga ? 

a) Ya 

b) Tidak 

 

21. Jika tidak semuanya disumbangkan untuk rumah tangga 

No. Digunakan untuk apa saja ? Besarnya berapa Rupiah? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

IV. Pendapatan Anggota Rumah Tangga (Selain ibu dan kepala rumah tangga) 

No. Nama Jenis Pekerjaan Pendapatan 

 

Hari kerja dalam 

satu bulan 

Hari Bulan 
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IV. Pengeluaran Rumah Tangga 

A. Pengeluaran yang bersifat konsumtif  Sehari  Seminggu  Sebulan  Setahun 

   (Rp)       (Rp)     (Rp)     (Rp) 

 

1. Biaya makan  

a. Bahan makanan pokok : ……… ………… ………. ………. 

b. Sayuran/lauk pauk/bumbu dapur : ……… ………… ………. ………. 

c. kue/makanan lain : ……… ………… ………. ………. 

d. Gula/kopi/the/susu :  ……… ………… ………. ………. 

e. Rokok dan sebagainya : ……… ………… ………. ………. 

 

2. Biaya kesehatan/kebersihan 

a. Obat-obatan : ……… ………… ………. ………. 

b. Sabun : ……… ………… ………. ………. 

c. Pasta gigi dan lain sebagainya : ……… ………… ………. ………. 

d. Pakaian :     X         X ………. ………. 

e. Biaya perawatan rumah dan  :     X         X ………. ………. 

    Barang-barang lainnya 

 

3. Pengeluaran sosial (sumbangan, :     X                   X ………. ………. 

    Pemberian, sedekah dan sebagainya) 

          Jumlah  : 

 

 

 

      B. Pengeluaran yang bersifat Produktif 

 

4. Biaya pendidikan anak-anak 

-  pembayaran sekolah :     X                   X ………. ………. 

-  Buku dan alat-alat lain : ……… ………… ………. ………. 

-  transportasi : ……… ………… ………. ………. 

- uang saku dan lain-lain : ……… ………… ………. ………. 

 

5. Tabungan : ……… ………… ………. ………. 

6. Biaya mengirim keluarga di luar Desa :     X         X ………. ………. 

 Jumalah pengeluaran  :     X                   X Rp. Rp. 

 

 

 

 


