


LAMPIRAN

DAFTAR WAWANCARA

PRAKTIK ARISAN RUMAH TANGGA DITINJAUAN DARI PERPEKTIF

EKONOMI SYARIAH

1. Kapan kegiatan arisan mulai dilaksanakan di tempat tinggal anda?

2. Berapa jumlah kelompok arisan di lingkungan tempat tinggal anda?

3. Kapan anda mulai mengikuti praktek arisan rumah tangga?

4. Berapa jumlah kelompok arisan yang sedang anda ikuti?

5. Berapa dana iuran setiap kali pengundian yang ditetapkan oleh kelompok arisan

yang anda ikuti?

6. Berapa jumlah dana arisan yang akan didapatkan oleh setiap anggota arisan?

7. Apakah anda merasa keberatan dalam membayar iuran yang ditetapkan oleh

kelompok arisan anda?

8. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan arisan dikelompok anda?

9. Apa tujuan anda mengikuti praktek arisan?

10. Bagaimana anda memanfaatkan dana arisan yang anda dapatkan?

11. Apakah praktek arisan rumah tangga yang anda ikuti  dapat membantu

perekonomian keluarga?

12. Apakah anda menyisihkan dana arisan yang anda dapatkan untuk diberikan

kepada orang yang kurang mampu?



LAMPIRAN
DAFTAR HASIL WAWANCARA

PRAKTIK ARISAN RUMAH TANGGA DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA TINJAUAN DARI PERPEKTIF

EKONOMI SYARIAH

No Biodata Informan Pertanyaan/ Jawaban Informan

1 Fitriyani

- Umur : 36 Tahun

- Anggota Arisan pada

kelompok 2.

Kapan kegiatan arisan mulai dilaksanakan di

tempat tinggal anda?

“Arisan yang kami lakukan telah berlangsung

selama 3 tahun, kemungkinan arisan ini akan

terus berlanjut karena respon dari masyarakat

sangat besar serta keinginan dari masyarakat

desa laikaaha agar kelompok arisan ini tetap

dilanjutkan”

2 Siti Sopiah

- Umur : 33 tahun

- Ketua majelis ta’lim Desa

Laikaaha

- Anggota arisan pada

kelompok 1, 2, 3, dan 4

Berapa jumlah kelompok arisan di lingkungan

tempat tinggal anda?

“Di desa laikaaha ini terdapat 4 dusun. Setiap

dusun memiliki kelompok arisan. kelompok

arisan di desa laikaaha ini berjumlah 7

kelompok arisan, saya mengikuti 4 kelompok

arisan di setiap dusun. Adapun 3 kelompok

arisan lainnya merupakan kelompok arisan

yang dibentuk oleh anggotanya yang berasal

dari dusun yang berbeda-beda (bebas).”

3 Nine

- Umur : 42 Tahun

- Anggota arisan pada

kelompok 2,5,6, dan 7

Berapa jumlah kelompok arisan yang sedang

anda ikuti?

“Saya mengikuti 4 kelompok arisan yaitu

kelompok arisan yang iuran perbulan 3

kelompok dengan jumlah iuran Rp 50.000, Rp

200.000, dan Rp 300.000, serta satu kelompok

arisan perminggu yang besar iurannya



sebanyak Rp 15.000.”

4 Indrawati

- Umur : 43 Tahun

- Ketua arisan pada

kelompok 7.

- Anggota arisan pada

kelompok 3.

Berapa dana iuran setiap kali pengundian yang

ditetapkan oleh kelompok arisan yang anda

ikuti?

“kelompok arisan kami memiliki jumlah dana

arisan yang terkumpul sebesar Rp 3.000.000

dengan jumlah anggota sebanyak 10 orang,

iuran perbulan sebesar Rp 300.000.”

5 Husniar

- Umur :  59 Tahun

- Anggota arisan pada

kelompok 2, dan 5.

Berapa jumlah dana arisan yang akan

didapatkan oleh setiap anggota arisan?

“Saya merupakan anggota arisan dari

kelompok 2, dan 5. Untuk kelompok 2, setiap

anggota arisan mendapatkan dana arisan

sebesar Rp 540.000 dengan iuran perminggu

sebesar Rp 15.000 dan jumlah anggota

sebanyak 36 orang. Sedangkan untuk

kelompok 5, dana arisan yang didapatkan oleh

sebesar Rp 650.000 dengan jumlah anggota 13

orang melakukan pengundian setiap bulan

dengan besar iuran Rp 50.000.”

6 Rosnani

- Umur : 33 Tahun

- Anggota arisan pada

kelompok 2, dan 6.

Apakah anda merasa keberatan dalam

membayar iuran yang ditetapkan oleh

kelompok arisan anda?

“Saya rasa tidak perlu ada rasa keberatan

karena jumlah iuran tersebut telah disepakati

oleh semua anggota arisan sebelum arisan

dimulai. Dan tidak perlu ada yang

dikhwatirkan karena semua anggota arisan

memiliki kewajiban yang sama dalam hal

besarnya iuran yang harus disetorkan setiap



kali pengundian”.

7 Moi

- Umur : 41 Tahun

- Ketua  Arisan pada

kelompok 4

Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan

arisan dikelompok anda?

“Dalam kelompok arisan kami, yang sulit

dikontrol atau kendala yang biasa dialami

ialah kebiasaan menggosip ibu-ibu. Namun hal

tersebut tidak begitu berpengaruh terhadap

keberlangsunga kelompok arisan kami

8 Hendrawati

- Umur 46 Tahun

- Anggota arisan kelompok

1, dan 4

Apa tujuan anda mengikuti praktek arisan?

Saya mengikuti arisan pada kelompok 1, 2, 3,

3, dan 4. Yang pengundiannya dilakukan

setiap mingggu dan besar iuran berjumlah Rp

15.000. Tujuan saya mengikuti arisan yakni

untuk menjalin hubungan  silahturahim antar

ibu-ibu masyarakat Desa Laikaaha. Serta

meskipun jumlah uang yang didapatkan tidak

begitu besar namun bisa saya gunakan untuk

tambahan modal usaha sembako yang saya

miliki.”

9 Lastriani

- Umur 28 Tahun

- Anggota Arisan pada

kelompok 2, dan 6

Bagaimana anda memanfaatkan dana arisan

yang anda dapatkan?

Dana arisan yang saya dapatkan untuk

membuka kembali usaha salon saya yang lama

vakum, alhamndulillah dengan dana arisan ini

saya bisa menghasilkan uang dangan usaha

salon saya sehingga bisa menutupi kebutuhan

sehari-hari”

10 Surianti

- Umur : 36 Tahun

- Ketua Arisan pada

Apakah praktek arisan rumah tangga yang

anda ikuti  dapat meningkatkan kesejahteraan

keluarga?



kelompok 5. Menurut saya Arisan ini sangat membantu,

karena dana arisan yang saya dapatkan

sebesar Rp 650.000 saya gunakan untuk

menambah modal saya berdagang sembako,

jika dihitung secara terpisah keuntungan yang

saya dapatkan dari dana arisan bisa mencapai

Rp 280.000 perbulan. Jadi menurut saya

arisan ini dapat meningkatkan kesejahteraan

karena keuntungan yang terkumpul dari modal

dana arisan yang saya dapatkan saya gunakan

untuk mengganti dinding rumah yang telah

lapuk dengan papan yang baru serta atap

rumah yang dulunya jerami sekarang telah

saya ganti dengan seng.

11 Hasni

- Umur : 41 Tahun

- Anggota arisan pada

kelompok 2

Bagaimana anda memanfaatkan dana arisan

yang anda dapatkan?

“Alhamndulillah, pada saat saya memperoleh

dana arisan bertepatan dengan saya tidak

memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan

sehari-hari sehingga dana arisan yang saya

dapatkan saya gunakan untuk membeli beras

serta lauk pauk yang lain”

12 Sunia

- Umur 37 Tahun

- Anggota Arisan pada

kelompok 2. Dan 6

Berapa jumlah dana arisan yang akan

didapatkan oleh setiap anggota arisan?

“Kelompok arisan saya memiliki dana yang

terkumpul sebesar Rp 450.000 dengan iuran Rp

15.000. dan jumlah seluruh anggota sebanyak

36 orang.”

13 Nendang

- Umur : 28 tahun

Bagaimana anda memanfaatkan dana arisan

yang anda dapatkan?



- Anggota arisan pada

kelompok 2, dan 5.

“Dana arisan yang saya dapatkan sebesar Rp

450.000 saya gunakan untuk menjual pulsa,

keuntungan dari menjual pulsa saya gunakan

untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari serta

saya simpan untuk menambah jumlah modal

awal, sehingga menurut saya arisan ini sangat

membantu saya dalam memenuhi kebutuhan

sehari-hart. Namun hal tersebut tergantung

pada anggota arisan dalam mengelola dana

arisan yang ia dapatkan agar bisa bermanfaat

bagi perekonomian keluarganya.”

14 Hasna Ui

- Umur 45 Tahun

- Anggota arisan pada

kelompok 4

Apa tujuan anda mengikuti arisan?

“Tujuan Saya mengikuti arisan untuk

tambahan modal usaha dagang sembako yang

saya miliki.”

15 Salwiati

- Umur : 37 Tahun

- Anggota arisan pada

kelompok 2

Apakah praktek arisan rumah tangga yang

anda ikuti  dapat membantu perekonomian

keluarga?

“Kelompok arisan saya memiliki dana yang
terkumpul sebesar Rp 450.000 dengan iuran
Rp 15.000. menurut saya jumlah yang sedikit
itu tidak bisa meningkatkan kesejahteraan,
tetapi dapat membantu dalam mencukupi
kebutuhan konsumtif sehari-hari. jika dana
arisannya besar mungkin bisa digunakan untuk
usaha atau membangun rumah maupun
memperbaiki rumah. Namun dari arisan ini
saya mendapatkan manfaat moral seperti
hubungan antar sesama anggota masyarakat
semakin baik karena kami bertemu sehari
dalam seminggu, sehingga ibu-ibu yang
mungkin sibuk tetap bersosialisasi dengan ibu-
ibu yang lain. Saya sebenarnya mempunyai
keinginan untuk mengikuti kelompok arisan
yang iurannya lebih besar namun saya
terlambat mendaftar karena kuota anggotanya



sudah cukup dari yang ditentukan”.
16 Dista

- Umur 23 tahun

- Ketua arisan pada

kelompok 6

- Anggota arisan pada

kelompok 2

Apa tujuan anda mengikuti praktek arisan?

“Saya mengikuti arisan untuk mendapatkan

uang, meskipun sebenarnya mengikuti arisan

sama dengan menabung. Uang arisan yang

saya dapatkan, saya gunakan untuk

memperbaiki atap rumah karena sebelumnya

rumah saya beratapkan rumbia (atap dari

daun pohon sagu), sekarang sudah beratapkan

seng”

17 Rina hasim

- Umur : 36 Tahun

- Anggota arisan pada

kelompok 5

Apakah praktek arisan rumah tangga yang

anda ikuti  dapat membantu perekonomian

keluarga?

“Menurut saya, dana arisan yang saya

dapatkan sangat membantu. Karena saya kerja

sampingan sebagai tukang ojek khusus

perempuan. Namun motor saya sempat rusak

dan tidak bisa digunakan dan kebetulan saya

tidak punya dana, jadi dana arisan yang saya

dapatkan saya gunakan untuk memperbaiki

motor yang saya gunakan untuk mengojek

orang. Sehingga sekarang saya masih

mengojek dan hasilnya sebagian saya tabung.”

18 Perawati

- Umur : 20 Tahun

- Anggota Arisan pada

kelompok 6.

Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan

arisan dikelompok anda?

“Kelompok arisan saya sejauh ini berjalan

dengan baik, ibu-ibu anggota arisan juga

ramah dan saling menghargai satu sama lain.

Yang terpenting adalah menjaga ucapan agar

tidak ada yang tersinggung. Sehingga kami

tidak mengalami kendala apapun karena dari



segi administrasi pun anggota arisan

dikelompok saya sudah saling mengerti jadi

tidak perlu diingatkan lagi untuk menyetor”

19 Nani

- Umur : 43 Tahun

- Anggota arisan pada

kelompok 2.

Bagaimana anda memanfaatkan dana arisan

yang anda dapatkan?

“ Dana arisan yang saya dapatkan saya

gunakan untuk modal usaha berdagang

jajanan di Sekolah Dasar. Alhamndulillah

usaha jajanan saya sekarang hasilnya

lumayan, bisa mencukupi kebutuhan sehari-

hari serta bisa saya tabung untuk tambahan

membangun rumah.”

20 Siti Sopiah

- Umur : 33 tahun

- Ketua majelis ta’lim Desa

Laikaaha

- Anggota arisan pada

kelompok 1, 2, 3, dan 4

Apakah anda menyisihkan dana arisan yang
anda dapatkan untuk diberikan kepada orang
yang kurang mampu?
“ dalam hal sedekah secara kelompok mungkin

tidak di wajibkan namun, secara individu/

pribadi, biasanya ada beberapa anggota

arisan yang menyumbang untuk pembangunan

mesjid, ada pula yang mengadakan syukuran

agar rejeki yang ia dapat dari arisan dapat

dirasakan juga oleh orang lain terutama yang

kurang mampu, ada pula kelompok arisan

yang aktif menumbangkan uang yang ia miliki

untuk bantuan kemanusiaan bagi daerah

konflik.

21 Nine

- Umur : 42 Tahun

- Anggota arisan pada

kelompok 2,5,6, dan 7

Kapan anda mulai mengikuti praktek arisan

rumah tangga?

“Saya mulai mengikuti arisan sejak tiga tahun

yang lalu tepatnya tahun 2015.”



22 Harnita

- Umur : 29  Tahun

- Ketua arisan pada

kelompok 5

Kapan kegiatan arisan mulai dilaksanakan di

tempat tingal anda?

“Kelompok arisan kami ini dimulai sejak awal

tahun 2016. Kemungkinan terbesar jumlah

iurannya akan di tingkatkan apabila kami akan

memulai ulang jika semua anggota arisan

telah memperoleh dana arisan, sebab telah

ada beberapa tawaran akan hal tersebut dari

para anggota arisan”

23 Harnia

- Umur : 40 Tahun

- Anggota arisan

pada kelompok 3

dan 5

Berapa dana iuran setiap kali pengundian yang

ditetapkan oleh kelompok arisan yang anda

ikuti?

“Saya mengikuti 2 kelompok arisan. Kelompok

yang pertamai yakni kelompok 3 urannya

sebesar Rp 15.000 perminggu. Sedangkan

untuk  kelompok yang kedua yakni kelompok 5

iurannya sebesar Rp 50.000 per  bulan”



LAMPIRAN

Daftar Nama-Nama Informan di Desa Laikaaha

Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan

No Nama TTD

1 Rosnani

2 Hasna Ui

3 Sitti Sopiah

4 Nendang

5 Surianti

6 Hendrawati

7 Husniar

8 Nani

9 Fitriyani

10 Nine

11 Hasni

12 Moi

13 Lastriani

14 Indrawati



15 Sunia

16 Salwiati

17 Dista

18 Rina Hasim

19 Perawati

20 Nurriati

21 Harnita

22 Harnia














