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PEDOMAN WAWANCARA 

Fokus Wawancara  : Faktor-faktor dan fakta objektif di lapangan 

Responden  : Perempuan pedagang sayur keliling  

Waktu Wawancara  : Tanggal………………………………..Jam;………………… 

Jenis Wawanacara : Wawancara Semi Terstruktur 

No Kategori  Pertanyaan 

1 Fakta objektif 

dilapangan 

1. Sudah berapa lama anda bekerja sebagai pedagang 

sayur keliling ? 

2. Mengapa anda memilih bekerja sebagai pedagang 

sayur keliling? 

3. Apa yang memotivasi anda untuk bekerja sebagai 

pedagang sayur keliling? 

4. Apakah anda selalu berjualan setiap harinya ? 

5. Kegiatan sebagai pedagang sayur keliling dimulai 

pukul berapa? 

6. Hambatan apa saja yang anda temui selama menjadi 

pedagang sayur keliling? 

7. Apakah tidak ada niatan untuk beralih profesi ? 

2 Ekonomi 8. Berapa modal yang dibutuhkan setiap harinya ? 

9. Apakah modal awal berasal dari modal pribadi ? 

10. Berapa pendapatan anda sebagai pedagang sayur 

keliling setiap harinya? 

11. Dengan pendapatan yang anda peroleh seberapa 

besar dampaknya terhadap ekonomi keluarga? 

12. Seberapa besar keuntungan penjualan yang anda 

ambil dari harga pembelian? 

3 Penerapan etos kerja 

syariah 

13. Berjualan sayur keliling apakah tidak menghambat 

kewajiban anda sebagai ibu rumah tangga? 

14. Jika barang jualan tidak habis, apakah masih dijual 

lagi ? 

 

 



PEDOMAN OBSERVASI 

Tanggal Pengamatan : 

Tempat   : Pasar Rakyat Baruga Kota Kendari 

Pengamatan  : Etos Kerja Pedagang Sayur  

Setting dan peristiwa yang diamati : 

No Aspek Yang Diamati Keterangan 

1 Keadaan fisik dan lingkungan : 

1) Suasana lingkungan pasar 

Rakyat Baruga  

2) Sarana dan Prasarana 

pasar Rakyat Baruga 

 

1) Ramai dan kondusif 

2) 1 unit bak sampah, 3 unit toilet/WC, 

pos keamanan, musolah, instalasi 

listrik, sarana air bersih dan area 

bongkar/parkir. 

2 Kegiatan : 

1) Waktu operasional 

datangnya barang 

dagangan dari produsen 

utama 

2) Waktu operasional 

pengambilan barang 

dagangan oleh pedagang 

keliling 

 

1) Datangnya barang dari produsen 

utama mulai pukul 12 siang, waktu 

operasional pasar sore sampai subuh 

2) Waktu pengambilan/pembelian 

dagangan dimulai dari pukul 1 siang 

hingga pukul 4 sore, dan kemuadian 

pada subuh hari dimulai dari pukul 3 

subuh hingga pukul7 pagi 

 

  



PEDOMAN DOKUMENTASI 

Komponen Dokumentasi :Data Pendukung 

Hari/ Tanggal Pelaksanaan : ……………………………. 

No Sub Komponen Jenis Dokumen 

Keberadaan 

Dokumen 

Ada  Tidak  

1 Gambaran tempat 

penelitian 

- Sarana dan prasarana 

 

Arsip dokumen pengelola pasar    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR INFORMAN 

Kode 

Informan 

Nama Keterangan 

S. Sari  Pedagang sayur keliling 

di sore hari 

S. Sahria Pedagang sayur keliling 

di sore hari 

R. Rosmina Pedagang sayur keliling 

disore hari 

Y.J Yayah Juariah Pedagang sayur keliling 

di sore hari 

M. Meriana Pedagang sayur keliling 

di pagi hari 

S. Santi  Pedagang sayur keliling 

di pagi hari 

R.W Ria Wati Pedagang sayur keliling 

di pagi hari 

R Risma  Pedagang sayur keliling 

di pagi hari 

Y.A Yuli Astuti Pedagang sayur keliling 

di sore hari 

E.S Eni Suriani Pedagang sayur keliling 

di sore hari 

S. Sukiah Pedagang sayur keliling 

di sore hari 

 

 

 

 



DATA WAWANCARA INFORMAN 

Kode Informan : S. 

Peneliti         : Santi Puspita Dewi 

Hari/Tanggal: Selasa, 18 Februari 2020 

Jam      : 14:30 WITA 

 

Tanya : Sudah  berapa lama ibu menjadi padagang sayur keliling? 

Jawab : Sudah ada sekitar 7 tahun 

Tanya : Mengapa  ibu memilih bekerja sebagai pedagang sayur keliling? 

Jawab : Karena saya tidak sekolah, mau kerja kantoran juga tidak bisa 

Tanya : Apa yang memotivasi ibu untuk bekerja sebagai pedagang sayur keliling? 

Jawab :Yang memotivasi untuk berjualan sayur pokoknya keinginan dari saya 

sendiridan ekonomi, tapi yang nomer satu karena ekonomi suami juga Cuma 

berkebun pendapatannya nda seberapa, saya jualan sayur hasilnya ya bisa untuk 

tambahan beli kebutuhan dapur sama bantu uang saku anak sekolah.  

Tanya: Apkah ibu selalu berjualan setiap harinya atau ada hari libur? 

Jawab : Biasanya libur sekali seminggu, kalau bekerja terus capek juga mbak 

Tanya : Kegiatannya ibu dimulai jam berapa? 

Jawab: Berangkat dari rumah jam 1, jam 4 pulang sambil keliling biasanya sampe 

rumah jam 7 

Tanya : Hambatan Apa yang sering ibu rasakan ketika berjualan? 

Jawab : Hambatannya itu kalau ban bocor baru jualan masih banyak 

Tanya: Apa ibu tidak ada niatan beralih profesi? 

Jawab : Tidak ada mbak sudah nyaman sama kerjaan yang ini 

Tanya : Berapa modalyang ibu gunakan setiap harinya? 

Jawab : Modalnya biasanya 400 sampai 500 ribu 

Tanya : Apakah modal awal yang ibu gunakan berasal dari modal pribadi? 

Jawab : modal awalnya itu dikasih dari suami 

Tanya : Berapa pendapatan ibu setiap harinya? 



Jawab: Tidak menentu, kalau pas lagi lancar biasa  100 sampe 200 ribu, tapi kalau 

lagi sepi kembali modal saja  

Tanya : Dengan pendapatan yang ibu peroleh seberapa besar dampaknya terhadap 

ekonomi keluarga? 

Jawab : Alhamdulillah dapat membantu  

Tanya : Berjualan sayur kelilig apakah tidak menghambat kewajiban ibu sebagai 

ibu rumah tangga? 

Jawab : Tidak mengahambat, karena bagaimana kita mengatur waktunya saja 

mbak anak-anak juga sudah pada besar jadi bisa ditinggal 

Tanya : Jika barang dagangan ibu tidak habis apa masih dibawa lagi? 

Jawab: iya di bawa lagi barang dagangan yang keras kan nda busuk jadi masih 

dibawa lagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA WAWANCARA INFORMAN 

Kode Informan : S. 

Peneliti         : Santi Puspita Dewi 

Hari/Tanggal: Selasa, 18 Februari 2020 

Jam    : 14:45 WITA 

 

Tanya : Sudah  berapa lama ibu menjadi padagang sayur keliling? 

Jawab : Sudah ada sekitar 3 tahunan 

Tanya : Mengapa  ibu memilih bekerja sebagai pedagang sayur keliling? 

Jawab : Karena mau kerja apa lagi bisanya Cuma kerja begini dari pada nganggur 

Tanya : Apa yang memotivasiibu untuk berjualan sayur keliling? 

Jawab :Yang memotivasi itu ga ada, cuma keinginan sendiri suami juga nda 

pernah menyuruh karenalebih seneng saja bisa bantu suami, bantu biaya sekolah 

anak  

Tanya: Apakah ibu selalu berjualan setiap harinya atau ada hari libur? 

Jawab : Biasanya libur 2 kali seminggu, kalau bekerja terus capek juga mbak 

Tanya : Kegiatannya ibu dimulai jam berapa? 

Jawab: Berangkat dari rumah jam 12karena rumah saya jauh jadi berangkatnya 

agak siangan, jam 4 pulang sambil keliling biasanya sampe rumah jam 7 

Tanya : Hambatan Apa yang sering ibu rasakan ketika berjualan? 

Jawab : Hambatannya itu kalau motor rusak 

Tanya: Apa ibu tidak ada niatan beralih profesi? 

Jawab : Tidak  mbak sudah nyaman seneng sama kerjaan yang ini karena sudah 

baiasa 

Tanya : Berapa modal yang ibu gunakan setiap harinya? 

Jawab : Modalnya biasanya 400 sampai 500 ribu 

Tanya : Apakah modal awal yang ibu gunakan berasal dari modal pribadi? 

Jawab : dikasih suami 

Tanya : Berapa pendapatan ibu setiap harinya? 

Jawab: kalau lagi lancar jualannya biasanya dapat 100 sampe 200 ribu 



Tanya : Dengan pendapatan yang ibu peroleh seberapa besar dampaknya terhadap 

ekonomi keluarga? 

Jawab : Alhamdulillah dapat membantu, bisa untuk membayar sekolah anak 

Tanya : Berjualan sayur kelilig apakah tidak menghambat kewajiban ibu sebagai 

ibu rumah tangga? 

Jawab : Tidak mengahambat, karena sudah diatur waktunya 

Tanya : Jika barang dagangan ibu tidak habis apa masih dibawa lagi? 

Jawab: iya di bawa lagi kalau barangnya nda busuk jadi masih dibawa lagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA WAWANCARA INFORMAN 

Kode Informan : R. 

Peneliti         : Santi Puspita Dewi 

Hari/Tanggal: Selasa, 18 Februari 2020 

Jam      : 15:10 WITA 

 

Tanya : Sudah  berapa lama ibu menjadi padagang sayur keliling? 

Jawab : Sudah ada sekitar 14 tahunan mulai 2006 

Tanya : Mengapa  ibu memilih bekerja sebagai pedagang sayur keliling? 

Jawab : Karena sudah terbiasa jualan sudah lama juga 

Tanya : Apa yang memotivasi ibu untuk bekerja sebagai pedagang sayur keliling? 

Jawab : Keinginan dari saya sendiri untuk bantu suami 

Tanya: Apkah ibu selalu berjualan setiap harinya atau ada hari libur? 

Jawab : Tidak mbak, kalau lagi capek ya nda menjual namanya kita ini perempuan 

tenaganya terbatas 

Tanya : Kegiatannya ibu dimulai jam berapa?  

Jawab: Dimulai jam satu sampe jam 7 malam 

Tanya : Hambatan Apa yang sering ibu rasakan ketika berjualan? 

Jawab : Hambatannya itu kalau ban bocor motor rusak sama kalau sayuran lagi 

mahal 

Tanya: Apa ibu tidak ada niatan beralih profesi? 

Jawab : Tidak karena sudah lama juga saya menjual jadi untuk ganti perofesi 

kayaknya nda ada 

Tanya : Berapa modalyang ibu gunakan setiap harinya? 

Jawab : Modalnya 500 sampai 600 ribu 

Tanya : Apakah modal awal yang ibu gunakan berasal dari modal pribadi? 

Jawab : Dulu modal awalnya itu hasil tabungan sama dikasih dari suami 

Tanya : Berapa pendapatan ibu setiap harinya? 

Jawab: Kalau habis bisa dapat 200 ribu tapi kalau tidak habis minimal 100 ribu 



Tanya : Dengan pendapatan yang ibu peroleh seberapa besar dampaknya terhadap 

ekonomi keluarga? 

Jawab : cukup membantu  

Tanya : Berjualan sayur keliling apakah tidak menghambat kewajiban ibu sebagai 

ibu rumah tangga? 

Jawab : Tidak mengahambat, karena sudah biasa jadi ga terasa menghambat 

Tanya : Jika barang dagangan ibu tidak habis apa masih dibawa lagi? 

Jawab: iya masih di bawa lagi yang masih layak dijual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA WAWANCARA INFORMAN 

Kode Informan : Y.J 

Peneliti         : Santi Puspita Dewi 

Hari/Tanggal: Selasa, 18 Februari 2020 

Jam      : 15:30 WITA 

 

Tanya : Sudah  berapa lama ibu menjadi padagang sayur keliling? 

Jawab : Sudah 4 tahun 

Tanya : Mengapa  ibu memilih bekerja sebagai pedagang sayur keliling? 

Jawab : Karena pendidikan rendah jadi mau kerja yang lain itu ya susah mbak 

Tanya : Apa yang memotivasi ibu untuk bekerja sebagai pedagang sayur keliling? 

Jawab : Kemauan sendiri dari pada dirumah ngangur 

Tanya: Apkah ibu selalu berjualan setiap harinya atau ada hari libur? 

Jawab : Tidak mbak, biasanya libur seminggu sekali 

Tanya : Kegiatannya ibu dimulai jam berapa?  

Jawab: Dimulai jam setengah 1 sampe jam 7 malam 

Tanya : Hambatan Apa yang sering ibu rasakan ketika berjualan? 

Jawab : Alhamdulillah tidak ada hambatan  

Tanya: Apa ibu tidak ada niatan beralih profesi? 

Jawab : Untuk sementara ini belum ada niatan mbak 

Tanya : Berapa modalyang ibu gunakan setiap harinya? 

Jawab : Modalnya kalau hari-hari biasa modalnya 400 sampe 500 ribu, tapi kalau 

menjelang puasa atau hari raya modalnya modalnya bisa lebih banyak biasanya 

sampe 800 ribuan soalnya kalau bulan puasa dagangan lebih rame 

Tanya : Apakah modal awal yang ibu gunakan berasal dari modal pribadi? 

Jawab : dikasih sama suami 

Tanya : Berapa pendapatan ibu setiap harinya? 

Jawab: Pendapatan minimal 100 ribu 

Tanya : Dengan pendapatan yang ibu peroleh seberapa besar dampaknya terhadap 

ekonomi keluarga? 



Jawab : Alhamdulillah cukup membantu  

Tanya : Berjualan sayur keliling apakah tidak menghambat kewajiban ibu sebagai 

ibu rumah tangga? 

Jawab : Tidak mengahambat, pintar-pintar atur waktunya saja mbak 

Tanya : Jika barang dagangan ibu tidak habis apa masih dibawa lagi? 

Jawab: iya masih di bawa lagi yang masih bagus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA WAWANCARA INFORMAN 

Kode Informan : M. 

Peneliti         : Santi Puspita Dewi 

Hari/Tanggal: Selasa, 10 Maret 2020 

Jam      : 05:00 WITA 

 

Tanya : Sudah  berapa lama ibu menjadi padagang sayur keliling? 

Jawab : Saya menjual sudah ada 1 tahun 

Tanya : Mengapa  ibu memilih bekerja sebagai pedagang sayur keliling? 

Jawab : untuk bantu suami 

Tanya : Apa yang memotivasi ibu untuk bekerja sebagai pedagang sayur keliling? 

Jawab : Saya menjual sayur ini ya kemauan saya sendiri, ga ada paksaan dari 

siapapun hasilnya bisa untuk bantu suami, karna suami saya hanya guru honor 

pendapatannya juga ga seberapa mbak 

Tanya: Apakah ibu selalu berjualan setiap harinya atau ada hari libur? 

Jawab : Iya mbak, kalau lagi sehat saya menjual terus tiap hari kecuali kalau lagi 

capek baru libur  

Tanya : Kegiatannya ibu dimulai jam berapa?  

Jawab: Dimulai jam 4 subuh nanti jam 6 kalau kesiangan ya jam setengah 7 baru 

berangkat keliling 

Tanya : Hambatan Apa yang sering ibu rasakan ketika berjualan? 

Jawab : Tidak ada hambatan mudah-mudahan lancar-lancar saja  

Tanya: Apa ibu tidak ada niatan beralih profesi? 

Jawab : Untuk sementara ini belum ada niatan mbak,lagian saya barru 1 tahun 

jualan sudah dirasa seneng 

Tanya : Berapa modal yang ibu gunakan setiap harinya? 

Jawab : Modalnya biasanya Cuma 400 sampai 500 ribu tapi biasa lebih 

Tanya : Apakah modal awal yang ibu gunakan berasal dari modal pribadi? 

Jawab : Iya dikasih sama suami 

Tanya : Berapa pendapatan ibu setiap harinya? 



Jawab: Kalo keuntungan ya ga nentu, kalau lagi lancar dagangan Alhamdulillah 

lumayan bisa sampe 150 ribu per hari tapi kalau lagi sepi kembali modal saja 

sudah Alhamdulillah 

Tanya : Dengan pendapatan yang ibu peroleh seberapa besar dampaknya terhadap 

ekonomi keluarga? 

Jawab : Alhamdulillah bisa sedikit  membantu  

Tanya : Berjualan sayur keliling apakah tidak menghambat kewajiban ibu sebagai 

ibu rumah tangga? 

Jawab : Tidak ada yang mengahambat 

Tanya : Jika barang dagangan ibu tidak habis apa masih dibawa lagi? 

Jawab: iya masih di bawa lagi yang masih bagus, nanti dijelaskan ke pembeli 

kalau itu barang kemarin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA WAWANCARA INFORMAN 

Kode Informan : S. 

Peneliti         : Santi Puspita Dewi 

Hari/Tanggal: Selasa, 10 Maret 2020 

Jam      : 05:20 WITA 

 

Tanya : Sudah  berapa lama ibu menjadi padagang sayur keliling? 

Jawab : Sudah ada 4 tahunan  

Tanya : Mengapa  ibu memilih bekerja sebagai pedagang sayur keliling? 

Jawab : Seneng saja bisa bantu suami 

Tanya : Apa yang memotivasi ibu untuk bekerja sebagai pedagang sayur keliling? 

Jawab : Motivasinya karena kemauan sendiri, mau bantu suami karena suami juga 

kerjanya cuma tani 

Tanya: Apakah ibu selalu berjualan setiap harinya atau ada hari libur? 

Jawab : Ada liburnya mbak biasa satu minggu liburnya satu kali, kalau kerja terus 

capek juga 

Tanya : Kegiatannya ibu dimulai jam berapa?  

Jawab: Dimulai jam setengah 4 subuh  jam 6 mulai berangkat biasanya area 

kelilingnya bagian Ranomeeto 

Tanya : Hambatan Apa yang sering ibu rasakan ketika berjualan? 

Jawab : Hambatannya itu sayur langka sama kalau lagi hujan apa lagi berangkat 

subuh begini 

Tanya: Apa ibu tidak ada niatan beralih profesi? 

Jawab : Tidak ada, karena saya sudah menekuni pekerjaan sebagai pedagang 

sayur keliling kurang lebih sudah ada 12 tahun yang awalnya cuma menggunakan  

sepeda sampe sekarang Alhamdulillah sudah naik motor saya tetap jualan, karena 

saya merasa sudah nyaman walaupun nda bisa dipungkiri saya sebagai ibu rumah 

tangga banyak pekerjaan yang harus dikerjakan urus anak sama suami belum lagi 

pekerjaan lainnya  

Tanya : Berapa modal yang ibu gunakan setiap harinya? 



Jawab : Modalnya 400 sampai 500 ribu tapi biasa lebih 

Tanya : Apakah modal awal yang ibu gunakan berasal dari modal pribadi? 

Jawab : Dulu modalnya itu pinjam sama sodara 

Tanya : Berapa pendapatan ibu setiap harinya? 

Jawab: Minimal 100 ribu kalau lagi lancar bisa lebih, yang namanya jualan kan 

kadang ada untung ruginya mbak 

Tanya : Dengan pendapatan yang ibu peroleh seberapa besar dampaknya terhadap 

ekonomi keluarga? 

Jawab : Alhamdulillah dari pendapatan saya yang tidak seberapa bisa cukup  

membantu suami dan membantu anak sekolah 

Tanya : Berjualan sayur keliling apakah tidak menghambat kewajiban ibu sebagai 

ibu rumah tangga? 

Jawab : Hambatannya itu kalau sayur pas mahal 

Tanya : Jika barang dagangan ibu tidak habis apa masih dibawa lagi? 

Jawab: Kalau masih bagus dibawa lagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA WAWANCARA INFORMAN 

Kode Informan : R.W 

Peneliti         : Santi Puspita Dewi 

Hari/Tanggal: Selasa, 10 Maret 2020 

Jam      : 05:10 WITA 

 

Tanya : Sudah  berapa lama ibu menjadi padagang sayur keliling? 

Jawab : Sudah 7 tahunan  

Tanya : Mengapa  ibu memilih bekerja sebagai pedagang sayur keliling? 

Jawab : Karena sudah nyaman saja seneng sudah biasa  

Tanya : Apa yang memotivasi ibu untuk bekerja sebagai pedagang sayur keliling? 

Jawab : Tidak ada motivasi dari siapa-siapa, kemauan saya sendiri 

Tanya: Apakah ibu selalu berjualan setiap harinya atau ada hari libur? 

Jawab : Ada liburnya mbak biasa satu minggu liburnya satu kali 

Tanya : Kegiatannya ibu dimulai jam berapa?  

Jawab : Saya biasanya berangkat kepasar itu jam 4 subuh, jam  6 atau setengah 

7mulai keliling nanti jam 11 sudah sampe dirumah 

Tanya : Hambatan Apa yang sering ibu rasakan ketika berjualan? 

Jawab : Biasanya hambatannya kalau lagi jualan  itu motor  rusak bannya tiba-tiba 

bocor padahal sayurnya masih banyak, hambatan lainya pas susah sayur selin itu 

saya sebagai ibu rumah tangga yang harus urus rumah urus anak  sama jualan ya 

kadang menghambat karena tidak ada yang memasak 

Tanya: Apa ibu tidak ada niatan beralih profesi? 

Jawab : Kalau lagi capek  keinginan untuk tidak  jualan lagi itu pasti ada, tapi 

karena sudah biasa ya dijalani saja 

Tanya : Berapa modal yang ibu gunakan setiap harinya? 

Jawab : Modalnya 400 sampai 500 ribu tapi biasa lebih 

Tanya : Apakah modal awal yang ibu gunakan berasal dari modal pribadi? 

Jawab : Modalawalnya dari suami 

Tanya : Berapa pendapatan ibu setiap harinya? 



Jawab: Tidak pasti tergantung habis atau tidaknya  dagangan biasa 100 sampai 

150 saja 

Tanya : Dengan pendapatan yang ibu peroleh seberapa besar dampaknya terhadap 

ekonomi keluarga? 

Jawab :Alhamdulillah cukup untuk membantu ekonomi keluarga, sudah 

mendingan dari sebelum saya  jualan sudah bisa beli apa yang dibutuhkan sudah 

ga terlalu bergntung sama suami 

Tanya : Berjualan sayur keliling apakah tidak menghambat kewajiban ibu sebagai 

ibu rumah tangga? 

Jawab : Menghambat karena tidak ada yang memasak 

Tanya : Jika barang dagangan ibu tidak habis apa masih dibawa lagi? 

Jawab: Kalau masih bagus biasa dibawa lagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA WAWANCARA INFORMAN 

Kode Informan : R. 

Peneliti         : Santi Puspita Dewi 

Hari/Tanggal: Selasa, 10 Maret 2020 

Jam      : 05:30 WITA 

 

Tanya : Sudah  berapa lama ibu menjadi padagang sayur keliling? 

Jawab : Sudah 10 tahunan  

Tanya : Mengapa  ibu memilih bekerja sebagai pedagang sayur keliling? 

Jawab : Bisanya cuma dagang dari pada nganggur 

Tanya : Apa yang memotivasi ibu untuk bekerja sebagai pedagang sayur keliling? 

Jawab : Tidak ada motivasi dari siapa-siapa, kemauan saya sendiri 

Tanya: Apakah ibu selalu berjualan setiap harinya atau ada hari libur? 

Jawab : Liburnya biasa 2 kali seminggu 

Tanya : Kegiatannya ibu dimulai jam berapa?  

Jawab : Berangkat jam 3 subuh setengah 7 mulai keliling 

Tanya : Hambatan Apa yang sering ibu rasakan ketika berjualan? 

Jawab : Hambatan yang sering dilalui ketika jualan itukalau motornya rusak 

dagangannya masih banyak itu rasanya sedih tapi ya mau gimana lagi 

Tanya: Apa ibu tidak ada niatan beralih profesi? 

Jawab : Tidak ada, sudah 10 tahun jualan jadi sudah nyaman 

Tanya : Berapa modal yang ibu gunakan setiap harinya? 

Jawab : Modalnya 400 biasa lebih 

Tanya : Apakah modal awal yang ibu gunakan berasal dari modal pribadi? 

Jawab : Modalawalnya yang saya pake awalnya minta sama suami,kebetulan 

suami juga jualan sayur keliling seperti saya 

Tanya : Berapa pendapatan ibu setiap harinya? 

Jawab: Minimal 100 ribu, tergantung habis apa tidak jualannya 

Tanya : Dengan pendapatan yang ibu peroleh seberapa besar dampaknya terhadap 

ekonomi keluarga? 



Jawab : Alhamdulillah cukup untuk belanja 

Tanya : Berjualan sayur keliling apakah tidak menghambat kewajiban ibu sebagai 

ibu rumah tangga? 

Jawab :  Tidak menghambat, karena anak-anak juga sudah besar jadi bisa 

ditinggal 

Tanya  : Jika barang dagangan ibu tidak habis apa masih dibawa lagi? 

Jawab  : Biasa masih diwa lagi, tapi ya kalau jualan pembeli dikasih tau kalau itu 

dagangan kemarin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA WAWANCARA INFORMAN 

Kode Informan : Y.A 

Peneliti         : Santi Puspita Dewi 

Hari/Tanggal: Jum’at, 27 Maret 2020 

Jam      : 14:30 WITA 

 

Tanya : Sudah  berapa lama ibu menjadi padagang sayur keliling? 

Jawab : Sudah ada sekitar 7 tahunan  

Tanya : Mengapa  ibu memilih bekerja sebagai pedagang sayur keliling? 

Jawab : Tidak ada pekerjaan lain 

Tanya : Apa yang memotivasi ibu untuk bekerja sebagai pedagang sayur keliling? 

Jawab : Tidak ada, cuma keinginan sendiri 

Tanya: Apakah ibu selalu berjualan setiap harinya atau ada hari libur? 

Jawab : Tidak ada, kalau lagi sehat jualannya setiap hari 

Tanya : Kegiatannya ibu dimulai jam berapa?  

Jawab : Berangkat dari rumah jam 1 siang, jam 4 pulang sambil jualan sampe 

dirumah jam 7 besoknya jam 6 pagi mulai keliling lagi jam 11 siang pulang 

Tanya : Hambatan Apa yang sering ibu rasakan ketika berjualan? 

Jawab :Hambatannya kalau motor rusak baru jualan masih banyak, hambatan 

lainnya sayur mahal sepi pembeli apalagi sekarang musim hujan  dimana-mana 

jalanan rusak 

Tanya: Apa ibu tidak ada niatan beralih profesi? 

Jawab : Untuk saat ini belum ada niat soalnya sudah nyaman sama kerjaan 

Tanya : Berapa modal yang ibu gunakan setiap harinya? 

Jawab : Modalnya 600 sampai 700 ribu perharinya 

Tanya : Apakah modal awal yang ibu gunakan berasal dari modal pribadi? 

Jawab : Modalnya dari suami 

Tanya : Berapa pendapatan ibu setiap harinya? 



Jawab: Keuntungan yang saya dapat setiap harinya tidak menentu dek, kalau lagi 

lancar bisa dapat 100 sampai 200 ribu tapi ya kalu lagi sepi paling Cuma kembali 

modal saja 

Tanya : Dengan pendapatan yang ibu peroleh seberapa besar dampaknya terhadap 

ekonomi keluarga? 

Jawab : Alhamdulillah cukup  

Tanya : Berjualan sayur keliling apakah tidak menghambat kewajiban ibu sebagai 

ibu rumah tangga? 

Jawab : Tidak menghambat, kalau ditinggal menjual  anak dititip sama neneknya  

Tanya  : Jika barang dagangan ibu tidak habis apa masih dibawa lagi? 

Jawab  : Iya dibawa lagi, kejujuran itu penting dek kalau jualan gini biasanya kan 

sayuran yang tidak habis saya masih bawa kalau yang kaya gini (terong, jagung, 

labu siam) saya bawa lagi kan keras nda mudah busuk, ya tapi saya bilang sama 

pembeli yang ini sayuran kemarin yang ini sayuran baru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA WAWANCARA INFORMAN 

Kode Informan : E.S 

Peneliti         : Santi Puspita Dewi 

Hari/Tanggal: Jum’at, 27 Maret 2020 

Jam      : 14:50 WITA 

 

Tanya : Sudah  berapa lama ibu menjadi padagang sayur keliling? 

Jawab : Sudah ada sekitar 3 tahunan  

Tanya : Mengapa  ibu memilih bekerja sebagai pedagang sayur keliling? 

Jawab : Untuk bantu suami 

Tanya : Apa yang memotivasi ibu untuk bekerja sebagai pedagang sayur keliling? 

Jawab : Cuma keinginan sendiri  

Tanya: Apakah ibu selalu berjualan setiap harinya atau ada hari libur? 

Jawab : Libur 2 kali seminggu untuk istirahat kalau kerja terus capek juga 

Tanya : Kegiatannya ibu dimulai jam berapa?  

Jawab : Berangkat dari rumah jam setengah 1 kadang juga jam 1 

Tanya : Hambatan Apa yang sering ibu rasakan ketika berjualan? 

Jawab :Hambatannya apa ya kadang di panggil sama pembeli sudah diliat-liat 

lama tapi tidak jadi beli 

Tanya: Apa ibu tidak ada niatan beralih profesi? 

Jawab : Saya ga punya niatan dengan kerjaan saya dek, ya boleh dikatakan selama 

jualan punya halangannya apalagi saya perempuan tapi sudah nyaman senag 

dengan apa yang saya kerjakan 

Tanya : Berapa modal yang ibu gunakan setiap harinya? 

Jawab : Modalnya lumayan kalau julan begini, tiap harinya 1 kali jalan modalnya 

500 sampai 600 ribu 

Tanya : Apakah modal awal yang ibu gunakan berasal dari modal pribadi? 

Jawab : Modal awalnya dari suami 

Tanya : Berapa pendapatan ibu setiap harinya? 

Jawab: Keuntungan biasa 100 ribu 



Tanya : Dengan pendapatan yang ibu peroleh seberapa besar dampaknya terhadap 

ekonomi keluarga? 

Jawab : Alhamdulillah cukup untuk beli kebutuhan dapur 

Tanya : Berjualan sayur keliling apakah tidak menghambat kewajiban ibu sebagai 

ibu rumah tangga? 

Jawab :  Tidak menghambat, pintar-pintar atur waktu saja dek 

Tanya  : Jika barang dagangan ibu tidak habis apa masih dibawa lagi? 

Jawab  : Kalau masih bagus saya masih bawa lagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA WAWANCARA INFORMAN 

Kode Informan : S. 

Peneliti         : Santi Puspita Dewi 

Hari/Tanggal: Jum’at, 27 Maret 2020 

Jam      : 15:25 WITA 

 

Tanya : Sudah  berapa lama ibu menjadi padagang sayur keliling? 

Jawab : Sudah ada 10 tahunan  

Tanya : Mengapa  ibu memilih bekerja sebagai pedagang sayur keliling? 

Jawab : Tidak ada pekerjaan lain, dari pada dirumah tidak ada kerjaan, ya saya 

jualan sayur dek biar nda hanya nungguin uang jatah dari suami saja itung-itung 

bisa bantu suami, suami saya kan hanya kerja dikebun saja tidak pernah kerja 

menjual seperti ini 

Tanya : Apa yang memotivasi ibu untuk bekerja sebagai pedagang sayur keliling? 

Jawab : Ingin membantu keluarga 

Tanya: Apakah ibu selalu berjualan setiap harinya atau ada hari libur? 

Jawab : Libur 2 kali seminggu hari minggu sama hari senin 

Tanya : Kegiatannya ibu dimulai jam berapa?  

Jawab : Berangkat dari rumah jam setengah 1 jam 4 pulang sambil keliling nanti 

jam 7 malam sape rumah 

Tanya : Hambatan Apa yang sering ibu rasakan ketika berjualan? 

Jawab : Kendalanya pulang malam itu mbak, apalagi saya perempuan kadang 

dijalan masih jauh dari rumah motor rusak bingung, sedih tapi ya mau bagaimana 

lagi bisanya kerja seperti ini dijalani saja  

 Tanya: Apa ibu tidak ada niatan beralih profesi? 

Jawab : Tidak ada, sudah lama jualan jadi sudah nyaman 

Tanya : Berapa modal yang ibu gunakan setiap harinya? 

Jawab : Modalnya 600sampe 7 setiap harinya 

Tanya : Apakah modal awal yang ibu gunakan berasal dari modal pribadi? 

Jawab : Modal awalnya dari suami 



Tanya : Berapa pendapatan ibu setiap harinya? 

Jawab: Keuntungan biasa 100 ribu biasa juga Cuma 50 ribu tapi kalau lagi sepi 

paling Cuma kembali modal 

Tanya : Dengan pendapatan yang ibu peroleh seberapa besar dampaknya terhadap 

ekonomi keluarga? 

Jawab : Alhamdulillah cukup  

Tanya : Berjualan sayur keliling apakah tidak menghambat kewajiban ibu sebagai 

ibu rumah tangga? 

Jawab : tidak menghambat 

Tanya  : Jika barang dagangan ibu tidak habis apa masih dibawa lagi? 

Jawab  : Masih dibawa lagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wawancara dengan KepalaUnit Pasar Rakyat Baruga Kota Kendari 

 

Wawancara ibu Yayah Juariah yang telah berjualan sayur keliling selama 4 tahun 

 



 

Wawancara dengan ibu Sari yang telah berjualan sayur keliling selama 7 tahun 

 

Wawancara dengan ibu Sahria yang telah berjualan sayur keliling selama 3 tahun 

 

Wawancara dengan ibu Yuli Astuti yang telah berjualan sayur keliling selama 7 

tahun 



 

Wawancara dengan ibu Eni Suriani yang telah berjualan sayur keliling selama 3 

tahun 

 

Wawancara dengan ibu Sukiah yang telah berjualan sayur keliling selama 10 

tahun 

 

 

 

 

 

 



 Wawancara yang dilakukan di pagi hari 

 

Wawancara dengan ibu Santi yang telah bejualan sayur keliling selama 12 tahun 

 

Wawancara dengan ibu Meriana yang telah berjualan sayur keliling selama 1 

tahun 



 

Wawancara dengan ibu Risma yangtelah berjualan sayur keliling selama 10 tahun 

 

Wawancara dengan ibu Ria Wati yang telah berjualan sayur keliling selama 7 

tahun 

 

 

 

 

 



Data Perempuan Pedagang Sayur Keliling di Pasar Rakyat Baruga Kota 

Kendari 

No Nama Alamat Suku Lama Bekerja 

1 Lasrotin Konda Jawa 2 tahun 

2 Sri Hartuti Konda Jawa 35 tahun 

3 Masiem Moramo Jawa 5 tahun 

4 Kartim Konda Jawa 4 tahun 

5 Dewi Konda Jawa 2 tahun 

6 Yuli Konda Jawa 5 tahun 

7 Umi Konda Jawa 5 tahun 

8 Muliati Konda Jawa 3 tahun 

9 Kotijah Konda Jawa 7 tahun 

10 Wati Ranomeeto Muna 3 tahun 

11 Ekawati Ranomeeto Tolaki 4 tahun 

12 Yuliana Konda Jawa 3 tahun 

13 Herlina Ranomeeto Tolaki 5 tahun 

14 Suci Ranomeeto Tolaki 2 tahun 

15 Nur Konda Jawa 6 tahun 

16 Lia Konda Jawa 4 tahun 

17 Darmi Konda Jawa 5 tahun 

18 Nurhayati Ranomeeto Tolaki 5 tahun 

19 Raniati Mowila Jawa 4 tahun 

20 Erna Mowila Jawa 5 tahun 

21 Srimulyati Mowila Jawa 2 tahun 

22 Hernia Angata Tolaki 3 tahun 

23 Rani Angata Bugis 4 tahun 

24 Wati Mowila Bugis 3 tahun 

25 Supiah Mowila Jawa 10 tahun 

26 Sari Sindang Kasih Sunda 7 tahun 

27 Sahria Sindang Kasih Sunda 3 tahun 

28 Rosmina Sindang Kasih Sunda 14 tahun 

29 Yayah Juariah Sindang Kasih Sunda 4 tahun 

30 Meriana Konda Jawa 1 tahun 

31 Santi  Konda Jawa 4 tahun 

32 Ria Wati Konda  Jawa 7 tahun 

33 Risma Konda  Jawa 10 tahun 

34 Yuli Astuti Landono Jawa 7 tahun 

35 Eni Suriani Sindang Kasih Sunda 3 tahun 

36 Sukiah Mowila Jawa 10 tahun 

37 Marwati Landono Sunda 5 tahun 

38 Sulinah  Landono Sunda 3 tahun 

39 Kurniati Mowila Jawa  2 tahun 

40 Mariati Angata Jawa 5 tahun 

41 Andi Rahma Mowila Bugis 2 tahun 

42 Aisah Angata Bugis 3 tahun 
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