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INSTRUMEN WAWANCARA 

PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

Komponen dokumentasi  : Data Pendukung 

Hari/Tanggal Pelaksanaan   : 10 Agustus 2020 

 

 

 

  

No. Komponen Jenis Dokumen 

Keberadaan 

Dokumen 

Ada Tidak Ada 

1. Gambaran Tempat Penelitian 

− Sejarah 

− Letak geografis 

− Visi Misi 

− Sarana dan Prasarana 

Arsip dokumen kantor 

desa 

√ 

 

2. Karaktersitik lingkungan 

masyarakat : 

− Ekonomi 

− Sosial Budaya 

Arsip dokumen kantor 

desa 
√ 

 



PEDOMAN OBSERVASI 

 

Tanggal Pengamatan : 05 Agustus 2020 

Tempat : Desa Sumberjaya Kecamatan Lalembuu Kabupaten     

Konawe Selatan 

Pengamatan   : Etos Kerja Petani 

Peristiwa Yang Diamati  

No. Aspek yang diamati Keterangan 

1. 

Keadaan Fisik dan Lingkungan 

− Suasana Lingkungan Persawahan 

− Sarana dan Prasarana 

√ 

2. 

Kegiatan: 

− Aktvitas Keseharian Petani 

√ 

 

 

  



PEDOMAN WAWANCARA 

Fokus wawancara  : Etos Kerja Petani 

Waktu Wawancara   : Tanggal.......Jam :........... 

Jenis Wawancara   : Wawancara Semi Terstruktur 

Nama Informan  : 

Umur  : 

 

No. 
Populasi dan 

Sampel 
Pertanyaan 

1.  Kepala 

Desa/Aparat 

Setempat 

1. Berapa Jumlah Penduduk didesa ini ? 

2. Apa pekerjaan mayoritas penduduk di desa ini? 

3. Berapa Jumlah penduduk yang bekerja sebagai 

petani? 

4. Bagaimana Perekonomian penduduk didesa ini? 

 

 

2. 

 

Petani Padi 

1. Menurut bapak dan ibu apa itu bekerja ?  

2. Apa yang menjadi motivasi yang mendorong 

bapak atau ibu giat berkerja? 

3. Sudah berapa lama bapak atau ibu bekerja 

sebagai petani? 

4. Apakah bapak atau ibu memiliki pekerjaan 

sampingan ?  

5. Jam berapa bapak atau ibu mulai bekerja? Dan 

sampai jam berapa? 

6. Apakah bapak/ibu menerapkan perencanaan 

mengelola waktu dalam keseharian anda? 

7. Pernahkah anda menunda-nunda pekerjaan dan 

ibadah? 

8. Bagaimana bapak atau ibu menyeimbangkan 

waktu antara bekerja dan ibadah? 

9. Bagaimana kebiasaan bapak atau ibu dalam 

mengatur segala sesuatu agar bisa disiplin dalam 

bekerja? 

10. Apakah bapak atau ibu selalu berusaha untuk 

menyisihkan penghasilan dari hasil bekerja, 

misalnya dalam bentuk tabungan untuk 

keperluan yang akan datang? 

11. Apakah bapak atau ibu puas dengan pekerjaan 

yang bapak atau ibu geluti sekarang? Bagaimana 

kalau ada pekerjaan yang lebih baik? 

12. Menurut anda apakah perlu atau tidak 

menanamkan sikap ikhlas dalam bekerja? 

13. Adakah kerjasama sesama rekan kerja? Kalau 



 

  

ada dalam bentuk apa? 

14. Apakah bapak atau ibu termasuk orang yang 

suka merencanakan masa depan supaya lebih 

baik lagi? Bagaimana caranya? 

15. Seberapa besar tanggung jawab anda dalam 

bekerja ? 

16. Apakah ada dorongan dari keluarga atau teman 

kerja ? 

17. Apakah situasi dan kondisi lingkungan tempat 

bapak atau ibu betani atau tempat tinggal anda 

mempengaruhi semangat bapak atau ibu bekerja 

atau ada faktor lainnya? 

18. Apakah faktor usia atau ketahanan tubuh 

mempengaruhi semangat dalam 

bekerja(fisiologis)? 

19. Bagaimana cara anda meningkatkan hasil 

pertanian ? 

20. Apa saja yang anda siapkan untuk mengadapi 

masalah yang akan ada kedepanya misalnya 

perubahan iklim? 



BIODATA INFORMAN  

No Nama Usia 

Jumlah 

tangggungan 

keluarga 

Lamannya 

bekerja 

Biaya 

modal 

Luas 

lahan 

1. Kurnaedi  
52 

tahun 
3 25 tahun 

4.500.000 
3 hektar 

2. Kasim  
59 

tahun 
1 30 tahun 

4.000.000-

5.000.000 
1 hektar 

3 Sudiyo  
56 

tahun 
4 20 tahun 

5.000.000-

8.000.000 
3 hektar 

4 Sulaeman  
38 

tahun 
3 20 tahun 

5.000.000-

8.000.000 
3 hektar 

5 
Djuhaeni 

mahmudin 

75 

tahun 
2 30 tahun 

4.000-000 
1 hektar 

6 
Ahmad 

muhyudin  

37 

tahun 
2 15 tahun 

2.500.000 
¼ hektar 

7 Yatening  
67 

tahun 
1 15 tahun 

4.000.000-

5.000.000 
1 hektar 

8 Nur hadi 
72 

tahun 
2 40 tahun 

4.000.000 
1 hektar 

9 salama 
33 

tahun 
3 15 tahun 

2.500.000 
¼ hektar 

10 Muhkiman  
37 

tahun 
2 15 tahun 

2.500.000 
¼ hektar 

11 Raswan  
39 

tahun 
2 20 tahun 

7.000.000 
1/5 hektar 

12 Sansumarto  
73 

tahun 
1 40 tahun 

4.000.000-

5.000.000 
1 hektar 

13 Nik suratno 
37 

tahun 
1 15 tahun 

2.000.000-

3.000.000 
1/5 hektar 

14 Siaman  
70 

tahun 
2 50 tahun 

¾ hektar/ 

75 are 
2.000.000 

15 Khodirun  
41 

tahun 
2 20 tahun 

¼ hektar 
2.500.000 

16 Aminudin  
70 

tahun 
1 20 tahun 

1 hektar 
4.000.000 



NamaInforman     : I Ketut Wija 

Jabatan      : Kepala Desa Sumber Jaya 

Waktu Wawancara : 5 Agustus 2020 

Jenis Wawancara : Wawancara Semi Terstruktur 

 

1. Jumlah masyakat di desa sumberjaya 512 kk dengan kategori : 

Masyarakat muslim : 265 kk 

 Masyarakat Hindu   : 245 kk 

 Masyarakat kristen : 2 kk 

2. Mayoritas masyarakat desa sumberjaya berprofesi sebagai petani padi, yang 

merupakan salah satu makann pokok bangsa indonesia adapun luas sawah desa 

sumberjaya berjumlah 278 Ha. Dan dapat menghasilkan padi kering rata-rata 

5-8,3 ton Perhektar/permusim. Sedangkan tanaman perkebunan yang terdapat 

di desa sumberjaya adalah coklat dan kelapa. Sedangkan sektor peternakan 

hanya sebagai pekerjaan sampingan atau sebagai makanan pokok sehari-hari. 

3. Jumlah penduduk muslim yang bekerja sebagai petani sebanyak 265 kk 

4. Perekonomian yang ada di desa sumberjaya sudah cukup baik di lihat dari 

kemampuan perekonomian masyarakat desa sumberjaya yang rata-rata bisa 

dikatakan mampu. 

  



Informan 01 

Fokus Wawancara  : Etos Kerja Petani 

Waktu Wawancara   : 5 Agustus 2020 

Jenis Wawancara   : Wawancara Semi Terstruktur 

Nama Informan  : Kurnaedi 

Umur  : 52 Tahun 

 

Tanya : Menurut bapak dan ibu apa itu bekerja ? 

Jawab : Bekerja adalah usaha untuk mendapatkan penghasilan guna untuk 

mencukupi kebutuhan hidup. 

Tanya : Apa yang menjadi motivasi yang mendorong bapak atau ibu giat 

berkerja? 

Jawab : Biaya hidup yang semakin tinggi untuk mencukupi kebutuhan keluarga 

Tanya : Sudah berapa lama bapak atau ibu bekerja sebagai petani? 

Jawab  : 25 tahun 

Tanya : Apakah  bapak atau ibu memiliki pekerjaan sampingan ?  

Jawab  : Wiraswasta (usaha penggilingan padi) 

Tanya : Jam berapa bapak atau ibu mulai bekerja? Dan sampai jam berapa? 

Jawab  : Tidak menentu hanya pada saat melihat keadaan di Sawah 

Tanya : Apakah bapak/ibu menerapkan perencanaan mengelola waktu dalam 

keseharian anda? 

Jawab  : Iya 

Tanya : Pernahkah anda menunda-nunda pekerjaan dan ibadah? 

Jawab  : Tidak pernah karna bekerja untuk urusan dunia, sedangkan ibadah untuk 

urusan akhirat 

Tanya : Bagaimana bapak atau ibu menyeimbangkan waktu antara bekerja dan  

   ibadah? 

Jawab  : Dengan cara apabila bekerja tetap bekerja akan tetapi apabila datang    

waktu sholat berhenti bekerja guna untuk melaksanakan ibadah sholat. 

Tanya : Bagaimana kebiasaan bapak atau ibu dalam mengatur segala sesuatu agar 

 bisa disiplin dalam bekerja? 

Jawab : Dengan cara tidak menunda-nunda 

Tanya : Apakah bapak atau ibu selalu berusaha untuk menyisihkan penghasilan 

dari hasil bekerja, misalnya dalam bentuk tabungan untuk keperluan yang 

akan datang? 

Jawab : Iya, karna untuk mengantisipasi kebutuhan yang tidak bisa diprediksi 

kedepannya 

Tanya : Apakah bapak atau ibu puas dengan pekerjaan yang bapak atau ibu geluti 

sekarang? Bagaimana kalau ada pekerjaan yang lebih baik? 

Jawab : Merasa puas, dan harus disyukuri 

Tanya : Menurut anda apakah perlu atau tidak menanamkan sikap ikhlas dalam 

bekerja? 

Jawab  : perlu karena ihklas merupakan sumber dari pada keberkahan 

Tanya : Adakah kerjasama sesama rekan kerja? Kalau ada dalam bentuk apa? 

Jawab  : Ada, dalam bentuk bagi hasil antara pemilik dan pengelola. 

Tanya : Apakah bapak atau ibu termasuk orang yang suka merencanakan masa 

depan supaya lebih baik lagi? Bagaimana caranya? 



Jawab  : Iya, caranya harus menyisihkan hasil untuk keperluan dimasa datang 

contoh biaya sekolah anak 

Tanya : Apakah ada dorongan dari keluarga atau teman kerja ? 

Jawab   : Diri sendiri, dan guna untuk menggapai dan mencapai cita-cita hidup  

didunia dan akhirat 

Tanya  : Apakah situasi dan kondisi lingkungan tempat bapak atau ibu betani 

atau tempat tinggal anda mempengaruhi semangat bapak atau ibu 

bekerja atau ada faktor lainnya? 

Jawab   : Tidak 

Tanya  : Apakah faktor usia atau ketahanan tubuh mempengaruhi semangat 

dalam bekerja(fisiologis)? 

Jawab   : Tidak, selagi masih sehat. 

Tanya  : Hal-hal apa saja yang anda lakukan untuk mengembangkan usaha 

bertani ini? 

Jawab   : Belajar dari pengalaman supaya lebih baik lagi. 

Tanya : Apa saja yang anda siapkan untuk mengadapi masalah yang akan ada 

kedepanya misalnya perubahan iklim? 

Jawab  : Menggunakan sumur bor. Untuk memprediksi air yang kurang maka 

bisa Menggunakan sumur bor. 

Tanya : Bagaimana cara anda meningkatkan hasil pertanian ? 

Jawab   : Dengan melakukan pengelolaan tepat waktu 

Tanya  : Berapa pendapatan bapak tiap panen? 

Jawab  :  40-60 karung perhektar 

  



Informan 02 

Fokus wawancara  : Etos Kerja Petani 

Waktu Wawancara   : 05 Agustus 2020 

Jenis Wawancara   : Wawancara Semi Terstruktur 

Nama  : Kasim 

Umur  : 59 

 

Tanya : Menurut bapak dan ibu apa itu bekerja ? 

Jawab : bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. 

Tanya : Apa yang menjadi motivasi yang mendorong bapak atau ibu giat 

berkerja? 

Jawab : Supaya untuk menafkahi keluarga dan kebutuhan masa depan contoh 

keinginan untuk membangun rumah. 

Tanya : Sudah berapa lama bapak atau ibu bekerja sebagai petani? 

Jawab  : 39 tahun 

Tanya : Apakah bapak atau ibu memiliki pekerjaan sampingan ?  

Jawab : tidak 

Tanya  : Jam berapa bapak atau ibu mulai bekerja? Dan sampai jam berapa? 

Jawab  : 07.00-12.00 pulang nanti lanjut lagi jam 13.00-16.00 

Tanya  : Apakah bapak/ibu menerapkan perencanaan mengelola waktu dalam 

keseharian anda? 

Jawab  : iya, sudah diatur dari dalam diri sendiri 

Tanya  : Pernahkah anda menunda-nunda pekerjaan dan ibadah? 

Jawab  : tidak pernah, langsung dikerjakan. 

Tanya  : Bagaimana bapak atau ibu menyeimbangkan waktu antara bekerja dan 

ibadah? 

Jawab  : caranya jangan melulu kerja saja, waktu kerja ya kerja nanti waktu 

sholat ya sholat tanpa menunda-nunda. 

Tanya  : Bagaimana kebiasaan bapak atau ibu dalam mengatur segala sesuatu 

agar bisa disiplin dalam bekerja? 

Jawab  : dengan cara berangkat jam 07.00 dan harus langsung kerja 

Tanya  : Apakah bapak atau ibu selalu berusaha untuk menyisihkan penghasilan 

dari hasil bekerja, misalnya dalam bentuk tabungan untuk keperluan 

yang akan datang? 

Jawab  : keinginannya begitu, hanya saat ini belum bisa karna kebutuhan 

keluarga. Dan untuk membayar hutang. Jadi saat ini hanya untuk 

mencukupi kebutuhan keluarga saja dan alhamdulillah beras tidak beli. 

Tanya  : Apakah bapak atau ibu puas dengan pekerjaan yang bapak atau ibu 

geluti sekarang? Bagaimana kalau ada pekerjaan yang lebih baik? 

Jawab  : puas dan harus disyukuri 

Tanya  : Menurut anda apakah perlu atau tidak menanamkan sikap ikhlas dalam 

bekerja? 

Jawab  : harus ditanamkan. 

Tanya  : Adakah kerjasama sesama rekan kerja? Kalau ada dalam bentuk apa? 

Jawab  : tidak ada 

Tanya  : Apakah bapak atau ibu termasuk orang yang suka merencanakan masa 

depan supaya lebih baik lagi? Bagaimana caranya? 



Jawab  : Saat ini belum terlaksana 

Tanya  : Seberapa besar tanggung jawab anda dalam bekerja ? 

Jawab  : Bekerja semaksimal mungkin karna punya sendiri, jadi harus dikerjakan 

sendiri semaksimal mungkin. 

Tanya  : Apakah ada dorongan dari keluarga atau teman kerja ? 

Jawab  : dari diri sendiri dan kebutuhan keluarga. 

Tanya  : Apakah situasi dan kondisi lingkungan tempat bapak atau ibu betani 

atau tempat tinggal anda mempengaruhi semangat bapak atau ibu 

bekerja atau ada faktor lainnya? 

Jawab  : Tidak karna sekitar 1 km 

Tanya  : Apakah faktor usia atau ketahanan tubuh mempengaruhi semangat 

dalam bekerja(fisiologis)? 

Jawab  : Ada, karena mudah lelah 

Tanya  : Hal-hal apa saja yang anda lakukan untuk mengembangkan usaha 

bertani ini? 

Jawab  : Lebih merawat lagi tanamannya 

Tanya : Apa saja yang anda siapkan untuk mengadapi masalah yang akan ada 

kedepanya misalnya perubahan iklim? 

Jawab  : sumur bor dan mesin alkon guna untuk menyedot air untuk mengairi 

sawah 

Tanya  : Bagaimana cara anda meningkatkan hasil pertanian ? 

Jawab  : utamanya dipelihara betul-betul dan semua diserahkan oleh yang maha 

kuasa bagaimana hasilnya (tergantung nasib). 

 

  



Informan 03 

Fokus wawancara  : Etos Kerja Petani 

Waktu Wawancara   : 05 Agustus 2020 

Jenis Wawancara   : Wawancara Semi Terstruktur 

Nama  : Sudiyo 

Umur  : 56 Tahun 

 

Tanya  : Menurut bapak dan ibu apa itu bekerja ? 

Jawab  : Bekerja untuk mencari nafkah 

Tanya  : Apa yang menjadi motivasi yang mendorong bapak atau ibu giat 

berkerja? 

Jawab  : Kebutuhan keluarga atau menafkahi 

Tanya  : Sudah berapa lama bapak atau ibu bekerja sebagai petani? 

Jawab  : dari tahun 2000 

Tanya  : Apakah bapak atau ibu memiliki pekerjaan sampingan ?  

Jawab  : Tukang bangunan 

Tanya  : Jam berapa bapak atau ibu mulai bekerja? Dan sampai jam berapa? 

Jawab  : Mulai dari  jam 07.00 sampai 04.30 

Tanya  : Apakah bapak/ibu menerapkan perencanaan mengelola waktu dalam 

keseharian anda? 

Jawab  : Direncanakan karena harus tepat waktu 

Tanya  : Pernahkah anda menunda-nunda pekerjaan dan ibadah? 

Jawab  : Tidak pernah selagi tidak ada halangan 

Tanya  : Bagaimana bapak atau ibu menyeimbangkan waktu antara bekerja dan 

ibadah? 

Jawab  : Ya kalau datang waktu solat istirahat pulang dan solat” 

Tanya  : Bagaimana kebiasaan bapak atau ibu dalam mengatur segala sesuatu 

agar bisa disiplin dalam bekerja? 

Jawab  : Harus karna untuk kebutuhan dimasa depan. 

Tanya  : Apakah bapak atau ibu selalu berusaha untuk menyisihkan penghasilan 

dari hasil bekerja, misalnya dalam bentuk tabungan untuk keperluan 

yang akan datang? 

Jawab  : Karna berdasarkan skill sebagai petani maka harus tetap digeluti walau 

ada sampingan. 

Tanya  : Apakah bapak atau ibu puas dengan pekerjaan yang bapak atau ibu 

geluti sekarang? Bagaimana kalau ada pekerjaan yang lebih baik? 

Jawab  : Karna harus ikhlas dalam setiap usaha. 

Tanya  : Menurut anda apakah perlu atau tidak menanamkan sikap ikhlas dalam 

bekerja? 

Jawab  : harus ikhlas dalam setiap usaha 

Tanya  : Adakah kerjasama sesama rekan kerja? Kalau ada dalam bentuk apa? 

Jawab  : Ada, sebagai petani penggarap 

Tanya  : Apakah bapak atau ibu termasuk orang yang suka merencanakan masa 

depan supaya lebih baik lagi? Bagaimana caranya? 

Jawab  : Dengan cara menabung sedikit-sedikit 

Tanya  : Seberapa besar tanggung jawab anda dalam bekerja ? 

Jawab  : Harus semangat krna kalau tidak semangat hasilnya kurang 

Tanya  : Apakah ada dorongan dari keluarga atau teman kerja ? 



Jawab  : Dari hatinurani 

Tanya  : Apakah situasi dan kondisi lingkungan tempat bapak atau ibu betani 

atau tempat tinggal anda mempengaruhi semangat bapak atau ibu 

bekerja? 

Jawab  : Tidak, karna lokasi yang dekat sekitar 2 kilo (selagi jaraknya masih bisa 

ditempuh)tapi kalau jauh ya mengurangi 

Tanya  : Apakah anda dapat mempertahankan hal teesebut ? 

Jawab  : Harus bisa supaya tercapai target dan hasilnya bagus 

Tanya  : Apakah faktor usia atau ketahanan tubuh mempengaruhi semangat 

dalam bekerja(fisiologis)? 

Jawab  : kalau usia tidak mempengaruhi asal sehat masih semangat 

Tanya  : Hal-hal apa saja yang anda lakukan untuk mengembangkan usaha 

bertani ini? 

Jawab  : Perawatan, penyemprota, dan pemupukan harus maksimal 

Tanya  : Apa saja yang anda siapkan untuk mengadapi masalah yang akan ada 

kedepanya misalnya perubahan iklim? 

Jawab  : Uang disisihkan untuk kebutuhan masa dpn sumur bor untuk 

mengantisipasi kurangannya air 

Tanya  : Bagaimana cara anda meningkatkan hasil pertanian ? 

Jawab  : Ya sistemnya dirawat lebih baik lagi supaya kedepannya hasilnya lebih 

baik lagi. 

 

 

  



Informan 04 

Fokus wawancara  : Etos Kerja Petani 

Waktu Wawancara   : 05 Agustus 2020 

Jenis Wawancara   : Wawancara Semi Terstruktur 

Nama  : Sulaeman 

Umur  : 38 Tahun 

 

Tanya  : Menurut bapak dan ibu apa itu bekerja ? 

Jawab  : Bekerja untuk mencari nafkah keseimbangan dunia dan akhirat 

Tanya  : Apa yang menjadi motivasi yang mendorong bapak atau ibu giat 

berkerja? 

Jawab  : Kebutuhan keluarga 

Tanya  : Sudah berapa lama bapak atau ibu bekerja sebagai petani? 

Jawab  : 20 Tahun 

Tanya  : Apakah bapak atau ibu memiliki pekerjaan sampingan ?  

Jawab  : Perkebunan 

Tanya  : Jam berapa bapak atau ibu mulai bekerja? Dan sampai jam berapa? 

Jawab  : 07:00 sampai 11:00 istirahat dan mulai kembali jam   01:00 sampai 

04.00 

Tanya  : Pernahkah anda menunda-nunda pekerjaan dan ibadah? 

Jawab  : Karena kesibukan lain contoh ada tetangga yang pesta maka pekerjaan 

tertunda 

Tanya  : Bagaimana bapak atau ibu menyeimbangkan waktu antara bekerja dan 

ibadah? 

Jawab  : Tidak menunda shalat karena kewajiban 

Tanya  : Bagaimana kebiasaan bapak atau ibu dalam mengatur segala sesuatu 

agar bisa disiplin dalam bekerja? 

Jawab  : Dengan menyesuaikan kerja ya kerja, istirahat ya istirahat , waktu shalat 

ya shalat 

Tanya  : Apakah bapak atau ibu selalu berusaha untuk menyisihkan penghasilan 

dari hasil bekerja, misalnya dalam bentuk tabungan untuk keperluan 

yang akan datang? 

Jawab  : Sebagian untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagian untuk masa depan 

aau tabungan 

Tanya  : Apakah bapak atau ibu puas dengan pekerjaan yang bapak atau ibu 

geluti sekarang? Bagaimana kalau ada pekerjaan yang lebih baik? 

Jawab  : Harus puas dan bersyukur 

Tanya  : Menurut anda apakah perlu atau tidak menanamkan sikap ikhlas dalam 

bekerja? 

Jawab  : Ditanamkan karena tanpa ikhlas  pekerjaan tidak akan terselesaikan 

dengan baik dan menyelesaikan pekerjaan yang dikerjakan 

Tanya  : Adakah kerjasama sesama rekan kerja? Kalau ada dalam bentuk apa? 

Jawab  : Ada,  21/5 hektar, sawah orang 21/5 milik sendiri 

Tanya  : Apakah bapak atau ibu termasuk orang yang suka merencanakan masa 

depan supaya lebih baik lagi? Bagaimana caranya? 

Jawab  : Ia, tepat pemupukan, masa tanam, dan pengairan,pupuk tepat waktu dan 

mencukupi kebutuhan tanaman, penyemprotan rutin dan tepat sasaran. 



Tanya : Seberapa besar tanggung jawab anda dalam bekerja ? 

Jawab  : Harus dikerjakan seoptimal mungkin dalam bekerja suapaya lebih baik 

lagi hasilnya 

Tanya  : Apakah ada dorongan dari keluarga atau teman kerja ? 

Jawab  : Keluarga dan diri sendiri 

Tanya  : Apakah situasi dan kondisi lingkungan tempat bapak atau ibu betani 

atau tempat tinggal anda mempengaruhi semangat bapak atau ibu 

bekerja? 

Jawab  : Tidak karna pengairan lancar, lahan untuk jarak dekat dan akses jalanya 

bagus sekitar 100 meter dari lokasi 

Tanya : Apakah anda dapat mempertahankan hal tersebut ? 

Jawab : Bisa disesuaikan dengan tanaman apa yang diperlukan dan waktunya 

telah diatur 

Tanya  : Apakah situasi dan kondisi lingkungan tempat bapak atau ibu betani 

atau tempat tinggal anda mempengaruhi semangat bapak atau ibu 

bekerja atau ada faktor lainnya? 

Jawab  : Tidak ada kalau jauh jalannya karena itu harapan penghasilan keluarga 

Tanya  : Apakah faktor usia atau ketahanan tubuh mempengaruhi semangat 

dalam bekerja(fisiologis)? 

Jawab  : Semangat ada akan tetapi tenaga atau kemampuan berkurang 

Tanya  : Hal-hal apa saja yang anda lakukan untuk mengembangkan usaha 

bertani ini? 

Jawab  : Pemupukan dan aplikasi tepat waktu 

Tanya  : Apa saja yang anda siapkan untuk mengadapi masalah yang akan ada 

kedepanya misalnya perubahan iklim? 

Jawab  : Pengairan membutuhkan sumur bor 

Tanya  : Bagaimana cara anda meningkatkan hasil pertanian ? 

Jawab  : Dilakukan perawatan lebih rutin 

  



Informan 05 

Fokus wawancara  : Etos Kerja Petani 

Waktu Wawancara   : 6 Agustus 2020 

Jenis Wawancara   : Wawancara Semi Terstruktur 

Nama  : Djuhaeni Mahmudin 

Umur  : 75 Tahun 

 

Tanya  : Menurut bapak dan ibu apa itu bekerja ? 

Jawab  : Kalau saya bekerja ya untu menanggung kebutuhan keluarga 

Tanya  : Sudah berapa lama bapak atau ibu bekerja sebagai petani? 

Jawab  :  dari tahun 1962 

Tanya  : Apakah bapak atau ibu memiliki pekerjaan sampingan ?  

Jawab  : sebagai pensiunan PNS Guru 

Tanya  : Pernahkah anda menunda-nunda pekerjaan dan ibadah? 

Jawab  : Tidak,yang penting kalau saya waktu kerja ya kerja waktu istirahat ya 

istirahat kalau ditunda-tunda ya hasilnya terbengkalai 

Tanya : Apakah bapak atau ibu selalu berusaha untuk menyisihkan penghasilan 

dari hasil bekerja, misalnya dalam bentuk tabungan untuk keperluan 

yang akan datang? 

Jawab  : Tabungannya ya untuk masa yang akan datang 

Tanya  : Menurut anda apakah perlu atau tidak menanamkan sikap ikhlas dalam 

bekerja? 

Jawab  : Ya jelas karna kalau tidak ikhlas ya tidak berkah 

Tanya  : Adakah kerjasama sesama rekan kerja? Kalau ada dalam bentuk apa? 

Jawab  : Ada, bikin pematang 1 sampai 2 orang pembayaran 100 perhari. 

Nanamnya manual. 

Tanya  : Seberapa besar tanggung jawab anda dalam bekerja ? 

Jawab  : Ya dengan bekerja semaksimal mungkin 

Tanya  : Apakah ada dorongan dari keluarga atau teman kerja ? 

Jawab  : Hati nurani sendiri 

Tanya : Apakah situasi dan kondisi lingkungan tempat bapak atau ibu betani 

atau tempat tinggal anda mempengaruhi semangat bapak atau ibu 

bekerja? 

Jawab  : Saya itu dekat jauh sama saja namanya orang tani ya jauh dekatnya 

harus tetap semangat 

Tanya  : Hal-hal apa saja yang anda lakukan untuk mengembangkan usaha 

bertani ini? 

Jawab  : Ya harus di rawat lebih maksimal seperti bersihkan hama pemberian 

pupuk pupuk 

Tanya  : Apa saja yang anda siapkan untuk mengadapi masalah yang akan ada 

kedepanya misalnya perubahan iklim? 

Jawab  : Sumur bor kalau kekurangan air 

Tanya  : Bagaimana cara anda meningkatkan hasil pertanian ? 

Jawab  : Ya jelas harus dirawat semaksimal mungkin kalau nda di rawat ya sama 

saja dibiaran 

 

 

 



Informan 06 

Fokus wawancara  : Etos Kerja Petani 

Waktu Wawancara   : 12 Agustus 2020 

Jenis Wawancara   : Wawancara Semi Terstruktur 

Nama  : Ahmad Muhyidin 

Umur  : 37 Tahun 

 

Tanya : Menurut bapak dan ibu apa itu bekerja ? 

Jawab  : Menurut saya mba, bekerja itu mencukupi kebutuhan keluarga 

Tanya  : Sudah berapa lama bapak atau ibu bekerja sebagai petani? 

Jawab  : 15 tahun 

Tanya  : Jam berapa bapak atau ibu mulai bekerja? Dan sampai jam berapa? 

Jawab  : Saya memulai bekerja mba jam 07.00-11.00 dan lanjut pada pukul 

13.00-16.00 

Tanya  : Apakah bapak/ibu menerapkan perencanaan mengelola waktu dalam 

keseharian anda? 

Jawab  : Iya, dimulai dari bangun subuh, sarapan habis itu mulai kegiatan untuk 

kesawah 

Tanya  : Pernahkah anda menunda-nunda pekerjaan dan ibadah? 

Jawab  : Insyaallah tidak pernah mba 

Tanya  : Bagaimana bapak atau ibu menyeimbangkan waktu antara bekerja dan 

ibadah? 

Jawab  : Dengan cara pulang istirahat dan solat apabila telah datang waktu solat 

Tanya  : Bagaimana kebiasaan bapak atau ibu dalam mengatur segala sesuatu 

agar bisa disiplin dalam bekerja? 

Jawab  : Dengan cara menerapkan memang jamnya mba 

Tanya  : Apakah bapak atau ibu selalu berusaha untuk menyisihkan penghasilan 

dari hasil bekerja, misalnya dalam bentuk tabungan untuk keperluan 

yang akan datang? 

Jawab  : Iya, dalam bentuk uang atau gabah 

Tanya  : Menurut anda apakah perlu atau tidak menanamkan sikap ikhlas dalam 

bekerja? 

Jawab  : Iya, kalau tidak ikhlas tidak berkah mba 

Tanya  : Adakah kerjasama sesama rekan kerja? Kalau ada dalam bentuk apa? 

Jawab  : Ada, dalam bentuk bagi hasil saya sebagai pengelola mba 

Tanya  : Apakah faktor usia atau ketahanan tubuh mempengaruhi semangat 

dalam bekerja(fisiologis)? 

Jawab  : Menurut saya tidak mba, selagi sehat dalam bekerja 

Tanya  : Apa saja yang anda siapkan untuk mengadapi masalah yang akan ada 

kedepanya misalnya perubahan iklim? 

Jawab  : Ada mba, sumur bor untuk mengantisipasi apabila kekurangan air 

kedepannya. 

Tanya  : Bagaimana cara anda meningkatkan hasil pertanian ? 

Jawab  : Dengan cara melakukan perawatan yang lebih baik lagi mba dari segi 

penyemprotan, pemupukan. Semuanya harus diperhatikan mba untuk 

mencapai hasil yang lebih baik lagi. 

  



Informan 07 

Fokus wawancara  : Etos Kerja Petani 

Waktu Wawancara   : 12 Agustus 2020 

Jenis Wawancara   : Wawancara Semi Terstruktur 

Nama  : Yatening 

Umur  : 67 Tahun 

 

Tanya : Menurut bapak dan ibu apa itu bekerja ? 

Jawab  : untuk memenuhi kebutuhan keluarga 

Tanya  : Apa yang menjadi motivasi yang mendorong bapak atau ibu giat 

berkerja? 

Jawab  : kebutuhan keluarga 

Tanya  : Sudah berapa lama bapak atau ibu bekerja sebagai petani? 

Jawab  : Sejak tahun 1972 

Tanya  : Apakah bapak atau ibu memiliki pekerjaan sampingan ?  

Jawab  : erkebunan 

Tanya  : Jam berapa bapak atau ibu mulai bekerja? Dan sampai jam berapa? 

Jawab  : Jam 07.00-12.00 lanjut jam 01.00-04.00  

Tanya  : Pernahkah anda menunda-nunda pekerjaan dan ibadah? 

Jawab  : Tidak pernah 

Tanya  : Bagaimana bapak atau ibu menyeimbangkan waktu antara bekerja dan 

ibadah? 

Jawab  : Kalau datang waktu sholat ya sholat mba 

Tanya  : Apakah bapak atau ibu selalu berusaha untuk menyisihkan penghasilan 

dari hasil bekerja, misalnya dalam bentuk tabungan untuk keperluan 

yang akan datang? 

Jawab  : Ia pasti mba nanti ada kebutuhan sewaktu-waktu kan ada simpanan 

Tanya  : Adakah kerjasama sesama rekan kerja? Kalau ada dalam bentuk apa? 

Jawab  : Bagi hasil dengan anak saya 

Tanya  : Apakah ada dorongan dari keluarga atau teman kerja ? 

Jawab  : Dari diri sendiri 

Tanya : Apakah situasi dan kondisi lingkungan tempat bapak atau ibu betani 

atau tempat tinggal anda mempengaruhi semangat bapak atau ibu 

bekerja atau ada faktor lainnya? 

Jawab  : Tidak mempengaruhi 

Tanya  : Apakah faktor usia atau ketahanan tubuh mempengaruhi semangat 

dalam bekerja(fisiologis)? 

Jawab  : Selagi sehat tidak mempengaruhi mba 

  



Informan 08 

Fokus wawancara   : Etos Kerja Petani 

Waktu Wawancara   : 12 Agustus 2020 

Jenis Wawancara   : Wawancara Semi Terstruktur 

Nama  : Nur Hadi 

Umur  : 72 Tahun 

 

Tanya : Menurut bapak dan ibu apa itu bekerja ? 

Jawab  : Bekerja itu kewajiban setiap muslim terutama untuk mencari nafkah 

Tanya  : Apa yang menjadi motivasi yang mendorong bapak atau ibu giat 

berkerja? 

Jawab  : Kebutuhan keluarga mba 

Tanya  : Jam berapa bapak atau ibu mulai bekerja? Dan sampai jam berapa? 

Jawab  : 07.00-11.00 lanjut lagi nnti jam 13.00 sampai jam 16.00 mba tapi 

kadang kalau udah selesai saya pulang lebih awal mba, kadang juga 

kalau kerjaannya belum selesai saya pulang agak telat pernah sampai 

jam 5 lewat mba 

Tanya  : Pernahkah anda menunda-nunda pekerjaan dan ibadah? 

Jawab  : Insyaallah Tidak pernah mba karna keduanya merupakan kewajiban 

Tanya  : Apakah bapak atau ibu selalu berusaha untuk menyisihkan penghasilan 

dari hasil bekerja, misalnya dalam bentuk tabungan untuk keperluan 

yang akan datang? 

Jawab  : Ada mba saya selalu simpan persediaan beras dan gabah nanti kalau 

berasnya habis, gabahnya bisa diolah menjadi beras, kadang juga 

berasnya saya jual mba untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk simpanan 

kedepannya mba 

Tanya  : Apakah bapak atau ibu puas dengan pekerjaan yang bapak atau ibu 

geluti sekarang? Bagaimana kalau ada pekerjaan yang lebih baik? 

Jawab  : Karna skill saya disini mba maka harus senantiasa bersyukur 

Tanya  : Menurut anda apakah perlu atau tidak menanamkan sikap ikhlas dalam 

bekerja? 

Jawab  : Ia mba supaya berkah 

Tanya  : Adakah kerjasama sesama rekan kerja? Kalau ada dalam bentuk apa? 

Jawab  : Tidak ada hanya pada saat menanam dan panen saja. 

Tanya  : Apakah ada dorongan dari keluarga atau teman kerja ? 

Jawab  : Dari diri sendiri karna melihat kebutuhan keluarga 

Tanya  : Apakah situasi dan kondisi lingkungan tempat bapak atau ibu betani 

atau tempat tinggal anda mempengaruhi semangat bapak atau ibu 

bekerja? 

Jawab  : Tidak berpengaruh mba 

Tanya  : Apakah faktor usia atau ketahanan tubuh mempengaruhi semangat 

dalam bekerja(fisiologis)? 

Jawab  : Tidak mempengaruhi mba selagi untuk kewajiban dan kebutuhan 

keluarga. 

Tanya  : Hal-hal apa saja yang anda lakukan untuk mengembangkan usaha 

bertani ini? 

Jawab : Lebih dirawat lagi saja mba diusahakan lebih baik lagi 



Informan 9 

Fokus wawancara   : Etos Kerja Petani 

Waktu Wawancara   : Tanggal 12 Agustus 2020  

Jenis Wawancara   : Wawancara Semi Terstruktur 

Nama  : Salama 

Umur  : 33 Tahun 

 

Tanya : Menurut bapak dan ibu apa itu bekerja ? 

Jawab  : Untukmemenuhi kebutuhan keluarga 

Tanya  : Apa yang menjadi motivasi yang mendorong bapak atau ibu giat 

berkerja? 

Jawab  : Kebutuhan keluarga mba 

Tanya  : Jam berapa bapak atau ibu mulai bekerja? Dan sampai jam berapa? 

Jawab  : Dimulai dari jam 07.00 dan istirahat sekitar jam 12 dan 1 mba kalau 

sudah dirsa lelah ya istirahat nanti pulangnya jam 17.00 

Tanya  : Pernahkah anda menunda-nunda pekerjaan dan ibadah? 

Jawab  : Pernah mba, kadang saya selesaikan dulu kerjaan baru istirahat. Karna 

kadang udah nanggung mau selesai mba 

Tanya  : Bagaimana bapak atau ibu menyeimbangkan waktu antara bekerja dan 

ibadah? 

Jawab  : Kadang saya tepat waktu kadang nda mba, karna biasanya kalau 

kerjaannya udah nanggung saya selesaikan dulu kerjaan baru solat dan 

istirahat. 

Tanya  : Apakah bapak atau ibu selalu berusaha untuk menyisihkan penghasilan 

dari hasil bekerja, misalnya dalam bentuk tabungan untuk keperluan 

yang akan datang? 

Jawab  : Ia, dalam bentuk uang dan pangan. Pangannya ya beras dan gabah mba. 

Tanya  : Apakah bapak atau ibu puas dengan pekerjaan yang bapak atau ibu 

geluti sekarang? Bagaimana kalau ada pekerjaan yang lebih baik? 

Jawab  : Insyaallah saya bersyukur 

Tanya  : Adakah kerjasama sesama rekan kerja? Kalau ada dalam bentuk apa? 

Jawab  : Tidak ada mba hanya pada saat panen dan tanam saja 

Tanya  : Apakah ada dorongan dari keluarga atau teman kerja ? 

Jawab : Dari dalam hati nurani 

Tanya  : Apakah situasi dan kondisi lingkungan tempat bapak atau ibu betani 

atau tempat tinggal anda mempengaruhi semangat bapak atau ibu 

bekerja? 

Jawab : Tidak berpengaruh mba 

Tanya  : Apakah faktor usia atau ketahanan tubuh mempengaruhi semangat 

dalam bekerja(fisiologis)? 

Jawab  : Tidak selagi masih ada tanggungan keluarga maka harus tetap semangat 

Tanya  : Hal-hal apa saja yang anda lakukan untuk mengembangkan usaha 

bertani ini? 

Jawab  : Pemeliharaan lebih rutin lagi mba 

Tanya  : Apa saja yang anda siapkan untuk mengadapi masalah yang akan ada 

kedepanya misalnya perubahan iklim? 

Jawab  : Sumur bor 



Informan 10 

Fokus wawancara  : Etos Kerja Petani 

Waktu Wawancara   : 12 Agustus 2020 

Jenis Wawancara   : Wawancara Semi Terstruktur 

Nama  : Muhkiman 

Umur  : 37 Tahun 

 

Tanya  : Menurut bapak dan ibu apa itu bekerja ? 

Jawab  : Untuk memenuhi kebutuhan keluarga 

Tanya  : Apa yang menjadi motivasi yang mendorong bapak atau ibu giat 

berkerja? 

Jawab  : Dorongan kebutuhan keluarga 

Tanya  : Jam berapa bapak atau ibu mulai bekerja? Dan sampai jam berapa? 

Jawab  : Dorongan kebutuhan keluarga 

Tanya  : Apakah bapak/ibu menerapkan perencanaan mengelola waktu dalam 

keseharian anda? 

Jawab  : Ia mba harus dipatok memang jam berapa mulai bekerja 

Tanya  : Pernahkah anda menunda-nunda pekerjaan dan ibadah? 

Jawab  : Insyaallah tidak pernah mba 

Tanya  : Bagaimana bapak atau ibu menyeimbangkan waktu antara bekerja dan 

ibadah? 

Jawab  : Kalau sudah datang waktu solat berhenti sejenak untuk shalat 

Tanya  : Apakah bapak atau ibu selalu berusaha untuk menyisihkan penghasilan 

dari hasil bekerja, misalnya dalam bentuk tabungan untuk keperluan 

yang akan datang? 

Jawab  : Ia dalam bentuk uang dan beras 

Tanya  : Apakah bapak atau ibu puas dengan pekerjaan yang bapak atau ibu 

geluti sekarang? Bagaimana kalau ada pekerjaan yang lebih baik? 

Jawab  : Skil sudah dibidang pertanian mba 

Tanya  : Menurut anda apakah perlu atau tidak menanamkan sikap ikhlas dalam 

bekerja? 

Jawab  : Ia perlu mba 

Tanya  : Apakah ada dorongan dari keluarga atau teman kerja ? 

Jawab  : Hati nurani 

Tanya  : Apakah faktor usia atau ketahanan tubuh mempengaruhi semangat 

dalam bekerja(fisiologis)? 

Jawab  : Selagi sehat tidak mempengaruhi mba 

Tanya  : Hal-hal apa saja yang anda lakukan untuk mengembangkan usaha 

bertani ini? 

Jawab  : Perawatan supaya lebih baik lagi 

Tanya  : Apa saja yang anda siapkan untuk mengadapi masalah yang akan ada 

kedepanya misalnya perubahan iklim? 

Jawab  : Sumur bor 

  



Informan 11 

Fokus wawancara  : Etos Kerja Petani 

Waktu Wawancara   : 12 Agustus 2020 

Jenis Wawancara   : Wawancara Semi Terstruktur 

Nama  : Raswan 

Umur  : 39 Tahun 

 

Tanya  : Menurut bapak dan ibu apa itu bekerja ? 

Jawab  : Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga 

Tanya  : Apa yang menjadi motivasi yang mendorong bapak atau ibu giat 

berkerja? 

Jawab  : Kebutuhan Keluarga 

Tanya  : Apakah bapak atau ibu memiliki pekerjaan sampingan ?  

Jawab  : Sebagai Tukang 

Tanya  : Jam berapa bapak atau ibu mulai bekerja? Dan sampai jam berapa? 

Jawab  : mulai dari jam 07.00 – 11.00 Lanjut jam 13.00-17.00 

Tanya  : Pernahkah anda menunda-nunda pekerjaan dan ibadah? 

Jawab  : Insyaallah tidak pernah 

Tanya  : Bagaimana bapak atau ibu menyeimbangkan waktu antara bekerja dan 

ibadah? 

Jawab  : Menempatkan pada tempatnya, kalau ya kerja ibadah ya ibadah mba 

Tanya  : Apakah bapak atau ibu selalu berusaha untuk menyisihkan penghasilan 

dari hasil bekerja, misalnya dalam bentuk tabungan untuk keperluan 

yang akan datang? 

Jawab  : Ia, dalam bentuk  beras dan uang dan gabah, uang didapat setelah 

menjual gabah 

Tanya  : Apakah bapak atau ibu puas dengan pekerjaan yang bapak atau ibu 

geluti sekarang? Bagaimana kalau ada pekerjaan yang lebih baik? 

Jawab  : Bersyukur 

Tanya  : Adakah kerjasama sesama rekan kerja? Kalau ada dalam bentuk apa? 

Jawab  : Bagi hasil saya sebagai petani pengolala 

Tanya  : Apakah ada dorongan dari keluarga atau teman kerja ? 

Jawab  : Dari hati nurani 

Tanya  : Apakah faktor usia atau ketahanan tubuh mempengaruhi semangat 

dalam bekerja(fisiologis)? 

Jawab  : Selagi, gak sakit dan sehat mba tetap bekerja kecuali sakit baru gak bisa 

dipaksakan. 

Tanya  : Hal-hal apa saja yang anda lakukan untuk mengembangkan usaha 

bertani ini? 

Jawab  : Pemeliharaan lebih rutin lagi dan belajar dari kesalahan yang lalu 

Tanya  : Apa saja yang anda siapkan untuk mengadapi masalah yang akan ada 

kedepanya misalnya perubahan iklim? 

Jawab  : Sumur bor 

Tanya  : Bagaimana cara anda meningkatkan hasil pertanian ? 

Jawab :Perawatan lebih rajin lagi atau belajar dan kesalahan yang lalu. 

 

 

 



Informan 12 

Fokus wawancara   : Etos Kerja Petani 

Waktu Wawancara   : 12 Agustus 2020 

Jenis Wawancara   : Wawancara Semi Terstruktur 

Nama  : Sansumarto 

Umur  : 73 Tahun 

 

Tanya : Menurut bapak dan ibu apa itu bekerja ? 

Jawab  : Ya untuk mencari keberkahan dan untuk mencukupi kebutuhan hidup 

Tanya  : Apa yang menjadi motivasi yang mendorong bapak atau ibu giat 

berkerja? 

Jawab  : Kebutuhan Hidup 

Tanya  : Jam berapa bapak atau ibu mulai bekerja? Dan sampai jam berapa? 

Jawab  : 07.00-11.00 lanjut jam 13.00-17.00 

Tanya  : Apakah bapak/ibu menerapkan perencanaan mengelola waktu dalam 

keseharian anda? 

Jawab  : Ia itu sudah masuk di kebiasaan mba tanpa diingatkan jam segini dan 

segitusudah tau harus ngapain 

Tanya  : Pernahkah anda menunda-nunda pekerjaan dan ibadah? 

Jawab  : tidakmba karena percuma kerja kalau tidakibadah 

Tanya  : Bagaimana bapak atau ibu menyeimbangkan waktu antara bekerja dan 

ibadah? 

Jawab  : Jam istirahat pagi dan sholat setelah itu jam 1 lanjut kerja 

Tanya  : Apakah bapak atau ibu puas dengan pekerjaan yang bapak atau ibu 

geluti sekarang? Bagaimana kalau ada pekerjaan yang lebih baik? 

Jawab  : Insyallah bersyukur 

Tanya  : Menurut anda apakah perlu atau tidak menanamkan sikap ikhlas dalam 

bekerja? 

Jawab  : Ia, tentu karena segala sesuatu haru disyukuri dan di jalan dengan kacau 

Tanya  : Adakah kerjasama sesama rekan kerja? Kalau ada dalam bentuk apa? 

Jawab  : Tidakada hanya pada saat panen saja sewa mesin panen dan pada saat 

menanam 

Tanya  : Apakah situasi dan kondisi lingkungan tempat bapak atau ibu betani 

atau tempat tinggal anda mempengaruhi semangat bapak atau ibu 

bekerja? 

Jawab  : Tidakmempengaruhi besar bagaimanapun harus tetap dijalani 

Tanya  : Apakah faktor usia atau ketahanan tubuh mempengaruhi semangat 

dalam bekerja(fisiologis)? 

Jawab  : Semangat sih semangat mba tapi kalau pas kurang sehat nda bisa di 

paksa 

Tanya  : Hal-hal apa saja yang anda lakukan untuk mengembangkan usaha 

bertani ini? 

Jawab  : Dengan cara melakukan perawatan lebih rutin lagi 

Tanya  : Apa saja yang anda siapkan untuk mengadapi masalah yang akan ada 

kedepanya misalnya perubahan iklim? 

Jawab  : Sumur bor 

Tanya  : Bagaimana cara anda meningkatkan hasil pertanian ? 

Jawab  : Lebih dirawat lagi tanamannya supaya lebih baik kedepannya.  



Informan 13 

Fokus wawancara  : Etos Kerja Petani 

Waktu Wawancara   : 23 Agustus 2020 

Jenis Wawancara   : Wawancara Semi Terstruktur 

Nama  : Nik Suratno 

Umur  : 37 Tahun 

 

Tanya  : Menurut bapak dan ibu apa itu bekerja ? 

Jawab  : Untuk mencukupi kebutuhan keluarga 

Tanya  : Apa yang menjadi motivasi yang mendorong bapak atau ibu giat 

berkerja? 

Jawab  : Kebutuhan keluarga 

Tanya  : Apakah bapak atau ibu memiliki pekerjaan sampingan ?  

Jawab  : Tidak ada 

Tanya  : Jam berapa bapak atau ibu mulai bekerja? Dan sampai jam berapa? 

Jawab  : mulai jam 07.00-11.00 setelah istirahat mulai kembali jam 13.00-

17.00 

Tanya  : Apakah bapak/ibu menerapkan perencanaan mengelola waktu dalam 

keseharian anda? 

Jawab  : Ia 

Tanya  : Pernahkah anda menunda-nunda pekerjaan dan ibadah? 

Jawab  : Insyaallah tidak pernah 

Tanya  : Bagaimana bapak atau ibu menyeimbangkan waktu antara bekerja dan 

ibadah? 

Jawab  : Disesuaikan aja mba. Kerja pas waktu kapan ibadah pas waktu kapan 

Tanya  : Apakah bapak atau ibu selalu berusaha untuk menyisihkan penghasilan 

dari hasil bekerja, misalnya dalam bentuk tabungan untuk keperluan 

yang akan datang? 

Jawab  : Uang beras dan gabah 

Tanya  : Apakah bapak atau ibu puas dengan pekerjaan yang bapak atau ibu 

geluti sekarang? Bagaimana kalau ada pekerjaan yang lebih baik? 

Jawab  : Insyaallah bersyukur 

Tanya  : Apakah bapak atau ibu termasuk orang yang suka merencanakan masa 

depan supaya lebih baik lagi? Bagaimana caranya? 

Jawab  : Belajar dari kesalahan yang lalu 

Tanya  : Apakah ada dorongan dari keluarga atau teman kerja ? 

Jawab  : Hati nurani 

Tanya  : Apakah faktor usia atau ketahanan tubuh mempengaruhi semangat 

dalam bekerja(fisiologis)? 

Jawab  : Tidak mba, selagi masih sehat 

Tanya  : Hal-hal apa saja yang anda lakukan untuk mengembangkan usaha 

bertani ini? 

Jawab  : Dengan cara melakukan perawatan lebih rutin 

Tanya : Apa saja yang anda siapkan untuk mengadapi masalah yang akan ada 

kedepanya misalnya perubahan iklim? 

Jawab : Sumur bor 



Informan 14 

Fokus wawancara  : Etos Kerja Petani 

Waktu Wawancara   : 12 Agustus 2020 

Jenis Wawancara   : Wawancara Semi Terstruktur 

Nama  : Siaman 

Umur  : 70 Tahun 

 

Tanya : Menurut bapak dan ibu apa itu bekerja ? 

Jawab  : Bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga 

Tanya  : Apa yang menjadi motivasi yang mendorong bapak atau ibu giat 

berkerja? 

Jawab  : Kebutuhan keluarga 

Tanya  : Apakah bapak atau ibu memiliki pekerjaan sampingan ?  

Jawab  : Tidak 

Tanya  : Jam berapa bapak atau ibu mulai bekerja? Dan sampai jam berapa? 

Jawab  : 07.00-11.00 lanjut jam 13.00-17.00 

Tanya  : Pernahkah anda menunda-nunda pekerjaan dan ibadah? 

Jawab  : Tidak pernah kalau datang waktu solat istirahat pulang dan solat dulu 

mba nanti jam 13.00 lanjut lagi, sampe jam 17.00 

Tanya  : Bagaimana bapak atau ibu menyeimbangkan waktu antara bekerja dan 

ibadah? 

Jawab  : Kalau waktu kerja yaa kerja waktu sholat ya sholat 

Tanya  : Apakah bapak atau ibu selalu berusaha untuk menyisihkan penghasilan 

dari hasil bekerja, misalnya dalam bentuk tabungan untuk keperluan 

yang akan datang? 

Jawab  : Ia dalam bentuk uang beras dan gabah 

Tanya  : Apakah bapak atau ibu puas dengan pekerjaan yang bapak atau ibu 

geluti sekarang? Bagaimana kalau ada pekerjaan yang lebih baik? 

Jawab  : Insyaallah bersyukur 

Tanya  : Menurut anda apakah perlu atau tidak menanamkan sikap ikhlas dalam 

bekerja? 

Jawab  : Perlu biar berkah 

Tanya  : Apakah ada dorongan dari keluarga atau teman kerja ? 

Jawab  : Hati nurani 

Tanya  : Apakah situasi dan kondisi lingkungan tempat bapak atau ibu betani 

atau tempat tinggal anda mempengaruhi semangat bapak atau ibu 

bekerja atau ada faktor lainnya? 

Jawab  : Tidak mempengaruhi 

Tanya  : Apakah faktor usia atau ketahanan tubuh mempengaruhi semangat 

dalam bekerja(fisiologis)? 

Jawab  : Kalau dari segi usia tidakberpengaruhi mba,masih tetap semangat selagi 

sehat 

Tanya  : Hal-hal apa saja yang anda lakukan untuk mengembangkan usaha 

bertani ini? 

Jawab  : Dengan melakukan perawatan lebih rutin 

  

 



Informan 15 

Fokus wawancara  : Etos Kerja Petani 

Waktu Wawancara   : 23 Agustus 2020 

Jenis Wawancara   : Wawancara Semi Terstruktur 

Nama  : Khodirun 

Umur  : 41 Tahun 

 

Tanya  : Menurut bapak dan ibu apa itu bekerja ? 

Jawab  : bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari 

Tanya  : Apa yang menjadi motivasi yang mendorong bapak atau ibu giat 

berkerja? 

Jawab  : Kebutuhan keluarga 

Tanya  : Sudah berapa lama bapak atau ibu bekerja sebagai petani? 

Jawab  : 15 tahun 

Tanya  : Apakah bapak atau ibu memiliki pekerjaan sampingan ?  

Jawab  : Buruh tukang 

Tanya  : Jam berapa bapak atau ibu mulai bekerja? Dan sampai jam berapa? 

Jawab  : 07.00-11.00 nanti lanjut lagi jam 13.00-17.00 

Tanya  : Bagaimana kebiasaan bapak atau ibu dalam mengatur segala sesuatu 

agar bisa disiplin dalam bekerja? 

Jawab  : Dengan cara tepat waktu 

Tanya  : Apakah bapak atau ibu selalu berusaha untuk menyisihkan penghasilan 

dari hasil bekerja, misalnya dalam bentuk tabungan untuk keperluan 

yang akan datang? 

Jawab  : Ia 

Tanya  : Apakah bapak atau ibu puas dengan pekerjaan yang bapak atau ibu 

geluti sekarang? Bagaimana kalau ada pekerjaan yang lebih baik? 

Jawab  : Alhamdulillah puas 

Tanya  : Adakah kerjasama sesama rekan kerja? Kalau ada dalam bentuk apa? 

Jawab  : Kerja sama dengan bapak saya dalam mengelola sawah, nanti hasilnya 

dibagi 2 

Tanya  : Apakah bapak atau ibu termasuk orang yang suka merencanakan masa 

depan supaya lebih baik lagi? Bagaimana caranya? 

Jawab  : Nabung dikit-dikit untuk biaya sekolah anak 

Tanya  : Apakah ada dorongan dari keluarga atau teman kerja ? 

Jawab  : Dari diri sendiri 

Tanya  : Apakah situasi dan kondisi lingkungan tempat bapak atau ibu betani 

atau tempat tinggal anda mempengaruhi semangat bapak atau ibu 

bekerja? 

Jawab  : Tidak mempengaruhi 

Tanya : Apakah faktor usia atau ketahanan tubuh mempengaruhi semangat 

dalam bekerja(fisiologis)? 

Jawab : Kalau sehat ya kerja 

Tanya  : Hal-hal apa saja yang anda lakukan untuk mengembangkan usaha 

bertani ini? 

Jawab : Perawatan lebih rutin 

 



Informan 16 

Fokus wawancara  : Etos Kerja Petani 

Waktu Wawancara   : 23 Agustus 2020 

Jenis Wawancara   : Wawancara Semi Terstruktur 

Nama  : Aminudin 

Umur  : 70 Tahun 

 

Tanya  : Menurut bapak dan ibu apa itu bekerja ? 

Jawab  : Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Tanya  : Sudah berapa lama menjadi petani? 

Jawab  : Kebutuhan keluarga 

Tanya  : Sudah berapa lama bapak atau ibu bekerja sebagai petani? 

Jawab  : 20 tahun 

Tanya  : Apakah bapak memiliki pekerjaan sampingan selain petani ?  

Jawab  : Ada, sebagai Tukang sayur 

Tanya  : Jam berapa bapak atau ibu mulai bekerja? Dan sampai jam berapa? 

Jawab  : 07.00-11.00 nanti lanjut lagi jam 13.00-17.00 

Tanya  : Bagaimana kebiasaan bapak atau ibu dalam mengatur segala sesuatu 

agar bisa disiplin dalam bekerja? 

Jawab  : Dengan cara tepat waktu 

Tanya  : Apakah bapak atau ibu selalu berusaha untuk menyisihkan penghasilan 

dari hasil bekerja, misalnya dalam bentuk tabungan untuk keperluan 

yang akan datang? 

Jawab  : Ia 

Tanya  : Apakah bapak atau ibu puas dengan pekerjaan yang bapak atau ibu 

geluti sekarang? Bagaimana kalau ada pekerjaan yang lebih baik? 

Jawab  : Alhamdulillah puas 

Tanya  : Adakah kerjasama sesama rekan kerja? Kalau ada dalam bentuk apa? 

Jawab  : Tidak Ada. 

Tanya  : Apakah bapak atau ibu termasuk orang yang suka merencanakan masa 

depan supaya lebih baik lagi? Bagaimana caranya? 

Jawab  : Menabung sedikit-sedikit untuk keperluan di masa depan 

Tanya  : Apakah ada dorongan dari keluarga atau teman kerja ? 

Jawab  : Dari diri sendiri 

Tanya  : Apakah situasi dan kondisi lingkungan tempat bapak atau ibu betani 

atau tempat tinggal anda mempengaruhi semangat bapak atau ibu 

bekerja? 

Jawab  : Tidak mempengaruhi 

Tanya : Apakah faktor usia atau ketahanan tubuh mempengaruhi semangat 

dalam bekerja(fisiologis)? 

Jawab : Kalau sehat ya kerja 

Tanya  : Hal-hal apa saja yang anda lakukan untuk mengembangkan usaha 

bertani ini? 

Jawab : Perawatan lebih rutin 

  



Gambar 3: Wawancara bersama Bapak Sudiyo( 

Petani Padi ) 

DOKUMENTASI KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
Gambar 2: Wawancara bersama Bapak 

Sulaeman ( Petani Padi ) 

Gambar 1: Wawancara bersama Bapak 

Kasim ( Petani Padi )      

Gambar 4: Wawancara bersama 

BapakDjuhaeni Mahmudin ( Petani Padi ) 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 8:  Kegiatan Petani Padi 

Gambar 7: Keadaan Sawah 

Gambar 6: Keadaan Sawah 

Gambar 9: Wawancara bersama Bapak 

Khodirun ( Petani Padi ) 
Gambar 5 Kegiatan Memanen 







 

 

  



 



 



  



  



 



  



  



 



  



  



 


