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LAMPIRAN I PEDOMAN WAWANCARA 

Panduan Wawancara Pemilik Usaha Dodol Labu di Desa 

Poanaha Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe 

1. Ucapan terimaksih kepada informan atas kesediaannya di 

wawancarai. 

2. Perkenalkan diri dan jelaskan topik wawancara serta tujuan 

wawancara dilakukakan. 

3. Jelaskan bahwa informan bebas menyampaikan pendapat, 

pengalaman, harapan, atau saran yang berkaitan dengan topik 

wawancara.  

4. Catat seluruh pembicaraan. 

5. Mintalah waktu lain jika informan hanya memiliki waktu yang 

terbatas saat itu. 

Data Umum 

Nama Informan : 

Nama Usaha :  

Produk : 

Tangga Wawancara:  

Pertanyaan Wawancara Kepada Pemilik Usaha 

1. Mulai kapan anda memulai usaha ini? 

2. Berapa jumlah anggota karyawan? 

3. Berapa modal untuk mendirikan usaha ini? 

4. Mengapa anda memilih usaha ini? 

5. Berapa harga produk yang anda jual? 

6. Bagaimana cara anda untuk memasarkan produk anda? 

7.  Jenis media sosial apa saja yang anda gunakan untuk 

mempromosikan produk anda? 

8.  Menurut anda bagaimana agar produk anda dikenal banyak 

orang/masyarakat luas? 

9.    Apakah menurut anda usaha anda sudah berkembang?  

10. Bagaimana cara anda untuk pengembangan usaha anda ? 

11. Kendala apa yang pernah anda alami pada usaha ini?  

12. Apa harapan anda untuk usaha ini?  
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Wawancara Kepada Anggota Karyawan  

1. Sejak kapan anda mulai bekerja disini? 

2. Berapa penghasilan yang anda dapatkan dalam 1 bulan? 

3. Apakah anda ikut memasarkan produk ini? 

4. Apakah pendapatan yang anda terima bisa membantu 

kebutuhan keluarga anda? 
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LAMPIRAN II DOKUMENTASI 

 Penyerahan Surat Izin 

Penelitian bersama Pemilik 

Usaha Dodol  

Labu Ibu Kusnawati                        

 

 Wawancara bersama pemilik 

usaha dodol labu Ibu 

Kusnawati 

 

 

 

 Wawancara bersama anggota 

Karyawan Usaha Dodol Labu 

Bapak Ferli 
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Wawancara bersama anggota 

karyawan usaha dodol  labu Ibu 

Rahma 

 

 

 

 

 

Ikut berpartipasi dalam 

pembukusan dodol labu bersama 

Ibu Rahma 

 

 

 

 

 

 

 

  Proses pendinginan Dodol Labu 
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 Dodol Labu siap untuk dijual  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dodol Original siap untuk 

dijual 
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