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LAMPIRAN 1 

Berita Acara Bimbingan 
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Lampiran 2 

Surat Keterangan Bebas Plagiasi 
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Lampiran 4 
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Lampiran 5 
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Lampiran 6 
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Lampiran 8 

Hasil Wawancara 

Informan : Bapak Noto 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Sudah berapa lama anda menekuni 
profesi sebagai petani ? 

”.. dari umur 23 sampe sekarang..” 

2. Proses tanam sampai dengan panen 

menggunakan tenaga kerja apa ? 

“..cari buruh orang, satu orang itu 

harganya 55..” 

3. Apakah ada kriteria dalam memilih 

buruh tani ? 

“..yo gak ono syarat e, yowes iku mau 

wonge iku gelem isok, wonge di tari 

sampean gelem ta tumut tanem kesah 

nggen kulo? regane iku yo ku mau 

wong siji iku 55, kalau ada orang 

ngaggur yang tandur yang bisa 

tandur, ben orang itu due kerjaan 

dapat penghasilan, ndelek seng iso 

ndaut, nek wong lanang ndaut nek 

wong wedok tanem..” 

4. Kendala apa saja yang sering 

dihadapi ? 

“..nah seng menyebabkan rugi 

kendalae iku hama wereng, ada hama 

tikus, nah iku harus pakai obat, obat  

e juga larang, terus pakai plastik yo 

pakai obat nanggulangine iku, wes 

plastike yo larang, obat e yo larang, 

yo jelas pasti biaya enambah..” 

5. Apakah hasil panen biasanya 

dijual semua ? 

“..Ada yang dijual ada yang pake 

sendiri dirumah, yo onok seng didiol 

onok seng disimpen dewe nang omah, 

disimpen digae khusus kanggo 

dewe..” 

6. Jika dijual apakah bisa 

mendapatkan Pendapatan ? 

.kangelan, gak iso nutupi modal, akeh 

kurang e, nek wes kenek wereng hama 

tikus iku tambah nemen, nek gak ono 

penyakit yo wis mirip mirip wae 
antara biaya karo hasil e iku..” 
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Lampiran 9 

Hasil Wawancara 

Informan : Bapak Haji Syakur 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Proses tanam sampai dengan panen 

menggunakan tenaga kerja apa ? 

“..sebagian nganggo alat sebagian 

nganggo buruh tani, soale lek digawe 

nganggo alat kabeh kan sakno koyok 

wong seng kelas kebawah, koyok 

wong perekonomiane kurang mampu, 

engko lek digae mesin kabeh kan 

kurang etis, kok kabeh kok digae 

tenaga mesin kabeh kan sakno seng 

kelas kurang mampu, ngebantuopo 
seng digawe nyekolahno anak e..” 

2. Apakah ada kriteria dalam memilih 

buruh tani ? 

“..nek ngunu iku yowes gak ono, seng 

penting wong wedok iku yomampu 
tandur..” 

3. Kendala apa saja yang sering 

dihadapi ? 

“..Akeh kendala e, koyok contohne 

hama penyakit, hama wereng koyok 

tahun wingi terus tikus, penyakit 

jamur, penyakit mentek..” 

4. Upaya anda untuk menangani 
kendala tersebut ? 

“..nek tikus diberantas rame-rame ..” 

5. Apakah modal bertambah 

mempengaruhi keuntungan? 

“..yo mempengaruhi, jane hasile 

misale 1 ton trus dipotong biaya 

tanam, obat, pupuk, yo mesti, engko 

biaya mesti berkurang, Cuma yo  

wong tani gak mungkin terus kapok, 

titik akeh yo mesti diterimo, wong iku 

yo coro tradisine wong tani, yoobat 

digae mbrantas cek gak sampek 

entek..” 

6. Apakah hasil panen biasanya dijual 

semua ? 

“..yo ono seng didol ono seng 

dipangan dewe, nek dijual kabehopo 

seng ate dipangan ? lak gak 

mangan..” 

7. Apakah hasil bertani bisa 

mencukupi keluarga ? 

“..Yo insya Allah hasil e cukup digae 
keluarga, nek tambak e ombo yo 

luweh hasile..” 

8 Keuntungan menurut anda itu 

seperti apa ? 

“..yo keuntungan kan coro waktu 

tanam misale harga sak mene wayahe 

panen harga e mundak kan iso 

nyukupi wong tani nek onok gabah 

mudun yo gak sampek onok 

keuntungan yo iso nihil, tapikapan 
gabah e larang yo oleh keuntungan..” 
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Lampiran 10 

Hasil Wawancara 

Informan : Ibu Hj. Samuah 
 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Proses tanam sampai dengan panen 
menggunakan tenaga kerja apa ? 

“..nggawe buruh tani..” 

2. Apakah ada kriteria dalam memilih 
buruh tani ? 

“..Pokok e iso nandur iso mbubut 
ngunu ae..” 

3. Kendala apa saja yang sering 
dihadapi ? 

“.. Hama tikus, hama burung..” 

4. Upaya anda untuk menangani 
kendala tersebut ? 

“..Diracun nak, diplastik i..” 

5. Apakah upaya yang dilakukan 
mempengaruhi modal ? 

“..obat e larang, iku ne yo larang 
plastik, yo mesti biaya e nambah..” 

6. Apakah hasil panen biasanya dijual 
semua ? 

“..yo dijual yo dimakan sendiri..” 

7. Apakah hasil bertani bisa 

mencukupi keluarga ? 

“..ya bisa tapi ya ambek kerjo liyo 
duek teko njobo ga petani iku tok, 

ambi ndelek ndelek nak njobo..” 

8. Keuntungan menurut anda itu 

seperti apa ? 

“..minggani lak sakingane gak tuku 

sawahe dewe yo bondo e akeh tapi yo 

separuh ngunu bati e, keuntungane 

mesti ono, nek gak ono yo gak tani 

nak, tek hama tikuse seng nemen lekas 

ngunu entek, tandur mane, mbaleni 

mane, ngawe weneh wae bolak balik 

peng 3, kenek banyu kelem, ngicir 

mane, onok seng dipangan manuk, 

tikus entek bersih..” 
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Lampiran 11 

Hasil Wawancara 

Informan : Bapak M. Jaini 
 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Sudah berapa lama anda menekuni 
profesi sebagai petani ? 

“..sudah 15 tahun..” 

2. Proses tanam sampai dengan panen 
menggunakan tenaga kerja apa ? 

“..pakai manual, ada yang pake 
mesin..” 

3. Apakah ada kriteria dalam 

memilih buruh tani? 

“..gak ada syaratnya seng penting 

bisa nandur itu bibit pari, yang 

diutamakan orang desa sendiri, 

karena banyak perempuanyang 
nganggur dirumah..” 

4. Mengapa mengutamakan warga 

desa ? 

“..karena banyak perempuan yang 

nganggur dirumah, membuka 

lapangan pekerjaan, gak nang pabrik 

saja..” 

5. Apakah hasil panen selalu banyak ? “..ya kadang-kadang kalo nggak ada 

hama ya banyak, kalo ada hama ya 50 

persen..” 

6. Upaya anda untuk menangani 

kendala tersebut? 

“..mulai bikin bibit padi, kalo kata 

orang jawa itu nampek, buat pimihan 

itu sudah dikasih obat, yang paling 

bahaya itu hama tikus hama 

wereng..” 

7. Apakah upaya yang dilakukan 

mempengaruhi modal ? 

“..wah biaya e tambah tinggi, plastik 

e mahal, skerang obat juga mahal, 

petani itu akhir-akhir ini itu banyak 

rugi, tenaga kerja e ae mundak 

terus..” 

8. Apakah hasil panen biasanya dijual 

semua ? 

“..kalo hasilnya banyak dijual 

separuh buat nambah modal atau 

bayar hutang, yang separuhbuat 

simpen dirumah dimakan..” 
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Lampiran 12 

Hasil Wawancara 

Informan : Bapak Sadeli 
 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Sudah berapa lama anda menekuni 
profesi sebagai petani ? 

“..wah ya bujang dulu sampai 
sekarang..” 

2. Proses tanam sampai dengan panen 

menggunakan tenaga kerja buruh 

tani atau alat ? 

“..ya buruh tani, ndaut kan butuhno 

wonga tani, tandur mbutuhno tani, 

kan gaiso diawake dewe gaiso 

pribadi..” 

3. Kendala apa saja yang sering 
dihadapi ? 

“..kendala iku ya wereng ya walang 
ya burung..” 

4. Upaya anda untuk menangani 
kendala tersebut ? 

“..sulit, ya obat ya setrum ya iya, 
plastik ya iya..” 

5. Apakah upaya yang dilakukan 
mempengaruhi modal ? 

“..wah kemungkinan ndak bisa nutupi 
modal..” 

6. Apakah hasil panen biasanya dijual 

semua ? 

“..gak dijual semua, dibuat makan, 
kalo ada lebihan ya dijual, 

dikembalikan ke pertanianlagi..” 

7. Jika dijual apakah bisa 

mendapatkan untung? 

“kemungkinan ndak ada bati, lebih 

besar modalnya dari 

pada keuntungannya, kalo gini 

insyaAllah menurun, pertanian padi 

loh,ngawe weneh ae tiga kali empat 

kali dimakan tikus dimakan tikus..” 

8. Apakah hasil bertani  bisa 

mencukupi  keluarga bisa dapat 
untung apa ndak? 

“..bisa bati tapi meripit, pupuk itu 

lebih mahal dipada gabahnya..” 

9. Pendapatan/bati pertanian itu apa ? “..kalau padi untung itu tidak 
seberapa, untunge meripit cuma 

sedikit..” 
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Lampiran 13 

Berita Acara Sidang Skripsi 

 
 


