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INSTRUMEN PENELITIAN TESIS 

Nama : Julia Peratenna 

NIM : 752011018 

 

 

 

 

 

I. Bentuk dan sifat Wawancara : 

 Tulisan tesis ini salah satu teknik  pengumpulan data dengan  wawancara. 

Untuk membantu wawancara, disusun sejumlah pertanyaan sebagai pedoman 

wawancara. Pertanyaan-pertanyaan dalam pedoman wawancara dibawah ini 

merupakan panduan umum, dalam arti akan ada pengembangan pertanyaan di 

lapangan sesuai dengan data yang diperoleh dari informan selama wawancara. 

 

II. Informan : 

Informan kunci dalam penelitian ini, terdiri dari : 

 Penjual sayur gendong di Pasar pagi salatiga.  

IV. Pertanyaan dalam wawancara dengan Penjual sayur gendong 

1. Siapakah nama ibu  ? 

2. Berapakah umur ibu? 

3. Apakah ibu sudah berkeluarga? 

4. Apakah suami ibu bekerja ? 

5. Apa pekerjaan suami ibu? 

6. Berapa jumlah anak-anak ibu ? 

7. Apakah ibu dulu bersekolah dan tamatan apa? 

8. Apa tamatan sekolah anak-anak ibu ? 

9. Mengapa ibu memilih jadi penjual sayur gendong ? 

10. Berapa tahun sudah ibu berjualan sayur bakul gendong ini ? 

11. Apakah tidak ada pekerjaan yang lain ? 

12. Dimana Ibu mengambil bahan jualan ibu ini ? 
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13. Kemana rute perjalanan penjualan sayur  ibu ini ? 

14.  Dari mana modal jualan ibu ini ? 

15. Berapa keuntungan jualan ibu dalam per hari.. ? 

16. Apakah mencukupi membantu ekonomi keluarga terlebih menyekolahkan anak-

anak ibu  sampai ke perguruan tinggi ? 

17. Apakah ibu senang dan  bahagia dalam melakukan kegiatan berjualan ini ? 

18. Apakah ibu mensyukuri pekerjaan ini? Mengapa? 

19. Apakah ibu rajin melakukan ajaran agama ibu ? 

20. Apakah idu mengenal istilah narima ing pandum? 

21. Apakah ibu melakukan narima ing pandum dalam menjalani kehidupan ini ? 

22. Apakah ibu juga mengajarkan narima ing pandum kepada anak-anak di rumah ? 

23. Mengapa? 

24. Apakah itu diajarkan oleh orang tua ibu ? 

25. Bagaimana jika ibu tidak melakukan narima ing pandum ? 

26. Apakah ibu melihat hidup ini karena dari takdir Tuhan dan tidak dapat diubah lagi 

? 

27. Jika ya mengapa ? 

28. Menurut ibu sejak kapan orang Jawa memiliki konsep narima ing pandum ? 

29. Apa arti narima ing pandum menurut ibu? 

30. Siapa yang memakai narima ing pandum ? 

31. Apakah narima ing pandum itu sama dengan takdir? 

32. Apakah fungsi narima ing pandum dalam kehidupan Jawa? 
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33. Apakah Dalam keluarga Jawa  narima ing pandum menjadi pengajaran dan di 

praktekkan? 

34.  Apakah narima ing pandum itu hanya untuk perempuan? 

35.  Menurut saudara narima ing pandum terkait dengan bersyukur? 

36. Jika Ya mengapa ? 

37. Jika  tidak mengapa ?   

38. Apa saja peran positip jika melakukan narima ing pandum? 

39. Menurut saudara pada saat apa saja narima ing pandum dilakukan?  

40. Jika narima ing pandum berperan dalam diri saudara sejauh apa maknanya 

selama ini. ? 41.Kegiatan apa saja yang mendukung narima ing pandum? 

42.Siapa saja yang berperan dalam  narima ing pandum? 

43.Apa saja yang terjadi jika seseorang tidak narima ing pandum dalam 

hidupnya? 

44.Sebaliknya apa saya yang terjadi jika seseorang melakukan narima ing pandum 

dalam hidupnya? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


