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Lampiran 1. Pedoman Observasi 
 

PEDOMAN OBSERVASI 
 
No Waktu Tempat Obyek Pengamatan 
1. Pra 

Penelitian 
Wilayah Desa 
Klopodhuwur 
secara umum 

Kondisi fisik desa, letak 
pemukiman Masyarakat Samin, 

2. Minggu ke-
3 bulan Juli 

Pemukiman 
Masyarakat 
Samin  

Kondisi fisik desa ( kondisi 
infrastruktur, kondisi lahan 
pertanian, kondisi perumahan, 
kondisi lingkungan)  

3. Minggu ke-
4 bulan Juli-

Oktober 

Rumah Tangga 
Masyarakat 

Samin  

Kondisi rumah, fasilitas rumah, 
pola dan aktivitas hidup dan 
pekerjaan rumah tangga 
responden.  
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Lampiran 2.  Pedoman Wawancara    

PEDOMAN WAWANCARA 

Nomor Responden  :  

Tanggal Pengisian  :  

Waktu   :  

Tempat   :  

I. Identitas Responden 

1. Nama  : 

2. Jenis kelamin  : L/P 

3. Umur  : 

4. Agama  : 

5. Pekerjaan  : 

6. Pendidikan : 

7. Lama tinggal  : 

8. Status responden : menikah/tidak menikah/bercerai 

A. Pandangan Hidup  

1. Apakah ada ajaran yang mengatur tentang pemilihan pekerjaan?  

2. Apasaja pertimbangan dalam pemilihan pekerjaan?  

3. Menurut anda, pekerjaan apa yang dilarang dalam ajaran Samin? 

4. Menurut anda pekerjaan apa saja yang diperbolehkan dalam Samin? 

B. Nafkah Pokok  

Jumlah Tanggungan Keluarga  

1. Berapakah jumlah anggota keluarga (termasuk anda)? 

2. Berapakan jumlah anggota keluarga yang masih menjadi tanggungan anda 

(termasuk anda)? 

3. Apakah ada anak anda yang masih menempuh pendidikan (bersekolah)? 

 

 

 

 

 

Karakteristik rumah tangga  
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Nama Hubungan Pekerjaan 

   

 

Pendidikan keluarga Samin  

Keluarga Jumlah 
anak 

Jumlah 
yang 

sekolah 

Tempat 
sekolah 

Rencana 
pendidikan 

     

 

Produktifitas Pertanian Dan Pemanfaatannya  

1. Bagaimana cara Masyarakat Samin memenuhi kebutuhan hidupnya? 

2. Apa saja yang anda tanam di lahan garapan?  

a. Padi b. Palawija c. Sayuran d. Buah-buahan e. Lainnya 

3. Berapakah luas lahan yang anda miliki?  

a. < 0,5 hektar  b. 0,5 hektar – 1 hektar  c. > 1 hektar 

4. Berapa jumlah panen yang dihasilkan per musim untuk setiap jenis 

tanaman yang anda tanam? 

5. Jenis tanaman apa yang anda gunakan untuk konsumsi rumahtangga?  

a. Padi b. Palawija c. Sayuran d. Buah-buahan e. Lainnya 

6. Berapa banyak hasil panen yang anda gunakan sebagai konsumsi 

rumahtangga untuk setiap jenis tanaman yang anda tanam? 

7. Jenis tanaman apa yang anda gunakan untuk dijual ?  

a. Padi b. Palawija c. Sayuran d. Buah-buahan e. Lainnya 

8. Berapa banyak hasil panen yang anda jual untuk setiap jenis tanaman yang 

anda tanam? 

9. Adakah pekerjaan tambahan selain di pertanian? 

Sumber Nafkah  

1. Apakah status tanah yang anda miliki?  

a. Hak milik b. Sewa c. Sakap d. Tanah Adat e. Lainnya 
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2. Bagaimana pemeliharaan sistem pengairan atau irigasi yang anda gunakan 

untuk lahan garapan anda? 

3. Apakah ada anggota keluarga anda yang ikut membantu anda dalam 

bekerja? 

4. Darimana modal yang anda gunakan untuk  mengelola lahan garapan?  

a. Tabungan  b. Pinjaman c. Hasil panen d. Lainnya 

C. Bentuk Akses Terhadap Sumber Daya Ekonomi  

Sumber Daya Alam  

1. Menurut anda seberapa penting sumberdaya alam yang ada di masyarakat 

samin bagi perekonomian keluarga? 

2. Apakah ada kerjasama antara perhutani dan masyarakat dalam mengelola 

hutan? 

3. Bagaimana anda memanfaatkan hutan? Apa saja yang boleh diambil 

masyarakat? 

Bentuk akses 

Pola Akses 
Waktu tidak 
boleh diakses 

Syarat 
lokasi yang 

boleh 
diakses 

Lokasi yang 
boleh diakses 

Lokasi yang 
tidak boleh 

diakses 
Mengambil air     
Mengambil ranting atau dahan keyu 
untuk memasak     
Mengambil kayu untuk pembangunan 
rumah      
Mengambil pakan hijauan ternak      

Membuka hutan untuk lahan pertanian     
 
 

Menanam tanaman tahunan di dalam 
hutan      
Menanam, memelihara dan memanen 
hasil tanaman pertania n      
Memanfaatkan hasil hutan non kayu 
(tanaman obat, peralatan dapur, dsb)     

 

Jasa  

1. Apakah mempunyai rekening / hutang di Bank / koperasi? 

2. Di mana biasanya bank/ koperasi terbut? 

3. Apakah syarat dalam pengajuan pinjaman sama dengan nasabah lainnya? 

Perdagangan  

1. Di mana biasanya menjual hasil pertanian? 

2. Di mana biasanya membeli barang-barang keperluan pertanian/ sehari-hari? 



109 

 

3. Apakah di desa ini ada pengepul/ tengkulak?                 

Program Pemerintah  

1. Partisipasi politik  

Apakah semua masyarakat samin ikut dalam pemilihan umum? 

Apakah ada masyarakat samin yang aktif dalam kepengurusan partai? 

Apakah ada masyarakat samin yang pernah diusulkan menjadi perangkat? 

2. Apakah ada program pemerintah yang dilakukan di kawasan masyarakat 

samin? 

3. Apakah masyarakat samin diikutkan dalam kepengurusan program 

tersebut? 

4. Apa saja fasilitas umum yang ada di lingkungan masyarakat samin?  

5. Apakah pernah diikutkan dalam musyawarah pembangunan desa? 

6. Apakah anda pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah? Jika pernah, 

bantuan apa saja yang pernah anda terima? Apakah bantuan tersebut cukup 

membantu keluarga anda? 

7. Bagaimana harapan masyarakat samin kepada pemerintah dalam 

mengembangkan kemakmuran dan meningkatkan perekonomian 

masyarakat samin? 

D. Strategi Bertahan Hidup  

Strategi Aktif  

Rekayasa Sumber Nafkah  

1. Apakah anda memiliki tenaga kerja untuk mengolah lahan garapan? 

2. Apakah anda pernah memperluas lahan garapan anda?misalnya 

memanfaatkan lahan kosong atau yang tidak dimanfaatkan oleh 

rumahtangga lain? 

Pola Nafkah Ganda  

1. Berapa kira-kira pendapan anda setiap bulannya? 

2. Apakah pendapatan anda cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga 

sehari-hari? 

3. Apakah anda memiliki pekerjaan sampingan untuk memperoleh 

tambahan penghasilan? 

Migrasi  
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1. Apakah anda memiliki pekerjaan selain di lokasi tempat tinggal anda? 

2. Apakah ada anggota keluarga yang bekerja di luar desa?  

Strategi Pasif  

1. Bagaimana anda membagi pendapatan anda untuk konsumsi? 

2. Apakah anda berusaha untuk meminimalisir pengeluaran setiap harinya? 

Kalau  iya, apa saja yang dikurangi? 

3. Apakah anda memiliki tabungan atau menyisihkan pendapatan untuk 

ditabung? 

4. Bagaimana upaya penghematan dalam keluarga anda?  

Strategi Jaringan Sosial  

1. Bagaimana hubungan anda dengan tetangga rumah? 

2. Apakah anda cukup aktif menjalin hubungan dengan warga seperti 

mengikuti kegiatan bersama tetangga misalnya arisan, pengajian, dan 

lainnya ? 

3. Apakah anda pernah meminjam uang atau berhutang pada tetangga? 

4. Apakah ada kegiatan gotong royong?  

5. Apa yang menjadi harapan Bapak untuk melestarikan potensi alam dan 

pertanian agar tetap dapat menopang kebutuhan hidup masyarakat Samin ? 
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Lampiran 3. Identitas Responden Penelitian  
IDENTITAS RESPONDEN PENELITIAN  

Untuk kepentingan penelitian, identitas (nama) subjek penelitian disamarkan 
dengan nama inisial (bukan nama sebenarnya) 

Jumlah keseluruhan responden adalah 10 rumahtangga 
 

1. Nama     : Pak LS  
Umur     : 53 tahun  
Jenis Kelamin   : Laki-laki  
Status Kawin    : Kawin  
Nama Suami/Istri  : Bu WN 
Pekerjaan Suami  
a. Utama    : Buruh Tani  
b. Sampingan   : Sesepuh Suku Samin Desa Klopodhuwur, 

memelihara sapi dan paranormal 
 Pekerjaan Istri  
a. Utama    : Ibu Rumah Tangga  
b. Sampingan   : membantu suami di sawah  
Jumlah tanggungan keluarga  : 3 anak, 2 sudah berkeluarga, 1 bekerja di 
luar kota  
 

2. Nama     : Pak YD 
Umur     : 70 tahun  
Jenis Kelamin   : Laki-laki  
Status Kawin    : Kawin  
Nama Suami/Istri  : Bu MR 
Pekerjaan Suami  
c. Utama    : Petani  
d. Sampingan   : -  
 Pekerjaan Istri  
a. Utama    : Ibu Rumah Tangga  
b. Sampingan   : Warung es kecil-kecilan  
Jumlah tanggungan keluarga  : 2 anak masih sekolah 
 

3. Nama     : Bu JM 
Umur     : 52 tahun  
Jenis Kelamin   : Perempuan  
Status Kawin    : Janda   
Pekerjaan 
a. Utama    : memelihara ternak  
b. Sampingan   : buruh tani  
Jumlah tanggungan keluarga  : 1 anak masih sekolah dan 1 orang ibu   
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4. Nama     : Pak PD 

Umur     : 50 tahun  
Jenis Kelamin   : Laki-laki  
Status Kawin    : Kawin  
Nama Suami/Istri  : Bu MH 
Pekerjaan Suami  
a. Utama    : Petani  
b. Sampingan   :membuat arang memelihara sapi 
 Pekerjaan Istri  
a. Utama    : Ibu Rumah Tangga  
b. Sampingan   : membantu suami di sawah dan membantu 

membuat arang   
Jumlah tanggungan keluarga  : 2 anak, 1 sudah berkeluarga, 1 masih 
sekolah  
 

5. Nama     : Pak SR 
Umur     : 36 tahun  
Jenis Kelamin   : Laki-laki  
Status Kawin    : Kawin  
Nama Suami/Istri  : Bu SP 
Pekerjaan Suami  
a. Utama    : buruh bangunan (proyek)  
b. Sampingan   : petani,memelihara ternak 
 Pekerjaan Istri  
a. Utama    : Ibu Rumah Tangga  
b. Sampingan   : membantu suami memelihara ternak  
Jumlah tanggungan keluarga  : 2 anak masih sekolah,1 masih bayi  
 

6. Nama     : Pak NY 
Umur     : 83 tahun  
Jenis Kelamin   : Laki-laki  
Status Kawin    : Kawin  
Nama Suami/Istri  : Bu Lastri   
Pekerjaan Suami  
a. Utama    : Buruh bangunan (proyek)  
b. Sampingan   : memelihara ternak  
Pekerjaan Istri  
a. Utama    : Ibu Rumah Tangga  
b. Sampingan   : membantu suami memelihara ternak  
Jumlah tanggungan keluarga  : 1 anak masih sekolah   
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7. Nama     : Pak PDN 

Umur     : 35 tahun  
Jenis Kelamin   : Laki-laki  
Status Kawin    : Kawin  
Nama Suami/Istri  : Bu WK 
Pekerjaan Suami  
a. Utama    : Takmir Masjid Jami di desa Kamolan 
b. Sampingan   : memelihara ternak  
 Pekerjaan Istri  
a. Utama    : Ibu Rumah Tangga 
b. Sampingan   : buruh tani, membantu suami di sawah 
Jumlah tanggungan keluarga  : 2 anak masih sekolah semua  
 

8.  Nama     : Pak WKN 
Umur     : 34 tahun  
Jenis Kelamin   : Laki-laki  
Status Kawin    : Kawin  
Nama Suami/Istri  : Bu LI 
Pekerjaan Suami  
a. Utama    : Sopir Serabutan di Perhutani  
b. Sampingan   : buruh tani dan mencari kayu bakar 
 Pekerjaan Istri  
a. Utama    : berjualan Sayuran di Pasar Blora  
b. Sampingan   : -  
Jumlah tanggungan keluarga  : 2 anak, 1 masih sekolah  
 

9. Nama     : Pak DM 
Umur     : 41 tahun  
Jenis Kelamin   : Laki-laki  
Status Kawin    : Kawin  
Nama Suami/Istri  : Bu Yati  
Pekerjaan Suami  
a. Utama    : Buruh Tani 
b. Sampingan   : berjualan daun jati dan memelihara ternak  
 Pekerjaan Istri  
a. Utama    : membantu suami mencari daun jati di 

hutan  
b. Sampingan   : membantu suami memelihara ternak  
Jumlah tanggungan keluarga  : 2 anak, 1 masih sekolah  
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10. Nama     : Pak SG  
Umur     : 37 tahun  
Jenis Kelamin   : Laki-laki  
Status Kawin    : Kawin  
Nama Suami/Istri  : Bu KK  
Pekerjaan Suami  
a. Utama    : Petani  
b. Sampingan   : memelihara ternak dan membantu anak 

berjualan  
 Pekerjaan Istri  
a. Utama    : Ibu Rumah Tangga 
b. Sampingan   : membantu suami di sawah 
Pekerjaan anak  
a. Utama    : Petani  
b. Sampingan   : selep jagung dan beras  
Pekerjaan menantu  
a. Utama    : Toko kelontong kecil   
b. Sampingan   : membantu di sawah dan membantu 

memelihara ternak  
Jumlah tanggungan keluarga  : 1 anak sudah berkeluarga (satu rumah) 

 


