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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
DALAM SURVEY/OBSERVASI DESA/KELURAHAN

..............................................
LOKASI KKN-PPM UNIVERSITAS AL ASYARIAH MANDAR

ANGKATAN ………….., TAHUN ………..

A. Petunjuk
1. Setiap Mahasiswa Wajib melakukan Wawancara minimal 10 KK per Mahasiswa.
2. DPL atau kordes wajib mengatur pembagian wilayah observasi setiap mahasiswa,

sehingga semua dusun atau lingkungan di Lokasi KKN ter-observasi secara menyeluruh.
3. Semua pertanyaan bersifat terbuka untuk dikembangkan.
4. Pertanyaan yang belum termuat dalam pedoman ini dapat ditambahkan dengan

pertanyaan-pertanyaan lain untuk menggali informasi permasalahan yang terkait dengan
pembangunan, pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya di daerah yang sedang
disurvey tersebut.

5. Penggunaan Bahasa disesuaikan dengan Bahasa Responden.
6. Biodata Responden dan jawaban Responden ditulus/diisi pada lembar yang sudah

tersedia.
7. Biodata Responden dan jawaban Responden ditulus/diisi oleh yang melakukan

survey/observasi.
8. Hasil survey/observasi diserahkan kepada DPL untuk diteruskan ke LPPM Universitas Al

Asyariah Mandar Paling lambat 2 pekan setelah di lokasi (8 Februari 2018)

B. Daftar Pertanyaan
1. Keadaan Umum Desa (berdasarkan lembar bidata jawaban)

Bagaimanakah keadaan umum Desa ?

2. Masalah Pendidikan
a. Apakah ada anggota keluarganya yang tidak sekolah ? Kenapa ? Disesuaikan !
b. Apakah ada anggota keluarganya yang putus sekolah ? Kenapa ? Disesuaikan !
c. Apakah ada anggota keluarganya yang tidak bisa baca tulis latin? Kenapa ?

Disesuaikan !
d. Apakah anak-anak usia sekolah di daerah ini sudah bersekolah semua atau belum ?

Kenapa ? Disesuaikan !
e. Apakah di daerah ini masih banyak masyarakat yang belum bisa baca tulis latin ?

3. Masalah Pendidikan Agama Islam (Disesuaikan)
a. Apakah ada anggota keluarganya yang tidak bisa baca tulis Al Qur’an ? Kenapa ?

Disesuaikan !
b. Apakah semua anak-anak usia sekolah di daerah ini sudah bisa baca tulis Al Qur’an

atau belum ? Kenapa ? Disesuaikan !
c. Apakah di daerah ini masih banyak masyarakat yang belum bisa baca tulis Al Qur’an?

4. Masalah Pendidikan Agama Kristen (Disesuaikan)
a. Apakah ada anggota keluarganya yang tidak bisa baca Al Kitabnya ? Kenapa ?

Disesuaikan !
b. Apakah semua anak-anak usia sekolah di daerah ini diikutkan dalam belajar Al Kitabnya

atau belum ? Kenapa ? Disesuaikan !
c. Apakah di daerah ini masih banyak masyarakat yang belum bisa baca Al Kitabnya?
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5. Masalah Teknologi
a. Apakah Bapak/Ibu/Saudara bisa dan lancar menggunakan HP ?
b. Apakah Bapak/Ibu/Saudara bisa dan lancar menggunakan Komputer/Laptop?
c. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, masalah apa yang ditimbulkan dalam pemanfaatan

(penggunaan) HP atau Komputer/Laptop bagi Bapak/Ibu/Saudara dan di lingkungan
keluarganya serta di lingkungan masyarakatnya ?

d. Menurut Bapak/Ibu/Saudara, masalah apa yang ditimbulkan dari pemanfaatan alat
seperti Radio dan TV bagi Bapak/Ibu/Saudara dan di lingkungan keluarganya serta di
lingkungan masyarakatnya ?

6. Masalah Kesehatan
a. Penyakit apa yang sering Bapak/Ibu/Saudara derita ?
b. Penyakit apa yang sering diderita oleh keluarganya?
c. Penyakit apa yang sering diderita oleh masyarakat di sekitarnya?
d. Kalau Sakit kemana Bapak/Ibu/Saudara berobat ? Kenapa ? Kenapa tidak coba ke yang

lain (dukun, pustu, bidan, puskesmas, dokter) ? Disesuaikan !
e. Jika sakit, apakah obat tradisional atau obat-obat medis yang sering digunakan ?

Kenapa ?
f. Dari mana sumber air bersih yang Bapak/Ibu/Saudara konsumsi/gunakan ? Kenapa ?

(jika perlu).
g. Bagaimana kondisi MCK/WC yang Bapak/Ibu/Saudara miliki ? Kanapa ? Disesuaikan!
h. Bagaimana kondisi MCK/WC yang dimilki oleh masyarakat di sekitarnya ? Kanapa ?

Disesuaikan!
i. Apakah di masyarakat sekitarnya sering terjadi kematian ibu hamil dan bayi ?
j. Apakah masih ada pemahaman di masyarakat tentang “ussul / pamali” yang terkait

dengan kesehatan ? Misalnya apa ? Disesuaikan !
k. Apakah pernah dilakukan penyuluhan kesehatan di daerah ini ? Tentang apa ?

Bagaimana perubahan di masyarakat setelah penyuluhan tersebut ? Disesuaikan !

7. Masalah Pertanian
a. Apa hasil utama pertanian di daerah ini ?
b. sumber air apa (tadah hujan atau irigasi) yang digunakan dalam pengelolaan pertanian

tersebut ? Kenapa ? Disesuaikan !
c. Masalah apa yang sering dihadapi dalam pengelolaan (pembibitan, pembenihan,

penanaman, panen, dan penjualan pasca panen) pertanian tersebut ?
d. Selain hasil utama tersebut, hasil pertanian apa yang ada ? Masalah apa yang sering

dihadapi dalam pengelolaannya (pembibitan, pembenihan, penanaman, panen, dan
penjualan pasca panen) ? Disesuaikan !

e. Apakah ada interfensi teknologi dalam pengelolaan hasil pertanian tersebut ? Misalanya
apa ? Disesuaikan !

f. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Saudara tentang interfensi teknologi tersebut ?
Disesuaikan !

g. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang interfensi teknologi tersebut? Disesuaikan!
h. Apakah pernah dilakukan penyuluhan pertanian di daerah ini ? Tentang apa ?

Disesuaikan !
i. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Saudara tentang penyuluhan tersebut ? Disesuaikan !
j. Bagaimana perubahan di masyarakat setelah penyuluhan tersebut ? Disesuaikan !
k. Bagaimana peran kelompok tani (kalau ada di lokasi) ?
l. Apakah masih ada pemahaman di masyarakat tentang “ussul / pamali” yang terkait

dengan pengelolaan pertanian ? Misalnya apa ? Disesuaikan !
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8. Masalah Perkebunan
a. Apa hasil utama perkebunan di daerah ini ?
b. Masalah apa yang sering dihadapi dalam pengelolaan (pembibitan, pembenihan,

penanaman, panen, dan penjualan pasca panen) perkebunan tersebut ?
c. Selain hasil utama tersebut, hasil perkebunan apa yang ada ? Masalah apa yang sering

dihadapi dalam pengelolaannya (pembibitan, pembenihan, penanaman, panen, dan
penjualan pasca panen) ? Disesuaikan !

d. Apakah ada interfensi teknologi dalam pengelolaan hasil perkebunan tersebut ?
Misalanya apa ? Disesuaikan !

e. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Saudara tentang interfensi teknologi tersebut ?
Disesuaikan !

f. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang interfensi teknologi tersebut? Disesuaikan!
g. Apakah pernah dilakukan penyuluhan perkebunan di daerah ini ? Tentang apa ?

Disesuaikan!
h. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Saudara tentang penyuluhan tersebut ? Disesuaikan !
i. Bagaimana perubahan di masyarakat setelah penyuluhan tersebut ? Disesuaikan !

9. Masalah Peternakan
a. Apa hasil utama peternakan di daerah ini ?
b. Bagaimana cara pemeliharaannya?
c. Masalah apa yang sering dihadapi dalam pemeliharaannya ?
d. Masalah apa yang sering dihadapi dalam penjualan pasca panen ?
e. Selain hasil utama tersebut, hasil peternakan apa yang ada ? Masalah apa yang sering

dihadapi dalam pemeliharaannya dan penjualannya ? Disesuaikan !
f. Apakah pernah dilakukan penyuluhan peternakan di daerah ini ? Tentang apa ?

Disesuaikan !
g. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Saudara tentang penyuluhan tersebut ? Disesuaikan !
h. Bagaimana perubahan di masyarakat setelah penyuluhan tersebut ? Disesuaikan !

10. Masalah Administrasi dan Pemerintahan Desa
a. Bagaimana pelayanan administrasi di Desanya, seperti pelayanan KTP, surat

keterangan dari Desa ? (Khusus untuk Masyarakat) !
b. Bagaimana cara pengelolaan administrasi Desa yang telah dilakukan ?
c. Masalah apa yang dihadapi dalam pengelolaan administrasi Desa saat ini ?
d. Bagaimana kondisi Pemerintahan di Desanya saat ini ? Kenapa ? (Disesuaikan dan

Khusus untuk Masyarakat) !
e. Masalah apa yang dihadapi dalam Tata Pemerintahan Desa saat ini ?

11. Masalah Budaya atau Kearifan Lokal
a. Pantangan-pantangan apa yang masih dipahami dan diyakini oleh masyarakat

setempat ?
b. Apa akibat yang ditimbulkan jika pantangan tersebut dilangggar ?
c. Hal-hal apa yang menurut masyarakat setempat tidak baik atau tabu untuk dilakukan ?

12. Potensi Desa
a. Potensi apa yang dimiliki Desa untuk bisa dikembangkan ?
b. Apa yang disarankan untuk pengembangan potensi tersebut ?
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BIODATA DAN JAWABAN RESPONDEN MELALUI WAWANCARA
PADA SURVEY/OBSERVASI DESA/KELURAHAN

...............................................
LOKASI KKN-PPM UNIVERSITAS AL ASYARIAH MANDAR

ANGKATAN …….., TAHUN …………

A. Biodata Responden
1. Nama :

2. Umur :

3. Nama Istri/Suami* :

4. Peran dalam Keluarga : Kepala Keluarga / Istri / Anak (*)

5. Agama :

6. Pendidikan :

7. Pekerjan :

8. Jumlah Anak : …… orang Laki-laki dan …… orang Perempuan (*)

9. Alamat : a. Dusun ………………….........
b. Desa ......................................
c. Kecamatan .............................

(*) : Coret yang tidak perlu

B. Jawaban Responden
1. Keadaan Umum Desa

a. Letak Geografis : ..........................................
b. Batas Desa : - Sebelah Barat berbatasan dengan : .............................

- Sebelah Timur berbatasan dengan : .............................
- Sebelah Utara berbatasan dengan : .............................
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : .............................

c. Jarak Desa dari .............................................................................. = ................. Km. (**)
d. Kondisi Jalan dari ................................................................. adalah ................................ (**)
e. Mudah ditempuh dengan kendaraan mobil atau tidak : .............................................
f. Mudah ditempuh dengan kendaraan motor atau tidak : .............................................
g. Sewa angkutan/mobil dari ........................................................ = ......................../Orang (**)
h. Sewa Ojek dari ......................................................................... = ........................./Orang (**)
i. Keadaan Rumah Ibadah ..........................................................................................................
j Keadaan Sekolah ....................................................................................................................
k. Penerangan/Listrik ..................................................................................................................
l. Kondisi air bersih ....................................................................................................................
m. Harga bahan Pokok

- Beras = Rp ..................... - Indo Mie = Rp .....................
- Ikan = Rp ..................... - .................. = Rp .....................
- Gula Pasir = Rp ..................... - .................. = Rp .....................
- Telur Ayam = Rp ..................... - .................. = Rp .....................
- .................... = Rp .....................

n. Program Pembangunan Desa yang telah ada ........................................................................
.................................................................................................................................................

o. Program Pembangunan Desa yang sementara dilaksanakan ...............................................


	1Daftar Pertanyaan SURVEY Mahasiswa.pdf (p.1-3)
	2Biodata dan Jawaban Responden.pdf (p.4)

