
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

  

 



 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

 

A. Identitas Responden  

Nama  : 

Umur   : 

Pendidikan : 

Alamat  : 

 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Dari mana ibu/saudari memperoleh pengetahuan tentang kerajinan rajutan 

tali kur ini? 

2. Sejak kapan ibu/saudari menjadi seorang pengrajin usaha rajutan tali kur? 

3. Berapa modal awal usaha kerajinan rajutan tali kur yang ibu/saudari 

sediakan untuk memulai kerajinan ini? Dan apa saja peralatan yang 

disediakan untuk memproduksi kerajinan tali kur ini?  

4. Selama anda menjalankan usaha rajutan tali kur ini konsumen yang anda 

layani berupa pesanan/orderan, atau langsung datang  kerumah? 

5. Berapa penghasilan dari penjualan rajutan tali kur ini perbulan? 

6. Apakah dari segi penghasilan atau omset dari sebelumnya yang di dapat 

ada peningkatan? 



7. Apakah ibu/saudari dalam mendistribusikan hasil kerajinan rajutan ini 

membuka toko dan memiliki cabang di tempat lain, atau hanya dirumah 

saja? 

8. Apakah dari segi model tas, warna, serta merek bahan baku mempengaruhi 

peningkatan penjualan usaha anda? 

9. Apakah ada kendala yang mempengaruhi dari pengembangan ekonomi 

pengrajin rajutan tali kur ini? 

10. Adakah campur tangan dari pemerintah dalam hal penyaluran distribusi 

atau karang taruna? 

11. Bagaimana cara pendistribusian kerajinan rajutan tali kur ini, dari mana ke 

mana? 

12. Berapa karyawati yang ibu/saudari miliki dalam menggeluti usaha rajutan 

tali kur ini?  

13. Apakah usaha pengrajin rajutan tali kur ini ada potensi untuk 

dikembangkan? 

 

 



 

Tas dan dompet hasil dari rajutan tali kur  

 

Tali kur sebagai bahan baku untuk membuat tas dan dompet 

 



 

Kegiatan para pengrajin dalam memproduksi tas rajutan tali kur  

 

Cara membuat motif atau pola tas 



 

Kumpulan warna tali  

 

 

Kegiatan mengolah rajutan tali kur dengan alat yang sederhana 

seperti lilin atau korek api 

























 
 

 

 



 





RIWAYAT HIDUP PENULIS 
 

1. Nama lengkap : Munawarah 

2. Tempat, Tanggal 

Lahir 

: Handil Barabai, 22 Januari 1994 

3. Agama : Islam 

4. Jenis Kelamin : Perempuan 

5. Kebangsaan : Indonesia 

6. Status : Belum Menikah 

7. Alamat : Desa Handil Barabai, Kecamatan Anjir Muara Km21, 

Kabupaten Barito Kuala 

8. Pendidikan :  a. SDN Sungai Punggu Baru . Lulus tahun 2004 

   b. MTsN Anjir Pasar. Lulus tahun 2007 

   c. MAN 5 Marabahan. Lulus tahun 2012 

   d. IAIN Antasari Banjarmasin. Lulus tahun 2016 

     

9. Orang tua : Ayah 

   a. Nama          :  Syarkawi 

   b. Pekerjaan    :  Tani 

   c. Alamat        :  Handil Barabai, Desa Sungai 

Punggu Baru Kecamatan Anjir 

Muara Km21, Kabopaten Batola 

 

   Ibu                   

   a. Nama          :  Arsinah 

   b. Pekerjaan    :  Ibu Rumah Tangga 

   c. Alamat       :   Handil Barabai, Desa Sungai 

Punggu Baru Kecamatan Anjir 

Muara Km21, Kabopaten Batola                                                   
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