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KONSUMSI MASYARAKAT MUSLIM DI MANADO

A. MASYARAKAT MUSLIM di MANADO
1. Apakah Bapak/Ibu penduduk asli Manado ?

2. Dimanakah Bapak/Ibu tinggal ?

3. Jumlah kepala kelurarga dalam satu rumah terdiri dari berapa orang ?

4. Sudah berapa lama Bapak/Ibu tinggal di Manado ?

B. KEBUTUHAN

5. Apa kebutuhan itu ?

6. Kebutuhan seorang Muslim itu bagaimana menurut Bapak/Ibu?

7. Terdiri dari apa sajakah kebutuhan seorang Muslim ?

8. Apa perbedaan dari kebutuhan dan keinginan menurut Bapak/Ibu ?

C. PRIMER (Dharuriyat), SEKUNDER (Hajjiyat), TERSIER (Tahsiniyat)

1. JIWA

a. Primer

9. Apa yang dimaksud kebutuhan primer, sekunder dan tersier menurut Bapak/Ibu ?

10. Berikan contoh masing-masing kebutuhan tersebut menurut Bapak/Ibu ?

11. Untuk kebutuhan primer, berapa kali Bapak/Ibu makan dalam sehari ?

12. Apakah cukup puas konsumsi makanan Bapak/Ibu sehari-hari ?

13. Makanan apa yang biasa Bapak/Ibu konsumsi ?

14. Untuk pakaian, dalam sebulan Bapak/Ibu bisa membeli berapa kali ? Jumlah

berapa ?

15. Adakah makanan pengganti selain yang biasa Bapak/Ibu konsumsi ?

16. Selain makanan, bila kesehatan terganggu, apakah yang dilakukan Bapak/Ibu ?

17. Untuk kesehatan sendiri, bila sakit apa yang Bapak/Ibu lakukan ?

b. Sekunder

18. Adakah menu wajib dalam konsumsi makanan tersebut ?

19. Kemudian, apakah makanan tersebut harus enak atau tidak ? Ataukah hanya

kenyang saja ?
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20. Untuk kebutuhan sendiri dan dari sisi kebutuhan gizi, apakah Bapak/Ibu

memenuhi empat sehat lima sempurna ?

21. Bagaimana untuk pakaian, adakah kriteria tertentu ? Nyaman atau tidak ?

22. Untuk kesehatan, apakah ada tempat khusus untuk menangani bila Bapak/Ibu

sakit ?

Tersier

23. Dalam bahasan tingkatan tersier, apakah berlaku tata cara dalam menikmati

makanan tersebut dalam keluarga Bapak/Ibu ?

24. Untuk pakaian sendiri, adakah merek tertentu yang Bapak/Ibu beli ?

25. Adakah sanksi apabila dalam tata cara tersebut dilanggar dalam internal keluarga

Bapak/Ibu ?

2. AKAL

a. Primer

26. Apakah Bapak/Ibu tahu ada slogan “Brenti Jo Bagate” ?

27. Menurut Bapak/Ibu, apa makna dari slogan tersebut ?

28. Untuk pribadi, apakah pernah mengkonsumsi alkohol ? dikarenakan alkohol dapat

merusak akal

29. Bila pernah, dimanakah Bapak/Ibu mendapatkan barang tersebut ?

30. Diperoleh dengan harga berapakah barang tersebut ?

31. Apakah yang Bapak/Ibu dapatkan setelah mengkonsumsi hal tersebut ?

32. Apa yang membuat Bapak/Ibu memutuskan untuk mengkonsumsi barang tersebut

?

b. Sekunder

33. Pendidkan menurut Bapak/Ibu pentingkah ?

34. Bapak/Ibu mengenyam pendidikan hingga jenjang apa ?

35. Bagaimana menurut Bapak/Ibu pendidikan pada saat ini ?

36. Bila pendidikan penting, jenjang pendidikan seperti apakah yang diinginkan ?

37. Dimana pendidikan tersebut didapatkan ?

38. Adakah kriteria atau pertimbangan khusus dalam pemilihan pendidikan menurut\

39. Bapak/Ibu ?
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40. Adakah biaya yang dipersiapkan khusus untuk pendidikan ? Berapa ?

41. Selain pendidikan yang dijalani, apakah Bapak/Ibu, mengikuti kursus untuk

pengembangan keahlian yang lain ?

c. Tersier

42. Adakah konsumsi yang menurut Bapak/Ibu kurang manfaat untuk dilakukan ?

43. Seperti apa bentuk kurang manfaat tersebut ? Barang atau seperti apa ?

44. Berapa uang yang dikeluarkan demi keinginan yang kurang manfaat tersebut ?

45. Apa yang memutuskan Bapak/Ibu untuk mengkonsumsi hal tersebut ?

46. Siapakah yang memberikan pengaruh untuk mengkonsumsi hal tersebut ?

3. KETURUNAN

a. Primer

47. 46. Bapak/Ibu menikah tahun berapa ?

48. Pada saat itu Bapak/Ibu menikah atas saran siapa ?

49. Apa tujuan Bapak/Ibu menikah ?

b. Sekunder

50. Ketika Bapak/Ibu menikah, apa yang menjadi mahar ?

51. Berapa harga bentuk dari mahar tersebut ?

52. Tujuan dari mahar itu untuk apa menurut Bapak/Ibu ?

c. Tersier

53. Pada saat sebelum menikah, apakah Bapak/Ibu melalui tahap khitbah atau

perkenalan terlebih dahulu ?

54. Apakah pernikahan yang dulunya Bapak/Ibu lakukan mengadakan resepsi ?

55. Menurut Bapak/Ibu pentingkah mengadakan resepsi ?

56. Apa yang menjadi tujuan Bapak/Ibu melakukan resepsi ?

57. Berapa yang Bapak/Ibu keluarkan untuk biaya resepsi tersebut ?

58. Berapa orang yang Bapak/Ibu undang pada saat itu
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4. HARTA

a. Primer

59. Bisakah Bapak/Ibu mendeksripsikan pekerjaan yang dijalani saat ini ? (memulai

pekerjaan hingga mengakhiri pekerjaan

60. Adakah pekerjaan sampingan selain pekerjaan yang Bapak/Ibu jalani ?

61. Dari pendapatan yang Bapak/Ibu dapatkan, adakah yang disisihkan untuk zakat

62. tiap tahun ?

63. Berapakah wajib zakat bagi seorang Muslim ?

64. Apa bentuk zakat yang Bapak/Ibu berikan bila telah wajib mengeluarkan zakat ?

b. Sekunder

65. Bila memang telah melaksanakan zakat, apakah Bapak/Ibu mengeluarkan

sedekah, infaq, dan shadaqah ?

66. Dimanakah sedekah, infaq, dan sedekah itu diberikan ?

67. Hal apa yang mendorong Bapak/Ibu melakukan sedekah, infaq, dan shadaqah ?

68. Adakah kriteria khusus menurut Bapak/Ibu bila ingin mengeluarkan sedekah,

infaq, dan shadaqah ?

69. Selain bentuk amalan tadi, adakah jenis pemberian lain yang dilakukan Bapak.Ibu

?

c. Tersier

70. Apakah Bapak/Ibu memahami waqaf, hibah, dan hadiah dalam Islam ?

71. Bila memahami, apakah Bapak/Ibu berkemauan untuk menyisihkan pendapatam

untuk kegiatan konsumsi ini ?

72. Hal apa yang Bapak/Ibu dapatkan atau hikmah bila melaksanakan waqaf, hibah,

dan hadiah ?

D. BATASAN KONSUMSI ISLAM

73. Apa tujuan Bapak/Ibu dalam berkonsumsi ?

74. Bagaimana dengan batasan konsumsi seorang Muslim ?

75. Sudahkah Bapak/Ibu menjalankan batasan konsumsi tersebut ?

76. Bagaimana menurut Bapak/Ibu bentuk pengendalian penggunaan pendapatan

seorang Muslim ketika muncul keinginan ?
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77. Bagaimana pendapatan seorang Muslim seharusnya dipergunakan ?

E. KONSUMSI

78. Berapa kali ke pusat perbelanjaan dalam seminggu ?

79. Jika berada dalam pusat perbelanjaan ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan ?

80. Adakah yang dibeli ketika berada pusat perbelanjaan tersebut ?

81. Adakah barang tertentu yang diinginkan ?

82. Apakah Bapak/Ibu pernah membeli barang tesebut sebelumnya ?

83. Seringkah keinginan membeli barang tersebut muncul ketika berada dalam pusat

perbelanjaan ?

84. Apakah keinginan tersebut direalisasikan ?

85. Berupa apakah barang tersebut ?

86. Apa ada pertimbangan sebelum membeli barang tersebut ?

87. Adakah saran dari orang lain untuk membeli barang tersebut ?

88. Ketika membeli barang tersebut, apakah langsung digunakan apa menunggu

momen tertentu ?

89. Haruskah Bapak/Ibu membeli barang tersebut di pusat perbelanjaan ini ?

90. Adakah tempat lain yang sekiranya barang tersebut diperoleh ?

91. Mengapa memilih untuk berbelanja disini ?

92. Berapa jumlah uang yang dibawa ketika berada disini ?

93. Berapa minimal yang dibelanjakan ketika berada disini ?
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LAMPIRAN II
HASIL WAWANCARA
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1. INFORMAN PERTAMA (IBU NURJANAH)

KONSUMSI MASYARAKAT MUSLIM DI MANADO

A. MASYARAKAT MUSLIM di MANADO

1. Apakah Bapak/Ibu penduduk asli Manado ?

Iya, dari kecil

2. Dimanakah Bapak/Ibu tinggal ?

Di Manado, Tamara, lingkungan delapan

3. Jumlah kepala kelurarga dalam satu rumah terdiri dari berapa orang ?

Satu

B. KEBUTUHAN

4. Apa kebutuhan itu ?

Kebutuhan sehari-hari ......

5. Kebutuhan seorang Muslim itu bagaimana menurut Bapak/Ibu?

Salat 5 waktu

6. Apa perbedaan dari kebutuhan dan keinginan menurut Bapak/Ibu ?

Kalo kebutuhan kan yang kita butuhkan, kalo keinginan yang kita ingin mau

kita ini mau kita itu, gitu kan

C. PRIMER (Dharuriyat), SEKUNDER (Hajjiyat), TERSIER (Tahsiniyat)

1. JIWA

a. Primer

7. Apa yang dimaksud kebutuhan primer, sekunder dan tersier menurut

Bapak/Ibu ?

Kebutuhan pokok yang primer

8. Untuk kebutuhan primer, berapa kali Bapak/Ibu makan dalam sehari ?

Tiga

9. Apakah cukup puas konsumsi makanan Bapak/Ibu sehari-hari ?

Ya alhamdulillah puas

10. Makanan apa yang biasa Bapak/Ibu konsumsi ?

Ikan, sayur, sayur bayam . wortel, pisang
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11. Untuk pakaian, dalam sebulan Bapak/Ibu bisa membeli berapa kali ? Jumlah

berapa ?

Kalo butuh beli, kalo ada uang

12. Adakah makanan pengganti selain yang biasa Bapak/Ibu konsumsi ?

Roti he’eh, kue juga

13. Selain makanan, bila kesehatan terganggu, apakah yang dilakukan Bapak/Ibu

?

Obat

14. Untuk kesehatan sendiri, bila sakit apa yang Bapak/Ibu lakukan ?

Ya minum obat dulu

b. Sekunder

15. Adakah menu wajib dalam konsumsi makanan tersebut ?

Nasi toh, ikan, sama tempe tahu

16. Kemudian, apakah makanan tersebut harus enak atau tidak ? Ataukah hanya

kenyang saja ?

Yaa gak perlu enak yang penting bisa makan

17. Untuk kebutuhan sendiri dan dari sisi kebutuhan gizi, apakah Bapak/Ibu

memenuhi empat sehat lima sempurna ?

Iya

18. Bagaimana untuk pakaian, adakah kriteria tertentu ? Nyaman atau tidak ?

Yaa yang enak dibadan, harganya iya

19. Untuk kesehatan, apakah ada tempat khusus untuk menangani bila Bapak/Ibu

sakit ?

Dokter yang praktek

c. Tersier

20. Dalam bahasan tingkatan tersier, apakah berlaku tata cara dalam menikmati

makanan tersebut dalam keluarga Bapak/Ibu ?

Harus diam kalo makan, gak boleh ngomong

21. Untuk pakaian sendiri, adakah merek tertentu yang Bapak/Ibu beli ?

Enggak
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22. Adakah sanksi apabila dalam tata cara tersebut dilanggar dalam internal

keluarga Bapak/Ibu ?

Dimarain aja, kalo melanggar 2 kali, dikuti

2. AKAL

a. Primer

23. Apakah Bapak/Ibu tahu ada slogan “Brenti Jo Bagate” ?

Brenti jo bagate? Berarti harus mentaati peraturan kepolisian. Berhenti

meminum minuman keras

24. Untuk pribadi, apakah pernah mengkonsumsi alkohol ?

Enggak

b. Sekunder

25. Pendidkan menurut Bapak/Ibu pentingkah ?

Iya penting

26. Bapak/Ibu mengenyam pendidikan hingga jenjang apa ?

SMP

27. Bila pendidikan penting, jenjang pendidikan seperti apakah yang diinginkan ?

Ya semampu mampuny yaa insya allah tercapai lah cita2nya apa yang

diinginkan anak itu sampai mereka senang

28. Dimana pendidikan tersebut didapatkan ?

Pengen nya di pondok

29. Adakah kriteria atau pertimbangan khusus dalam pemilihan pendidikan

menurut Bapak/Ibu ?

Iya biar agamanya lebih bagus

30. Adakah biaya yang dipersiapkan khusus untuk pendidikan ? Berapa ?

Ada, sekitar 6 lah, 6 juta

31. Selain pendidikan yang dijalani, apakah Bapak/Ibu, mengikuti kursus untuk

pengembangan keahlian yang lain ?

Enggak
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c. Tersier

32. Adakah konsumsi yang menurut Bapak/Ibu kurang manfaat untuk dilakukan ?

Iya

33. Berapa uang yang dikeluarkan demi keinginan yang kurang manfaat tersebut ?

Ya liat2 kalo ada uang beli

34. Siapakah yang memberikan pengaruh untuk mengkonsumsi hal tersebut ?

Jalan sendiri nelpon bapak dulu, baru beli

3. KETURUNAN

a. Primer

35. . Bapak/Ibu menikah tahun berapa ?

Tahun 1989

36. Pada saat itu Bapak/Ibu menikah atas saran siapa ?

Saran orang tua

37. Apa tujuan Bapak/Ibu menikah ?

Yaa agar supaya tidak terjadi fitnah, agar supaya menjadi keluarga yang baik2

b. Sekunder

38. Ketika Bapak/Ibu menikah, apa yang menjadi mahar ?

Berupa cicin, tiga gram

39. Tujuan dari mahar itu untuk apa menurut Bapak/Ibu ?

Hanya untuk menikah

c. Tersier

40. Pada saat sebelum menikah, apakah Bapak/Ibu melalui tahap khitbah atau

perkenalan terlebih dahulu ?

Pacaran dulu setahun

41. Apakah pernikahan yang dulunya Bapak/Ibu lakukan mengadakan resepsi ?

Ada

42. Menurut Bapak/Ibu pentingkah mengadakan resepsi ?

Tidak

43. Apa yang menjadi tujuan Bapak/Ibu melakukan resepsi ?

Karena ingin membahagiakan orang tua, mengundang teman2 toh

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KONSUMSI MUSLIM DI MANADO .... FITRYANI



44. Berapa yang Bapak/Ibu keluarkan untuk biaya resepsi tersebut ?

Ya dulu masih murah toh, sekitar lima juta

45. Berapa orang yang Bapak/Ibu undang pada saat itu ?

150

4. HARTA

a. Primer

46. Bisakah Bapak/Ibu mendeksripsikan pekerjaan yang dijalani saat ini ?

Ya pekerjaan sekarabng sebagai ibu rumah tangga

47. Adakah pekerjaan sampingan selain pekerjaan yang Bapak/Ibu jalani ?

Menjual kue

48. Dari pendapatan yang Bapak/Ibu dapatkan, adakah yang disisihkan untuk

zakat tiap tahun ?

Ada

49. Apa bentuk zakat yang Bapak/Ibu berikan bila telah wajib mengeluarkan zakat

?

Uang

b. Sekunder

50. Bila memang telah melaksanakan zakat, apakah Bapak/Ibu mengeluarkan

sedekah, infaq, dan shadaqah ?

Iya

51. Dimanakah sedekah, infaq, dan sedekah itu diberikan ?

Panti asuhan

52. Hal apa yang mendorong Bapak/Ibu melakukan sedekah, infaq, dan shadaqah

?

Ya kita kan sudah niat untuk bersedekah, kita sebagai orang muslim kita harus

bersedekah , makanya kita harus mengeluarkanlah uang untuk bersedekah

53. Adakah kriteria khusus menurut Bapak/Ibu bila ingin mengeluarkan sedekah,

infaq, dan shadaqah ?

Ada uang ada barang, kalo ada pake barang kalo ada pake uang
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54. Selain bentuk amalan tadi, adakah jenis pemberian lain yang dilakukan

Bapak.Ibu ?

Tidak ada

c. Tersier

55. Apakah Bapak/Ibu memahami waqaf, hibah, dan hadiah dalam Islam ?

Enggak

56. Bila memahami, apakah Bapak/Ibu berkemauan untuk menyisihkan

pendapatam untuk kegiatan konsumsi ini ?

Iya

57. Hal apa yang Bapak/Ibu dapatkan atau hikmah bila melaksanakan waqaf,

hibah, dan hadiah ?

Hikmahnya ya seperti ya semoga lancar

D. BATASAN KONSUMSI ISLAM

58. Apa tujuan Bapak/Ibu dalam berkonsumsi ?

Untuk memenuhi kebutuhan

59. Bagaimana dengan batasan konsumsi seorang Muslim ?

Kalo makan tidak boleh berlebihan toh, kalo jajan2 itu tidak boleh berlebihan

60. Sudahkah Bapak/Ibu menjalankan batasan konsumsi tersebut ?

Iya

61. Bagaimana menurut Bapak/Ibu bentuk pengendalian penggunaan pendapatan

seorang Muslim ketika muncul keinginan ?

Apa yang kita dapet itu harus dipergunakan baik2, jangan kita

menghambur2kan toh, yang kita dapet kita syukuri

E. KONSUMSI

62. Berapa kali ke pusat perbelanjaan dalam seminggu ?

Ya sebulan sekali lah

63. Jika berada dalam pusat perbelanjaan ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan

?

3 jam
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64. Adakah yang dibeli ketika berada pusat perbelanjaan tersebut ?

Beli keperluan sebulan

65. Adakah barang tertentu yang diinginkan ?

Iya

66. Apakah Bapak/Ibu pernah membeli barang tesebut sebelumnya ?

Iya

67. Seringkah keinginan membeli barang tersebut muncul ketika berada dalam

pusat perbelanjaan ?

Iya

68. Apakah keinginan tersebut direalisasikan ?

Ya kepingin ini tapi kan harus memikirkan oh beli ini dulu, itu nanti

69. Berupa apakah barang tersebut ?

Kadang baju, yaa kayak barang elektronik

70. Apa ada pertimbangan sebelum membeli barang tersebut ?

Tapi kan masih memikirkan ,oh butuh buat ini dulu uangnya, yaa

dipertimbangkan ini kan buat anak boleh sekolah toh, daripada kita beli ini

boleh buat anak bayar sekolah, bayar sekolah, bayar ini anak for sekolah

71. Adakah saran dari orang lain untuk membeli barang tersebut ?

72. Ketika membeli barang tersebut, apakah langsung digunakan apa menunggu

momen tertentu ?

Enggak

73. Haruskah Bapak/Ibu membeli barang tersebut di pusat perbelanjaan ini ?

74. Adakah tempat lain yang sekiranya barang tersebut diperoleh ?

Ya mencari tempat lain, mall kan itu mahal2 jadi ya katakanlah mahal kalo

dilain kan bisa menawar

75. Mengapa memilih untuk berbelanja disini ?

Ya paling cuma supermarket buat belanja sebulan

76. Berapa jumlah uang yang dibawa ketika berada disini ?

Ya sejuta lebihlah

77. Berapa minimal yang dibelanjakan ketika berada di sini ?

Paling 500
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2. INFORMAN KEDUA (BAPAK DJAMIL)

KONSUMSI MASYARAKAT MUSLIM di MANADO

A. MASYARAKAT MUSLIM di MANADO

1. Apakah Bapak/Ibu penduduk asli Manado ?

Bukan

2. Jumlah kepala kelurarga dalam satu rumah terdiri dari berapa orang ?

Satu

3. Sudah berapa lama Bapak/Ibu tinggal di Manado ?

Semenjak menikah atau sewaktu kuliah ? 1992 sudah di Manado, kalo menetap

tahun 2004

B. KEBUTUHAN

4. Apa kebutuhan itu ?

Sesuatu yang harus di... ehm, kebutuhan berbese denga keinginan, keinginan itu

kalo misalkan kita mendadak menginginkan itu, tapi kalo kebutuhan memang hal

yang harus kita penuhi.

5. Kebutuhan seorang Muslim itu bagaimana menurut Bapak/Ibu?

Bekerja, berusaha, beribadah

6. Apa perbedaan dari kebutuhan dan keinginan menurut Bapak/Ibu ?

Sudah termasuk yang ketiga tadi

C. PRIMER (Dharuriyat), SEKUNDER (Hajjiyat), TERSIER (Tahsiniyat)

1. JIWA

a. Primer

7. Apa yang dimaksud kebutuhan primer, sekunder dan tersier menurut Bapak/Ibu ?

Kebutuhan primer kebutuhan yang memang harus kita penuhi, harus kita

dapatkan. Jadi, kalo misalkan sekunder itu kan hal-hal yang tidak merti kita, kalo

misalkan ada ya, kebutuhan primer kaebutuhan yang pokok dan sekunder itu kan

kebutuhan tambahan, kalo tersier itu ya ya melengkapi

8. Primer, kalo kebutuhan primer ya mau tidak mau harus gitu ya harus dipenuhi,

saya dan suami harus penuhi, makanan, pakaian, tempat tinggal. Kalau sekarang
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pendidikan, kalo sekunder dalam saat ini, saat kondisi posisi rumah saya yang

jauh dari mana-mana, kebutuhan sekunder saya termasuk alat transportasi ya

untuk saya menjangkau untuk ke kantor, terus tempat pendidikan anak-anak juga

itu masuk kebutuhan sekunder. Kalo tersier, mungkin hiburan mungkin ya

9. Untuk kebutuhan primer, berapa kali Bapak/Ibu makan dalam sehari ?

Untuk pribadi saya tiga kali

10. Apakah cukup puas konsumsi makanan Bapak/Ibu sehari-hari ? ya puas

11. Makanan apa yang biasa Bapak/Ibu konsumsi ?

Seperti biasa, nasi, lauk pauk, sayur, ikan

12. Untuk pakaian, dalam sebulan Bapak/Ibu bisa membeli berapa kali ? Jumlah

berapa ?

Saya tidak mempunyai target sebulan berapa klai, yang wajib itu setahun sekalai

berarti kalo misalkan tidak terduga biasanya ketika keluar ada diskon atau tawaran

menarik itu beli, kalo sebulan sekali itu sampai dua sampai tiga pasang, kalo

insidentil itu satu

13. Adakah makanan pengganti selain yang biasa Bapak/Ibu konsumsi ?

Selain ikan, biasanya telur

14. Selain makanan, bila kesehatan terganggu, apakah yang dilakukan Bapak/Ibu ?

Kalo misalkan sakit saya sakit, saya mengobati dengan kemampuan sendiri,

misalnya tangan atau pusing saya terapi sendiri

b. Sekunder

15. Adakah menu wajib dalam konsumsi makanan tersebut ?

Selain ikan, sayur, tahu tempe

16. Kemudian, apakah makanan tersebut harus enak atau tidak ? Ataukah hanya

kenyang saja ?

Ya harus enak

17. Untuk kebutuhan sendiri dan dari sisi kebutuhan gizi, apakah Bapak/Ibu

memenuhi empat sehat lima sempurna ?

Kalo ukuran saya, tidak. Karena kalo susu saya tiap malam.

18. Bagaimana untuk pakaian, adakah kriteria tertentu ? Nyaman atau tidak ?

Yang penting bagus
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19. Untuk kesehatan, apakah ada tempat khusus untuk menangani bila Bapak/Ibu

sakit ?

Saya berobat dengan kemampuan yang saya miliki

c. Tersier

20. Dalam bahasan tingkatan tersier, apakah berlaku tata cara dalam menikmati

makanan tersebut dalam keluarga Bapak/Ibu ?

Karena ada meja makan baru, maka diwajibkan kumpul di meja makan

21. Untuk pakaian sendiri, adakah merek tertentu yang Bapak/Ibu beli ?

Kalo celana, The Excecutive kalo baju saya sih biasanya kemeja

2. AKAL

a. Primer

22. Apakah Bapak/Ibu tahu ada slogan “Brenti Jo Bagate” ?

Menganjurkan untuk berhenti meminum minuman keras jadi saya kritik bukan

hanya intruksi tapi harus ada keteladanan

23. Untuk pribadi, apakah pernah mengkonsumsi alkohol ?

Tidak pernah

b. Sekunder

24. Pendidkan menurut Bapak/Ibu pentingkah ?

Penting

25. Bapak/Ibu mengenyam pendidikan hingga jenjang apa ?

Universitas, Ekonomi, S1 studi pembangunan

26. Bagaimana menurut Bapak/Ibu pendidikan pada saat ini ?

Menurut saya baik, tinggal sistemnya mungkin yang harus diubah, perlu di tata

27. Bila pendidikan penting, jenjang pendidikan seperti apakah yang diinginkan ?

Pendidikan yang mengedepankan akidah, penguatan akidah

28. Dimana pendidikan tersebut didapatkan ?

Pesantren

29. Adakah kriteria atau pertimbangan khusus dalam pemilihan pendidikan menurut

Bapak/Ibu ?

Sejauh ini belum, masih rencana, bisa didapatkan di Jawa
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30. Selain pendidikan yang dijalani, apakah Bapak/Ibu, mengikuti kursus untuk

pengembangan keahlian yang lain ?

Pelatihan organisasi

c. Tersier

31. Adakah konsumsi yang menurut Bapak/Ibu kurang manfaat untuk dilakukan ?

Ada

32. Seperti apa bentuk kurang manfaat tersebut ? Barang atau seperti apa ??

Barang berupa mainan anak-anak

33. Apa yang memutuskan Bapak/Ibu untuk mengkonsumsi hal tersebut ?

Mengikuti keinginan atau tren

34. Siapakah yang memberikan pengaruh untuk mengkonsumsi hal tersebut ?

Anak-anak

3. KETURUNAN

a. Primer

35. Bapak/Ibu menikah tahun berapa ?

2003

36. Pada saat itu Bapak/Ibu menikah atas saran siapa ?

Atas saran diri sendiri

37. Apa tujuan Bapak/Ibu menikah ?

Mengikuti sunnah dan membina suatu keluarga

b. Sekunder

38. Ketika Bapak/Ibu menikah, apa yang menjadi mahar ?

Mahar, ada cincin, tiga gram, dan seperangkat alat solat

39. Tujuan dari mahar itu untuk apa menurut Bapak/Ibu ?

Sesuatu yang yang harus diberikan untuk calon istri

c. Tersier

40. Pada saat sebelum menikah, apakah Bapak/Ibu melalui tahap khitbah atau

perkenalan terlebih dahulu ?

Khitbah, karena mapan dan ingin menikah
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41. Apakah pernikahan yang dulunya Bapak/Ibu lakukan mengadakan resepsi ?

Ya

42. Menurut Bapak/Ibu pentingkah mengadakan resepsi ?

Karena ada doa disitu, ada publikasi, silaturahmi

43. Apa yang menjadi tujuan Bapak/Ibu melakukan resepsi ?

Mewartakan pada kerabat-kerabata telah resmi menikah

44. Berapa yang Bapak/Ibu keluarkan untuk biaya resepsi tersebut ?

10 juta

45. Berapa orang yang Bapak/Ibu undang pada saat itu ?

300 orang

4. HARTA

a. Primer

46. Bisakah Bapak/Ibu mendeksripsikan pekerjaan yang dijalani saat ini ?

Sistem informasi tentang kebutuhan yang ada di masyarakat

47. Adakah pekerjaan sampingan selain pekerjaan yang Bapak/Ibu jalani ?

Penyuluhan materi agama

48. Dari pendapatan yang Bapak/Ibu dapatkan, adakah yang disisihkan untuk zakat

tiap tahun ?

Ada

49. Berapakah wajib zakat bagi seorang Muslim ?

2,5 %

50. Apa bentuk zakat yang Bapak/Ibu berikan bila telah wajib mengeluarkan zakat ?

Uang untuk beberapa tempat

b.Sekunder

51. Bila memang telah melaksanakan zakat, apakah Bapak/Ibu mengeluarkan

sedekah, infaq, dan shadaqah ?

Iya

52. Dimanakah sedekah, infaq, dan sedekah itu diberikan ?

Biasanya ke seseorang nenek, tapi sudah meninggal, ada dua tapi yang satu

kehilangan jejak
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53. Hal apa yang mendorong Bapak/Ibu melakukan sedekah, infaq, dan shadaqah ?

Anjuran agama

54. Adakah kriteria khusus menurut Bapak/Ibu bila ingin mengeluarkan sedekah,

infaq, dan shadaqah ?

Tidak ada

c. Tersier

55. Apakah Bapak/Ibu memahami waqaf, hibah, dan hadiah dalam Islam ?

Wakaf kan pemberian seorang berupa tanaha tanpa menghabiskan barangnya,

hadiah yang diberikan kepada siapa saja

56. Bila memahami, apakah Bapak/Ibu berkemauan untuk menyisihkan pendapatam

untuk kegiatan konsumsi ini ?

Ya

57. Hal apa yang Bapak/Ibu dapatkan atau hikmah bila melaksanakan waqaf, hibah,

dan hadiah ?

Bisa kita nikmati langung, atau keluarga, masih hadiah untuk saat ini

D. BATASAN KONSUMSI ISLAM

58. Apa tujuan Bapak/Ibu dalam berkonsumsi ?

Menghabiskan barang, untuk menikmati rizki

59. Bagaimana dengan batasan konsumsi seorang Muslim ?

Menikmati karunia Allah

60. Sudahkah Bapak/Ibu menjalankan batasan konsumsi tersebut ?

Sudah

61. Bagaimana menurut Bapak/Ibu bentuk pengendalian penggunaan pendapatan

seorang Muslim ketika muncul keinginan ?

Menahan diri saja

62. Bagaimana pendapatan seorang Muslim seharusnya dipergunakan ?

Membahagiakan keluarga, harus sedekah dan berinfak
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E. KONSUMSI

63. Berapa kali ke pusat perbelanjaan dalam seminggu ?

Seminggu sekali

64. Jika berada dalam pusat perbelanjaan ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan ?

Dua sampai tiga jam

65. Adakah yang dibeli ketika berada pusat perbelanjaan tersebut ?

Biasanya ada

66. Adakah barang tertentu yang diinginkan ?

Kebutuhan rumah tangga, kalo pribadi belum tentu ada

67. Seringkah keinginan membeli barang tersebut muncul ketika berada dalam pusat

perbelanjaan ?

Ada, pakaian, perabot

68. Apakah keinginan tersebut direalisasikan ?

50 % terealisasi

Pakaian, perabot

69. Apa ada pertimbangan sebelum membeli barang tersebut ?

Biaya, situasi rumah

70. Adakah saran dari orang lain untuk membeli barang tersebut ?

Ibu, si penjual barang itu

71. Ketika membeli barang tersebut, apakah langsung digunakan apa menunggu

momen tertentu ?

Langsung digunakan

72. Haruskah Bapak/Ibu membeli barang tersebut di pusat perbelanjaan ini ?

Beli di pameran, karena murah

73. Adakah tempat lain yang sekiranya barang tersebut diperoleh ?

Ada, toko mebel

74. Mengapa memilih untuk berbelanja disini ?

Harga miring pada saat pameran, atau jalan-jalan

75. Berapa jumlah uang yang dibawa ketika berada disini ?

Dalam bentuk ATM, gesek atau cabut, pake debit atau kredit

76. Berapa minimal yang dibelanjakan ketika berada disini ?
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300 ribu

3. INFORMAN KETIGA (BAPAK KAHAR)

KONSUMSI MASYARAKAT MUSLIM di MANADO

A. MASYARAKAT MUSLIM di MANADO

1. Apakah Bapak/Ibu penduduk asli Manado ?

Ya

2. Dimanakah Bapak/Ibu tinggal ?

Mahawu

3. Jumlah kepala kelurarga dalam satu rumah terdiri dari berapa orang ?

Satu

4. Sudah berapa lama Bapak/Ibu tinggal di Manado ?

Dari tahun 1971

B. KEBUTUHAN

5. Apa kebutuhan itu ?

Kebutuhan ada yang sangat mendesak kemudian …

6. Kebutuhan seorang Muslim itu bagaimana menurut Bapak/Ibu?

Beribadah, silaturahmi

7. Terdiri dari apa sajakah kebutuhan seorang Muslim ?

Ibadah

8. Apa perbedaan dari kebutuhan dan keinginan menurut Bapak/Ibu ?

Keinginan itu hal-hal yang dituntut dari jiwa itu sendiri seseorang, kebutuhan hal

mau-atau tidak mau itu harus diadakan

C. PRIMER (Dharuriyat), SEKUNDER (Hajjiyat), TERSIER (Tahsiniyat)

1. JIWA

a. Primer

9. Apa yang dimaksud kebutuhan primer, sekunder dan tersier menurut

Bapak/Ibu ?
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Kebutuhan primer yaitu kebutuhan makan, minum, ada. Kemudian ada,

kebutuhan sekunder itu kebutuhan selain daripada kebutuhan primer, jadi

hiburan misalnya hal-hal yang mewah, tersier kebutuhan mewah kalau

sekunder seperti ini kebutuhan sekunder

10. Berikan contoh masing-masing kebutuhan tersebut menurut Bapak/Ibu ?

Primer makan, minum, sekunder hiburan

11. Untuk kebutuhan primer, berapa kali Bapak/Ibu makan dalam sehari ?

Sehari kalau makan tiga kali

12. Apakah cukup puas konsumsi makanan Bapak/Ibu sehari-hari ?

Puas

13. Makanan apa yang biasa Bapak/Ibu konsumsi ?

Nasi, ikan, kadang daging

14. Untuk pakaian, dalam sebulan Bapak/Ibu bisa membeli berapa kali ? Jumlah

berapa ?

Tidak ada jumlah tertentu, dalam sebulan tidak pasti, kadang dua kali dalam tiga

bulan, dalam setahun lima sampai enam kali

15. Adakah makanan pengganti selain yang biasa Bapak/Ibu konsumsi ?

Ada, sayur-sayuran

16. Selain makanan, bila kesehatan terganggu, apakah yang dilakukan Bapak/Ibu ?

Pencegahan dini, pakai obat dokter sendiri

17. Untuk kesehatan sendiri, bila sakit apa yang Bapak/Ibu lakukan ?

Beli obat warung

b. Sekunder

18. Adakah menu wajib dalam konsumsi makanan tersebut ?

Tidak ada yang wajib

19. Kemudian, apakah makanan tersebut harus enak atau tidak ? Ataukah hanya

kenyang saja ?

Tidak

20. Untuk kebutuhan sendiri dan dari sisi kebutuhan gizi, apakah Bapak/Ibu

memenuhi empat sehat lima sempurna ?

Belum memenuhi, karena belum ada kesempurnaan daripada susu, …
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21. Bagaimana untuk pakaian, adakah kriteria tertentu ? Nyaman atau tidak ?

Tidak

22. Untuk kesehatan, apakah ada tempat khusus untuk menangani bila Bapak/Ibu

sakit ?

Iya ada klinik, klinik madani

c. Tersier

23. Dalam bahasan tingkatan tersier, apakah berlaku tata cara dalam menikmati

makanan tersebut dalam keluarga Bapak/Ibu ?

Tidak

24. Untuk pakaian sendiri, adakah merek tertentu yang Bapak/Ibu beli ?

Tidak

2. AKAL

a. Primer

25. Apakah Bapak/Ibu tahu ada slogan “Brenti Jo Bagate” ?

Tahu seperti stiker, baliho itu

26. Menurut Bapak/Ibu, apa makna dari slogan tersebut ?

Maknanya itu program pemerintah mencegah minuman keras, kemudian supaya

pemuda lebih tumbuh sehat, tidak … alcohol, kemudian dengan pencegahan

brenti job agate ini, memperkecil jumlah keonaran

27. Untuk pribadi, apakah pernah mengkonsumsi alkohol ?

Tidak pernah.

b. Sekunder

28. Pendidkan menurut Bapak/Ibu pentingkah ?

Penting

29. Bapak/Ibu mengenyam pendidikan hingga jenjang apa ?

Sarjana, S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi di Manado

30. Bagaimana menurut Bapak/Ibu pendidikan pada saat ini ?

Lebih mengarah pada..., kemudian lebih transparan pendidikannya..., kemudian

teknologinya dalam pembelajaran lebih canggih daripada …, cuma ada
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kesalahan…, bahwa teknologi di Indonesia ini tidak terkontrol semaksimal

mungkin, contoh saja yang pertama yang baru-baru ini kasus ujian nasional

untuk SMA, tapi untuk SD SMP tidak ada ganjelan apa-apa, kemudian untuk

ujian sarjana banyak hambatan-hambatan terutama masalah-masalah ya ekonomi

31. Bila pendidikan penting, jenjang pendidikan seperti apakah yang diinginkan ?

Kejuruan untuk anak

32. Dimana pendidikan tersebut didapatkan ?

Yang mudah dijangkau, kaya …, kaya SMK Muhammadyah

33. Adakah kriteria atau pertimbangan khusus dalam pemilihan pendidikan

menurut Bapak/Ibu ?

Ada pertimbangan khusus dibandingkan dengan SMA, SMK lebih maju,

lebih terarah, … terkontrol, dan sudah punya kejuruan

34. Selain pendidikan yang dijalani, apakah Bapak/Ibu, mengikuti kursus untuk

pengembangan keahlian yang lain ?

Tidak

c. Tersier

35. Adakah konsumsi yang menurut Bapak/Ibu kurang manfaat untuk dilakukan ?

Tidak, bermanfaat semua

36. Berapa uang yang dikeluarkan demi keinginan yang kurang manfaat tersebut ?

Untuk jalan-jalan kurang lebih 100 ribu

37. Siapakah yang memberikan pengaruh untuk mengkonsumsi hal tersebut ?

Keluarga, terutama anak

3. KETURUNAN

a. Primer

38. Bapak/Ibu menikah tahun berapa ?

1999

39. Pada saat itu Bapak/Ibu menikah atas saran siapa ?

Sendiri
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40. Apa tujuan Bapak/Ibu menikah ?

Untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, yang

pertama untuk memperoleh generasi penerus keturunan

b.Sekunder

41. Ketika Bapak/Ibu menikah, apa yang menjadi mahar ?

Dua gram emas

42. Berapa harga bentuk dari mahar tersebut ?

Dua gram emas seharga 300ribu

43. Tujuan dari mahar itu untuk apa menurut Bapak/Ibu ?

Cinderamata pernikahan

c. Tersier

44. Pada saat sebelum menikah, apakah Bapak/Ibu melalui tahap khitbah atau

perkenalan terlebih dahulu ?

Khitbah … teman-teman

45. Apakah pernikahan yang dulunya Bapak/Ibu lakukan mengadakan resepsi ?

Resepsi

46. Menurut Bapak/Ibu pentingkah mengadakan resepsi ?

Ya penting

47. Apa yang menjadi tujuan Bapak/Ibu melakukan resepsi ?

Mempererat silaturahmi, antara teman-teman, keluarga, sanak family

48. Berapa yang Bapak/Ibu keluarkan untuk biaya resepsi tersebut ?

Kurang lebih pada waktu itu tujuh juta

49. Berapa orang yang Bapak/Ibu undang pada saat itu ?

Dua ratus

4. HARTA

a. Primer

50. Bisakah Bapak/Ibu mendeksripsikan pekerjaan yang dijalani saat ini ?

(memulai pekerjaan hingga mengakhiri pekerjaan

Saya sekarang staff pengajar di dua sekolah, SMK dan SMP, guru pendidikan

agama
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51. Adakah pekerjaan sampingan selain pekerjaan yang Bapak/Ibu jalani ?

Ada, dua, pertama …

52. Dari pendapatan yang Bapak/Ibu dapatkan, adakah yang disisihkan untuk

zakat tiap tahun ?

Ada

53. Berapakah wajib zakat bagi seorang Muslim ?

2.5%

54. Apa bentuk zakat yang Bapak/Ibu berikan bila telah wajib mengeluarkan zakat

?

Kadang bentuk uang, kadang kebutuhan pokok, dua-duanya dijalani

b.Sekunder

55. Bila memang telah melaksanakan zakat, apakah Bapak/Ibu mengeluarkan

sedekah, infaq, dan shadaqah ?

Iya menjalani ketiganya

56. Dimanakah sedekah, infaq, dan sedekah itu diberikan ?

Tergantung, macem-macem , ada untuk anak yatim, tempat khusus di masjid

57. Hal apa yang mendorong Bapak/Ibu melakukan sedekah, infaq, dan shadaqah

?

Karena permintaan, dibutuhkan, merasa hal ini suatu kewajiban juga, harus

dikeluarkan

58. Adakah kriteria khusus menurut Bapak/Ibu bila ingin mengeluarkan sedekah,

infaq, dan shadaqah ?

Tergantung, biasanya uang

59. Selain bentuk amalan tadi, adakah jenis pemberian lain yang dilakukan

Bapak.Ibu ?

Tidak ada

c. Tersier

60. Apakah Bapak/Ibu memahami waqaf, hibah, dan hadiah dalam Islam ?

Iya

61. Hal apa yang Bapak/Ibu dapatkan atau hikmah bila melaksanakan waqaf,

hibah, dan hadiah ?
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Yang pertama berjiwa dermawan, membantu sesama memenuhi tuntutan

ajaran Islam

D. BATASAN KONSUMSI ISLAM

62. Apa tujuan Bapak/Ibu dalam berkonsumsi ?

Mengkonsumsi barang secara kebutuhan

63. Bagaimana dengan batasan konsumsi seorang Muslim ?

Ya seperti untuk makan, makan sesudah lapar, berhenti makan sebelum

kenyang, dan harus halal

64. Sudahkah Bapak/Ibu menjalankan batasan konsumsi tersebut ?

Sudah

65. Bagaimana menurut Bapak/Ibu bentuk pengendalian penggunaan pendapatan

seorang Muslim ketika muncul keinginan ?

Ada, ya semacam pakaian yang kita inginkan, harus kita … karena kebutuhan

yang lain, makanan selain dari makanan pokok yang perlu ditunda ya kita

tunda dulu

66. Bagaimana pendapatan seorang Muslim seharusnya dipergunakan ?

Yang petama untuk mencukupi keluarga, kemudian sedekah

E. KONSUMSI

67. Berapa kali ke pusat perbelanjaan dalam seminggu ?

Tidak tentu

68. Jika berada dalam pusat perbelanjaan ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan

?

Kurang lebih tiga jam

69. Adakah yang dibeli ketika berada pusat perbelanjaan tersebut ?

Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak

70. Adakah barang tertentu yang diinginkan ?

Ya ada, ya semacam buku, busana, untuk keluarga

71. Apakah Bapak/Ibu pernah membeli barang tesebut sebelumnya ?

Pernah
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72. Seringkah keinginan membeli barang tersebut muncul ketika berada dalam

pusat perbelanjaan ?

Pernah

73. Apakah keinginan tersebut direalisasikan ?

Melihat tarifnya tidak sesuai, terus keinginan itu ditunda

74. Berupa apakah barang tersebut ?

Kain, pakaian

75. Apa ada pertimbangan sebelum membeli barang tersebut ?

Ada karena kualitas, kemudian daripada mubadzir lebih baik digunakan untuk

yang lain

76. Adakah saran dari orang lain untuk membeli barang tersebut ?

Atas kemauan sendiri, atas kemuan keluarga

77.

78. Haruskah Bapak/Ibu membeli barang tersebut di pusat perbelanjaan ini ?

Tidak harus, ada yang lain

79. Mengapa memilih untuk berbelanja disini ?

Karena lokasinya

80. Berapa jumlah uang yang dibawa ketika berada disini ?

Ada 200-300

81. Berapa minimal yang dibelanjakan ketika berada disini ?

Tidak lebih dari 150 ribu
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4. INFORMAN KEEMPAT (BAPAK DONALD)

KONSUMSI MASYARAKAT MUSLIM DI MANADO

A. MASYARAKAT MUSLIM di MANADO

1. Apakah Bapak/Ibu penduduk asli Manado ?

Iya

2. Dimanakah Bapak/Ibu tinggal ?

Dendengan Dalam

3. Jumlah kepala kelurarga dalam satu rumah terdiri dari berapa orang ?

Satu, empat

B. KEBUTUHAN

4. Apa kebutuhan itu ?

Kebutuhan itu banyak, ada kebutuhan jasmani ada kebutuhan rohani.

5. Kebutuhan seorang Muslim itu bagaimana menurut Bapak/Ibu?

Ya itu kebutuhan jasmani kan makan. makan,mobil...ya kebutuhan rohani

otomatis yang berhubungan dengan pencerahan agama,,yang berbau religi

lah.

6. Terdiri dari apa sajakah kebutuhan seorang Muslim ?

Menurut saya sih kebutuhan muslim itu,ya yang mencakup keduanya

tadi,kan harus ada, harus seimbang.

7. Perbedaan antara kebutuhan dan keinginan?

Ya kalo menurut kita menurut saya sih, kebutuhan itu yang primer yang

memang kita harus. Kalo keinginan itu istilahnya Cuma ketika kita ada

kelebihan aja, kan jika ada kelebihan kan kita ingin misalnya beli ini beli

itu.
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PRIMER (Dharuriyat), SEKUNDER (Hajjiyat), TERSIER

(Tahsiniyat)

1. JIWA

a. Primer

8. Apa yang dimaksud kebutuhan primer, sekunder dan tersier menurut

Bapak/Ibu ?

Kebutuhan primer, kebutuhan yang terlebih dahulu kita dapatkan, seperti

makan,minum ya toh, pakaian. Kalo sekunder kan misalnya rumah.

Tersier kan kebutuhan mewah, seperti mobil, perhiasan

9. Untuk kebutuhan primer, berapa kali Bapak/Ibu makan dalam sehari ?

Normal tiga kali

10. Apakah cukup puas konsumsi makanan Bapak/Ibu sehari-hari ?

Puaslah

11. Makanan apa yang biasa Bapak/Ibu konsumsi ?

Nasi, ikan, sayur, ada, tahu ada tempe ada daging juga ada, kalo makanan

pokok sih itu

12. Untuk pakaian, dalam sebulan Bapak/Ibu bisa membeli berapa kali ?

Jumlah berapa ?

Bisa satu pasang

13. Adakah makanan pengganti selain yang biasa Bapak/Ibu konsumsi ?

Iya

14. Selain makanan, bila kesehatan terganggu, apakah yang dilakukan

Bapak/Ibu ?

Ya berobat

15. Untuk kesehatan sendiri, bila sakit apa yang Bapak/Ibu lakukan ?

Biasanya langsung ke dokter

b. Sekunder

16. Adakah menu wajib dalam konsumsi makanan tersebut ?

Nasi

17. Kemudian, apakah makanan tersebut harus enak atau tidak ? Ataukah

hanya kenyang saja ?
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Enggak

18. Untuk kebutuhan sendiri dan dari sisi kebutuhan gizi, apakah Bapak/Ibu

memenuhi empat sehat lima sempurna ?

Iya

19. Bagaimana untuk pakaian, adakah kriteria tertentu ? Nyaman atau tidak ?

Yang penting sopan, nyaman

20. Untuk kesehatan, apakah ada tempat khusus untuk menangani bila

Bapak/Ibu sakit ?

Dokter umum biasa

c. Tersier

21. Dalam bahasan tingkatan tersier, apakah berlaku tata cara dalam

menikmati makanan tersebut dalam keluarga Bapak/Ibu ?

Enggak, biasa-biasa saja

22. Untuk pakaian sendiri, adakah merek tertentu yang Bapak/Ibu beli ?

Ya yang standar lah, kan gak harus merek yang ini merek yang itu

2. AKAL

a. Primer

23. Apakah Bapak/Ibu tahu ada slogan “Brenti Jo Bagate” ?

Kalo itu sih slogan

24. Menurut Bapak/Ibu, apa makna dari slogan tersebut ?

Dalam artian sih itu meminimalisir kriminalitas ya,tapi sebenarnya kalo

menurut saya belum sekarang

25. Untuk pribadi, apakah pernah mengkonsumsi alkohol ?

Ya pernah

26. Bila pernah, dimanakah Bapak/Ibu mendapatkan barang tersebut ?

Di diskotik, tempat-tempat dugem

27. Diperoleh dengan harga berapakah barang tersebut ?

700-800 ribu sebotol

28. Apakah yang Bapak/Ibu dapatkan setelah mengkonsumsi hal tersebut ?

Bisa lebih happy bersama teman
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29. Apa yang membuat Bapak/Ibu memutuskan untuk mengkonsumsi barang

tersebut ?

Ya dorongan lingkungan,kayak teman2 kan, yang pasti kalo sama teman,

untuk beberapa bulan ini udah enggak

b. Sekunder

30. Pendidkan menurut Bapak/Ibu pentingkah ?

Sebenarnya sih kalo untuk universitas ya,pendidikan itu penting

31. Bapak/Ibu mengenyam pendidikan hingga jenjang apa ?

S1 jurusan pemerintahan

32. Bila pendidikan penting, jenjang pendidikan seperti apakah yang

diinginkan ?

Insya Allah untuk saat ini masih puas

33. Adakah kriteria atau pertimbangan khusus dalam pemilihan pendidikan

menurut Bapak/Ibu ?

Pertimbangan khususnya karena temen saya, jadi saya pikir kalo kerja di bagian

pemerintahan

34. Adakah biaya yang dipersiapkan khusus untuk pendidikan ? Berapa ?

Dari orang tua ada, dari saya sendiri ada

35. Selain pendidikan yang dijalani, apakah Bapak/Ibu, mengikuti kursus

untuk pengembangan keahlian yang lain ?

Ada dari organisasi-organisasi, seminar-seminar ya pelatihan-pelatihan

c. Tersier

36. Adakah konsumsi yang menurut Bapak/Ibu kurang manfaat untuk

dilakukan ?

Ya yang termasuk tadi, yang minuman-minuman keras tadi

4. HARTA

a. Primer

37. Bisakah Bapak/Ibu mendeksripsikan pekerjaan yang dijalani saat ini ?
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yang namanya pekerjaan proyek kan,ada yang namanya kontruksi

bangunan, ada yang namanya perencanaan,ada yangb namanya pengadaan

barang

38. Dari pendapatan yang Bapak/Ibu dapatkan, adakah yang disisihkan untuk

zakat

tiap tahun ?

Ada

39. Berapakah wajib zakat bagi seorang Muslim ?

2,5 %

40. Apa bentuk zakat yang Bapak/Ibu berikan bila telah wajib mengeluarkan

zakat ?

Uang

b. Sekunder

41. Bila memang telah melaksanakan zakat, apakah Bapak/Ibu mengeluarkan

sedekah, infaq, dan shadaqah ?

Tidak ada

c. Tersier

42. Apakah Bapak/Ibu memahami waqaf, hibah, dan hadiah dalam Islam ?

Wakaf itu kan pemberian tanah yang diberikan di jalan ALLAH, kalo

menurut saya sih sama

43. Bila memahami, apakah Bapak/Ibu berkemauan untuk menyisihkan

pendapatam untuk kegiatan konsumsi ini ?

Iya

D. BATASAN KONSUMSI ISLAM

44. Apa tujuan Bapak/Ibu dalam berkonsumsi ?

Tujuannya sih dunia akhirat

45. Bagaimana dengan batasan konsumsi seorang Muslim ?

Yang halal haram kan

46. Sudahkah Bapak/Ibu menjalankan batasan konsumsi tersebut ?

Belum, ya kayak minum miras tadi kan haram. Karena dorongan

lingkungan jadinya begitu
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E. KONSUMSI

47. Berapa kali ke pusat perbelanjaan dalam seminggu ?

Ya tegrantung, seminggu bisa 2 kali

48. Jika berada dalam pusat perbelanjaan ini, berapa lama waktu yang

dibutuhkan ?

Setengah jam 30 menit

49. Adakah yang dibeli ketika berada pusat perbelanjaan tersebut ?

Ada

50. Adakah barang tertentu yang diinginkan ?

Sesuai kebutuhan, ya paling kebutuhan mandi,parfum, dan segala macem

sampe pakaian

51. Apakah keinginan tersebut direalisasikan ?

Tergantung, terkadang iya terkadang enggak

52. Berupa apakah barang tersebut ?

Ada pakaian, ada makanan

53. Adakah saran dari orang lain untuk membeli barang tersebut ?

Teman, orang tua

54. Ketika membeli barang tersebut, apakah langsung digunakan apa

menunggu momen tertentu ?

Tergantung, bukan momen sihh, melihat kondisi keuangan

55. Adakah tempat lain yang sekiranya barang tersebut diperoleh ?

Ya bisa juga di tempat lain

56. Mengapa memilih untuk berbelanja disini ?

Sebenarnya gak ada pertimbangan sih, kan jalan2 ,refreshing sekalian

57. Berapa jumlah uang yang dibawa ketika berada disini ?

Tergantung kalo itu

58. Berapa minimal yang dibelanjakan ketika berada disini ?

Sekitar 300-400 rbu
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5. INFORMAN KELIMA (IBU SITI)

KONSUMSI MASYARAKAT MUSLIM di MANADO

A. MASYARAKAT MUSLIM di MANADO

1. Apakah Bapak/Ibu penduduk asli Manado ?

Ya

2. Dimanakah Bapak/Ibu tinggal ?

Lawangirung, Lawangirung linkungan dua

3. Jumlah kepala kelurarga dalam satu rumah terdiri dari berapa orang ?

Ada empat

4. Sudah berapa lama Bapak/Ibu tinggal di Manado ?

Sudah dari lahir

B. KEBUTUHAN

5. Apa kebutuhan itu ?

Berusaha untuk mencukupi kebutuhan setiap hari

6. Kebutuhan seorang Muslim itu bagaimana menurut Bapak/Ibu?

Beribadah, berusaha, ikhtiar, kembali ke atas, ke Allah

7. Terdiri dari apa sajakah kebutuhan seorang Muslim ?

Kalau menurut saya itu, kan itu orang yang beragama, apa yang diajarkan

oleh agama, ya itu kita ikuti, yang dilarang ya kita harus tinggalkan, yang

mana diperintahkan oleh agama itu yang kita buat

8. Apa perbedaan dari kebutuhan dan keinginan menurut Bapak/Ibu ?

Kebutuhan itu misalnya makan, itu kebutuhan itu kayaknya seperti contoh

kewajiban, tapi keinginan, keinginan itu misalnya kita bisa … Cuma

sekedar kaya impian, kita bisa …, tapi itukan keinginan tapi belum

mencapai, tapi kita ingin sesuatu yang seperti ini itukan baru

direncanakan, keinginan itu baru direncanakan, nanti sudah terjadi bru itu

mutlak pasti
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C. PRIMER (Dharuriyat), SEKUNDER (Hajjiyat), TERSIER

(Tahsiniyat)

1. JIWA

a. Primer

9. Apa yang dimaksud kebutuhan primer, sekunder dan tersier menurut

Bapak/Ibu ?

Kebutuhan sehari-hari, seusai keadaan, kita bisa saja ingin yang terbaik

tapi melihat … sesuai kemampuan, … yang lebih tinggi dari itu bisa saja,

tapi apa kita mampu ndak

10. Berikan contoh masing-masing kebutuhan tersebut menurut Bapak/Ibu ?

Saya itu biasanya apa adanya, kaya saya membutuhkan kendaraan, motor,

maksudnya saya butuh kendaraan untuk kebutuhan, tapi kalau kaya

sekunder berarti itu ada kaya mobil, nah ini sesuai kebutuhan, … sesuai

kebutuhan, missal kita punya uang banyak, kita ingin seperti itu, punya

mobil, punya ini, punya itu, yang lebih dari itu, jadi tergantung

11. Untuk kebutuhan primer, berapa kali Bapak/Ibu makan dalam sehari ?

Ya minimal dua kali, makan nasi itu dua kali, siang sama malam, kalau

pagi itu biasanya Cuma air panas sama kue, tapi kalau untuk anak-anak

biasanya sarapan pagi, siang, malam

12. Apakah cukup puas konsumsi makanan Bapak/Ibu sehari-hari ?

Puas, alhamdulillah puas

13. Makanan apa yang biasa Bapak/Ibu konsumsi ?

Nasi

14. Untuk pakaian, dalam sebulan Bapak/Ibu bisa membeli berapa kali ?

Jumlah berapa ?

Untung-untung satu tahun satu kali bisa beli pakaian, tidak tentu artinya

itu juga bukan kebutuhan, karena ada baju, tidak wajib membeli, artinya

disini bukan tidak wajib, kita kan harus berpakaian tapi banyak kebutuhan

anak-anak kan sekolah, jadi kalau masih bisa dipakai yang lain, apa

salahnya, nanti kalau memang sudah tidak ada yang pas, baru kita beli

lagi, jadi nda mesti
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15. Adakah makanan pengganti selain yang biasa Bapak/Ibu konsumsi ?

Ada, kalau kita mau makan diluar seperti itu, tapi tidak setiap hari, tidak

harus, sesuai kebutuhan misalnya kita ada kelebihan, ya apa salahnya kita

makan diluar, tapi kalau memang, tergantung juga kalau, seumpama ibu

dirumah, apalagi banyak penjual makanan, jadi tidak perlu makan diluar,

seperti mungkin supermi, hanya itu

16. Selain makanan, bila kesehatan terganggu, apakah yang dilakukan

Bapak/Ibu ?

Ya minum obat, hanya berdoa baru minum obat, dari toko beli obat di

apotik

17. Untuk kesehatan sendiri, bila sakit apa yang Bapak/Ibu lakukan ?

Ya minum obat, hanya berdoa baru minum obat, dari toko beli obat di

apotik

b. Sekunder

18. Adakah menu wajib dalam konsumsi makanan tersebut ?

Tidak, apa adanya

19. Kemudian, apakah makanan tersebut harus enak atau tidak ? Ataukah

hanya kenyang saja ?

Tidak ada

20. Untuk kebutuhan sendiri dan dari sisi kebutuhan gizi, apakah Bapak/Ibu

memenuhi empat sehat lima sempurna ?

Ya iya, buah, susu ada

21. Bagaimana untuk pakaian, adakah kriteria tertentu ? Nyaman atau tidak ?

Model-model juga tidak terlalu yang bagaimana, yang penting nyaman

dipakai

22. Untuk kesehatan, apakah ada tempat khusus untuk menangani bila

Bapak/Ibu sakit ?

Tidak ada
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c. Tersier

23. Dalam bahasan tingkatan tersier, apakah berlaku tata cara dalam

menikmati makanan tersebut dalam keluarga Bapak/Ibu ?

Tidak ada

24. Untuk pakaian sendiri, adakah merek tertentu yang Bapak/Ibu beli ?

Tidak, biasa-biasa saja

25. Adakah sanksi apabila dalam tata cara tersebut dilanggar dalam internal

keluarga Bapak/Ibu ?

Tidak juga, karena sibuk, jadi tidak musti harus kumpul makan

1. AKAL

a. Primer

26. Apakah Bapak/Ibu tahu ada slogan “Brenti Jo Bagate” ?

Iya

27. Menurut Bapak/Ibu, apa makna dari slogan tersebut ?

Maknanya itu kan dari kepolisian untuk mengingatkan orang-orang, atau

remaja-remaja yang suka minum, karena akibat dari “bagate jo” itukan

meminum alcohol, jadi otomatis kalau orang meminum alcohol, dia kan

mabuk, mabuk itukan tidak sadar, bisa mengakibatkan banyak akibat,

contohnya misalkan orang mabuk antar motor, ya bisa saja cilaka, kalau

dia sadar, kalau dia tak sadar kan banyak contoh-contoh dijalan itu, kan

orang cilaka, liat kemarin dia sedang mabuk, cilaka itu kebanyakan sedang

mabuk, jadi disini kepolisian membuat spanduk itu, moto “brenti bagate

jo” itu untuk mengingatkan remaja-remaja sekarang

28. Untuk pribadi, apakah pernah mengkonsumsi alkohol ? dikarenakan

alkohol dapat merusak akal

Tidak pernah

b. Sekunder

29. Pendidkan menurut Bapak/Ibu pentingkah ?

Oh penting,
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30. Bapak/Ibu mengenyam pendidikan hingga jenjang apa ?

SMA, di Manado

31. Bagaimana menurut Bapak/Ibu pendidikan pada saat ini ?

Pendidikan saat ini Alhamdulillah sangat bagus, sudah bagus, jauh lebih

bagus dari yang lalu, yang waktu jaman ibu, hanya tergantung orangtuanya

mendidik anaknya sampai dimana pendidikannya, membiayai anaknya

sampai dimana

32. Bila pendidikan penting, jenjang pendidikan seperti apakah yang

diinginkan ?

Pendidikan yang bagus tentunya

33. Dimana pendidikan tersebut didapatkan ?

Ya tentunya disekolah juga dirumah, sebagai orang tua, biasanya

pendidikan, kalau masalah pendidikan kan biasanya disekolah, tapi

sebagai orang tua dirumah harus menunjang untuk anak-anak supaya ada

kemauan tetap belajar, orang tua kan ingin anak-anaknya pintar, berarti

orang tua itu harus berperan penting untuk mengawasi anak-anak

34. Adakah kriteria atau pertimbangan khusus dalam pemilihan pendidikan

menurut Bapak/Ibu ?

Ada sih, sebenarnya kita orang tua ingin anak-anak di jurusan agama,

Cuma ya ada anak yang besar sudah memilih jalannya sendiri, tapi kita

kan sebagai orang tua ikut kemauan anak-anak tapi kita harus awasi

35. Adakah biaya yang dipersiapkan khusus untuk pendidikan ? Berapa ?

Tidak ada, dulunya saya pernah ikut asuransi, tapi sekarang sudah tidak

lagi

36. Selain pendidikan yang dijalani, apakah Bapak/Ibu, mengikuti kursus

untuk pengembangan keahlian yang lain ?

Saya tidak pernah kursus tapi ingin belajar, jadi Cuma pengalaman saja,

mencari tahu sendiri inginnya seperti itu, nah kalau untuk kursus, yang

namanya kursus itu berarti yang memang terdaftar, yang memang kaya

pelatihan-pelatihan ditempat pelatihan, tapi ini tidak, ya belajar sendiri,

cari-cari pengalaman ke teman-teman
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c. Tersier

37. Adakah konsumsi yang menurut Bapak/Ibu kurang manfaat untuk

dilakukan ?

Tidak, insya Allah tidak

38. Seperti apa bentuk kurang manfaat tersebut ? Barang atau seperti apa ?

Kebutuhan kaya baju, makanan, untuk semua

39. Apa yang memutuskan Bapak/Ibu untuk mengkonsumsi hal tersebut ?

40. Sesusai kebutuhan, misalnya baju anak-anak saya sudah kecil, ya otomatis

harus beli lagi

41. Siapakah yang memberikan pengaruh untuk mengkonsumsi hal tersebut ?

Biasanya ibu sendiri

3. KETURUNAN

a. Primer

42. Bapak/Ibu menikah tahun berapa ?

1996

43. Pada saat itu Bapak/Ibu menikah atas saran siapa ?

Tidak ada saran, tapi namanya manusia itu kan semua tiap-tiap orang pasti

kan kesana, jadi pada dasarnya ya kita melihat umur kita sudah

mencukupi, matang untuk menikah, ada yang bertanya, ya kita lihat juga

cocok, ya Alhamdulillah, … tidak ada saran, Cuma pengalaman melihat

contoh-contoh, …

44. Apa tujuan Bapak/Ibu menikah ?

Ingin menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrohmah

b.Sekunder

45. Ketika Bapak/Ibu menikah, apa yang menjadi mahar ?

Cincin dan seperangkat alat sholat

46. Tujuan dari mahar itu untuk apa menurut Bapak/Ibu ?

Hadiah dari suami ke istri, jadi setiap orang mau menikah harus ada

mahar, nah untuk menjaga mahar itu ya kita, bagaimana kita dikasih,

bagaimana kita merawat dan melaksanakannya
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c. Tersier

47. Pada saat sebelum menikah, apakah Bapak/Ibu melalui tahap khitbah atau

perkenalan terlebih dahulu ?

Khitbah

48. Apakah pernikahan yang dulunya Bapak/Ibu lakukan mengadakan resepsi

?

Iya

49. Menurut Bapak/Ibu pentingkah mengadakan resepsi ?

Menurut saya yang penting itu kan akad nikah, jadi pada saat itu

tergantung orang tua ibu, apakah ingin mengadakan resepsi atau tidak, tapi

pada saat itu orang tua kan ingin anaknya menikah dengan baik, dengan

bagus, jadi pada saat itu ibu terserah orang tua, dan ternyata orang tua

bikin resepsi

50. Apa yang menjadi tujuan Bapak/Ibu melakukan resepsi ?

Tujuan resepsi itukan untuk masyarakat tau yang mana ibu sudah

menikah, tetangga-tetangga, masyarakat tahu, kalau misalnya Cuma

menikah kan orang tidak tahu, tapi kalau mengadakan resepsi kita

mengundang orang yang begitu banyak, jadi orang pada tahu “oh ini sudah

menikah”, hanya pertanda itu, tapi kan yang utama itu akad nikah dalam

perkawinan

51. Berapa yang Bapak/Ibu keluarkan untuk biaya resepsi tersebut ?

Jumlahnya lupa

52. Berapa orang yang Bapak/Ibu undang pada saat itu ?

200 orang

4. HARTA

a. Primer

53. Bisakah Bapak/Ibu mendeksripsikan pekerjaan yang dijalani saat ini ?

Ya kalau saya itu ber-usaha untuk memenuhi kebutuhan setiap hari, dan

untuk kebutuhan anak-anak, jadi menurut ibu itu berusaha ikhtiar tapi

yang menentukan kan Allah, jadi itu, apa adanya, apa yang Allah kasi itu
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ya Alhamdulillah, ini hari banyak, besok sedikit ya Alhamdulillah, yang

penting prinsip ibu, ibu berusaha

54. Adakah pekerjaan sampingan selain pekerjaan yang Bapak/Ibu jalani ?

Tidak ada

55. Dari pendapatan yang Bapak/Ibu dapatkan, adakah yang disisihkan untuk

zakat tiap tahun ?

Untuk zakat tidak ada, tapi tiap ada sumbangan-sumbangan saya selalu

memberikan, tapi kalau zakat itu biasanya yang berurusan kan suami,

karena disini kan kita juga usaha sendiri-sendiri, usaha saya itu juga kan

tidak besar-besar amat, Cuma untuk kebutuhan sehari-hari saja, jadi untuk

zakat itu biasanya suami, karena dia punya kelebihan, tapi kalau untuk

saya pribadi ya saya hanya apa yang saya ada untuk bersedekah ya saya

bersedekah, kalau tidak ada ya mungkin tidak

56. Berapakah wajib zakat bagi seorang Muslim ?

2,5 %

57. Apa bentuk zakat yang Bapak/Ibu berikan bila telah wajib mengeluarkan

zakat ?

Uang tiap tahun, tiap bulan puasa, suami saya menghitung-hitung baru

mengeluarkan dua setengah persen

b.Sekunder

58. Bila memang telah melaksanakan zakat, apakah Bapak/Ibu mengeluarkan

sedekah, infaq, dan shadaqah ?

Infaq

59. Dimanakah sedekah, infaq, dan sedekah itu diberikan ?

Biasanya ada masjid-masjid, kan disini ada masjid, jadi tiap hari jumat …,

biasanya kalau dijalan-jalan itu saya ketemu saya kasih, atau ada tetangga-

tetangga yang janda saya kasih

60. Hal apa yang mendorong Bapak/Ibu melakukan sedekah, infaq, dan

shadaqah ?

Pada intinya kita ini dikais rizki, apa salahnya kita membagikan bagi orang

yang tidak mampu, walaupun kita juga merasa tidak mampu, tapi kan
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agama mengajarkan harus besedekah, jadi ya kalau kita bisa bersedekah,

misalnya kita punya dua potong roti, nah apa salahnya kalau ada yang

kelaparan dikasih satu, jadi walaupun sedikit, tapikan kalau kita saling

membagi itukan enak dirasa

61. Adakah kriteria khusus menurut Bapak/Ibu bila ingin mengeluarkan

sedekah, infaq, dan shadaqah ?

Oh iya jelas, kalau saya ingin menyumbang itu harus jelas, kemana saya

mau menyumbang, kepanti asuhan kah, ke masjid kah, seperti itu

62. Selain bentuk amalan tadi, adakah jenis pemberian lain yang dilakukan

Bapak.Ibu ?

Ada juga misalnya kaya baju anak-anak saya yang sudah pada kecil saya

kasih ke orang-orang yang kurang mampu, yang layak dipakai lah, artinya

kita menyumbang punya kita, orang ini masih dipakai, masa kita

menyumbang orang yang tidak ada manfaatnya untuk orang itu,

bagaimana kita menyumbang orang itu ada manfaatnya untuk orang itu

c. Tersier

63. Apakah Bapak/Ibu memahami waqaf, hibah, dan hadiah dalam Islam ?

Iya, kalau waqaf itukan, itu pemberian juga Cuma kalau dalam agama

waqaf itukan kaya hibah, hibah itu sama dengan waqaf, jadi mewaqafkan

misalnya sebidah tanah, oh iya kalau waqaf untuk kepentingan

masyarakat, kalau hadiah itu misalnya perorang dikasi hadiah, hibah itu

juga sama dengan waqaf atau hadiah, Cuma biasanya dalam islam itu,

waqaf itu kebanyakan itu tanah, misalnya tanah ini diwaqafkan seseorang

untuk dibikin masjid, atau kuburan, untuk kepentingan berjamaah

64. Bila memahami, apakah Bapak/Ibu berkemauan untuk menyisihkan

pendapatam untuk kegiatan konsumsi ini ?

Ada, memang ada memang itu rutinitas, sekarang kan disini, dikampung

ini kan ada pengadaan kuburan, jadi masyarakat sini biasanya tiap minggu

kerja bakti, ya seperti itu tiap minggu kita bawa makanan, kita bawa kue

kesana, dalam bentuk hadiah
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65. Hal apa yang Bapak/Ibu dapatkan atau hikmah bila melaksanakan waqaf,

hibah, dan hadiah ?

Ya Alhamdulillah kalau kita memberi itu, insyaallah rizki kita allah akan

melipat gandakan, ya kita kembali ke Allah, apa yang kita berikan,

insyaallah Allah akan balas

D. BATASAN KONSUMSI ISLAM

66. Bagaimana dengan batasan konsumsi seorang Muslim ?

Ya batas konsumsi kalau ibu itu apa adanya, sesuai kebutuhan saja tidak

perlu banyak berlebihan, karena agama kan biasa mengajarkan jangan

berlebih-lebihan

67. Sudahkah Bapak/Ibu menjalankan batasan konsumsi tersebut ?

Iya

68. Bagaimana menurut Bapak/Ibu bentuk pengendalian penggunaan

pendapatan seorang Muslim ketika muncul keinginan ?

Kalau ibu biasanya untuk konsumsi tiap hari itu biasa memilih mana yang

penting, mana yang tidak penting, yang penting itu kita dahulukan, artinya

untuk kebutuhan sehari-hari, kalau bukan untuk kebutuhan ya tentu tidak

E. KONSUMSI

69. Berapa kali ke pusat perbelanjaan dalam seminggu ?

Kalau saya kan pedagang, jadi setiap hari ke pasar, jadi sekalian belanja

untuk kebutuhan anak, kalau untuk mall jarang

70. Jika berada dalam pusat perbelanjaan ini, berapa lama waktu yang

dibutuhkan ?

Ndak tentu juga, sesuai biasanya ada teman, ajak, kadang juga tidak, tidak

musti, ya sesuai kebutuhan ya kalau ada urusan ke mall ya pergi, kalau

tidak ya tidak, tiap hari kepasar ya paling lama satu jam

71. Adakah yang dibeli ketika berada pusat perbelanjaan tersebut ?

Ya biasanya pembersih muka
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72. Seringkah keinginan membeli barang tersebut muncul ketika berada dalam

pusat perbelanjaan ?

Biasanya ada, tapi itu bisa diantisipasikan, misalnya kalau saya ingin

membeli pembersih muka, … lulur, ya biasanya minuman dingin

73. Apakah keinginan tersebut direalisasikan ?

Tidak, biasanya dari rumah kan Cuma beli pembersih, sampai disana

sudah beli minuman dingin, lulur

74. Apa ada pertimbangan sebelum membeli barang tersebut ?

Ada, artinya melihat kebutuhan uang, karena uang ada lebih jadi apa

salahnya kita membeli

75. Adakah saran dari orang lain untuk membeli barang tersebut ?

Tidak, biasanya pergi sendiri, kadang kalau ajak teman, ya hanya teman-

teman saja yang belanja, saya tidak

76. Ketika membeli barang tersebut, apakah langsung digunakan apa

menunggu momen tertentu ?

Biasanya menunggu waktu lowong, habis kerja kalau ada waktu ya saya

kesana, artinya melihat waktu yang ada

77. Adakah tempat lain yang sekiranya barang tersebut diperoleh ?

Ya biasanya ada, itu sebabnya saya bilang, saya jarang ke mall, karena

ditempat lain juga yang setiap hari saya kepasar biasanya ada, baru saya

kan kepasar biasanya setiap pagi, nah biasanya saya lupa, jadi kalau saya

lupa itu, biasanya malam saya ke mall

78. Berapa jumlah uang yang dibawa ketika berada disini ?

Kalau di mall paling ya 100.000, atau 50.000, sesuai kebutuhan, kalau

dipasar, saya kan pedagang, jadi biasanya saya bawa 500.000, kadang

kurang, kadang lebih

79. Berapa minimal yang dibelanjakan ketika berada disini ?

Biasanya kalau keperluan untuk dagangan saya sudah mencatat barang-

barang yang mau saya beli, jadi kalau saya sudah catat ya sesuai dengan

catatan, Cuma uangnya ya misalnya saya belanja 500.000, saya kasi lebih

50.000 atau 30.000, ya antisipasi saja kalau ada barang-barang lain, … beli
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7. INFORMAN KEENAM (IBU YUSRA)

KONSUMSI MASYARAKAT MUSLIM di MANADO

A. MASYARAKAT MUSLIM di MANADO

1. Apakah Bapak/Ibu penduduk asli Manado ?

Bukan, Gorontalo

2. Dimanakah Bapak/Ibu tinggal ?

Aslinya kan di Gorontalo, kalo disini beda banget sama yang di Gorontalo,

kalo disini mayoritas Kristen yah, jadi mungkin di kri kanan muka di

belakang itu berbeda keyakinan deng torang jadi untuk pergaulan sehari-

hari atau kalo misalnya lagi beli ikan di depan rumah ya kan, itu baru

saling menyapa, kalo misalnya pas sampe malam kan dari jam sembilan

itu keluar, jadi jarang-jarang sekali, malah cuman pagi-pagi berinteraksi

dengan tetangga.

3. Jumlah kepala kelurarga dalam satu rumah terdiri dari berapa orang ?

Satu, jumlah anggota empat

4. Sudah berapa lama Bapak/Ibu tinggal di Manado ?

Sejak 7 Mei 1999, 13 tahun

B. KEBUTUHAN

5. Apa kebutuhan itu ?

Kalo manusia itu terus terang ya tidak pernah puas ya, kalo keinginan itu

banyak-banyak tapi gimana torang memaklumi atau misalnya pendapatan

suami ya kan, kita sesuaikan dengan kebutuhan , jangan malah

pengeluaran lebih besar dari pemasukan, besar pasak daripada tiang,

pintar-pintar istri ajalah mengatur

6. Terdiri dari apa sajakah kebutuhan seorang Muslim ?

Pemenuhan rukun Islam, terutama solat, kalo puasa wajib pada saat

ramadhan, atau senin-kamis, bahkan puasa daud, ya kan, terus untuk zakat,

kalo sedekah, seminggu atau sebulan
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7. Apa perbedaan dari kebutuhan dan keinginan menurut Bapak/Ibu ?

Kebutuhan makan dan pakaian, diutamakan makan, kalo keinginan hanya

pemenuhan beli baju haruskan makan dulu di utamakan, keinginan haru

dikesampingkan

C. PRIMER (Dharuriyat), SEKUNDER (Hajjiyat), TERSIER

(Tahsiniyat)

1. JIWA

a. Primer

8. Apa yang dimaksud kebutuhan primer, sekunder dan tersier menurut

Bapak/Ibu ?

Kalo primer, kebutuhan akan makan, kalo sekunder, motor, mobil, tersier

pelengkap primer dan sekunder

9. Untuk kebutuhan primer, berapa kali Bapak/Ibu makan dalam sehari ?

Tiga kali sehari

10. 12. Apakah cukup puas konsumsi makanan Bapak/Ibu sehari-hari ?

Alhamdulillah harus merasa puas

11. Makanan apa yang biasa Bapak/Ibu konsumsi ?

Kalo pagi roti sama sus, kadang nasi kuning, kalo siang nasi, lauk, sayur,

kalo malam pun begitu

12. Untuk pakaian, dalam sebulan Bapak/Ibu bisa membeli berapa kali ?

Jumlah berapa ?

Sebulan, ndak juga. Pakaian mungkin dua bulan sekali, kalo ada cocok,

beli, walaupun tidak ada rencana sebelumnya

13. Selain makanan, bila kesehatan terganggu, apakah yang dilakukan

Bapak/Ibu ?

Beli obat warung, kalo anak-anak langusng ke dokter

14. Untuk kesehatan sendiri, bila sakit apa yang Bapak/Ibu lakukan ?

b. Sekunder

15. Adakah menu wajib dalam konsumsi makanan tersebut ?

Lebih lengkap kalo Sabtu-Minggu, ada ayam tahu tempe, dilebih-lebihkan
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16. Kemudian, apakah makanan tersebut harus enak atau tidak ? Ataukah

hanya kenyang saja ?

Tidak, kalo gizi harus diutamakan

17. Untuk kebutuhan sendiri dan dari sisi kebutuhan gizi, apakah Bapak/Ibu

memenuhi empat sehat lima sempurna ?

Sudah

18. Bagaimana untuk pakaian, adakah kriteria tertentu ? Nyaman atau tidak ?

Liat ukuran, cocok, sebelum beli ya di pas dulu di kamar pas

19. Untuk kesehatan, apakah ada tempat khusus untuk menangani bila

Bapak/Ibu sakit ?

Sebenarnya ada JAMSOSTEK, tapi belum pernah digunakan

c. Tersier

20. Dalam bahasan tingkatan tersier, apakah berlaku tata cara dalam

menikmati makanan tersebut dalam keluarga Bapak/Ibu ?

Kalo larangan ada, kalo ke sekolah bawa rantang, isi satu nasi, satu roti

21. Untuk pakaian sendiri, adakah merek tertentu yang Bapak/Ibu beli ?

Ndak juga, liat dari bahannya, harga sih ndak juga walaupun murah cocok

ya beli, kalo mahal tidak lebih dari 500 ribu

2. AKAL

a. Primer

22. Apakah Bapak/Ibu tahu ada slogan “Brenti Jo Bagate” ?

Itu kan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat Manado, dengan

ada slogan itu dengan awalnya mereka minum minuman keras tersentuh

hatinya

23. Untuk pribadi, apakah pernah mengkonsumsi alkohol ?

Alhamdulillah belum pernah

b. Sekunder

24. Pendidkan menurut Bapak/Ibu pentingkah ?

Penting sekali

25. Bapak/Ibu mengenyam pendidikan hingga jenjang apa ?
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D3 dan melanjutkan di STAIN, S1

26. Bagaimana menurut Bapak/Ibu pendidikan pada saat ini ?

Pendidikan saat ini, menurut saya belum sepenuhnya dengan sistem yang

ada, dimana harus ada pembaharuan, memperrbaiki sistem-sistem yang

lebih baru dan baik

27. Bila pendidikan penting, jenjang pendidikan seperti apakah yang

diinginkan ?

Guru TK saja harus S1, hal itu membuat saya termotivasi untuk belajar

lagi walaupun umur tidak lagi muda, saya berusaha untuk meningkatkan

diri, walaupun sudah tidak kayak cewek-cewek dulu, keinginan jadi dosen,

maka dari itu Insya Allah haru S2

28. Adakah biaya yang dipersiapkan khusus untuk pendidikan ? Berapa ?

Kesepakatan aqal dengan suami, biaya dari gaji sendiri, kalo di STAIN 1.2

juta

29. Selain pendidikan yang dijalani, apakah Bapak/Ibu, mengikuti kursus

untuk pengembangan keahlian yang lain ?

Kalo dulu kursus bahasa Inggris

c. Tersier

30. Adakah konsumsi yang menurut Bapak/Ibu kurang manfaat untuk

dilakukan ?

Terutama kayak belanja baju, jangan keinginan yang sebenarnya tidak

penting, kebutuhan harus diutamakan

31. Seperti apa bentuk kurang manfaat tersebut ? Barang atau seperti apa ?

Pakaian

32. Berapa uang yang dikeluarkan demi keinginan yang kurang manfaat

tersebut ?

Beli pas keluar dan ada diskon, sekali belanja 450-500 ribu

33. Apa yang memutuskan Bapak/Ibu untuk mengkonsumsi hal tersebut ?

Ikut teman kantor atau teman kuliah
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3. KETURUNAN

a. Primer

34. Bapak/Ibu menikah tahun berapa ?

2001

35. Pada saat itu Bapak/Ibu menikah atas saran siapa ?

Mau sendiri

36. Apa tujuan Bapak/Ibu menikah ?

Menjadikan keluarga sakinah, mawaadah, warahmah

b.Sekunder

37. Ketika Bapak/Ibu menikah, apa yang menjadi mahar ?

Cincin tiga gram, seperangkat alat solat

38. Berapa harga bentuk dari mahar tersebut ?

Pada saat itu seratus ribuan

39. Tujuan dari mahar itu untuk apa menurut Bapak/Ibu ?

Seperangkat alat solat, agar kita tidak lupa solat

c. Tersier

40. Pada saat sebelum menikah, apakah Bapak/Ibu melalui tahap khitbah atau

perkenalan terlebih dahulu ?

Pacaran

41. Apakah pernikahan yang dulunya Bapak/Ibu lakukan mengadakan resepsi

?

Ya

42. Menurut Bapak/Ibu pentingkah mengadakan resepsi ?

Tidak juga, tapi karena orang tua

43. Apa yang menjadi tujuan Bapak/Ibu melakukan resepsi ?

Mengundang kerabat, teman, keluarga

44. Berapa yang Bapak/Ibu keluarkan untuk biaya resepsi tersebut ?

Gedung 12 juta

45. Berapa orang yang Bapak/Ibu undang pada saat itu ?

300 orang

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI KONSUMSI MUSLIM DI MANADO .... FITRYANI



4. HARTA

a. Primer

46. Bisakah Bapak/Ibu mendeksripsikan pekerjaan yang dijalani saat ini ?

Bekerja di ekspedisi, untuk dokumen-dokumen di wilayah Manado dan

BolMong, lebih banyak wilayah Manado

47. Adakah pekerjaan sampingan selain pekerjaan yang Bapak/Ibu jalani ?

Tidak ada

48. Dari pendapatan yang Bapak/Ibu dapatkan, adakah yang disisihkan untuk

zakat tiap tahun ?

Ya ada

49. Berapakah wajib zakat bagi seorang Muslim ?

2,5 %

50. Apa bentuk zakat yang Bapak/Ibu berikan bila telah wajib mengeluarkan

zakat ?

Uang, ada juga beras

b.Sekunder

51. Bila memang telah melaksanakan zakat, apakah Bapak/Ibu mengeluarkan

sedekah, infaq, dan shadaqah ?

Ya ada

52. Dimanakah sedekah, infaq, dan sedekah itu diberikan ?

Biasanya masjid, sedekah gak harus masjid, kalo zakat, di masjid

53. Hal apa yang mendorong Bapak/Ibu melakukan sedekah, infaq, dan

shadaqah ?

Sesama Muslim wajib, dengan pemberian kita membantu orang,

mengajarkan anak juga, kalo barang sih lebih ke keluarga

c. Tersier

54. Apakah Bapak/Ibu memahami waqaf, hibah, dan hadiah dalam Islam ?

Hadiah dari orang ke orang lain, wakaf dari orang tua ke anak, hibah sama

dengan zakat

Bila memahami, apakah Bapak/Ibu berkemauan untuk menyisihkan

pendapatan untuk kegiatan konsumsi ini ?
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Iya, kalo misalnya tahunan di masjid, dalam bentuk hadiah

55. Hal apa yang Bapak/Ibu dapatkan atau hikmah bila melaksanakan waqaf,

hibah, dan hadiah ?

Membantu orang, membuat orang bahagia, ada kepuasan tersendiri

D. BATASAN KONSUMSI ISLAM

56. Apa tujuan Bapak/Ibu dalam berkonsumsi ?

Pemenuhan akan diri, baik makanan, pakaian, pemenuhan primer sekunder

57. Bagaimana dengan batasan konsumsi seorang Muslim ?

Tidak berlebih-lebihan dalam apa yang kita punya, jangan menonjolkan

diri, harus tawwadu, harus rendah hati dimana rendah hati

58. Bagaimana menurut Bapak/Ibu bentuk pengendalian penggunaan

pendapatan seorang Muslim ketika muncul keinginan ?

Itu harus, jangan ikuti keinginan bila pendapatan pas-pasan, jangan lebih

besar pengeluaran daripada pendapatan

E. KONSUMSI

59. Berapa kali ke pusat perbelanjaan dalam seminggu ?

Sekarang susah sekali, sebulan sekali

60. Jika berada dalam pusat perbelanjaan ini, berapa lama waktu yang

dibutuhkan ?

Tergantung, bisa sampai empat sampai lima jam

61. Adakah barang tertentu yang diinginkan ?

Ya, kalo ada diskon, dan uang ada ya beli

62. Seringkah keinginan membeli barang tersebut muncul ketika berada dalam

pusat perbelanjaan ?

Gak juga

63. Berupa apakah barang tersebut ?

Baju, gelas-gelas, baju koko untuk anak-anak, tas, sepatu kayak begitu-

begitu
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64. Adakah saran dari orang lain untuk membeli barang tersebut ?

Sendiri

65. Ketika membeli barang tersebut, apakah langsung digunakan apa

menunggu momen tertentu ?

Kalo baju tunggu momen tertentu

66. Haruskah Bapak/Ibu membeli barang tersebut di pusat perbelanjaan ini ?

Kalo misalnya menghemat waktu, ya di mall aja, kalo ada waktu ke tempat

lain

67. Adakah tempat lain yang sekiranya barang tersebut diperoleh ?

Banyak, ya liat di mall lain,toko-toko lain, kalo ada waktu

68. Mengapa memilih untuk berbelanja disini ?

Beda harga jadi pertimbangan

69. Berapa jumlah uang yang dibawa ketika berada disini ?

Semenjak kerja, tidak lebih dari 300 ribu di dompet, tapi kalo adda

keinginan ya ke ATM, tidak ada batasan

70. Berapa minimal yang dibelanjakan ketika berada disini ?

Minimal kayaknya, 50 ribuan itu tidak termasuk belanja baju tadi, kayak

snack-snack dan pasti mengeluarkan uang
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7. INFORMAN KETUJUH (IBU RUSNI)

KONSUMSI MASYARAKAT MUSLIM di MANADO

A. MASYARAKAT MUSLIM di MANADO

1. Apakah Bapak/Ibu penduduk asli Manado ? Kalau lahir iya, besar iya, tapi

kalau orang tua tidak

2. Dimanakah Bapak/Ibu tinggal ? kalau sekarang sih, kan sekarang ndak

punya tetangga jadi tetangganya dari mana-mana

3. Jumlah kepala kelurarga dalam satu rumah terdiri dari berapa orang ?

Jumlah kepala keluarga sekarang ada dua, yang satu yang kepala keluarga

pertama ada lima orang, yang satu, dua

B. KEBUTUHAN

4. Apa kebutuhan itu ? kalo kebutuhan itu sesuatu yang harus dipenuhi,

tergantung skala prioritasnya, kalau masih mungkin ya dipenuhi

5. Kebutuhan seorang Muslim itu bagaimana menurut Bapak/Ibu?

Kebutuhan seorang Muslim , kalo kebutuhan seorang Muslimah ya pake

kerrudung, tapi tempat tinggal yang memungkinkan saya untuk menjaga

privasi saya, terus kemudahan privasi saya, beribadah, kemudahan untuk

juga untuk mendapatkan konsumsi makanan yang halal, pendidikan anak-

anak yang Islami, kayak gitu lah

6. Apa perbedaan dari kebutuhan dan keinginan menurut Bapak/Ibu ? Kalo

keinginan itu kan, keinginan itu dibawah kebutuhan ya jadi setelah

kebutuhan terpenuhi, kebutuhan primer, sekunder, tersier terpenuhi baru

kemudian keinginan, ada atau tidaknya ya kalau sekarang sih budgeting

gitu

C. PRIMER (Dharuriyat), SEKUNDER (Hajjiyat), TERSIER

(Tahsiniyat)

1. JIWA

a. Primer
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7. Apa yang dimaksud kebutuhan primer, sekunder dan tersier menurut

Bapak/Ibu ?

Primer, kalo kebutuhan primer ya mau tidak mau harus gitu ya harus

dipenuhi, saya dan suami harus penuhi, makanan, pakaian, tempat tinggal.

Kalau sekarang pendidikan, kalo sekunder dalam saat ini, saat kondisi

posisi rumah saya yang jauh dari mana-mana, kebutuhan sekunder saya

termasuk alat transportasi ya untuk saya menjangkau untuk ke kantor,

terus tempat pendidikan anak-anak juga itu masuk kebutuhan sekunder.

Kalo tersier, mungkin hiburan mungkin ya

8. Untuk kebutuhan primer, berapa kali Bapak/Ibu makan dalam sehari ?

Kkadang dua kali, kadang tiga kali

9. Apakah cukup puas konsumsi makanan Bapak/Ibu sehari-hari ?

Iya

10. Makanan apa yang biasa Bapak/Ibu konsumsi ?

Makanan pokok, kalau sekarang nasi, lauk ikan sayur-sayuran

11. Untuk pakaian, dalam sebulan Bapak/Ibu bisa membeli berapa kali ?

Jumlah berapa ? kalo rata-rata masing-masing anggota keluarga satu kali,

kalo saya dua sampe tiga kali lah

12. Selain makanan, bila kesehatan terganggu, apakah yang dilakukan

Bapak/Ibu ? Saya sih langsung ke dokter

b. Sekunder

13. Adakah menu wajib dalam konsumsi makanan tersebut ?

Oh ada, ikan bakar

14. Kemudian, apakah makanan tersebut harus enak atau tidak ? Ataukah

hanya kenyang saja ?

Oh ndak, kali disini ada ikan bakar langsung di santap

15. Untuk kebutuhan sendiri dan dari sisi kebutuhan gizi, apakah Bapak/Ibu

memenuhi empat sehat lima sempurna ?

Sudah juga

16. Bagaimana untuk pakaian, adakah kriteria tertentu ? Nyaman atau tidak ?
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Nyaman, bisa ganti-ganti, biasanya dipake ke kentor dan untuk sehari-hari

aja

17. Untuk kesehatan, apakah ada tempat khusus untuk menangani bila

Bapak/Ibu sakit ?

Kalo saya langsung ke rumah sakit

c. Tersier

18. Dalam bahasan tingkatan tersier, apakah berlaku tata cara dalam

menikmati makanan tersebut dalam keluarga Bapak/Ibu ?

Kalau makan bersama enggak selalu, karena biasanya keluarga ini pulang

jam delapan.

19. Untuk pakaian sendiri, adakah merek tertentu yang Bapak/Ibu beli ?

Tidak ada

2. AKAL

a. Primer

20. Untuk pribadi, apakah pernah mengkonsumsi alkohol ?

Tidak pernah

b. Sekunder

21. Pendidkan menurut Bapak/Ibu pentingkah ?

Penting

22. Bapak/Ibu mengenyam pendidikan hingga jenjang apa ?

Kalo saya D3

23. Bagaimana menurut Bapak/Ibu pendidikan pada saat ini ?

Kalo sekarang tambah sulit yang pasti, tambah berat dengan sistem yang

ada sekarang

24. Bila pendidikan penting, jenjang pendidikan seperti apakah yang

diinginkan ? Saya sekarang hanya ingin S1

25. Dimana pendidikan tersebut didapatkan ?

Di sekitar sini saja, di Manado

26. Adakah kriteria atau pertimbangan khusus dalam pemilihan pendidikan

menurut
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Bapak/Ibu ?

Utamanya sih untuk karir

27. Selain pendidikan yang dijalani, apakah Bapak/Ibu, mengikuti kursus

untuk pengembangan keahlian yang lain ?

Dari kantor pernah, yang berkaitan dengan pekerjaan saya, terakhir sih

tahun 2000 ya, pelatihan bahasa Inggris untuk aplikasi langsung dengan

pekerjaan saya sekarang.

c. Tersier

28. Adakah konsumsi yang menurut Bapak/Ibu kurang manfaat untuk

dilakukan ? Ada

29. Seperti apa bentuk kurang manfaat tersebut ? Barang atau seperti apa ??

Sepatu mungkin ya

30. Berapa uang yang dikeluarkan demi keinginan yang kurang manfaat

tersebut ? Rata-rata ya 300

31. Apa yang memutuskan Bapak/Ibu untuk mengkonsumsi hal tersebut ?

Apa ya, ya ingin saja

32. Siapakah yang memberikan pengaruh untuk mengkonsumsi hal tersebut ?

Ndak ada, ndak ada yang mempengaruhi, says senang saja

3. KETURUNAN

a. Primer

33. Bapak/Ibu menikah tahun berapa ?

2002

34. Pada saat itu Bapak/Ibu menikah atas saran siapa ?

Saya sendiri

35. Apa tujuan Bapak/Ibu menikah ?

Sudah ingin berkeluarga saja

b. Sekunder

36. Ketika Bapak/Ibu menikah, apa yang menjadi mahar ?

Mahar, ada cincin, dan alat salat. Pas itu, emas lima gram

37. Tujuan dari mahar itu untuk apa menurut Bapak/Ibu ?
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Sudah pasti simbolis saja, kalo alat salat diharapkan dengan itu, rumah

tangga selalu dekat dengan Alla

c. Tersier

38. Pada saat sebelum menikah, apakah Bapak/Ibu melalui tahap khitbah atau

perkenalan terlebih dahulu ?

Khitbah ? Iya ada pertemuan, khitbah, baru apa namanya kalo disii, ba

antar harta itu ? nah itu, baru menikah.

39. Apakah pernikahan yang dulunya Bapak/Ibu lakukan mengadakan resepsi

?

Ya

40. Menurut Bapak/Ibu pentingkah mengadakan resepsi ?

Kalo saya tidak terlalu, tapi karena ada keluarga, orang tua

41. Apa yang menjadi tujuan Bapak/Ibu melakukan resepsi ?

Untuk mengumumkan saja kalo saya sudah menikah, yang kedua juga

untuk menyenangkan orng tua

42. Berapa yang Bapak/Ibu keluarkan untuk biaya resepsi tersebut ?

Waktu itu tahun 2002, resepsi sekitar Rp 7.000.000

43. Berapa orang yang Bapak/Ibu undang pada saat itu ?

300 orang

4. HARTA

a. Primer

44. Bisakah Bapak/Ibu mendeksripsikan pekerjaan yang dijalani saat ini ?

Pekerjaan saya di jasa informasi. Klien saya adalah pilot. Saya membantu

pesawat dari dia take off, kemudian transfer ke unit lai, saat dia dateng

samapai dia landing

45. Adakah pekerjaan sampingan selain pekerjaan yang Bapak/Ibu jalani ?

Tidak ada, kalo hobi ada

46. Dari pendapatan yang Bapak/Ibu dapatkan, adakah yang disisihkan untuk

zakat tiap tahun ?
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Ada, saya sih tidak menghitung begitu. Jadi, kalo ada, langsung saya

keluarkaan saja, hitng beberapa persen, kecuali kalo ramadhan, zakat fitrah

47. Berapakah wajib zakat bagi seorang Muslim ?

2,5 %

48. Apa bentuk zakat yang Bapak/Ibu berikan bila telah wajib mengeluarkan

zakat ?

Uang, pakaian, makanan

b.Sekunder

49. Bila memang telah melaksanakan zakat, apakah Bapak/Ibu mengeluarkan

sedekah, infaq, dan shadaqah ?

Iya

50. Dimanakah sedekah, infaq, dan sedekah itu diberikan ?

Sekitaran saja, sekitar rumah, atau kebetulan mungkin di kantor ada

cleaning service yang sudah membantu

51. Hal apa yang mendorong Bapak/Ibu melakukan sedekah, infaq, dan

shadaqah ?

Saya ingin membantu, yang kedua kan dengan sedekah rejeki kita ngalir

terus

52. Adakah kriteria khusus menurut Bapak/Ibu bila ingin mengeluarkan

sedekah, infaq, dan shadaqah ?

Ndak sih

53. Selain bentuk amalan tadi, adakah jenis pemberian lain yang dilakukan

Bapak.Ibu ?

Sementara belum

c. Tersier

54. Apakah Bapak/Ibu memahami waqaf, hibah, dan hadiah dalam Islam ?

Hadiah itu ubtuk diwakafkan. Kalo hibah, sementara saya menerima hibah

jadi tanah ini adalah milik orang tua, kemudian di hibahkan kepada saya

55. Bila memahami, apakah Bapak/Ibu berkemauan untuk menyisihkan

pendapatan untuk kegiatan konsumsi ini ?

Ya
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56. Hal apa yang Bapak/Ibu dapatkan atau hikmah bila melaksanakan waqaf,

hibah, dan hadiah ?

Kalo hadiah tentu saja kita senang memberi hadiah dan orang tua saya

juga bahagia mendapatkan hadiah dengan memberi hadiah, Insya Allah

silaturahmi tetap terjalin

D. BATASAN KONSUMSI ISLAM

57. Apa tujuan Bapak/Ibu dalam berkonsumsi ?

Ya untuk apa ya, ya untuk memenuhi kebutuhan saja

58. Bagaimana dengan batasan konsumsi seorang Muslim ?

Ya cukup ya

59. Sudahkah Bapak/Ibu menjalankan batasan konsumsi tersebut ?

Kalo konsumsi, saya suka susah itu, kadang-kadang suka lepas kontrol

kalo sudah urusan sepatu misalnya

60. Bagaimana menurut Bapak/Ibu bentuk pengendalian penggunaan

pendapatan seorang Muslim ketika muncul keinginan ?

Kan untuk pendapatan saya di rekening, dan agar saya tidak belanja

biasanya ATM-nya itu saya simpan, jadi saya tidak bawa gitu

61. Bagaimana pendapatan seorang Muslim seharusnya dipergunakan ?

Digunakan paling utama untuk keluarga. Kemudian ya yang untuk ya itu

shadaqah, zakat, infaq dan lain-lain

E. KONSUMSI

62. Berapa kali ke pusat perbelanjaan dalam seminggu ?

Kadang sebulan tiga kali

63. Jika berada dalam pusat perbelanjaan ini, berapa lama waktu yang

dibutuhkan ?

Paling lama, sudah termasuk jalan-jalan, nonton, anak-anak main, empat

jam

64. Adakah yang dibeli ketika berada pusat perbelanjaan tersebut ?

Ndak selalu
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65. Adakah barang tertentu yang diinginkan ?

Biasanya kebutuhan, kebutuhan rumah saja, kebutuhan dapur dan sehari-

hari

66. Apakah keinginan tersebut direalisasikan ?

Enggak juga sih

67. Apa ada pertimbangan sebelum membeli barang tersebut ?

Iya ada, sekarang kalo saya beli barang ini, nanti anak-anak apakah untuk

beli buku anak-anak mungkin, kalo anak-anak yang butuh ya saya dulukan

mereka

68. Adakah saran dari orang lain untuk membeli barang tersebut ?

Suami. Suami yang menyarankan atau tidak menyarankan

69. Ketika membeli barang tersebut, apakah langsung digunakan apa

menunggu momen tertentu ?

Menunggu momen tertentu. Karena ada kan ya, barang itu yang menurut

saya harganya diatas, jadi kalau pake barang begitu disayang-sayang

70. Haruskah Bapak/Ibu membeli barang tersebut di pusat perbelanjaan ini ?

Tidak juga, tapi kalo saya mendapati di tempat lai yang lebh murah ya

langsung saja

71. Adakah tempat lain yang sekiranya barang tersebut diperoleh ?

Biasanya lewan online

72. Mengapa memilih untuk berbelanja disini ?

Karena nyaman, pelayanannya baik, dan harga pas

73. Berapa jumlah uang yang dibawa ketika berada disini ?

Biasanya juga disepakati, supaya enggak bobol, bukan jumlah minimal

tapi jumlah maksimal yang ssaya bawa berapa, cukup enggak cukup itu

harus cukup

74. Berapa minimal yang dibelanjakan ketika berada disini ?

300 ribuan
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