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Kuesioner
           Nama Responden :
           Usia Responden :
           Pendidikan :

1. Istilah apa yang anda gunakan pada saat melakukan 
pembibitan……….

2. Istilah apa yang anda gunakan pada saat membuat tempat untuk 
penanaman tembakau…..

3. Istilah apa yang anda gunakan untuk tempat penjemuran 
tembakau……..

4. Istilah apa yang anda gunakan untuk pemupukan………….

5. Istilah apa yang anda gunakan untuk mengambil bunga dari pahon 
tembakau…….

6. Istilah apa yang anda gunakan untuk menyebut daun tembakau 
pertama………

7. Istilah apa yang anda gunakan untuk menyebut daun tembakau 
kedua………

8. Istilah apa yang anda gunakan untuk menyebut daun tembakau yang 
ketiga……….

9. Istilah apa yang anda gunakan untuk memotong daun tembakau 
menjadi kecil………

10.Istilah apa yang anda gunakan untuk tempat daun tembakau yang 
telah di petik dari sawah.............
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11.Istilah apa yang anda gunakan untuk menyebut agar daun tembakau 
yang ada didalam wadah tidak berjamur……………

12.Istilah apa yang anda gunakan untuk melubangi tanah sebagai 
tempat pembibitan……..

13.Istilah apa yang anda gunakan untuk proses membalikkan 
tanah………..

14.Istilah apa yang anda gunakan  untuk mencangkul tanah untuk 
penanaman…………

15.Istilah apa yang anda gunakan untuk alat pemotong tembakau yang 
terbuat dari mesin……..

16.Istilah apa yang anda gunakan untuk alat pemotong tembakau yang 
terbuat dari kayu………

17.Istilah apa yang anda gunakan untuk menyebut banyak sedikitnya 
atau bobot hasil dari panen tembakau……….

18.Istilah apa yang anda gunakan untuk menyebut pisau yang 
digunakan untuk memotong tembakau……………….

19.Istilah apa yang anda gunakan untuk  untuk mengambil ulat yang 
ada di daun tembakau………..

20.Istilah apa yang anda gunakan untuk  alat pikulan air……….

21.Istilah apa yang anda gunakan  untuk menyebut bibit tembakau yang 
sudah tumbuh rata………….

22.Istilah apa yang anda gunakan sebagai tempat untuk tembakau yang 
sudah dirajang………….
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23.Istilah apa yang anda gunakan  untuk tempat memasukkan bibit 
kedalam lubang………

24.Istilah apa yang anda gunakan  untuk  mengganti bibit tembakau 
yang sudah mati…………

25.Istilah apa yang anda gunakan pada saat mengeluarkan tembakau 
basah keluar dari rumah…..

26.Istilah apa yang anda gunakan  untuk  proses membersihkan rumput 
dengan menggunakan tangan……………

27.Istilah apa yang anda gunakan  untuk  proses membersihkan rumput 
dengan menggunakan cangkul………

28.Istilah apa yang anda gunakan  untuk  untuk menyebut bibit 
tembakau yang tingginya kira-kira 50 cm………….
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