
 
 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pedoman Observasi 

 

Hal-hal yang ditemui dilapangan 

Hari/Tanggal : 

Pukul  : 

Variabel : Kampung Wisata 

No. Ruang Lingkup Indikator Lokasi Pukul Deskripsi 

1. Objek wisata 

(termasuk sarana dan 

prasarana) yang ada 

di Prawirotaman. 

a. Adanya 

fasilitas bagi 

wisatawan. 

b. Adanya 

aktifitas 

masyarakat 

berbasis 

masyarakat 

Community 

Base Tourism 

(CBT). 

c. Memiliki daya 

tarik sebagai 

potensi 

unggulan. 

d. Ketersediaan 

tempat sebagai 

pusat kegiatan 

masyarakat. 

   

2. Prilaku wisatawan 

asing di 

a. Gaya 

berpakaian 

   



 
 

Prawirotaman. wisatawan 

asing.  

b. Kebiasaan 

minum alkohol 

wisatawan 

asing. 

c. Prilaku 

wisatawan 

asing dengan 

lawan jenis 

ditempat 

umum. 

3. Hubungan/interaksi 

wisatawan dengan 

masyarakat/ remaja di 

Prawirotaman. 

a. Adanya 

komunikasi 

yang baik 

dengan 

masyarakat 

atau remaja. 

b. Melakukan 

suatu kegiatan 

bersama 

   

 

Variabel : Akhlak Remaja 

No. Ruang Lingkup Indikator Lokasi Pukul Deskripsi 

1. Terhadap diri 

sendiri 

a. Sopan dalam 

perkataan, 

perbuatan dan 

cara berpakaian. 

b. Memakai tatto 

   



 
 

atau anting 

c. Memberi salam 

setiap bertemu 

teman. 

d. Murah senyum 

pada siapapun 

dan tidak angkuh. 

e. Menerima saran 

dan nasehat 

siapapun. 

f. Menghindari 

permusuhan 

dengan siapapun. 

g. Tidak merokok  

h. Membiasakan 

hidup sehat 

melalui aktivitas 

jasmani. 

i. Menjaga 

kebersihan dan 

kerapihan diri. 

j. Dapat menjaga 

dan tidak 

merusak karya-

karya yang ada.  

k. Menghargai hasil 

karya orang lain. 

l. Memanfaatkan 

karya-karya yang 

ada dengan baik 

dan benar. 



 
 

m. Gaya hidup yang 

boros. 

n. Sering berduaan 

dengan lawan 

jenis/pacaran. 

2. Terhadap keluarga     

3. Terhadap 

masyarakat 

a. Menjalin 

hubungan baik 

dengan setiap 

warga di 

masyarakat. 

b. Adanya interaksi 

dengan 

wisatawan asing. 

c. Bekerjasama 

dalam kegiatan 

positif. 

d. Mematuhi tata 

aturan di 

masyarakat. 

e. Tidak merugikan 

orang lain. 

f. Mengikuti 

kegiatan di 

masyarakat sesuai 

aturan/jadwal. 

g. Mengikuti 

berbagai kegiatan 

remaja mesjid. 

h. Mengikuti 

   



 
 

berbagai kegiatan 

positif di 

masyarakat. 

i. Memiliki 

keinginan untuk 

tahu tentang 

teknologi 

informasi. 

j. Memanfaatkan 

handphone sesuai 

dengan 

fungsinya. 

k. Mengakses 

internet hal-hal 

yang bermakna 

dan benar. 

l. Mengikuti 

kegiatan 

penyuluhan/ 

sosialisasi di 

masyarakat.   

m. Memperhatikan 

kegiatan 

penyuluhan/ 

sosialisasi dengan 

baik. 

 

 

 

 



 
 

Pedoman Wawancara Aparat Kampung 

 

I. Jadwal Wawancara 

1. Hari/Tanggal  :  

2. Pukul    :  

3. Lokasi  :  

II. Identitas Informan 

1. Nama   :  

2. Jenis Kelamin  :  

3. Usia   :  

4. Jabatan/ Pekerjaan :  

III. Pertanyaan Penelitian 

1. Mengapa kampung Prawirotaman dikenal sebagai kampung internasional 

atau kampung bule? 

2. Adakah aktifitas masyarakat berbasis masyarakat Community Base 

Tourism (CBT) di Prawirotaman? Kalau ada, seperti apa aktifitas 

tersebut? (konsep pengembangan suatu destinasi wisata melalui 

pemberdayaan masyarakat lokal) 

3. Apa daya tarik sebagai potensi unggulan yang dimiliki kampung 

Prawirotaman? 

4. Apakah di kampung Prawirotaman memiliki tempat sebagai pusat 

kegiatan masyarakat? 

5. Apa klasifikasi kampung wisata Prawirotaman ini? (kampung wisata 

berbasis apa) 

6. Seberapa banyak pengunjung wisatawan asing maupun lokal yang 

tinggal/datang ke Prawirotaman? 

7. Apakah semua wisatawan yang ada di Prawirotaman ini tinggal di 

Prawirotaman?  

8. Bagaimana perilaku wisatawan asing di kampung ini? 



 
 

9. Bagaimana komunikasi antara wisatawan asing dengan masyarakat atau 

remaja?  

10. Adakah kegiatan bersama yang dilakukan para wisatawan dengan 

masyarakat atau remaja?  

11. Adakah hasil karya remaja yang baik dan bermanfaat untuk kampung 

Prawirotaman? 

12. Apakah remaja di kampung ini menjaga dan tidak merusak karya-karya 

yang ada? 

13. Bagaimana remaja di kampung ini menghargai hasil karya orang lain? 

14. Apakah remaja di kampung ini memanfaatkan karya-karya yang ada 

dengan baik dan benar? 

15. Bagaimana gaya hidup remaja di Prawirotaman? Apakah boros? 

16. Apakah remaja di kampung ini suka minum-minuman keras? 

17. Adakah kasus remaja yang menggunakan narkoba? 

18. Bagaimana gaya berpakaian remaja di Prawirotaman? Apa terpengaruh 

dengan budaya dari wisatawan asing? 

19. Seberapa besar pengaruh wisatawan terhadap remaja di kampung ini? 

20. Bagaimana perilaku remaja sebelum datangnya bule (dahulu) dan saat 

kedatangan bule seperti sekarang ini? Apa perbedaannya? 

21. Apakah akhlak yang tidak baik pada remaja akibat dari kedatangan dari 

turis asing? 

22. Adakah dampak yang ditimbulkan dari pariwisata yang ada di 

Prawirotaman terhadap remajanya (positif atau negatif)? (lebih menonjol 

yang mana) 

23. Bagaimana peran aparat kampung dalam menjaga remaja dari dampak 

negatif pariwisata di tempat ini? 

 

 

 



 
 

Pedoman Wawancara Masyarakat 

 

I. Jadwal Wawancara 

1. Hari/Tanggal  :  

2. Pukul    :  

3. Lokasi  :  

II. Identitas Informan 

1. Nama   :  

2. Jenis Kelamin  :  

3. Usia   :  

4. Jabatan/ Pekerjaan :  

III. Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana hubungan remaja di Prawirotaman dengan setiap warga di 

masyarakat?  

2. Bagaimana interaksi yang dilakukan remaja dengan wisatawan asing? 

Kalau ada dalam hal apa? 

3. Apakah remaja di kampung ini selalu bekerjasama dalam kegiatan yang 

positif? Contohnya? 

4. Apakah ada remaja yang sering membuat keributan di kampung ini? 

5. Ketika berbicara, apakah remaja menggunakan bahasa yang sopan? 

6. Seberapa seringkah remaja di kampung ini melanggar peraturan yang ada 

di masyarakat?  

7. Adakah tindakan remaja yang merugikan orang lain? 

8. Apakah remaja di sini sering mengikuti kegiatan di masyarakat yang 

sesuai  dengan aturan/jadwal? 

9. Adakah remaja yang masuk kelompok genk apapun atau genk motor? 

10. Apakah ada kasus-kasus mengenai kenakalan remaja di Prawirotaman? 

11. Seberapa banyak remaja di Prawirotaman yang mengikuti suatu organisasi 

yang positif? 



 
 

12. Apakah remaja di kampung ini mengikuti berbagai kegiatan remaja 

masjid? 

13. Seberapa sering remaja di kampung ini ikut tergabung diberbagai kegiatan 

positif di masyarakat? 

14. Apakah remaja di kampung ini memanfaatkan komputer dengan baik dan 

benar? Digunakan untuk apa? 

15. Apakah setiap remaja di sini sudah memiliki handphone? digunakan sesuai 

dengan fungsinya atau tidak? 

16. Apakah remaja di kampung ini mengakses internet untuk hal-hal yang 

bermakna dan benar? 

17. Apakah di kampung ini terdapat fasilitas teknologi informasi? Apakah 

remaja menjaganya dengan baik? 

18. Seberapa sering remaja di kampung ini mengikuti kegiatan penyuluhan/ 

sosialisasi di masyarakat? Kalau iya apakah mereka memperhatikan 

kegiatan penyuluhan/ sosialisasi dengan baik? 

19. Apakah remaja melaksanakan setiap hal yang didapatkan dari sosialisasi 

atau penyuluhan? 

20. Apa peran anda/ masyarakat dalam menanggulangi dampak negatif 

pariwisata yang ada disini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pedoman Wawancara Orang Tua 

 

I. Jadwal Wawancara 

1. Hari/Tanggal  :  

2. Pukul    :  

3. Lokasi   :  

II. Identitas Informan 

1. Nama   :  

2. Jenis Kelamin  :  

3. Usia   :  

4. Jabatan/ Pekerjaan :  

III. Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana sikap remaja terhadap ibu/bapak?  

2. Apakah mereka berbakti kepada bapak/ibu? Kalau iya, apa yang biasa 

mereka lakukan? 

3. Kalau berbicara dengan bapak/ibu, apakah mereka menggunakan bahasa 

yang sopan? 

4. Apakah mereka menerima saran dan nasehat siapapun? 

5. Apakah remaja di kampung ini suka mencari permusuhan dengan 

siapapun? 

6. Bagaimana aktifitas remaja sehari-harinya? 

7. Adakah hasil karya remaja yang baik dan bermanfaat untuk orang lain? 

8. Bagaimana gaya hidup remaja di kampung ini? Apakah boros? 

9. Seringkah remaja keluar malam? Apakah mereka meminta izin? Setau 

ibu/bapak apa yang dilakukan mereka? 

10. Apakah mereka suka pulang kerumah malam-malam (22.00 keatas)? 

11. Apakah mereka sudah memiliki pacar? 

12. Apakah ibu pernah melihat dia membawa pacarnya atau berduaan dengan 

lawan jenis/pacaran? 

13. Bagaimana pelaksanaan peribadan remaja sehari-hari?  



 
 

14. Apakah remaja mengikuti kegiatan keagamaan yang di lingkungan 

kampung ini? 

15. Apakah mereka menjaga diri dari hal-hal yang dilarang agama?  

16. Bagaimana peran ibu/bapak sebagai orang tua dalam mendidik anak agar 

tidak terpengaruh oleh pariwisata yang ada disini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pedoman Wawancara Pegawai kafe 

 

I. Jadwal Wawancara 

1. Hari/Tanggal  :  

2. Pukul    :  

3. Lokasi   :  

II. Identitas Informan 

1. Nama   :  

2. Jenis Kelamin  :  

3. Usia   :  

4. Jabatan/ Pekerjaan :  

III. Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana komunikasi/interaksi antara wisatawan asing dengan 

masyarakat atau remaja di kampung ini?  

2. Apakah wisatawan asing dengan remaja sering melakukan suatu kegiatan 

bersama? 

3. Pernahkan  anda menjualkan minuman beralkohol kepada remaja di sini? 

Kalau iya, seberapa sering remaja membeli minum-minuman beralkohol? 

4. Pernahkah anda melihat remaja minum-minuman beralkohol di kafe anda 

atau di tempat lain? 

5. Menurut anda, bagaimana perilaku remaja di Prawirotaman? 

6. Adakah remaja yang meniru gaya berpakaian atau prilaku wisatawan di 

kampung ini? 

7. Seberapa besar pengaruh wisatawan terhadap perilaku remaja di kampung 

ini? 

 

 

 

 



 
 

Pedoman Wawancara Tokoh Agama 

 

I. Jadwal Wawancara 

1. Hari/Tanggal  :  

2. Pukul    :  

3. Lokasi   :  

II. Identitas Informan 

1. Nama   :  

2. Jenis Kelamin  :  

3. Usia   :  

4. Jabatan/ Pekerjaan :  

III. Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana keagamaan masyarakat di kampung ini? Bagaimana hubungan 

sosialnya? 

2. Seberapa banyak penduduk muslim di kampung ini? 

3. Bagaimana menurut bapak/ibu kondisi religi remaja di kampung ini? 

4. Bagaimana peribadahan remaja di kampung ini?  

5. Apakah remaja di kampung ini sering melaksanakan sholat 5 waktu di 

masjid? 

6. Apakah remaja sering antusias mengikuti kegiatan keagamaan yang di 

lingkungan kampung ini? 

7. Adakah kegiatan remaja masjid di kampung ini? 

8. Apa kegiatan rutin yang dilakukan takmir masjid untuk meningkatkan 

religi masyarakat termasuk remaja? 

9. Apakah remaja di kampung ini menjaga diri dari hal-hal yang dilarang 

agama? 

10. Apakah ada pengaruh wisata di kampung ini terhadap perilaku/ akhlak 

remajanya? Kalau ada, seberapa besar pengaruhnya? 

11. Menurut bapak/ ibu, bagaimana perilaku remaja di kampung ini? 

(baik/buruk) 



 
 

12. Bagaimana peran bapak/ibu dalam membentengi remaja dari dampak 

negatif pariwisata yang ada di sini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Pedoman Wawancara Petugas Kepolisian 

 

I. Jadwal Wawancara 

1. Hari/Tanggal  :  

2. Pukul    :  

3. Lokasi   :  

II. Identitas Informan 

1. Nama   :  

2. Jenis Kelamin  :  

3. Usia   :  

4. Jabatan/ Pekerjaan :  

III. Pertanyaan Penelitian 

1. Sudah berapa lama Prawirotaman menjadi kampung wisata pak? 

2. Rata-rata restoran dan kafe-kafe yang ada di Prawirotaman tutupnya jam 

berapa pak? 

3. Apakah ada data mengenai jumlah wisatawan asing yang berkunjung dan 

tinggal di kampung Prawirotaman? 

4. Bagaimana dampak kampung wisata (perilaku wisatawan asing) terhadap 

akhlak remaja di kampung Prawirotaman pak? 

5. Apa saja kenakalan-kenakalan remaja yang pernah ada di kampung 

Prawirotaman pak? 

6. Apakah ada kasus-kasus remaja yang mengarah ke kriminal pak? 

7. Berapa usia remaja yang sudah bisa di proses di kepolisian pak? 

8. Menurut bapak, bagaimana keadaan lingkungan Prawirotaman yang 

dahulu dan sekarang ini pak? Apakah ada perbedaannya? 

9. Apakah pernah ada suatu masalah antara warga kampung dengan 

wisatawan asing yang ada di kampung ini? 

 

 



 
 

DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Ketua RW 07      Wawancara Ketua RT 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara Ketua RT 24      Masjid Tamtama 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piala Juara Lomba Festival Takbir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


