
INFORMAN 

1. Lurah desa Tamantirta 

2. Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah 

3. Kepala Dusun 

4. Ketua Takmir 

5. Ketua RT 

6. Dosen/Karyawan yang tinggal di sekitar UMY 

7. Bagian kemitraan masyarakat sekitar UMY : Pak Ghoffar sebagai pelaksanaan 

pembinaan 

 

Poin-Poin Pertanyaan Wawancara 

 

Pertanyaan untuk Lurah (Bagian Kegagamaan dan Kesejahteraan) Desa Tamantirta 

1. Bagaimana Keadaan geografis dan lingkungan di Tamantirta Kasihan Bantul?  

2. Siapakah nama Kepala Dusun di masing-masing Dusunnya? 

3. Bagaimana pengaruh UMY bagi masyarakat sekitar?terutama dalam bidang keagamaan. 

4. Apakah ada kejadian-kejadian istimewa baik positif maupun negatif yang terjadi di 

sekitar UMY terkait dengan pegawai dan mahasiswa UMY yang tinggal di sekitar 

kampus? 

5. Dusun mana sajakah yang paling terkena dampak dari peran pegawai dan mahasiswa 

UMY dalam pembinaan keagamaan? 

  

 

 

Pertanyaan untuk Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Tamantirta 



1. Menurut Bapak, bagaimana peran para Dosen, Mahasiswa, dan Karyawan dalam 

pembinaan keagamaan masyarakat di sekitar Kampus? 

2. Mengingat UMY merupakan AUM, sejauh mana perannya di Ranting Tamantirto ini ya 

Pak? 

3. Struktur organisasi PRM Tamantirto? 

4. Berapa banyak Mahasiswa, Dosen, ataupun Karyawan UMY yang masuk dalam 

struktural PRM selain Bapak? 

5. Kegiatan-kegiatan apa sajakah yang selama ini berlangsung? 

6. Siapa sajakah nama civitas akademika yang turut berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan 

tersebut?  

7.  Apa saja faktor pendukung dan penghambat kegiatan-kegiatan pembinaan keagamaan 

masyarakat di sekitar Kampus? 

8. Berapa jumlah masjid di Tamantirto? Apakah semua milik Muhammadiyah? 

9. Adakah kegiatan-kegiatan non Muhammadiyah di masyarakat sekitar UMY?terutama di 

Ngebel,Geblagan, Gatak dan Ngrame. 

10. Bagaimana harapan Bapak terhadap UMY beserta civitas akademikanya dalam 

berkontribusi di masyarakat sekitar Kampus? 

 

 

 

 

 



 

Pertanyaan untuk Dosen UMY yang menangani secara langsung pembinaan Keagamaan 

Masyarakat di sekitar Kampus. 

1. Kegiatan apa saja yang selama ini berlangsung dalam pembinaan keagamaan pada 

masyarakat di lingkungan kampus? 

2. Seberapa besar peran Civitas akademika dalam kegiatan tersebut? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat peran Civitas Akademika dalam pembinaan 

keagamaan pada masyarakat di sekitar UMY? 

4. Menurut Bapak bagaimana seharusnya? 

5. Apa Pesan kesan dan harapan untuk UMY dan Masyarakat sekitar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan untuk Kepala Dusun 



1. Berapa jumlah Dosen, Karyawan dan Mahasiswa yang tinggal di Dusun Anda?  

2. Siapa saja nama dan dimana alamat para Dosen, Karyawan dan Mahasiswa di Dusun 

Anda? (ambil beberapa sebagai sampel) 

3. Bagaimana keadaan masyarakat dan agama? (Klasifikasi jumlah penduduk berdasarkan 

agama yang dipeluk) 

4. Bagaimana pengaruh UMY bagi masyarakat sekitar?terutama dalam bidang keagamaan. 

(Misalnya dalam masyarakat mengenal Muhammadiyah dan pengaruh keberadaan civitas 

akademika di antara masyarakat) 

5. Apa saja kejadian-kejadian istimewa yang terjadi di sekitar UMY terkait dengan pegawai 

dan mahasiswa UMY yang tinggal di lingkungan sekitar kampus? 

6. Bagaimana keadaan tempat-tempat peribadatan? Ramai/ sepi. 

7. Apa sajakah kegiatan-kegiatan pembinaan keagamaan yang selama ini telah 

dilaksanakan? 

8. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung kegiatan keagamaan di Dusun Anda? 

 

 

 

 

 

 

Wawancara untuk Ketua Takmir Masjid 



1. Bagaimana struktur pengurus takmir masjid? 

2. Adakah pegawai atau mahasiswa UMY yang menjadi pengurus takmir? 

3. Bagaimana kondisi kemakmuran masjid? 

4. Apa landasan dan latar belakang pembinaan keagamaan masyarakat di masjid Anda? 

5. Berapa jumlah mahasiswa yang tinggal di masjid setempat? 

6. Apa saja kegiatan-kegiatan keagamaan yang selama ini berlangsung? 

7. Kapan dan dimana kegiatan keagamaan itu berlangsung?  

8. Bagaimana kegiatan keagamaan itu berlangsung? 

9. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendukung kegiatan keagamaan di Dusun 

Anda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan untuk Civitas Akademika 



1. Dimana Anda tinggal? 

2. Berperan sebagai apakah Anda dalam Pembinaan Keagamaan di Lingkungan sekitar 

UMY? dan Bagaimana struktur organisasinya? 

3. Kegiatan apa saja yang Anda ikuti? 

4. Apakah peran Anda karena tuntutan atau karena kemauan sendiri? 

5. Apakah Anda mendapatkan honor dari peran Anda tersebut? 

6. Siapa yang memberi honor Anda? / Mengapa tidak diberi honor? 

7.  Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam membina masyarakat? 

8. Apa saja faktor penunjang dari UMY atau lainnya dari peran yang Anda jalani? 

9. Apa suka duka Anda berpartisipasi dalam pembinaan keagamaan di lingkungan sekitar 

UMY? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara untuk Tokoh masyarakat/ Ketua RT 



 

1. Bagaimana pendapat Anda mengenai peran pegawai dan mahasiswa UMY dalam 

pembinaan keagamaan di Dusun Anda? 

2. Apakah pegawai dan mahasiswa di Dusun Anda selama ini sangat membantu dalam 

mengurus masjid dan mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan? 

3. Adakah kejadian-kejadian yang istimewa baik positif maupun negatif yang berkaitan 

dengan karyawan UMY dan Mahasiswa/mahasiswi yang tinggal di Dusun Anda? 

4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat kegiatan-kegiatan keagamaan di Dusun 

Anda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3 

Peta Desa Tamantirta 



 



 

Lampiran  4 

Peta UMY 

 

 

 


