
 

72 
 

 

Lampiran 1: Daftar nama narasumber 

NO NAMA STATUS 

1 Adrian nilla S.Sos Lurah 

2 La Barru Tokoh  adat & agama Muslim 

3 Nyoman Sudiarta Tokoh adat & agama Hindu 

4 Rumi Masyarakat Muslim 

5 Made Lasmini Masyarakat Hindu 

6 Mahazan Masyarakat Muslim 

7 Putu P Masyarakat Hindu 

8 Rosdiana Masyarakat Muslim 

9 Putu D Masyarakat Hindu 

10 Alimudin Masyarakat Muslim 

11 Gusti Masyarakat Hindu 

 

Lampiran 2 Pedoman wawancara 

A. Untuk Lurah  

1. Bagaimana model komunikasi masyarakat kelurahan tampuna ini dalam 

kehidupan sehari hari jika berkomunikasi dengan masyarakat yang berbeda 

agama.? 

2. Bagaimana keadaan sosial masyarakat kelurahan Tampuna.? 

3. Bagaimana komunikasi yang terjalin antara masyarakat Hindu dan Muslim 

apabila ada perayaan hari hari besar keagamaan.? 

LAMPIRAN 
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4. Apa saja faktor penghambat jika berkomunikasi dengan masyarakat yang berbeda 

budaya.? 

5. Kondisi geografis kelurahan.? 

6. Bagaimana pandangan bapak terhadap masyarakat trans Hindu di kelurahan 

tampuna ini.? 

B. Untuk tokoh adat & tokoh agama Hindu 

1.  Sejarah masuknya trans Hindu  Bali di kelurahan Tampuna.? 

2. Daerah asal.? 

3. Tahun awal masuknya trans Hindu di kelurahan Tampuna.? 

4. Bagaimana cara mebangun komunikasi dengan masyarakat pribumi setempat pada 

awal masuknya di kelurahan Tampuna ini.? 

5. Model komunikasi seperti apakah yang selama ini di gunakan sehingga sejak awal 

masuknya trans Hindu tidak pernah ada konflik di kelurahan tampuna ini. 

6. Bagaimana komunikasi yang terjalin antara Hindu dan Muslim apabila ada hari 

hari besar keagamaan.? 

7. Apa saja faktor penghambat komunikasi ketika awal mula masuk di kelurahan 

Tampuna yang di mana masyarakat pribuminya masih kental akan adat dan 

budaya.? 

8. Apabila ada hari hari keagamaan apakah masyarakat Muslim selalu ikut 

meramaikan.? 

C. Untuk tokoh adat dan tokoh agama Muslim 

1. Bagaimana respon masyarakat setempat ketika awal mula kedatangan trans Hindu 

di kelurahan Tampuna ini.? 
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2. Bagaimana membangun komunikasi ketika awal mula masuknya trans Hindu di 

kelurahan Tampuna ini.? 

3. Model komunikasi seperti apa yang di lakukan masyarakat terhadap trans Hindu 

Bali sehingga selama ini hampir tidak pernah terjadi konflik.? 

4. Bagaimana pandangan Muslim terhadap adanya masyarakat trans yang berbeda 

agama dam budaya di kelurahan Tampuna ini.? 

5. Kondisi sosial masyarakat Tampuna yang di mana masyarakatnya menganut 

agama dan budaya yang berbeda.? 

6. Apa saja faktor penghambat komunikasi masyarakat dalam berkomunikasi dengan 

etnis yang berbeda budaya dan agama.? 

7. Faktor pendukung komunikasi sehingga selama ini hampir tidak pernah terjadi 

konflik di kelurahan Tampuna ini,? 

8. Bagaiamana komunikasi antar kedua agama ini apabila hari hari besar keagamaan 

tiba.? Bagaimana kontribusinya 

D. Untuk masyarakat Hindu 

1. Daerah asal.? 

2. Tahun awal masuknya trans Hindu di kelurahan Tampuna.? 

3. Bagaimana cara mebangun komunikasi dengan masyarakat pribumi setempat pada 

awal masuknya di kelurahan Tampuna ini.? 

4. Model komunikasi seperti apakah yang selama ini di gunakan sehingga sejak awal 

masuknya trans Hindu tidak pernah ada konflik di kelurahan tampuna ini.? 

5. Bagaimana komunikasi yang terjalin antara Hindu dan Muslim apabila ada hari 

hari besar keagamaan.? 
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6. Apa saja faktor penghambat komunikasi ketika awal mula masuk di kelurahan 

Tampuna yang di mana masyarakat pribuminya masih kental akan adat dan 

budaya.? 

E. Untuk masyarakat Muslim 

1. Bagaimana membangun komunikasi ketika awal mula masuknya trans Hindu di 

kelurahan Tampuna ini.? 

2. Model komunikasi seperti apa yang di lakukan masyarakat terhadap trans Hindu 

Bali sehingga selama ini hampir tidak pernah terjadi konflik.? 

3. Bagaimana pandangan Muslim terhadap adanya masyarakat trans yang berbeda 

agama dam budaya di kelurahan Tampuna ini.? 

4. Kondisi sosial masyarakat Tampuna yang di mana masyarakatnya menganut 

agama dan budaya yang berbeda.? 

5. Apa saja faktor penghambat komunikasi masyarakat dalam berkomunikasi dengan 

etnis yang berbeda budaya dan agama.? 

6. Faktor pendukung komunikasi sehingga selama ini hampir tidak pernah terjadi 

konflik di kelurahan Tampuna ini,? 

7. Bagaiamana komunikasi antar kedua agama ini apabila hari hari besar keagamaan 

tiba.? Bagaimana kontribusinya 

Lampiran 3: Pedoman Observasi 

1. Mengamati dari dekat lokasi yang akan di lakukan peneliti 

2. Mengamati dan memahami dubjek penelitian pada saat wawancara 

3. Mengamati kronologis dari data yang di sampaikan 

Lampiran 4: Dokumentasi struktur perangkat kelurahan Tampuna 
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Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 
 

(wawancara dengan masyarakat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Wawancara Bersama Lurah kelurahan Tampuna) 
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(Wawancara Bersama Tokoh agama dan adat Hindu dan Muslim) 
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Lampiran 5: Dokumentasi Sarana dan prasarana kelurahan 

 

SMPN 11 Bau-bau  dan Masjid Al-Hidayah (Kelurahan Tampuna) 

 

Kantor kelurahan Tampuna & Pura Om Swasti 
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Baruga/Rumah Kegiatan adat masyarakat Buton(Muslim) kelurahan 

Tampuna 
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