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Lampiran  1 

Instrument Penelitian 

Dampak Keberadaan Taman Wisata Candi Prambanan Terhadap Kehidupan 

Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Tlogo Kecamatan Prambanan 

Kabupaten Klaten 

Tanggal : 

Waktu  :  

A. Identitas responden 

Nama   :  

Umur   :  

Jenis Kelamin : 

Pekerjaan   :  

B. Instrument Wawancara Kepada Pengelola Taman Wisata Candi Prambanan 

1. Bagaimana interaksi antara Dinas Pariwisata (pengelola) dengan masyarakat 

sekitar atau dengan pedagang? 

2. Bagaimana interaksi antar pedagang di taman wisata Candi Prambanan? 

3. Adakah hubungan kerjasama antara Dinas Pariwisata dengan masyarakat 

ataupun lembaga lain? 

4. Apakah ada organisasi antar pedagang di taman wisata Candi Prambanan? 

5. Apakah selama ini Dinas Pariwisata pernah mengadakan pembinaan terhadap 

masyarakat/pedagang terutama tentang pembinaan kerjasama? 
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6. Contohnya gotong royong, pernahkah terjadi hubungan tersebut dengan 

masyarakat/pedagang biasanya dalam hal apa? 

7. Bagaimana pengelolaan/pemeliharaan sarana dan prasarana taman wisata Candi 

Prambanan? 

8. Sudah memadaikah ketersediaan sarana dan prasarana taman wisata Candi 

Prambanan? 

9. Bagaimana persaingan para pedagang di taman wisata Candi Prambanan? 

10. Apakah pernah terjadi konflik antar pengelola dengan pedagang? 

11. Apakah pernah terjadi konflik antar pedagang? 

12. Apakah ada organisasi/wadah untuk pedagang di taman wisata Candi 

Prambanan? 

13. Apa dampak bagi masyarakat dengan adanya taman wisata Candi Prambanan? 

 

C. Instrument wawancara kepada Tokoh Masyarakat 

1. Bagaimana tanggapan anda terhadap adanya wisata Candi Prambanan? 

2. Berapa banyak warga yang bekerja di Taman Rekreasi Candi Prambanan? 

3. Apakah ada perubahan yang terjadi di dalam masyarakat sekitar setelah 

adanya taman rekreasi Candi Prambanan?  

4. Adakah pengaruhnya terhadap tingkat ekonomi warga yang bekerja di taman 

rekreasi Candi Prambanan? 

5. Adakah keluhan warga mengenai aktifitas di taman rekreasi Candi 

Prambanan?  

6. Menurut anda, apakah dampak positif dan negative dengan adanya taman 

rekreasi  

7. Menurut anda, bagaimana cara mengatasi dari dampak negative tersebut? 

 

 



 

 

87 

D. Instrumen wawancara kepada  Pedagang atau masyarakat 

1. Apa anda bekerja di taman rekreasi Candi Prambanan?Berapa lama? 

2. Apakah anda pemilik dagangan di Candi Prambanan? Berapa sewanya?  

3. Sebelum bekerja di taman rekreasi Candi Prambanan, anda bekerja dimana? 

4. Bagaimana pendapat anda tentang taman rekreasi Candi Prambanan? 

5. Apakah anda sangat senang dengan taman rekreasi Candi Prambanan? 

6. Apakah dengan adanya taman rekreasi Candi Prambanan tersebut bisa 

membawa berkah bagi keluarga anda? 

7. Menurut anda, adakah perubahan yang terjadi dalam masyarakat setelah 

adanya taman rekreasi Candi Prambanan? 

8. Apakah dengan adanya taman rekreasi Candi Prambanan menambah 

pendapatan keluarga anda? 

9. Apakah aktifitas di taman rekreasi Candi Prambanan mengganggu keluarga 

anda? 

10. Menurut anda, apa dampak positif dan negative dari adanya taman rekreasi 

Candi Prambanan? 

11. Apakah ada organisasi antar pedagang disana? 

 

 

 

 

 

 


