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Lampiran 1 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

Hari/Tanggal Observasi : 

Tempat   : 

No Aspek yang diamati Keterangan 

1 Lokasi  

2 Kehidupan sosial masyarakat  

3 Interaksi antar warga  

4 Keterlibatan warga masyarakat 

dalam menjaga hubungan yang 

harmonis antar umat beragama  

 

5 Keterlibatan anggota masyarakat 

dalam menyelesaikan konflik 
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Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Untuk Para Tokoh Masyarakat 

I. Identitas diri 

a. Usia  : 

b. Pendidikan : 

c. Agama  : 

 

II. Daftar Pertanyaan 

1. Sudah berapa lama anda tinggal di Kabupaten Temanggung? 

2. Bagaimana kehidupan sosial( kerjasama) masyarakat di Kabupaten 

Temanggung ini? 

3. Menurut anda apakah warga masyarakat Temanggung sudah bisa 

menghargai perbedaan khususnya dalam agama? 

4. Bagaimana bentuk  atau wujud interaksi yang terjalin antara warga 

masyarakat yang berbeda agama tersebut? 

5. Bagaimana bentuk  atau wujud interaksi yang terjalin antara tokoh 

masyarakat yang berbeda agama? 

6. Menanggapi tentang kerusuhan tahun lalu bagaimana pendapat anda 

sebagai tokoh masyarakat? 

7. Menanggapi tentang kerusuhan tahun lalu bagaimana pendapat anda 

sebagai pemeluk agama? 
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8. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kerusuhan serupa? 

9. Apa wujud toleransi warga masyarakat khususnya dari penganut agama 

(Islam, Katholik, Kristen) pasca kerusuhan? 

10. Menurut anda hal apa saja yang perlu dilakukan demi menjaga kerukunan 

antar umat beragama di Kabupaten Temanggung pasca kerusuhan? 

11. Menurut anda apa dampak yang ditimbulkan dari kerusuhan 

Temanggung, selain kerugian dan kerusakan?  
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B. Untuk Warga Kabupaten Temanggung 

I. Identitas diri 

a. Usia  : 

b. Pendidikan : 

c. Pekerjaan ; 

d. Agama : 

II.  Daftar Pertanyaan 

1. Sudah berapa lama anda tinggal di sini? 

2. Apa yang membuat anda tinggal di Kabupaten Temanggung? 

3. Menurut anda bagaimana kehidupan  sosial masyarakat di Kabupaten 

Temanggung ini? 

4. Waktu terjadi kerusuhan di Temanggung apakah anda 

mengetahuinya? 

5. Apakah anda mengalaminya secara langsung? 

6. Apakah bisa diceritakan bagaimana situasi dan kondisi saat itu? 

7. Apa yang bisa anda lakukan saat itu? 

8. Bagaimana pendapat anda mengenai kerusuhan tersebut? 

9. Menurut anda apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi hal serupa 

di kemudian hari? 

10. Bagaimana wujud interaksi anda dengan warga yang berbeda 

keyakinan? 

11. Apakah anda nyaman dengan perbedaan tersebut? 
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12. Selain kerusakan dan kerugian secara fisik, dampak apa yang anda 

rasakan pasca kerusuhan Temanggung? 

13. Menurut anda apa hikmah yang dapat diambil dari kerusuhan 

Temanggung? 

14. Menurut anda hal  apa yang perlu dilakukan dalam menjaga hubungan 

yang harmonis antar umat beragama? 
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C. Untuk Para Tokoh Agama 

I. Identitas diri 

a. Usia  : 

b. Pendidikan : 

c. Agama  : 

II. Daftar Pertanyaan 

1. Sudah berapa lama anda tinggal di Kabupaten Temanggung? 

2. Bagaimana kehidupan sosial (kerjasama) masyarakat di Kabupaten 

Temanggung ini? 

3. Menurut anda apakah warga masyarakat Temanggung sudah bisa 

menghargai perbedaan khususnya dalam agama? 

4. Bagaimana bentuk  atau wujud interaksi yang terjalin antara warga 

masyarakat yang berbeda agama tersebut? 

5. Bagaimana bentuk  atau wujud interaksi yang terjalin antara pemuka 

agama yang berbeda agama? 

6. Menanggapi tentang kerusuhan tahun lalu bagaimana pendapat anda 

sebagai pemuka agama? 

7. Menanggapi tentang kerusuhan tahun lalu bagaimana pendapat anda 

sebagai pemeluk agama? 

8. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kerusuhan 

serupa? 

9. Apa wujud toleransi warga masyarakat khususnya dari penganut 

agama (Islam, Katholik, Kristen) pasca kerusuhan? 
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10. Menurut anda apakah kerusuhan Temanggung sesuai dengan ajaran 

agama yang anda anut? 

11. Menurut anda apakah kerusuhan Temanggung merupakan wujud dari 

militansi/ fanatisme suatu agama? 

12. Menurut anda hal apa saja yang perlu dilakukan demi menjaga 

kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Temanggung pasca 

kerusuhan? 

13. Menurut anda apa dampak yang ditimbulkan dari kerusuhan 

Temanggung, selain kerugian dan kerusakan?  

14. Apakah dari kerusuhan tersebut bisa diambil sisi positifnya? Misalnya? 

 

 

  



 
 

106 
 

PEDOMAN OBSERVASI 

Hari/Tanggal Observasi : 15 April 2012 

Tempat   : Lokasi kejadian kerusuhan Temanggung 

No Aspek yang diamati Keterangan 

1 Lokasi Lokasi di sekitar terjadinya kerusuhan 

di Kabupaten Temanggung. Antara 

lain di gedung Pengadilan Kabupaten 

Temanggung, Gereja Santo Petrus dan 

Paulus Temanggung, serta gedung 

Shakinah. 

2 Kehidupan sosial masyarakat  Aman dan tenang walaupun sempat 

terjadi kerusuhan namun sekarang 

suasana dan kodisinya sudah kembali 

kondusif  lagi 

3 Interaksi antar warga Terjalin hubungan atau komunikasi 

dalam menjalin interaksi yang baik 

baik antar warga yang memluk agama 

yang sama maupun antar warga yang 

berbeda agama. 

4 Keterlibatan warga masyarakat 

dalam menjaga hubungan yang 

harmonis antar umat beragama  

Setiap warga berusaha menjalin 

hubungan yang baik walaupun 

berbeda keyakinan namun mereka 

tetap saling menghormati dan 



 
 

107 
 

menghargai dengan toleransi yang 

tinggi. 

5 Keterlibatan anggota masyarakat 

dalam menyelesaikan konflik 

Semua warga masyarakat berusaha 

menghormati dan memandang baik 

positif adanya perbedaan dan mereka 

berusaha untuk tidak memunculkan 

masalah yang akan menimbulkan 

konflik lanjutan dari kasus kerusuhan 

Temanggung. 

 

 


