
ABSTRAK 

Keberadaan beach boy di kawasan Pantai Kuta berasal dari proses 
interaksi sosial antara pemuda laki-laki setempat dengan wisatawan mancanegara 
yang berkunjung ke kawasan pantai ini. Pemuda tersebut mempelajari kegiatan 
wisatawan lalu muncul sebuah profesi yang memanfaatkan kegiatan dan 
kunjungan wisatawan di pantai. Beach boy atau anak pantai merupakan sebutan 
bagi mereka. Dalam hal ini ada permasalahan yang diungkap yaitu bagaimana 
interaksi sosial diantara beach boy tersebut dan dengan wisatawan. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya adalah : (1) 
untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang keberadaan beach boy di 
kawasan Pantai Kuta yang lahir dari pembelajaran dan interaksi sosial pemuda 
setempat dengan wisatawan. (2) untuk mengetahui interaksi sosial antara beach 
boy setempat atau yang berasal dari Bali dengan beach boy asal luar Bali yang 
kedatangannya untuk disebabkan oleh ketenaran kawasan Pantai Kuta sebagai 
kawasan pariwisata (3) mengetahui bentuk/jenis interaksi sosial antara wisatawan 
dengan para beach boy yang tidak hanya sesaat sebagai pengguna dan penjual 
jasa, melainkan sering terjadi interaksi sosial yang berkelanjutan. 

Konsep dasar yang digunakan dalam skripsi ini mengenai interaksi sosial 
yang melatarbelakangi keberadaan beach boy di kawasan Pantai Kuta, kemudian 
interaksi antara beach boy asal Bali dengan beach boy luar Bali atau interaksi 
sosial antara sesama beach boy  , serta interaksi sosial antara beach boy dengan 
wisatawan pengguna jasa. Tipe dari penelitian ini adalah deskriptif yang berusaha 
menggambarkan suatu proses sosial berupa interaksi sosial yang terjadi antara 
sesama beach boy dan dengan wisatawan. Sedangkan metode penelitian 
menggunakan  metode kualitatif yang melihat suatu fenomena atau individu 
secara utuh.  Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah 
metode observasi semi partisipan sekaligus mendokumentasikan melalui foto, 
membina hubungan baik dan pertemanan dengan informan khususnya beach boy, 
melakukan wawancara mendalam menggunakan bantuan alat-alat seperti perekam 
suara dari handphone dan alat tulis, dan mengumpulkan data-data pendukung dari 
pihak-pihak berwenang. Data yang telah terkumpul kemudian dipilah dan 
dianalisis sehingga diperoleh gambaran menyeluruh atas fenomena dari hubungan 
sosial antara sesama beach boy dan dengan wisatawan  

Dapat diambil kesimpulan dari skripsi ini bahwa kunjungan wisatawan 
mengakibatkan terjadinya interaksi sosial dengan pemuda setempat. Dari interaksi 
sosial tersebut pemuda belajar dari wisatawan lalu muncul sebuah peluang 
pekerjaan sebagai beach boy. Semakin berkembangnya kawasan Pantai Kuta 
sebagai daerah wisata memicu para pencari kerja dari luar Bali menuju pantai ini 
kemudian melalui interaksi sosial pemuda pendatang diterima menjadi beach boy. 
Jumlah beach boy asal luar Bali dari berbagai daerah kemudian menjadi lebih 
banyak tetapi diantara mereka bisa bekerjasama. Terjadi interaksi sosial yang 
berkelanjutan antara beach boy dengan wisatawan. 
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