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IDENTITAS RESPONDEN 
1. Nama  : 
2. Usia  : 
3. Jenis Kelamin :   P  /  L 
4. Alamat   : 
5. Pendidikan Terakhir: 

a. Tidak Sekolah 
b. SD/Sederajat 
c. SMP/Sederajat 
d. SMA/Sederajat 
e. Diploma/Sarjana 

6. Pekerjaan  : 
a. Pelajar/Mahasiswa 
b. PNS/ Pegawai BUMN/ABRI 
c. Pegawai Swasta/karyawan 
d. Ibu Rumah Tangga 
e. Petani/peternak 
f. Pedagang/warung 
g. Lainnya,………………………………….. 

ASPEK LINGKUNGAN 
7. Komoditas/ hasil alam apa saja yang ada di 

Desa Tulungrejo, (boleh menjawab lebih dari 
satu) 
a. Buah-buahan (Apel,dll) 
b. Sayuran (Kentang, wortel,kol, jamur, dll) 
c. Bunga (krisan, mawar,dll) 
d. Lainnya,………………………………… 

8. Bagaimana kondisi sumber daya alam/ 
lingkungan Desa Tulungrejo sebelum 
dikembangkan pariwisata (boleh menjawab 
lebih dari satu) 
a. Hasil komoditas (kualitas dan kuantitas ) 

pertanian tinggi 
b. Pemandangan alam indah, nyaman  dan 

bersih 
c. Tidak ada polusi udara, air, suara dan tanah 
d. Tidak ada perambahan hutan/alih fungsi 

hutan menjadi pertanian 
e. Penggunaan bahan anorganik  
f. Lainnya………………………………… 

9. Bagaimana pendapat anda mengenai 
kedatangan wisatawan/ pengembangan 
pariwisata terhadap Lingkungan/alam  
a. Positif 
b. Negatif 

 

 
10. Apakah bentuk dampak/pengaruh terhadap 

lingkungan setelah dikembangkan pariwisata 
(boleh menjawab lebih dari satu) 
a. Peningkatan polusi udara, air suara, dan 

tanah serta longsor, banjir, dan kebakaran 
hutan 

b. Penurunan hasil komoditas pertanian/alam 
c. Pengrusakan alam / hasil pertanian oleh 

wisatawan 
d. Penggunaan bahan-bahan organik dalam 

perawatan pertanian 
e. Dilakukan penataan / perbaikan lingkungan 

/ pemandangan alam / reboisasi 
f. Lainnya,…………………………………… 

11. Bagaimana wujud/ sikap masyarakat dalam 
pelestarian lingkungan (boleh menjawab lebih 
dari satu) 
a. Tidak / Kurang peduli terhadap lingkungan 
b. Tidak melakukan perambahan 

hutan/perluasan lahan perkebunan pada 
kawasan hutan lindung 

c. Penggunaan pestisida, pupuk anorganik, dll 
yang tidak berlebih dalam pertanian 

d. Mengikuti sosialisasi tentang lingkungan 
yang dilakukan pemerintah, LSM,dll 

e. Masyarakat melakukan pelestarian di 
kawasan lindung dengan reboisasi dan 
menjaga flora dan fauna  

f. Lainnya,………………………………….. 
 
SOSIAL BUDAYA 
12. Apakah ada kegiatan adat istiadat di Desa 

Tulungrejo 
a. Ya,sebutkan……………………………… 
b. Tidak 

13. Apakah wujud peran lembaga/ organisasi 
masyarakat terhadap kehidupan sosial budaya 
(boleh menjawab lebih dari satu) 
a. Tidak ada 
b. Sosialisasi 
c. Pelatihan terhadap masyarakat 
d. Pinjaman bantuan modal 
e. Melakukan kegiatan / program bersama-

sama seperti pelestarian lingkungan, 
pembangunan sarana prasarana, 
pengembangan usaha, dll 

K U I S I O N E R  M A S Y A R A K A T  
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14. Bagaimana partisipasi / peran serta anda dalam 
kegiatan di Desa Tulungrejo, khususnya dalam 
pengembangan pariwisata 
a. Tidak pernah ikut serta 
b. Mengikuti sosialisasi / pelatihan dari 

pemerintah, LSM, dll 
c. Tergabung dalam organisasi masyarakat 

dan ikut serta  / aktif dalam setiap kegiatan  
d. Lainnya………………………………… 

15. Bagaimana pendapat anda mengenai 
kedatangan wisatawan/ pengembangan 
pariwisata terhadap sosial budaya Desa 
Tulungrejo 
a. Positif 
b. Negatif 

16. Apakah bentuk dampak / pengaruh terhadap 
sosial budaya/kehidupan masyarakat (boleh 
menjawab lebih dari satu) 
a. Pertukaran ilmu/pengetahuan baik 

pertanian, bahasa maupun bidang lainnya 
b. Peningkatan sarana prasarana desa 

(pendidikan, kesehatan, keamanan, dll) 
c. Hilangnya nilai adat istiadat di masyarakat 
d. Gaya hidup / perilaku kebarat-baratan 

(mabuk, prostitusi,dll) 
e. Meningkatnya tingkat kejahatan 
f. Lainnya,………………………………… 

SOSIAL EKONOMI 
17. Berapa rata-rata pendapatan anda per bulan 

sekarang 
a. < 500 ribu 
b. 500 ribu-1 Juta 
c. 1 Juta-1,5 Juta 
d. 1,5 Juta- 2 Juta 
e. > 2 Juta 

18. Apakah ada keinginan anda beralih profesi / 
pekerjaan pada bidang kepariwisataan 
a. Ya 
b. Tidak 

19. Jika Ya, Apa alasan anda mencari pekerjaan 
lagi atau beralih bekerja dibidang 
kepariwisataan 
a. Menambah pendapatan keluarga / kerja 

sambilan 
b. Karena menganggur 
c. Upah yang lebih besar 

d. Tidak mendapat kesempatan dipekerjaan 
lain 

e. Lainnya,………………………………….. 
20. Pekerjaan dibidang kepariwisataan (agrowisata) 

apa yang diinginkan (boleh menjawab lebih 
dari satu) 
a. Pemandu wisata dan pegawai objek wisata 
b. Penjual souvenir/oleh-oleh 
c. Industri rumah tangga (olahan apel: Kripik 

apel,sari apel, cuka,dll) 
d. Persewaan homestay / penginapan 
e. Lainnya,…………………………………… 

ASPEK PENGEMBANGAN AGROWISATA 
22. Keahlian tenaga kerja berasal dari 

a. Keahlian sendiri/turun temurun 
b. Pelatihan 
c. Lainnya…………………………………… 

23. Bagaimana pendapat anda mengenai 
pengembangan Agrowisata di Desa Tulungrejo 
a. Setuju 
b. Tidak Setuju 

24. Bagaimana pendapat anda mengenai kondisi 
prasarana / utilitas Desa Tulungrejo (jaringan 
listrik, air bersih, persampahan/limbah, 
drainase, telekomunikasi) 
a. Kualitas pelayanan buruk 
b. Kualitas pelayanan baik 

25. Bagaimana pendapat anda mengenai kondisi 
Sarana Desa Tulungrejo terkait dengan 
pengembangan Agrowisata (kesehatan, 
peribadatan, keamanan, pendidikan, 
perdagangan dan jasa, industri)  
a. Kondisi bangunan dan kualitas pelayanan 

buruk, persebaran tidak merata 
b. Kondisi dan kualitas pelayanan bangunan 

baik serta tersebar merata di wilayah desa 
26. Bagaimana pendapat anda mengenai 

aksesbilitas / transportasi di Desa Tulungrejo 
terkait dengan pengembangan Agrowisata 
(boleh menjawab lebih dari satu) 
a. Kondisi fisik / perkerasan  jalan  baik 

(aspal dan tidak berlubang) 
b. Jarak dengan terminal dekat 
c. Kondisi fisik dan pelayanan angkutan 

umum baik (bangku nyaman, ada setiap 
waktu, dll) 
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d. Perkerasan jalan cukup baik / sebagian 
telah menggunakan aspal, namun jalan 
desa masih makadam/tanah 

e. Perkerasan jalan buruk (makadam, tanah) 
f. Jarak dengan terminal jauh dan Jarang / 

tidak dilalui angkutan umum 
27. Bagaimana pendapat anda mengenai fasilitas 

seperti gazebo, toilet,dll di dalam objek wisata 
Agrowisata di Desa Tulungrejo (boleh 
menjawab lebih dari satu) 
a. Tidak ada sama sekali 
b. Ada hanya sebagian 
c. Kondisi dan pelayanan fasilitas buruk 
d. Kondisi dan pelayanan fasilitas baik 

28. Apa saja bentuk atraksi/kegiatan di dalam 
Objek Wisata Agrowisata (boleh menjawab 
lebih dari satu) 
a. Pembibitan, penanaman hingga perawatan 
b. Petik Buah/hasil pertanian 
c. Pengolahan hasil (agroindustri) 
d. Aktivitas / Kegiatan permainan (Berkuda, 

Berkemah, Flying Fox, dll) 
e. Lainnya,………………………… 

29. Apa saja bentuk promosi/pemasaran yang sudah 
dilakukan (boleh menjawab lebih dari satu) 
a. Media cetak (brosur, spanduk, surat kabar, 

dll) 
b. Media Elektronik (Radio,Internet,dll) 
c. Kerjasama biro perjalanan 
d. Tourism Center/ Pusat Informasi 
e. Orang- ke orang 

30. Permasalahan apa yang menjadi faktor 
penghambat dalam pengembangan Agrowisata 
di Desa Tulungrejo (boleh menjawab lebih 
dari satu) 
a. Keterbatasan modal 
b. Keterbatasan tenaga kerja/SDM baik 

kualitas dan kuantitas 
c. Ketakutan akan penurunan komoditas / 

pendapatan 
d. Katerbatasan sarana prasarana 
e. Minimnya dukungan dari pihak lain seperti 

pemerintah,dll 
f. Kurangnya peran serta masyarakat dan 

sikap sadar wisata 
g. Lainnya,………………………………….. 

31. Bagaimana dampak pengembangan potensi 
Desa Tulungrejo sebagai Agrowisata terhadap 
anda 
a. Menguntungkan 

Alasannya…………………………………
……………………………………… 

b. Merugikan 
Alasannya…………………………………
…………………….............................. 

32. Harapan atau saran dalam pengembangan 
potensi Desa Tulungrejo sebagai agrowisata 
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… 

 

Terima kasih atas bantuan bersedia mengisi kuisioner ini 

sebagai masukan pengerjaan Tugas Akhir 


