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KUISIONER WISATAWAN 

 

Lokasi pengambilan sampel: __________________ (diisi surveyor) 

Nama : _________________     Laki-laki     Perempuan 

Usia : _________________ tahun 

 

KARAKTERISTIK SOSIO EKONOMI WISATAWAN: 

1. Tingkat Pendidikan: 

 tidak tamat SD 

 SD 

 SMP 

 SMA 

 S1 

 S2/S3 

2. Status Pekerjaan:  

 Ibu rumah tangga 

 pelajar 

 mahasiswa 

 pegawai/PNS 

 wiraswasta  

 pensiunan 

 Lain-lain, 

sebutkan_________ 

3. Status Perkawinan: 

 Belum menikah  Menikah   Cerai 

4. Jumlah Anggota Keluarga: 

 Beberapa orang, tanpa anak usia 

<17 tahun 

 Beberapa orang, dengan anak (beberapa 

anak) usia <17 tahun 

5. Tipe Keluarga: 

 Belum menikah 

 Menikah, belum punya 

anak 

 Menikah, anak usia <6 

tahun 

 Menikah, anak usia 6-17 

tahun 

 Menikah, anak usia 18-

25 tahun 

 Menikah, anak usia >25 

tahun, masih tinggal dengan 

orang tua 

 Menikah, anak usia >25 

tahun, tidak tinggal dengan 

orang tua 

6. Pendapatan Perbulan: 

 < Rp 500.000 

 Rp 500.001 - Rp 1.000.000 

 Rp 1.000.001 - Rp 1.500.000 

 Rp 1.500.001 - Rp 2.000.000 

 > Rp 2.000.001 

7. Alamat/asal:  

 Kabupaten Mojokerto 

 Kota Mojokerto 

 Lainnya, Kabupaten/Kota _________________________ 

      Kecamatan ____________________________________ 

8. Kesempatan mengunjungi Situs Purbakala Peninggalan Majapahit di Trowulan: 

 Hari biasa 

 Akhir pekan/Minggu  

 Hari libur/raya 

 Liburan sekolah 

9. Teman mengunjungi Situs Purbakala Peninggalan Majapahit di Trowulan: 

 Perorangan 

 Rombongan sekolah 

 Keluarga 

 Rombongan kantor 

 

KEDATANGAN WISATAWAN: 

10. Kunjungan ke Situs Purbakala Peninggalan Majapahit di Trowulan: 

 Kunjungan pertama  Kunjungan kembali 

11. Apakah Anda memutuskan berkunjung ke Situs Purbakala Peninggalan Majapahit di 

Trowulan? 

 Berkunjung  Tidak berkunjung 

Jika tidak berkunjung, apa alasan Anda? 

 ___________________________________________________________________________ 

12. Manakah kepribadian Anda sebagai wisatawan saat berkunjung ke Situs Purbakala 

Peninggalan Majapahit di Trowulan?: 

 Wisata budaya merupakan motivasi utama untuk datang ke situs purbakala peninggalan 

Majapahit dan Anda memiliki pengalaman budaya dan sejarah secara mendalam. 
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 Wisata budaya merupakan motivasi utama untuk datang ke situs purbakala peninggalan 

Majapahit dan Anda memiliki pengalaman budaya dan sejarah yang sedikit mendalam. 

 Wisata budaya bukan merupakan motivasi untuk datang ke situs purbakala peninggalan 

Majapahit, setelah Anda datang, Anda memiliki pengalaman budaya dan sejarah secara 

mendalam. 

 Wisata budaya bukan merupakan motivasi utama untuk datang ke situs purbakala 

peninggalan Majapahit, setelah Anda datang, pengalaman budaya dan sejarah Anda 

rendah. 

 Anda tidak datang untuk wisata budaya ke situs purbakala peninggalan Majapahit, tidak 

mengikuti beberapa aktivitas disana, pengalaman budaya dan sejarah rendah. 

13. Apakah pengaruh nilai budaya di situs purbakala peninggalan Majapahit mempengaruhi 

Anda untuk berkunjung ke situs purbakala peninggalan Majapahit di Trowulan? 

 Sangat mempengaruhi  Mempengaruhi  Tidak mempengaruhi 

Jika tidak mempengaruhi, apa alasan Anda? 

___________________________________________________________________________ 

14. Apakah Anda menyukai daya tarik wisata yang terdapat di situs purbakala peninggalan 

Majapahit di Trowulan? 

 Sangat menyukai  Menyukai  Tidak menyukai 

Jika tidak menyukai, apa alasan Anda? 

__________________________________________________________________________ 

15. Apakah motivasi Anda ingin mengetahui budaya saat mengunjungi Situs Purbakala 

Peninggalan Majapahit di Trowulan? 

 Relaksasi 

 Kesehatan 

 Kenyamanan 

 Ingin mengetahui 

budaya, adat, tradisi dan 

kesenian 

 Mengunjungi teman dan 

keluarga 

 Menemui rekan kerja 

 Ziarah 

 Melepas kebosanan 

 Lain-lain, sebutkan 

_______________________ 

16. Apakah citra situs purbakala peninggalan Majapahit mempengaruhi Anda memutuskan 

berkunjung ke situs purbakala peninggalan Majapahit di Trowulan? 

 Sangat mempengaruhi  Mempengaruhi  Tidak mempengaruhi 

Jika tidak mempengaruhi, apa alasan Anda? 

___________________________________________________________________________ 

17. Bagaimana pengalaman destinasi wisata yang Anda suka? 

 Tempat wisata yang belum diketahui banyak orang, bersifat petualangan, fasilitas 

disediakan oleh masyarakat lokal. 

 Tempat wisata yang sudah mempunyai fasilitas dengan standar internasional. 

 Tempat wisata yang sudah diketahui banyak orang, namun belum mempunyai fasilitas 

dengan standar internasionalWisata budaya bukan merupakan motivasi utama untuk 

datang ke situs purbakala peninggalan Majapahit, setelah Anda datang, pengalaman 

budaya dan sejarah Anda rendah. 

18. Apakah Anda membutuhkan informasi tentang situs purbakala peninggalan Majapahit di 

Trowulan? 

 Sangat membutuhkan  Membutuhkan  Tidak membutuhkan 

Jika tidak membutuhkan, apa alasan Anda? 

___________________________________________________________________________ 


