
 
 
 

Lampiran 1 

Prioritas Pengembangan Desa Tertinggal di Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri 

 

Kuisioner ini merupakan instrumen penelitian dalam rangka penulisan skripsi yang 

dilakukan oleh : 

Nama  : ADYAKSA PRIANGGANA DASAJATI 

NIM  : 105060601111021 

Jurusan  : Perencanaan Wilayah dan Kota  

Fakultas  : Teknik 

Universitas : Brawijaya Malang 

 

DATA RESPONDEN 

Nama  : 

Jenis Kelamin : 

Usia  : 

Alamat  : 

Jumlah Anggota Keluarga : 

 

A. Sosial ekonomi 

1. Apa jenis pekerjaan utama yang anda miliki ? 

a. Petani 

b. Buruh tani 

c. Peternak 

d. Pedagang 

e. Usaha industri rumah tangga 

f. Pegawai Perusahaan 

g. Pegawai Negeri Sipil 

h. Lainnya …………… 

2. Apakah anda memiliki pekerjaan sampingan ? Jika iya, apa jenis pekerjaan sampingan 

yang anda miliki? 

………………………………………………………………………………………...... 

3. Berapa pendapatan anda dalam waktu satu bulan ? 

a. < Rp. 400.000 

b. Rp. 400.000 - Rp. 700.000 

c. Rp. 700.000 - Rp. 1.000.000 

d. > Rp. 1.000.000 

4. Berapa pengeluaran anda dalam waktu satu bulan? 

a. < Rp. 400.000 

b. Rp. 400.000 - Rp. 700.000 



 
 
 

c. Rp. 700.000 - Rp. 1.000.000 

d. >Rp. 1.000.000 

 

5. Apakah anda pernah menabung ? Jika iya, seberapa seringkah anda menabung ? 

………………………………………………………………………………………...... 

6. Dimana anda biasanya menabung ? 

a. Bank 

b. Koperasi 

c. Dirumah  

d. Lainnya ………. 

7. Apa bahan bakar yang anda gunakan untuk memasak setiap hari? 

a. LPG 

b. Minyak tanah 

c. Kayu bakar 

d. Lainnya ……… 

8. Berapa kali anda mengkonsumsi daging / ayam / susu dalam seminggu ? 

a. Dua minggu sekali 

b. Sekali seminggu 

c. Dua kali seminggu 

d. Lebih dari dua kali 

e. Lainnya ……. 

9. Berapa kali anda membeli satu stel pakain dalam satu tahun ? 

a. Tidak pernah 

b. 1 stel per tahun 

c. 2 stel per tahun 

d. Lebih dari 2 stel per tahun  

10. Berapa kali anda makan dalam sehari ? 

a. Satu kali 

b. Dua Kali 

c. Tiga Kali 

d. Lebih dari tiga kali 

11. Apakah anda memiliki asset yang dapat dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000 

(seperti sepeda motor, emas, hewan ternak) ? 

a. Ya 



 
 
 

b. Tidak 

12. Apa tingkat pendidikan terakhir anggota keluarga anda? 

Kepala keluarga : 

Istri   : 

Anak   : 1.    3. 

     2.    4. 

13. Apakah ada anggota keluarga anda yang tidak melanjutkan sekolah? Jika ya, sebutkan 

alasannya. 

a. Tidak memiliki biaya 

b. Bekerja 

c. Menikah 

d. Jauh 

e. Lainnya ………. 

14. Apakah anda memiliki ketrampilan tambahan tertentu ? Jika ya sebutkan apa 

ketrampilan tersebut dan dari mana anda mendapatkannya ? 

 ……………………………………………………………………………………...... 

 

B. Sarana 

1. Apakah anda memiliki usaha industry rumah tangga? 

a. Ya 

b. Tidak 

2. Jika ya, berapa modal yang anda gunakan dan darimana anda mendapatkan modal 

tersebut ? 

a. < Rp. 500.000    Asal modal : ………………………….. 

b. Rp. 500.000 – Rp. 1.000.000 

c. > Rp. 1.000.000 

3. Dari mana anda mendapatkan bahan baku industry anda? 

………………………………………………………………………………… 

4. Berapa jumlah tenaga kerja anda ? Dari mana asal tenaga kerja anda tersebut ? 

………………………………………………………………………………… 

5. Apa saja peralatan yang anda gunakan untuk menjalankan industry anda ? 

………………………………………………………………………………… 

 



 
 
 

6. Kemana anda menjual hasil produksi anda ? 

………………………………………………………………………………… 

7. Bagaimana cara anda mempromosikan hasil produksi industry anda? 

a. Melalui mulut ke mulut 

b. Melalui media cetak atau elektronik 

c. Melalui event tertentu 

d. Lainnya ….. 

 

C. Prasarana 

1. Darimana anda mendapatkan sumber air bersih? 

a. PDAM 

b. Sumur bor 

c. Sungai 

d. Sumber mata air 

e. Lainnya ….. 

2. Bagaimana kualitas dan kuantitas sumber air bersih tersebut? 

………………………………………………………………………………… 

3. Berapa harga yang harus dibayarkan untuk mendapat air bersih tersebut? 

………………………………………………………………………………… 

4. Apa sumber penerangan yang anda gunakan ? 

a. Tidak ada 

b. Lampu minyak 

c. Listrik 

d. Lainnya …… 

5. Apakah anda memiliki lahan pertanian? Jika ya, berapa luas lahan pertanian anda? 

a. <500 m2 

b. 500-1000 m2 

c. 1000-2000 m2 

d. >2000 m2 

6. Apakah lahan pertanian anda memiliki jaringan irigasi? Jika ya, apa jenis jaringan 

irigasi anda? 

a. Irigasi non teknis 

b. Irigasi semi teknis 



 
 
 

c. Irigasi teknis 

7. Apa jenis komoditas yang anda tanam? 

………………………………………………………………………………… 

8. Bagaimanakah pola tanam yang anda terapkan ? 

…………………………………………………………………………… 

 


