
xiv 
 

Lampiran 1. Kuisioner Penelitian (Menilai tingkat partisipasi masyarakat lokal)  

KUISIONER PENELITIAN 

Nama  : .......................................................................................................... 

Alamat  : .......................................................................................................... 

Jenis Kelamin  :  1. Laki-laki 

    2. Perempuan 

Umur : ................................. 

Pekerjaan  : ...................................................... 

Pendidikan : SD/ SMP/ SMA/ S1/....................... 

 

MENILAI TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DESA WISATA SENDANG 

Berikan tanda Centang () pada indikator tingkat partisipasi sesuai dengan apa yang Anda lakukan di setiap program/kegiatan. 

CONTOH: 

No. Program 

Indikator Tingkat Partisipasi 

Mengetahui Menerima 

undangan 

Mengikuti 

kegiatan 

Memberikan 

saran/masukan  

Mengikuti 

diskusi/ 

pembahasan 

saran/masukan  

Bekerjasama 

dengan pemerintah 

mengawasi 

kegiatan  

Diberikan 

kepercayaan untuk 

menjalankan 

kegiatan tersebut 

Mengevaluasi hasil 

kegiatan 

pengembangan  

1.  Sosialisasi pengenalan Desa 

Wisata Sendang 
      

  

 

Berikan tanda Centang () pada indikator tingkat partisipasi sesuai dengan apa yang Anda lakukan di setiap program/kegiatan. 

No. Program 

Indikator Tingkat Partisipasi 
Mengetahui Menerima 

undangan 

Mengikuti 

kegiatan 

Memberikan 

saran/masukan  

Mengikuti 

diskusi/ 

pembahasan 

saran/masukan  

Bekerjasama 

dengan pemerintah 

mengawasi 

kegiatan  

Diberikan 

kepercayaan untuk 

menjalankan 

kegiatan tersebut 

Mengevaluasi hasil 

kegiatan 

pengembangan  

1.  Sosialisasi pengenalan Desa 

Wisata Sendang 
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No. Program 

Indikator Tingkat Partisipasi 
Mengetahui Menerima 

undangan 

Mengikuti 

kegiatan 

Memberikan 

saran/masukan  

Mengikuti 

diskusi/ 

pembahasan 

saran/masukan  

Bekerjasama 

dengan pemerintah 

mengawasi 

kegiatan  

Diberikan 

kepercayaan untuk 

menjalankan 

kegiatan tersebut 

Mengevaluasi hasil 

kegiatan 

pengembangan  

2. Sosialisasi pengenalan potensi 

Desa Wisata Sendang 
        

3. Sosialisasi paket wisata di Desa 

Wisata Sendang 
        

4. Sosialisasi pembibitan bunga 

Anggrek 
        

5. Sosialisasi peternakan sapi perah 

dan manfaatnya  
        

6. Sosialisasi pengolahan susu sapi 

perah 
        

7. Sosialisasi pengolahan kotoran 

sapi perah (Biogas) 
        

8. Sosialisasi pengembangan wisata 

kuliner 
        

9. Pengembangan Wisata 

Outbound: 

a. Menyediaan alat untuk 

Outbound 

        

b. Membantu menyebarkan 

informasi adanya kegiatan 
        

10. Penanaman bunga anggrek di 

tepi jalan 

a. Menanam bunga di tepi 

jalan pada depan rumah 

masing-masing penduduk 

        

b. Perawatan Bunga anggrek di 

tepi jalan 
 

 

       

11. Pelatihan pembuatan permen dari 

susu sapi perah 
        

12. Pengolahan susu sapi perah 

menjadi tahu susu, dodol, dan 

youghurt 

        

13. Aplikasi penggunaan biogas         
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No. Program 

Indikator Tingkat Partisipasi 
Mengetahui Menerima 

undangan 

Mengikuti 

kegiatan 

Memberikan 

saran/masukan  

Mengikuti 

diskusi/ 

pembahasan 

saran/masukan  

Bekerjasama 

dengan pemerintah 

mengawasi 

kegiatan  

Diberikan 

kepercayaan untuk 

menjalankan 

kegiatan tersebut 

Mengevaluasi hasil 

kegiatan 

pengembangan  

pada 200 rumah tangga 

a. Membantu pengoperasian 

biogas pada setiap rumah 

penduduk 

14. Pentas kesenian karawitan 

a. Pengenalan dan perawatan 

alat kesenian  karawitan 

        

15. Evaluasi dengan jalan sehat 

seluruh masyarakat Desa 

Sendang 

        

16. Evaluasi hasil penanaman bunga 

di tepi jalan  

a. Evaluasi secara serentak 

dengan melaporkan hasil 

penanman Bunga 
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PERTANYAAN PENDUKUNG FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

TINGKAT PARTISIPASI 

 

1. Berikan tanda centang () pada beberapa jawaban yang sesuai dengan 

pertanyaan. 

No. 

Apa saja sosialisasi kegiatan yang 

Anda ketahui sering dilakukan 

oleh pengelola Desa Wisata? 

() 

Kegiatan apa saja yang pernah 

adanya pendampingan dari 

pengelola Desa Wisata Sendang? 

() 

1. 
Sosialisasi pengenalan Desa Wisata 

Sendang 
 

Pengembangan Wisata berupa 

Outbound (2012) 

 

2. 
Sosialisasi Pengenalan Potensi Desa 

Wisata Sendang 
 Penanaman Bunga di tepi jalan 

 

3. 
Sosialisasi Paket Wisata di Desa 

Wisata Sendang 
 

Pelatihan pembuatan permen dari 

susu sapi perah 

 

4. 
Sosialisasi Pembibitan Bunga 

Anggrek 
 

Pengolahan susu sapi perah menjadi 

tahu susu, dodol dan youghurt 

 

5. 
Sosialisasi peternakan sapi perah 

dan manfaatnya 
 

Aplikasi pengolahan 200 unit Biogas 

pada Rumah Tangga 

 

6. 
Sosialisasi pengolahan susu sapi 

perah 
 

Setiap 2 kali setahun diadakan 

Pentas Kesenian 

 

7. 
Sosialisasi Pengolahan kotoran sapi 

perah (Biogas) 
 

Jalan Sehat dengan semua 

masyarakat Desa Sendang 

 

8. Pengembangan Wisata Kuliner  
Evaluasi perawatan Bunga di tepi 

jalan 

 

 

2. Berapakah jarak rumah Anda menuju lokasi utama kegiatan pengembangan 

yaitu di sekitar Balai Desa Desa Sendang? 

................................................................................................................................ 

3. Apabila keterlibatan masyarakat belum cukup, bagaimana seharusnya bentuk 

keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi kegiatan? 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
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Lampiran 2. Kuisioner Penelitian (mengetahui faktor yang mempengaruhi 

tingkat partisipasi) 

KUISIONER PENELITIAN 

Nama  : .......................................................................................................... 

Jenis Kelamin  :  1. Laki-laki 

  2. Perempuan 

 

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PARTISIPASI 

MASYARAKAT DESA WISATA SENDANG 

 

A. Program Sosialisasi Pengenalan Desa Wisata Sendang 

Berikan tanda silang (X) pada jawaban sesuai pertanyaan berikut ini. 

1. Apakah  jarak dari rumah anda terhadap lokasi kegiatan sosialisai pengenalan 

Desa Wisata Sendang yaitu di Balai Desa Sendang dapat menghambat anda 

untuk ikut berpartisipasi? 

a. Iya      b. Tidak 

2. Menurut Anda, Apakah frekuensi (jumlah) sosialisasi kegiatan pengenalan Desa 

Wisata Sendang yang dilakukan sebanyak 4 kali dalam satu tahun sudah cukup 

untuk  pengembangan Desa Wisata Sendang?  

a. Iya      b. Tidak  

3. Apakah menurut Anda keterlibatan masyarakat sudah cukup dalam berbagai 

kegiatan sosialisasi di Desa Wisata Sendang? 

a. Iya      b. Tidak    

4. Apakah jumlah pendampingan yang telah dilakukan oleh tim pengelola pada 

semua kegiatan sosialisasi sudah cukup mendukung Pengembangan Desa 

Wisata Sendang ?  

a. Iya, cukup.     b. Tidak   

5. Apakah peran yang diberikan oleh tim pendamping sudah bermanfaat bagi 

semua kegiatan sosialisasi di Desa Wisata Sendang? 

a. Iya      b. Tidak   

6. Apakah Anda pernah terlibat dan memiliki kedudukan dalam kegiatan 

sosialisasi yang diselenggarakan di Desa Wisata Sendang? 

a. Pernah terlibat dalam kegiatan kelompok masyarakat 

b. Pernah menjabat sebagai pengurus desa 

c. Mengikuti kegiatan namun tidak  terlibat secara aktif 

d. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan 
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B. Program pengolahan susu sapi perah menjadi tahu susu, dodol, dan 

youghurt. 

 Berikan tanda silang (X) pada jawaban sesuai pertanyaan berikut ini. 

1. Apakah  jarak dari rumah anda terhadap lokasi kegiatan pengolahan susu sapi 

perah yaitu di KUD dan Balai desa Sendang dapat menghambat anda untuk ikut 

berpartisipasi? 

a. Iya      b. Tidak 

2. Menurut Anda, Apakah frekuensi (jumlah) sosialisasi kegiatan pengolahan susu 

sapi perah yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam satu tahun sudah cukup untuk  

pengembangan Desa Wisata Sendang?  

a. Iya      b. Tidak  

3. Apakah menurut Anda keterlibatan masyarakat sudah cukup dalam kegiatan 

pengolahan susu sapi perah? 

a. Iya, cukup.     b. Tidak   

4. Apakah jumlah pendampingan yang telah dilakukan oleh tim pengelola pada 

semua kegiatan pengembangan sudah cukup mendukung Pengembangan Desa 

Wisata Sendang ?  

a. Iya      b. Tidak   

5. Apakah peran yang diberikan oleh tim pendamping sudah bermanfaat bagi 

kegiatan pengolahan susu sapi perah di Desa Wisata Sendang? 

a. Iya      b. Tidak    

6. Apakah Anda pernah terlibat dan memiliki kedudukan dalam berbagai kegiatan 

yang diselenggarakan di Desa Sendang berkaitan dengan pengolahan susu sapi 

perah? 

a. Pernah terlibat dalam kegiatan kelompok masyarakat (KUD) 

b. Pernah menjabat sebagai pengurus desa 

c. Sebagai anggota kelompok peternak sapi perah 

d. Mengikuti kegiatan pengolahan susu sapi perah namun tidak terlibat secara 

aktif 

e. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan 

susu sapi perah 
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C. Program evaluasi dengan jalan sehat seluruh masyarakat Desa Wisata 

Sendang  

Berikan tanda silang (X) pada jawaban sesuai pertanyaan berikut ini. 

1. Apakah  jarak dari rumah anda terhadap lokasi kegiatan evaluasi dengan jalan 

sehat yaitu di sekitar lapangan Desa Sendang dapat menghambat anda untuk 

ikut berpartisipasi? 

a.  Iya      b. Tidak 

2. Menurut Anda, Apakah frekuensi (jumlah) sosialisasi kegiatan evaluasi Desa 

Wisata Sendang yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam satu tahun sudah cukup 

untuk  pengembangan Desa Wisata Sendang?  

a. Iya      b. Tidak   

3. Apakah menurut Anda keterlibatan masyarakat sudah cukup dalam kegiatan 

evaluasi dengan jalan sehat yang diselenggarakan di Desa Wisata Sendang? 

a. Iya, cukup.     b. Tidak   

4. Apakah jumlah pendampingan yang telah dilakukan oleh tim pengelola pada 

semua kegiatan evaluasi sudah cukup mendukung Pengembangan Desa Wisata 

Sendang ?  

a. Iya      b. Tidak   

5. Apakah peran yang diberikan oleh tim pendamping sudah bermanfaat pada 

kegiatan evaluasi dengan jalan sehat di Desa Wisata Sendang? 

a. Iya      b. Tidak   

6. Apakah Anda pernah terlibat atau memiliki kedudukan dalam kegiatan jalan 

sehat yang diselenggarakan di Desa Sendang? 

a. Pernah terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan potensi Desa Wisata 

Sendang 

b. Pernah menjabat sebagai pengurus desa 

c. Mengikuti kegiatan namun tidak pernah terlibat secara aktif dalam kegiatan 

d. Tidak pernah terlibat atau mengikuti evaluasi dengan kegiatan jalan sehat  

 


