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Bapak / ibu yang serta kakak dan adik yang 

saya hormati,  

Saya mahasiswa Jurusan Perencanaan 

Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik , 

Universitas Brawijaya Malang. Dalam Hal ini 

saya sedang mengadakan penelitian Tugas 

Ahir. Kuisioner berhubungan dengan adanya 

sebuah Evaluasi kinerja taman kota 

berdasarkan persepsi anda sebagai 

pengunjung/ wisatawan pada Taman Hutan 

Bondas Kota Batu. Hasil Kuisioner ini tidak 

dipublikasikan , melainkan untuk kepentingan 

penelitian semata. 

Atas Bantuan , kesediaan waktu dan 

kerjasamanya saya ucapkan terima kasih 

Petunjuk pengisian : Berilah tanda (X) / 

lingkari pada kolom jawaban  

yang anda pilih sesuai dengan pendapat anda 

A.1 Kuisioner Karakter pengunjung 
1.Nama................ 
2.Umur.......Th, laki- laki 

/perempuan(lingkari) 

3. Alamat Asal/ Domisili 

Kota Batu 

Sebutkan:.......... 

Luar Kota Batu 

Sebutkan:............ 

4. Pendidikan terakhir : 

a. Tidak Sekolah 

b. SD/sederajat 

c. SMP/ sederajat 

d. SMK/ SMA 

e. Mahasiswa/sarjana/diploma 

5. Pekerjaan 

a. PNS/TNI 

b. Mhs. Pelajar 

c. Pedagang/Pengusaha/wiraswasta 

d. Pegawai swasta 

e. Buruh 

f. IRT(Ibu rumah tangga) 

g. Pensiunan 

h. Lainnya,.......... 

6. Motivasi utama anda berkunjung ke taman 

hutan bondas? (boleh lebih dari 1 jawaban, 

urutkan prioritas) 

a. Rekreasi 

b. Studi penelitian 

c. Pertemuan 

d. olahraga 

e. laiinya, sebutkan.............. 

7. Kegiatan apa yang biasanya anda lakukan 

di Taman Hutan Bondas ini? (boleh lebih dari 

1 jawaban, urutkan prioritas) 

a. Membaca dan menikmati pemandangan 

b. Berkumpul dengan 

komunitas/kelompok 

c. Bertemu keluarga 

d. Lari- lari/olahraga 

Jarak tempuh anda ke taman hutan bondas? 

a. 100- 200 m 

b. 210- 300 m 

c. 310- 400 m 

d. >500 m 

9. Anda datang ke taman ini menggunakan 

apa? 

a. Motor 

b. Mobil 

c. Angkutan Umum 

d. Jalan kaki 

10. Berapa jumlah orang yang datang 

bersama anda mendatangi taman ini: 

a. 1 orang 

b. 2-3 orang 

c. > 4 orang 

d. Sendiri 

11. Pada waktu kapan anda mengunjungi 

taman ini? 

a. Hari Libur( Minggu) 

b. Hari Kerja(Senin- Sabtu) 

c. Libur Hari besar 

12. Waktu Kunjungan yang sering anda 

lakukan? 

a. Pagi Hari 

b. Siang hari 

c. Sore hari 

d. Malam Hari 

13. Berapa lama biasanya anda di taman 

hutan ini? 

a. 10-30 menit 



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA 

FAKULTAS TEKNIK 
Jl. Mayjend. Haryono no. 167, Malang, 65145, Indonesia 

Telp. : +62-341-587710, 587711; Fax : +62-341-551430 

http://teknik.ub.ac.id E-mail : teknik@ub.ac.id 
 

142 

 

b. 1 -2 jam 

c. 3- 4 jam 

d. 5-6  jam 

e. Sehari 

f. > sehari 

14. frekuensi kunjungan : 

a. Baru kali ini 
b. Jarang(1 kali dalam setahun 
c. Cukup sering(2-6 dalam setahun 
d. Sering (rutin tiap bulan) 
e. Sering sekali (lebih dri 1 kali/bulan 

atau setiap hari 
15. Apakah anda merasa nyaman berada di 

taman ini ketika siang hari  

a. Sangat Nyaman 

b. Kurang nyaman  

c. Tidak nyaman 

Alasan:  ............... 

16. Apakah anda merasa nyaman berada di 

taman ini ketika malam hari 

a. Sangat Nyaman 

b. Kurang nyaman  

c. Tidak nyaman 

Alasan:  ............... 

17. Bagaimana menurut anda konsep 

perancangan yang baik untuk taman hutan 

bondas ini? 

Jawaban:....................................... 

18. apabila akan dilakukan sebuah 

perancangan taman ? menurut anda fasilitas 

apa yang harus diutamakan untuk 

pengadaanya 

Jawaban:............................ 

A.2 Kuisioner Kebutuhan pengunjung 

1. Bagaimana kebutuhan ramp untuk 

penyandang cacat (difabel) 

a. Sangat perlu 

b. Kurang perlu 

c. Tidak perlu 

2. Bagaimana kebutuhan tempat duduk 

khusus untuk penyandang cacat (difabel)? 

a. Sangat perlu 

b. Kurang perlu 

c. Tidak perlu 

3. Menurut anda kebutuhan/ Fasilitas 

permainan apa yang perlu ditambahkan 

untuk kegiatan  anak dan balita? 

Jawaban :.................................... 

4. Menurut anda kebutuhan/ Fasilitas yang 

perlu ditambahkan untuk kegiatan remaja? 

Jawaban :.................................... 

5. Menurut anda kebutuhan/ Fasilitas apa 

yang perlu ditambahkan untuk kegiatan 

lansia? 

Jawaban :.................................... 

 

A.3 Kuisioner Pedestrian 

1. Bagaimana lebar dan luas jalur pejalan 

kaki? Apakah perlu dilakukan perbaikan 

dan penambahan? 

Jawaban:.................. 

2. Bagaimana kondisi perkerasan jalur 

pejalan kaki menuju taman? Apakah perlu 

dilakukan perbaikan dan penambahan? 

Jawaban:.......................... 

3. Bagaimana pendapat anda mengenai 

penerangan di sepanjang jalur pejalan 

kaki pada malam hari? Apakah perlu 

dilakukan penambahan dan perbaikan? 

Jawaban:.................... 

4. Apakah anda merasa senang, aman, 

nyaman berjalan kaki pada saat di jalur 

pejalan kaki? 

Jawaban:......................... 

5. Apa yang menjadi motivasi anda untuk 

berjalan kaki? 

Jawaban:.................. 

6. Menurut anda jalur pejalan kaki yang baik 

itu seperti apa? Fasilitas apa yang perlu 

ditambahkan pada jalur pejalan kaki? 

Jawaban:..................
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Kuisioner IPA ( Important Performance Analysis) Detail Fasilitas di taman 

Dalam penilaian ini berikan skor (1-5) berdasarkan presepsi anda di masing masing zona yang telah 

ditentukan. Berikut adalah parameter untuk masing- masing skor  

Parameter skor Kepentingan Parameter skor Kepuasan 

1/STP = sangat tidak puas 1/STP = sangat tidak penting 

2/ TP= tidak puas 2/TP = tidak penting 

3/CP= cukup puas 3/CP= cukup penting 

4/ P= puas 4/P = penting 

5/ SP= sangat puas 5/SP= sangat penting 

Isilah dengan menggunakan centang atau silang 

1. Playground 

2. WC/Toilet umum 

  

Sub 

Variabel 

Atribut Kepentingan Kepuasan 

STP TP CP P SP STP TP CP P SP 

Keamanan dalam  pemakaian 

wahana permainan                      

Rambu- rambu dan papan 

informasi yang memuat petunjuk 

batasan pemakaian wahana 

permainan                     

Keadaan visual area bermain 

(kondisi playground  tidak 

belumpur dan  tidak bergelombang)                     

Kesesuaian penempatan wahana 

permainan ( terdapat peneduh pada 

wahana permainan) 

          

Sub 

Variabel 

Atribut Kepentingan Kepuasan 

STP TP CP P SP STP TP CP P SP 

Ketersediaan fasilitas bayi/ tempat 

untuk mengganti (poko) bayi                     

Kondisi  visual  toilet (bangunan 

masih baik atau tidak )                     

Terdapat perbedaan toilet laki-laki  

dan perempuan                      

Kondisi toilet  (bau/ tidak) 

          Ketersediaan  tempat sampah                     

 Kondisi air di toilet (jernih /keruh) 
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KUISIONER IPA( Important Performance Analysis) Taman Hutan Bondas 

Sub Variabel Atribut 
Kepentingan Kepuasan 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Standar taman 

Kota 

 

Penempatan fasilitas lapangan terbuka           

Kemudahan penggunaan fasilitas jogging 

track 

          

Ketersediaan fasilitas WC atau toilet umum           

Kemudahan untuk parkir kendaraan            

Ketersediaan sarana perdagangan seperti PKL           

Luas area bermain anak atau playground           

Ketersediaan fasilitas bermain  untuk anak 

(jungkat- jungkit , ayunan, dll) 

          

Keberagaman jenis pohon peneduh di taman           

Keberagaman variasi tanaman hias ditaman           

Akses dan 

hubungan 

 

Lebar ruang pejalan kaki           

Ketersediaan fasilitas penunjang pejalan kaki 

(lampu penerangan dan ramp untuk difabel) 

          

Jenis perkerasan jalur pejalan kaki (paving, 

beton dan plester) 

          

Kedekatan halte bus           

Atribut 

Kenyamanan 

dan Kesan 

 

Kehadiran petugas keamanan           

Jumlah petugas keamanan           

Ketersediaan jumlah tempat sampah           

Kondisi fisik tempat sampah           

Ketersediaan  jumlah tempat duduk           

Kondisi fisik tempat duduk           

Kesesuaian letak tempat duduk (Letak tempat 

duduk berada di dekat pohon peneduh) 

          

Ketersediaan Fasilitas WC atau toilet umum ( 

untuk laki-laki dan perempuan) 

          

Kesesuaian letak tempat wc/toilet umum yang 

mudah dijangkau pengunjung 

          

Kondisi fisik bangunan WC/ Toilet umum           

Jumlah variasi tanaman hias di taman           

Kesesuaian penempatan pohon peneduh           

Bebas dari kebisingan lalu lintas jalan raya           

Ketersediaan landmark, patung atau kolam           

Ketersediaan sumur resapan           

Atribut 

penggunaan dan 

aktivitas 

 

Kebebasan ruang yang digunakan berbagai 

usia (anak-anak, remaja atau dewasa dan 

lansia) 

          

Ketersediaan fasilitas olahraga           

Kondisi fisik fasilitas olahraga           

Kondisi fisik fasilitas makanan dan minuman 

(PKL) 

          

Ketersediaan fasilitas makanan dan minuman 

(PKL) 

          

Atribut 

keramahan  

Ketersediaan ruang berkumpul keluarga atau 

teman (gazebo-gazebo) 

          

Kondisi fisik gazebo           

 


