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Kuesioner Penelitian 

Dengan hormat saya Siti Cahaya Rani mahasiswa semester akhir Teknik Perencanaan 

Wilayah dan Kota Universitas Esa Unggul saat ini sedang melakukan studi penelitian 

untuk memenuhi mata kuliah Tugas Akhir, bermaksud mengadakan penelitian 

mengenai “Revitalisasi Taman Kota Berdasarkan Kriteria Kualitas Taman” yang 

dilakukan di Taman Ekspresi dan Taman Pisang serta dapat mengetahui persepsi dan 

preferensi masyarakat sekitar akan kebutuhan fasilitas taman. Untuk melengkapi 

penelitian tersebut saya bermaksud meminta kesedian bpk/ibu, saudara/I untuk dapat 

mengisi kuisioner yang sudah disediakan kuesioner ini merupakan bagian dari 

penelitian yang diperlukan untuk penyelesaian Tugas Akhir. Jawaban Anda hanya akan 

digunakan untuk kepentingan akademik/studi. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. 



Kuesioner Penelitian 

 

 

 

Lingkari jawaban yang paling mewakili pendapat Anda 

KARAKTERISTIK PENGGUNA 

1. Usia: ( ___ tahun ) 

2. Jenis kelamin:  

a. Laki-laki  b.Perempuan 

KARAKTERSITIK PENGGUNAAN TAMAN 

3. Seberapa sering Anda mengunjungi Taman Ekpresi / Pisang? 

a. Setiap hari  c. Seminggu sekali 

b. 2-3 kali semingg  d. Lain-lain, sebutkan: (______) 

4. Kapan biasanya Anda mengunjungi Taman Ekpresi / Pisang?   

a. Pagi hari (antara pukul c. Sore hari (antara pukul  

07.00-11.00 WIB)                      15.00-18.00 WIB) 

b. Siang hari (antara pukul d. Malam hari (antara pukul  

11.00-15.00 WIB                       18.00-24.00 WIB)  

5. Bagaimana cara Anda mengunjungi Taman Ekpresi / Pisang?  

a. Berjalan kaki  d. Naik Kendaraan Umum 

b. Naik Sepeda Motor  e. Lain-lain, sebutkan: (___________) 

c. Naik Kendaraan Roda Empat 

6. Apa tujuan Anda mengunjungi Taman Ekpresi / Pisang? (jawaban boleh 

lebih dari satu)  

a. Beraktifitas akftif (olahraga,              c. Untuk bertemu teman 

jogging, jalan santai, bermain, dll)       d. Mencari kenalan baru 

b. Sekedar melihat-lihat                             e.Lain-Lain, sebutkan: (______) 

 

No. Kuesioner  : ___    Hari/Tanggal : __________ / ____ Juli 2017 

Alamat Rumah : _________________________ RT _____ RW _____ 

Kel/Kec  : _______________       _______________ 
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7. Berapa lama waktu yang biasa anda habiskan di taman ini? 

a. 1 -2 jam   b. 2 - 6 jam c. > 6 jam ≤ 1 hari  

8. Dengan siapa Anda biasanya mengunjungi Taman Ekpresi / Pisang?  

a. Sendirian  d. Keluarga (istri/suami, anak, dll) 

b. Teman (berapa orang:___)  e. Lain-lain, sebutkan (__________) 

c. Pasangan 

PERSEPSI MASYARAKAT 

9. Bagaimana kesan Anda secara umum mengenai Taman Ekpresi / Pisang?  

a. Sangat menarik  d. Tidak menarik 

b. Menarik   e. Sangat tidak menarik 

c. Biasa saja 

10. Menurut Anda, apakah Taman Ekpresi / Pisang memiliki nuansa yang 

nyaman? 

a. Ya   b. Tidak 

11. Menurut Anda, apakah fasilitas dan sarana di Taman Ekpresi / Pisang telah 

memadai dan dapat memenuhi kebutuhan Anda untuk melakukan aktifitas 

di taman? 

a. Telah memenuhi  b. Belum memenuhi 

12. Bagaimana menurut Anda cuaca di lingkungan taman? 

a. Sejuk, teduh, segar dan menyenangkan  b. Panas, gerah dan tidak 

menyenangkan 

13. Bagaimana menurut Anda keamanan di lingkungan ini? 

a. Aman   b. Tidak aman 

14. Apakah anda merasakan adanya penjagaan khusus di taman ini? 

a. Ya   b. Tidak 

15. Apakah taman ini bebas dari benda berbahaya seperti benda tajam atau 

sejenisnya? 

a. Ya   b. Tidak 

16. Apakah Anda merasa aman jika melakukan aktifitas di Taman Ekpresi / 

Pisang ketika malam hari? 

a. Aman   b. Tidak aman 



17. Apakah anda merasa bebas dari ancaman kejahatan dan kecelakaan? 

a. Ya   b. Tidak 

18. Apakah menurut Anda Taman Ekpresi / Pisang terbebas dari polusi, baik 

polusi udara, polusi suara (bising), cahaya yang menyilaukan, dll? 

a. Terbebas  b. Tidak terbebas 

19. Apakah Anda merasa kesulitan dalam mengunjungi Taman Ekpresi / 

Pisang? (misal: jauh, susah dimasuki, dll) 

a. Ya   b. Tidak 

20. Bagaimana menurut anda untuk akses menuju taman ini? 

a. Tidak mudah dijangkau c. Sangat mudah dijangkau 

b. Mudah dijangkau 

21. Berapa lama waktu yang anda perlukan dari tempat tinggal anda untuk 

menuju ke lokasi taman Ekspresi dan taman Pisang? 

a. 0-15 menit  c. Lain-lain, sebutkan: (______)  

b. 30-60 menit  

22. Bagaimana fasilitas parkir yang ada di taman ini menurut anda? 

a. Memadai  b. Tidak memadai 

23. Apakah Anda merasa sering terhalangi oleh aktifitas lain (tidak bebas) 

ketika beraktifitas di taman? 

a. Ya   b. Tidak 

24. Menurut Anda, apa yang menarik dari Taman Ekpresi / Pisang? (boleh lebih 

dari satu)  

a. Suasananya               c. Fasilitas yang tersedia 

b. Kegiatan atau aktifitas yang ada            d. Lain-lain, sebutkan: (______) 

25. Menurut Anda, apa yang tidak menarik dari Taman Ekpresi / Pisang? 

(boleh lebih dari satu) 

a. Suasananya  c. Kegiatan atau aktifitas yang ada 

b. Fasilitas yang tidak terawat / d. Lain-lain, sebutkan:  

tidak lengkap (__________) 

 

 

 



PREFERENSI MASYARAKAT  

Checklist pada kolom “ya” atau “tidak”, ”perlu” atau “tidak perlu”  sesuai dengan 

pendapat Anda 

26. Menurut Anda untuk menciptakan kesehatan pada taman Ekspresi/ 

Pisang yang Perlu dilakukan; 

 

27. Menurut Anda, untuk menciptakan kenyamanan pada Taman Ekspresi / 

Pisang, yang perlu dilakukan: 

No. Indikator Deskripsi 

Kepentingan 

Perlu 
Tidak 

Perlu 

1. Vegetasi Menyediakan pohon peneduh pada jalur tanaman   

2. Vegetasi Menyediakan tanaman yang mampu meredam 

kebisingan 

  

3. Vegetasi Menyediakan tanaman pemecah angin agar 

taman terasa sejuk 

  

4. vegetasi Menyediakan tanaman tepi pembatas pandang 

pada median penahan silau lampu kendaraan 

  

5. Tempat 

Duduk 

Peletakan tempat duduk di berbagai lokasi di 

taman dengan kondisi yang terawat 

  

6. Jalur 

Pejalan 

Menyediakan sub-ruang penghubung untuk 

memberi kemudahan dalam mengakses setiap 

fasilitas yang ada  

  

No. Indikator Deskripsi 

Kepentingan 

Perlu 
Tidak 

Perlu 

1. Vegetasi Menyediakan pohon 

peneduh agar dapat 

mengikat polusi udara 

  



No. Indikator Deskripsi 

Kepentingan 

Perlu 
Tidak 

Perlu 

  seperti lapangan olahraga, tempat duduk, fasilitas 

bermain, dan fasilitas lainnya 

  

7. Tempat 

Sampah 

Menyediakan tempat sampah dan meletakannya 

di lokasi para pengguna taman beraktifitas 

  

8. Lampu 

Penerang 

Menyediakan lampu penerang agar nyaman 

dalam beraktifitas pada sore dan malam hari 

  

 

28. Menurut Anda, untuk menciptakan akesibilitas yang dapat memudahkan 

pengunjung/ masyarakat sekitar Taman Ekspresi/Pisang, yang perlu 

dilakukan: 

No. Indikator Deskripsi 

Kepentingan 

Perlu 
Tidak 

Perlu 

1. Jalur / 

gerbang 

masuk 

Menyediakan jalur masuk di setiap 

sisi taman (utara, selatan, timur dan 

barat) agar mudah terlihat dari 

lingkungan sekitar dan mudah ditemui 

  

2. Pagar 

pengaman 

Menyediakan pagar pengaman di 

sepanjang sisi taman (kecuali pada 

jalur masuk) 

  

3. Pembatas  Menyediakan pembatas untuk  

memisahkan setiap aktifitas yang ada 

harus memiliki bentuk dan penanda 

yang jelas, seperti pembedaan 

ketinggian atau material penutup 

permukaan, atau pembatas fisik 

seperti garis 

  

 



29. Menurut Anda, agar keselamatan dapat terjamin ketika beraktifitas di 

taman, yang perlu dilakukan: 

No. Indikator Deskripsi 

Kepentingan 

Perlu 
Tidak 

Perlu 

1. Pembatas / pemisah 

tiap aktifitas 

Memisahkan tiap-tiap aktifitas pada 

taman agar dapat terhindar dari 

kecelakaan 

  

2. Jalur pejalan kaki 

(trotoar) 

Material tidak berlubang dan dibuat 

datar 

  

3. Tangga/ramp Permukaan tangga/ramp dibuat 

sedemikian rupa agar mampu 

menjamin keselamatan pengguna 

(tidak licin, tidak berlubang dan 

tidak bergelombang) 

  

4. Papan informasi Menyediakan papan tentang 

penggunaan fasilitas agar terhindar 

dari kecelakaan 

  

 

 

 

 

 

 

 



30. Menurut Anda, agar Taman Ekspresi / Pisang mampu menarik 

masyarakat sekitar, yang perlu dilakukan:   

No. Indikator Deskripsi 

Kepentingan 

Perlu 
Tidak 

Perlu 

1. Fasilitas 

olahraga dan 

bermain anak 

Menyediakan fasilitas olahraga dan 

bermain anak yang dapat terlihat dari luar 

taman sehingga mampu menarik 

pengunjung 

  

2. Fasilitas aktif Menyediakan fasilitas peribadatan, toilet 

umum, tempat parkir, kantin, lapangan 

futsal / voli / basket / bulutangkis / 

skateboard (khusus lapangan lingkari 

yang menurut anda perlu) 

  



31. Menurut Anda, agar tercipta keindahan (estetika) pada Taman Ekpresi / 

Pisang, yang perlu dilakukan: 

No. Indikator Deskripsi 

Kepentingan 

Perlu 
Tidak 

Perlu 

1. Vegetasi Memilih vegetasi dengan bentuk dan warna 

yang bervariasi 

  

2. Hiasan 

(air 

Mancur, 

dll) 

Menyediakan hiasan taman (air mancur, 

kolam, dll) dengan desain yang indah dan 

menarik 

  

3. Vegetasi Menyediakan vegetasi yang tidak menutupi 

taman sehingga taman mudah terlihat dari 

lingkungan sekitar 

  

 

32. Menurut Anda, secara umum pengembangan apasajakah yang diharapkan 

di Taman Ekpresi / Pisang agar menjadi lebih baik?  

No. Indikator 
Perlu Disediakan 

Perlu Tidak Perlu 

1. Taman Khusus Lanjut Usia   

2. Food Court   

3. Pusat Informasi   

4. Toilet Umum   

5. Tempat Parkir   

6. Mushollah   

7. Jogging Track   

8. LAinnya, sebutkan (__________)   

 

 

~Terimakasih Atas Kesediaan Anda Untuk Mengisi Kuesioner Ini



 

 


