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Kuisioner untuk survey Analisis Ruang Terbuka Hijau Kota Yang Berfungsi 
Sebagai Taman Olahraga Berdasarkan Persepsi Masyarakat Di Kota Bandung 

 

Nomor Kuisioner  :       
Nama Surveyor  :       
Tanggal Survey  :      / /  

Jam Survey   :      .  

Lokasi Survey   :        Lapangan Gasibu      Gelora Saparua 

Klasifikasi Responden :       Remaja     Dewasa    Manula/tua  
 
1 Jenis Kelamin : 
         a. Laki-laki  

b. Perempuan 
 

2 Umur : 
         a. 13 - 30 Thn  

b. 31 - 55 Thn 
 c.  >55 Thn 
 
3 Pendidikan Terakhir : 
 a.  SD  
 b.  SLTP 
 c.  SLTA  
 d.  Akademik 
 e.  Perguruan Tinggi 
 f.  Lainnya,(Sebutkan)……………………. 

4 Pekejaan : 
 a.  Pelajar  
 b.  Mahasiswa 
 c.  Pegawai Negeri 
 d.  Pegawai Swata 
 e.  ABRI 
 f.   Lainnya, (Sebutkan)…………………… 

5 Rata-rata pengeluaran yang anda keluarkan dalam setiap bulan : 
 a.  < Rp.500.000  
 b.  Rp.500.000-Rp.750.000  
 c.  Rp.750.000-1 Juta 
 d. 1 Juta-2 Juta 
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6 Jarak tempat tinggal anda ke lokasi ini : 
 a.  ≤ 1 km  
 b.  1-3 km 
 c.  4-5 km  
 d.  > 5 km 
  
7 Jam berapa anda berangkat dari tempat tinggal ke lokasi ini : 
 a.  05.00-06.00 
 b.  08.00.-10.00  
 c.  14.00-16.00 
 d.  >16.00 

e.  Lainnya, (Sebutkan)…………………… 
 

8 Moda apa yang sering anda gunakan untuk mengunjungi lokasi ini : 
 a.  Jalan kaki 
 b.  Bersepeda 
 c.  Mobil pribadi 
 d.  Motor Pribadi 
 e.  Angkutan kota 

 
9 Anda mengunjungi lokasi ini bersama : 
 a.  Sendiri  
 b.  Teman 
 c.  Pacar  
 d.  Keluarga 
 e.  Istri/Suami 

10 Rata-rata anda dalam mengunjungi lokasi ini dalam sebulan pada tahun terakhir : 
a. Setiap Minggu  
b. 1X Sebulan 

 c.  2X Sebulan 
 d. 3X Sebulan 
 (Sebutkan Harinya)……………………….. 

11 Berapa lama waktu yang anda gunakan selama di lokasi ini : 
 a.  15-30 mnt  
 b.  30-60 mnt 
 c.  1-2 jam  
 d.  >2 jam 
  

12 Kegiatan apa yang sering anda lakukan di lokasi ini : 
 a.  Olahraga (Sebutkan)………………… 
 b.  Belanja 
 c.  Makan-makan
 d.  Cuci mata (Ngeceng) 
 e.  Lainnya, (Sebutkan)…………………. 
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13 Berapa biaya yang anda keluarkan selama mengunjungi lokasi ini : 
 a.  < Rp. 5000 
 b.  Rp. 5000-Rp. 20.000 
 c.  Rp. 20.000-Rp. 50.000 
 d.  Rp. 50.000-Rp. 100.000 
 e.  > Rp. 100.000 

14 Pengeluaran tersebut sebagian besar anda gunakan untuk : 
 a.  Makan 
 b.  Transportasi 
 c.  Berbelanja 
 d.  Lainnya, (Sebutkan)…………………. 

15     Bagaimana menurut anda  letak dan posisi lokasi ini : 
  a.  Sangat Stategis 
 b.  Cukup Strategis 
 c.  Kurang strategis 
 
16 Apa yang menarik minat anda untuk berkunjung ke lokasi ini : 
 a.  Estetika (keindahan lokasi) 

b.  Banyaknya jenis kegiatan olahraga  
 c.  Ketersediaan fasilitas umum dan pendukung yang lengkap  
 d.  Terdapatnya pedagang kaki lima (PKL) 
 e.  Lainnya,(Sebutkan)………………………………………. 
 
17 Alasan anda untuk berkunjung ke lokasi ini : 
 a.  Dapat mententramkan pikiran 

b.  Lebih nyaman dan santai untuk melakukan olahraga 
 c.  Jarak yang dekat 
 d.  Bebas dari tindak kriminal 
 e.  Tidak ada pilihan lain selain lokasi ini 
 f.   Lainnya,(Sebutkan)………………………………………. 
 
18  Bagaimana pandangan anda terhadap kondisi fisik dan ketersediaan fasilitas di 

bawah ini ( beri tanda √ ) : 
No Kondisi Fisik Baik Cukup Rusak 
1 Lapangan/bangunan/sarana untuk olahraga    
2 Gazebo    
3 Tempat duduk/kursi taman/tribun    
4 MCK/WC Umum/toilet    
5 Tempat parkir    
6 Kantin/penjaja makanan    
7 Ketersediaan vegetasi/tumbuhan/tanaman    
8 Penyediaan tempat sampah    

       Baik  : Sangat layak dipakai;  
        Cukup : Masih layak dipakai;  
        Rusak : tidak layak dipakai. 
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19 Dari uraian berikut, mana yang paling penting menurut anda ( beri tanda √ ) : 

No Keterangan 
Sangat 
Penting 

(Harus ada) 

Penting 
(perlu ada) 

Kurang 
penting 

(Bisa ada, bisa 
tidak) 

Tidak penting 
(tidak perlu ada) 

Fasilitas Utama :     
 Pohon dan 

tanaman hias 
    

 Lapangan 
Olahraga 

    1 

 Tempat parkir     
Fasilitas 
Pendukung : 

    

 Kursi taman     
 Toilet     
 Tempat      
 Sampah     
 Box telepon     

2 

 Shelter/Gazebo     
Fasilitas Khusus :     

 Area Berjualan     
3  Children Play 

Ground (arena 
bermain anak) 

    

Penunjang :     
 Angkutan 

Umum 
    

 Keamanan     4 

 Lalu lintas 
lancar 

    

 

20. Setelah anda mengisi angket ini, bagaimana kesan anda selama berada di lokasi ini 
dan apa yang membuat anda tertarik serta harapan anda terhadap lokasi ini ? 
Kesan  
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
Hal yang menarik di lokasi ini 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
Hal yang tidak menarik di lokasi ini 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 Harapan 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 


