
 

 

LAMPIRAN 

1. Lampiran I Brosur Paket Wisata Desa Wisata Pentingsari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Lampiran II Brosur Rincian Biaya dan Kegiatan Desa Wisata Pentingsari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Lampiran III Kuesioner  

BAGIAN 1: CHECKLIST OBYEK SITUASI DESA WISATA  

1. Informasi umum Desa wisata Penting Sari 

No  Komponen  Jenis Obyek  Keterangan  

7.  Attractions (atraksi)  

e. Alam   
 

 

f. Peninggalan Sejarah   

g. Kesenian    

h. Upacara Adat    

8.  Accesbilities (aksesbilitas) 

d. Kondisi Jalan  
 

 

e. Sarana Transpotasi    

f. Papan Penunjuk    

9.  Acomodations (akomodasi) 

d. Penginapan  
 

 

e. Jasa Pemandu    

f. Papan Keterangan 

Obyek  

  

10.  Ancilliary Service (Fasilitas 

Pendukung) 

j. Rumah Makan/ 

Warung 

 

 

k. TIC (Tourism 

Information Center) 

  

l. Jasa Komunikasi    

m. Jasa Penerangan    

n. Air Bersih    

o. Pos Keamanan    

p. MCK   

q. Lahan Parkir    

r. Toko Souvenir    

11.  Aktivitas  

c. Wisatawan  
 

 

d. Penduduk   

12.  Pengelola  

d. Pemerintah  
 

 

e. Swasta/ yayasan    

f. Perorangan    

 

 

  



 

 

BAGIAN 2: WAWANCARAN DENGAN MASYARAKAT SETEMPAT 

Peran Masyarakat Setempat (ditanyakan kepada masyarakat: Desa Wisata 

Pentingsari) 

a. Sebutkan / Jelaskan potensi dan sumber daya yang terdapat di Desa Wisata 

Pentingsari (Alam, Sosial, Budaya) yang dapat dikembangkan untuk 

mendukung pengembangan pariwisata! 

b. Kegiatan apa yang paling menonjol di Desa Wisata Pentingsari sehingga 

menjadi sebuah atraksi wisata yang menarik? 

c. Bagaimana dukungan masyarakat setempat terhadap pengembangan 

pariwisata di Desa Wisata Pentingsari? 

d. Kendala apa saja yang dihadapi dalam usaha mengembangkan wisata di Desa 

Wisata Pentingsari? 

e. Manfaat ekonomi apa yang diperoleh masyarakat dengan adanya 

pengembangan wisata di Desa Wisata Pentingsari? 

f. Apakah SDM di Desa Wisata Pentingsari sudah cukup mendukung dalam 

proses pengembangan wisata? 

g. Bagaimana peran serta pemerintah daerah/ desa dan Dinas Pariwisata dalam 

pengembangan wisata di Desa Wisata Pentingsri? 

h. Siapa yang mengelola obyek daya tarik wisata di Desa Wisata Pentingsari? 

i. Bagaimana pembagian keuntungan antara pemerintah, pengelola, dan 

masyarakat terkait dengan kegiatan wisata di Desa Wisata Pentingsari? 

j. Siapakah yang diuntungkan dengan adanya pengembangan atraksi wisata di 

Desa Wisata Pentingsari? 

  



 

 

BAGIAN 3: PANDUAN WANWANCARA DENGAN PENGUNJUNG 

Profil pengunjung: 

1. Nama  :  

2. Usia  :  

3. Jenis Kelamin  : a. Pria  b. Wanita 

4. Pendidikan  : a. SD  b. SMP  c. SMA/SMK  

    d. D3  e. S1  f. S2 

5. Asal Kota  : a. Yogyakarta  b. Lain – lain ............... 

6. Bila dari kota lain, menginap di: ........................... atau langsung pulang. 

(coret yang tidak perlu) 

7. Pekerjaan  :  

8. Hobi  : 

9. Cenderung menyukai obyek wisata :  

a. Alam  : .................................  

 b. Budaya : .................................    

 c. Wisata Buatan : ................................. 

10. Dalam setahun, biasanya berwisata sebanyak .... kali 

11. Sudah ke Desa Wisata kabupaten Sleman ini sebanyak: ..... kali. 

12. Selain Desa Wisata Pentingsari, obyek wisata lain di Yogyakarta yang sudah anda 

kunjungi: 

1.............................  

2.............................  

3.............................  

13. Obyek wisata yang dikunjungi sebelum/sesudah ke Desa Wisata Pentingsari 

1.............................  



 

 

2.............................  

3.............................  

14. Pergi berwisata ke desa ini : 

a.  Direncanakan b. Tidak Direncanakan 

 

15. Alasan utama dalam berkunjung ke Desa Wisata Pentingsari karena...... 

a. untuk istirahat atau relaksasi 

b. mengunjungi kerabat atau teman 

c. mengikuti acara tour 

d. mencari pengalaman wisata baru 

e. lain – lain, sebutkan.................. 

16. Saat ini berwisata dengan: 

a. Keluarga  b. Teman   c. Lain - lain............... 

17. Saat berkunjung ke desa ini biasanya anda: 

a. Bermain air sungai  b. Bermain di sawah  c. Lain – lain.....    

18. Untuk sampai ke Desa Wisata Pentingsari, menggunakan transportasi:  

a. Mobil pribadi b. Motor   c. Transportasi Umum ............ 

      19. Mengetahui obyek Desa Wisata Pentingsar ini dari:  

a. Internet 

b. Koran 

c. Teman/saudara 

d. Lain – lain, sebutkan.................. 

 

 

 



 

 

Tanggapan Pengunjung terhadap 4A kepariwisataan 

Pendekatan 4A 

1. Bagaimana kesan pertama setelah mengunjungi Desa wisata Pentingsari? 

2. Bagaimana tanggapan wisatawan terhadap atraksi yang ditawarkan di Desa Wisata 

Pentingsari? 

a. Tanggapan wisatawan terkait dengan daya tarik Desa Wisata Pentingsaari 

misalnya Peninggalan sejarah, Upacara adat / kesenian 

b. Bagaimana tanggapan wisatawan mengenai keterawatannya, keasliannya, 

keragaman atraksi yang ditawarkan Desa Wisata Pentingsari kepada wisatawan 

yang datang? 

3. Bagaimana tanggapan wisatawan mengenai akses menuju desa wisata Pentingsari? 

Komponennya antara lain mengenai 

a. Kondisi jalan  

b. Sarana transportasi  

c. Papan penunjuk  

4. Bagaimana tanggapan wisatawan mengenai fasilitas yang sudah disediakan di desa 

wisata Pentingsari? 

Komponennya antara lain: 

a. Lahan parkir 

b. MCK  

c. Toko souvenir  

d. Poliklinik umum  

e. Pos kampling  

f. Air bersih  

g. Listrik  



 

 

h. Restoran atau warung makan  

i. Jasa komunikasi 

j. Homestay  

k. Kualitas harga dan rasa catering yang disediakan 

5. Apakah fasilitas yang disediakan sudah memenuhi kebutuhan wisatawan selama 

berada di Desa Wisata Pentingsari? 

6. Apa saran yang dapat diberikan oleh wisatawan kepada Desa Wisata Pentingsari 

guna perbaikan kualitas layanan kepada wisatawan selanjutnya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Lampiran IV hasil transkrip wawancara dengan Pengurus Desa Wisata Pentingsari 

dalam lampiran nomor IV.1 sampai dengan IV.10 

a. Lampiran  no IV.1 tentang Potensi dan sumber daya yang terdapat di Desa Wisata 

Pentingsari (alam, sosial, budaya) yang dapat dikembangkan untuk mendukung 

perkembangan pariwisata  

Responden Jawaban Responden Inti Jawaban 

R26 

Atraksi alam: ada susur sungai, tanam padi, 

bajak sawah, menanam sayur. 

Atraksi budaya: tarian Jawa, Tari Jathilan, 

kesenian gamelan. 

Atraksi kesenian: kreasi janur, wayang 

rumput (mendhong) 

Alam: sungai, sawah, dan 

perkebunan 

Budaya: tarian dan gamelan 

Kesenian: kreasi janur dan 

rumput 

R27 

Atraksi alam: menyusuri sungai, menangkap 

ikan, menanam padi, membajak sawah. 

Atraksi Budaya: belajar membatik, belajar 

mengenal gamelan dan tarian jawa.  

Atraksi sosial: wisatawan diajak meronda 

dan bekerja bakti dengan warga  

Alam: sungai dan sawah 

Budaya: batik, gamelan, dan 

tarian 

Sosial: ronda dan gotong 

royong 

R28 

Atraksi alam: menanam padi dan sayuran di 

kebun, menangkap ikan tanpa alat 

Atraksi budaya: mengenal kesenian dan 

tarian jawa 

Atraksi kerajinan: mengecat caping, 

membuat kreasi jamur dan rumput 

Alam: sawah, perkebunan, dan 

sungai 

Budaya: kesenian dan tarian 

Kerajinan: kreasi janur dan 

rumput 

R29 

Atraksi alam: mengenal alam yang ada di 

Pentingsari terutama sungai dan sawahnya  

Atraksi budaya: mengenalkan kepada 

wisatawan mengenai seni tari dan gamelan 

Alam: sungai dan sawah 

Budaya: seni tari dan gamelan 

R30 

Atraksi alam: ada membajak sawah, 

diajarkan bagaimana menanam padi, lalu 

menangkap ikan di sungai  

Atraksi budaya: ada seni gamelan, mengenal 

karakter wayang, dan tarian jawa  

Alam: sungai dan sawah 

Budaya: gamelan, wayang, 

dan tarian 

R31 

Atraksi alam: wisatawan kita ajak 

membajak dan menanam padi di sawah  

Atraksi budaya: kita akan mengenalkan 

mengenai seni gamelan, batik, dan tarian-

tarian jawa  

Atraksi kesenian: kita akan membuat kreasi 

dari janur dan membuat wayang dari rumput  

Alam: sawah 

Budaya: gamelan, batik, dan 

tarian 

Kesenian: janur dan rumput 

 

 



 

 

 

b. Lampiran no IV.2 tentang kegiatan yang paling menonjol di Desa Wisata 

Pentingsari sehingga dijadikan sebagai sebuah atraksi wisata yang menarik 

Responden Jawaban Responden Inti Jawaban 

R26 

Untuk atraksi yang paling 

ditonjolkan di desa ini 

adalah mengenai seni dan 

budayanya  

Seni dan budaya 

R27 

Yang paling kita tonjolkan 

adalah atraksi kesenian 

yakni membuat wayang dari 

rumput 

Wayang rumput 

R28 

Atraksi yang paling menarik 

disini namanya wayang 

suket mba. Jadi wisatawan 

kita ajak membuat wayang 

dari rumput 

Wayang rumput 

R29 

Kegiatan yang paling 

diminati dan ditonjolkan 

disini adalah wayang suket 

yakni membuat karakter 

pewayangan dari rumput 

Wayang rumput 

R30 

Di desa ini ada atraksi yang 

paling kita tonjolkan mba 

yaitu kreasi membuat 

wayang dari suket atau 

rumput. Disini namanya 

Mendhong  

Wayang rumput 

R31 

Atraksi yang paling menarik 

disini kita beri nama 

Mendhong. Itu merupakan 

kegiatan kesenian membuat 

pewayangan dengan bahan 

dasar rumput 

Wayang suket 

 

c. Lampiran no IV.3 tentang dukungan yang diberikan masyarakat setempat terhadap 

perkembangan pariwisata Desa Wisata Pentingsari 

Responden Jawaban Responden Inti Jawaban 

R26 

Untuk atraksi yang paling 

ditonjolkan di desa ini 

adalah mengenai seni dan 

budayanya  

Seni dan budaya 

R27 
Yang paling kita tonjolkan 

adalah atraksi kesenian 
Wayang rumput 



 

 

yakni membuat wayang dari 

rumput 

R28 

Atraksi yang paling menarik 

disini namanya wayang 

suket mba. Jadi wisatawan 

kita ajak membuat wayang 

dari rumput 

Wayang rumput 

R29 

Kegiatan yang paling 

diminati dan ditonjolkan 

disini adalah wayang suket 

yakni membuat karakter 

pewayangan dari rumput 

Wayang rumput 

R30 

Di desa ini ada atraksi yang 

paling kita tonjolkan mba 

yaitu kreasi membuat 

wayang dari suket atau 

rumput. Disini namanya 

Mendhong  

Wayang rumput 

R31 

Atraksi yang paling menarik 

disini kita beri nama 

Mendhong. Itu merupakan 

kegiatan kesenian membuat 

pewayangan dengan bahan 

dasar rumput 

Wayang suket 

 

d. Lampiran no IV.4 tentang kendala yang dihadapi dalama usaha mengembangkan 

wisata di Desa Wisata Pentingsari  

Responden Jawaban Responden Inti Jawaban 

R26 

Kendalanya sejauh ini masih 

mengenai pendanaan karena 

memang tidak ada investor 

dan kami memang 

berkembang sendiri 

Dana 

R27 

Yang susah adalah masalah 

dana sih mba namanya juga 

desa yang berkembang 

mandiri  

Dana 

R28 

Menurut saya sih yang jadi 

kendala ya masih kurang 

mengenai pendanaannya 

Dana 

R29 

Kalo menurut saya 

kendalanya masalah dana 

dan jumlah pemandu yang 

masih belum cukup 

Dana dan pemandu 

R30 

Yang masih menjadi 

masalah adalah mengenai 

masalah dana untuk 

Dana 



 

 

pembangunan infrastruktur  

R31 

Kalo kata saya yang masih 

menjadi kendala itu adalah 

dana dan mengenai 

kurangnya kreatifitas dalam 

membuat atraksi baru 

supaya tamu tidak bosan 

Dana dan masalah 

kreatifitas 

 

e. Lampiran no IV.5 tentang manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat dengan 

adanya perngembangan wisata di Desa Wisata Pentingsari  

Responden Jawaban Responden Inti Jawaban 

R26 

Ya masalah pendapatan 

tentunya mengenai adanya 

kegiatan wisata di Desa 

Wisata Pentingsari ini  

Pendapatan 

R27 

Manfaat ekonomi yang 

didapat yakni pasti 

menambah pendapatan 

untuk kas desa dan 

pendapatan bagi warga yang 

bertugas sebagai pengurus 

desa  

Pendapatan warga dan KAS 

R28 

Sebagai penghasilan 

tambahan untuk tugas 

memandu, menjaga toko 

souvenir, dan penjualan 

makanan tentunya  

Pendapatan 

R29 

Menambah penghasilan 

pastinya bukan hanya 

pemandu wisata saja namun 

semua yang bertugas 

menjadi pengurus desa 

wisata 

Pendapatan 

R30 

Manfaat ekonominya ya 

lumayan mba menambah 

penghasilan untuk 

kehidupan sehari-hari 

Pendapatan 

R31 

Tentunya manfaat ekonomi 

yang dihasilkan adalah 

mendapat tambahan 

penghasilan karena adanya 

kegiatan wisata disini 

Pendapatan 

 

 



 

 

f. Lampiran  no IV.6 tentang  kecukupan SDM (sumber daya manusia) yang dimiliki 

Desa Wisata Pentingsari dalam pengembangan wisata  

Responden Jawaban Responden Inti Jawaban 

R26 

Sejauh ini sudah cukup 

dengan jumlah pengurus dan 

pemandu yang masih bisa 

mengcover jumlah tamu 

yang ada 

Cukup 

R27 

Kalau dibilang cukup tentu 

masih kurang karena kita 

mengantisipasi adanya 

lonjakan jumlah tamu 

Kurang 

R28 
Sudah cukuplah tenaga yang 

ada di desa ini  
Cukup 

R29 

Menurut saya masih kurang 

ya terutama kita masih 

kewalahan jika menghandle 

tamu diatas 500 orang 

Kurang 

R30 
Jumlah pemandunya masih 

kurang mba  
Kurang 

R31 

Jadi menurut saya untuk 

jumlah pemandu masih 

kurang. Seperti contoh ada 

tamu outbond 900 orang kita 

kewalahan dan mengambil 

pemandu dari desa sebelah 

Kurang 

 

g. Lampiran  no IV.7 tentang  peran serta pemerintah daerah/ pemerintah desa dan 

Dinas Pariwisata dalam pengembangan wisata di Desa Wisata Pentingsari 

Responden Jawaban Responden Inti Jawaban 

R26 

Pemerintah membantu 

sebagai media promosi kita 

ke wilayah lain  

Media promosi 

R27 

Untuk pemerintah 

membantu dalam hal 

promosi dan pendanaan 

PNMP tapi hanya sekali saja  

Media promosi dan dana 

PNPM 

R28 

Peran pemerintah bagi desa 

ini adalah sebagai media 

promosi kepada masyarakat 

luas 

Media promosi 

R29 

Pemerintah Kabupaten 

Sleman membantu dalam 

media promosi mengenalkan 

mengenai atraksi dan 

Media promosi 



 

 

kegiatan wisata yang 

diadakan disini  

R30 

Pemerintah membantunya 

dalam pendanaan APBD 

dan sebagai media promosi  

Media promosi dan dana 

APBD 

R31 

Peran pemerintah itu yang 

pertama pemberian dana 

PNPM, lalu sebagai media 

promosi, lalu yang terakhir 

adalah memberikan 

pelatihan dalam upaya 

pengembangan desa  

Media promosi, dana 

PNPM, dan pelatihan 

 

h. Lampiran  no IV.8 tentang pengelola daya tarik wisata yang ada di Desa Wisata 

Pentingsari  

Responden Jawaban Responden Inti Jawaban 

R26 
Yang mengelola ya 

masyarakat setempat mba 
Masyarakat setempat 

R27 
Pastinya masyarakat sini 

yang mengelola  
Masyarakat setempat 

R28 

Warga setempat yang 

mengelola kegiatan wisata 

disini  

Masyarakat setempat 

R29 
Siapalagi yang mengelola 

kalau bukan warga setempat 
Masyarakat setempat 

R30 

Tentu yang mengelola daya 

tarik desa ini adalah warga 

setempat  

Maskarakat setempat 

R31 

Yang mengelola kegiatan 

wisata disini adalah seluruh 

masyarakat yang ada di desa 

ini 

Masyarakat setempat 

 

i. Lampiran no IV.9 tentang pembagian keuntungan antara pemerintah, pengelola, 

dan masyarakat terkait dengam kegiatan wisata di Desa Wisata Pentingsari 

Responden Jawaban Responden Inti Jawaban 

R26 
Semuanya untuk desa dan 

untuk pengurus desa  
Untuk desa dan warga 

R27 

Pendapatan yang didapat 

dari adanya kegiatan wisata 

masuk semuanya untuk 

keperluan desa dan warga 

Untuk desa dan warga 

R28 Seluruh pendapatan yang Untuk desa dan warga 



 

 

diterima digunakan untuk 

desa dan warga semua  

R29 

Semua uang yang dihasilkan 

kami bagi untuk kas desa 

dan pendapatan bagi warga 

yang menjadi pengurus  

Untuk desa dan warga 

R30 

Kalau masalah pendapatan 

itu semua untuk desa dan 

warga mba  

Untuk desa dan warga 

R31 

Uang yang kita terima dari 

kegiatan wisata disini 

seluruhnya hak desa dan 

warga tentunya  

Untuk desa dan warga 

 

j. Lampiran no IV.10 tentang pihak yang diuntungkan dengan adanya 

pengembangan atraksi wisata di Desa Wisata Pentingsari  

Responden Jawaban Responden Inti Jawaban 

R26 
Pastinya seluruh warga desa 

mba  
Seluruh warga 

R27 
Semua elemen masyarakat 

yang ada di desa ini  
Seluruh warga 

R28 

Tentunya seluruh warga 

desa ya mba baik yang 

membantu menjadi 

pengurus atau warga biasa  

Seluruh warga 

R29 
Yang pasti ya seluruh warga 

desa mba  
Seluruh warga 

R30 

Jelas sekali yang 

diuntungkan semua warga 

Desa Pentingsari  

Seluruh warga 

R31 

Tentu saja yang merasa 

mendapat keuntungan ya 

semua warga desa baik yang 

pengurus atau hanya warga  

Seluruh warga 

 

 

 

 

 



 

 

5. Lampiran hasil transkrip wawancara dengan pengunjung mengenai analisis 4A 

Kepariwisataan Desa Wisata Pentingsari dalam lampiran nomor IV.11 sampai dengan 

IV.29 

a. Lampiran no IV.11 tentang kesan pertama setelah mengunjungi Desa Wisata 

Pentingsari  

Responden Jawaban Responden Inti Jawaban 

R1 

Kesan pertama saya datang kesini sangat 

menyenangkan terutama dengan suasana 

pedesaan yang begitu asri 

Sangat menyenangkan 

Suasana Asri 

R2 Tempatnya bagus dan suasananya sangat asri Bagus dan asri 

R3 Udaranya sangat sejuk Udara sejuk 

R4 

Desa wisata ini sangat tertata dengan baik 

dalam mengelola budaya sebagai daya tarik 

wisata 

Desa tertata 

Budaya sebagai daya tarik 

R5 
Sangat menyenangkan terlihat dari sambutan 

warga sekitar yang sangat ramah 
Warga ramah 

R6 
Pengurus desa dan warga sekitarnya sangat 

ramah dan baik 

Pengurus dan Warganya 

ramah 

R7 
Pengurus desa dan warga sekitarnya sangat 

ramah dan sopan 

Pengurus dan warganya 

ramah 

R8 
Suasananya sangat sejuk dan penataannya 

bagus 

Udara sejuk dan 

penataannya bagus 

R9 
Pengurus desa dan warga sekitarnya sangat 

ramah sambutannya sangat menyenangkan 

Pengurus dan warganya 

ramah 

R10 
Sangat sejuk udaranya, suasananya masih 

asri dan warganya sangat ramah 

Udara sejuk, suasananya 

asri, dan warganya ramah 

R11 
Udaranya sangat sejuk dan nuansa pedesaan 

masih sangat terasa 
Udara sejuk 

R12 

Udaranya sangat sejuk cocok untuk 

menghilangkan penat dari kehidupan 

perkotaan 

Udara sejuk 

R13 
Udaranya sangat sejuk, asri, menyenangkan 

sekali berada disini 
Udara sejuk 

R14 

Menyenangkan karena udaranya sejuk, 

suasananya sangat asri membuat kita bisa 

melupakan hiruk pikuk perkotaan 

Udara sejuk 

Suasana asri 

R15 

Sangat menarik karena kita disuguhkan 

dengan berbagai kegiatan yang masih lekat 

dengan nuansa budaya 

Budaya masa lampau sangat 

menarik 

R16 

Suasananya sangat asri, masih berupa 

pedesaan dengan keramahan warga dan 

berbagai kegiatan yang dilakukan masih 

secara tradisional 

Suasana asri 

Warga ramah 

R17 Sangat menarik, karena kita diajarkan Budaya masa lampaunya 



 

 

mengenal budaya masa lampau yang masih 

tradisional dan sangat dijaga keasliannya 

menarik 

R18 

Sambutan warganya terhadap wisatawan 

sangat ramah dan sopan sekali membuat kita 

sebagai tamu nyaman untuk tinggal disana 

Warganya ramah 

R19 

Suasana desa sangat asri mampu 

menghilangkan lelah dan penat ketika 

perjalanan menuju desa yang berliku 

Suasana asri 

R20 
Suasananya sangat nyaman sekali membuat 

kita betah untuk tinggal disini 
Suasana nyaman 

R21 
Sangat asri dan sejuk sekali suasananya dan 

masih sangat alami sekali desa ini 
Asri 

R22 

Pertama kali saja saya langsung melihat 

susasana desa yang begitu asri dan 

menyenangkan sangat membuat nyaman 

sekali desa ini 

Suasana asri 

Udara sejuk 

R23 

Suasananya benar-benar nyaman dan 

menyejukan sehingga membuat kita sebagai 

wisatawan ingin selalu kembali kemari 

Suasana nyaman 

R24 

Suasana alamnya begitu menenangkan, 

begitu asri, dan begitu tenang. Cocok untuk 

menghilangkan penat bagi seluruh wisatawan 

yang tinggal di perkotaan 

Suasana asri 

R25 

Hawa begitu memasuki desa ini begitu sejuk 

karena memang banyak sekali ditumbuhi 

pepohonan yang menciptakan kesan rindang 

Udara sejuk 

 

b. Lampiran no IV.12 tentang tanggapan wisatawan terkait dengan daya tarik Desa 

Wisata Pentingsari (misal mengenai peninggalan sejarah, upacara adat/kesenian) 

Responden Jawaban Responden Inti Jawaban 

R1 
Cukup menarik mengenai atraksi yang 

ditawarkan dan beragam macamnya  

Cukup menarik 

Atraksi beragam 

R2 

Sangat exited terutama kita dikenalkan 

mengenai beberapa peninggalan pada masa 

Pangeran Diponegoro  

Sangat exited pada 

peninggalan masa Pangeran 

Diponegoro 

R3 
Bagus karena atraksi yang ditawarkan masih 

kental dengan budaya  
Kebudayaannya bagus 

R4 Sangat baik terutama kesenian karawitannya Kesenian karawitan baik 

R5 

Sangat menyenangkan terutama kegiatan 

yang berkaitan dengan alam misalnya 

menanam padi dan trecking sungainya 

Atraksi alamnya 

menyenangkan 

R6 

Sangat bagus dengan beraneka ragam 

kegiatan yang ditawarkan mulai dari yang 

berhubungan dengan alam hingga kesenian 

Atraksi beragam 

R7 
Kegiatan yang ditawarkan banyak macamnya 

dan menyenangkan  
Atraksi beragam 



 

 

R8 

Kegiatan-kegiatan yang ditawarkan sangat 

bermacam-macam dan berbeda dengan 

suasana di kota terutama yang berkaitan 

dengan keasrian alamnya 

Atraksi beragam 

R9 

Sangat menarik wisatawan baik asing 

maupun lokal dengan keberagaman kegiatan 

yang ditawarkan  

Atraksi beragam 

R10 

Budayanya masih kental dengan tradisi masa 

lampau terutama benda-benda peninggalan 

masa Pangeran Diponegoro 

Peninggalan masa Pangeran 

Diponegoro dijadikan 

atraksi wisata 

R11 

Masih sangat lekat dengan sejarah dan aneka 

kegiatan yang ditawarkan kepada wisatawan 

sangat unik 

Kebudayaannya bagus 

R12 Kegiatan outbondnya sangat menyenangkan Outbondnya menyenangkan 

R13 
Suasananya masih sangat tradisional dan 

sangat menyenangkan 
Suasananya tradisional 

R14 
Kegiatan yang ditawarkan bermacam-macam 

dan berguna untuk melatih kemandirian  

Mampu melatih 

kemandirian 

R15 

Merupakan pengalaman baru dengan 

berbagai atraksi alam dan budaya yang 

disuguhkan kepada wisatawan  

Atraksi alam dan budaya 

menjadi sebuah pengalaman 

baru 

R16 

Bagus sekali budaya masih dipegang erat di 

desa ini karena menjadi sumber pengetahuan 

yang penting  

Budaya sebagai 

pengetahuan 

R17 

Bagus sekali dilakukan pelestarian dan 

pengembangan atraksi terutama mengenai 

budaya yang dikemas baik sehingga 

wisatawan menjadi terkesan  

Pelestarian dan 

pengembangan atraksi 

budaya 

R18 

Berbagai macam permainan tradisional dan 

kerajinan masih dilestarikan dengan sangat 

baik di desa ini 

Kerajinan tradisional 

dilestarikan 

R19 

Terkesan dengan cara desa wisata ini 

menyambut wisatawan yang datang dengan 

suguhan Tari Jathilan  

Tarian tradisionalnya 

mengesankan 

R20 

Menarik sekali ya desa ini bukan hanya 

alamnya yang dijadikan daya tarik wisata tapi 

budaya dan keseniannya juga  

Berbagai macam atraksi 

disuguhkan 

R21 

Beragam sekali atraksi yang ditawarkan 

mulai dari alam dan budayanya. Dan 

semuanya menarik untuk dikenalkan kepada 

wisatawan  

Sangat beragam atraksi 

yang ditawarkan 

R22 

Desa ini masih sangat alami sehingga atraksi 

yang ditawarkan disini kepada wisatawan 

yang datang masih sangat erat dengan budaya 

masa lalu  

Desa masih alami 

Kental dengan 

budaya masa lalu 

R23 

Desa Wisata Pentingsari ini sangat lengkap 

menawarkan kepada tamunya. Atraksi terkait 

dengan budaya, alam, dan keramahan orang 

didalamnya membuat tamu-tamunya tertarik 

Atraksi yang ditawarkan 

beragam dan menarik 



 

 

untuk mengetahuinya lebih jauh lagi  

R24 

Kesenian dan budayanya dikelola dengan 

sangat baik dan dijadikan sebagai sebuah 

atraksi yang memang menarik sekali untuk 

dipelajari  

Kesenian dan budaya 

dijadikan atraksi 

R25 

Sangat beragam sekali permainan dan atraksi 

yang ditawarkan di desa ini sebagai hal yang 

memang menarik untuk dipelajari  

Beragam atraksi menarik 

 

c. Lampiran no IV.13 tentang tanggapan wisatawan mengenai keterawatannya, 

keasliannya, keragaman atraksi yang ditawarkan Desa Wisata Pentingsari kepada 

wisatawan yang datang 

Responden Jawaban Responden Inti Jawaban 

R1 

Peninggalan benda bersejarah sebaiknya 

dirawat dan dikelola dengan lebih baik lagi 

dan masih banyak atraksi alam dan kesenian 

yang bisa digali 

Peninggalan bersejarah 

perlu perawatan kembali 

R2 
Untuk keterawatannya sudah terawat dengan 

baik  
Keterawatannya baik 

R3 

Sudah terawat dengan baik namun tidak 

meninggalkan keaslian dari budaya itu 

sendiri 

Keterawatannya baik 

R4 

Wisatawan ingin datang kembali 

mengunjungi Desa Wisata Pentingsari karena 

keasliannya masih terjaga dengan baik 

Wisatawan ingin 

datang kembali 

Sangat dijaga 

keasliannya 

R5 
Sangat dirawat dengan baik untuk menjaga 

keaslian budaya dan nuansa pedesaaannya 
Keterawatannya baik 

R6 

Sangat dijaga keterawatannya dan pengelola 

terus mengadakan perbaikan guna menjaga 

keaslian budaya yang ada didalamnya 

Dirawat dan dijaga 

keasliannya 

R7 
Dirawat dengan sangat baik sehingga 

wisatawan nyaman untuk tinggal disana 
Keterawatannya baik 

R8 
Keasliannya dijaga dengan baik sehingga 

suasana desa masih terasa sangat asri 
Keterawatannya baik 

R9 

Dirawat dengan baik ditambah dengan 

keberagaman atraksi yang ditawarkan kepada 

wisatawan 

Keterawatannya baik 

R10 
Dirawat dengan baik dengan keberagaman 

atraksi yang ditawarkan kepada wisatawan  
Keterawatannya baik 

R11 
Keasliannya sangat dijaga sehingga keaslian 

budayanya masih terjaga dengan baik  
Keasliannya sangat dijaga 

R12 

Atraksi yang ditawarkan sangat beragam 

mulai dari alam hingga budaya, dan 

keasliannya masih lekat dengan nuansa 

Erat dengan nuansa 

pedesaan 



 

 

pedesaan 

R13 
Keaslian budayanya sangat dijaga dan 

dilestarikan sebagai warisan nenek moyang 

Keasliannya dijaga sebagai 

peninggalan sejarah 

R14 

Nuansa pedesaannya sangat terjaga dan 

membuat wisatawan ingin datang kembali 

berkunjung 

Suasananya membuat 

wisatawan ingin berkunjung 

kembali 

R15 

Terawat dengan baik dan keaslian budayanya 

sangat dijaga sehingga menjadi daya tarik 

tersendiri untuk para wisatawan 

Keaslian budayanya sangat 

dijaga 

R16 

Pengembangan tetap harus dilakukan namun 

dengan baiknya proses pengelolaan desa ini 

membuat keaslian nuansa pedesaan tidak 

hilang 

Keasliannya terjaga 

R17 
Perawatannya bagus tanpa menghilangkan 

suasana pedesaan yang begitu kuat 
Keterawatannya baik 

R18 

Keragaman atraksi melalui berbagai atraksi 

tradisional dan kebudayaan diperkenalkan 

kepada wisatawan dengan cara yang 

sederhana dan sangat menarik  

Pengenalan budaya baik 

R19 

Keterawatan desa ini sudah bagus namun 

terlihat pemerintah masih kurang mengambil 

bagian dalam pelestarian dan perawatan di 

desa ini  

Perlu kerjasama pemerintah 

daerah 

R20 

Dirawat dengan sangat baik dan keasliannya 

sangat dijaga sehingga dijadikan sebagai 

daya tarik wisatawan  

Dirawat dengan baik 

R21 

Keaslian dan keberagamannya sangat dijaga 

sehingga saya sebagai tamu merasa tertarik 

untuk mempelajarinya  

Keaslian dan keberagaman 

dijaga 

R22 

Bukan hanya pengelola namun juga 

warganya bekerja sama memelihara dan 

menjaga keasliannya sehingga menjadi 

sebuah daya tarik yang apik untuk menarik 

para tamu datang berkunjung  

Seluruh pengelola dan 

warga bekerja sama 

menjaga keasliannya 

R23 

Keaslian dan keunikannya sangat dijaga 

sehingga inilah yang akan menjadi sebuah 

pembeda dari desa wisata lainnya 

Keasliannya dijaga 

Beda dengan yang 

lain 

R24 

Sangat dijaga dan selalu berinovasi dalam 

membuat atraksi sehingga wisatawannya 

tidak bosan untuk datang dan berkunjung 

kembali di lain waktu 

Dijaga keasliannya dan 

berinovasi selalu 

R25 

Dikelola dengan sangat baik dan keasliannya 

dijaga untuk disuguhkan kepada tamu yang 

datang mengunjungi Desa Wisata Pentingsari  

Dikelola dengan baik 

 

d. Lampiran no IV.14 tentang tanggapan wisatawan mengenai akses menuju Desa 

Wisata Pentingsari komponen “Kondisi Jalan” 



 

 

Responden Jawaban Responden Inti Jawaban 

R1 Kondisi jalan sudah baik dan mulus  Kondisi jalan baik 

R2 

Kondisi jalan cukup baik karena beberapa 

lokasi sudah menggunakan semen cor dan 

aspal 

Kondisi jalan baik 

R3 
Kondisi jalan sudah baik karena 

menggunakan semen yang di cor  
Kondisi jalan baik 

R4 
Kondisi jalan sudah bagus beberapa lokasi 

sudah diaspal  
Kondisi jalan baik 

R5 

Dibeberapa lokasi sudah menggunakan 

semen cor dan aspal namun kondisinya sudah 

rusak dan perlu diperhalus kembali  

Kondisi jalan bekas semen 

cor dan aspal sudah perlu 

diperhalus kembali 

R6 
Kondisi jalan cukup baik karena 

menggunakan semen cor dan tanah urukan 
Kondisi jalan baik 

R7 
Kondisi jalan baik karena beberapa jalan 

menuju desa sudah menggunakan aspal 
Kondisi jalan baik 

R8 

Kondisi jalan sudah bagus karena beberapa 

lokasi menggunakan aspal walaupun masih 

ada beberapa lokasi yang masih berupa batu 

yang ditata dengan rapi 

Kondisi jalan baik 

R9 

Kondisi jalan cukup baik karena 

menggunakan semen cor dan beberapa lokasi 

sudah diaspal  

Kondisi jalan baik 

R10 

Kondisi jalan sudah bagus karena dari jalan 

utama menuju desa sudah dilapisi semen cor 

sehingga memudahkan akses menuju lokasi 

Kondisi jalan bagus 

R11 

Kondisi jalan sudah menggunakan semen cor 

dan aspal namun kondisinya sudah mulai 

rusak dan perlu diperbaiki lagi  

Kondisi jalan bekas semen 

cor dan aspal perlu 

diperbaiki 

R12 Kondisi jalan baik karena sudah di cor  Kondisi jalan baik 

R13 
Kondisi jalan bagus ada yang di cor ada yang 

hanya berupa tanah yang diratakan   
Kondisi jalan baik 

R14 

Kondisi jalan cukup bagus sudah beberapa 

lokasi di cor dengan semen lalu ada juga 

yang di aspal dan tanah yang diperhalus  

Kondisi jalan baik 

R15 

Kondisi jalan cukup baik karena beberapa 

lokasi sudah menggunakan semen cor dan 

aspal 

Kondisi jalan baik 

R16 
Kondisi jalan baik karena sepanjang jalan 

menuju desa sudah dilapisi semen  
Kondisi jalan baik 

R17 

Kondisi jalan bagus karena sudah diaspal 

untuk beberapa lokasi dan memudahkan 

wisatawan untuk menuju desa  

Kondisi jalan baik 

R18 

Kondisi jalan bagus karena sudah diperhalus 

sehingga berbagai alat transportasi dengan 

mudah menjangkau dan kondisinya sangat 

dirawat dengan baik 

Kondisi jalan baik 

R19 
Kondisi jalan lumayan halus ada beberapa 

lokasi yang menggunakan cor dan beberapa 
Kondisi jalan baik 



 

 

masih berupa batuan dan tanah yang 

dihaluskan 

R20 

Kondisi jalannya baik ya walaupun sudah 

rusak di beberapa bagian dan memang perlu 

diperbaiki kembali  

Kondisi jalan baik 

R21 

Kondisi jalannya sudah bagus ya walau tidak 

semua lokasi menggunakan aspal namun 

masih halus dan memudahkan wisatawan 

Kondisi jalan baik 

R22 
Jalannya halus kok ya meskipun memang 

tidak semua ruas jalan menggunakan asal  
Kondisi jalan baik 

R23 

Kondisi jalannya ya sudah baik, lumayan 

halus, dan luas juga buktinya bisa dilewati 

oleh bus pariwisata  

Kondisi jalan baik 

R24 

Masih harus diperbaiki kembali kondisi 

jalannya terutama bagian bagian aspal yang 

rusak itu malah nantinya akan 

membahayakan wisatawan yang melintas  

Kondisi jalan masih harus 

diperbaiki 

R25 

Kondisi jalannya halus kok namun 

seharusnya yang sudah rusak diperbaiki lagi 

supaya lebih nyaman tamu yang melintas  

Kondisi jalan harus 

diperbaiki kembali 

 

e. Lampiran no IV.15 tentang tanggapan wisatawan mengenai akses menuju Desa 

Wisata Pentingsari komponen “Sarana Transportasi” 

Responden Jawaban Responden Inti Jawaban 

R1 

Terbatasnya transportasi umum yang 

menjangkau desa membuat sebagian 

wisatawan menggunakan transportasi pribadi 

Transportasi umum terbatas 

R2 
Cukup mudah dijangkau dengan kendaraan 

pribadi misalnya motor dan mobil 

Mudah dijangkau kendaraan 

pribadi 

R3 
Mudah dijangkau dengan transportasi pribadi 

dengan akses jalan yang sudah bagus  

Mudah dijangkau kendaraan 

pribadi 

R4 
Kendaraan pribadi mudah menjangkau lokasi 

desa wisata  

Mudah dijangkau kendaraan 

pribadi 

R5 
Mudah dijangkau menggunakan kendaraan 

pribadi mulai motor hingga bus pariwisata 

Mudah dijangkau kendaraan 

pribadi 

R6 
Sarana transportasi umum sulit menjangkau 

desa ini kecuali ojek 

Sulit dijangkau alat 

transportasi umum 

R7 

Sarana transportasi umum sulit menjangkau 

desa ini kecuali ojek dan membawa 

kendaraan pribadi 

Sulit dijangkau alat 

transportasi umum 

R8 

Cukup mudah dijangkau dengan kendaraan 

pribadi misalnya motor, mobil, dan bus 

pariwisata  

Mudah dijangkau kendaraan 

pribadi 

R9 

Hanya ojek yang menjangkau dari mulai 

jalan utama hingga menuju desa, kecuali 

wisatawan membawa kendaraan pribadi 

Sulit dijangkau alat 

transportasi umum 



 

 

R10 

Mudah dijangkau dengan kendaraan pribadi 

misalnya mobil karena kondisi jalannya juga 

sudah baik 

Mudah dijangkau kendaraan 

pribadi 

R11 
Kendaraan pribadi mudah mencapai desa 

dengan kondisi jalan yang sudah bagus  

Mudah dijangkau kendaraan 

pribadi 

R12 

Transportasi umum masih sulit menjangkau 

desa ini kecuali rombongan menggunakan 

kendaraan pribadi 

Sulit dijangkau alat 

transportasi umum 

R13 

Sarana transportasi umum sulit menjangkau 

desa ini kecuali ojek dan membawa 

kendaraan pribadi  

Sulit dijangkau alat 

transportasi umum 

R14 
Wisatawan menggunakan kendaraan pribadi 

untuk menjangkau lokasi desa 

Mudah dijangkau kendaraan 

pribadi 

R15 

Kendaraan pribadi seperti mobil dan bus 

pariwisata biasanya dijadikan sebagai 

transportasi menuju desa  

Mudah dijangkau kendaraan 

pribadi 

R16 

Sarana transportasi umum kurang memadahi 

dan rombongan wisatawan biasa 

menggunakan kendaraan pribadi sebagai 

sarana transportasinya  

Transportasi umum terbatas 

R17 

Sarana transportasi umum masih terbatas dan 

kebanyakan wisatawan menggunakan 

kendaraan pribadi untuk menuju desa  

Transportasi umum terbatas 

R18 

Transportasi umum seperti bus hanya 

mencapai jalan utama sehingga jika 

menggunakan transportasi umum hanya ojek 

yang bisa menjangkau hingga desa  

Transportasi umum terbatas 

R19 Masih kurang untuk transportasi umumnya  Transportasi umum terbatas 

R20 

Saya kurang tahu mengenai sarana 

transportasinya karena saya membawa 

kendaraan sendiri 

Membawa kendaraan 

pribadi 

R21 

Saya membawa kendaraan pribadi tidak tahu 

mengenai kendaraan umum yang menuju 

desa ini  

Membawa kendaraan 

pribadi 

R22 

Aduh tidak tahu mba mengenai alat 

transportasi umum yang menuju desa ini tapi 

saya kesini menggunakan transportasi 

pribadai  

Membawa kendaraan 

pribadi 

R23 

Saya nggak tahu tentang kendaraan umum 

yang kesini mba soalnya saya bawa sendiri 

sih memang karena sama rombongan juga 

biar gampang  

Membawa kendaraan 

pribadi 

R24 

Saya tidak tahu mengenai kendaraan umum 

yang melintas disini ya mba, saya dan 

rombongan membawa kendaraan sendiri 

memang untuk memudahkan aksesnya saja 

Membawa kendaraan 

pribadi 

R25 

Setahu saya transportasi umum hanya sampai 

pasar pakem saja lalu dari pasar menuju desa 

menggunakan ojek. Namun saya kemari 

Membawa kendaraan 

pribadi 



 

 

menggunakan kendaraan pribadi sih 

 

f. Lampiran no IV.16 tentang tanggapan wisatawan mengenai akses menuju Desa 

Wisata Pentingsari komponen “Papan Penunjuk” 

Responden Jawaban Responden Inti Jawaban 

R1 
Papan penunjuk jalan tersedia dan jelas 

sehingga mudah dibaca  
Papan penunjuk tersedia 

R2 
Papan penunjuk jalan menuju lokasi desa ini 

masih sangat kurang  

Papan penunjuk jalan masih 

kurang 

R3 
Papan penunjuk jalan menuju lokasi desa ini 

masih sangat kurang jumlahnya  

Papan penunjuk jalan masih 

kurang 

R4 

Papan penunjuk jalan menuju desa ini 

jumlahnya sudah cukup dan mudah dibaca 

oleh rombongan  

Papan penunjuk tersedia 

R5 

Papan penunjuk jalan menuju lokasi desa ini 

masih sangat kurang dan ini menyulitkan 

wisatawan  

Papan penunjuk jalan masih 

kurang 

R6 
Papan penunjuk jalan jumlahnya masih harus 

diperbanyak dan ukurannya diperbesar 

Papan penunjuk jalan masih 

kurang 

R7 

Papan penunjuk jalan menuju desa ini 

jumlahnya sudah cukup dan sangat 

membantu wisatawan dalam perjalanan 

menuju desa  

Papan penunjuk tersedia 

R8 

Papan penunjuk jalan menuju desa ini 

jumlahnya sudah cukup dan membantu dalam 

menjangkau lokasi  

Papan penunjuk tersedia 

R9 

Papan penunjuk jalan menuju desa ini 

jumlahnya sudah cukup memadahi dan 

mudah dipahami sepanjang jalan oleh 

wisatawan 

Papan penunjuk tersedia 

R10 
Papan penunjuk jalan menuju desa ini 

jumlahnya sudah cukup dan mudah dibaca  
Papan penunjuk tersedia 

R11 

Papan penunjuk jalan menuju desa ini 

jumlahnya cukup hanya perlu diperbesar 

ukurannya  

Papan penunjuk tersedia 

R12 
Papan penunjuk jalan tersedia sehingga 

memudahkan perjalanan menuju desa  
Papan penunjuk tersedia 

R13 Papan penunjuk jalan jumlahnya memadahi Papan penunjuk tersedia 

R14 

Papan penunjuk jalan jumlahnya perlu 

ditambah dan ukurannya diperbesar sehingga 

mudah dibaca dan dipahami 

Papan penunjuk jalan 

jumlahnya diperbanyak 

R15 

Papan penunjuk jalan sudah cukup jumlahnya 

dan sangat membantu wisatawan dalam 

menjangkau lokasi desa  

Papan penunjuk tersedia 

R16 
Papan penunjuk jalan jumlahnya cukup dan 

kondisinya baik sehingga mudah dimengerti 
Papan penunjuk tersedia 



 

 

oleh para wisatawan  

R17 
Papan penunjuk jumlahnya memadahi dan 

dipasang disetiap persimpangan 
Papan penunjuk tersedia 

R18 

Papan penunjuk jumlahnya masih harus 

ditambahi dan ukurannya dibuat agak besar 

sehingga bisa dibaca dengan jelas  

Papan penunjuk jalan 

jumlahnya diperbanyak 

R19 

Jumlah papan penunjuk jalan di jalanan 

utama sudah cukup namun masih perlu di 

tambah jumlahnya  

Papan penunjuk jalan 

jumlahnya diperbanyak 

R20 

Papan penunjuk lokasi sudah tersedia 

jumlahnya dan sudah sangat membantu 

wisatawan untuk mengakses lokasi 

Papan penunjuk jelas 

R21 
Tesedia kok papan penunjuk dan ukurannya 

juga jelas dan mudah dibaca 
Papan penunjuk tersedia 

R22 

Tersedia papan penunjuk dan dipasangnya di 

titik strategis yang memudahkan tamu untuk 

menjangkau lokasi 

Papan penunjuk tersedia 

R23 

Dipasangkan papan penunjuk di lokasi 

tertentu dengan ukuran yang mudah dibaca 

juga  

Papan penunjuk tersedia 

R24 

Papan penunjuk memang dipasang dan itu 

sangat memudahkan tamu yang datang ke 

Desa Wisata Pentingsari  

Papan penunjuk tersedia 

R25 
Ada kok papan penunjuk di ujung gang pas 

mau masuk ke desa ini  
Papan penunjuk tersedia 

 

g. Lampiran no IV.17 tentang tanggapan wisatawan mengenai fasilitas yang 

disediakan Desa Wisata Pentingsari komponen “Lahan Parkir” 

Responden Jawaban Responden Inti Jawaban 

R1 

Lahan parkir luas mampu menampung alat 

transportasi yang dibawa oleh wisatawan 

misal bis pariwisata  

Lahan parkir luas 

R2 
Lahan parkirnya luas dan sudah cukup 

memadahi kendaraan pribadi para wisatawan  
Lahan parkir luas 

R3 

Lahan parkirnya cukup luas membuat 

wisatawan nyaman untuk memarkirkan 

kendaraannya selama tinggal di desa  

Lahan parkir luas 

R4 
Lahan parkirnya luas, kualitas jalannya juga 

baik  
Lahan parkir luas 

R5 

Lahan parkir memadahi sehingga mampu 

menampung kendaraan pribadi yang dibawa 

wisatawan  

Lahan parkir luas 

R6 
Lahan parkir luas bisa menampung bisa 

pariwisata yang dibawa rombongan  
Lahan parkir luas 

R7 
Lahan parkir luas didukung dengan kondisi 

jalan yang sudah halus semakin memudahkan 
Lahan parkir luas 



 

 

akses jalan selama beraktivitas di desa  

R8 
Lahan parkirnya luas mampu menampung bis 

pariwisata yang dibawa wisatawan  
Lahan parkir luas 

R9 
Lahan parkirnya luas meskipun lokasi parkir 

lumayan jauh dari homestay 

Lahan parkir luas namun 

jauh dari homestay 

R10 
Lahan parkirnya luas menampung 3 bis 

pariwisata yang membawa 100 wisatawan  
Lahan parkir luas 

R11 

Lahan parkir luas cukup menampung 

kendaraan pribadi yang dibawa oleh 

rombongan  

Lahan parkir luas 

R12 
Lahan parkirnya luas dengan kondisi jalan 

yang sudah halus  
Lahan parkir luas 

R13 
Lahan parkirnya luas namun masih kurang 

baik karena masih berupa tanah urukan  

Lahan parkir luas namun 

masih kurang baik tanahnya 

R14 

Lahan parkir cukup luas yang bisa digunakan 

untuk parkir bis pariwisata yang membawa 

rombongan wisatawan  

Lahan parkir luas 

R15 
Lahan parkir luas bisa untuk parkir bis yang 

membawa 150 orang  
Lahan parkir luas 

R16 

Lahan parkir tersedia memadahi dan 

ukurannya luas bisa menampung mobil 

hingga bis pariwisata  

Lahan parkir luas 

R17 
Lahan parkir luas dan mampu menampung 

bus besar  
Lahan parkir luas 

R18 

Lahan parkir besar dan mencukupi untuk 

parkir bis pariwisata yang membawa 

rombongan  

Lahan parkir luas 

R19 

Lahan parkir memadahi karena bisa 

menampung bis besar yang menampung 60 

wisatawan 

Lahan parkir luas 

R20 

Lahan parkirnya sangat luas sekali bisa 

menampung bis bis pariwisata besar yang 

jumlahnya lebih dari 2 unit 

Lahan parkir luas 

R21 

Parkirannya luas sekali bisa menampung 

motor, mobil, hingga bus pariwisata yang 

dibawa oleh para tamu 

Lahan parkir luas 

R22 

Lahan parkirnya luas sekali mba memang ya 

bagus lah karena kan banyak tamu yang 

datang dan memang seharusnya dibuat luas 

parkirannya 

Lahan parkir luas 

R23 

Lahan parkir luas dan dibangun tersendiri 

sehingga tidak mengganggu pemukiman 

warga yang ada di sekitarnya  

Lahan parkir luas 

R24 

Parkirannya besar sekali di dekat lapangan 

dan memang muat untuk bus pariwisata yang 

membawa banyak tamu  

Lahan parkir luas 

R25 

Lahan parkirnya luas dan tertata rapi 

sehingga mampu menampung jumlah 

kendaraan yang dibawa oleh para tamu  

Lahan parkir luas 



 

 

 

h. Lampiran no IV.18 tentang tanggapan wisatawan mengenai fasilitas yang 

disediakan Desa Wisata Pentingsari komponen “MCK” 

Responden Jawaban Responden Inti Jawaban 

R1 

Lahan parkir luas mampu menampung alat 

transportasi yang dibawa oleh wisatawan 

misal bis pariwisata  

Lahan parkir luas 

R2 
Lahan parkirnya luas dan sudah cukup 

memadahi kendaraan pribadi para wisatawan  
Lahan parkir luas 

R3 

Lahan parkirnya cukup luas membuat 

wisatawan nyaman untuk memarkirkan 

kendaraannya selama tinggal di desa  

Lahan parkir luas 

R4 
Lahan parkirnya luas, kualitas jalannya juga 

baik  
Lahan parkir luas 

R5 

Lahan parkir memadahi sehingga mampu 

menampung kendaraan pribadi yang dibawa 

wisatawan  

Lahan parkir luas 

R6 
Lahan parkir luas bisa menampung bisa 

pariwisata yang dibawa rombongan  
Lahan parkir luas 

R7 

Lahan parkir luas didukung dengan kondisi 

jalan yang sudah halus semakin memudahkan 

akses jalan selama beraktivitas di desa  

Lahan parkir luas 

R8 
Lahan parkirnya luas mampu menampung bis 

pariwisata yang dibawa wisatawan  
Lahan parkir luas 

R9 
Lahan parkirnya luas meskipun lokasi parkir 

lumayan jauh dari homestay 

Lahan parkir luas namun 

jauh dari homestay 

R10 
Lahan parkirnya luas menampung 3 bis 

pariwisata yang membawa 100 wisatawan  
Lahan parkir luas 

R11 

Lahan parkir luas cukup menampung 

kendaraan pribadi yang dibawa oleh 

rombongan  

Lahan parkir luas 

R12 
Lahan parkirnya luas dengan kondisi jalan 

yang sudah halus  
Lahan parkir luas 

R13 
Lahan parkirnya luas namun masih kurang 

baik karena masih berupa tanah urukan  

Lahan parkir luas namun 

masih kurang baik tanahnya 

R14 

Lahan parkir cukup luas yang bisa digunakan 

untuk parkir bis pariwisata yang membawa 

rombongan wisatawan  

Lahan parkir luas 

R15 
Lahan parkir luas bisa untuk parkir bis yang 

membawa 150 orang  
Lahan parkir luas 

R16 

Lahan parkir tersedia memadahi dan 

ukurannya luas bisa menampung mobil 

hingga bis pariwisata  

Lahan parkir luas 

R17 
Lahan parkir luas dan mampu menampung 

bus besar  
Lahan parkir luas 

R18 Lahan parkir besar dan mencukupi untuk Lahan parkir luas 



 

 

parkir bis pariwisata yang membawa 

rombongan  

R19 

Lahan parkir memadahi karena bisa 

menampung bis besar yang menampung 60 

wisatawan 

Lahan parkir luas 

R20 

Lahan parkirnya sangat luas sekali bisa 

menampung bis bis pariwisata besar yang 

jumlahnya lebih dari 2 unit 

Lahan parkir luas 

R21 

Parkirannya luas sekali bisa menampung 

motor, mobil, hingga bus pariwisata yang 

dibawa oleh para tamu 

Lahan parkir luas 

R22 

Lahan parkirnya luas sekali mba memang ya 

bagus lah karena kan banyak tamu yang 

datang dan memang seharusnya dibuat luas 

parkirannya 

Lahan parkir luas 

R23 

Lahan parkir luas dan dibangun tersendiri 

sehingga tidak mengganggu pemukiman 

warga yang ada di sekitarnya  

Lahan parkir luas 

R24 

Parkirannya besar sekali di dekat lapangan 

dan memang muat untuk bus pariwisata yang 

membawa banyak tamu  

Lahan parkir luas 

R25 

Lahan parkirnya luas dan tertata rapi 

sehingga mampu menampung jumlah 

kendaraan yang dibawa oleh para tamu  

Lahan parkir luas 

 

i. Lampiran no IV.19 tentang tanggapan wisatawan mengenai fasilitas yang 

disediakan Desa Wisata Pentingsari komponen “Toko Souvenir” 

Responden Jawaban Responden Inti Jawaban 

R1 
Jumlah toko souvenir masih kurang menurut 

saya 
Toko souvenir terbatas 

R2 
Terdapat toko souvenir namun jumlahnya 

terbatas dan jarang buka  
Toko souvenir terbatas 

R3 
Saya lihat hanya ada 1 toko yang menjual 

souvenir namun sayang sekali jarang buka  
Toko souvenir terbatas 

R4 

Jumlah toko souvenir masih belum 

memadahi dan seharusnya pengelola 

menambahkan kembali toko yang menjual 

hasil kreasi warga sekitar  

Toko souvenir terbatas 

R5 
Ada toko souvenir letaknya dekat dengan 

lapangan bola dekat parkiran  
Ada toko souvenir 

R6 
Terdapat toko souvenir yang bangunannya 

masih dengan nuansa pedesaan  
Ada toko souvenir 

R7 

Pembuatan toko souvenir di desa ini sangat 

bagus sekali karena selain kita bisa belanja 

kita juga bisa melihat bagaimana cara 

pembuatannya sekaligus  

Ada toko souvenir 



 

 

R8 Terdapat toko souvenir  Ada toko souvenir 

R9 
Terdapat toko souvenir namun sebaiknya 

lebih diperbanyak jumlahnya  
Toko souvenir terbatas 

R10 

Terdapat toko souvenir yang menjual 

berbagai kerajinan dan kreasi olahan warga 

Desa Pentingsari  

Ada toko souvenir 

R11 
Sangat disayangkan untuk jumlah toko 

souvenir di desa ini masih terbatas 
Toko souvenir terbatas 

R12 

Terdapat toko souvenir di desa ini namun 

jumlahnya masih sangat kurang karena itu 

sebaiknya dibangun kembali beberapa  

Toko souvenir terbatas 

R13 

Yang saya tahu hanya ada 1 toko souvenir di 

desa ini dan itupun jarang buka kan sayang 

sekali jika ada wisatawan yang ingin 

membeli cinderamata mengalami kesulitan 

Toko souvenir terbatas 

R14 

Pengelola sebaiknya membuka kembali 

beberapa toko souvenir untuk memudahkan 

wisatawan membeli kenang-kenangan dan 

hasil kreasi Desa Pentingsari  

Toko souvenir terbatas 

R15 

Ada toko souvenir jumlahnya terbatas dan 

jarang buka. Seharusnya dilakukan 

penambahan sehingga melengkapi fasilitas 

yang disediakan untuk kenyamanan tamu 

Toko souvenir terbatas 

R16 

Jumlah toko souvenir disini masih sangat 

kurang lebih baik lagi jumlahnya ditambah 

untuk menambah pendapatan bagi warga 

sekitar juga  

Toko souvenir terbatas 

R17 

Ada toko souvenir di desa ini. Dan toko 

tersebut menjual sebagian besar hasil kreasi 

dari warga setempat 

Ada toko souvenir 

R18 

Terdapat toko souvenir di desa ini sayangnya 

jumlahnya masih terbatas. Akan lebih baik 

jika jumlahnya ditambah 3 atau 5 toko lagi  

Toko souvenir terbatas 

R19 

Memang ada toko souvenir disini namun 

jumlahnya masih kurang. Selain kurang 

masih perlu dilakukan penambahan jumlah, 

pembinaan supaya tidak sering tutup dan 

dilakukan pengembangan mengenai apa saja 

yang dijual didalamnya 

Toko souvenir terbatas 

R20 
Jumlahnya masih harus diperbanyak lagi 

karena saya lihat baru ada 1 saja  
Toko souvenir terbatas 

R21 

Saya lihat baru ada 1 toko souvenir di desa 

ini dan sebaiknya sih ditambahkan lagi 

jumlahnya 

Toko souvenir terbatas 

R22 

Ada toko souvenir di dekat lapangan namun 

saya perhatikan jarang buka kan sangat 

disayangkan sekali itu 

Toko souvenir terbatas 

R23 
Ada toko souvenir 1 di dekat lapangan 

namun sering tidak buka. Kan susah kalau 
Toko souvenir terbatas 



 

 

tamu mau belanja souvenir khas Desa 

Pentingsari  

R24 

Ada dibangun 1 toko souvenir tapi sih 

sebaiknya menurut saya ditambah lagi 1 

jumlahnya dan jangan sering tutup 

Toko souvenir terbatas 

R25 

Ada toko souvenir tapi ya begitu mba jarang 

buka saya lihat kan susah ya kalo ada tamu 

mau beli makanan khas desa 

Toko souvenir terbatas 

 

j. Lampiran no IV.20 tentang tanggapan wisatawan mengenai fasilitas yang 

disediakan Desa Wisata Pentingsari komponen “Poliklinik Umum” 

Responden Jawaban Responden Inti Jawaban 

R1 

Tidak ditemukan adanya poliklinik di desa 

ini untuk itu kami membawa perlengkapan 

kesehatan sendiri 

Tidak ada poliklinik 

R2 
Membawa peralatan kesehatan dan obat-

obatan sendiri 
Membawa P3K sendiri 

R3 

Tidak menemukan adanya poliklinik di Desa 

Wisata Pentingsari namun membawa obat-

obatan sendiri 

Tidak ada poliklinik 

R4 
Tidak disediakan poliklinik di desa ini namun 

kami membawa obat-obatan pribadi  
Tidak ada poliklinik 

R5 
Kami membawa obat-obatan sendiri karena 

memang belum ada poliklinik di desa ini  
Tidak ada poliklinik 

R6 

Tidak ada poliklinik di desa ini namun saya 

mengantisipasi dengan membawa obat-

obatan sendiri 

Tidak ada poliklinik 

R7 
Sayang sekali di desa dengan tamu yang 

tidak sedikit ini belum tersedia poliklinik  
Tidak ada poliklinik 

R8 Belum ada fasilitas poliklinik  Tidak ada poliklinik 

R9 

Tidak ada poliklinik umum dan kebanyakan 

panitia acara menyediakan sendiri 

perlengkapan kesehatannya  

Tidak ada poliklinik 

R10 

Poliklinik tidak tersedia di desa ini dan 

kebanyakan wisatawan membawa sendiri 

obat-obatan penting yang diperlukan  

Tidak ada poliklinik 

R11 
Tidak ada fasilitas kesehatan di Desa 

Pentingsari  
Tidak ada poliklinik 

R12 

Belum disediakan fasilitas poliklinik di desa 

ini. Sebagian besar tamu membawa 

perlengkapan sendiri  

Tidak ada poliklinik 

R13 

Tidak menemukan adanya poliklinik umum 

dan panitia rombonganlah yang menyediakan 

obat-obatan  

Tidak ada poliklinik 

R14 
Fasilitas kesehatan di desa ini masih dari kata 

cukup dan sebaiknya menjadi pertimbangan 
Tidak ada poliklinik 



 

 

kembali bagi pengelola untuk memperhatikan 

fasilitas yang diperlukan tamu 

R15 

Poliklinik belum tersedia disini karena itu 

dari panitia pelaksana acara menyiapkan 

sendiri alat kesehatan dan beberapa obat-

obatan 

Tidak ada poliklinik 

R16 

Tidak ada poliklinik di desa ini tamu 

membawa sendiri obat-obatan pribadi yang 

mereka butuhkan  

Tidak ada poliklinik 

R17 
Poliklinik merupakan komponen penting dan 

sayangnya di desa ini belum tersedia  
Tidak ada poliklinik 

R18 

Poliklinik umum tidak tersedia di desa ini 

dan dari pihak panitia penyelenggara 

menyiapkan sendiri obat-obatannya 

Tidak ada poliklinik 

R19 

Tidak ada poliklinik di desa ini dan 

sebaiknya disediakan minimal 1 untuk 

kondisi siaga apabila terjadi hal-hal 

mendesak  

Tidak ada poliklinik 

R20 Saya tidak lihat ada fasilitas poliklinik sih Tidak ada poliklinik 

R21 Memang belum ada dibangun poliklinik  Tidak ada poliklinik 

R22 

Tidak ada poliklinik mba disini tapi kita 

antisipasi dengan membawa obat-obatan 

pribadi sendiri dari rumah  

Tidak ada poliklinik 

R23 Disini tidak ada poliklinik  Tidak ada poliklinik 

R24 
Kata warga setempat disini memang belum 

ada fasilitas poliklinik  
Tidak ada poliklinik 

R25 
Saya tidak menemukan di desa ini ada 

fasilitas kesehatan sih mba  
Tidak ada poliklinik 

 

k. Lampiran no IV.21 tentang tanggapan wisatawan mengenai fasilitas yang 

disediakan Desa Wisata Pentingsari komponen “Pos Kampling” 

Responden Jawaban Responden Inti Jawaban 

R1 
Jumlah pos kampling di desa ini sudah 

memadahi terutama di perempatan gang  
Pos kampling memadahi 

R2 
Saya amati jumlahnya sudah cukup 

memadahi  
Pos kampling memadahi 

R3 Pos kampling di desa ini jumlahnya banyak  Pos kampling memadahi 

R4 

Keamanan di desa ini sangat terjamin 

terbukti dengan jumlah pos kampling yang 

banyak di desa ini  

Pos kampling memadahi 

R5 

Jumlah pos kampling disini cukup banyak 

dengan warga yang bergantian ronda malam 

setiap harinya  

Pos kampling memadahi 

R6 
Pos kampling di desa ini sudah memadahi 

karena keamanan di desa ini sangat dijaga  
Pos kampling memadahi 

R7 Jumlah pos kampling banyak ditambah Pos kampling memadahi 



 

 

dengan warga bergantian melakukan ronda 

malam  

R8 
Menurut saya jumlah pos kampling di desa 

ini sudah cukup memadahi  
Pos kampling memadahi 

R9 

Pos kampling di desa ini dibangun di titik-

titik strategis dengan jumlah bangunan yang 

cukup dan warga yang bertugas ronda malam 

juga memadahi  

Pos kampling memadahi 

R10 

Pos kampling di desa ini dibangun dengan 

jumlah yang sudah memadahi dengan 

diberlakukan tugas jaga malam untuk warga 

sekitar  

Pos kampling memadahi 

R11 

Jumlahnya sudah memadahi dan bagusnya 

yang bertugas jaga bukan hanya warga 

namun wisatawan juga diajak ronda malam 

secara bergantian  

Pos kampling memadahi 

R12 

Jumlahnya sudah cukup dan pengaturan 

jadwal rondanya sudah teratur sehingga 

wisatawan merasa aman selama berada disini 

Pos kampling memadahi 

R13 

Jumlah pos kampling cukup dan warga 

sangat bertanggung jawab dalam kegiatan 

ronda malam   

Pos kampling memadahi 

R14 

Pos kampling di desa wisata ini jumlahnya 

memadahi dan warga secara bergantian setiap 

harinya melakukan ronda malam  

Pos kampling memadahi 

R15 

Jumlahnya memadahi, bangunannya dirawat 

dengan baik dan fungsinya tidak disalah 

gunakan karena warga secara bergantian 

melakukan kegiatan ronda malam 

Pos kampling memadahi 

R16 

Jumlahnya sudah cukup memadahi dan bagus 

sekali warga ambil bagian dalam menjaga 

keamanan desa  

Pos kampling memadahi 

R17 

Terdapat pos kampling di setiap perempatan 

gang desa dengan warga sekitar secara 

bergantian melkukan ronda malam  

Pos kampling memadahi 

R18 

Pos kampling dibangun dengan layak dan 

warga melakukan tugasnya dengan sangat 

baik yakni bergantian mengadakan ronda 

malam 

Pos kampling memadahi 

R19 

Pos kampling tersedia di desa ini namun 

beberapa bagian bangunannya perlu 

dilakukan perbaikan kembali karena memang 

usia bangunan yang sudah agak lama 

Pos kampling memadahi 

R20 

Pos kampling disini jumlahnya cukup dan 

ada di bagian bagian sudut desa seperti di 

perempatan gang dan dekat lapangan 

Pos kampling memadahi 

R21 
Memang dibangun pos kampling dan 

jumlahnya sudah cukup mba  
Pos kampling memadahi 

R22 Pos keamanan disini dibangun di titik penting Pos kampling memadahi 



 

 

sudut desa dengan jumlah remaja yang 

bergantian berjaga malam disana  

R23 
Terdapat pos kampling di seputaran desa dan 

memang desa ini terkenal aman juga  
Pos kampling memadahi 

R24 

Pos kampling tersedia dan remaja nya 

ditugaskan untuk menjaga keamanan dan 

kadang ada beberapa tamu yang ikut 

berpartisipasi 

Pos kampling memadahi 

R25 

Memang ada dibangun beberapa fasilitas pos 

keamanan untuk memantau keamanan 

seputaran desa ini  

Pos kampling memadahi 

 

l. Lampiran no IV.22 tentang tanggapan wisatawan mengenai fasilitas yang 

disediakan Desa Wisata Pentingsari komponen “Air Bersih” 

Responden Jawaban Responden Inti Jawaban 

R1 Air bersih di desa ini sangat memadahi Air bersih memadahi 

R2 Jumlah air bersih sangat melimpah  Air bersih memadahi 

R3 
Jumlah air bersih sangat memadahi dan 

airnya sangat jernih  
Air bersih memadahi 

R4 Airnya sangat melimpah sekali Air bersih memadahi 

R5 

Jumlah air sangat melimpah tamu tidak akan 

mengalami kekurangan air bersih selama 

berkunjung disini  

Air bersih memadahi 

R6 
Fasilitas air di desa ini memang sangat 

memadahi  
Air bersih memadahi 

R7 
Airnya bersih, jumlahnya melimpah, dan 

sangat segar sekali 
Air bersih memadahi 

R8 
Air di desa ini sangat bersih dan jernih. 

Selain itu jumlahnya juga melimpah sekali 
Air bersih memadahi 

R9 
Kualitas air yang ada di desa ini sangat jernih 

dan jumlahnya sangat memadahi  
Air bersih memadahi 

R10 

Jumlah air bersih sangat memadahi dan 

ditampung di sebuah bak besar yang ada di 

dekat lapangan  

Air bersih memadahi 

R11 

Kita sebagai tamu tidak akan pernah 

merasakan kekurangan air bersih karena 

jumlahnya yang sangat melimpah 

Air bersih memadahi 

R12 

Air yang ada di Desa Pentingsari sangat 

jernih dan bersih sekali. Jumlahnya juga 

sangat mencukupi 

Air bersih memadahi 

R13 
Pasokan air bersih di Desa Pentingsari sangat 

tercukupi 
Air bersih memadahi 

R14 
Jumlah air bersih sangat melimpah dengan 

kualitas air yang jernih dan segar sekali 
Air bersih memadahi 

R15 
Karena desa ini berada di dataran tinggi 

otomatis pasokan air bersih disini sangat 
Air bersih memadahi 



 

 

melimpah dan kondisinya sangat jernih  

R16 

Kualitas air di Desa Wisata Pentingsari 

sangat baik. Jernih, bersih, dan jumlahnya 

sangat melimpah 

Air bersih memadahi 

R17 

Air yang ada di desa ini sangat bersih sekali 

dan jumlahnya mencukupi kebutuhan warga 

dan setiap tamu yang datang kesini 

Air bersih memadahi 

R18 
Jumlah airnya sangat melimpah dengan 

kualitas air yang bersih dan menyegarkan  
Air bersih memadahi 

R19 

Air bersih sangat memadahi jumlahnya 

cukup untuk kegiatan sehari-hari warga dan 

seluruh tamu yang berkunjung ke desa ini 

Air bersih memadahi 

R20 

Jumlah air disini sangat melimpah mba. Air 

nya saja mengalir langsung dari mata air 

gunung merapi 

Air bersih memadahi 

R21 
Airnya disini sangat segar sekali dan jernih 

maklumlah berasal dari mata air gunung 
Air bersih memadahi 

R22 

Kalau kata pengurus desa disini tidak pernah 

kekurangan air bersih ya maklum saja airnya 

langsung mengalir dari mata air pegunungan  

Air bersih memadahi 

R23 

Airnya segar sekali dan jumlahnya mungkin 

tidak akan abis ya karena langsung dari 

pegunungan mengalirnya  

Air bersih memadahi 

R24 

Jumlah air disini sangat melimpah karena 

dari mata air gunung langsung dialirkan 

untuk memenuhi segala aktivitas warga desa  

Air bersih memadahi 

R25 

Airnya bersih, jernih, segar dan air memang 

sangat penting untuk menunjang kehidupan 

para tamu yang ada didesa ini terutama 

warganya  

Air bersih memadahi 

 

m. Lampiran no IV.23 tentang tanggapan wisatawan mengenai fasilitas yang 

disediakan Desa Wisata Pentingsari komponen “Listrik” 

Responden Jawaban Responden Inti Jawaban 

R1 
Layanan listrik di Desa Pentingsari sudah 

memadahi  
Listrik memadahi 

R2 
Aliran listrik di desa ini sudah merata dan 

memadahi  
Listrik memadahi 

R3 Seluruh desa sudah dialiri listrik  Listrik memadahi 

R4 Listrik di Desa Pentingsari sudah memadahi  Listrik memadahi 

R5 
Seluruh rumah yang ada di Desa Pentingsari 

sudah dialiri dengan listrik 
Listrik memadahi 

R6 Layanan listrik sudah menjangkau desa ini  Listrik memadahi 

R7 

Walaupun lokasi Desa Pentingsari yang 

terletak di dataran tinggi namun listrik didesa 

ini sudah tersedia  

Listrik memadahi 



 

 

R8 

Menurut saya desa ini memiliki daya listrik 

yang cukup besar terbukti dengan 

penggunaan berbagai macam sound sistem 

selama ada tamu tidak mengganggu aliran 

listrik di rumah-rumah warga yang lain 

Listrik memadahi 

R9 
Setiap homestay dan rumah di desa ini sudah 

dialiri dengan listrik dengan daya yang cukup 
Listrik memadahi 

R10 

Listrik di desa ini jumlahnya memadahi dan 

hal ini membantu dalam operasional tamu 

selama beraktivitas di Desa Pentingsari 

Listrik memadahi 

R11 

Jumlah aliran listrik di Desa Pentingsari 

sudah mencukupi untuk segala kegiatan 

warga dan wisatawan  

Listrik memadahi 

R12 

Listrik di Pentingsari bukan hanya untuk 

menerangi jalanan dan homestay saja namun 

juga untuk memudahkan aktivitas warga dan 

wisatawan yang ada di dalamnya 

Listrik memadahi 

R13 

Saya rasa daya listrik di desa ini cukup besar 

terbukti jika kita sebagai wisatawan 

menggunakan berbagai macam sound sistem 

tidak menimbulkan pemadaman karena 

adanya penurunan daya listrik 

Listrik memadahi 

R14 

Sebagian besar kegiatan wisatawan di desa 

ini memerlukan listrik untuk membantu 

operasionalnya dan menurut saya jumlah 

aliran listrik di desa ini sudah cukup 

memadahi 

Listrik memadahi 

R15 

Selain untuk penerangan listrik digunakan 

untuk membantu pembuatan hasil cindera 

mata khas Pentingsari dan membantu 

kegiatan wisatawan selama ada disini 

Listrik memadahi 

R16 

Jumlah aliran listrik memadahi dan tidak 

pernah terjadi penurunan daya selama 

kegiatan wisatawan berlangsung 

Listrik memadahi 

R17 Listrik sudah tercukupi di desa ini Listrik memadahi 

R18 

Listrik memadahi tersedia buktinya semua 

rumah dan lampu yang ada di desa ini 

menggunakan listrik sebagai dayanya  

Listrik memadahi 

R19 

Kualitas aliran listrik di desa ini sudah baik 

terbukti dengan tidak pernah terjadi 

pemadaman selama kegiatan wisatawan 

berlangsung 

Listrik memadahi 

R20 
Seluruh wilayah yang ada di desa ini sudah 

dialiri dengan listrik  
Listrik memadahi 

R21 
Desa ini sudah dialiri dengan listrik di semua 

lokasinya  
Listrik memadahi 

R22 

Karena desa ini sudah dialiri dengan listrik 

ini akan memudahkan wisatawan dalam 

beraktivitas selama berada di desa ini  

Listrik memadahi 



 

 

R23 

Listrik merupakan komponen penting yang 

ada di Desa Wisata Pentingsari ini dan 

memang adanya listrik sangat memudahkan 

operasional kegiatan wisata  

Listrik memadahi 

R24 

Listrik sangat memadahi disini dan memang 

sebagian besar kegiatan warga dan tamu 

bergantung pada listrik  

Listrik memadahi 

R25 

Listrik di Desa Wisata Pentingsari sangat 

memadahi dan selama aktivitas berlangsung 

belum pernah terjadi pemadaman aliran juga 

Listrik memadahi 

 

n. Lampiran no IV.24 tentang tanggapan wisatawan mengenai fasilitas yang 

disediakan Desa Wisata Pentingsari komponen “Rumah Makan” 

Responden Jawaban Responden Inti Jawaban 

R1 
Jumlah warung makan di desa ini sudah 

cukup dengan kebersihannya yang dijaga  
Warung makan tersedia 

R2 Jumlah warung makan masih terbatas  Warung makan terbatas 

R3 
Jumlah warung makan masih kurang menurut 

saya  
Warung makan terbatas 

R4 Jumlah warung makan tersedia  Warung makan tersedia 

R5 Terdapat warung makan di sekitar desa  Warung makan tersedia 

R6 
Warung makan di desa ini jumlahnya masih 

terbatas  
Warung makan terbatas 

R7 
Jumlah warung makan cukup lah untuk 

memenuhi kebutuhan tamu 
Warung makan tersedia 

R8 
Jumlah warung makan masih terbatas kecuali 

layanan catering dari homestay  
Warung makan terbatas 

R9 
Saya lihat jumlah warung makan disini masih 

terbatas  
Warung makan terbatas 

R10 

Warung makan disini masih terbatas namun 

setiap homestay sudah menyediakan layanan 

catering 

Warung makan terbatas 

R11 
Jumlah warung makan masih belum 

memadahi menurut saya  
Warung makan terbatas 

R12 

Warung makan di desa ini masih sedikit 

sekali untungnya setiap homestay sudah 

termasuk layanan makanan 

Warung makan terbatas 

R13 
Warung makan yang ada di desa masih 

kurang jumlahnya.  
Warung makan terbatas 

R14 

Homestay disini sudah termasuk layanan 

catering hal ini memudahkan wisatawan 

karena memang warung makan agak sulit 

ditemukan di desa ini 

Warung makan terbatas 

R15 
Warung makan jumlahnya sedikit dan menu 

yang ditawarkan kurang bervariasi 
Warung makan terbatas 

R16 Warung makan di desa ini jumlahnya belum Warung makan terbatas 



 

 

banyak menurut saya  

R17 
Terdapat warung makan yang menyediakan 

masakan khas rumahan  
Warung makan tersedia 

R18 

Warung makan di desa ini memang masih 

terbatas jumlahnya namun kebersihannya 

sudah terjaga dan pemilik warung sangat 

ramah kepada para tamu 

Warung makan terbatas 

R19 

Jumlah warung makan cukup lah lagi pula 

catering sudah termasuk dalam paket 

menginap di homestay 

Warung makan tersedia 

R20 

Jumlah warung disini masih terbatas. Tamu 

hanya mendapat layanan makanan melalui 

catering atau membawa makanan sendiri 

Jumlah warung terbatas 

R21 

Saya perhatikan sih tidak ada warung 

makanan tersedia di desa ini namun hanya 

menyediakan layanan catering untuk para 

tamu yang menginap disini 

Jumlah warung terbatas 

R22 
Tidak ada warung makanan yang berjualan 

disini memang  
Jumlah warung terbatas 

R23 

Tidak tersedia warung makan sangat 

disayangkan sekali padahal memudahkan 

tamu jika mereka mungkin bosan dengan 

makanan yang mereka bawa  

Jumlah warung terbatas 

R24 

Memang tidak ada warung makan di desa ini 

kecuali harus berjalan menuju jalan raya 

dekat pasar sana mba  

Jumlah warung terbatas 

R25 

Tidak ada warung makan disini kan 

pengelola sudah menyediakan layanan 

catering yang bisa dipesan oleh para tamu 

Jumlah warung terbatas 

 

o. Lampiran no IV.25 tentang tanggapan wisatawan mengenai fasilitas yang 

disediakan Desa Wisata Pentingsari komponen “Jasa Komunikasi” 

Responden Jawaban Responden Inti Jawaban 

R1 

Jasa komunikasi di desa ini masih lumayan 

bagus sih buktinya sinyal di hp saya masih 

penuh  

Jasa komunikasi bagus 

R2 

Layanan komunikasi masih sulit dijangkau 

karena lokasinya di dataran tinggi sehingga 

sulit mendapatkan sinyal 

Layanan komunikasi 

terbatas 

R3 
Sinyal saya ilang-ilangan mbak mungkin 

karena lokasinya di dataran tinggi  

Layanan komunikasi 

terbatas 

R4 
Beberapa provider sulit mendapat sinyal 

disini misalnya XL, Tri 

Layanan komunikasi 

terbatas 

R5 
Saya sih pakai Telkomsel mba sinyalnya 

kencang-kencang aja  
Jasa komunikasi bagus 

R6 Sulit mendapat sinyal untuk smartphone saya Layanan komunikasi 



 

 

mba dan disini juga tidak ada wifi terbatas 

R7 
Lokasinya yang dataran tinggi maklum aja 

sih kalo susah sinyal  

Layanan komunikasi 

terbatas 

R8 
Iya memang agak susah dapet sinyal disini 

maklum sih pegunungan mba  

Layanan komunikasi 

terbatas 

R9 
Provider saya Telkomsel sinyalnya masih 

bagus-bagus aja  
Jasa komunikasi bagus 

R10 

Sinyal yang paling bagus di desa ini memang 

Telkomsel untuk provider lain memang 

kurang baik sinyalnya  

Layanan komunikasi 

terbatas 

R11 

Sulit mendapat sinyal di Desa Pentingsari 

memang karena lokasinya di daerah 

pegunungan  

Layanan komunikasi 

terbatas 

R12 

Kebanyakan rombongan kita menggunakan 

telkomsel mba tapi memang untuk provider 

lain susah dapet sinyal  

Layanan komunikasi 

terbatas 

R13 
Sinyal susah disini, tidak ada wifi juga agak 

susah sih memang  

Layanan komunikasi 

terbatas 

R14 

Seharusnya kalo memang disini susah sinyal 

pengelola memikirkan pemasangan wifi 

misalnya  

Layanan komunikasi 

terbatas 

R15 

Hampir tidak mendapatkan sinyal disini mba, 

hp saya providernya Tri sih memang sulit 

untuk daerah dataran tinggi  

Layanan komunikasi 

terbatas 

R16 

Layanan komunikasi baik sinyalnya juga 

masih bisa digunakan untuk berkomunikasi 

karena saya menggunakan Telkomsel  

Jasa komunikasi bagus 

R17 
Lumayan lah untuk layanan komunikasi hp 

saya masih bisa mendapat sinyal  
Jasa komunikasi bagus 

R18 

Susah sinyal disini wajar saja karena daerah 

tinggi dan belum banyak tower provider yang 

terpasang  

Layanan komunikasi 

terbatas 

R19 
Jasa komunikasi disini masih lumayan bagus 

kok  
Jasa komunikasi bagus 

R20 
Akses komunikasi disini masih sulit ya mba 

namanya juga dataran tinggi  

Layanan komunikasi 

terbatas 

R21 
Memang disini susah dapat sinyal sih ya 

maklumlah namanya juga dataran tinggi  

Layanan komunikasi 

terbatas 

R22 

Layanan komunikasi disini sulit mba sinyal 

sering hilang hilang ya namanya saja di 

daerah pegunungan  

Layanan komunikasi 

terbatas 

R23 
Hampir tidak ada sinyal disini mba apalagi 

kalau didalam ruangan  

Layanan komunikasi 

terbatas 

R24 

Mencari sinyal disini hanya ada di ruangan 

terbuka, kalau sudah didalam kamar dan 

ruangan misalnya jangan harap ada sinyal  

Layanan komunikasi 

terbatas 

R25 

Memang sinyal sulit didapat disini mba 

namanya juga daerah tinggi pegunungan lagi 

pula niatnya kan liburan bukan untuk sibuk 

Layanan komunikasi 

terbatas 



 

 

dengan gadget 

 

 

p. Lampiran no IV.26 tentang tanggapan wisatawan mengenai fasilitas yang 

disediakan Desa Wisata Pentingsari komponen “Homestay” 

Responden Jawaban Responden Inti Jawaban 

R1 Kebersihan homestay sangat dijaga  Bersih 

R2 
Bangunan kamarnya sangat nyaman dan 

bersih  
Bersih dan nyaman 

R3 

Kebersihannya sangat dijaga, tempatnya juga 

layak digunakan dengan fasilitas tempat yang 

nyaman 

Bersih dan nyaman 

R4 

Kamar homestay sangat nyaman dan bersih 

walaupun hanya sederhana bukan seperti 

kamar tinggal biasanya  

Bersih dan nyaman 

R5 
Kualitas homestay yang ditawarkan sangat 

nyaman dan bersih  
Bersih dan nyaman 

R6 
Homestaynya sudah bagus, bersih, nyaman, 

sejuk pula tempatnya.  
Bersih dan nyaman 

R7 

Layanan homestaynya sangat bagus ya 

dengan pelayanan pemiliknya yang ramah 

dan kebersihannya dan kenyamanannya yang 

sangat diperhatikan  

Bersih dan pelayanannya 

ramah 

R8 

Pelayanan pemilik homestay sangat baik dan 

ramah untuk kamarnya sendiri sangat bersih 

dan nyaman  

Bersih dan pelayanannya 

ramah 

R9 
Kamarnya bersih, nyaman, sejuk, tidak 

pengap 
Bersih dan nyaman 

R10 

Kamarnya sederhana tapi bersih mba dan 

walaupun tidak ada kipas angin pun tetap 

sejuk suasananya  

Bersih dan nyaman 

R11 

Kamarnya sederhana sekali namun karena 

tempatnya bagus dan bersih jadi saya betah 

tinggal disini 

Bersih dan bagus 

bangunannya 

R12 

Namanya juga homestay beda dengan hotel 

yang fasilitasnya mungkin hanya seadanya 

namun karena kebersihan dan keasriannya 

membuat nyaman untuk tinggal 

Bersih dan nyaman 

R13 

Kamarnya sederhana sih mba tapi bersih kok 

nyaman juga ngga panas juga ya nyamanlah 

tinggal disana 

Bersih dan nyaman 

R14 

Pelayanannya bagus yang punya homestay 

juga sangat ramah kebersihannya juga sangat 

dijaga banget 

Bersih dan pelayanannya 

ramah 

R15 Kamarnya bersih dan jumlah homestaynya Bersih dan jumlah 



 

 

banyak jadi bisalah menampung jumlah tamu 

yang ada 

memadahi 

R16 

Walaupun hanya kamar sederhana namun 

sangat nyaman untuk dihuni dan bersih itu 

yang paling penting 

Bersih dan nyaman 

R17 

Kamarnya nyaman dan bersih itu sudah jadi 

nilai sendiri untuk pelayanan kepada 

wisatawan 

Bersih dan nyaman 

R18 

Kamar yang disediakan walaupun sederhana 

dan seadanya namun bersih dan suasananya 

sejuk tidak pengap dan pemilik homestay 

juga ramah  

Bersih dan pelayanannya 

ramah 

R19 

Kamarnya tidak terlalu buruk sih nyaman 

juga yang penting bersih dan kasurnya 

empuk jadi ga sakit waktu tidur  

Bersih dan nyaman 

R20 

Kamarnya walaupun tidak terlalu besar 

namun muatlah untuk 3orang dan bersih juga 

itu yang paling penting  

Bersih dan nyaman 

R21 
Homestay yang ada disini kondisinya layak 

kok bersih dan sangat nyaman untuk dihuni  
Bersih dan nyaman 

R22 
Kamarnya bersih, nyaman, dan harganya 

terjangkau sekali untuk sewa homestay disini  
Bersih, nyaman, murah 

R23 

Kamarnya tertata rapi dan bersih itu yang 

penting sehingga kita sebagai tamu nyaman 

tinggal didalamnya  

Rapi dan bersih 

R24 

Kamarnya sangat sederhana tapi nyaman 

untuk ditinggali dan kebersihannya sangat 

dijaga  

Bersih dan nyaman 

R25 

Memang hanya berupa bangunan sederhana 

dengan kasur yang tidak terlalu besar namun 

suasana dan kesejukannya yang membuat 

nyaman untuk dihuni 

Nyaman 

 

q. Lampiran no IV.27 tentang tanggapan wisatawan mengenai fasilitas yang 

disediakan Desa Wisata Pentingsari komponen “Kualitas Harga dan Rasa 

Katering yang Disediakan” 

Responden Jawaban Responden Inti Jawaban 

R1 
Harganya terjangkau dan rasanya juga enak 

sangat khas dengan masakan rumahan  
Terjangkau dan enak 

R2 

Harganya tidak mahal karena sudah termasuk 

dengan paket menginap. Rasa masakannya 

juga enak walaupun hanya berupa masakan 

sederhana  

Terjangkau dan enak 

R3 
Harganya sangat murah dan tidak terlalu 

membebankan pengunjung. Rasanya sangat 
Terjangkau dan enak 



 

 

sedap selain enak disantap bersama teman 

sambil melihat pemandangan desa yang asri 

R4 

Harganya sangat terjangkau sudah termasuk 

paket selama kita menginap disana. Rasa 

masakannya enak walaupun hanya masakan 

sederhana 

Terjangkau dan enak 

R5 

Harganya tidak mahal untuk paket menginap 

yang sudah termasuk makan 3x. Rasanya 

juga tidak mengecewakan walaupun hanya 

menyiapkan masakan sederhana  

Terjangkau dan enak 

R6 

Harganya murah menurut saya karena sudah 

dapat 3x makan selama menginap disana. 

Untuk rasa ya tidak terlalu buruk namanya 

juga hidup di desa ya makannya sederhana 

saja  

Terjangkau dan 

makanannya sederhana 

R7 

Harganya terjangkau sudah termasuk dengan 

paket homestay dapat 3x makan juga. 

Rasanya juga sedap dengan disajikan 

masakan khas rumahan  

Terjangkau dan enak 

R8 

Harganya tidak mahal ya pengunjung 

mengeluarkan uang 100rb untuk menginap 

dan 3x makan itu murah. Untuk rasanya enak 

walaupun hanya makanan sederhana yang 

ditawarkan bikan semata-mata rasanya 

namun kekeluargaannya 

Terjangkau dan enak 

R9 

Harganya murah sih 10rb 1x makan berupa 

nasi bungkus. Walaupun makanannya 

sederhana yang penting kebersamaan dan 

suasananya yang membuat semakin sedap 

Terjangkau dan sangat 

sederhana 

R10 

Harganya murah sih mba masih 

terjangkaulah untuk 3x makan lauk dan sayur 

yang layak. Rasanya juga sedap karena 

disajikan dengan kesederhanaan dan 

suasananya yang asri.  

Terjangkau dan enak 

R11 
Harganya terjangkau dengan rasa masakan 

yang sangat khas makanan rumahan  
Terjangkau dan enak 

R12 

Harganya terjangkau tidak mahal dengan 

kualitas rasa dan variasi makanan yang 

disajikan membuat saya puas dengan 

pelayanan yang disediakan  

Terjangkau dan bervariasi 

masakannya 

R13 

Harganya murah sih 10rb 1x makan udah 

dapet sayur, lauk, dan buah daripada jajan di 

warung malah boros. Rasanya juga sedap 

karena masaknya sederhana dan makanannya 

masakan rumahan banget 

Terjangkau dan enak 

R14 

Harganya masih masuklah 100rb dapat 

homestay dan 3x makan. Rasanya walaupun 

hanya masakan sederhana dan lauk seadanya 

tapi enak sih 

Terjangkau dan enak 

R15 Harganya murah 1x makan 10rb nasi, lauk Terjangkau dan bersih 



 

 

sama buah. Rasanya juga enak masakannya 

bersih daripada jajan sembarangan 

R16 

Harganya tidak mahal sih karena desa ini 

menyediakan paket jdi menginap sekaligus 

paket makan juga. Untuk rasa relatif lah 

namun walaupun hanya masakan sederhana 

rasanya tidak terlalu buruklah 

Terjangkau dan enak 

R17 

Harga makanannya murah ya masih 

terjangkau namanya saja hidup di desa sudah 

baguslah dengan variasi sayur dan lauk yang 

disediakan disana 

Terjangkau dan enak 

R18 

Harganya termasuk terjangkau karena 

disediakan berbagai variasi makanan mulai 

harga 10rb 1x makan. Rasanya juga tidak 

mengecewakan khas masakan rumahan yang 

sedap dan sederhana 

Terjangkau dan enak 

R19 

Harganya terjangkau mewah juga untuk 

ukuran hidup di desa makan 3x lauk, sayur, 

buah yang bermacam-macam. Rasanya 

lumayanlah ditambah dengan suasananya jadi 

makanannya terasa lebih enak 

Terjangkau dan enak 

R20 

Harganya terjangkau kan bisa milih paket 

menginap saja atau menginap + makan 

karena hanya 100rb bisa makan 3x jauh lebih 

hemat. Raasanya enak namanya juga di desa 

yang penting suasana dan momen 

kebersamaannya 

Terjangkau dan enak 

R21 

Masakan yang disajikan sangat sederhana 

sekali mungkin berbeda dari makanan yang 

kalau kita makan dirumah dan harganya 

sangat terjangkau namun suasananya yang 

membuat rasanya menjadi nikmat dan enak 

Terjangkau dan enak 

R22 

Harganya murahlah dan kekeluargaan sekali 

disini membuat makanan biasa pun terasa 

menyenangkan untuk dinikmati 

Terjangkau dan enak 

R23 

Desa ini menyajikan masakan rumahan 

dengan harga yang tidak mahal namun 

dengan rasa masakan yang enak pula  

Terjangkau dan enak 

R24 

Harganya murah sekali bisa menginap dan 

makan kenyang disini ya walaupun hanya 

makan seadanya 

Terjangkau dan enak 

R25 

Untuk harga catering disini masih terjangkau 

apalagi dengan fasilitas dan bermacam lauk 

dan sayur yang disajikan dengan rasa yang 

enak juga 

Terjangkau dan enak 

 

r. Lampiran no IV.28 tentang pemenuhan fasilitas yang dibutuhkan wisatawan 

selama berada di Desa Wisata Pentingsari  



 

 

Responden Jawaban Responden Inti Jawaban 

R1 Menurut saya sih sudah cukup memenuhi ya  Terpenuhi 

R2 

Fasilitas yang disediakan masih belum 

memadahi misalnya mengenai warung 

makanan dan toko souvenir  

Fasilitas umum masih harus 

diperbanyak jumlahnya 

R3 
Fasilitas umum seperti poliklinik dan warung 

makan jumlahnya masih harus ditambahkan 

Fasilitas umum diperbanyak 

jumlahnya 

R4 
Fasilitas yang disediakan sudah memenuhi 

kebutuhan wisatawan  
Terpenuhi 

R5 
Sudah cukup memenuhilah fasilitas yang 

diberikan  
Terpenuhi 

R6 

Fasilitas yang disediakan sudah memenuhi 

kebutuhan wisatawan terutama layanan 

homestay dan catering 

Terpenuhi 

R7 

Fasilitas yang disediakan sudah memenuhi 

kebutuhan wisatawan terutama mengenai 

layanan homestay 

Terpenuhi 

R8 

Fasilitas yang disediakan masih belum 

terpenuhi misalnya jumlah warung makan, 

toko souvenir, dan MCK masih harus 

diperbanyak 

Fasilitas umum diperbanyak 

jumlahnya 

R9 

Menurut saya fasilitas yang diberikan sudah 

memenuhi kebutuhan wisatawan layanan 

homestaynya juga bagus  

Terpenuhi 

R10 
Homestaynya sudah bagus, fasilitas umum 

juga sudah lumayan  
Terpenuhi 

R11 

Homestay, MCK, dan catering di desa ini 

sudah memenuhi standart kenyamanan untuk 

tamu yang datang 

Terpenuhi 

R12 

Fasilitas yang diberikan kepada wisatawan 

yang ada di desa ini sudah memenuhi dan 

membuat saya puas datang berkunjung ke 

desa ini 

Terpenuhi 

R13 
Pelayanan dan fasilitas yang disediakan 

sudah memenuhi kebutuhan para tamu 
Terpenuhi 

R14 
Fasilitas yang ada di desa ini sudah 

memenuhi kebutuhan tamu yang datang 
Terpenuhi 

R15 
Katering, homestay, dan fasilitas yang lain 

sudah memenuhi setiap kebutuhan wisatawan  
Terpenuhi 

R16 
Fasilitas yang disediakan sudah membuat 

wisatawan nyaman tinggal disini  
Terpenuhi 

R17 
Sudah memenuhi lah untuk berbagai kegiatan 

yang diadakan disini 
Terpenuhi 

R18 
Sudah terpenuhi untuk kegiatan pelayanan 

kepada wisatawan  
Terpenuhi 

R19 

Beberapa fasilitas umum masih perlu 

ditambahkan misal poliklinik, warung 

makan, dan MCK 

Fasilitas umum diperbanyak 

jumlahnya 

R20 Fasilitas yang disediakan disini sudah cukup Fasilitas umum diperbanyak 



 

 

memadahi menurut saya tinggal dirawat dan 

beberapa fasilitas umum ditambahkan untuk 

penambahan pelayanan 

jumlahnya 

R21 

Menurut saya sih masih belum terpenuhi 

terutama masalah pengadaan poliklinik dan 

mungkin penambahan toko souvenir  

Belum terpenuhi 

R22 

Ditambahin lagi lah fasilitasnya terutama 

fasilitas kesehatan kan itu juga merupakan 

elemen penting  

Belum terpenuhi 

R23 

Sejauh ini sudah terpenuhi untuk fasilitas 

selama saya dan rombongan berkegiatan 

disini 

Terpenuhi 

R24 

Fasilitas yang masih harus ditambah mungkin 

MCK sama warung makan ya mba. Kan kalo 

warung makan itu bisa dijadikan pilihan lain 

kalau misal ada tamu yang bosan makanan 

catering 

Belum terpenuhi 

R25 

Fasilitas sudah memenuhi lah sejauh ini, 

ramah warganya, suasananya juga 

menyenangkan desa ini hebat  

Terpenuhi 

 

s. Lampiran no IV.29 tentang saran yang diberikan wisatawan kepada Desa Wisata 

Pentingsari guna perbaikan kualitas layanan kepada wisatawan selanjutnya 

Responden Jawaban Responden Inti Jawaban 

R1 

Desa ini sudah dikelola dengan sangat baik 

tinggal dilakukan beberapa perawatan 

kembali untuk beberapa fasilitas yang sudah 

rusak  

Perlu perawatan 

R2 
Sebaiknya jumlah MCK dan homestay 

diperbanyak 

Perbanyak homestay dan 

MCK 

R3 

Untuk fasilitas dan atraksi yang ditawarkan 

sudah cukup baik tinggal dilakukan 

perawatan supaya tetap terjaga keasliannya 

Perlu perawatan 

R4 

Tetap menjaga fasilitas dan atraksi alam yang 

sudah dimiliki, dan semakin berinovasi 

dalam menciptakan atraksi baru guna 

menarik wisatawan  

Berinovasi menciptakan 

atraksi baru 

R5 
Lebih banyak ditanami pepohonan supaya 

lebih sejuk terutama di dekat lapangan  

Banyak ditanami 

pepohonan 

R6 

Untuk lingkungan sekitar camping ground 

lebih banyak ditanami pepohonan dan rumput 

supaya lebih rindang 

Banyak ditanami 

pepohonan 

R7 

Untuk lingkungan sekitar camping ground 

lebih banyak ditanami pepohonan dan rumput 

supaya lebih adem lah suasananya  

Banyak ditanami 

pepohonan 

R8 Tetap dijaga keaslian atraksi alam dan Menjaga keaslian atraksi 



 

 

kebudayaannya 

R9 

Sebaiknya untuk lingkungan dekat lapangan 

ditanami pepohonan untuk menyerap panas 

saat kegiatan siang hari berlangsung disana 

Banyak ditanami 

pepohonan 

R10 

Sebaiknya disediakan lebih banyak posko 

informasi dengan petugas yang standby 

selama ada tamu berkunjung disana  

Ditambah posko informasi 

dengan petugas yang 

standby 

R11 
Sebaiknya diperbanyak jumlah warung 

makann 

Jumlah warung makan 

ditambah 

R12 
Diperbanyak kembali jumlah toko souvenir 

dan poliklinik umum  

Fasilitas umum 

ditambahkan 

R13 
Dilakukan perbaikan jalan semen cor yang 

sudah rusak untuk akses menuju desa  

Perbaikan jalan akses 

menuju desa 

R14 Jumlah MCK perlu ditambahkan  Perbanyak jumlah MCK 

R15 

Lebih banyak ditanami pepohonan di 

lingkungan dekat lapangan sehingga ketika 

dilakukan kegiatan outbond lebih rindang 

Banyak ditanami 

pepohonan 

R16 

Lebih ditingkatkan kembali pelayanan dan 

keberagaman atraksi khusus nya mengenai 

kebudayaan dan kesenian 

Menambah atraksi budaya 

R17 

Akses desa ini terjangkau dengan baik namun 

aspal yang sudah rusak sebaiknya diperhalus 

kembali dan juga fasilitas umum yang 

terbuka ditanami banyak pepohonan agar 

lebih rindang 

Perbaikan aspal dan 

perbanyak pepohonan 

R18 

Pengelola bekerjasama dengan warga 

sebaiknya terus berinovasi demi peningkatan 

pelayanan kepada wisatawannya 

Berinovasi 

R19 

Sebaiknya dilakukan pembinaan menyeluruh 

mengenai pemandu yang mendampingi tamu 

selama kegiatan dan untuk kebersihannya 

perlu dijaga bersama-sama  

Pendampingan pemandu 

acara dan menjaga 

kebersihan 

R20 

Saran saya sebaiknya menata kembali ruang 

lingkup desa wisata dan menambahkan 

poliklinik untuk kenyamanan bersama  

Menambahkan poliklinik 

R21 

Penambahan MCK menurut saya itu perlu 

untuk mengantisipasi kenaikan jumlah tamu 

yang melebihi dari kapasitas biasanya  

Penambahan MCK 

R22 

Penanaman beberapa pohon besar supaya 

desa ini terkesan lebih rindang dan sejuk 

terutama di area terbuka  

Menanam pohon 

R23 

Sebaiknya sih ditambahkan fasilitas 

kesehatan seperti poliklinik untuk 

mengantisipasi hal-hal yang tidak 

dikehendaki terjadi kepada para tamu 

Menambahkan poliklinik 

R24 

Sebaiknya disediakan poliklinik untuk 

kenyamanan bersama apalagi jika ada tamu 

yang sakit supaya bisa ditangani dengan 

cepat 

Menambahkan poliklinik 



 

 

R25 

Sebaiknya itu diperhalus lagi aspal dan 

jalanan yang rusak supaya tidak 

membahayakan yang lewat dan memberikan 

kenyamanan bagi tamu  

Memperhalus jalan 

 

 

 

 


