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Lampiran 1. Kuesioner 

KUISIONER EVALUASI JALUR HIJAU PADA JALAN MASUK KOTA 

PURWODADI GROBOGAN JAWA TENGAH 

 

Oleh :  

Intan Wening Sahayu (20150210113)  
  

 

Bapak/Ibu/Saudara yang saya hormati 

Saya mahasiswa jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. Sehubungan dengan penulisan skripsi yang meneliti 

tentang Evaluasi Jalur Hijau pada Jalan Masuk Kota Purwodadi Grobogan, maka 

dengan segala kerendahan hati saya mohon kesediaan dan keikhlasan Anda untuk 

mengisi angket yang berisi pertanyaan yang terlampir. Kuisioner ini berhubungan 

dengan persepsi saudara sebagai masyarakat Grobogan yang terkait dengan Jalur 

Hijau pada Jalan Masuk Kota Purwodadi yang berada di Kecamatan Purwodadi. 

Semua jawaban dan keterangan yang Anda berikan benar-benar hanya untuk 

keperluan penelitian dan sama sekali tidak akan mempengaruhi status, keamanan 

dan keselamatan Anda. Setiap jawaban yang Anda berikan merupakan bantuan 

yang berharga bagi penelitian ini. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara meluangkan 

waktu untuk mengisi angket ini saya ucapkan terima kasih. 

A. Identitas Responden 

1. Nama  : .......................................................          (boleh tidak diisi) 

2. Jenis Kelamin  :  Laki-Laki / Perempuan  

3. Usia   : .......................................................  

4. Pendidikan 

terakhir 

: SD / SMP / SMA / Diploma / S1 / lainnya… *)  

5. Pekerjaan  : PNS / Pegawai Swasta / Wiraswasta / Pelajar/Mahasiswa / 

lainnya … *)  

*) lingkari yang sesuai 
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B. Daftar Pertanyaan Kuesioner (Jalan Raya Semarang-Purwodadi) 

Petunjuk pengisian, berilah tanda X atau O untuk jawaban yang anda pilih dan isi 

...... sesuai dengan pendapat anda. 

2. Apa yang Anda ketahui tentang Jalur Hijau Jalan?   

a. Berbagai tanaman yang ditanam dipinggir jalan   

b. Sempadan jalan yang ditumbuhi berbagai tanaman   

c. Jalan yang terlihat hijau   

d. Lainnya …………………………………………………………… 

(Sebutkan!) 

3. Apakah Anda sering melewati Jalan Raya Semarang-Purwodadi (jalan 

Purwodadi-Penawangan)?   

a. Setiap hari 

b. 1 Minggu sekali   

c. 1 Bulan sekali  

d. Lebih dari sebulan sekali  

4. Pada jam-jam berapa Anda melewati jalan tersebut?   

a. Pagi dan sore di hari kerja   

b. Pagi dan sore di hari libur/akhir pekan   

c. Siang di hari kerja  

d. Siang di hari libur/akhir pekan  

5. Apa alasan Anda melewati Jalan Raya Semarang-Purwodadi (jalan 

Penawangan-Putat)?   

a. Pekerjaan/aktivitas   

b. Jalur tempat tinggal   

c. Liburan   

d. Lainnya …………………………………………………………… 

(Sebutkan!) 

6. Bagaimana kondisi Jalan Raya Semarang-Purwodadi (jalan Purwodadi-

Penawangan)? (Jawaban boleh lebih dari satu pilihan)  

a. Panas   
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b. Berdebu   

c. Sejuk   

d. Nyaman  

e. Lainnya …………………………………………………………… 

(Sebutkan!)  

7. Bagaimana kondisi tanaman-tanaman di sepanjang di tepi jalan tersebut saat 

ini?   

a. Sudah tertata dan terawat dengan baik   

b. Masih perlu penataan dan perawatan   

c. Beberapa tanaman tidak sesuai penempatan   

d. Tidak sesuai dan perlu penataan ulang  

8. Apa fungsi tanaman tepi jalan menurut Anda? 

a. Peneduh  

b. Hiasan  

c. Penyerap polusi udara/polutan 

d. Lainnya …………………………………………………………… 

(Sebutkan!) 

9. Apakah jenis tanaman yang ada saat ini sudah sesuai dengan kondisi jalan  

tersebut?   

a. Sudah sesuai, terawat dan indah dipandang   

b. Beberapa tanaman mengganggu pandangan pengendara dan perlu diganti  

dengan tanaman lain   

c. Sesuai dan diperlukan penambahan jumlah tanaman   

d. Tidak sesuai kerana sedikit tanaman dan sangat perlu penambahan jumlah 

tanaman baru   

10. Apakah jumlah tanaman di jalan tersebut saat ini sudah memadai?   

a. Terlalu banyak 

b. Banyak   

c. Cukup banyak   

d. Kurang   
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e. Sangat kurang 

11. Menurut anda, jenis tanaman apa saja yang paling tepat ditanam di sepanjang      

jalan baik ditepi jalan?   

a. Penghasil buah dan tanaman hias   

b. Penghasil kayu, buah dan tanaman hias   

c. Tanaman penghasil kayu dan tanaman hias   

d. Kombinasi pohon, perdu dan tanaman hias   

e. Lainnya …………………………………………………………… 

(Sebutkan!) 

12. Bagaimana penataan tanaman yang ada di sekitar Jalan Raya Semarang - 

Purwodadi (jalan Purwodadi-Penawangan)? Apakah memberikan kenyamanan 

saat berkendara?   

a. Ya   

b. Belum   

c. Biasa saja   

d. Tidak sama sekali  

13. Bagaimana kondisi Jalur Hijau di Jalan Raya Semarang-Purwodadi (jalan 

Purwodadi-Penawangan)? Dari segi keindahannya/estetikanya? 

a. Sangat tidak indah   

b. Tidak indah   

c. Cukup indah   

d. Indah   

e. Sangat indah  

14. Jika kondisi tanaman di tepi Jalan Raya Semarang-Purwodadi (jalan 

Purwodadi-Penawangan) sudah sesuai, maka kondisi seperti apa yg anda 

harapkan/ (jawaban boleh lebih dari satu) 

a. Tanaman tepi jalan sebagai peneduh   

b. Tanaman tepi jalan sebagai pembatas jalan  

c. Tanaman tepi jalan sebagai penyerap polusi udara/polutan  

d. Tanaman tepi jalan sebagai pemberi kenyamanan berkendara 
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e. Tanaman tepi jalan sebagai keamanan berkendara 

f. Lainnya …………………………………………………………… 

(Sebutkan!)  

 

15. Bagaimana menurut Anda jika dilakukan penambahan tanaman-tanaman 

untuk memperindah kawasan tepi jalan di Jalan Raya Semarang-Purwodadi 

(jalan Purwodadi-Penawangan) ? 

a. Sangat setuju  

b. Setuju  

c. Kurang setuju  

d. Sangat kurang setuju 

16. Apa yang Anda harapkan, jika kawasan Jalan Raya Semarang-Purwodadi 

(jalan Purwodadi-Penawangan) dan Jalan raya Blora-Purwodadi ini di desain 

ulang? (Jawaban boleh lebih dari satu).   

a. Akses mudah   

b. Lingkungan aman dan nyaman   

c. Fasilitas semakin lengkap 

d. Lainnya …………………………………………………………… 

(Sebutkan!) 
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Lampiran 2. Jumlah penduduk 

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 1,325,000  1,330,000  1,335,000  1,340,000  1,345,000  1,350,000  1,355,000  1,360,000

Jumlah Penduduk Dari 
2012-2016


