
Lampiran: 

a. Matriks Kerja 

Variabel Indikator Tolak Ukur No. 

Kuesioner 

Efektivitas 

Media Baru 

Kemudahan 

(learnability) 

Mudah atau tidaknya media 

baru DISPARPORA 

digunakan oleh pengguna 

(user) 

1, 16 

 Efisiensi 

(efficiency) 

Jelas atau tidaknya isi konten 

dari teknologi media baru 

DISPARPORA 

2,3,17,18 

 Mudah Diingat 

(memorability) 

Hal-hal yang berkaitan dengan 

teknologi media dari 

DISPARPORA yang mudah 

diingat 

4,19 

 Kesalahan dan 

Keamanan 

(errors) 

Seberapa banyak error ketika 

teknologi media baru diakses 

pengguna 

5,6,20,21 

 Kepuasan 

(satisfaction) 

Tingkat kepuasan pengguna 

terhadap isi konten maupun 

desain dari media baru 

DISPARPORA 

7,8,22,23 

Tingkat 

Pengetahuan 

Tahu (know) Seberapa besar tingkat 

pengetahuan pengunjung 

tentang objek wisata di Pacitan 

setelah mengakses media 

teknologi DISPARPORA 

9,24 

 Memahami 

(comprehension) 

Pemahaman tentang objek 

wisata di pacitan setelah 

mengakses media teknologi 

DISPARPORA 

10,25 

 Aplikasi 

(application) 

Membantu atau tidaknya 

teknologi media baru 

DISPARPORA dalam 

penerapan kegiatan berwisata 

pengunjung 

11,26 

 Analisis 

(analysis) 

Pendapat responden tentang 

objek wisata yang ditampilkan 

di website dan aplikasi 

12,13,27,28 

 Sintesis 

(synthesis) 

Bagaimana pengunjung 

memadukan berbagai 

informasi yang ada di website 

dan aplikasi DISPARPORA 

14,29 



 Evaluasi 

(evaluation) 

Penilaian pengunjung tentang 

informasi objek wisata yang 

ditampilkan di website dan 

aplikasi 

15,30 

 

b. Kuesioner Penelitian 

Kepada Yth: 

Bapak/Ibu/Sdr/i  

Di tempat 

Dengan Hormat, 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

Nama : Brian Anggika Putra 

NIM : 14321188 

Prodi : Ilmu Komunikasi, S1 

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia 

Memohon kesediaan dari Bapak/Ibu/Saudara/i untuk sekiranya dapat 

berpartisipasi dalam mengisi kuesioner penelitian berikut, berkaitan dengan 

penyusunan skripsi yang sedang saya lakukan dalam rangka menyelesaikan 

Program Studi Ilmu Komunikasi S1 Fakultas Psikologi dan Sosial Budaya 

Universitas Islam Indonesia dengan judul “Efektivitas Penggunaan Media Baru 

Website dan Aplikasi Online DISPARPORA Kabupaten Pacitan terhadap 

Tingkat Pengetahuan Pengunjung tentang Wisata Pacitan”. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat. Oleh 

karena itu, dimohon kesediannya untuk mengisi/menjawab kuesioner ini dengan 

sejujur-jujurnya. Kuesioner ini hanya untuk keperluan skripsi tidak untuk 

dipublikasikan secara luas, sehingga kerahasiaan data yang diisi dapat 

dijaga. 

Atas kerjasama yang baik dan kesungguhan Bapak/Ibu/I dalam mengisi 

kuesioner ini, saya ucapkan terimakasih 

Hormat Saya, 

 

Brian Anggika Putra 

NIM. 14321188



 

 

  IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama :……...…………………………….…  

2. Asal Daerah : ……………….………………………  

3. Status/Pekerjaan : ………………………………………. 

  

 

Petunjuk Pengisian 

Berikut ini merupakan pernyataan-pernyataan yang mewakili pendapat-pendapat umum 

mengenai kondisi di dalam instansi Saudara. Tidak ada pernyataan yang benar atau salah. 

Saudara mungkin saja setuju atau tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan tersebut. Kami 

ingin mengetahui seberapa jauh Saudara setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan tersebut, 

dengan memberi tanda checklist (√) pada pilihan yang tersedia sebagai berikut: 

 

 

Penilaian: 

 

STS : Sangat Tidak Setuju 

TS : TidakSetuju 

N : Netral 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

  



No. Website STS TS N S SS 

1. Website dari DISPARPORA 

Kabupaten Pacitan sederhana, tidak 

rumit sehinga mudah 

digunakan/diakses 

     

2. Informasi/konten website yang 

disajikan dapat dipahami dengan baik 

     

3. Desain maupun konten yang disajikan 

dalam website menarik 

     

4. Konten informasi, foto objek wisata 

dan segala hal yang ditampilkan di 

website mudah diingat 

     

5. Menemukan kendala disaat 

mengakses/menggunakan website 

     

6. Menemukan crash, error atau timeout 

disaat penggunaan website 

     

7. Desain website sesuai dengan apa yang 

saya harapkan 

     

8. Penyampaian informasi sesuai dengan 

apa yang saya harapkan 

     

9. Setelah mengakses website, 

membantu/menambah pengetahuan 

tentang wisata yang ada di Pacitan 

     

10. Setelah mengakses situs website dari 

DISPARPORA Kabupaten Pacitan 

membantu memahami objek wisata 

yang akan dikunjungi 

     

11. Informasi yang disajikan dalam 

website membantu saya dalam 

kegiatan berwisata di Pacitan 

     

12. Informasi tempat wisata di website 

lengkap 

     

13. Informasi-informasi penunjang di 

tempat wisata ditampilkan secara 

detail di website (restoran, akses jalan, 

toilet, dll) 

     

14. Setelah mengakses website dan dinilai 

cukup dalam memeroleh informasi, 

saya membuat ringkasan/kesimpulan 

informasi sendiri dari objek-objek 

wisata yang akan dikunjungi 

     

15. Konten/informasi website 

DISPARPORA Pacitan lebih lengkap 

daripada informasi yang tersebar di 

internet 

 

     



No. Aplikasi (Go-Pacitan) STS TS N S SS 

16. Aplikasi online (GO-Pacitan) 

sederhana, tidak rumit sehingga mudah 

saat digunakan/dioperasikan 

     

17. Informasi/konten aplikasi online (GO-

Pacitan) yang disajikan dapat 

dipahami dengan baik 

     

18. Desain maupun konten yang disajikan 

dalam aplikasi online (Go-Pacitan) 

menarik 

     

19. Konten informasi serta objek-objek 

foto wisata dari aplikasi online (GO-

Pacitan) mudah diingat 

     

20. Sering menemukan kendala disaat 

mengakses/menggunakan aplikasi 

online (GO-Pacitan) 

     

21. Saya sering menemukan crash, error 

atau timeout disaat penggunaan 

aplikasi online (GO-Pacitan) 

     

22. Desain dari aplikasi online (GO-

Pacitan) sesuai dengan apa yang saya 

harapkan 

     

23. Penyampaian informasi dari aplikasi 

online (GO-Pacitan) sesuai dengan apa 

yang  saya harapkan 

     

24. Setelah mengakses aplikasi online 

(GO-Pacitan), membantu/menambah 

pengetahuan saya tentang wisata yang 

ada di Pacitan 

     

25. Setelah mengakses aplikasi online 

(GO-Pacitan) membantu saya 

memahami objek wisata yang akan 

saya kunjungi 

     

26. Informasi yang disajikan aplikasi (GO-

Pacitan) membantu saya dalam 

kegiatan berwisata di Pacitan 

     

27. Informasi tempat wisata di aplikasi 

(GO-Pacitan) lengkap 

     

28. Informasi informasi penunjang di 

tempat wisata ditampilkan secara 

detail di aplikasi (GO-Pacitan) 

(restoran, akses jalan, toilet, dll) 

 

     

29. Setelah mengakses aplikasi (GO-

Pacitan) dan dinilai cukup dalam 

memeroleh informasi, saya membuat 

     



ringkasan/kesimpulan informasi 

sendiri dari objek-objek wisata yang 

akan dikunjungi 

30. Konten/informasi aplikasi (GO-

Pacitan) lebih lengkap daripada 

informasi yang tersebar di internet  

     

 


