
 

 

LAMPIRAN I: PEDOMAN WAWANCARA 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Judul Penelitian   : “Kesiapan dan Tingkat Kunjungan Wisatawan di Obyek   

Daya Tarik Wisata KawasanPariwisata Lovina Pada 

Masa New normal” 

 

I. Identitas Responden 

Nama     : 

Obyek Wisata    : 

Umur     : 

Pendidikan Terakhir   : 

Jabatan/Status Pekerjaan  : 

Alamat     : 

 

II. Daftar pertanyaan tentang bagaimana tingkat kesiapan masing-masing 

obyek wisata di Kawasan Pariwisata Lovina dalam menghadapi masa 

new normal? 

1. Sejak kapan obyek wisata mulai di buka? 

Jawaban : 

 

2. Bagaimana penerapan protokol kesehatan Covid-19 di obyek wisata? 

Jawaban : 

 

3. Apakah terdepat kendala dalam menerapkan atau mempersiapkan 

protokol kesehatan Covid-19? 

Jawaban : 

 

4. Bagimana dengan kondisi kesehatan karyawan maupun staf yang 

berkontribusi pada obyek wisata?  

Jawaban : 



 

 

 

5. Apakah seluruh golongan yang berkontribusi dalam obyek wisata sudah 

menerapkan protokol kesehatan Covid-19? 

Jawaban : 

 

6. Apakah fasilitas umum yang tersedia sudah melalui tahapan 

penyemprotan menggunakan disinfektan secara berkala? 

Jawaban : 

 

7. Apakah kelembagaan atau pengelola obyek wisata mengalami perubahan?  

Jawaban : 

 

8. Apakah obyek wisata mengurangi jumlah karyawan pada masa new 

normal? 

Jawaban : 

 

9. Apakah wisatawan yang berkunjung sudah melalui pengecekan suhu 

badan, penyemprotan disinfektan dan mencuci tangan? 

Jawaban : 

 

10. Apakah obyek wisata sudah menerapkan jam oprasional Covid-19? 

Jawaban : 

 

11. Bagaimana dengan atraksi wisata atau yang menjadi daya tarik wisata 

apakah mengalami perubahan?  

Jawaban : 

 

12. Bagaimana dengan akses sarana dan prasarana, pada masa new normal 

apakah mengalami perubahan? 

Jawaban : 

 



 

 

13. Apakah pedagang, restaurant, toko dan lain-lain yang ada di dalam obyek 

wisata mengalami perubahan seperti pengurangan atau bahkan 

penambahan jumlah pada masa new normal? 

Jawaban : 

 

III. Daftar pertanyaan tentang bagaimana tingkat kunjungan wisatawan 

obyek wisata di Kawasan Pariwisata Lovina pada masa new normal? 

1. Apakah obyek wisata mengadakan discount atau promosi pada masa new 

normal? 

Jawaban :  

 

2. Berapa jumlah wisatawan yang berkunjung setelah di buka ke obyek 

wisata pada masa new normal? 

Jawaban : 

 

3. Berapa jumlah pendapatan obyek wisata pada masa new normal? 

Jawaban : 

 

4. Berapa jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2018? 

Jawaban : 

 

5. Apakah jumlah pendapatan lebih tinggi atau lebih rendah jika 

dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi Covid-19? 

Jawaban : 

 

6. Apakah terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada hari-hari 

libur atau hari-hari tertentu pada masa new normal? 

Jawaban : 

      Responden 

 

(......................................................) 

 



 

 

Judul Penelitian   : “Kesiapan dan Tingkat Kunjungan Wisatawan di Obyek   

Daya Tarik Wisata KawasanPariwisata Lovina Pada 

Masa New normal” 

 

I. Identitas Responden       

Nama    : 

Obyek Wisata   : 

Umur    : 

Pendidikan Terakhir  : 

 

II. Pertanyaan kepadan wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata di 

Kawasan Pariwista Lovina pada masa new normal 

1. Bagaimana respon wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata? 

Jawaban : 

 

2. Bagimana protokol kesehatan Covid-19 wisatawan yang berkunjung ke 

obyek wisata pada masa new normal? 

Jawaban : 

 

3. Bagaimana dengan tipe wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata 

apakah rombongan, keluarga atau pribadi? 

Jawaban : 

 

4. Dari mana asal wisatawan yang berkunjung? 

Jawaban : 

5. Bagaimana dengan respon wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata 

terhadap kesiapan protokol kesehatan Covid-19 

Jawaban : 

Responden 

 

(......................................................) 

 



 

 

LAMPIRAN II: ADMINISTRASI PENELITIAN 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN III: DATA DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

Foto Dokumentasi 1. Petugas Loket PP bersama Peneliti 

 

Foto Dokumentasi 2. Wawancara bersama Kepala Desa Pemaron 

 



 

 

 

Dokumentasi 3. Wawancara bersama Kepala Desa Kalibukbuk 

 

Dokumentasi 4. Wawancara bersama pengelola DTW Desa Tigawasa 



 

 

 

Dokumentasi 5. Wawancara bersama pengelola Krisna Water Sports 

 

Dokumentasi 6. Wawancara secara online bersama pengelola Krina Funtasticland 



 

 

RIWAYAT HIDUP 

Penulis bernama I Putu Wiradnyana Ananda Putra lahir di 

Desa Anturan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng 

pada tanggal 8 November 1998 dari pasangan suami istri 

Bapak Wayan Parji Putrawan dan Ibu Ni Kaden Ayu 

Asrini. Penulis berkebangsaan Indonesia, beragama Hindu 

dan beralamat di Banjar Dinas Munduk Desa Anturan, 

Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Provinsi Bali 

Riwayat pendidikan penulis, yaitu pendidikan dasar ditempuh di SD Negeri 3 

Batur Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli selama 6 tahun dan lulus pada 

tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Kintamani 

selama 3 tahun dan lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan ke 

SMA Lab Undiksha Singaraja selama 3 tahun dan lulus pada tahun 2017. Setelah 

lulus dari SMA, penulis melanjutkan studi ke jenjan strata satu (S1) di Program 

Studi Pendidikan Geografi, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) dan lulus 

mendapatkan gelar sarjana pada tahun 2021. 

 

 

 

 


