
 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Foto Wawancara 

 

Kepala Devisi Umum dan Pemasaran Madiun Umbul Square 

 

 

Kepala Sub Devisi Pemasaran Madiun Umbul Square 

 

 

Ibu Yanti pengunjung pagi Madiun Umbul Square 



 

 

 

Ibu Dina pengunjung pagi Madiun Umbul Square 

 

 

Ibu Istimi pengunjung pagi Madiun Umbul Square 

 

 

Ibu Fitri pengunjung pagi Madiun Umbul Square 



 

 

 

Ibu Ayu pengunjung pagi Madiun Umbul Square 

 

 

Novi Susanto pengunjung malam Madiun Umbul Square 

 

 

Aziz Himawan pengunjung malam Madiun Umbul Square 



 

 

 

Eko Setiawan pengunjung malam Madiun Umbul Square 

 

 

Satrio Herlambang pengunjung malam Madiun Umbul Square 

 

 

Irza pengunjung malam Madiun Umbul Square 



 

 

 

Ibu Tantri pihak yang melakukan MOU dengan Madiun Umbul Square 

 

 

 

Bapak Gunadi yang melakukan MOU dengan Madiun Umbul Square 

 

 

 

 

 



 

 

Pedoman Wawancara dengan Pihak Madiun Umbul Square 

 

A. Identitas Informan 

Nama  : 

Jenis Kelamin : 

Usia  : 

Jabatan  : 

B. Pertanyaan  

1. Bagaimana strategi komunikasi pemasaran yang diterapkan dalam 

membidik wisatwan domestik? 

2. Siapa saja yang menjadi target komunikasi pemasaran? 

3. Media iklan apa saja yang digunakan dalam membidik wisatawan domestik? 

4. Apa saja kegiatan promosi yang dilakukan dalam membidik wisatawan 

domestik? 

5. Bagaimana hubungan masyarakat dalam membidik wisatawan domestik? 

6. Bagaimana kegiatan penjualan personal dalam membidik wisatawan 

domestik? 

7. Bagaimana kegiatan pemasaran langsung yang dilakukan dalam membidik 

wisatawan domestik? 

8. Strategi komunikasi pemasaran mana yang paling efektif untuk membidik 

wisatawan domestik? 

9. Apa saja faktor penghambat dalam melakukan komunikasi pemasaran? 

 

 

 



 

 

Pedoman Wawancara dengan Pihak yang Melakukan MOU 

 

A. Identitas Informan 

Nama  : 

Jenis Kelamin : 

Usia  : 

Jabatan  : 

B. Pertanyaan  

1. Darimana mendapatkan informasi tentang wisata Madiun Umbul Square? 

2. Apakah pernah tahu tentang acara-acara yang diselenggarakan di Madiun 

Umbul Square? 

3. Kenapa tertarik melakukan MOU dengan pihak Madiun Umbul Square? 

4. Keuntungan apa yang didapatkan setelah melakukan MOU? 

5. Kapan melakukan MOU? Berakhir sampai kapan? 

6. Berapa kali melakukan kunjungan ke Madiun Umbul Square? Membawa 

berapa rombongan? 

7. Kenapa tidak memilih tempat wisata lain yang berada di Madiun kota 

maupun di sekitaran karisidenan Madiun untuk dikunjungi? 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pedoman Wawancara dengan Pengunjung Madiun Umbul Square 

 

A. Identitas Informan 

Nama  : 

Jenis Kelamin : 

Usia  : 

Pekerjaan : 

B. Pertanyaan 

1. Berapa kali melakukan kunjungan ke Madiun Umbul Square? 

Bagaimana perbedaan Umbul dulu dan sekarang? 

No Nama Pekerjaan Jawaban 

1.  

Dina 

Kepala Yayasan 

(RA Darussalam, Bendo, 

Magetan) 

Kesini sudah 2x, 2 tahun ini, 

perbedaan Umbul dulu dengan 

sekarang lebih banyak kemajuan, 

sekarang wahananya lebih banyak. 

2.  

 

Ayu 

 

Guru 

(KB Annisa, Mojomanis, 

Kladungan, Ngawi) 

Sekali, kalau pengalaman pribadi 

saya dulu sewaktu TK juga kesini, 

ini permainannya sudah banyak . 

Dulu cuma binatang –bintang. 

Zaman saya kolam renang belum 

ada, dulu cuma ada jungkitan dan 

ayunan. 

3. Yanti Kepala Sekolah 

(PAUD Tiara Ramadani 

Caruban) 

Baru pertama kali, kalau pribadi 

dulu pernah tapi dulu belum 

dibangun jadi masih yang lama. 

Dulu masih kolam renang saja 

sama hewan-hewan terus 

tempatnya kotor, sekarang 

permainannya lengkap juga bersih. 

4. Istimi Kepala Sekolah 

(TK Dharma Wanita 

Gereh 4, Ngawi) 

2x yaitu tahun lalu, dan tahun ini, 

perbedaannya sekarang lebih 

bagus, lebih nyaman lebih indah. 

5.  

 

 

 

Baru sekali ini, dulu pernah ngajak 

murid saya yang di 1 nya yang 



 

 

 

Fitri 

Guru 

(TK ABA 2, Mejayan) 

bukan  di TK ABA ini. 

Perbedaannya pesat, kalau dulu 

tidak ada permainan-permainan 

seperti ini, dulu paling cuma 

hewannya itu cuma monyet saja, 

dulu kalau orang kesini bilangnya 

madakne rupo. Tapi kalau sekarang 

sudah banyak wahana-wahannya 

6.  

 

Novi 

 

Swasta 

(mewakili komunitas 

photography) 

Kalau kunjungan kita asli rutinan 

sebulan 4x, tetapi kalau keseharian 

terkadang  seminggu bisa 3x  

mungkin sampai 4x. 

Untuk perbedaan dulu dan 

sekarang, lebih maju yang sekarang 

dari segi fasilitas lebih enak yang 

sekarang. 

7.  

Aziz 

 

Montir 

 

Seminggu 3x dan pasti malam. 

Perbedaannya dulu masih biasa 

sekarang sudah luar biasa. 

8. Eko Pegawai 1x ini. Belum tau perbedaannya. 

9.  

 

 

Satrio 

 

 

 

Pelajar 

Kalau malam  baru 2x ini, kadang 

itu juga pagi, tapi pagi waktu itu 

tempatnya belum seperti gini. 

Beda banget, tempat mainan-

mainan anak-anak ini, dulu kan ga 

ada, cuma flaying fox terus ada 

kolam di tengah itu ada gubuk 

ditengah itu, dulu juga hewannya 

dikit sekarang makin nambah 

10.  

 

Irza 

 

 

Pelajar 

5x setelah jadi Square adanya 

wisata malam, dulu pernah datang  

tapi pagi.  

Bedanya kalau dulu belum ada 

lampion nya, sekarang banyak 

kursi-kursi, lebih enak. 

 

2.  Dari mana mendapatkan informasi tentang tempat wisata ini? 

No Nama Pekerjaan Jawaban 

1. Dina Kepala Yayasan 

(RA Darussalam, Bendo, 

Dari temen-temen, kalau RA kan ada 

KOPJA ada IGRA itu ikatan guru-



 

 

Magetan) gutu RA, dapatnya dari situ. 

2. Ayu Guru 

(KB Annisa, Mojomanis, 

Kladungan, Ngawi) 

Ada sales marketing yang keliling ke 

lembaga lembaga, ini kumpulnya di 

kecamatan waktu guru guru ada pleno 

HIMPAUDI salesnya kumpul disitu 

jadi sekalian dijelaskan tau semua 

3. Yanti Kepala Sekolah 

(PAUD Tiara Ramadani 

Caruban) 

Dulu IGTKI dan HIMPAUDI 

Mejayan pernah kesini, jadi untuk 

perpisahan ya merencanakan kesini 

4. Istimi Kepala Sekolah 

(TK Dharma Wanita 

Gereh 4, Ngawi) 

Kemarin ada brosur, brosur datang 

dari kumpulan IGTKI.  

5. Fitri Guru 

(TK ABA 2 Mejayan) 

Dari sini itu ke IGTKI memberikan 

brosur 

6. Novi Swasta 

(mewakili komunitas 

photography) 

Kalau informasi kebetulan anggota 

kita ada yang rumahnya deket dari 

sini, dan awalnya kita cek, suasana 

seperti apa, dan kebetulan cocok. 

 

7. Aziz Montir 

 

Dari kakak saya, karena sudah di 

bangun menjadi lebih baik bagus. 

Kakak mengerjakan proyek disini 

8. Eko Pegawai Dari mbaknyanya yang duduk 

disamping saya ini 

9. Satrio Pelajar Tau sendiri mbak,  soalnya waktu itu 

juga pernah kemah disini kan disini 

dulu buat kemah juga bisa, dulu SMP 

tahun 2012. Kalau jadi Square kyag 

gini baru tahu kemaren dari temen 

saya 

10. Irza Pelajar Dari temen, temen yang sudah pernah 

main ke sini 

 

3. Kenapa memilih tempat wisata ini untuk dikunjungi? 

No Nama Pekerjaan Jawaban 

1. Dina Kepala Yayasan 

(RA Darussalam, Bendo, 

Magetan) 

Yang jelas dekat, wahananya 

dengan yang di lain juga ga kalah, 

yang penting kita anak-anaknya, 

kalau terlalu jauh kasihan anak-



 

 

anaknya, selain dekat harga juga 

terjangkau, yang penting anak-anak 

seneng orang tua ikut. 

2. Ayu Guru 

(KB Annisa, Mojomanis, 

Kladungan, Ngawi) 

Paud usia masih KB (Kelompok 

Bermain) jadi ambil yang deket 

kalau jauh nanti kasihan anak-anak 

belum main wahana sudah capek 

karena perjalanan, ongkosnya yang 

terjangkau. Ini ambil harga paket 

jadi lebih murah 

3. Yanti Kepala Sekolah 

(PAUD Tiara Ramadani 

Caruban) 

Alasannya dekat, murah biayanya, 

serta bagus 

4. Istimi Kepala Sekolah 

(TK Dharma Wanita 

Gereh 4, Ngawi) 

Tempatnya strategis dan sekarang 

anak tidak perlu jauh, otomatis 

disini yang dekat ada mainan, ada 

hewan, kolam renangnya ada. 

Harganya standart, Cuma kemarin 

saya tidak konfirmasi dulu, jadi 

masuknya bayar, tahun lalu kalau 

sudah konfirmasi ga bayar. 

5. Fitri Guru 

(TK ABA 2 Mejayan) 

Dekat, murah meriah, ada wahana-

wahananya. Ini pakai paket 

6. Novi Swasta 

(mewakili komunitas 

photography) 

Kita memilih tempat ini kebetulan 

kita sempet pamit kepada pihak 

pengelola dari tempat ini, dan 

kebetulan diizinkan ya sampai 

sekarang kita mengadakan even 

disini sampai sekarang kita cocok 

di tempat ini 

7. Aziz Montir 

 

Enak saja, buat ngopi, lihat 

pemandangan, foto-foto. Harganya 

miring dengan yang lain-lainnya 

8. Eko Pegawai Katanya beda, kalau saya pertama 

kali kesini ya bagus 

9. Satrio Pelajar Karena tenang, tapi kebun 

binatangnya dikasih penerangan, 

jangan gelap seperti itu, tempat 



 

 

strategis dan harga tiketnya 

terjangkau 

10. Irza Pelajar Pengen menikmati suasananya, 

karena ada wifinya , juga deket. 

 

4. Apakah pernah tahu tentang acara-acara yang diselenggarakan di 

Madiun Umbul Square? 

No Nama Pekerjaan Jawaban 

1. Dina Kepala Yayasan 

(RA Darussalam, 

Bendo, Magetan) 

Kalau saya belum tahu 

2. Ayu Guru 

(KB Annisa, 

Mojomanis, 

Kladungan, Ngawi) 

 Belum tahu 

3. Yanti Kepala Sekolah 

(PAUD Tiara 

Ramadani Caruban) 

Pernah, ada perpisahan, lomba 

nyayi, ada ipsi itu saya pernah 

lihat. 

4. Istimi Kepala Sekolah 

(TK Dharma Wanita 

Gereh 4, Ngawi) 

Tidak tahu 

5. Fitri Guru 

(TK ABA 2 Mejayan) 

Pernah, dulu pernah mengikuti 

lomba drumband disini 

6. Novi Swasta 

(mewakili komunitas 

photography) 

Kalau acara setahu saya kalau 

setiap minggu pagi itu ada 

semacam pentas seni dari 

organisasi pencak silat 

7. Aziz Montir 

 

Pernah 1x ada acara honda matic 

beat, kebetulan pas saya kesini ada 

acara 

8. Eko Pegawai Belum pernah  

9. Satrio Pelajar Tidak tahu 

10. Irza Pelajar Orkes dangdut, pernah lihat tahun 

2015 lalu 

 


