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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki

17.508 pulau dengan panjang garis pantai 81.000 km, memiliki potensi

sumberdaya pesisir dan lautan yang sangat besar. Besarnya potensi sumberdaya

kelautan Indonesia tersebut, sangat strategis untulk dikembangkan dalam bidang

wisata demi membangun perekonomian darn menunjang kesejahteraan

masyarakat yang mengacu pada semangat otonomi daerah dan kemandirian

masyarakat lokal. Pembangunan wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan

merupakan kebijakan penting.

Kebijakan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa wilayah pesisir dan

laut secara ekologis dan ekonomis sangat potensial untuk dikembangkan dan

dimanfaatkan demi untuk kesejahteraan masyarakat. Meskipun pemerintah telah

melakukan berbagai upaya untuk mendorong pemanfaatan sumberdaya pesisir dan

laut secara berkelanjutan, namun pola pemanfaatan yang sifatnya merusak dan

mengancam kelestarian sumberdaya pesisir dan laut masih saja terus berlangsung.

Hal ini disebabkan oleh Kebutuhan hidup seseorang yang semakin lama semakin

tinggi. Pengembangan ekonomi wisata (ekowisata) merupakan salah satu

alternatif pembangunan yang dapat membantu mengatasi masalah tersebut Salah

satu dari sumber yang mendapat perhatian di wilayah pesisir adalah ekosistem

mangrove.
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Fungsi hutan mangrove sebagai tempat penampung sedimen, sehingga

hutan mangrove merupakan ekosistem dengan tingkat yang tinggi dengan

berbagal macam fungsi ekonomi, sosial, dan ungan yang penting. Salah satu

fungsi sosial hutan mangrove adalah berfungsi sebagal tujuan wisata.

Pemanfaatan ekosistem mangrove untuk konsep wisata ekowisata sejalan dengan

pergeseran minat wisatawan dari old tourisem yaitu wisatawan yang hanya datang

melakukan wisata saja tanpa ada unsur pendidikan dan konservasi menjadi new

tourism yaitu wisatawan yang datang untuk melakukan wisata yang di dalamnya

ada unsure pendidikan dan konservasi. Untuk mengelola dan mencari daerah

tujuan ekowisata yang spesifik alami dan kaya akarn keanekaragaman hayati serta

dapat melestarikan lingkungan hidup.

Letak geografis Surabaya boleh dikatakan merupakan sebuah kota yang

berbatasan langsung dengan beberapa pantai. Namun, akses yang mudah

dijangkau bukan merupakan satu-satunya faktor yang menjadikan Surabaya

sebagai pilihan lokasi wisata. Jenis wisata yang ditawarkan maupun kondisi alam

dan lingkungan obyek wisata juga mempengaruhi keinginan wisatawan untuk

mengunjungi berbagai obyek wisata di Surabaya. Terdapat dua faktor yang

mempengaruhi kedatangan wisatawan pada suatu obyek wisata, yang pertama

adalah faktor irrasional (dorongan bawah sadar) yang meliputi lingkup pergaulan

dan ikatan keluarga, tingkah laku seseorang. pengaguman pribadi, perasaan-

perasaan keagamaan, hubungan masyarakat dan promosi pariwisata, iklan dan

penyebaran serta kondisi ekonomi pendapatan dan biaya. Sedangkan faktor yang
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kedua merupakan faktor rasional, meliputi sumber-sumber wisata, fasilitas wisata,

kondisi lingkungan, susunan kependudukan, situasi politik dan keadaan geografis

Menurut beberapa pengamat pariwisata mengatakan bahwa perkembangan

dunia pariwisata saat ini mulai banyak yang meninggalkan konsep pariwisata

konvensional, meskipun tidak murni seratus persen dan konsep pariwisata saat ini

banyak yang mengarah pada lingkungan , dimana keaslian potensi kekayaan alam

dan peran serta masyarakat setempat sangat dibutuhkan. Indonesia yang

merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan alam yang berlimpah ruah,

bahkan perananannya yang sangat penting bagi pengembangan kepariwisataan

terutama wisata alam Salah satu obyek wisata yang memiliki potensi untuk

dikembangkan lebih lanjut saat ini adalah kawasan Ekowisata Mangrove

Wonorejo Surabaya.

Selain itu, kondisi alam yang tenang dan asri dengan pemandangan hutan

mangrove yang menyegarkan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan

untuk datang berkunjung. tersebut ditunjang dengan fasilitas yang disediakan oleh

pihak pengelola antara lain seperti lahan parkir, loket pembayaran, dermaga,

warung, toilet umum, musholla, gazebo dan lain-lain. Keterbatasan tempat

rekreasi yang berbasis lingkungan ekowisata yang ada di Surabaya merupakan

salah satu alasan mengapa pemerintah kota membangun Ekowisata Mangrove

Wonorejo Surabaya yang di kelola oleh masyarakat Wonorejo sendiri.

Kepariwisataan di Jawa timur terus dikembangkan dan diharapkan mampu

meningkatkan perekonomian daerah. Segala upaya ditempuh dalam mengenalkan

dan memperkuat posisi Jawa Timur dalam pariwisata Indonesia. Surabaya salah
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satu kota yang terletak di Indonesia bagian barat dan termasuk memiliki tempat

pariwisata. Bahwa pariwisata di Indonesia ada wisata tentang alam yang berada di

gunung dan hutan, namun dalam hal Ekowisata Mangrove termasuk wisata alam

yang mempunyai Hutan Bakau dan memiliki manfaat bagi alam dan manusianya.

Surabaya menjadi pusat pariwisata untuk wisata alam, sehingga tidak

menjadi kota singgah saja dan menjadi kota pariwisata yang cukup besar. Wisata

di surabaya hanya terdapat di wisata kuliner, wisata belanja, dan wisata religi.

Juga banyak gedung-gedung tua di surabaya yang menjadi pusat untuk kegiatan

event pariwisata baik nasional maupun internasional yang diselenggarakan oleh

dinas pariwisata provinsi maupun dinas pariwisata kota dan daerah sendiri. Pada

hakekatnya setiap ekosistem dengan segala isinya (sumber daya alam fisik dan

hayatinya) merupakan atraksi wisata yang dapat dikembangkan dan menjadi objek

wisata alam.

Sebab wisata alam banyak dibuka dan banyak akan menghasilkan lapangan

perkerjaan bagi masyarakat. Fungsi hutan bakau merupakan salah satu bagian

sumberdaya alam, keberdaan hutan bakau di pesisir pantai mempunyai fungsi

sosial ekonomi dan bio-ekologis bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup

lainnya. Wisata alam mungkin baru saja dikenal oleh wisatawan yang selama ini

hanya berbentuk rekreasi, namun saat ini semakin dinikmati wisatawan setelah

dibukanya Ekowisata. Keberadaan Objek Wisata pasti memberikan dampak

positif dan negatif terhadap masyarakat di sekitar objek wisata Mangrove.

Ekowisata mangrove di wonorejo yang berfungsi banyak dan menyimpan ragam

potensi memiliki peluang pengembangan yang cerah yang memerlukan dukungan
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dari berbagai pihak terkait, terlebih dari masyarakat wonorejo. Sikap Masyarakat

yang merupakan tanggapan mereka terhadap aspek kebersihan, keindahan,

kenyamanan lingkungan dan keramahtamahan pengelola ekowisata.

Bentuk dukungan dari masyarakat di sekitar objek ekowisata mangrove

dapat dilihat dari tingkat mereka dalam pengembangan ekowisata tersebut. sikap

mereka yang tercermin dari tingkat atau derajat pemenuhan kepentingan mereka

dalam sistem ekowisata mangrove. sikap merupakan bagian dari unsur kognitif

yang melatarbelakangi masyarakat untuk terlibat atau tidak dalam pengembangan

ekowisata mangrove. Pengetahuan masyarakat yang benar mengenai ekowisata

mangrove diperlukan dalam rangka membangun sikap yang positif untuk

keberlanjutan pengembangan ekowisata dimaksud. Untuk alasan ini, maka

penelitian tentang pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap pengembangan

ekowisata mangrove Wonorejo perlu untuk dilakukan guna mengetahui

Pengetahuan & Sikap Warga Wonorejo yang Terlibat Secara Langsung Dengan

Objek Wisata Mangrove Wonorejo Surabaya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengetahuan dan sikap warga wonorejo yang terlibat langsung

dengan objek wisata mangrove?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan Pengetahuan dan sikap warga wonorejo terhadap

ekowisata mangrove di Wonorejo
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1.3.1 Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Bagi penulis

Peneliti dapat mengetahui dan mengerti secara keseluruhan tentang

pengetahuan sikap warga yang terlibat secara langsung dengan objek

wisata mangrove terhadap ekowisata sehingga peneliti dapat

menjabarkan tentang pengembangan ekowisata mangrove wonorejo dan

beserta perilaku masyarakat terhadap ekowisata.

b. Bagi pembaca

Sebagai sumber informasi yang menyangkut pengetahuan dan sikap

warga terhadap objek wisata mangrove. Diharapkan dapat memberikan

sebuah informasi bagaimana pengembangan ekowisata dan melihat

perilaku masyarakat terhadap ekowisata sebagai referensi pembaca.

c. Bagi objek penelitian

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak

objek penelitian terkait dengan pengetahuan dan sikap warga wonorejo

terhadap ekowisata mangrove

d. Bagi DIII Kepariwisataan /Bina Wisata

Diharapkan mampu menjadi referensi atau acuan untuk DIII

Kepariwisataan dalam pembelajaran selama perkuliahan agar

mengetahui tentang ekowisata.
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1.4 Kerangka Pemikiran

Untuk memperjelas jalannya pemikiran dalam penelitian yang dilakukan

oleh peneliti, maka akan dijelaskan melalui sebuah gambar kerangka penelitian

sebagai berikut :

Ekowisata Mangrove
Wonorejo Surabaya

Pengetahuan & sikap warga
Wonorejo yang terlibat

langsung terhadap
Ekowisata
Mangrove

Pengetahuan

Pengetahuan warga tentang
Ekowisata Mangrove

Sikap

Perilaku

Melestarikan dan Menjaga Ekowisata Mangrove dan
menjadikan Wisata Alternatif di Surabaya
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Ekowisata

Istilah ekowisata  yang pertama kali di perkenalkan oleh "The Ecotourism

Society (1990).Dalam bahasa Indonesia istilah ecotourism diterjemahkan menjadi

“Ekowisata”, yaitu sejenis pariwisata yang berwawasan lingkungan. Maksudnya,

melalui aktiitas yang berkaitan dengan alam, wisatawan diajak melihat alam dari

dekat, menikmati keaslian alam dan lingkungannya sehingga membuatnya

tergugah untuk mencintai alam. Semuanya ini sering disebut dengan istilah Back-

To-Nature. Ekowisata adalah wisata berbasis alam yang berkaitan dengan

pendidikan dan pemahaman lingkungan alam dan dikelola dengan prinsip

berkelanjutan(konservasi). Ekowisata adalah wisata alam asli yang

bertanggungjawab menghormati dan melestarikan lingkungan dan meningkatkan

kesejahteraan penduduk setempat.

Ekowisata merupakan suatu bentuk wisata yang sangat erat dengan prinsip

konservasi. Dengan demikian ekowisata sangat tepat diberdaya gunakan dalam

mempertahankan keutuhan dan keaslian ekosistem diareal yang masih alami.

Batasan ekowisata memiliki ciri khusus dan berbeda dengan batasan tentang

pariwisata yang biasa kita kenal. Dalam hal ini kita dapat membedakannnya

sebagai berikut:

1. Objek dan atraksi wisata

Baik obyek maupun atraksi yang dilihat adalah yang berkaitan dengan alam

atau lingkungan, termasuk di dalamnya alam, flora dan fauna, sosial dan ekonomi,

dari budaya masyarakat di sekitar proye yang memiliki unsur-unsur keaslian,

langka, keunikan, dan mengagumkan.
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2. Keikutsertaan wisatawan

Keikutsertaan seorang wisatawan berkaitan keingintahuan (curiousity),

pendidikan (education), kesenangan (hobby), dan penelitian (research) tentang

sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan sekitar.

3. Keterlibatan penduduk setempat

Adanya keterlibatan penduduk setempat, seperti penyediaan penginapan,

barang/kebutuhan, memberikan pelayanan, tanggungjawab memelihara

lingkungan, atau bertindak sebagai instruktur atau pemandu.

4. Kemakmuran masyarakat setempat

Proyek pengembangan ekowisata harus dapat meningkatkan kemakmuran

masyarakat di sekitar.

5. Kelestarian lingkungan

Proyek pengembangan ekowisata harus sekaligus dapat melestarikan

lingkungan, mencegah pencemaran seni dan budaya, menghindari timbulnya

gejolak sosial, dan memlihara kenyamanan dan keamanan.

Berbeda dengan pariwisata yang biasa kita kenal, ekowisata dalam

penyelenggaraannya tidak menuntut tersedianya fasilitas akomodasi yang modern

atau glamour yang dilengkapi dengan peralatan yang serba mewah atau bangunan

artifisial yang berlebihan.

Pada dasarnya, ekowisata dalam penyelenggaraannya dilakukan dengan

kesederhanaan, memelihara keaslian alam dan lingkungan, memelihara keaslian

seni dan budaya, adat-istiadat, kebiasaan hidup (the way of life), menciptakan

ketenangan, kesunyian, memelihara flora dan fauna, serta terpeliharanya
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lingkungan hidup sehingga tercipta keseimbangan antara kehidupan manusia

dengan alam sekitarnya. Ekowisata tidak melakukan ekploitasi alam namun hanya

menggunakan jasa alam dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan

fisik dan psikologi wisatawan.Bahkan dalam berbagai aspek ekowisata adalah

pariwisata yang mengarah pada metatourism.Ekowisata bukan menjual destinasi

tapi menjual filosofi sehingga ekowisata tidak mengenal kejenuhan pasar

pariwisata.

Pengertian ekowisata mengalami perkembangan dari waktu-kewaktu.

Namun tujuan sebenarnya dari ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang

bertanggung jawab terhadap kelestarian area yang masih alami (natural area),

memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budidaya bagi

masyarakat setempat.

Pengertian Pengetahuan Menurut Para Ahli

Berikut ini merupakan beberapa pengertian pengetahuan (knowledge)

menurut ahli atau pakar sebagai berikut :.

1. Menurut pendapat Gordon (1994 : 57) pengertian pengetahuan adalah struktur

organisasi pengetahuan yang biasanya merupakan suatu fakta prosedur dimana

jika dilakukan akan memenuhi kinerja yang mungkin.

2. Menurut pendapat Nadler (1986 : .62) pengertian pengetahuan adalah proses

belajar manusia mengenai kebenaran atau jalan yang benar secara mudahnya

mengetahui apa yang harus diketahui untuk dilakukan. Lebih lanjut Gordon (1994

: 50) menyimpulkan bahwa pengetahuan (knowledge) merupakan dasar kebenaran

atau fakta yang harus diketahui dan diterapkan dalam pekerjaan
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Menurut pendapat Kraiger (1993 : 28) pada dasarnya pengetahuan (knowledge)

dapat dibagi menjadi dua bagian yang saling berhubungan, yaitu:

1. Theoritical Knowledge

Pengetahuan dasar yang dimiliki karyawan seperti prosedur bekerja, moto

dan misi perusahaan serta tugas dan tanggung jawab, informasi-informasi

lainnya yang diperlukan dan yang diperoleh baik secara formal (sekolah,

universitas) maupun dari non formal (pengalaman-pengalaman)

2. Practical Knowledge

Pengetahuan yang diberikan kepada karyawan dengan tujuan untuk

memahami bagaimana dan kapan karyawan bersikap dan bertindak dalam

menghadapi berbagai masalah dan penerapan prosedur kerja berdasarkan

dari pengetahuan secara teori maupun dari pengalaman-pengalaman yang

terjadi.

Pengertian Sikap

Sikap manusia, atau untuk singkatnya kita sebut sikap, telah didefinisikan

dalam berbagai versi oleh para ahli. Berkowitz bahkan menemukan adanya lebih

dari tiga puluh definisi sikap. Puluhan definisi dan pengertian itu pada umumnya

dapat dimasukkan ke dalam salah satu diantara tiga kerangka pemikiran.

Sikap Merupakan konsep yang banyak didefinisikan dalam psikologi sosial.

Ada yang menganggap bahwa sikap hanya sejenis motif sosiogenis yang

diperoleh melalui proses belajar (Sherif dan Sherif, 1956: 498). Ada pula yang

melihat sikap sebagai kesiapan saraf (mental settings sebelum memberikan

respon. Pada tahun 1928 Thustone mendefenisikan sikap sebagai jumlah seluruh
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kecenderungan dan perasaan, kecurigaan,dan prasangka pada pemahaman yang

mendetail, ide-ide, rasa takut, ancaman, dan keyakinan tentang sesuatu hal khusus

konsep yang Kemudian pada tahun 1931 disederhanakannya menjadi sikap adalah

menyukai atau menolak suatu objek.

Sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap objek, orang atau peristiwa.Hal

ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Sikap mungkin dihasilkan

dari perilaku tetapi sikap tidak sama dengan perilaku.

Menurut Fishbein dalam Ali (2006:141) “Sikap adalah predisposisi

emosional yang dipelajari untuk merespons secara konsisten terhadap suatu

objek”. Sedangkan menurut Secord dan Backman dalam Saifuddin Azwar

(2012:88) “Sikap adalah keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi),

pemikiran (kognitif), dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu

aspek di lingkungan sekitarnya”.

Menurut Randi dalam Imam (2011:32) mengungkapkan bahwa “Sikap

merupakan sebuah evaluasi umum yang dibuat manusia terhadap dirinya sendiri

atau orang lain atas reaksi atau respon terhadap stimulus (objek) yang

menimbulkan perasaan yang disertai dengan tindakan yang sesuai dengan

objeknya”.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian dan

penulisan tugas akhir ini metode yang digunakan metode penelitian deskriptif.
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Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan

atau menggambarkan atau melukiskan fenomena yang diteliti dengan sistematis

factual dan akurat

Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif.

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah,

(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis

data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan

makna dari generalisasi.

1.5.1 Batasan Konsep
1. Pengetahuan

Dalam diri kita telah di anugrahi sebuah pemikiran yang lahir atau

pemikiran yang muncul dari dalam jiwa, pemikiran tersebut seringkali muncul

disebabkan oleh hasil dari proses mencari tahu

Dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dari tidak dapat menjadi dapat. Dalam

proses mencari tahu ini mencakup berbagai metode dan konsep-konsep, baik

melalui proses pendidikan maupun melalui pengalaman. Proses tersebut seringkali

disebut dengan pengetahuan.

Selain itu Pudjawidjana mengartikan pengetahuan sebagai suatu reaksi yang

ada pada manusia dengan segala rangsangan yang terjadi pada alat indranya untuk

melakukan pengindraan jauh pada objek tertentu.

2. Sikap
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Sikap atau yang dikenal sebagai attitude, merupakan hal utama yang paling

terlihat berbeda di setiap masing-masing individu ataupun 14elati. Tak jarang

setiap 14elati memiliki ciri khas sikapnya masing-masing, sebagai Negara yang

mengadopsi budaya timur Indonesia dikenal sebagai warga Negara yang memiliki

sikap ramah serta sopan dan juga santun.

Menurut ahli Sri Utami sikap ataupun attitude memiliki beberapa poin

penting yang harus dijabarkan. Diantaranya adalah sikap berorientasi pada respon,

dimana sikap merupakan bentuk dari sebuah perasaan yakni perasaan yang

mendukung atau memihak (favourable) maupun perasaan yang tidak mendukung

pada sebuah objek.

3. Objek wisata

Pengertian obyek dan daya tarik wisata menurut Marpaung (2002:78)

adalah suatu bentukan dari aktifitas dan fasilitas yang berhubungan, yang dapat

menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk 14elati ke suatu daerah atau

tempat tertentu. Obyek dan daya tarik wisata sangat erat hubungannya dengan

travel motivation dan travel fashion, karena wisatawan ingin mengunjungi serta

mendapatkan suatu pengalaman tertentu dalam kunjungannya.

Menurut UU RI No 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, dinyatakan

bahwa obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran

wisata baik itu pembangunan obyek dan daya tarik wisata, yang dilakukan dengan

cara mengusahakan, mengelola dan membuat obyek-obyek baru sebagai obyek

dan daya tarik wisata. Dalam undang-undang di atas, yang termasuk obyek dan

daya tarik wisata terdiri dari :
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1. Objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud

keadaan alam serta flora dan fauna, seperti : pemandangan alam, panorama indah,

hutan rimba dengan tumbuhan hutan tropis serta binatang-binatang langka.

2. Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum,

peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, pertanian (wisata agro),

wisata tirta (air), wisata petualangan, taman rekreasi, dan tempat hiburan lainnya.

1.5.2 Teknik Penentuan Lokasi

Dalam penentuan lapangan penelitian, cara terbaik yang harus dilakukan

adalah dengan cara mempertimbangkan teori substansif. Dimana peneliti harus

pergi dan menjajah untuk melihat apakah ada kesesuaian kenyataan yang ada di

lapangan (Moleong, 2014:80). Dalam penelitian ini peneliti memilih Ekowisata

yang berada di kota Surabaya Jawa Timur sebagai objek penelitiannya dengan

beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Objek yang diteliti adalah objek wisata alam yaitu ekowisata

mangrove yang menarik untuk di teliti dimana dalam ekowisata kita

belajar untuk melestarikan alam

2. Objek yang diteliti menjadi daya tarik wisatawan untuk 15elati ke

ekowisata mangrove

3. Objek yang di teliti letaknya sangat strategis yaitu di kota Surabaya

tepatnya daerah wonorejo

1.5.3 Teknik Penentuan Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi

tentang situasi dan kondisi latar penelitian, jadi ia harus mempunyai banyak
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pengalaman tentang latar penelitian (Moleong, 2011:132). Pemanfaatan informan

bagi peneliti ialah agar dalam waktu yang 16elative singkat banyak informasi

yang terjangkau, jadi sebagai internal sampling, karena informan dimanfaatkan

untuk berbicara bertukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang

ditemukan dari subjek lainnya.

Peneliti menggunakan informan sebagai subjek informasi untuk

mendapatkan data. Informan sendiri dalam hal ini adalah seseorang yang

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar

penelitian (Moleong, 2014:90). Informan dalam hal ini dimanfaatkan untuk

kebutuhan kelengkapan dan kedalaman data untuk mendukung data-data yang

diperoleh oleh peneliti. Dalam hal ini seorang informan harus memenuhi syarat

sebagai berikut:

1. Seorang informan harus mempunyai pengetahuan dan informasi yang

jelas dan mendalam tentang perilaku remaja terhadap ekowisata

2. Seorang informan harus mempunyai sifat yang jujur dalam

memberikan informasi demi kepastian data yang di dapatkan oleh

peneliti.

3. Seorang informan merupakan pihak yang sudah lama berkontribusi

dalam objek yang akan di teliti oleh peneliti.

4. Seorang informan yang merupakan anggota dari beberapa staff atau

warga wonorejo yang terlibat langsung objek wisata mangrove terkait

yang dapat memberikan informasi mengenai data yang dibutuhkan

oleh peneliti.
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1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam proses

penelitiannya adalah:

1. Observasi

Observasi dalam hal ini adalah pengamatan secara sistematis terhadap gejala-

gejala yang tampak pada lokasi objek penelitian. Dimana nantinya peneliti akan

melakukan pengamatan dan pencatatan pada objek wisata secara langsung untuk

mendapatkan data dari penelitian yang dilakukan. Observasi yang akan dilakukan

oleh peneliti ialah observasi non partisipan dimana peneliti akan melakukan

pengamatan diluar objek yang akan diteliti dan tidak sepenuhnya melebur dengan

objek penelitian. Observasi ini biasa digunakan untuk mengamati kondisi alam,

cuaca, iklim, perilaku, tradisi, proses upacara dan sebagainya (Moleong,

2014:127)

Pengertian Observasi Menurut Para Ahli

Selain pengertian observasi secara umum, para ahli dan pakar memiliki

pandangan dan pendapat yang berbeda beda dalam mendefinisikan apa itu

observasi. Untuk lebih jelasnya, berikut ini pengertian observasi menurut para ahli

secara lengkap,

Sutrisno Hadi :

Pengertian observasi adalah sebuah proses yang sangat

kompleks yang terdiri dari berbagai macam proses baik proses biologis
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maupun proses psikologis yang lebih mementingkan proses-proses

ingatan dan pengamatan.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah di ekowisata

mangrove karena mangrove atau bakau adalah spesies tanaman yang

hidup di antara batas pasang dan surut sebuah kawasan pesisir. Di

pantai timur Surabaya ini, lebih dari setengah jenis bakau yang ada di

Indonesia tumbuh subur di sana. Objek wisata ini berada di Jalan Raya

Wonorejo No.1, Rungkut, Surabaya

2. Wawancara

Wawancara dalam hal ini adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu

dan dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak pewawancara yang berperan

sebagai penanya yaitu peneliti yang melakukan penelitian dan pihak

yang diwawancarai yang berperan sebagai penjawab atau yang

memberikan jawaban atas pertanyaarn yang telah diberikan (Moleong,

2014:135). Dalam wawancara ini, peneliti akan melakukan wawancara

tak terstruktur. Wawancara tak terstruktur yaitu wawancara dengan

menggunakan pedoman wawancara dengan jenis pertanyaan terbuka-

tertutup (open-ended question) yang dilakukan secara mendalam

(indepth-interviewing), peneliti menggunakan wawancara ini karena

sasaran responden yang dipilih terdiri atas beberapa sifat yang khas

yang dimana biasanya mereka mengetahui lebih dalam mengenai
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informasi objek wisata yang diperlukan oleh peneliti (Moleong,

2014:138)

3. Penggunaan Bahan Dokumen Dokumen sendiri dalam hal ini adalah setiap

data tertulis maupun film yang dapat dimanfaatkan peneliti dalam melakukan

penelitiannya (Moleong, 2002:161). Dokumen yang akan digunakan oleh peneliti

juga merupakan dokumen eksternal yang dimana data yang dihasilkan berasal dari

majalah, maupun berita yang diterbitkan oleh media massa. Dokumen lain yang

dimanfaatkan oleh peneliti dapat berasal dari Lembaga Pemerintahan terkait yang

mempunyai dokumen mengenai objek wisata yang akan diteliti. Selain itu

dokumen juga dapat diperoleh melalui literature yang mendukung objek

penelitian.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan, dan dokumentasi

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2010:244) Dalam

penelitian ini peneliti menggunaan teknik analisis data kualitatif Analisis data

kualitatif menurut Bogdan&Biklen (Moleong, 2011:248) adalah upaya yang

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan
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memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain Di pihak lain, Analisis

Data Kualitatif (Seidel, 1998), dalam Moleong (2011:248), prosesnya berjalan

sebagai berikut:

 Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu

diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

 Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan,

mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya.

 Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai

makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan,

dan membuat temuan-temuan umum.

Selanjutnya menurut Janice McDury (Collaborative Group Analysis of

Data, 1999) dalam Moleong (2011:248), tahapan analisis data kualitatif adalah

sebagai berikut :

1) Membaca /mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan

yang ada dalam data

2) Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang

berasal dari data.

3) Menuliskan 'model' yang ditemukan.

4) Koding yang telah dilakukan

Tujuan analisis data dalam penelitian ini adalah untuk mencari dan

mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang diteliti yaitu dengan cara

penggabungan dari data-data yang diperoleh dari pengamatan dan terjun langsung
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ke lapangan, wawancara terhadap informan serta didukung oleh data-data lain

yang dapat dipertanggungjawabkan. Data-data yang sudah diperoleh akan disaring

atau dipilih kemudian dimasukkan ke dalam rangkuman.
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