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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Jawa Timur terletak di provinsi bagian timur pulau Jawa, dimana ibu kota 

Jawa Timur berada di Surabaya. Keindahan yang dimiliki pariwisata dapat kita 

lihat di tempat-tempat yang banyak sekali aspek-aspek yang menunjang, sehingga 

akan mengajak masyarakat untuk mengetahui keindahan yang ada di Indonesia. 

Kemudahan untuk menikmati pariwisata masyarakat disuguhi keragaman budaya  

dan bahasa yang disekitar, setiap budaya yang banyak mengandung sebuah makna 

menjadikan Indonesia tidak akan mati akan pariwisata yang dimiliki. Potensi ini 

membuat Jawa Timur akan menjadikan pariwisata yang cukup besar dan akan 

membuat wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia untuk menikmati 

potensi yang ada. Pariwisata di Jawa Timur sendiri banyak tujuan tempat 

pariwisata yang dapat membuat wisatawan tertarik dengan keindahan alamnya. 

Dari pariwisata yang masal seperti tempat yang banyak dikunjungi wisatawan 

seperti wisata rekreasi Pantai Ria Kenjeran di Surabaya, mulai dari wisata masal 

sampai ke wisata alternatif yang menjadi trend wisatawan sekarang berkunjung. 

Sehingga muncul Ekowisata yang menjadi trend wisatawan untuk mempelajari 

tentang alam dan manfaat apa saja yang ada di Ekowisata.  

Kepariwisataan di Jawa Timur terus mengembangkan dan diharapkan 

mampu meningkatkan pendapatan Daerah. Segala upaya ditempuh dalam 

mengenalkan dan memperkuat posisi Jawa Timur dalam kepariwisataan 
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Indonesia. Surabaya salah 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. Terdapat pergeseran dalam dunia pariwisata terutama 

dalam wisata secara Masal ke Individu, ada jenis wisata masal ke wisata minat 

khusus. Sehingga akan membuat wisatawan akan rasa ingin tahu mereka semakin 
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besar dan belajar tentang alam serta manfaat yang ada bisa dibuat media belajar 

tentang alam dan potensinya.   

Wisata alam surabaya baru-baru ini telah dikembangkan dengan adanya 

hutan mangrove wonorejo. Wisata alam dapat diartikan sebagai suatu bentuk 

rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan 

ekosistemnya, baik dalam bentuk asli maupun setelah adanya perpaduan dengan 

daya cipta manusia. Menurut sumardja, (Fandeli,1995:72) obyek wisata alam 

adalah alam beserta ekosistemnya, baik asli maupun setelah ada perpaduan 

dengan daya cipta manusia yang mempunyai daya tarik untuk dilihat dan 

dikunjungi wisatawan. 

Dapat kita lihat pengunjung juga mengalami masa naik dan turun yang 

jumlah berkunjung ke Objek Ekowisata Mangrove Wonorejo. Sehingga perlunya 

sebuah evaluasi pada pihak pengelolah dan Dinas Pertanian untuk menambah apa 

saja yang bisa meningkatkan kunjungan ke Ekowisata. 

Tabel 1.1 Jumlah Pengunjung di Ekowisata Mangrove Wonorejo 

2011 2012 2013 

Dewasa Anak Dewasa Anak Dewasa Anak 

9726 1413 18063 2949 15650 3022 

Sumber : Pengelolah Ekowisata Mangrove 

Pengunjung Ekowisata Mangrove Wonorejo saat ini mengalami 

pertumbuhan pesat pada tahun 2012 dan jumlah kunjungan untuk anak-anak 

mengalami kenaikan yang cukup banyak. Pengunjung yang datang juga banyak 

yang individu maupun kelompok, namun kelompok itu sendiri dari anak-anak 
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sekolah sampai mahasiswa yang mengadakan acara sebagaimana kita 

melestarikan serta penanaman pohon mangrove suatu program yang diadakan 

oleh pihak pengelola Ekowisata Mangrove untuk menjaga Ekosistem yang ada di 

Mangrove sendiri. Dahulu masih belum diketahui oleh pengunjung yang berada 

diluar Surabaya, namun sekarang pengunjung dari Surabaya maupun luar 

Surabaya mengetahui objek Ekowisata Mangrove Wonorejo. 

Sumber daya manusia dengan memanfaatkan karya seni penduduk 

setempat dengan banyak kreasi yang menjadikan oleh-oleh untuk masyarakat 

yang berkunjung Ekowisata Mangrove Wonorejo. Selain itu juga dapat membuat 

warga asing untuk belajar membuat sebuah kerajinan tangan yang mempunyai ciri 

khas kental dengan kealamiannya, seperti contoh tikar terbuat dari daun bakau. 

Objek Wisata yang berkembang di Surabaya Timur ini sangat berkembang pesat 

dan media yang mempromosikan sangat berguna untuk wisata mangrove dan 

ekonomi masyarakat sekitar. Madu yang banyak bermanfaat untuk manusia 

menjadikan promosi oleh-oleh yang dihasilkan oleh pemanfaatan yang ada di 

Ekowisata Mangrove tersebut. Tempat pariwisata yang baru dengan dibukanya 

Ekowisata Mangrove Wonorejo menjadi pusat berkunjung berwisata sebagai 

pengganti setelah menikmati taman yang ada di Surabaya, sambil menikmati 

pemandangannya serta kealamiannya yang ada di Ekowisata Mangrove Wonorejo 

Surabaya. 

Wisata baru akan menambahkan varisai yang mungkin bisa untuk 

wisatawan lokal maupun internasional berkunjung di Surabaya sehingga akan 

banyak berkunjung ke Ekowisata Mangrove, namun rekreasi atau tempat 
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berwisata Surabaya banyak tertuju ke wisata belanja dan adanya Ekowisata 

Mangrove ini akan membuat pengunjung yang mempelajari apa saja yang ada di 

Mangrove tersebut. Dalam bentuk asli Mangrove mungkin sudah banyak 

perubahan, namun juga daya cipta manusia membuat letak dan bentuk Mangrove 

masih bisa dipandang orang bagus dan tidak banyak mengurangi kealamiannya. 

Dengan menjaga kelestarian yang ada di Ekowisata.  

Banyak dibuka tempat untuk memancing yang banyak tambak-tambak di 

Ekowisata Mangrove Wonorejo. Warga sekitar membuka tambaknya untuk 

menambah penghasilan tersendiri dan pihak pengelolah Mangrove telah 

memberikan yang terbaik buat warga lokal, sehingga berdampak baik dengan 

pihak pengelolah dan masyarakat sekitar. Selain itu kerajinan yang ada di 

Mangrove juga sangat banyak sehingga semua dapat melihat dan membeli 

kerajinan oleh-oleh Wisata Mangrove Surabaya. Salah satu contoh kerajinan yang 

sangat menarik perhatian wisatawan pembuatan kerajinan membuat tikar dari 

bahan daun bakau yang sangat alami, sehingga semua ini akan membuat 

wisatawan dapat tertarik melihat dan belajar untuk membuat tikar tersebut. 

Banyak sekali kerajinan warga Mangrove yang harus ditingkatkan oleh 

masyarakat sekitar dan akan didukung penuh oleh pihak pemerintah untuk 

menunjang perbaikan dalam sektor ekonomi warga sekitar Mangrove Wonorejo. 

Sekarang banyak sekali dibuka toko-toko kecil dan semua berwirausaha 

dengan baik untuk meningkatkan ekonomi di masyarakat sekitar. Serta perahu-

perahu baru yang baru datang untuk membuat pengunjung tidak akan berkurang 

untuk menaiki  perahu menuju gazebo yang di tambah oleh pihak pengelola. 
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Kantin yang berada sekarang menjadi lebih banyak lagi, dulu hanya ada enam 

sekarang menjadi sembilan kantin. Banyaknya pembaruan yang ada di Mangrove 

Wonorejo semakin membuat orang akan mudah mendapatkan tempat duduk untuk 

istirahat selama perjalanan menyelusuri Ekowisata Mangrove. 

Bertambahnya objek wisata baru bernuansa alam membuat variasi objek 

wisata yang ada di Kota Surabaya tidak membosankan, selain itu kunjungan untuk 

objek wisata bertambah karena keinginan pengunjung untuk mengetahui wisata 

alam seperti Ekowisata Mangrove Wonorejo dan manfaatnya. Dengan adanya 

Ekowisata Mangrove Wonorejo dapat juga memberikan manfaat untuk 

mengetahui tentang alam serta melestarikan alam, sehingga tidak merusak 

ekosistem alam yang menjaga Kota Surabaya yang berada di pinggiran Kota.  

1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis kemudian 

merumuskan masalah yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Adapun 

perumusan masalah, sebagai berikut : 

1) Bagaimana karakterisitik pengunjung yang datang ke Ekowisata 

Mangrove Wonorejo? 

2) Bagaimana keterkaitan antara analisis karakterisitik pengunjung dan 

kebijakkan pengembangan Ekowisata Mangrove Wonorejo? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan 

Dalam hal ini ada beberapa tujuan yang mendorong penulis untuk 

melakukan  penelitian, yaitu : 

a. Untuk mengetahui karakterisitik pengunjung yang datang ke 

Ekowisata Mangrove Wonorejo. 

b.  Keterkaitan antara karakteristik konsumen dan kebijakkan 

pengembangan Ekowisata Mangrove Wonorejo. 

1.3.2 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia 

pariwisata khususnya dan masyarakat Kota Surabaya. 

1. Bagi peneliti 

Dapat mempelajari serta menambah ilmu pengetahuan alam secara 

Mangrove sendiri sebagai daya keseimbangan alam dan banyak 

sekali manfaat yang ada di Mangrove. 

2. Bagi pembaca 

Dapat mengetahui sisi lain dari suatu permasalahan yang akan 

dibahas, bahwa proses dari pengelolaan dalam suatu obyek sangatlah 

penting, guna memajukan suatu obyek untuk memecahkan 

masalahnya dalam mengembangkan kedalam dunia pariwisata. 

3. Bagi Objek Ekowisata Mangrove Wonorejo 

Memberikan  manfaat bagi pihak pengelola  Ekowisata Mangrove 

Wonorejo yaitu saran untuk mengelola objek Mangrove lebih baik 
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dalam kedepannya, sehingga membantu memberikan informasi 

kepada masyarakat tentang Ekowisata Mangrove. 

4. Bagi DIII Pariwisata 

Agar dapat menjujung tinggi suatu proses pembelajaran yang 

diterapkan pada D3 pariwisata, dengan memiliki suatu potensi untuk 

mengetahui alur jalannya suatu pengelolaan dalam memecahkan 

suatu masalah dan untuk diperkenalkan kepada publik. 

1.4 Kerangka Pikiran 

Kerangka pemikiran ini membantu penulis dalam menyusun tahap-tahap 

penulisan laporan. Selain itu, kerangka pemikiran juga menjelaskan lebih rinci 

mengenai gambaran permasalahan yang diteliti oleh penulis. Dengan adanya 

kerangka pemikiran, penulis dapat menyajikan data yang terstuktur sehingga 

dapat menjelaskan tema atau masalah yang diangkat. 

Penyusunan kerangka pemikiran erat kaitannya dengan kajian pustaka, 

kerangka konseptual merupakan hal identifikasi yang sistematik dan analisis yang 

kritis dari peneliti berdasarkan hasil kajian kepustakaan dan pengamatan awal.  

( Kusmayadi, 2000:49 ) 
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Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran 
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Pengunjung atau 

Konsumen obyek wisata 

 

Motif pengunjung 
Kebutuhan pengunjung 

Atraksi  dan Jasa  Sesuai 

dengan Karakteristik 

Pengunjung  

Kebijakkan Pengembangan Obyek Wisata 

Peningkatan Kunjungan Wisata 
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1.4.1 Ekowisata Mangrove 

Ekowisata merupakan suatu bentuk wisata yang sangat erat hubungannya 

dengan prinsip konservasi. Menurut pemikiran Millar, ditemukan empat isu 

konservasi yang berkaitan dengan ekowisata (Nugroho, 2011 : 121) : 

a. Kegiatan wisata yang cenderung berkarakter massal (mass 

Tourism). Karakteristik industri pariwisata umumnya menghasilkan 

pengaruh yang signifikan dan massal. 

b. Obyek wisata yang spesifik. Industri pariwisata umumnya memiliki 

sarana akomodasi yang terstandarisasi dengan kenyamanan 

tertentu, misalnya fasilitas parkir, toilet atau kamar hotel. 

c. Pemberdayaan penduduk lokal. Sekalipun orientasi utama 

ekowisata adalah konservasi, namun insentif ekonomi harus 

mangalir khususnya pada penduduk lokal. 

d. Penelitian dan pengembangan. Faktor-faktor yang tidak terhitung 

(intangible) di dalam sumber daya alam masih belum banyak 

teridentifikasi. Ekowisata merupakan jenis pariwisata yang 

menekankan pada pentingnya konservasi. 

Menurut Wold Conservation Union (WCU) mnyebutkan Ekowisata 

adalah: “perjalanan wisata ke wilayah-wilayah yang lingkungan alamnya masih 

asli, dengan menghargai warisan budaya dan alamnya, mendukung upaya-upaya 

konservasi, tidak menghasilkan dampak negatif, dan memberikan keuntungan 

sosial ekonomi serta menghargai partisipasi penduduk lokal”.  
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Selanjutnya Wood mendefinisikan ekowisata adalah: “sebagai bentuk 

usaha atau sektor ekonomi wisata alam yang dirumuskan sebagai bagian dari 

pembangunan berkelanjutan.Pada intinya, Ekowisata merupakan jenis wisata 

baru, yang berwawasan terhadap lingkungan, memanfaatkan alam yang masih 

alami dan tidak merusak isinya.  

Ekowisata Mangrove Wonorejo merupakan sebuah obyek wisata air  yang 

berada di kota Surabaya, sehingga apa yang tertera diatas merupakan  sebagai 

gambaran bagaimana Ekowisata Mangrove Wonorejo juga bisa dikembangkan 

menjadi obyek wisata. Dengan obyek wisata air ini harus menjadikan obyek yang 

baru dan dapat menjadi opsi pengunjung berekreasi ke Ekowisata Mangrove 

Wonorejo. Obyek wisata alam ini sangat membuat opsi bagi pengunjung yang 

berada di kota Surabaya menjadi alternatif untuk berkunjung ke tempat wisata 

tersebut. Sehingga banyak atraksi yang akan tersajikan di Ekowisata Mangrove 

Wonorejo. 

Atraksi wisata yang baik harus dapat mendatangkan wisatawan sebanyak-

banyaknya, menahan mereka di tempat atraksi dalam waktu yang cukup lama dan 

memberikan kepuasan kepada wisatawan yang datang berkunjung. Untuk 

mencapai hasil itu, beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu : (Soekadijo, 2000: 

61-62) 

1. Kegiatan (act) dan obyek (artifact) yang merupakan atraksi 

wisata itu sendiri harus dalam keadaan baik, bagi pengunjung yang 

berkegiatan dengan apa yang disajikan pada Ekowisata Mangrove 

Wonorejo sebuah kesenian yang ada. 
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2. Karena atraksi wisata itu harus disajikan dihadapan wisatawan, 

maka cara penyajiannya (presentasinya) harus tepat,  dengan sebuah tata 

ruang, waktu, dan sosial budaya. Sehingga dapat sesuai dengan tempat 

wisatanya, seperti komponen atraksi wisata juga harus memenuhi syarat 

yang mencakup something to see, something to do, dan something buy.  

3. Atraksi wisata adalah terminal dari suatu mobilitas spasial, suatu 

perjalanan. Oleh karena itu juga harus memenuhi semua determinan 

mobilitas spasial, yaitu akomodasi, transportasi, dan promosi serta 

pemasaran, perlunya sebuah kemudahan pengunjung untuk mengetahui 

obyek Ekowisata Mangrove Wonorejo sebuah transportasi dan pemasaran 

sebagai penunjang tempat ini. 

4. Keadaan di tempat atraksi harus dapat menahan wisatawan 

cukup lama, ditambah sebuah tempat yang lebih rindang dan membuat 

pengunjung nyaman serta di hidupkan perahu-perahu yang membuat hidup 

tempat wisata tersebut. 

5. Kesan yang diperoleh wisatawan waktu menyaksikan atraksi 

wisata harus diusahakan supaya bertahan selama mungkin, dapat 

memberikan kenangan yang baik dan kegiatan positif disana menjadikan 

cedera mata yang cukup terkesan bagi pengunjung. 

Melihat paparan yang disampaikan oleh Soekadijo, sepertinya hal ini 

belum berlaku pada Ekowisata Mangrove Wonorejo. Seperti yang sudah 

dijelaskan tadi bahwa atraksi wisata yang ada di Ekowisata Mangrove dalam 
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keadaan tidak terurus, artinya tidak sesuai dengan syarat atraksi wisata yang baik 

yang dikemukakan oleh Soekadijo. 

1.4.2 Pengunjung atau konsumen obyek wisata 

WTO memberikan definisi wisatawan dan yang dimaksud Pengunjung 

adalah setiap orang yang berkunjung ke suatu suatu negara lain dimana ia 

mempunyai tempat kediaman, dengan alasan melakukan pekerjaan yang diberikan 

oleh negara yang dikunjunginya. Pengunjung yang dimaksud dengan pengunjung 

yang berada di Ekowisata Mangrove Wonorejo sekiranya hanya berkunjung untuk 

berekreasi dan bertamasya. Wiasata alam yang dikunjungi kota Surabaya menjadi 

alternatif untuk pengunjung warga Surabaya dan mempunyai karakteristik yang 

berbeda-beda. Darmawisata atau excursionist, adalah pengunjung sementara yang 

menetap kurang dari 24 jam di negara yang dikunjunginya,, termasuk orang yang 

berkeliling dengan kapal pesiar,namun tidak termasuk para pesiar yang memasuki 

negara secara legal, contohnya orang yang tinggal diruang transit pelabuhan udara 

(Marpaung, 2002 : 36 ) 

Karakteristik pengunjung dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu 

karakteristik sosial-ekonomi menjelaskan akan dampak masyarakat setempat serta 

pengnjung yang datang ke objek wisata dan karakteristik perjalanan wisata Smith 

(1989:13). Dalam hal ini karakteristik pengunjung memberikan pengaruh yang 

tidak langsung terhadap pengembangan pariwisata. Tidak dapat diterapkan secara 

langsung langkah-langkah yang harus dilakukan hanya dengan melihat 

karakteristik pengunjung, melainkan perlu melihat keterkaitan dengan persepsi 

pengunjung. 
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Pengunjung juga mempunyai kebutuhan dan keinginan untuk 

mengunjungi objek wisata dan pengelola harus mempertimbangkan untuk 

memenuhinya. Sehingga pengunjung yang datang kesana tidak akan kecewa 

dengan fasilitas maupun atraksi yang ada di objek wisata tersebut. 

Visitor activity management program (VAMP) merupakan sistem 

manajemen yang berusaha mengubah orientasi dari produk – misalnya objek dan 

pengunjung/wisatawan – kepada orientasi pemasaran dengan penekanan pada 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen (Pitana, 2009: 144) 

Pengunjung pada suatu objek wisata memiliki karakteristik dan pola 

kunjungan, kebutuhan ataupun alasan melakukan kunjungan ke suatu objek wisata 

masing-masing berbeda hal ini perlu menjadi pertimbangan bagi penyedia 

pariwisata sehingga dalam menyediakan produk dapat sesuai dengan minat dan 

kebutuhan pengunjung.  

Menurut Pitana (2005:73), ada berbagai faktor yang mempengaruhi proses 

pengambilan keputusan: 

1. Jenis kelamin yang dikelompokkan menjadi laki-laki dan perempuan 

2. Usia adalah umur responden pada saat survei 

3. Kota atau daerah asal adalah daerah tempat tinggal responden 

4. Tingkat pendidikan responden 

5. Status pekerjaan responden 

6. Status perkawinan responden 

7. Pendapatan perbulan responden 
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Seseorang dapat disebut sebagai wisatawan (dari sisi perilakunya) apabila 

memenuhi beberapa kreteria: 

1. Melakukan perjalanan jauh dari tempat tinggal normalnya sehari-hari. 

Melakukan kegiatan wisata yang perjalannya jauh dari tempat 

tinggalnya. 

2. Perjalanan tersebut dilakukan paling sedikit semalam tetapi tidak 

permanen. Tidak harus berwisata sampai malem hari dan tidak 

dilakukan secara terus menerus. 

3.  Dilakukan pada saat tidak bekerja atau mengerjakan tugas rutin lain 

tetapi dalam rangka mencari pengalaman mengesankan dari 

interaksinya dengan beberapa karakterisitik tempat yang dipilih untuk 

dikunjungi. Dengan apa yang dimaksud tidak ada tugas untuk masalah 

pekerjaan dan tidak melakukan tugas seperti dalam berbinis, jadi waktu 

itu dimanfaatkan untuk rekreasi ( Pitana, 2009 : 39) 

Dengan pernyataan di atas, wisatawan yang berkunjung di Ekowisata 

Mangrove Wonorejo termasuk yang dijelaskan dengan maksud pengunjung yang 

memanfaatkan waktu luang untuk berekreasi dan berlibur. Pengunjung juga 

membutuhkan apa saja yang menjadikan berkenang bagi mereka dan fasilitas atau 

sarana dan prasarana yang baik di obyek tersebut. 

1.4.3 Motif pengunjung 

Wisata terdapat motif yang bisa di klarifikasikan sebagai berikut ini 

(Soekadijo,2000:38-39)  : 
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a) Motif bersenang-senang atau bertamasya 

Motif bersenasng-senang atau bertamasya, yang melahirkan tipe 

wisata tamasya (pleasure tourism). Wisatawan tipe ini ingin 

mengumpulkan pengalaman sebanyak-banyaknya, mendengarkan dan 

menikmati apa saja yang menarik perhatian. 

b) Motif rekreasi 

Motif rekreasi dengan tipe wisata rekreasi (recreation tourism). 

Rekreasi ialah kegiatan yang menyenangkan yang dimaksudkan untuk 

memulihkan kesegaran jasmani dan rohani manusia. 

Kebiasaan wisatawan akan kekurangan hal yang dibutuhkannya dalam 

obyek wisata tersebut. Dapat juga disimpulkan perlunya kebutuhan untuk 

kepuasaan konsumen dalam hal ini dan perlu kita perhatikan. 

1.4.4 Kebutuhan pengunjung 

Berbagai macam tipologi wisatawan telah dikembangkan, dengan 

menggunakan berbagai dasar klasifikasi. Namun demikian Murphy (1985) 

memandang bahwa tipologi-tipologi tersebut dapat dikelompokan atas dua, yaitu 

atas dasar interaksi (interactional type) dan atas dasar kognitif-normatif 

(cognitive-normative models). Pada tipologi atas dasar interaksi, penekannya 

adalah sifat-sifat interaksi antara wisatawan dengan masyarakat local, sedangkan 

tipologi atas dasar kognitif-normatif lebih menekankan pada motivasi yang 

melatarbelakangi perjalanan. (Pitana, 2005 : 53) 

Berbagai macam pengunjung Ekowisata Mangrove Wonorejo yang 

berinteraksi dengan masyarakat lokal. Pada hal ini perlu mendasari perjalanan 
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mengujungi obyek wisata tersebut, sehingga akan memunculkan sebuah 

kebutuhan untuk pengunjung. 

Ada beberapa alasan bagi orang–orang tertentu, yang tidak dapat 

melakukan perjalanan secara intensif, atau sama sekali tidak dapat melakukan 

perjalanan. Alasan – alasan yang merupakan faktor tidak atau sama sekali tidak 

melakukan perjalanan antara lain disebabkan (Yoeti, 1996,82-83) : 

1. Alasan biaya untuk melakukan perjalanan 

Setiap menusia selalu dihadapkan kepada masalah keuangan, dan 

melakukan perjalanan selalu memerlukan tersedianya uang. 

2. Alasan ketiadaan waktu 

Halangan ketiadaan waktu, pada umumnya merupakan alasan bagi 

kebanyakan orang yang tidak dapat meninggalkan pekerjaannya, 

profesinya atau kegiatan usahanya. 

3. Alasan kondisi kesehatan 

Gangguan kesehatan atau kelemahan fisik seseorang , sering 

merupakan hambatan atau halangan untuk melakukan perjalanan. Sebagai 

contoh : orang-orang lanjut usia lebih banyak tinggal dirumah daripada 

melakukan perjalanan dikarenakan kondisi pisik dan kesehatan yang tidak 

mengizinkan. 

4. Alasan keluarga 

Keluarga yang mempunyai anak-anak yang masih kecil dan banyak., 

sering merupakan hambatan atau halangan bagi seseorang yang melakukan 
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perjalanan, yang disebabkan oleh adanya beban dan kewajiban untuk 

memelihara anak-anaknya. 

5. Alasan tidak ada minat 

Yang menimbulkan ketiadaan minat seorang untuk melakukan 

perjalanan, antara lain karena kurangnya pengetahuan tentang daerah-

daerah tujuan wisata yang menarik, yang disebabkan kelangkaan dan 

kurangnya informasi  

Sebagaimana tempat wisata dapat memenuhi kebutuhan yang ada di obyek 

Ekowisata Mangrove Wonorejo dengan baik. Walaupun obyek wisata air ini 

hanya dibuat refresing pengunjung, tidak memungkinkan untuk menginap bagi 

pungunjung. Maka disediakan macam-macam sarana dan kebutuhan pengunjung 

yang sesuai dengan kegiatan berwisata ditempat tersebut. 

Keberhasilan jasa itu diukur dengan kepuasaan orang menerima jasa. 

Dalam pemberian jasa itu ada aktivitas, baik dari orang memberinya maupun dari 

orang yang menerimanya.ketepatan besar-kecilnya aktivitas yang diminta dari 

orang yang menerima jasa menentukan kepuasaannya dan keberhasilan jasa. 

( Soekadijo, 2000: 83) 

 

Ekowisata Mangrove Wonorejo didalamnya kurangnya atraksi dan jasa 

harus disesuaikan dengan apa yang ada di obyek. Sehingga akan membuat 

pengunjung bosan maupun tidak nyaman lama-lama disana, kurangnya juga 

promosi pada tempat wisata ini. Mungkin bila ada perawatan berkelanjutan yang 
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baik akan membuat perkembangan yang baik untuk kedepannya dan menjadi 

favorit pengunjung datang kesana. 

1.4.5 Kebijakkan Pengembangan Produk Wisata 

Konsep kebijakan pariwisata merupakan arah atau tuntunan dalam 

pelaksanaan suatu kegiatan oleh suatu pemerintah yang diekspresikan dalam 

sebuah pernyataan umum mengenai tujuan yang dicapai, yang menuntun tindakan 

pelaksana, baik di pemerintah maupun diluar pemerintahan, dalam mewujudkan 

harapan yang telah ditetapkan tersebut. ( Pitana,2009 : 106) 

Sapta Kebijakan Pariwisata berisi 7 butir kebijakan yang bermanfaat untuk 

memacu keberhasilan program-program pariwisata, yakni(Musanef, 1996: 39) : 

a. Promosi digencarkan, didalam promosi objek Ekowisata Mangrove 

Wonorejo Harus gencar dalam promosi objek wisata. 

b. Aksesibilitas diperluas, aksebilitas harus disesuaikan dengan dengan 

kebijakkan Pengunjung. 

c. Mutu produk dan pelayanan dimantapkan, dengan sumber daya 

Manusia yang baik agar bisa mengandeng pihak yang mampu 

memberikan pelayanan yang baik untuk SDM yang bermutu. 

d. Kawasan pariwisata dikembangkan, ada wilayah yang harus 

diperhatikan oleh pihak Ekowisata dan tidak menganggu wilayah 

konservasi. 

e. Wisata Bahari digalakan, wisata bahari harus digalakan agar 

pengunjung bisa menikmati pemnadangan alam yang lebih. 
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f. Sumber daya manusia ditingkatkan, lebih diperhatikan  sehingga akan 

menciptakan SDM yang mempunyai standart mutu yang baik. 

g. Sadar wisata dan sapta pesona budaya, sadar sapta pesona sangat 

penting bagi pengunjung maupun pihak pengelolah agar tidak merusak 

alam dan ekosistem yang ada di Mangrove. 

Bagaimana konsep kebijakan pariwisata ini sangat membutuhkan peran 

penting terutama pada pemerintah maupun diluar pemerintah. Mungkin juga 

pengurus Ekowisata Mangrove Wonorejo selaku utama pengelola obyek wisata 

tersebut. 

Sejarah perkembangan kebijakan pariwisata dunia dimulai seiring 

perkembangan industri pariwisata itu sendiri. Pada era 1980-an terjadi perubahan 

paradigma dari pariwisata massal (mass tourism) ke pariwisata alternatif 

(alternative tourism) yang mana industri telah memasuki era globalisasi, 

supersegmentasi, teknologi baru, dan meningkatnya kepedulian dan tanggung 

jawab sosial dan ekologi. (Gede, 2009: 107) 

Dalam kebijakkan pengembangan ini perlunya hal baru untuk Ekowisata 

Mangrove Wonorejo. Adanya hal baru dalam pengembangan obyek, pengunjung 

akan merasa tidak bosan dengan apa yang ada didalam obyek wisata tersebut. 

Pengunjung berada tidak hanya sebentar dan akan lama menikmati hal baru 

dengan selama mungkin di obyek tersebut. 

Menurut Kusdianto (1996:8), destinasi wisata dapat digolongkan atau 

dikelompokan berdasarkan ciri-ciri destinasi tersebut, yaitu sebagai berikut : 

1. Destinasi sumber daya alam, seperti iklim, pantai, hutan. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TUGAS AKHIR PENGEMBANGAN EKOWISATA ... ACHMAD SETIAWAN



21 
 

 
 

2. Destinasi sumber daya budaya, seperti tempat bersejarah, museum, 

teater, dan masyarakat lokal 

3. Fasilitas rekreasi, seperti taman hiburan 

4. Event sperti pesta Kesenian Bali, Pesta Danau Toba, pasar malam 

5. Aktifitas spesifik, seperti kasino di Genting Highland Malaysia, Wisata 

Belanja di Hongkong 

6. Daya tarik psikologis, seperti petualangan, perjalanan romantis, 

keterpencilan. 

Destinasi yang dikunjungi dengan waktu yang signifikan selama 

perjalanan sangat membuat orang dan dapat dibedakan menurut ciri-ciri yang ada 

di atas sehingga akan mengetahui hal-hal apa saja yang bisa dilakukan 

pengunjung disana. 

Apa yang dimaksud produk wisata adalah selama wisatawan berada di 

daerah tujuan wisata (destinasi wisata), mereka memerlukan pelayanan akomodasi 

dan transportasi untuk menjelajahi destinasi, makanan, toko souvenir, dan sesuatu 

yang dilakukan dan yang akan dilihatnya. Singkatnya mereka mengonsumsi 

produk. Istilah produk mencakup segala sesuatu yang dibeli atau dikonsumsi oleh 

orang yang disebut pengunjung atau wisatawan (Pitana, 2009: 128) 

Menurut Ricardson dan Fluker (2004:49) sebuah pelayanan (service) 

mempunyai empat karakteristik, maka karakteristik ini masuk dalam intagibility 

yang kaitannya dengan karakterteristik tidak dapat dibaui, didengar, dilihat, 

dirasakan, dan dicicipi. 
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Dengan destinasi sebagai produk pariwisata dapat kita ketahui bagaimana 

karakteristik pelayanan yang kaitannya dengan Ekowisata Mangrove Wonorejo 

bisa menjadi pengalaman tersebut selesai maka pada saat itu juga akhir dari 

pelayanan wisata yang dibeli. 

Pariwisata sebagai suatu indutri menghasilkan jasa atau pelayanan sebagai 

produk yang dibutuhkan wisatawan. Menurut Modlik dan Middleton, (Yoeti, 

2008:16) produk indutri pariwisata dari bermacam-macam unsur yang tidak 

terpisahkan. Menurut mereka ada tiga golongan pokok industri pariwisata yaitu: 

1. Obyek pariwisata yang dapat pada daerah-daerah tujuan wisata, yang 

menjadi daya tarik orang-orang untuk datang berkunjung ke daerah 

tersebut 

2. Fasilitas yang diperlukan di tempat tujuan tersebut seperti akomodasi 

perhotelan, restoran, sarana hiburan dan rekreasi 

3. Transportasi yang menghubungkan daerah asal wisatawan dengan 

daerah tujuan wisata dengan daerah wisata transportasi di tempat tujuan 

ke obyek-obyek pariwisata  

Dalam pengelolaan pariwisata perlu perlu ditingkatkan langkah-langkah 

yang terarah dan terpadu terutama mengenai pendidikan tenaga kerja dan 

perencanaan pengelolaan fisik. Kedua hal tersebut hendaknya saling berkaitan 

sehingga pengelolaan yang lebih baik terhadap sebuah obyek wisata menjadi 

realistis dan proposional. 

Bagaimana objek atraksi yang akan dijual, apakah memenuhi tiga syarat 

sperti dibawah ini: 
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1. Something to see adalah obyek wisata tersebut harus mempunyai 

sesuatu yang bis dilihat atau dijadikan tontonan oleh pengunjung wisata 

2. Something to do adalah agar wisatawan yang melakukan pariwisata 

disana bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk memberikan 

perasaan senang, bahagia, relaks berupa fasilitas rekreasi baik itu arena 

bermain ataupun tempat makan, terutama makanan khas dari tempat 

tersebut sehingga mampu membuat wisatawan lebih betah untuk tinggal 

disana 

3. Something to buy adalah fasilitas untuk wisatawan berbelanja. Pada 

umumnya adalah ciri khas atau ikon dari daerah tersebut sehingga bisa 

dijadikan oleh-oleh (Yoeti, 2008 :49) 

Pengembangan objek wisata di dalam peran pemerintah sangat penting. 

Sehingga akan muncul sebuah kebijakan untuk sebuah objek wisata yang baik dan 

menjalankan kordinasi dengan pihak yang terkait seperti pengelola dan 

masyarakat setempat ikut serta dalam kebijakan pengembangan Ekowisata 

Mangrove Wonorejo. 

Peran dan tanggung jawab pemerintah dalam kebijakan pariwisata, 

menurut Liu (1994: 18) membuat kerangka implementasi kebijakan pariwisata 

yang paling tidak menyentuh empat aspek, yaitu: 

1. Pembangunan dan pengembangan infrastuktur 

2. Aktifitas pemasaran 

3. Peningkatan kualitas budaya dan lingkungan 

4. Pengembangan sumber daya manusia 
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Untuk mewujudkan tujuan Ekowisata Mangrove Wonorejo dapat 

berkembang salah satunya denga cara meningkatkan promosi. Pada akhirnya 

dengan melakukan peningkatan promosi, pengembangan sumber daya wisata dan 

mengadakan kerjasama dengan masyarakat serta dinas pemerintahan yang terkait 

menjadi salah satu jalan untuk menuju suatu kondisi Ekowisata Mangrove 

Wonorejo sebagai salah satu-satunya obyek wisata alam di pinggir kota Surabaya 

agar lebih baik.  

1.5 Metode Peneletian 

Metode penelitian adalah rangkaian proses atau cara untuk mengetahui suatu 

kegiatan peneliti yang didasari oleh asumsi-asumsi dasar dan pandangannya yang  

mempunyai langkah-langkah sistematik. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif  kuantitatif dengan data kualitatif sebagai pelengkap. Yang dimaksud 

metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan 

atau menggambarkan, melukiskan fenomena atau hubungan antara fenomena yang 

diteliti dengan sistem, faktual dan akurat (Kusmayadi, 2000:29) 

Dalam proses penulisan penelitian ini, penulis menjabarkan secara deskripsi 

mengenai karakteristik pengunjung kaitannya dengan kebijakkan pengembangan 

produk di Ekowisata Mangrove Wonorejo sehingga penelitian ini disebut juga 

dengan penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data 

kaulitatif sebagai tambahan pelengkap data. 

1.5.1 Batasan Konsep 

Menurut Suswantoro (2007:75) pada hakekatnya pengertian produk wisata 

adalah keseluruhan palayanan yang diperoleh dan dirasakan atau dinikmati 
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wisatawan semenjak ia meninggalkan tempat tinggalnya sampai ke daerah tujuan 

wisata yang dipilihnya dan sampai kembali kerumah dimana ia berangkat semula. 

Perlunya Pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah tujuan wisata 

selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi rakyat banyak 

(Yoeti, 2008: 79) 

Visitor yaitu orang yang melakukan perjalanan ke daerah yang bukan 

merupakan tempat tinggalnya, kurang dari 12 bulan, dan tujuan perjalananya 

bukanlah untuk terlibat dalam kegiatan untuk mencar nafkah, pendapatan, atau 

penghidupan di tempat tujuan. ( Gede, 2009 :46) 

Defenisi ekowisata yang pertama diperkenalkan oleh organisasi The 

Ecotourism Society (1990),  diacu oleh (Fandeli,2000) ekowisata adalah suatu 

bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan 

mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan 

penduduk setempat. Bentuk pariwisata ini telah menjadi salah satu kegiatan 

ekonomi global yang terbesar suatu cara untuk membayar konservasi alam dan 

meningkatkan nilai lahan-lahan dalam kondisi alami.  

Sehingga secara garis besar, judul yang diangkat oleh penulis menjelaskan 

bagaimana karakteristik pengunjung dan kaitannya dengan kebijakkan 

pengembangan produk Ekowisata Mangrove Wonorejo Surabaya sebagai 

alternatif tempat wisata bagi wisatawan gresik maupun sekitarnya. 

1.5.2 Teknik Penentuan Lokasi 

Dalam penentuan lokasi penelitian, ada beberapa alasan yang 

mempengaruhi penulis mengambil lokasi penilitian di Ekowisata Mangrove 
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Wonorejo yang berada di Jl. Raya Wonorejo No. I, di kelurahan Wonorejo, 

Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Adapun alasan-alasan tersebut adalah : 

a) Ekowisata Mangrove Wonorejo salah satunya obyek wisata yang berada 

di pinggir kota Surabaya yang sangat berpotensi untuk dikembangkan 

b) Penambahan fasilitas dari berbagai kekurangan yang ada di Ekowisata 

Mangrove Wonorejo Kota Surabaya  

c) Ekowisata Mangrove Wonorejo menjadikan sebuah obyek wisata 

alternatif di kota Surabaya 

1.5.3 Teknik Penentuan Sampling 

Teknik penentuan sampling adalah merupakan teknik pengambilan 

sampel. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu 

Probability Sampling dan Non-probability sampling. Disini peneliti memilih Non-

probability sampling. Terdapat tiga jenis cara penarikan contoh dengan teknik 

bukan peluang yaitu : accidental sampling, quota sampling dan purposive 

sampling. Disini peneliti memilih accidental sampling (Kusmayadi, 2000:140) 

Penentuan sampling merupakan unsur yang sangat penting dalam 

melakukan penelitian karena di dalam penelitian ini penulis mengambil sampel 

dari pengunjung Ekowisata Mangrove Wonorejo karena sesuai dengan tujuan 

peneliti, untuk mengetahui bagaimana minat pengunjung yang berada disana. 

Peneliti ingin mendapatkan data yang maksimal dengan menggunakan teknik 

yang sesuai dengan yang diteliti. Teknik Sampel yang akan digunakan untuk 

meneliti yaitu menggunakan sampel secara khusus yang berdasarkan tujuan 

peneliti. 
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Accidental sampling adalah metode yang prosesnya pengambilan contoh 

dilakukan perencanaan yang saksama. Responden yang dimintai informasinya 

benar-benar diperoleh secara kebetulan tanpa suatu pertimbangan tertentu 

(Kusmayadi, 2000: 141) 

Dalam hal ini penentuan informan untuk kebijakkan pengembangan 

Ekowisata Mangrove Wonorejo sebagai sasaran peneliti adalah orang-orang yang 

terkait dengan tema yang diteliti oleh penulis yang terdiri dari : 

a. Pengelolah objek Ekowisata Mangrove yang selama ini mengetahui 

kondisi keadaan setempat 

b. Pemerintah desa setempat yaitu Lurah wonorejo yang menjadi 

pelindung  didalam sturktur organisasi 

c. Dinas Pertanian Kota Surabaya sebagai pihak pemerintah yang 

mengatur dan mengetahui apa saja yang harus dirawat sehingga objek 

Ekowisata ini berkembang dan bisa maju. 

d. Petugas loket Ekowisata Mangrove Wonorejo, untuk mengetahui 

kondisi Ekowisata Mangrove Wonorejo dan jumlah pengunjung 

e. Pengunjung Ekowisata Mangrove Wonorejo, untuk mengetahui minat 

pengunjung objek Ekowisata Mangrove Wonorejo sebagai tempat apa. 

 

 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah tahap dimana penulis harus mendapatkan 

data selengkap-lengkapnya mengenai tema yang diangkat. Proses pengumpulan 

data ini dapat melalui beberapa cara tergantung dari metodelogi penelitian yang 
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diapakai oleh penulis. Dalam upaya peneliti untuk memperoleh data dan 

mengamati obyek yang ada, juga untuk menjawab pertanyaan yang dirumuskan 

sebelumnya. Untuk keperluan data yang disajikan oleh peneliti dan digunakan 

sebagai informasi tambahan atau sebagai data penunjang. 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan tehnik mengumpulkan data dengan mengajukan 

pertannyaan secara langsung oleh pewawancara (kusmayadi, 2000:150) 

Data didapatkan dengan wawancara yang terstruktur dengan 

menggunakan kuesioner dengan pertanyaan sisitem terbuka. Untuk 

pertanyaan jenis ini jawaban sudah tersusun, tetapi kepada responden 

masih diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban atau komentar 

yang lain (Sutinah, 2005:65) 

Dengan wawancara secara langsung, peneliti akan tahu apa yang 

dimaksud oleh obyeknya dan dapat menyimpulkan apa yang dimaksud 

oleh obyek tersebut. 

b. Observasi 

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan jalan 

mengamati, meneliti atau mengukur kejadian yang sedang berlangsung. 

Dengan ini, data yang diperoleh adalah faktual dan akurat, dalam arti data 

yang dikumpulkan diperoleh pada saat peristiwa berlangsung. 

(Kusmayadi,2000;153) 

Observasi dilakukan dilokasi obyek Ekowisata Mangrove Wonorejo 

dilakukan oleh penulis untuk mengetahui kondisi lapangan Mangrove dan 
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juga pengelolaan secara langsung sumber daya wisata khususnya fasilitas 

serta sarana dan prasarana yang ada di obyek wisata. 

c. Pengunaan bahan dokumen 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang berbentuk gambar : misalnya foto, gambar 

hidup, sketsa, dan lain – lain. Dokumen yang berbentuk karya karya seni, 

yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain – lain. Dalam hal ini 

peneliti memakai dokumen berupa data berbentuk tulisan yaitu dokumen.  

Dokumen yang akan di sajikan oleh peneliti adalah dokumen resmi oleh 

pengelola Ekowisata Mangrove Wonorejo. 

 

1.5.5 Teknik Analisa Data  

Teknik Analisis data dikembangkan dari data yang di peroleh selama 

penelitian, baik berupa data primer maupun sekunder, dengan cara 

menyederhanak`an data tersebut sehingga data tersebut mudah dibaca dan 

dipertanggungjawabkan. Analisis data adalah kegiatan untuk menyederhanakan 

data kuantitatif agar lebih mudah dipahami (Sutimah, 2005:140). Dikaitkan 

dengan tujuan peneliti ini, maka data yang dikumpulkan, diolah secara deskriptif 

dengan menggunakan aturan-aturan yang ada sesuai dengan metode penelitian 

yang digunakan. Dalam data ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif 

yang lebih mengacu pada pengungkapan data sesuai dengan realitas.  
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Dalam hal ini pengelolahan hasil penelitian merupakan kegiatan lanjutan 

setelah pengumpulan data dilaksanakan. Pada penelitian kuantitatif, pengolahan 

data secara umum dilakukan dengan melalui tahap memeriksa (editing), proses 

pemberian identitas (koding) dan proses pembeberan (tabulasi data).  

a. Editing 

Pada tahapan ini, data yang telah terkumpul melalui daftar 

pertanyaan (kuisoner) ataupun pada wawancara perlu dibaca kembali 

untuk melihat apakah ada hal-hal yang masih meragukan dari jawaban 

responden. Jadi editing bertujuan untuk memperbaiki kualitas data dan 

menghilangkan keraguan data. 

b. Koding 

Setelah tahap editing selesai, maka data-data yang berupa jawaban-

jawaban responden perlu diberi kode untuk memudahkan dalam 

menganalisis data. Hal ini sangat penting artinya, apalagi jika proses 

pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer. 

Pemberian kode pada data dapat dilakukan dengan melihat jawaban dari 

jenis pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner. 

c. Tabulasi Data 

Tabulasi data merupakan proses pengolahan data yang dilakukan 

dengan cara memasukkan data ke dalam software SPSS 16,0 (Statistical 

Package for the Social Sciences). SPSS adalah sebuah program aplikasi 

yang memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi serta sistem 

manajemennya memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi. 
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Dengan SPSS hanpis semua bentuk data dapat diolah sesuai dengan apa 

yang dibutuhkan. 

d. Analisis Data 

Pada dasarnya, pengolahan data dalam penelitian sosial tidak lepas 

dari penggunaan metode statistik tertentu. Statistik sangat berperan dalam 

penelitian, baik dalam penyusunan, perumusan hipotesis, pengembangan 

alat dan instrument penelitian, penyusunan rancangan penelitian, 

penentuan sampel, maupun dalam analisis data. 

e. Interpretasi Data 

Setelah data yang terkumpul dianalisis dengan teknik statistik 

hasilnya harus diinterprestasikan atau ditafsirkan agar kesimpulan-

kesimpulan penting mudah ditangkap oleh pembaca. Interpretasi 

merupakan penjelasan terperinci tentang arti sebenarnya dari materi yang 

dipaparkan, selain itu juga dapat memberikan arti yang lebih luas dari 

penemuan penelitian. 
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