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ABSTRAKSI 

DeWllSa ini keinginan seswrang untuk melakukan petjalanan wisata 
sangatIah besar. Dorongan ini timbul karena beberapa faktor yang mempengaruhi 
setiap individu yang berbeda-beda. Namun dalam penelitian ini, hal yang akan 
dibahas lebih lanjut adalah motif wisata seswrang berdasarkan asal atau tempat 
tinggalnya. Masyarakat berdasarkan lingkungan tempat tinggalnya selalu 
memiliki motif yang berbeda pula. 

Motif wisata merupakan syarat utama yang menentukan atau detenninan 
yang pertama dari berwisata. Motif wisata masyarakat perkotaan sangatIah 
beragam. Tetapi apabila kita eermati seeara bersama mengisi waktu luang untuk 
berwisata merupakan suam kebutuhan yang harus dilakukan seeara berkala atau 
rutin dengan pemiliban obyek wisata atau atraksi wisata seeara selektif bagi 
masyarakat perkotaan. Berbeda dengan masyarakat pinggiran. keinginan 
berwisata dilakukan hanya pada waktu tertentu saja, terlalu selektif dalam 
memilih obyek wisata dan bukanlah merupakan suatu keharusan. 

Selain itu perlu juga di kaji ulang mengenai pola petjalanan wisata dan 
juga faktor apa saja yang menentukan masyarakat di wilayah Surabaya Timue 
untuk melakukan petjalanan wisata. Sehingga kita dapat mengetahui dengan 
sebenarnya motif wisata dari masyarakat perkotaan dan masyarakat pinggiran di 
wilayah Suarabaya Timur. 

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode deskrptif kuantitaif , 
dimana pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, yang mana 
data yang telah diperoleh akan diolah untuk disederhanakan. Pengolahan data 
dilakukan dengan menggunakan metode statistik agar peneliti dapat membuat 
kesimpulan dari observasi tersebut. 

xiv 

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

TUGAS AKHIR MOTIF PERJALANAN WISATA ... SURATMINING M.H.




