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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1  Pengertian Judul 

Challenging Rides di Monumen Soerdjo Kabupaten Ngawi 

                     (Sebagai Wahana Wisata Perjuangan) 

Untuk menjabarkan mengenai pengertian judul di atas maka kalimat judul 

dapat diuraikan dari masing-masing arti kata yaitu : 

Challenging (menantang)    

 : Hal atau objek menggugah tekad untuk meningkatkan 

kemampuan mengatasi masalah rangsangan (untuk 

bekerja lebih giat dsb)  kesulitan itu merupakan untuk 

lebih giat bekerja (Sugono, D, 2005). 

Rides ( wahana ) :  Alat atau sarana untuk mencapai suatu tujuan 

       (Sugono, D, 2005). 

Monumen : Banguanan atau tempat yang mempunyai nilai sejarah 

yang penting dan karena itu dipelihara dan dilindungi 

negara  (Sugono, D, 2005). 

Soerdjo :  Gubernur pertama Jawa Timur, Mr. Soerdjo. 

Kabupaten : Daerah swatantra tingkat II yang dikepalai oleh bupati, 

setingkat dengan kota madya, merupakan bagian 

langsung  dari provinsi yang terdiri atas beberapa 

kecamatan. (Sugono, D, 2005). 

Ngawi : Sebuah wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Timur 

Indonesia Ibukotanya adalah Ngawi. Kota kabupaten ini 

terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur yang 

berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. 

    (Sumber:http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ngawi. 2013) 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ngawi,_Ngawi
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
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    Monumen Soerdjo : Banguanan atau tempat yang mempunyai nilai sejarah   

yang penting dan karena itu dipelihara dan dilindungi 

negara guna mengenang gugurnya Gubernur pertama 

Jawa Timur oleh keganasan PKI. 

Berdasarkan beberapa penjabaran kata  diatas pengertian dari judul tugas akhir 

adalah Wahana menantang di Monumen Soerdjo dengan sebuah rancangan ide 

konsep wisata yang menantang dan menarik yaitu dengan adanya wahana – 

wahana yang menantang dengan memadukan antara nilai – nilai kepahlawanan 

dan edukatif sebagai  daya tarik utama wisata.  

1.2 Latar Belakang 

1.2.1 Kepariwisataan Kabupaten Ngawi 

Perkembangan pariwisata yang demikian cepat menunutut penanganan 

profesional dan lebih baik pada masa mendatang karena bidang pariwisata telah 

menjadi suatu kebutuha bagi tiap-tiap individu yang ingin terlepas dari berbagai 

rutinitas sehari-hari. Berbagai macam cara dilakukan agar inidividu-individu 

tersebut dapat berwisata melepas kepenatan dan banyak pula tawaran wisata yang 

menawarkan berbagai atraksi, berbagai tempat hiburan ataupun kembali pada 

alam yang tampaknya menjadi pilihan utama para wisatawan akhir-akhir ini. 

Kabupaten Ngawi yang terletak pada perlintasan propinsi Jawa Timur dan 

Jawa Tengah memiliki tempat yang menawarkan sarana untuk kembali kepada 

alam dengan Hutan Wisata Monumen Soerdjo. Tempat ini membawa suatu 

kesegaran alami pada wisatawan dengan keindahan pohon-pohonnya juga 

pemandangan indah didalamnya, hanya sayang Hutan Monumen Soerdjo yang 

belum tersentuh penanganan yang baik sehingga tampak apa adanya saja. 

  Kunjungan wisatawan ke wilayah Kabupaten Ngawi pada umumnya 

didominasi oleh kunjungan ke daya tarik wisata yang sudah dikembangkan seperti 

Pemandian Tawun dan Waduk Pondok. Namun demikian, Kabupaten Ngawi tidak 

hanya memiliki dua daya tarik wisata tersebut. Di Kabupaten Ngawi juga terdapat 

berbagai daya tarik wisata lainnya yang dapat dikunjungi wisatawan termasuk  
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Air Terjun Srambang, Perkebunan Teh Jamus, Monumen Soerdjo, dan 

Monumen/Situs Manusia Purba di Trinil. Meskipun belum tercatat dalam Buku 

Statistik Pariwisata beberapa daya tarik wisata seperti Monumen Soerdjo yang 

telah berkembang sebagai kawasan wisata yang memiliki daya tarik tersendiri.   

Selain memberikan perhatian kepada upaya untuk mendiversifikasi daya 

tarik wisata, pengembangan pariwisata di Kabupaten Ngawi juga perlu 

mempertimbangkan keseimbangan antara pemanfaatan aset termasuk alam dan 

budaya sebagai daya tarik wisata dengan pemeliharaan aset agar berkelanjutan 

sehingga dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan 

datang. Melihat berbagai potensi yang ada peluang hutan wisata ini sangatlah 

besar untuk dapat maju dan berkembang tetapi tentunya harus ada kerjasama dari 

berbagai pihak itu dari pemerintah swasta atau masyarakat sehingga pada 

akhirnya dapat menjadi suatau kesatuan untuk mewujudkan tujuan wisata. 

Tabel 1.1  Objek daya tarik wisata di Kabupaten Ngawi  

No. Nama 
Jarak dari 

kota 
Fasilitas 

Daya tarik 

Utama 

1 
Museum Trinil 

Ngawi 
± 5 km 

Area parkir, musholla, 

tempat istirahat 

fosil Phitecantropus 

Erectus yang ditemukan 

Eugene Dubois 

2 

Tawun Pool 

 

 

± 3 km Area pemandian Area pemandian 

3 

 

 

Pondok Dam ± 4 km 
Area parkir, tempat 

istirahat, 

Waduk pondok 

PLTA 

4 

Kebun Teh 

Jamus 

 

± 20 km Area Parkir, Perkebunan Teh 

5 

Monumen 

Soerdjo Ngawi 

 

± 6 km 
Area parkir, musholla, 

tempat istirahat 
Pemandangan hutan jati 

4 

Air Terjun 

Srambang 

 

± 15 km 
Area parkir, musholla, 

tempat istirahat 
Air terjun 

5 

Forest 

Ketonggo 

 

± 10 km Area parkir Hutan Jati 

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Ngawi 2013 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Peta Pariwisata Kabupaten Ngawi 

Sumber: www. Peta Pariwisata Kabupaten Ngawi.com 

Kunjungan wisatawan pada rentang tiga tahun terakhir Kabupaten Ngawi 

juga mengalami peningkatan yang signifikan, berikut adaalah daftar kunjungan 

wisataawan Kabupaten Ngawi sebagai berikut : 

Tabel 1.2 Data kunjungan wisatawan Kabupaten Ngawi  

No Nama Objek 
2010 2011 2012 

Wisatawan Wisatawan Wisatawan 

1 Museum Trinil Ngawi 10.123 9.678 8.543 

2 Tawun Pool 5.234 3.678 2.567 

3 Pondok Dam 4.789 2.543 2.223 

4 Kebun Teh Jamus 3,567 1.777 1.509 

5 
Monumen Soerdjo 

Ngawi 
1.150 1.250 1.600 

6 Air Terjun Srambang 2.569 3.765 4.567 

7 Forest Ketonggo 1.133 2.567 1.678 

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Ngawi, 2013 

Dari kunjungan wisatawan pada rentang tiga tahun terakhir Kabupaten Ngawi 

Monumen Soerdjo mengalami peningkatan yang signifikan,pada tahun 2010 

jumlah yang berkunjung adalah 1.150, pada tahun 2011 menjadi 1.250, pada 
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 tahun 2012 menjadi 1.600 kenaikan pada tahun sebelumnya adalah 350  maka 

Monumen Soerdjo berpotensi selain itu belum ada wisata wahana tantangan di 

kabupaten Ngawi, maka kawasan Wisata Monumen Soerdjo dapat dikembangkan 

sebagai wisata wahan tantangan. 

1.2.2 Isu Pembangunan Kota Hijau  

Menurut undang – undang PenataanRuang secara tegas mengamanatkan 

30% dari wilyah berwujud Ruang Terbuka Hijau (RTH) 20%, RTH publik dan 

10% RTH privat pengalokasian 30% RTH ini ditetapkan dalam Peraturan Daerah 

(perda) tentang RTRW Kota  dan RTRW Kabupaten. 

Tujuan program pengembangan Kota Hijau : 

1. Meningkatkan kualitas ruang kota khususnya melalui perwujudan RTH 

30% sekaligus implementasiRTRW Kota/Kabupaten. 

2. Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam implementasi 

agenda hijua perkotaan. 

Tujuh Atribut Kota hijau menurut United Nations Urban Environmental Accord   

( UNUEA) .  

1. Energi :  Efisiensi Energi:  Energi Terbarukan:  Perubahan Iklim 

2. Pengurangan Limbah :  Tanpa Limbah  Peningkatan Tanggung Jawab 

Produsen 

3. Transportasi :  Transpotasi Umum:  Mobil Bersih:  Pengurangan 

Kemacetan  

4. Urban Design :  Green Buikding:  Perencanaan Kota :  Grenn Jobs 

5. Urban Nature :  Ruang Terbuka Hijau:  Restorasi Habitat :  Konservasi 

Caagar Alam 

6. Kesehatan Lingkungan:  Penguragan Bahan Neracun:  Sistem Makanan 

Sehat:  Udara Bersih 

7.  Air :  Akses Air bersih :  Konservasi Sumber Air 

8. Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2011, P2KH6M6 
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9. Atribut Kota Hijau ada 8 yaitu : 
 

1. Green Planning and Design   : Perencanaan dan Perancangan yang  

                                                   Sensutif terhadap agenda hijau. 

2. Grenn Open Space                  : Perwujudan kualitas dan kuantitas,    

                                                  jejaring RTH perkotaan 

3. Green Waste                : Penerapan prinsip 3R yaitu   

                                                   mengurangi sampah/limbah  

                                                   mengembangkan. 

4. Green Waste   : Penerapan prinsip 3R yaitu  

                                                  mengurangi sampah /limbah  

                                                  mngembangkan proses daur ulang 

                                                  meningkatkan nilai limbah. 

5. Green Transportasion  : Pengembangan sistem transportasi  

                                                  yang  berkelanjutan. 

6. Green Water   : Peningkatan efisiensi pemanfaatan  

                                                  dan  pengolahan sumberdaya air. 

7. Grenn Energy   : Pemanfaatan sumber energi yang  

                                                  efisiensi dan ramah lingkungan. 

8. Green Building  : Penerapan banguanan ramah  

                                                  lingkungan ( hemat energi, air dsb) 

9. Green Community  : Peningkatan kepekaan kepedulian   

                                                 dan peran serta aktif masyrakat dalam  

                                                  pengembangan atribut kota hijau.   
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1.2.3  Permasalahan dan Potensi Monumen Soerdjo Ngawi 

Gambar berikut merupakan batas kawasan Munumen Soerdjo berdasarkan 

KPH Ngawi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2  Lokasi objek penelitian 

Informan dari : KPH NGAWI, 2012 
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Gambar 1.3  Lokasi objek penelitian 

Informan dari : KPH NGAWI, 2012 

Wisata Monumen Soerdjo terletak terletak di jalan raya Ngawi-Solo Km 

19, tepatnya masuk wilayah desa Pelanglor Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi. 

Disamping guna mengenang gugurnya Gubernur pertama Jawa timur oleh 

keganasan PKI, Area Wana Wisata seluas 32 Ha ini baru dimaksimalkan 8 Ha. 

Wisata Monumen Soerdjo terdiri dari 6 objek lokasi. 
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Gambar 1.4 Lokasi Objek di Kawasan Monumen Soerdjo 

Sumber : Dok Penulis, 2012 
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Gambar 1.5 Peta Penyebaran Objek di Kawasan Monumen Soerdjo 

Sumber : Dok Penulis, 2012 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan Prihantoro (2012.) 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini:  

No Objek Komponen Evaluasi  Keterangan  

1  

Gambar 1.6  Patung 

Gubernur Jawa Timur I 

( Prihantoro,  2012 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fungsi : Sebagai tempat 

untuk mengenang  

perjuangan 

Teknis : keberadaan 

patung untuk 

sebagai tanda 

             Sebuah kawasan 

Perilaku : pengunjung 

berperan aktif 

turut menjaga dan 

memelihara 

keberadaan patung 

tersebut. 

Keadaan Patung Monumen 

yang masih bagus maka dapat 

dipertahankan sebagai icon 

tempat tersebut. 

 

 

2 

 

Gambar 1.7               

Penangkaran Rusa 

( Prihantoro,  2012 ) 

 

 

Fungsi : Sebagai tempat 

penangkaran  hewan rusa 

Teknis : perlu adanya 

perbaikan guna 

sebagaipendukung  

Sebuah kawasan. 

Perilaku : kurangnya peran  

aktif bagi 

pengunjung dan 

pengelola terhadap 

tempat tersebut. 

 

 

Keadaan Penangkaran Rusa 

yang tidak terawat 

dengan baik maka 

perlu adanya 

pembehanan dan 

perbaikan agar dapat 

menjadi daya tarik 

pengunjung. 
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No Objek Komponen Evaluasi  Keterangan  

 

3 

 

Gambar 1.8  Hutan Jati 

( Prihantoro,  2012 ) 

 

 

 

Fungsi : Sebagai hutan  

jati sekaligus 

peneduh jalan raya 

Teknis : perlu adanya 

kerjasama untuk 

memlihara hutan.  

Perilaku : pihak yang  

tidak bertanggung  

jawab penjarahan  

hutan. 

 

Keadaan Hutan Jati yang 

berada pada kawasan 

Monumen Soerdjo yang dapat 

menjadi penunjang untuk 

menikmati suasana 

pemandangan hutan. 

 

4 

 

Gambar 1.9 

Kios Penjualan Pernak-

Pernik cinderamata 

( Prihantoro,  2012 ) 

 

 

Fungsi : Sebagai tempat 

penjualan pernak 

pernik. 

Teknis : perlu adanya 

perbaikan guna 

sebagaipendukung  

Sebuah kawasan. 

Perilaku : pengelola 

berperan aktif 

untuk menjadikan 

daerah  tempat  

tujuan wisata. 

 

 

 

 

 

 

Tempat penjualan perrnak-

pernik pada kawasan 

Monumen Soerdjo yang 

kurang adanya penataan yang 

baik. 
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Sumber : Peneliti, 2013 

 

 

 

No Objek Komponen Evaluasi  Keterangan  

 

5 

 

 

Gambar 1.10 

Ukiran yang berasal dari 

bonggol jati 

( Prihantoro,  2012 ) 

 

Fungsi : Sebagai tempat 

penjualan pernak 

pernik 

Teknis : perlu adanya 

perbaikan guna 

sebagaipendukung  

Sebuah kawasan 

 

 

Soerdjo kurang adanya 

pengembangan tempat agar 

dapat menarik wisatawan 

untuk mengunjunginya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 
 

Gambar 1.11 

Ukiran yang berasal dari 

bonggol jati 

( Prihantoro,  2012 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fungsi : Sebagai tempat 

penjualan burung. 

Teknis : perlu adanya 

perbaikan guna 

sebagai 

pendukung  

Sebuah kawasan. 

Perilaku : pengelola        

berperan aktif 

untuk menjadikan 

daerah  tempat  

tujuan wisata. 

 

Kios tempat penjualburung 

terletak berdekatan dengan 

tempat kios penjual 

cinderamata. Karena 

menimbulkan bau yang 

tidak enak yang bersal dari 

kotoran burung maka perlu 

adanya pembenahan tempat 

tersebut dengan membuat 

selter – selter yang 

diperuntukan bagi penjual 

dan menunjang 

kenyamanan pengunjung. 
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Kesimpulan dari evaluasi sebagai berikut : 

No Keterangan Gambar 

1  Pada tempat  Patung 

Monumen Soerdjo 

sebaiknya dipertahankan  

 

 

 

 

 

  

Gambar Letak Monumen 

Sumber : Penulis, 2012 

 

2 Pada tempat penangkaran 

rusa perlu adanya 

pemindahan tempat 

 

 

 

 

 

 

Gambar Penangkaran 
Sumber : Penulis, 2012 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tempat penjualan 

pernak-pernik  perlu 

adanya pemindahan 

tempat untuk dapat 

mendukung kegiatan 

wisatawan. 

 

Gambar Penjualan Pernak Pernik 

         Sumber : Penulis, 2012 
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No Keterangan Gambar 

4  Pada tempat pengerajin 

bonggol jati  perlu adanya 

pemindahan dan penataan 

yang baik tempat untuk 

dapat mendukung 

kegiatan wisatawan 

 

 

Gambar Pengerajin Bonggol Jati 
Sumber : Penulis, 2012 

5 Pada tempat penjualan 

Burung  perlu adanya 

pemindahan dan penataan 

yang baik tempat untuk 

dapat mendukung 

kegiatan wisatawan 

 

 

Gambar Penjualan Burung 
Sumber : Penulis, 2012 

 

Maka dari hasil diatas dapat ditarik kesimpulan adalah kawasan wisata 

Monumen Soerdjo Ngawi perlu adanya pegembangan mengenai fasilitas 

yang dapat mendukung kegiatan wisata di kawasan tersebut. 

 

1.2.4 Challenging Rides 

Challenging Rides adalah suatu kegiatan menantang “keberanian” 

dan “kepercayaan diri” yang positif bagi mereka. Sebagaimana kita 

lihat sendiri betapa anak-anak dan kebanyakan orang yang jenuh dengan 

aktivitas sehari-hari yang hidup di kota besar cenderung punya kebiasaan 

menonton televisi, bermain video game dan jarang berolah-raga. Kegiatan-

kegiatan ini cenderung membuat mereka menjadi bertambah gemuk 
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(obesitas) dan secara fisik kurang terlatih karena jarang berolah-

raga.  Kegiatan outbound merupakan salah satu solusi untuk itu. Kegiatan 

ringan dan “fun” tapi memacu adrenalin membuat anak-anak bisa belajar 

sambil bermain. Sesuatu yang akan sangat membekas dalam kehidupan 

mereka kelak, seperti ada pendapat mengatakan belajar selagi muda itu 

seperti mengukir diatas batu, suatu pengalaman dan pencapaian  yang tidak 

mudah terlupakan. 

Kegiatan outbound ini pada akhirnya bermakna out of the box , 

keluar dari hal-hal rutin yang monoton dan menjemukan. Diharapkan 

setelah outbound anak-anak ini bisa lebih kreatif , pede dan mampu 

menemukan inovasi-inovasi baru dalam memecahkan masalah yang 

dihadapinya kelak. Permainan-permainan ini bisa ditemui di tempat 

outbound ini antara lain Flyng fox, Net bridge, Papan goyang, Birma 

Crosser, Hell Barier, Elvis Walk, Jogging Track, Lari Keseimbangan, 

Mendaki. 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan (Prihantoro, 2012)  secara langsung di lapangan dapat 

disimpulkan permasalahan dan  potensi yang ada saat ini dikawasan wisata 

Gambar 1.12 Permainana 

 Sumber :www.google.com. 
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tersebut. Beberapa masalah yang menimbulkan kebutuhan akan fasilitas 

wisata di kawasan Monumen Soerdjo diantaranya : 

1. Kurangnya promosi wisata, sehingga yang tahu hanya wisatawan 

lokal 

2. Kurangnya fasilitas, sarana prasarana yang ada dikawasan tersebut 

3. Belum di kelolanya potensi yang ada di Monumen Soerdjo Ngawi 

4. Kebersihan yang kurang terjaga 

5. Perlu adanya penambahan wahana, agar dapat menarik banyak 

wisatawan untuk datang berkunjung. 

Sedangkan beberapa potensi yang dimiliki Monumen Soerdjo antara 

lain sebagai berikut: 

1. Patung Soerdjo yang menjadi icon sekaligus patung sejarah. 

2. Adanya beberapa tempat fasilitas yang telah ada dapat dijadikan 

objek untuk berkunjung. 

3. Adanya kios-kios yang yang menjual beberapa macam dam dan 

kerajinan yang berasal dari kayu jati maupun bonggol jati 

4. Kondisi perairan masih sangat alami karena tidak adanya 

pencemaran lingkungan. 

5. Topograafi berupa hutan jati yang rindang menciptakan suasana 

yang sejuk. 

6. Terdapat site yang luas yang dapat dikembangkan sebagai sebagai 

sarana wahana yang menantang. 

1.3 Perumusan Masalah  

Dari latar belakang di atas  rumusan permasalahan dalam perencanaan 

kawasan wisata di kawasan Monumen Soerdjo adalah: Bagaimana 

menciptakan kawasan Monumen Soerdjo sebagai wahana wisata 

tantangan dengan konsep “ Green Open Space “ dan” kebangsaan dan 
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kepahlawanan” tetap mempertahankan latar belakang site yaitu hutan 

jati. 

1.4 Persoalan  

1. Bagaimanakah konsep perencanaan atraksi wisata tantangan yang 

akan dikembangkan di area Monumen Soerdjo Ngawi yang sesuai 

dengan nilai – nilai kebangsaan dan latar belakang site yaitu area 

hutan jati ? 

2. Bagaimanakah tampilan wisata tantangan yang akan dikembangkan  

pada kawasan Monumen Soerdjo Ngawi ? 

3. Bagaimanakah memenuhi kaidah “ Green Open Space “ serta 

landscape yang tepat pada kawasan Monumen Soerdjo Ngawi ? 

1.5 Sasaran  

1. Merencanakan kawasan Monumen Soerdjo Ngawi sebagai kawasan 

wisata tantangan yang berkesinambungan dengan alam yang telah 

ada. 

2. Menciptakan suatu permainan tantangan bagi pengujung tempat 

tersebut baik anak – anak maupun orang dewasa. 

3. Konsep bangunan yang ingin diterapkan ialah “Green Open Space“  

1.6 Manfaat  

Adapun manfaat dari penyusunan laporan ini adalah : 

1. Hasil Perencanaan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan 

pertimbangan oleh pengambil kebijakan pengelolaan wisata pada 

Monumen Soerdjo. 

2. Hasil Perencanaan dan Perancangan dapat digunakan sebagai acuan 

bagi konsep yang di terapkan pada pengembangan kawasan Wisata 

Monumen Soerdjo. 

3. Pengembangan potensi fisik yang dimiliki kawasan Monumen 

Soerdjo. 
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1.7 Keluaran / Output 

Adapun keluaran atau output dari laporan ini adalah :  

1. Pengaturan infrastruktur dan sarana prasarana penunjang yang akan 

meningkatkan minat wisatawan. 

2. Pemanfaatan potensi fisik yang di miliki Monumen Soerdjo sehingga 

pemanfaatannya akan menguntungkan masyarakat, daerah dan akan 

menambah daya tarik wisatawan. 

3. Pengaturan zona –zona pemanfaatan Monumen Soerdjo. 

1.8 Metode Pembahasan 

Metode pembahasan yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan 

pendekatan deduktif yaitu suatu metode yang menerangkan data- data yang 

ada dengan landasan teori terkait melalui proses pengumpulan 

data,pengolahan data, sampai pada perolehan data yang sistematis, factual 

dan akurat sebagai landasan penyusunan konsep perencanaan dan 

perancangan. 

a. Metode Pengumpulan Data 

1. Study literature: yaitu  menguji dan menelaah berbagai 

literature yang terkait dengan pembahasan yang akan 

dilaksanakan. 

2. Observasi: yaitu mengadakan study lapangan melalui 

pengamatan langsung kelapangan untuk mengetahui kondisi 

fisik lokasi dan tata lingkungannya serta beberapa lusa tanah 

yang ada serta faktor penunjangnya. 

3. Interview : yaitu wawancara langsung dengan pihak terkait 

dengan pembahasan mengenai obyek wisata tersebut. 

b. Metode Analisis Data 

Merupakan penguraian data penjelasan terhadap 

permasalahan berdasarkan data data yang diperoleh, diolah 
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dan dianalisa berdasarka landasan teori yang terkait dengan 

permasalahan, kemudian ditarikkesimpulan. 

c. Metode Sintesis 

Merupakan tahap penyusunan hasil analisa dalam bentuk 

kerangka 

yang terarah dan terpadu yang berupa diskripsi konsep 

perancangan sebagai pemecahan masalah. 

 

1.9 Sistematika Penulisan 

BAB I   PENDAHULUAN  

Bab pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang 

masalah permasalahaan, tujuan penelitian dan manfaat 

penelitian. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori-teori wisata, Challenging Rides,  yang 

digunakan dalam penyusunan DP3A untuk mendasari 

penganalisaan masalah.  

BAB III  TINJAUAN LOKASI  

Bab ini berisi tentang data lokasi. 

BAB IV  ANALISA DAN KONSEP PERENCANAAN DAN  

 PERANCANGAN  

Bab ini berisi tentang hasil analisis konsep yang mendasari  

perancangan bangunan. 


