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         BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul baik dari 

interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah maupun masyarakat tuan rumah dalam 

proses menarik dan melayani wisatawan serta para pengunjung lainnya. Secara 

umum pariwisata terbagi menjadi dua jenis, yakni pariwisata alam dan pariwisata 

buatan (budaya). Pariwisata alam adalah suatu obyek wisata yang banyak 

mengacu pada kenampakan fisik di muka bumi yang beragam dan mempunyai 

keistimewaan tersendiri. Adapun wisata buatan adalah wisata yang 

menggambarkan hasil budaya manusia seperti museum, tarian maupun wisata lain 

(Pendit, 1999). 

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi pariwisata yang besar 

karena di setiap pulau yang tersebar di wilayah Indonesia memiliki 

keanekaragaman budaya yang berbeda-beda dan peninggalan-peninggalan 

bersejarah, apabila dikelola secara benar akan dapat menarik minat wisatawan 

untuk mengunjungi. Pulau Jawa yang menjadi 6 (enam) propinsi yaitu DKI 

Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah, Daerah Istimewa Jogyajakarta 

(DIY) dan Provinsi Banten, dan terdapat perbedaan baik budaya, kultur maupun 

tata letak demografis yang dapat dikelola menjadi tempat tujuan wisata. 

Potensi wisata di Indonesia sangat banyak salah satunya terdapat di 

Kabupaten Sragen yang memiliki beberapa obyek wisata yang cukup menarik 

yaitu sebagai berikut, 

1. Pemandian air hangat (Bayanan) 

2. Museum sangiran 

Obyek – obyek wisata di Kabupaten Sragen ini sebenarnya mempunyai 

potensi yang cukup besar untuk dikembangkan, misalnya keunikan dan 

kelangkaan obyek wisata, kebersihan lingkungan obyek, angkutan kota, dan 

prasarana jalan. Obyek wisata Museum Sangiran yang memiliki nilai historis 

tentang peradaban manusia purba kala itu, namun belum semua obyek wisata 
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yang ada dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal, masih ada beberapa potensi 

obyek wisata yang belum dikenal oleh masyarakat luas. Salah satunya Musium 

Sangiran yang belum banyak pengetahuan para wisatawan tentang Museum 

Sangiran. Museum Sangiran merupakan situs terpenting untuk perkembangan 

berbagai ilmu pengetahuan terutama untuk penelitian dibidang antropologi, 

arkeologi, biologi, paleoantrologi, geologi, dan tentu saja dalam bidang 

kepariwisataan. Keberadaan situs Sangiran sangat bermanfaat untuk mempelajari 

kehidupan manusia prasejarah karena situs ini dilengkapi dengan fosil manusia 

purba beserta gambaran stratigrafinya. Sangiran dilewati oleh sungai, yaitu kali 

Cemoro yang bermuara di Begawan Solo. Daerah ini mengalami erosi tanah 

sehingga lapisan tanah yang terbentuk sangat jelas berbeda antara lapisan tanah 

yang satu dengan lapisan tanah yang  lain, dalam lapisan – lapisan tanah inilah 

yang hingga sekarang banyak ditemukan fosil – fosil manusia maupun binatang 

purba. Beberapa fosil manusia purba disimpan di Museum Geologi, Bandung, dan 

laboratorium Paleoantropologi, Yogyakarta, dilihat dari hasil temuannya, Situs 

Sangiran merupakan situs prasejarah  yang memiliki peran sangat penting dalam 

memahami proses evolusi dan merupakan situs purbakala yang paling lengkap di 

Asia bahkan di dunia. Berdasarkan hal tersebut, Situs Sangiran ditetapkan sebagai 

warisan dunia nomor 593 oleh komite World Heritage pada saat peringatan ke-20 

tahun di Merida, Meksiko. 

Adapun jumlah pengunjung obyek wisata Museum Sangiran lima tahun 

terakhir. Jumlah pengunjung pada obyek wisata tersebut dapat kita lihat pada tabel 

1.1 berikut ini. 
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Tabel 1.1 Data Pengunjung Obyek Wisata Sangiran Tahun 2010 – 2014 

Obyek 

Wisata 

 

Tahun 

 

2010 

 

2011 

 

 

2012 

 

 

2013 

 

 

2014 

Museum 

Sangiran 

 

224.570 jiwa 

 

404.613 jiwa  

 

346.849 jiwa  

 

359.459 jiwa 

 

355.798 jiwa 

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kab.Sragen, 2014 

 

Dilihat dari asal wisatawan pola arus wisatawan di Kecamatan Kalijambe, 

Kabupaten Sragen terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu arus wisata regional, arus 

wisata lokal dan arus wisata mancanegara. Pola arus wisata regional 

dimungkinkan terkait dengan letak Kecamatan Kalijambe yang berbatasan 

langsung dengan empat wilayah kecamatan yaitu di sebelah utara berbatasan 

dengan wilayah  Kecamata Gemolong, sebelah timur berbatasan dengan wilayah 

Kecamatan Plupuh, sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan 

Gondangrejo Kabupaten Karanganyar, sedangkan disebelah barat berbatasan 

langsung dengan Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. pola wisata lokal 

dimungkinkan hanya bersifat temporer, karena arus wisata hanya ramai pada saat 

– saat tertentu sehingga pada hari biasa wisatawan lokal relative sepi. Dan untuk 

pola wisata mancanegara dimungkinkan keingginan wisatawan untuk mengetahui 

dan mengenal keanekaragaman budaya di Indonesia. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel 1.2 berikut ini.  
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Tabel 1.2 Jumlah Wisatawan Museum Sangiran (regional, lokal dan 

mancanegara) 2010 – 2014 

No Tahun Jumlah Wisatawan Jumlah Keseluruhan 

Regional Lokal Mancanegara 

1. 2010 220.541 3842 187 224.570 jiwa 

2. 2011 401.269 3146 198 404.613 jiwa 

3. 2012 343.482 3145 222 346.849 jiwa 

4. 2013 355.989 3241 229 359.459 jiwa 

5. 2014 352.403 3145 250 355.798 jiwa 

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab.Sragen, 2014 

 

Pariwisata sebagai mobilitas spasial sehingga diperlukan suatu determinan. 

Determinan – determinan yang dimaksud adalah komplementer antara motif 

wisatawan ke tempat atraksi wisata. 

Sehubungan dengan adanya komplementer antara motif wisatawan dengan 

tujuan wisata, Soekadijo (1997) mengklasifikasikan motif wisatawan menjadi 4 

(empat) kelompok, yaitu. 

1. Motif fisik adalah motif – motif yang berhubungan dengan kebutuhan 

badaniah,  seperti olahraga, istirahat, kesehatan dan sebagainya. 

2. Motif budaya adalah  motif – motif yang berhubungan dengan keinginan untuk 

memahami atau sekedar mengenal tata cara dan kebudayaan suatu masyarakat 

tertentu. 

3. Motif interpresional  adalah motif – motif yang berhubungan dengan keinginan 

bertemu dengan keluarga, teman, kenalan atau orang – orang tertentu. 

4. Motif status adalah motif – motif yang berhubungan dengan prestise bahwa 

seseorang telah mengunjungi tempat – tempat tertentu merasa lebih 

dibandingkan sesama yang belum pernah. 

Beberapa motif yang ada dimungkinkan motivasi yang mempengaruhi 

wisatwan ke Museum Sangiran berlatar pada motif budaya, hal ini mungkin 

dikarenakan sosio kultur yang berbeda dari wisatawan Museum Sangiran. 
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Industry pariwisata kebutuhan dan permintaan  dari wisatawan diharapkan 

dapat terpenuhi, maka dari itu peran serta masyarakat sekitar Museum sangiran 

dalam penyediaan souvenir dan sarana pendukung lain seperti lahan parkir, tempat 

makan atau rumah makan serta pengadaan trasportasi  sangat diperlukan guna 

memenuhi kebutuhan wisatawan, dengan adanya permintaan dari wisatawan 

dengan sendirinya dapat membuka lapangan  pekerjaan bagi masyarakat sekitar. 

Selain itu perlu adanya sentralisasi pedagang guna memudahkan wisatawan dalam 

memenuhi kebutuhannya. 

Dengan melihat latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka penulis 

mengambil penelitian dengan judul :  

“ANALISIS WISATAWAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP 

PENDAPATAN PEDAGANG DI MUSEUM SANGIRAN KECAMATAN 

KALIJAMBE KABUPATEN SRAGEN”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pembangunan pariwisata di Kabupaten Sragen khususnya di Museum 

Sangiran dimaksudkan untuk menarik minat wisatawan sebanyak – banyaknya 

baik dari dalam daerah, luar daerah maupun dari mancanegara, selain itu 

diharapkan pembangunan pariwisata di Kabupaten Sragen dapat meningkatkan 

pendapatan daerah maupun pembangunan daerah, membuka lapangan kerja bagi 

masyarakat sekitar Museum Sangiran untuk berjualan, sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat. Kepariwisataan dalam pembangunan 

wilayah akan memberi sumbangan besar apabila dikelola dengan baik dan benar, 

karena selain memberikan sumbangan pendapatan daerah itu sendiri, pariwisata 

juga dapat memacu pertumbuhan wilayah yang berakibat ganda terhadap bidang – 

bidang lain, seperti pertanian, peternakan, kerajinan tangan, rakyat, transportasi, 

dan kegiatan lain yang produknya diperlukan  untuk menunjang industri 

pariwisata.  

Untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung di Museum 

Sangiran dituntut peran serta pemerintah daerah dalam mempromosikan Museum 

Sangiran agar dapat lebih dikenal. Dari uraian di atas timbul pertanyaan. 
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1. Bagaimana karakteristik wisatawan dan pedagang yang berkunjung di 

Museum Sangiran dan 

2. Bagaimana pengaruh banyaknya wisatawan terhadap pendapatan 

pedagang di lokasi obyek wisata Museum Sangiran? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan perumusan masalah yang telah diungkapkn maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menganalisis karakteristik wisatawan pada hari biasa dan hari libur 

2. Menganalisis karakteristik pedagang pada hari biasa dan hari libur 

3. Menganalisis hubungan antara jumlah wisatawan terhadap pendapatan 

pedagang yang berdagang di Museum Sangiran 

 

1.4 Manfaat Penelitian   

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut. 

1. Dapat memberikan informasi pada khalayak umum berkaitan dengan 

kepariwisataan yang ada di Museum Sangiran. 

2. Sebagai salah satu bahan masukan bagi pemerintah dalam pengambilan 

keputusan pengembangan kepariwisataan di masa yang akan datang. 

3. Untuk mendapatkan khasanah perkembangan Ilmu Geografi khususnya 

dalam pengkajian kepariwisataan dalam konteks pengembanagan wilayah. 

 

1.5 Tinjauan Pustaka dan Penelitian Sebelumnya  

1.5.1.Tinjauan pustaka 

Menurut Nyoman S Pendit (2002), istilah pariwisata  terlahir dari bahasa 

sansekerta yang komponen – komponennya terdiri dari “pari” yang artinya 

penuh, lengkap, berkeliling. “Wis(man)” yang berarti rumah, property, kampong, 

komunitas, dan “ata” yang artinya pergi terus menerus, mengembara. yang bila 

dirangkai menjadi satu kata melahirkan istilah  pariwisata yang berarti 

meninggalkan rumah untuk mengadakan perjalanan tanpa mencari nafkah di 

tempat – tempat yang dikunjungi sambil menikmati kunjungan mereka. 



7 

 

Dalam melakukan perjalanan, wisatawan akan melakukan serangkaian 

kegiatan meliputi penentuan Daerah Tujuan Wisata (DTW), persiapan 

keberangkatan, transportasi, penginapan, dan pemandu wisata. dengan demikian 

kegiatan pariwisata akan melibatkan berbagai perusahaan yang bergerak dalam 

bidang transportasi, akomodasi dan perusahaan pangan serta perusahaan jasa 

sehingga disebut industry pariwisata. Industri pariwisata merupakan rangkuman 

dari berbagai macam bidang  usaha yang secara bersama – sama menghasilkan 

produk – produk maupun jasa – jasa atau layanan – layanan yang nantinya baik 

secara langsung maupun tidak langsung akan dibutuhkan oleh para wisatawan 

selama perlawatannya (R.S.Darmadjati dalam Hari Karyono, 1997). 

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Wahab (dalam Endang SL, 1999) : 

Pariwisata adalah suatu jenis industri baru yang mampu menghasilkan 

pertumbuhan ekonomi  yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan 

penghasilan. Industri, sifat usaha dan perkembangan pariwisata dipengaruhi dua 

sisi yaitu permintaan (demand) dan penawaran (suplly) (Bapeda tingkat I Jawa 

Tengah, 1995). Industri pariwisata terjadi karena adanya permintaan akan produk 

wisata yang alami oleh industri tersebut. Produk wisata adalah segala aspek wisata 

yang dialami oleh wisatawan selama mengadakan suatu perjalanan wisata, 

meliputi atraksi wisata, fasilitas wisata, dan kemudahan – kemudahan yang 

didapatkannya (Ngafenan dalam Karyono, 1997). 

1.5.2. Penelitian Sebelumnya 

1)  Bambang Joko Susilo (2000)  

Dalam penelitiannya yang berjudul” Kajian Pedagang di Lokasi Obyek 

Wisata Waduk Kedung Ombo Desa Rambat Kecamatan Geyer Kabupaten 

Grobokan” bertujuan untuk mengetahui karakteristik pedagang di obyek wisata 

Waduk Kedung Ombo, mengetahui alasan pedagang berjualan di obyek wisata 

Waduk Kedung Ombo. Mengetahui seberapa besar pendapatan pedagang serta 

faktor yang mempengaruhi dan sumbangannya terhadap pendapatan total 

keluarga (pendapatan anggota keluarga yang telah berpenghasilan, pendapatan 

dari berjualan di obyek wisata Waduk Kedung Ombo. Hasil penelitian adalah 

Sebagian besar  pedagan didominasi oleh usia – usia produktif. Rata – rata 
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alasan mereka memilih berdagang di Waduk Kedung Ombo karena memiliki 

pangsa pasar yang cukup besar. Sumbangan hasil dari berdagang terhadap 

pendapatan total keluarga cukup besar. 

2) Kartika Ary Darmawan (2005)  

Dalam penelitiannya yang berjudul “Potensi Obyek dan Daya Tarik 

Wisata untuk Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Banjarnegara” yang 

bertujuan untuk mengetahui Potensi Sediaan (supply) dan Potensi  Permintaan 

(demand) Obyek dan dayatarik Wisata. Mengetahui dan Daya Tarik Wisata 

yang dijadikan unggulan. Metode yang digunakan adalah Analisis data 

sekunder, tabel frekuensi dan SWOT dengan didukung observasi lapangan. 

Merumuskan arahan pengembangan  obyek dan daya tarik wisata unggulan. 

Hasil penelitian adalah Potensi sediaan dan potensi permintaan mempunyai 

prospek yang baik untuk dikembangkan. Dan arah pengembangan dalam hal 

fisik, produk dan promosi serta informasi. 

Berdasarkan telaah pustaka dan penelitian sebelumnya, penelitian 

mengacu pada penelitian Bambang Joko Susilo (2000), Kartika Ary Darmawan 

(2005). Karena terdapat persamaan yaitu dalam meneliti pedangan serta 

wisatawan di Obyek wisata. Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya dapat dilihat dalam tabel 1.3 berikut ini. 
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Tabel 1.3 Perbandingan Penelitian Sebelumnya 

Penulis Bambang Joko Susilo 

 ( 2000) 

Kartika Ary Darmawan  

(2005) 

Sri Kastuti  

(2015) 

Judul 

 

Kajian Pedagang Di 
Lokasi Obyek Wisata 

Waduk Kedung Ombo 

Desa Rambat 
Kecamatan Geyer 

Kabupaten Grobokan 

Potensi Obyek Dan Daya 
Tarik Wisata Untuk 

Pengembangan Pariwisata Di 

Kabupaten Banjarnegara 

Analisis Wisatawan Dan Pengaruhnya Terhadap 
Pendapatan Pedagang di Museum Sangiran 

Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen 

 

Tujuan Penelitian 1) Mengetahui 
karakteristik 

pedagang di obyek 

wisata Waduk 
Kedung Ombo.  

2) Mengetahui alasan 

pedagang berjualan 
di obyek wisata 

Waduk Kedung 

Ombo.   
3) Mengetahui 

seberapa besar 

pendapatan 
pedagang serta 

factor yang 

mempengaruhi dan 
sumbangannya 

terhadap pendapatan 

total keluarga. 

1) Mengetahui Potensi 
Sediaan (supply) dan 

Potensi  Permintaan 

(demand) Obyek dan 
dayatarik Wisata.  

2) Mengetahui dan Daya 

Tarik Wisata yang 
dijadikan unggulan.  

3) Merumuskan arahan 

pengembangan  obyek 
dan daya tarik wisata 

unggulan. 

 

1) Menganalisis karakteristik wisatawan pada 

hari biasa dan hari libur 

2) Menganalisis karakteristik pedagang pada 

hari biasa dan hari libur 

3) Menganalisis hubungan antara jumlah 

wisatawan terhadapa pendapatan pedagang 

Metode Survei dengan analisis 

data primer dan 
sekunder 

Analisis data sekunder, tabel 

frekuensi dan SWOT dengan 
didukung  observasi 

lapangan. 

Survei dengan analisis data primer dan sekunder 

Hasil 3) Sebagian besar  
pedagan di dominasi 

oleh usia – usia 

produktif 
4) Rata – rata alasan 

mereka memilih 

berdagang di 
Waduk Kedung 

Ombo karena 

memiliki pangsa 
pasar yang cukup 

besar. 

5) Sumbangan hasil 
dari berdagang 

terhadap pendapatan 

total keluarga cukup 
besar. 

1) Potensi sediaan dan 
potensi permintaan 

mempunyai prospek yang 

baik untuk 
dikembangkan. 

2) Arah pengembangan 

dalam hal fisik, produk 
dan promosi serta 

informasi. 

1) Penelitianya menunjukan Karakteristik 
Wisatawan: a)Pada hari libur wisatawan yang 

berkunjung banyak yang berasal dari luar daerah 

(luar Sragen), b) Pada hari biasa wisatawan  yang 
berkunjung banyak yang berasal dari dalam 

daerah (Sragen), c) Pendidikan wisatawan 

sebagian besar berpendidikan SMA baik yang 
hari libur maupun hari biasa, d)Umur wisatawan 

sebagian besar berumur antara 15 – 24 tahun baik 

hari libur maupun hari biasa, e)Status perkawinan 
wisatawan sebagian besar bersatus belum kawin 

baik hari libur maupun hari biasa, f)Jenis kelamin 

wisatawan sebagian besar adalah laki – laki  baik 
di hari libur maupun hari biasa. Sedangkan  

Karakteristik Pedagang : a)Umur pedagang 

sebagian besar berumur antara 25 – 34 tahun baik 
hari libur maupun hari biasa, b) Jenis kelamin 

pedagang pada hari biasa adalah perempuan, c) 

Jenis kelaminpedagang pada hari libur adalah laki 
– laki.  d) Pendidikan pedagang sebagian besar 

adalah SMA baik hari libur maupun hari biasa. 

2) Jumlah wisatawan yang berkunjung di obyek 
wisata sangiran berpengaruh pada pendapatan 

pedagang di lokasi obyek wisata sangiran. Hal ini 

ditunjukkan dengan uji statistik yang digunakan 
adalah kai kuadrat dngan hasil x² hitungan adalah 

df  adalah 25 menghasilkan x² tabel 37.7 karena 

x² hitung adalah < x² tabel maka hubungan antara 
jumlah pendapatan dengan banyaknya wisatawan 

yang datang adalah signifikan dan koefisien 

kontingensi (k) sebesar 0,70 sehingga hubungan 
antar variabel erat.  
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1.6 Kerangka Penelitian 

Pengembangan pariwisata dapat diartikan sebagai suatu proses 

pengembangan di daerah tujuan wisata. Bentuk Pengembangan pariwisata dapat 

berupa pengembangan atraksi ataau obyek wisata, pengadaan dan rehabilitas 

sarana dan prasarana pariwisata. Pengembangan di bidang pemasaran dan 

promosi, maupun pengembangan di bidang pemasaran dan penelitian terutama 

applied research sehingga dapat mengelola dan menganalisa data kepariwisataan 

yang penting bagi pengembangan selanjutnya (Yoeti, 1996). 

Prinsip terjadinya perjalanan wisata ditandai oleh adanya unsur penarik dan 

pendorong (push dan pull factor) berkaitan dengan orang berwisata. Pejalanan 

berwisata terjadi diantaranya terdorong karena kondisi masyarakat yang butuh 

akan rekreasi sudah mampu berwisata (demand) dan ketersediaan (supply) sarana 

dan prasarana penunjang di tempat asal maupun di tempat tujuan wisata. 

Keberadaan Museum Sangiran sebagai obyek wisata sejarah, merupakan 

situs terpenting untuk perkembangan berbagai bidang ilmu pengetahuan terutama 

untuk penelitian di bidang antropologi, arkeologi, biologi, paleoantropologi, 

geologi, dan tentu saja untuk bidang kepariwisataan. Keberadaan Sangiran sangat 

bermanfaat untuk mempelajari kehidupan manusia prasejarah karena situs ini 

dilengkapi dengan fosil manusia purba, hasil-hasil budaya manusia purba, fosil 

flora dan fauna purba beserta gambaran stratigrafinya.  

Wisatawan yang berkunjung memiliki karakteristik bermacam-

macam.Wisatawan yang mengunjungi memiliki berbagai macam motif, yang 

salah satunya adalah motif sejarah yang biasanya dilakukan secara rombongan, 

ada juga yang berkunjung dengan  keluarganya maupun sendiri-sendiri, biasanya 

dilakukan oleh orang yang terpelajar dan telah mapan perekonomiannya. 

Semakin banyak wisatawan yang mengunjungi akan berpengaruh pada 

pendapatan pedagang yang berjualan di sekitar Museum Sangiran karena secara 

otomatis wisatawan memerlukan oleh-oleh untuk dibawa pulang baik berupa 

souvenir maupun produk-produk yang dihasilkan seperti kalung, gelang, cincin 

dan gantungan kunci yang terbuat dari tulang maupun dari batu alam. 
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Gambar 1.1 Diagram Alir Penelitian 

Sumber : Penulis 2015 
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1.7   Hipotesis 

Berdasarkan  latar belakang  maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Karakteristik Wisatawan : 

a. Pada hari libur wisatawan yang berkunjung banyak yang berasal dari luar 

daerah (luar Kabupaten Sragen) 

b. Pada hari biasa wisatawan  yang berkunjung banyak yang berasal dari 

dalam daerah ( Kabupaten Sragen) 

c. Pendidikan wisatawan sebagian besar berpendidikan SMA baik yang hari 

libur maupun hari biasa 

d. Umur wisatawan sebagian besar berumur antara 15 – 24 tahun baik hari 

libur maupun hari biasa 

e. Status perkawinan wisatawan sebagian besar bersatus belum kawin baik 

hari libur maupun hari biasa 

f. Jenis kelamin wisatawan sebagian besar adalah laki – laki  baik hari libur 

maupun hari biasa 

2. Karakteristik Pedagang : 

a. Umur pedagang sebagian besar berumur antara 25 – 34 tahun baik hari 

libur maupun hari biasa 

b. Jenis kelamin pedagang sebagian besar adalah perempuan baik hari libur 

maupun hari biasa 

c. Pendidikan pedagang sebagian besar adalah SMA baik hari libur maupun 

hari biasa 

3. Semakin banyak jumlah wisatawan maka semakin besar pendapatan 

pedagang 

 

1.8 Metode Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan metode survei. Masri Singarimbun dan 

Sofyan Efendi (1989) mengemukakan bahwa metode survei adalah pengumpulan 

data atau informasi yang didapat dari responden dengan menggunakan kuesioner 

(dalam penelitian ini adalah pedagang dan wisatawan). Umumnya, pengertian 
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survei dibatasi pada pengertian survai sampel dimana informasi dikumpulkan dari 

sebagian populasi untuk mewakili seluruh populasi. Adapun langkah-langkah 

dalam penelitian survei ini adalah sebagai berikut ini. 

1. Pemilihan lokasi atau daerah penelitian  

2. Pemilihan sampel responden 

3. Pengumpulan data (data primer dan data sekunder) 

4. Analisis data  

8.1.1 Pemilihan lokasi atau daerah penelitian 

Penelitian dilakukan di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen adapun 

dasar pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut :   

a. Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen memilki potensi Obyek Wisata 

sejarah yang satu – satunya yang ada di Kabupaten Sragen. 

b. Obyek Wisata Museum Sangiran karena ini memiliki kandungan nilai 

sejarah dan peradapan serta sudah dikenal sampai dunia internasional, 

selain itu obyek ini juga mampu menumbuhkan lapangan kerja bagi 

masyarakat sekitar bahkan mungkin masyarakat di daerah lain, baik dari 

perdagangan maupun non perdagangan, sehingga mampu meningkatkan 

atau bahkan menambah pendapatan keluarga. 

8.1.2 Pemilihan Responden 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. ada empat faktor 

yang harus dipertimbangkan dalam penentuan besarnya sampel dalam suatu 

penelitian : (1 derajad keseragaman dari populasi. makin seragam populasi itu, 

makin kecil sampel yang dapat diambil. (2 presisi yang dikehendaki dari 

penelitian. (3 rencana analisis. (4  dan tenaga, biaya dan waktu (Masri Singaribun 

dan Soffian Effendi, 1989). Adapun yang menjadi responden adalah wisatawan 

dan pedagang di lokasi obyek wisata Sangiran. Wisatawan diambil rata – rata 

selama 5 tahun terahir sebanyak 355.798 pada tahun 2014 kemudian dibagi 55 

yang diambil dari jumlah penumpang dalam satu bus yang hasilnya 64.690 

rombongan, kalau rata – rata satu rombongan terdiri dari 3 bus maka 64.690 

dibagi 3 hasilnya 2.156 kemudian diambil 5% sehingga sampel yang diambil  

menjadi 107 itu berarti satu responden mewakili satu rombongan  dan pedagang 
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sebanyak 46 orang  pedagang  yang  masing – masing dari 34 orang pedagang  

adalah pedagang souvenir dan 12 orang lainnya adalah pedagang makanan. 

Pengambilan responden pedagang yaitu berdasarkan sistem survei yaitu 

pengambilan responden dari responden yang ada dalam penelitian. Pengambilan 

sampel dengan cara menggambil individu siapa saja yang dapat di jangkau atau 

ditemui di lokasi penelitian yaitu yang berumur antara 12 – 45 tahun. 

8.1.3 Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah data primer dan data 

sekunder yang secara rinci diuraikan dibawah ini.  

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan dari hasil wawancara 

dengan menggunakan daftar pertanyaan (quesioner) yang telah dipersiapkan 

sebelumnya yang ditujukan untuk pedagang dan wisatawan di daerah 

penelitian. Data primer meliputi: daerah asal, komposisi umur, jenis kelamin, 

tinggkat pendidikan, dan status perkawinan. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah diperoleh dari catatan atau arsip serta monografi yang 

terdapat pada instansi-instansi daerah tersebut yang ada hubungannya dengan 

masalah penelitian. Antara lain Data yang diperlukan adalah: jumlah 

pengunjung dan pendapatan serta jumlah pedagang di Museum Sangiran 

dengan sumber data Kantor Pariwisata Kabupaten Sragen. 

8.1.4 Analisis Data  

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tabel frekuensi dan tabel 

silang, tujuan analisis ini adalah untuk menyederhanakan data  dalam bentuk yang 

mudah dibaca dan diinterpretasikan. Untuk mengetahui hubungan antara variabel 

pengaruh dan variabel terpengaruh dianalisis dengan statistik Kai kuadrat ini 

untuk membuktikan hipotesis no 3, sedangkan tabel frekuensi disusun khusus 

untuk mengecek konsistensi jawaban dari responden yaitu digunakan untuk 

membuktikan hipotesis no 1 dan 2 
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1.9   Batas Operasional 

1. Analisis adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahuai 

keadaan yang sebenarnya, bagaimana pemecahan persoalan yanyg dimulai 

dengan dugaan akan kebenarannya, (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

1995). 

2. Pariwisata adalah istilah pariwisata terlahir dari bahasa Sansekerta yang 

komponen – komponennya terdiri dari “pari” yang artinya penuh, 

lengkap, berkeliling. “Wis(man)” yang berarti rumah, property, kampong, 

komunitas. Dan “ata” yang artinya pergi terus menerus, mengembara. 

Yang bila dirangkai menjadi satu kata melahirkan istilah pariwisata yang 

berarti meninggalkan rumah untuk mengadakan perjalanan tanpa mencari 

nafkah ditempat – tempat yang dikunjunginya sambil menikmati 

kunjungan mereka ( S Pendit 2002). 

3. Kepariwisataan adalah  keseluruhan  kegiatan yang terkait dengan 

pariwisata yang bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul 

sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara 

wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, 

pemerintah daerah dan pengusaha ( RIPPARNAS, 2010). 

4. Motivasi Wisatawan adalah suatu dorongan psikologis seseorang untuk 

melakukan suatu perbuatan atau aktivitas sebagai salah satu tujuan untuk 

memenuhi keputusan untuk berwisata (Wahjosumidjo, 1994). 

5. Pedagang adalah seseorang yang mempunyai mata pencaharian untuk 

memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani. 

6. Obyek Pariwisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki 

sumber daya wisata yang dibagun dan dikembangkan sehingga 

mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi 

wisatawan (Musanef, 1996). 

7. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan 

memperolehinformasi(Moh.PambuduTika, 2005). 

 

 


