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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini perlu ditentukan metode penelitian yang akan digunakan 

guna menjawab rumusan masalah. 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berada di wilayah administrasi Kabupaten Tegal. 

Terletak pada koordinat 108°57'6" BT – 109°21'30" BT dan 6°02'41" LS – 

7°15'30" LS. Sementara luas wilayah dari Kabupaten Tegal adalah 878,79 

km2. Wilayah Kabupaten Tegal bagian utara berbatasan dengan Kota Tegal 

dan Laut Jawa, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Pemalang, bagian 

selatan berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas, dan 

bagian barat berbatasan dengan kabupaten Brebes. 

Secara topografis wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari 3 kategori 

daerah, yaitu pesisir 3 kecamatan dengan 43 desa / kelurahan. Dataran rendah 

terdiri dari 10 kecamatan dengan 159 desa / kelurahan. Dataran tinggi / 

pegunungan 5 kecamatan dengan 85 desa. 

Kabupaten Tegal beriklim tropis, dengan rata-rata curah hujan 

sepanjang tahun 2015 sebesar 144,90 mm (Kabupaten Tegal dalam angka 

2016). Banyaknya curah hujan bergantung pada kelembapan udara yang 

tinggi, tetapi tekanan udara rendah dengan kecepatan angin, suhu udara dan 

lama penyinaran matahari serta penguapan sedang – sedang saja. Curah hujan 

tertinggi terjadi pada bulan Februari sebanyak 384,7 mm dengan tingkat 

kelembapan 85 persen. Sementara tekanan udaranya 1.010,9 hPa, kecepatan 

angin 4,10 knots, suhu udara rata – rata 26,9 ⁰C dan lama penyinaran matahari 

150,3 jam dalam setahun serta tingkat penguapan air sebesar 5,9 mm. 
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B. Populasi dan Sampel 

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Populasi 

Sugiyono (2011 : 61) mengemukakan bahwa “populasi adalah 

wilayah generalisasi yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. Menurut Arikunto (2010 : 173) mengartikan populasi 

sebagai berikut : Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila 

seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah 

penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Populasi dari penelitian ini meliputi semua gejala individu, dan 

masalah yang berkaitan dengan kegiatan kepariwisataan yang mencakup 

beberapa daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Tegal, pemerintah 

daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Tegal, wisatawan yang 

berkunjung dan pihak pengelola daya tarik wisata. Populasi dalam 

penelitian ini yakni : 

a. Populasi wilayah, yang meliputi keseluruhan daya tarik wisata yang 

ada di Kabupaten Tegal. 

b. Populasi manusia, meliputi wisatawan dan pengelola di lingkungan 

daya tarik wisata di Kabupaten Tegal. 

 

2. Sampel 

Guna mempermudah proses kegiatan penelitian, maka diperlukan 

sampel yang menjadi bagian dari jumlah populasi dengan memperhatikan 

keabsahan sampel yang telah diambil. Sampel dalam penelitian ini dibagi 

menjadi dua, yakni sampel wilayah (area sampling) dan sampel manusia.  

a. Sampel Wilayah 

Untuk menentukan mana yang dijadikan sampelnya, maka wilayah 

populasi terlebih dahulu ditetapkan secara random (acak). Wilayah 

yang dijadikan sampel yaitu wilayah yang paling banyak produk 
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wisata unggulan. Adapun jumlah sampel wilayah sebanyak 5 

kecamatan, seperti terdapat pada tabel 3.1 di bawah ini : 

Tabel 3.1 

Penentuan Sampel Wilayah Penelitian di Kabupaten Tegal 

No Jenis Wisata Daya Tarik Wisata Lokasi 

1.  Wisata Alam 

Pemandian Air Panas Guci Kecamatan Bumijawa 

Waduk Cacaban 
Kecamatan 

Kedungbanteng 

Desa Wisata Cempaka Kecamatan Bumijawa 

2 Wisata Pantai Pantai Purwahamba Indah Kecamatan Suradadi 

3 
Wisata Herbal / 

Edukasi 
Wisata Kesehatan Jamu Kecamatan Balapulang 

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal 

b. Sampel Manusia atau Responden 

Sampel manusia, yaitu sampel yang diambil dengan 

menggunakan metode Non-Probability Sampling, hal ini 

dikarenakan tidak diketahuinya jumlah populasinya. Teknik 

pemngambilan sampel manusia menggunakan Accidental 

Sampling, pengambilan sampel ini dilakukan berdasarkan asas 

kebetulan, yaitu siapapun yang secara kebetulan ditemui oleh 

peneliti di tempat penelitian yang dirasa cocok sebagai sumber data 

akan dijadikan sampel. 

Sampel manusia pada penelitian ini adalah para wisatawan 

yang berada di sekitar kawasan Kabupaten Tegal. Jumlah 

wisatawan yang dijadikan sampel adalan 100 orang. Hal ini 

berdasarkan pada jumlah daya tarik wisata yang menjadi sampel 

wilayah adalah lima tempat. Lalu agar dibagi rata, masing masing 

daya tarik wisata diambil 20 responden. Sehingga jumlah sampel 

manusia pada penelitian ini sebanyak 100 responden. Selain 

Wisatawan, diambil juga sampel dari masing – masing pengelola 

daya tarik wisata yang berjumlah 5 orang, serta 1 orang dari 
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pemerintah dalam hal ini bagian perencanaan di Dinas Pariwisata, 

Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tegal. 

Tabel 3.2 

Jumlah Sampel Manusia (Wisatawan) 

No Sampel Wilayah Sampel Manusia 

1 Pemandian Air Panas Guci 20 

2 Waduk Cacaban 20 

3 Pantai Purwahamba Indah 20 

4 Wisata Kesehatan 20 

5 Desa Wisata Cempaka 20 

JUMLAH 100 

 

C. Metode Penelitian 

Suatu penelitian tentunya memerlukan metode guna memudahkan 

penulis dalam proses pengumpulan dan pengambilan data dari hasil 

penelitian yang dilakukan. Pemilihan metode dalam suatu penelitian 

sangatlah penting karena akan berdampak terhadap kebutuhan penelitian itu 

sendiri. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dan survey. Moh 

Nazir (1988 : 63), metode deskriptif adalah metode dalam meneliti 

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran 

ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian 

deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antarfenomena yang diselidiki. 

Bidang ilmu yang berkaitan langsung dengan kegiatan penelitian ini 

adalah Geografi Pariwisata. Pendekatan geografi yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan pendekatan keruangan. Dalam penelitian ini 

analisa keruangan jarak (distance) adalah aksesibilitas daya tarik wisata di 

kawasan Kabupaten Tegal dengan daerah di sekitarnya. Kaitan (interaction) 

dalam penelitian ini yaitu daya tarik wisata di kawasan Kabupaten Tegal 
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dengan penduduk yang terlibat di sektor pariwisata. Hal ini memungkinkan 

terjadinya interaksi antara pengunjung dengan masyarakat yang 

bermatapencaharian di sektor pariwisata. Gerakan (movement) pada 

penelitian ini lebih menitikberatkan pada kegiatan perekonomian dan 

kegiatan sosial yang dilakukan oleh penduduk yang terlibat pada sektor 

pariwisata. 

Sementara itu metode survey adalah metode penelitian yang bertujuan 

untuk mengumpulkan sejumlah besar data berupa variabel, unit atau 

individu dalam waktu bersamaan. Tika (2005: 6) mengemukakan bahwa 

data dikumpulkan melalui individu atau sampel fisik tertentu dengan tujuan 

agar dapat menggeneralisasikan terhadap apa yang diteliti. Survey juga 

digunakan dalam penelitian eksploratif yang bertujuan menguji suatu 

hipotesis atau lebih umum lagi menjelaskan hubungan antara variabel-

variabel. 

D. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi 

titik berat suatu penelitian (Arikunto, 2010 : 161). Sedangkan Sugiyono 

(2011) mengemukakan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Jadi variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi 

titik perhatian suatu penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini akan dijelaskan dalam tabel 3.3  
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Tabel 3.3 

Variabel Penelitian 

Variabel Sub Variabel Indikator 

   Iklim 

Pengembangan 

Pariwisata di 

Kabupaten Tegal 

Potensi 

Pariwisata 

 Morfologi 

 Hidrologi 

 Variasi Objek 

 Aksesibilitas 

 Sarana dan Prasarana 

Kemenarikan 

Daya Tarik 

Wisata 

 

 Alam 

 Bentang Alam 

 Danau 

 Sungai 

 Sumber Air Panas 

 Perkebunan 

 Sosial dan Budaya 

 Seni Pertunjukan 

 Seni Rupa 

 Upacara Adat 

 Kearifan Lokal 

 Festival Wisata 

 

Upaya Pemerintah 

Dalam 

Pengembangan 

Pariwisata 

 Promosi 

 Alokasi anggaran 

 Kebijakan 

 Fasilitas 

 

E. Definisi Operasional 

Judul penelitian ini adalah “PENGEMBANGAN PARIWISATA DI 

KABUPATEN TEGAL’. Guna mempermudah pembahasan dan menghindari 

kesalahan penafsiran istilah – istilah yang digunakan pada judul penelitian ini, 

maka penulis perlu menjelaskan definisi operasional yang terkandung dalam 

tulisan ini, di antaranya : 

1) Analisis Potensi Pariwisata 

Analisis potensi yang dimaksud ialah kajian potensi baik dari segi 

potensi fisik maupun potensi sosial – budaya. Potensi adalah daya, 

kekuatan, kesangguan, kekuasaan, kemampuan yang mempunyai 
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kemungkinan untuk dikembangkan. Potensi terbagi menjadi potensi fisik 

daya tarik wisata, potensi aksesibilitas dan potensi sarana prasarana. 

Potensi fisik adalah potensi keadaan fisik di daerah penelitian yang 

nantinya akan meliputi : iklim, morfologi, hidrologi, variasi objek wisata 

dan lain – lain. Sedangkan potensi sosial yang dimaksud adalah partisipasi 

masyarakat, aksesibilitas serta sarana dan prasarana. 

Potensi fisik yang dimaksud adalah potensi keadaan fisik di daerah 

penelitian yang meliputi : 

a. Kondisi iklim : diartikan sebagai keadaan iklim dilihat dari tipe iklim 

suhu, dan curah hujan yang dapat menunjang kegiatan pariwisata. 

b. Morfologi : bentukan lahan berupa pegunungan, perbukitan, dan 

daratan. 

c. Kebersihan lingkungan : lingkungan yang bebas dari polusi udara, air, 

kebisingan, dan limbah domestik sehingga mendukung untuk 

dijadikan sebagai objek wisata. 

d. Hidrologi : diartikan sebagai kondisi air yang tersedia di sekitar daya 

tarik wisata yang dapat digunakan baik untuk wisatawan maupun 

masyarakat. 

e. Variasi objek : diartikan sebagai ragam objek wisata yang dapat 

dinikmati oleh wisatawan. 

Sedangkan potensi aksesibilitas yang dimaksud adalah potensi di 

daerah penelitian yang meliputi : 

a. Aksesibilitas : meliputi kondisi jalan, jenis kendaraan / alat 

transportasi menuju lokasi, frekuensi kendaraan, dan jarak lokasi 

dengan pemerintah dan fasilitas kota. 

Potensi sarana dan prasarana yang dimaksud adalah potensi di daerah 

penelitian yang meliputi : 

a. Fasilitas wisata : meliputi sarana dan prasarana yang tersedia. 

2) Pengembangan Pariwisata 

Perkembangan kepariwisataan bertujuan memberikan keuntungan 

baik bagi wisatawan maupun warga setempat (Marpaung, 2002: 19). 
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Dalam hal ini diharapkan pengembangan yang dilakukan di daerah 

penelitian dapat tercapai secara optimal sehingga memberikan dampak 

positif, antara lain menciptakan lapangan kerja seluas – luasnya dan 

meningkatkan perekonomian daerah. 

3) Kabupaten Tegal 

Kabupaten tegal adalah salah satu kabupaten yang terletak di 

provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, Kabupaten Tegal memiliki 

18 kecamatan, di antaranya : Kramat, Warureja, Suradadi, Tarub, Talang, 

Dukuhturi, Adiwerna, Dukuhwaru, Slawi, Pangkah, Kedungbanteng, 

Jatinegara, Lebaksiu, Balapulang, Pagerbarang, Margasari, Bumijawa, 

dan Bojong. Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang tersebar di Kabupaten 

Tegal meliputi :  

a. Pemandian Air Panas Guci yang terletak di Kecamatan Bumijawa 

b. Pantai Purwahamba Indah di Kecamatan Suradadi 

c. Waduk Cacaban yang terletak di Kecamatan Kedungbanteng 

d. Wisata Jamu Kalibakung di Kecamatan Balapulang 

e. Rumah Wayang di Kecamatan Slawi 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Observasi 

Observasi lapangan adalah teknik pengamatan langsung di lokasi 

penelitian untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas menyangkut 

objek penelitian. Dalam psikologik, observasi atau yang disebut pula 

dengan pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu 

objek dengan menggunakan seluruh alat indera (Arikunto, 2010 : 199). 

Jadi, observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, 

pendengaran, peraba, dan pengecap. Sementara itu Tika (2005 : 44) 

menyatakan metode observasi “adalah cara dan teknik pengumpulan data 

dengan melakukan dan pencatatan sistematis terhadap gejala atau 

fenomena yang ada pada objek penelitian”. Berdasarkan pengertian – 

pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa metode observasi 
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merupakan metode yang digunakan melalui pengamatan dan pencatatan 

fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini observasi 

lapangan ditujukan untuk mengidentifikasi potensi wisata di Kabupaten 

Tegal. 

2. Studi Literatur 

Studi literature adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

mempelajari buku – buku, majalah dan informasi lainnya yang 

berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, terutama yang 

menyangkut masalah potensi wisata di Kabupaten Tegal. 

3. Wawancara dan Angket 

Wawancara yaitu melakukan komunikasi langsung secara terbuka. 

Menurut Moh. Nazir (1988 : 234) yang dimaksud wawancara adalah 

“proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara 

tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara 

dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang 

dinamakan interview guide (panduan wawancara)”.  

4. Dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal – hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, data dari instansi pemerintah, dan sebagainya. Studi ini 

digunakan untuk melengkapi data yang berhubungan dengan masalah 

yang akan diteliti. 

G. Teknik Analisis Data 

Langkah – langkah pengolahan data yang akan dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

1) Tahap Persiapan 

a. Memeriksa dan mengecek kelengkapan identitas pengisi 

b. Memeriksa dan mengecek kelengkapan data, memeriksa isi instrumen 

dan pengumpulan data 

c. Pengecekan macam – macam isian data 
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2) Tahap Tabulasi 

a. Inventarisasi data berdasarkan homogenitas dan menyajikannya dalam 

bentuk tabel, gambar, dan peta. 

3) Pengolahan dan Penyajian data 

a. Menjumlahkan keragaman data dan menabelkan berdasatkan acuan 

penulis. 

Selanjutnya ketika data telah terkumpul berupa tabel, bagan, gambar 

ataupun peta kemudian dianalisa dengan menggunakan : 

a. Pengharkatan (scoring) 

Pengharkatan (scoring) merupakan teknik analisis data kuantitatif 

yang digunakan untuk memberikan nilai pada masing – masing 

karakteristik parameter dari sub – sub variabel agar dapat dihitung 

nilainya. 

Parameter dari variabel yang dinilai meliputi iklim, penggunaan 

lahan, jenis tanah, struktur geologi, hidrologis, fasilitas wisata, 

aksesibilitas, respon dan partisipasi masyarakat. Peringkat masing – 

masing parameter dari sub variabel diturunkan ke dalam beberapa 

kategori, yaitu : 

1) Harkat nilai tertinggi untuk parameter yang memenuhi semua kriteria 

yang dijadikan indikator. 

2) Harkat nilai terendah untuk parameter yang kurang memenuhi kriteria. 

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah dengan metode 

kuantitatif dan metode kualitatif yang digunakan adalah kuantitatif 

empiris, yaitu dengan melakukan pengharkatan (scoring) ini digunakan 

untuk memberikan nilai pada masing – masing karakteristik parameter 

pada sub – sub variabel agar dapat dihitung nilainya serta dapat ditentukan 

peringkatnya. Peringkat dari setiap parameter diurutkan berdasarkan 

kategori, yaitu 5 untuk kelas sangat baik, nilai 4 untuk kelas baik, nilai 3 

untuk kelas sedang, nilai 2 untuk kelas kurang baik, nilai 1 untuk kelas 

buruk. 
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1. Pengharkatan untuk Aspek Fisik 

Pengharkatan pada aspek fisik bertujuan untuk melihat nilai atau 

harkat pada faktor fisik yang menjadi variabel dalam penilitian ini dan 

dianggap menunjang pengembangan pariwisata yang menyangkut 

kondisi alam. Pengharkatan untuk aspek fisik seperti iklim yang terdiri 

dari iklim, curah hujan dan keadaan pencemaran udara dan morfologi 

yang terdiri dari bentuk lahan dan tutupan vegetasi dapat dilihat pada 

tabel 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10. sedangkan Hidrologis yang terdiri dari 

Kualitas Air, Jarak Sumber air dari daya tarik wisata, dan variasi objek 

dapat dilihat pada tabel 3.11, 3.12, 3.13. 

a. Iklim 

Tabel 3.4 

Harkat Kelas dan Kriteria Pengharkatan Suhu (℃) 

Harkat Kelas Kriteria 

5 Sangat Baik 28 – 30 

4 Baik 25 – 37 

3 Cukup 22 – 24 

2 Kurang 20 – 21 

1 Sangat Kurang < 20 

Sumber : Diadaptasi dari beberapa sumber Tahun 2018 

Tabel 3.5 

Harkat Kelas dan Kriteria Pengharkatan Curah Hujan (mm/tahun) 

Harkat Kelas Kriteria 

5 Sangat Baik 1001 – 2500 

4 Baik 1501 – 2000 

3 Cukup 2001 – 2500 

2 Kurang 2501 – 3000 

1 Sangat Kurang 3000 – 3500 

Sumber : Diadaptasi dari beberapa sumber Tahun 2018 
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Tabel 3.6 

Harkat Kelas dan Kriteria Pengharkatan Pencemaran Udara 

Harkat Kelas Kriteria 

5 Sangat Baik Tidak terjadi pencemaran 

4 Baik 
Terjadi pencemaran yang disebabkan oleh salah 

satu polusi (alam, industri, sampah, kebisingan) 

3 Cukup 
Terjadi pencemaran yang disebabkan 2 polusi 

(alam, industri, sampah, kebisingan) 

2 Kurang 
Terjadi pencemaran yang disebabkan 3 polusi 

(alam, industri, sampah, kebisingan) 

1 
Sangat 

Kurang 

Terjadi pencemaran yang disebabkan 4 polusi 

(alam, industri, sampah, kebisingan) 

Sumber : Diadaptasi dari beberapa sumber Tahun 2018 

b. Morfologi 

Tabel 3.7 

Harkat Kelas dan Kriteria Pengharkatan Bentuk Lahan 

Harkat Kelas Kriteria 

5 Sangat Baik Hutan lahan kerucut parasiter 

4 Baik 
Berada di bawah lereng gunung api dan kaki 

perbukitan, tidak ada dataran 

3 Cukup Bentuk lahan berada di bawah gunung api 

2 Kurang 
Bentuk lahan berupa daratan alluvial dan 

berada di kaki gunung api 

1 
Sangat 

Kurang 

Bentuk daratan berupa daratan alluvial, 

orientasi pegunungan 

Sumber : Diadaptasi dari beberapa sumber Tahun 2018 

Tabel 3.8 

Harkat Kelas dan Kriteria Pengharkatan Tutupan Vegetasi 

Harkat Kelas Kriteria 

5 Sangat Baik 
Jenis flora hutan dan semak, jumlahnya 

sangat banyak 

4 Baik Jenis flora hutan, jumlahnya cukup banyak 

3 Cukup Jenis flora semak, jumlahnya sedang 

2 Kurang 
Jenis flora rumput dan pepohonan, jumlahnya 

sedikit 

1 Sangat Kurang Tidak ada flora 

Sumber : Diadaptasi dari beberapa sumber Tahun 2018 
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c. Hidrologis 

Tabel 3.9 

Harkat Kelas dan Kriteria Kualitas Air 

Harkat Kelas Kriteria 

5 Sangat Baik 

Kualitas air golongan A atau sangat baik 

yaitu yang dapat digunakan untuk air minum 

secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu 

4 Baik 

Kualitas air golongan B yaitu air baku yang 

baik untuk diminum, rumah tangga dan dapat 

dimanfaatkan untuk keperluan lain 

3 Cukup 

Kualitas air golongan C yang baik untuk 

keperluan perikanan dan peternakan dan 

dapat dimanfaatkan untuk keperluan lainnya, 

tetapi tidak sesuai dengan golongan A dan B 

2 Kurang 

Kualitas air golongan D yaitu air yang baik 

untuk keperluan pertanian dan dapat 

dimanfaatkan untuk usaha perkotaan, industri 

dan tenaga listrik 

1 Sangat Kurang 
Kualitas air yang tidak memenuhi peruntukan 

golongan A, B, C, dan D 

Sumber : Diadaptasi dari beberapa sumber Tahun 2018 

Tabel 3.10 

Harkat Kelas dan Kriteria Jarak Sumber Air dari Daya Tarik Wisata 

Harkat Kelas Kriteria 

5 Sangat Baik 0 – 3 Km 

4 Baik 3,1 – 5 Km 

3 Cukup 5,1 – 7 Km 

2 Kurang 7,1 – 10 Km 

1 Sangat Kurang >11 Km 

Sumber : Diadaptasi dari beberapa sumber Tahun 2018 
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d. Variasi Daya Tarik Wisata 

Tabel 3.11 

Harkat Kelas dan Kriteria Pengharkatan Variasi Daya Tarik Wisata 

Harkat Kelas Kriteria 

5 Sangat Baik 

 Wisata Pantai 

 Wisata Alam 

 Wisata Budaya 

 Wisata Religius 

4 Baik Terdapat 3 jenis yang disebutkan di atas 

3 Cukup Terdapat 2 jenis yang disebutkan di atas 

2 Kurang Terdapat 1 jenis yang disebutkan di atas 

1 Sangat Kurang Tidak ada 

Sumber : Diadaptasi dari beberapa sumber Tahun 2018 

2. Pengharkatan untuk Aspek Aksesibilitas 

Ada beberapa hal yang mempengaruhi aksesibilitas suatu tempat 

yaitu jenis jalan, kondisi jalan, waktu tempuh, transportasi dan tarif 

angkutan. Semakin baik aksesibilitas suatu objek wisata, wisatawan 

yang berkunjung dapat semakin banyak jumlahnya. Sebaliknya, jika 

kurang baik, wisatawan akan merasa berbagai hambatan dalam 

kunjungan yang dilakukan. Pengharkatan untuk aspek aksesibilitas 

meliputi jenis jalan, waktu tempuh, kondisi jalan, dan jenis transportasi 

yang dapat dilihat pada tabel 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16. 

 

e. Aksesibilitas 

Tabel 3.12 

Harkat Kelas dan Kriteria Jenis Jalan 

Harkat Kelas Kriteria 

5 Sangat Baik 
Jalan arteri primer dengan desain lebar jalan 

tidak kurang dari 8 meter 

4 Baik 
Jalan arteri primer dengan desain lebar jalan 

tidak kurang dari 7 meter 

3 Cukup 
Jalan arteri primer dengan desain lebar jalan 

tidak kurang dari 6 meter 

2 Kurang 
Jalan arteri primer dengan desain lebar jalan 

tidak kurang dari 3,5 meter 

1 Sangat Kurang Jalan kampung 

Sumber : Diadaptasi dari beberapa sumber Tahun 2018 
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Tabel 3.13 

Harkat Kelas dan Kriteria Waktu Tempuh 

Harkat Kelas Kriteria 

5 Sangat Baik 
Laju kendaraan dengan kecepatan sangat 

tinggi (minimum 100 km/jam) 

4 Baik 
Laju kendaraan dengan kecepatan tinggi 

(minimum 80 km/jam) 

3 Cukup 
Laju kendaraan dengan kecepatan sedang (60 

km/jam) 

2 Kurang 
Laju kendaraan dengan kecepatan rendah (20 

km/jam) 

1 Sangat Kurang 
Laju kendaraan dengan kecepatan sangat 

rendah (<20 km/jam) 

Sumber : Diadaptasi dari beberapa sumber Tahun 2018 

Tabel 3.14 

Harkat Kelas dan Kriteria Kondisi Jalan 

Harkat Kelas Kriteria 

5 Sangat Baik 

Jalan beraspal dengan kondisi sangat baik, tidak 

bergelombang dan dapat dilalui dengan berbagai 

jenis kendaraan 

4 Baik 

Jalan beraspal dengan kondisi baik dan dapat 

dilalui kendaraan roda empat tanpa adanya 

kesulitan 

3 Cukup 

Jalan beraspal dengan kondisi bergelombang dan 

sedikit berlubang, terbatas untuk kendaraan roda 

empat 

2 Kurang 

Jalan perkerasan atau jalan aspal yang telah 

mengalami kerusakan sehingga menghambat 

perjalanan 

1 Sangat Kurang Jalan dengan kondisi sangat rusak dan sulit dilalui 

Sumber : Diadaptasi dari beberapa sumber Tahun 2018 
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Tabel 3.15 

Harkat Kelas dan Kriteria Transportasi (Angkutan Umum) 

Harkat Kelas Kriteria 

5 Sangat Baik 

Tersedia angkutan yang dapat membawa 

wisatawan dengan mudah, murah, serta 

kondisi kendaraan yang memadai  

4 Baik 

Tersedia angkutan yang dapat membawa 

wisatawan dengan mudah, murah, dengan 

kondisi kendaraan yang kurang memadai 

3 Cukup 

Tersedia angkutan yang dapat membawa 

wisatawan, tidak terdapat jadwal yang jelas 

dan ongkos relatif mahal dengan kondisi 

kendaraan kurang memadai 

2 Kurang 

Tersedia angkutan dengan kondisi tidak 

memadai dan sulit untuk ditemukan, serta 

harga yang mahal pada ongkosnya 

1 Sangat Kurang Tidak terdapat kendaraan 

Sumber : Diadaptasi dari beberapa sumber Tahun 2018 

f. Sarana dan Prasarana 

Kategori yang diberikan untuk pengharkatan sarana dan 

prasarana pariwisata ini adalah 5 untuk nilai tertinggi dengan kelas 

sangat memadai, 4 untuk kelas memadai, 3 untuk kelas sedang, 2 

untuk kelas kurang memadai, dan 1 untuk kelas sangat tidak 

memadai. Pengharkatan untuk aspek sarana dan prasarana meliputi : 

akomodasi, rumah makan, telekomunikasi, fasilitas kebersihan, 

sarana kesehatan, tempat ibadah dan tempat parker yang dapat dilihat 

pada tabel 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22. 
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Tabel 3.16 

Harkat dan Kelas Kriteria Pengharkatan Akomodasi 

Harkat Kelas Kriteria 

5 
Sangat 

Memadai 

Terdapat hotel berbintang 1 s/d 5 dengan kualitas 

pelayanan dan fasilitas yang lengkap 

4 Baik 

Terdapat hotel non bintang 1 s/d 5 dengan kualitas 

pelayanan dan fasilitas setara hotel berbintang 1 

s/d 3 

3 Sedang 

Tersedia penginapan, mess, wisma, guess house 

dengan pelayanan dan fasilitas setara hotel 

berbintang 

2 
Kurang 

Memadai 

Tersedia penginapan dengan fasilitas yang kurang 

memadai 

1 
Sangat Tidak 

Memadai 
Tidak tersedia penginapan 

Sumber : Diadaptasi dari beberapa sumber Tahun 2018 

Tabel 3.17 

Harkat Kelas dan Kriteria Pengharkatan Restoran / Rumah Makan 

Harkat Kelas Kriteria 

5 Sangat Memadai 

Tersedia restoran dengan fasilitas lengkap dan 

ditunjang oleh karyawan yang professional di 

bidang restoran 

4 Baik 
Tersedia restoran dengan fasilitas dan karyawan 

yang memadai 

3 Sedang 
Tersedia rumah makan dengan fasilitas dan 

pelayanan setingkat restoran 

2 Kurang Memadai 
Tersedia rumah makan dengan fasilitas kurang 

memadai 

1 Sangat Tidak Memadai 
Tersedia rumah makan dengan fasilitas dan 

pelayanan yang tidak memadai 

Sumber : Diadaptasi dari beberapa sumber Tahun 2018 
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Tabel 3.18 

Harkat Kelas dan Kriteria Pengharkatan Telekomunikasi 

Harkat Kelas Kriteria 

5 Sangat Memadai 

Tersedia fasilitas telekomunikasi (telepon, 

pos, dan giro) dalam kondisi yang sangat 

layak untuk digunakan 

4 Baik 

Tersedia fasilitas telekomunikasi (telepon, 

pos, dan giro) dalam kondisi yang layak 

untuk digunakan 

3 Sedang 

Tersedia fasilitas telekomunikasi (telepon, 

pos dan giro) dalam kondisi yang cukup 

layak untuk digunakan 

2 Kurang Memadai 

Tersedia fasilitas telekomunikasi (telepon, 

pos, dan giro) dalam kondisi yang cukup 

memadai 

1 
Sangat Tidak 

Memadai 
Tidak tersedia fasilitas komunikasi 

Sumber : Diadaptasi dari beberapa sumber Tahun 2018 

Tabel 3.19 

Harkat Kelas dan Kriteria Fasilitas Kebersihan 

Harkat Kelas Kriteria 

5 Sangat Memadai 
Tersedia fasilitas kebersihan di lokasi dengan 

jarak dekat dengan kondisi yang sangat memadai 

4 Baik 
Tersedia di lokasi, jarak dekat dengan kondisi 

memadai 

3 Sedang 
Tersedia di sekitar lokasi, jarak cukup jauh, 

dengan kondisi yang cukup memadai 

2 Kurang Memadai 
Tersedia di sekitar lokasi, jarak cukup jauh, 

dengan kondisi yang tidak memadai 

1 Sangat Tidak Memadai Tidak tersedia fasilitas kebersihan 

Sumber : Diadaptasi dari beberapa sumber Tahun 2018 
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Tabel 3.20 

Harkat Kelas dan Kriteria Sarana Kesehatan 

Harkat Kelas Kriteria 

5 Sangat Memadai 
Tersedia di lokasi, jarak sangat dekat dengan 

kualitas dan pelayanan sangat lengkap 

4 Baik 
Tersedia di lokasi, jarak dekat dengan 

kualitas dan pelayanan cukup lengkap 

3 Sedang 
Tersedia di sekitar lokasi, jarak cukup jauh, 

kualitas dan pelayanan cukup lengkap 

2 Kurang Memadai 
Tersedia di sekitar lokasi, jarak cukup jauh, 

kualitas dan pelayanan kurang lengkap 

1 
Sangat Tidak 

Memadai 
Tidak tersedia sarana kesehatan 

Sumber : Diadaptasi dari beberapa sumber Tahun 2018 

Tabel 3.21 

Harkat Kelas dan Kriteria Tempat Ibadah 

Harkat Kelas Kriteria 

5 Sangat Memadai 
Tersedia di lokasi, dengan fasilitas dan 

kondisi yang sangat layak untuk digunakan 

4 Baik 
Tersedia di lokasi, dengan fasilitas dan 

kondisi yang sangat layak untuk digunakan 

3 Sedang 
Tersedia di sekitar lokasi, dengan fasilitas 

dan kondisi yang kurang memadai 

2 Kurang Memadai 
Tersedia di lokasi dengan fasilitas yang tidak 

memadai 

1 
Sangat Tidak 

Memadai 
Tidak tersedia sama sekali 

Sumber : Diadaptasi dari beberapa sumber Tahun 2018 

Tabel 3.22 

Harkat Kelas dan Kriteria Tempat Parkir 

Harkat Kelas Kriteria 

5 Sangat Memadai 
Tersedia di lokasi, dengan fasilitas dan 

kondisi yang sangat layak untuk digunakan 

4 Baik 
Tersedia di lokasi, dengan fasilitas dan 

kondisi yang layak untuk digunakan 

3 Sedang 
Tersedia di sekitar lokasi, dengan fasilitas 

dan kondisi yang kurang memadai 

2 Kurang Memadai 
Tersedia di sekitar lokasi dengan fasilitas 

yang tidak memadai 

1 
Sangat Tidak 

Memadai 
Tidak tersedia sama sekali 

Sumber : Diadaptasi dari beberapa sumber Tahun 2018 
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Di dalam penelitian ini ditentukan bahwa bobot terbesar untuk 

aspek fisik adalah 40 dan terkecil adalah 8. Bobot terbesar untuk 

aspek aksesibilitas adalah 20 dan yang terkecil adalah 4. Bobot 

terbesar untuk aspek sarana dan prasarana 35 dan yang terkecil 

adalah 7. Nilai dari tiap kriteria dalam penelitian ini ditetapkan 

dengan scoring, skor terendah untuk keseluruhan aspek yaitu 1 dan 

tertinggi adalah 5 di mana besarnya nilai masing – masing kriteria 

merupakan jumlah dari nilai tiap – tiap parameter yang berkaitan. 

Setelah dilakukan pengharkatan terhadap potensi kawasan 

wisata maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap 

pengembangan kawasan wisata yang berpatokan pada harkat dan 

parameter – parameter yang telah ditentukan. Analisis ini untuk 

mengetahui seberapa besar potensi pariwisata yang dimiliki 

Kabupaten Tegal sehingga dapat dilakukan pengembangan dan 

pengelolaan dengan ketentuan kelas sebagai berikut : 

Kelas I : Potensi tinggi / sangat menunjang 

Kelas II : Potensi sedang / menunjang 

Kelas III : Potensi rendah / kurang menunjang 

Kelas IV : Tidak menunjang 

Pada tabel 3.23, 3.24, 3.25 berikut merupakan nilai kesesuaian 

lahan untuk potensi fisik, aksesibilitas dan sarana prasarana. 

Tabel 3.23 

Nilai Kesesuaian Pariwisata Untuk Aspek Fisik 

No Parameter 
Terendah Tertinggi 

Nilai Skor Nilai Skor 

1 Suhu 1 8 5 40 

2 Curah Hujan 1 8 5 40 

3 Kebersihan Udara 1 8 5 40 

4 Bentuk Lahan 1 8 5 40 

5 Tutupan Vegetasi 1 8 5 40 

6 Kualitas Air 1 8 5 40 

7 Jarak Sumber Air 1 8 5 40 

8 Variasi Objek 1 8 5 40 

Sumber : Hasil Pengolahan (2018)  
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Tabel 3.24 

Nilai Kesesuaian Pariwisata Untuk Aspek Aksesibilitas 

No Parameter 
Terendah Tertinggi 

Nilai Skor Nilai Skor 

1 Jenis Jalan 1 4 5 20 

2 Waktu Tempuh 1 4 5 20 

3 Jarak Tempuh 1 4 5 20 

4 Transportasi 1 4 5 20 

Sumber : Hasil Pengolahan (2018)  

Tabel 3.25 

Nilai Kesesuaian Pariwisata Untuk Aspek Sarana dan Prasarana 

No Parameter 
Terendah Tertinggi 

Nilai Skor Nilai Skor 

1 Akomodasi 1 7 5 35 

2 Rumah Makan / Restoran 1 7 5 35 

3 Sarana Telekomunikasi 1 7 5 35 

4 Sarana Kebersihan 1 7 5 35 

5 Sarana Kesehatan 1 7 5 35 

6 Tempat Peribadatan 1 7 5 35 

7 Tempat Parkir 1 7 5 35 

Sumber : Hasil Pengolahan (2018)  

Penentuan kelas potensi dukungan terhadap pengembangan 

objek wisata dilakukan dengan menentukan interval dari hasil 

perhitungan skor masing – masing variabel dengan menggunakan 

rumus interval yang dikemukakan oleh Subana, dkk (2000: 40) 

𝑷 =
𝑹

𝑲
 

Keterangan : 

P : Panjang Interval 

R : Rentang Jangkauan 

K : Banyaknya Kelas 

 

Berdasarkan rumus interval tersebut selanjutnya ditentukan 

kelas – kelas potensi dukungan dengan ketentuan sebagaimana 

digambarkan pada tabel 3.28 di bawah ini : 
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Tabel 3.26 

Penilaian Potensi Fisik yang Menunjang Potensi Pariwisata 

Kelas 
Tingkat Penilaian 

Potensi 

Jenjang Rata 

– Rata Kelas 
Pemerian 

I Sangat Menunjang 33 – 40 

Suatu kawasan yang sangat tinggi 

potensi dukungan atraksi wisata 

terhadap objek wisata berdasarkan 

parameter – parameter yang telah 

ditetapkan 

II Menunjang 25 – 32 

Suatu kawasan yang tinggi potensi 

dukungan atraksi wisata terhadap 

objek wisata berdasarkan parameter 

– parameter yang telah ditetapkan 

III 
Kurang 

Menunjang 
17 – 24 

Suatu kawasan yang kurang potensi 

dukungan atraksi wisata terhadap 

objek wisata berdasarkan parameter 

– parameter yang telah ditetapkan 

IV Tidak Menunjang 8 – 16 

Suatu kawasan tidak terdapat 

potensi dukungan atraksi wisata 

terhadap objek wisata terhadap 

parameter – parameter yang telah 

ditetapkan 

Sumber : Hasil Pengolahan (2018)  

Tabel 3.27 

Penilaian Potensi Aksesibilitas yang menunjang Potensi Pariwisata 

Kelas 
Tingkat Penilaian 

Potensi 

Jenjang Rata – 

Rata Kelas 
Pemerian 

I Sangat Menunjang 17 – 20 

Suatu kawasan yang sangat tinggi 

potensi dukungan aksesibilitas 

terhadap objek wisata berdasarkan 

parameter – parameter yang telah 

ditetapkan 

II Menunjang 13 – 16 

Suatu kawasan yang tinggi potensi 

dukungan aksesibilitas terhadap 

objek wisata berdasarkan parameter – 

parameter yang telah ditetapkan 

III Kurang Menunjang 9 – 12 

Suatu kawasan yang kurang potensi 

dukungan aksesibilitas terhadap 

objek wisata berdasarkan parameter – 

parameter yang telah ditetapkan 

IV Tidak Menunjang 4 – 8 

Suatu kawasan tidak terdapat potensi 

dukungan aksesibilitas terhadap 

objek wisata terhadap parameter – 

parameter yang telah ditetapkan 

Sumber : Hasil Pengolahan (2018)  
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Tabel 3.28 

Penilaian Potensi Sarana dan Prasarana yang menunjang Potensi Pariwisata 

Kelas 
Tingkat Penilaian 

Potensi 

Jenjang Rata – 

Rata Kelas 
Pemerian 

I Sangat Menunjang 33 – 40 

Suatu kawasan yang sangat tinggi 

potensi dukungan sarana dan 

prasarana terhadap objek wisata 

berdasarkan parameter – parameter 

yang telah ditetapkan 

II Menunjang 25 – 32 

Suatu kawasan yang tinggi potensi 

dukungan sarana dan prasarana 

terhadap objek wisata berdasarkan 

parameter – parameter yang telah 

ditetapkan 

III Kurang Menunjang 17 - 24 

Suatu kawasan yang kurang potensi 

dukungan sarana dan prasarana 

terhadap objek wisata berdasarkan 

parameter – parameter yang telah 

ditetapkan 

IV Tidak Menunjang 8 - 16 

Suatu kawasan tidak terdapat potensi 

dukungan sarana dan prasarana 

terhadap objek wisata terhadap 

parameter – parameter yang telah 

ditetapkan 

Sumber : Hasil Pengolahan (2018)  
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Tabel 3.29 

Penilaian Potensi Fisik, Aksesibilitas dan Sarana Prasarana yang Menunjang 

Kelas 
Tingkat Penilaian 

Potensi 

Jenjang Rata – 

Rata Kelas 
Pemerian 

I Sangat Menunjang 83 – 100 

Suatu daya tarik yang memiliki 

potensi fisik, aksesibilitas dan sarana 

prasarana yang sangat menunjang 

terhadap pengembangan pariwisata 

berdasarkan parameter – parameter 

yang telah ditetapkan. 

II Menunjang 63 – 80 

Suatu daya tarik yang memiliki 

potensi fisik dan sarana rasarana 

yang menunjang terhadap 

pengembangan pariwisata serta 

didukung dengan aksesibilitas yang 

memadai. 

III Kurang Menunjang 43 – 60 

Suatu daya tarik yang memiliki 

potensi fisik, yang menunjang 

terhadap pengembangan pariwisata 

berdasarkan parameter – parameter 

yang telah ditetapkan namun kurang 

didukung oleh sarana prasarana dan 

aksesibilitas yang memadai. 

IV Tidak Menunjang 20 – 40 

Suatu daya tarik yang tidak memiliki 

potensi fisik, aksesibilitas dan sarana 

prasarana yang menunjang terhadap 

pengembangan pariwisata 

berdasarkan parameter – parameter 

yang telah ditetapkan.  

Sumber : Hasil Pengolahan (2018)  
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b. Analisis Kemenarikan Daya Tarik Wisata 

Untuk mengukur tingkat kemenarikan pariwisata maka penulis 

menggunakan rumus model Fishbein dan Rosenberg. Tujuan dari 

penggunaan rumus ini adalah mengukur seberapa menarik pariwisata 

dalam pendapat para wisatawan yang mengunjungi daya tarik wisata yang 

ada di Kabupaten Tegal, kemudian digunakan untuk menghitung 

penguasaan pasar dari masing – masing daya tarik wisata. 

 

 

 

 

Sumber : Maryani & Logayah (2007 : 9) 

Keterangan : 

Ai : Intensitas yang dipilih dari beberapa keterangan produk i 

Vi : Kepentingan dari karakteristik i 

Bij: Tingkatan dari pilihan j yang disediakan untuk karakteristik i 

N : Nomor keseluruhan dari karakteristik 

c. Analisis Prosentase 

Analisis prosentase adalah untuk mengetahui kecenderungan – 

kecenderungan jawaban responden dan fenomena – fenomena di lapangan. 

Adapun rumus prosentase yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

P = 
𝒇

𝒏 
 x 100% 

Keterangan : 

P  : Presentase 

f  : Frekuensi tiap kategori jawaban responden 

n  : Jumlah keseluruhan responden 

100% : Angka konstanta 

𝑨𝒊 =  ∑

𝑵

𝒊 = 𝟏

(𝐕𝐢)(𝐁𝐢𝐣) 
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Arikunto (2010) mengemukakan bahwa setelah dilakukan 

perhitungan, maka hasil presentase tersebut ditafsirkan dengan 

kategori sebagai berikut : 

0%  : Tidak seorangpun 

1% - 24% : Sebagian kecil 

25% - 49% : Hampir setengahnya 

50%  : Setengahnya 

51% - 74% : Sebagian besar 

75% - 99% : Hampir seluruhnya 

100 % : Seluruhnya 

Skala Likert digunakan untuk mengukur tanggapan, pendapat, 

atau persepsi dari wisatawan mengenai objek wisata yang ada di 

Kabupaten Tegal. Pada skala ini, skor yang paling besar merupakan 

pernyataan yang paling positif. Berikut adalah kriteria pembobotan 

skor pada skala Likert. 

Tabel 3.30 

Kriteria Penilaian Likert 

Skor Kriteria 

5 Sangat Tinggi 

4 Tinggi 

3 Sedang 

2 Rendah 

1 Sangat Rendah 

Sumber : Sugiyono (2011: 93) 

 

Angket yang telah disebar dan diisi oleh wisatawan selanjutnya 

akan dilakukan tabulasi terhadap jawaban wisatawan, dan akan 

didapat kecenderungan jawaban wisatawan tersebut. Angket yang 

berisikan table dengan item kemenarikan daya tarik wisata yang 
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kemudian diukur menggunakan skala Likert akan diolah dalam 

perhitungan yaitu : 

Skor Indeks = {(F1 x 1) + (F2 x 2) + (F3 x 3) + (F4 x 4) + (F5 x 5)} 

Keterangan : 

F1 = Frekuensi jawaban responden yang menjawab 1 (Tidak Baik) 

F2 = Frekuensi jawaban responden yang menjawab 2 (Kurang Baik) 

F3 = Frekuensi jawaban responden yang menjawab 3 (Cukup Baik) 

F4 = Frekuensi jawaban responden yang menjawab 4 (Baik) 

F5 = Frekuensi jawaban responden yang menjawab 5 (Sangat baik) 

Untuk melihat hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka 

langkah selanjutnya adalah interpretasi skor yang mencakup hasil dari 

setiap analisis data yang telah dilakukan dalam analisis dari setiap 

jawaban responden yang dijadikan sampel penelitian. Berikut tabel 

3.33 yang merupakan tabel presentase hasil likert yang akan 

digunakan. 

 

Tabel 3.31 

Kriteria interpretasi skor 

Angka 0% – 20% Sangat Lemah 

Angka 21% - 40% Lemah 

Angka 41% - 60%  Cukup 

Angka 61% - 80% Kuat 

Angka 81% - 100% Sangat Kuat 

Sumber : Riduwan (2008: 90) 


