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SARI 
 
 
Danu Wuryanto. 2010. Manajemen Obyek Wisata Sebagai Wahana 
Pendidikan Rekreasi di Kabupaten Sragen Tahun 2010. Skripsi, Jurusan 
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Fakultas Ilmu Keolahragaan, 
Universitas Negeri Semarang. Hal yang  melatarbelakangi penelitian dalam 
skripsi ini adalah pentingnya manajemen dalam pencapaian keberhasilan sebuah 
organisasi. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah manajemen 
obyek wisata sebagai wahana pendidikan rekreasi di Kabupaten Sragen tahun 
2010? Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan manajemen 
obyek wisata sebagai wahana pendidikan rekreasi di Kabupaten Sragen tahun 
2010. 
 Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 
kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Sragen. Obyek dalam 
penelitian ini adalah obyek-obyek wisata dan dinas terkait. Sedangkan sasaran 
penelitian ini adalah proses manajemen obyek wisata. Data diperoleh dengan 
menggunakan metode, observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data 
dalam penelitian ini menggunakan empat kriteria, yaitu kredibilitas, 
transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas. Data kemudian dianalisis 
dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses manajemen obyek 
wisata yang meliputi planning, organizing, actuating dan controlling pada obyek 
wisata sebagai wahana pendidikan rekreasi di Kabupaten Sragen terdapat faktor 
penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat terdapat pada proses 
planning khususnya terkait dengan pendanaan dan lahan, sedangkan faktor 
pendukung yang ada  terkait dengan pola kemitraan dan komitmen dari dinas 
terkait dalam pengembangan dan kemajuan obyek wisata. Dari hasil observasi, 
wahana-wahana dan fasilitas pendukung yang ada di obyek wisata berada dalam 
keadaan terawat dan berfungsi sebagaimana mestinya. Dari hasil dokumentasi, 
diketahui bahwa terdapat struktur organisasi yang jelas sesuai dengan pembagian 
tugasnya dan antusias kunjungan wisatawan. Secara keseluruhan terkait dengan 
pendidikan rekreasi, obyek-obyek wisata di Kabupaten Sragen sangat representatif 
apabila dijadikan sebagai tujuan wisata. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik simpulan bahwa manajemen 
obyek wisata sebagai wahana pendidikan rekreasi di Kabupaten Sragen tahun 
2010  telah dilakukan cukup baik. Saran yang dapat penulis sampaikan adalah 1) 
Bagi pengelola obyek wisata, hendaknya lebih mengembangkan pola 
kemitraan/jalinan kerjasama dengan pihak swasta/luar agar dapat lebih 
mengembangkan potensi yang yang dimiliki obyek wisata tersebut, 2) bagi Dinas 
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga diharapkan lebih memberi perhatian terhadap 
obyek-obyek wisata terkait dengan kebijakan-kebijakan untuk kamajuan dan 
pengembangan obyek wisata daerah 3) bagi masyarakat hendaknya dapat berperan 
serta dalam kelestarian dan kenyamanan obyek-obyek wisata yang ada. Misalnya, 
tidak membuang sampah sembarangan, menaati peraturan-peraturan yang dibuat 
oleh pengelola obyek, dan masih banyak hal lainnya.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat diperlukan 

individu untuk melangsungkan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Pendidikan juga merupakan bagian yang sangat penting dan perlu 

mendapat perhatian,  karena dari pendidikan inilah akan terbentuk individu yang 

berkualitas. Tentunya penyelenggaraan pendidikan harus disesuaikan dengan 

perkembangan zaman yang kian hari kian berubah dan semakin maju. Dunia 

pendidikan pada masa kini dihadapkan pada kemajuan teknologi, perubahan 

kondisi masyarakat, pengaruh dunia luar, dan perubahan status masyarakat. Hal-

hal tersebut merupakan tantangan tersendiri dalam memajukan kehidupan 

terutama bidang pendidikan.  

  Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam dunia pendidikan  mengenal 

yang namanya pendidikan formal, nonformal dan informal. Pendidikan formal 

yang sering disebut pendidikan persekolahan, berupa rangkaian jenjang pedidikan 

yang telah baku, misalnya SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Pendidikan 

nonformal lebih difokuskan pada pemberian keahlian atau skill guna terjun ke 

masyarakat. Pendidikan informal adalah suatu fase pendidikan yang berada di 

samping pendidikan formal dan nonformal. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

formal, nonformal, dan informal ketiganya hanya dapat dibedakan tetapi sulit 

dipisah-pisahkan karena keberhasilan pendidikan dalam arti terwujudnya keluaran 
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pendidikan yang berupa sumber daya manusia sangat bergantung kepada sejauh 

mana ketiga sub-sistem tersebut berperanan.  

  Pendidikan dan rekreasi merupakan dua istilah yang memiliki makna 

berbeda.namun, banyak orang yang mengklaim bahwa apabila definisi pendidikan 

dalam arti yang luas maka pendidikan tersebut dapat mencakup rekreasi. Dengan 

interpretasi semacam ini, perbedaan antara rekreasi dan pendidikan menjadi tidak 

jelas. Suatu pandangan kontemporer menjelaskan bahwa rekreasi merupakan 

bagian integral dari proses pendidikan secara keseluruhan. Asumsi bahwa proses 

belajar terdiri dari komponen-komponen yang dapat diterapkan dalam berbagai 

situasi rekreasi sementara situasi belajar tidak bergantung pada situasi rekreasi. 

  Pendidikan rekreasi merupakan salah satu bentuk pendidikan yang sifatnya 

menyenangkan. Hal tersebut tidak lepas dari kegiatan rekreasi sendiri sebagai 

kegiatan selingan  dari kegiatan belajar sehari-hari yang dapat berdampak untuk 

menciptakan atau mendapatkan kembali keseimbangan antara jasmani, rohani, 

emosi dan sosial sehingga dapat memperoleh kesegaran, semangat dan gairah 

belajar yang baru.dengan kata lain bahwasannya pendidikan rekreasi merupakan 

salah satu bentuk pendidikan yang menggunakan kegiatan rekreasi sebagai media 

pembelajaran. 

  Pendidikan rekreasi adalah bagian integral dari pendidikan jasmani yang 

merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan pendidikan, oleh sebab itu 

ruang lingkup pendidikan rekresi di sekolah seyogyanya diprogramkan sejak dari 

taman kanak-kanak hingga ke perguruan tinggi, baik pria maupun wanita. Sebagai 
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sarana pendidikan maka pendidikan rekreasi diharapkan meningkatkan mutu 

belajar guna peningkatan kualitas pendidikan setiap individu. 

Pendidikan dan pariwisata merupakan dua disiplin ilmu yang mempunyai 

korelasi atau hubungan antara satu dengan yang lain. Banyak negara khususnya 

negara berkembang menilai bahwa pendidikan dan pariwisata memegang peranan 

penting dalam pembangunan nasional. Oleh sebab itu pendidikan dan pariwisata 

saat ini mendapat perhatian besar baik dari pihak pemerintah, swasta, industri 

olahraga, industri pariwisata, akademis maupun masyarakat luas. Pembagunan 

dan pengembangan kepariwisataan di Indonesia merupakan bagian integral dari 

pembangunan nasional yang direfleksikan oleh kemampuan pembangunan 

kepariwisataan daerah serta merupakan perwujudan pembangunan dan 

peningkatan ekonomi daerah.  

  Pariwisata merupakan salah satu aktivitas yang erat hubungannya dengan 

perjalanan wisata. Banyak orang mengeluarkan uang, meninggalkan pekerjaan 

dan rumah untuk sementara untuk memperoleh kepuasan atau kesenangan, dan 

menghabiskan waktu luang dengan melakukan kegiatan wisata. Perkembangan 

wisata pada era sekarang ini dapat dilihat dari banyaknya obyek-obyek wisata 

yang dapat dijumpai di setiap daerah. Wisata sendiri memiliki banyak macam 

bentuk jenis wisata, antara lain wisata keluarga, wisata liburan, wisata keagamaan, 

wisata pengetahuan, wisata pendidikan dan masih banyak lainnya. 

Mengetahui akan kebutuhan wisata  pada umunya masyarakat di daerah 

tujuan wisata mempersiapkan diri untuk meraih keuntungan dari peluang yang 

terbuka yang dibutuhkan oleh wisatawan. Besar kecilnya keuntungan yang dapat 
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diraih tergantung pada kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan peluang 

tersebut. Artinya kemampuan  masyarakat melihat peluang dan memanfaatkannya 

sesuai dengan minat dan kebutuhan wisatawan. Banyak masyarakat di daerah 

tujuan wisata enggan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Hal ini dapat 

disebabkan karena ketidaksiapan masyarakat. Lambat cepatnya memanfaatkan 

peluang tersebut tergantung  dari daya adaptasi penduduk.  

Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi 

di bidang pariwisata. Daerah ini memiliki obyek wisata yang beragam, baik wisata 

alam, budaya, maupun sejarah. Semua obyek wisata itu masih bisa dikembangkan 

secara lebih optimal, manakala ada investor yang mau menanamkan modal di 

sektor pariwisata ini. Peran pemerintah pusat dan daerah sangat membantu 

terciptanya  pengembangan potensi pariwisata di Jawa Tengah. 

Lokasi Provinsi  Jawa Tengah sendiri yang cukup strategis karena terletak 

di tengah-tengah pusat kegiatan ekonomi di Pulau Jawa, ditambah adanya jalur 

pelayaran baik nasional maupun internasional di pelabuhan Tanjung Mas 

Semarang. Semua itu memungkinkan Jawa Tengah memperluas jaringan 

pemasaran dan perdagangan antar kabupaten, antar pulau dan perdagangan 

internasional.  

Pembangunan pada sektor pariwisata, khususnya di daerah-daerah di Jawa 

Tengah saat ini sudah mengalami perkembangan pesat. Banyak arena wisata yang 

tidak hanya menjanjikan suatu wahana yang menyenangkan saja, akan tetapi juga 

menjanjikan suatu wahana yang edukatif. Wahana-wahana tersebut dimaksudkan 

untuk memberikan gambaran, studi perbandingan ataupun pengetahuan mengenai 
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suatu hal yang bersifat baru dan dikemas dalam suatu wahana yang 

menyenangkan.  Salah satu daerah yang menyajikan wahana tersebut adalah 

Kabupaten Sragen.  

Kabupaten Sragen memiliki potensi pariwisata yang sangat beragam mulai 

dari wisata alam, wisata sejarah, wisata kesehatan, wisata ziarah, wisata olahraga, 

wisata pendidikan, wisata budaya dan wisata minat khusus. Bahkan Kabupaten 

Sragen pantas berbangga karena dianugerahi kekayaan yang sangat jarang dimiliki 

oleh daerah lain, yaitu berupa berbagai temuan jenis fosil manusia purba dan 

hewan serta peninggalan zaman purbakala di Kawasan Situs Sangiran. Situs ini 

menjadi situs penting di dunia dalam usaha penelusuran evolusi dan asal usul 

peradaban manusia. Selain Situs Sangiran, potensi pariwisata yang juga dimiliki 

dan menjadi andalan Kabupaten Sragen antara lain wisata ziarah di Makam 

Pangeran Samudro dan Petilasan Joko Tingkir, Pemandian Air Panas Bayanan, 

Desa Wisata Batik Kliwonan, Taman dan Homestay Dayu Alam Asri, dan Kolam 

Renang Kartika yang masing-masing memiliki keunikan dan keistimewaan yang 

siap memanjakan para wisatawan yang berkunjung. 

Obyek wisata tidak hanya membutuhkan pemeliharaan dan  perawatan 

pada wahananya saja, tetapi juga membutuhkan  suatu perencanaan dan 

pengorganisasian untuk mengelolanya agar obyek wisata tersebut tetap menjadi 

obyek wisata yang bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan tersebut tidak lepas dari 

kegiatan manajemen dari pengelola obyek wisata. Meskipun manajemen dan 

obyek wisata hanya merupakan alat dan wadah saja, tetapi hal tersebut harus 

diatur sebaik-baiknya. Karena jika manajemen pada obyek wisata ini baik maka 
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tujuan optimal dapat diwujudkan, pemborosan terhindari, dan semua potensi yang 

dimiliki akan lebih bermanfaat.  

Komitmen setiap unsur organisasi juga diperlukan  demi kelancaran dan 

keharmonisan  pelaksanaan kegiatan organisasi. Selain itu, melalui manajemen 

pula dapat diketahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai organisasi tersebut 

apakah telah sesuai dengan harapan yang diinginkan. 

Manajemen merupakan bagian tak terpisahkan dari aktivitas suatu 

organisasi yang menyeluruh, termasuk dalam obyek wisata. Manajemen 

dimaksudkan sebagai suatu cara untuk melaksanakan agar keputusan-keputusan 

berupa arah dan sasaran sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. 

Dengan adanya pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab ini maka terbentuklah 

kerjasama dan keterikatan formal dalam suatu organisasi yang dalam hal ini 

adalah obyek wisata. Dengan kata lain manajemen akan memberikan arah untuk 

tercapainya sasaran sesuai dengan tujuan obyek wisata sebagai wahana 

pendidikan rekreasi. 

Obyek wisata edukatif di Kabupaten Sragen tentunya tidak terlepas dari 

sistem manajemen yang baik. Manajemen yang terencana, terorganisir, dan tepat 

untuk mengelola obyek wisata tersebut sebagai wahana pendidikan rekreasi 

menjadi salah satu daya tarik untuk diteliti. Selain itu, peneliti sendiri yang 

berlatar belakang sebagai mahasiswa pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi 

menilai kurangnya perhatian ataupun penelitian terhadap pendidikan rekreasi 

menjadi dorongan tersendiri untuk melakukan penelitian yang berhubungan 

dengan pendidikan rekreasi.  
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1.2 Fokus Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus permasalahan dalam penelitian 

ini adalah bagaimanakah manajemen obyek wisata yang meliputi planning, 

organizing, actuating dan controlling sebagai wahana pendidikan rekreasi di 

Kabupaten Sragen tahun 2010? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah 

mendeskripsi  manajemen yang meliputi planning, organizing, actuating dan 

controlling pada obyek wisata sebagai wahana pendidikan rekreasi di Kabupaten 

Sragen tahun 2010. 

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari segi teoretis dan segi praktis. 

1.4.1 Manfaat teoretis dalam penelitian ini adalah  memberikan informasi 

bagaimanakah proses manajemen yang meliputi planning, organizing, 

actuating dan controlling dan posisi/kedudukan suatu obyek wisata 

pendidikan yang terdapat di Kabupaten Sragen. 

1.4.2 Manfaat praktisnya adalah sebagai sumber  pengetahuan mengenai 

manajemen obyek wisata yang di dalamnya mengandung nilai-nilai 

edukatif. Selain untuk menambah pengetahuan mengenai manajemen suatu 

obyek wisata juga untuk mengenalkan dan memberikan informasi kepada 

masyarakat bahwa obyek wisata yang ada tidak hanya menjanjikan 

kesenangan belaka, akan tetapi juga mampu mendidik anak untuk dapat 

bersosialisasi dan menambah wawasan mereka. 
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1.5 Pemecahan Masalah 

Kabupaten Sragen merupakan salah satu Kabupaten yang berada di wilayah 

administrasi Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Provinsi 

Jawa Timur (Kabupaten Ngawi). Dengan demikian Kabupaten Sragen merupakan 

pintu gerbang kedatangan atau kunjungan wisatawan ke Jawa Tengah dari arah 

timur (Bali dan Jawa Timur). 

Kabupaten Sragen memiliki wilayah yang luas, luas wilayahnya 941,55 

km2. Daerah Kabupaten Sragen memiliki banyak sektor yang melatarbelakangi 

perekonomiannya, meliputi sektor pertanian, industri, pariwisata, perdagangan 

dan masih banyak lainnya. Salah satu sektor yang paling penting adalah sektor 

pariwisata. Terdapat beberapa obyek wisata menarik yang dapat dinikamti para 

pengunjung yang ada di Kabupaten Sragen, diantaranya adalah obyek wisata 

alam, meliputi Waduk Kedung Ombo dan Gunung Kemukus, Obyek Wisata 

Kesehatan Bayanan, Obyek wisata Kartika, Obyek Wisata budaya yang meliputi 

Batik Sukowati dan Kliwonan, obyek wisata pendidikan, meliputi Sangiran dan 

Ndayu Park, Obyek Wisata Sejarah Makam Pangeran Samudro, dan masih banyak 

lagi lainnya. 

Berdasarkan banyaknya jenis obyek wisata yang ada di Kabupaten Sragen, 

dapat diketahui bahwa Kabupaten Sragen memiliki potensi di bidang pariwisata. 

Pada penelitian yang berjudul Manajemen Obyek Wisata sebagai Wahana 

Pendidikan Rekreasi di Kabupaten Sragen Tahun 2010 ini akan membahas 

manajemen yang meliputi planning, organizing, actuating dan controlling obyek 

wisata sebagai wahana pendidikan rekreasi di Kabupaten Sragen. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1 Manajemen 

Istilah manajemen merupakan hal yang tidak asing  lagi dalam sebuah organisasi 

atau  instansi.  Untuk  memperoleh  gambaran  yang  lengkap  mengenai  manajemen, 

berikut uraiannya. 

2.1.1 Pengertian Manajemen 

 Mary Parker dan Follett (dalam Handoko 2002:8) mendefinisikan bahwa 

manajemen adalah sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang 

lain. Manajemen memang dapat berarti seperti itu, tetapi bisa juga memiliki 

pengertian yang lebih dari pada itu. 

Definisi yang cukup kompleks dikemukakan oleh Stoner yang 

mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna 

sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi 

yang telah ditetapkan. 

 Sedangkan menurut G.R Terry (dalam H. Malayu S.P. Hasibuan 2007:2) 

mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang khas yang terdiri atas 

tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahandan pengendalian 

yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah 

ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya 

organisasi  lainnya.  
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 Dari pengertian tersebut di atas dapat dirumuskan bahwa manajemen 

merupakan proses pengkoordinasian berbagai sumber daya dalam upaya untuk  

mencapai tujuan organisasi. 

 Proses tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan manajemen, yaitu 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap berbagai 

bagian-bagian yang telah ditetapakan dan bagian-bagian tersebut memiliki 

hubungan serta saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.  

2.1.1.1  Perencanaan / Planning 

 Menurut Soekardi ( 2005:9) perencanaan merupakan  usaha sadar dan 

pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang dimasa depan, 

di dalam dan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian yang telah 

ditentukan. 

 Pernyataan  tersebut sama halnya dengan pernyataan yang dikemukakan 

oleh Handoko (2002:9) bahwa perencanaan berarti para manajer memikirkan 

kegiatan-kegiatan mereka sebelum dilaksanakan. Berbagai kegiatan tersebut 

didasarkan pada berbagai metode, rencana atau logika, bukan hanya atas dasar 

dugaan atau firasat. Rencana-rencana dibutuhkan untuk memberikan kepada 

organisasi tujuan-tujuannya dan menetapkan prosedur terbaik untuk pencapaian 

tujuan-tujuan itu. 

 Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa perencanaan merupakan 

usaha yang dilakukan secara sadar untuk merancang segala sesuatu secara matang 

dengan memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi sehingga 

didapat strategi yang yang tepat guna melaksanakan kegiatan ataupun program 
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yang akan dilaksanakan. Untuk memperoleh perencanaan yang baik, maka 

diperlukan langkah yang baik pula dalam menyusunnya. 

 Dalam menyusun sebuah perencanaan yang harus diperhatikan adalah 

pemahaman terhadap tujuan yang ingin dicapai. Secara garis besar perencanaan 

atau program dapat dikelompokkan menjadi program jangka panjang (PJP), 

program jangka menengah (PJM), dan program jangka pendek (PJPd). Setelah 

disusun program secara garis besar seperti di atas, perencanaan harus bersifat 

menyeluruh atau, mencakup semua aspek dan memberdayakannya. Dalam hal ini 

perlu dikaji mengenai hal-hal sebagai berikut. 

1) Siapa saja yang terkait dalam kegiatan organisasi tersebut 

2) Apa saja yang dilakukan oleh seluruh pelaku dalam organisasi 

3) Bilamana aktivitas organisasi itu dilakukan 

4) Dimana kegiatan itu dilakukan 

5) Bagaiamana strategi pelaksanaannya. 

Hal yang tidak kalah penting untuk dipahami dalam penyusunan program 

adalah perwujudan menyatukan potensi yang ada menjadi sinergi yang kuat dan 

besar. Hal tersebut menyangkut perlunya team work dari personal dalam 

organisasi, perlunya pola partisipasi dalam organisasi serta perlunya 

menumbuhkan budaya kerja organisasi. 

Langkah terakhir yang perlu ditempuh dalam penyusunan perencanaan 

adalah adanya upaya efisiensi. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan adanya 

efisiensi pendanaan, waktu, penugasan personal serta dengan adanya pola 
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organisasi yang efektif. Untuk menentukan perencanaan yang baik, suatu 

perencanaan harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. 

1) Rencana harus memudahkan pencapaian tujuan yang hendak dicapai. Rencana 

bukan merupakan tujuan tetapi merupakan cara yang akan ditempuh untuk 

mencapai tujuan tersebut..  

2) Rencana yang tersusun harus memenuhi persyaratan tehnis. Rencana tersebut 

harus didukung dengan data yanga akurat serta teknis penyelesaian kerja yang 

baik. 

3) Rencana harus disertai rincian yang cermat, ruang, metode, sumber data, 

target waktu, standart mutu dan hasil yang diharapkan. Hal tersebut dilakukan 

untuk mengantisipasi keefektifan penggunaan sumber daya organisasi. 

4) Rencana perlu dilakukan secara bottom up, sehingga tidak terjadi dikotomi 

antara perencanaan dan pelaksanaan serta pelaksana tidak merasa dipaksa 

tetapi karena kesadaran. 

5) Rencana yang disusun tidak bertele-tele, tetapi dapat dicapai dengan baik 

(tidak muluk-muluk /sederhana). 

6) Rencana tidak kaku, sehingga masih memungkinkan adanya toleransi 

(fleksibilitas). 

7) Rencana harus pragmatis, yaitu rencana tersebut tetap idealis tetapi dapat 

dilakukan secara praktis, tidak menghilangkan nilai kebajikan serta 

memperhitungkan kesulitan di lapangan. 

8) Rancana tersebut harus dapat menggambarkan situasi dan kondisi yang terjadi 

di masa depan, sehingga mampu dijadikan acuan/peramal masa depan. 
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Dengan memahami perencanaan yang baik maka akan memudahkan 

proses pelaksanaannya. Selain itu akan didapat manfaat dari perencanaan yang 

baik. Adapun manfaat yang diperoleh dari sebuah perencanaan yang baik adalah : 

1) Perencanaan dapat dijadikan alat pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 

kegiatan organisasi. 

2) Untuk memilih dan menentukan prioritas dari beberapa  alternatif atau pilihan 

yang ada. 

3) Untuk mengarahkan dan menuntun pelaksanaan kegiatan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

4) Untuk menghadapi dan mengurangi ketidakpastian di masa yang akan datang. 

5) Perencanaan yang baik akan mendorong tercapainya tujuan. 

Oleh karena itu perencanaan menjadi salah satu faktor penting yang 

menjadi salah satu faktor keberhasilan organisasi, lembaga ataupun perusahaan. 

2.1.1.2 Pengorganisasian / Organization 

 Menurut Dirham (dalam Waluyo 2008:13) pengorganisasian berasal dari 

kata organisasi dan bahasa latin organum yang memiliki arti alat atau bahan. 

Menurut pakar manajemen, organisasi merupakan rangka (bentuk) yang menajdi 

wadah dari pada usaha kerjasama sekelompok manajemen. 

 Pengertian yang lain menyebutkan bahwa organisasi adalah keseluruhan 

proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas serta wewenang dan 

tanggungjawab sedemikian rupa sehingga terdapat institusi yang dapat digerakkan 

sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang 

telah ditentukan sebelumnya (Soekardi, 2005:11). 
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 Dari uraian tersebut di atas maka pada dasarnya organisasi memiliki 

beberapa ciri khusus yaitu : adanya sekelompok manusia,kerjasama yang 

harmonis, kewajiban serta tanggung jawab untuk mencapai tujuan. Sehingga 

organisasi dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang bekerja sama yang 

dicanangkan dalam bentuk struktur organisasi atau gambaran skematis tentang 

hubungan kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 Dari pendapat tersebut kemudian dapat dilihat beberapa kedudukan 

organisasi sebagai berikut. 

1) Organisasi merupakan hubungan struktural dan fungsional untuk menyalurkan 

berbagai tanggung jawab 

2) Organisasi merupakan alat untuk melakukan koordinasi yang baik 

3) Organisasi merupakan alat untuk mebantu pimpinan 

4) Organisasi merupakan wadah untuk menyatukan sumbangan-sumbangan dari 

setiap orang atau satuan organisasiyang lebih kecil. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian merupakan suatu proses 

untuk merancang struktur formal, mengelompokan dan mengatur  serta membagi 

tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi agar tujuan organisasi 

dapat tercapai dengan efisien (Handoko 2002:168). 

 Berdasarkan uraian organisasi di atas, dapat dikemukakan ciri-ciri 

organisasi sebagai berikut. 

1) Adanya kelompok yang saling kenal 

2) Adanya kegiatan yang berbeda tetapi saling terkait (independent part) yang 

merupakan kesatuan kegiatan 
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3) Semua anggota memberikan masukan/sumbangan berupa tenaga maupun 

pikiran 

4) Terdapat kewenangan, koordinasi dan pengawasan 

5) Mempunyai sutu tujuan (the idea of goals) 

 Dalam usaha untuk mencapai tujuan, organisasi harus mampu memenuhi 

prinsip-prinsip organisasi sebagai berikut. 

1) Kejelesan tujuan yang hendak dicapai 

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap organisasi yang dibentuk pasti 

memiliki tujuan, tidak mungkin organisasi dibentuk tanpa memiliki suatu 

arah/tujuan yang digunakan sebagai pedoman. Dengan demikian program yang 

akan direalisasikan perlu diperjelas mengenai tujuan jangka pendek, menengah 

dan jangka panjang. 

2) Penerimaan dan pemahaman tujuan organisasi 

Dengan berorganisasi maka seseorang akan memperoleh kepuasan karena 

pemenuhan nilai kebersamaan dan dapat memberikan setitik kerja untuk 

organisasi. Pemenuhan kepuasan dan tuntutan ini memang berujung pada 

penarimaan tujuan organisasi serta pemahaman atas tujuan tersebut sehingga 

mampu tercipta sebuah kerjasama yang diharapkan. 

3) Kesatuan arah 

Untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasimaka diperlukan adanya 

suatu sistem untuk mengelola organisasi tersebut, sehingga akan terjadi 

keterkaitan antar komponen organisasi secara padu, bulat dan utuh. Dengan 
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demikian maka halangan yang dihadapi organisasi tidak membuat goyah seluruh 

komponen dan tetap berjalan sesuai kesatuan arah. 

4) Adanya pendelegasian wewenang 

Proses pelimpahan wewenang, pertanggungjawaban, pengambilan 

keputusan, komunikasi dan koordinasidalam organisasi akan berjalan lebih 

efektif. Keterbatasan kemampuanyang dimiliki seorang pemimpin untuk dapat 

menyelesaikan pekerjaan sendiri menuntut danya pelimpahan wewenang kepada 

pejabat yang ada di bawahnya. Pelimpahan wewenang di sini dapat dijabarkan 

dalam hal pengambilan keputusan, hubungan dengan orang lain dan tindakan-

tindakan lain tanpa harus ada persetuhuan dari pemimpin. 

5) Adanya rentang pengawasan 

Rentang pengawasan yang dilakukan oleh organisasi harus dijalankan 

sekecil mungkin. Hal tersebut dilakukan dengan memperkecil jumlah seksi, 

bidang atau personal yang ada dalam organisasi tersebut. Optimalisasi sebuah 

seksi sangat diperlukan demi kelancaran dan percepatan pelaksanaan setiap 

aktivitas organisasi. 

6) Kesatuan perintah 

Prinsip ini menuntut adanya satu perintah dan pertanggungjawaban, yaitu 

terhadap seorang pemimpin bukan bermaksud menggunakan pola otoriter. Prinsip 

ini menekankan adanya pemahaman tentang kebijaksanaan pemimpin serta 

ketaatan dan kedisplinan yang mantap. Dengan demikian masing-masing 

personal-personal dalam organisasi paham jelas akan mekanisme organisasi serta 

konsisten dalam melaksanakan tugas yang diembannya.  
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7) Pembagian pekerjaan 

Dalam proses pengorganisasian, dikenal adanya pembagian pekerjaan 

(division of work). Pembagian kerja merupakan sebuah keharusan sebab tanpa 

adanya hal tersebut akan memungkinkan terjadinya tumpang tindih tugas sehingga 

menjadi sangat berat. Dengan pembagian kerja, dapat ditetapkan susunan 

organisasi serta hubungan dan wewenang masing-masing unit organisasi. 

2.1.1.3 Penggerakan/actuating 

 Penggerakan atau actuating adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan 

untuk membimbing, mengarahkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi 

tugas dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha (Brantas 2009:95).  

 Agar proses penggerakan berjalan efektif, merupakan suatu keharusan bagi 

seorang manajer untuk memahami perilaku manusia, sehingga dapat mamimpin 

organisasi dengan baik, menjalankan komunukasi dengan efektif, dapat 

memberiakan motivasi yang tepat serta dapat menciptakan hubungan yang 

harmonis dengan bawahan. 

 Dalam menjalankan fungsinya, penggerakan merupakan proses dalam 

manajemen yang paling berat. Menurut Soekardi fungsi penggerakan dapat 

diuraikan sebagai berikut. 

1) Fungsi commando, untuk bergerak sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawabnya. 

2) Fungsi direckting, pemberian petunjuk, bimbingan dan penentuan arah. 

3) Fungsi actuating, diawali dengan konsultasi dengan bawahan, kemudian 

diarahkan pada awal yang telah disepakati. 
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4) Fungsi motivating, memberikan dorongan pada bawahan sehingga timbul 

dorongan intrinsik pada pegawai untuk bekerja secara optimal dan ikhlas. 

Dalam proses penggerakan terdapat beberapa faktor yang perlu 

diperhatikan antara lain: mens (sumber daya manusia), money (sumber dana), 

materials (sarana dan prasarana), methode (pendekatan), dan machines 

(peralatan). 

 Manusia merupakan sarana penting dalam manajemen untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. Manusia sangat diperlukan sebagai saran 

manajemen dan mendapat pertimbangan yang utama karena manusia merupakan 

titik sentral manajemen. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa tidak mungkin 

suatu organisasi dapat mencapai tujuan tanpa adanya manusia sebagai sumber 

daya penggerak. 

 Dalam sebuah organisasi, sumber dana merupakan salah satu faktor yang 

sangat mempengaruhi kegiatan-kegiatan keorganisasian. Efisiensi dalam 

pengelolaan dana akan dapat mempengaruhi kelancaran aktivitas organisasi. 

Selain itu, dalam pengelolaan keuangan diperlukan adanya keterbukaan sehingga 

ada kejelasan darimana sumber dananya, untuk apa dana tersebut digunakan, 

kapan penggunaannya, berapa nominalnya dan bagaimana laporan 

pertanggungjawabannya. 

 Sarana dan prasarana juga sangat diperlukan dalam kelangsungan aktivitas 

organisasi. Tanpa ditunjang sarana dan prasarana yang memadai, kegiatan 

organisasi tidak mungkin berjalan sebagaimana mestinya. Ketersediaan sarana dan 

prasarana yang lengkap akan mempengaruhi hasil akhir atau tujuan organisasi.  
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 Dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, diperlukan adanya suatu 

pendekatan atau cara kerja yang berdaya guna dan berhasil guna. Penggunaan cara 

kerja yang tepat akan sangat mempengaruhi kelancaran aktivitas organisasi. 

Dalam hal tersebut diperlukan adanya koordinasi setiap unsur-unsur organisasi, 

yakni dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penggerakan. 

 Dalam menggerakan organisasi dipengaruhi adanya situasi dan kondisi 

lapangan serta kesadaran dan toleransi dari aspek terkait. Untuk menunjang 

kesuksesan dalam menggerakkan organisasi diperlukan beberapa prinsip sebagai 

berikut. 

1) Perlu adanya kejelasan tentang hakekat organisasi kepada seluruh anggota, 

sehingga dapat bekerja dengan penuh kesadaran untuk berorganisasi. 

2) Perlunya keikitsertaan anggota dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga 

setiap anggota merasa memiliki dan berbuat yang terbaik untuk organisasi. 

3) Perlu adanya pengakuan tentang harkat dan martabat manusia secara hakiki, 

sehingga keterlibatannya merasa dibutuhkan oleh organisasi. 

4) Perlu komunikasi secara baik antara manajer dengan tenaga tekhnis, sehingga 

tidak terjadi kesenjangan. 

5) Perlu persamaan persepsi dalam setiap langkah pencapaian sasran sehingga 

manajer tidak merasa sendirian. 

6) Perlunya pemahaman ke dalam tingkat kemajuan teknik, kedewasaan berfikir 

dan bertindak dalam organisasi. 
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7) Perlunya pemahaman tentang hakekat pemenuhan kebutuhan anggota dalam 

akktivitas organisasi, sehingga dicapai kemajuan pemenuhan kebutuhan fisik 

maupun kejiwaan anggota (Soekardi 2005:20). 

2.1.1.4 Pengawasan/ controlling 

 Pengawasan atau controlling adalah penemuan dan penerapan cara dan 

peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang 

telah ditetapkan (Handoko 2002:25). Pengawasan bersifat positif dan negatif. 

Pengawasan positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai 

dengan efisien dan efektif, sedangkan pengawasan negatif mencoba untuk 

menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi. 

 Menurut Handoko (2002:26) fungsi pengawasan pada dasarnya mencakup 

empat unsur, yaitu 1) penetapan standar pelaksanaan, 2) penentuan ukuran-ukuran 

pelaksanaan, 3) pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan 

standar yang telah ditetapkan, dan 4) pengambilan tindakan koreksi yang 

diperlukan bila pelaksanaan penyimpangan dari standar. 

 Dalam pelaksanaannya proses pengawasan memiliki fungsi-fungsi yang 

sangat berpengaruh dalam proses manajemen. Adapun fungsi dari proses 

pengawasan tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Mempertebal rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan wewenang. 

2) Mendidik untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan aturan yang telah 

ditentukan. 

3) Mencegah adanya penyimpangan, kelalaian dan kesalahan-kesalahan yang 

kemungkinan terjadi. 
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4) Memperbaiki kesalahan-kesalahan dan penyimpangan yang terjadi. 

5) Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah 

pencapaian kinerja yang ada. 

6) Meningkatkan kelancaran operasi organisasi. 

Pengawasan pada dasarnya menemukan langkah-langkah pembenahan 

atau koreksi yang obyektif jika terjadi perbedaan atau penyimpangan antara 

pelaksanaan dengan perencanaan. Dalam pengertian ini pengawasan juga berarti 

mengarahakan atau menkoordinasikan antar kegiatan agar pemborosan sumber 

daya yang ada dapat dihindari. 

Sebuah organisasi harus mempunyai berbagai cara untuk memastikan 

bahwa semua fungsi manajemen telah dilaksanakan dengan baik. Menurut Brantas 

(2009:195) hal tersebut dapat diketahui melalui proses kontrol atau pengawasan 

ini. Proses pengawasan dilakukan secara bertahap melalui beberapa langkah, 

meliputi; 

1) Menentukan standar-standar yang akan digunakan sebagai dasar pengawasan, 

2) Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai, 

3) Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan 

penyimpangan jika ada, 

4) Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan 

dan tujuan sesuai dengan rencana. 

2.2 Pendidikan Rekreasi 

  Istilah pendidikan rekreasi masih jarang terdengar dalam dunia 

pendidikan. Akan tetapi, keberadaan pendidikan rekreasi ini seyogyanya tidak 
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dipandang sebelah mata karena peranannya sebagai salah satu media guna 

mencapai tujuan pendidikan. 

2.2.1 Pengertian Pendidikan Rekreasi 

  Menurut Suhartono (dalam Depdikbud 1986:84) pendidikan adalah 

seluruh kegiatan belajar yang direncanakan, dengan materi terorgnisasi, 

dilaksanakan secara terjadwal dalam sistem pengawasan dan diberikan evaluasi 

berdasar pada tujuan yang telah ditentukan.kegiatan belajar seperti itu 

dilaksanakan di dalam lembaga pendidikan sekolah. Tujuan utamanya adalah 

pengembangan potensi intelektual dalam bentuk penguasaan bidang ilmu khusus 

dan kecakapan merakit sistem teknologi. 

  Dalam Saputra ( 2000:3) rekreasi merupakan aktivitas pengisi waktu luang 

yang dilakukan secara individu atau kelompok tanpa ada paksaan dengan 

melibatkan unsur fisik, psikis, emosional dan sosial yang mengandung sifat 

sebagai pemulihan kembali keadaan yang ditimbulkan akibat aktifitas yang rutin. 

  Dari kedua pengertian di atas dapat dirumuskan bahwa pendidikan rekreasi 

merupakan salah satu perwujudan dari kegiatan rekreasi yang diarahkan untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan rekreasi merupakan proses pendidikan, 

karena tujuannya yang mendidik. Dalam  pelaksanaannnya, kegiatan rekreasi 

digunakan sebagai wahana atau pengalaman belajar. Melalui pengalaman belajar 

inilah, siswa sebagai peserta didik akan tumbuh dan berkembang guna mencapai 

tujuan pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan rekreasi adalah proses ajar 

melalui kegiatan rekreasi dan sekaligus pula sebagai proses ajar untuk menguasai 

aspek kognitif, afektif dan psikomotor. 
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2.2.2 Fungsi Pendidikan Rekreasi  

  Pendidikan rekreasi telah menjadi bagian integral dari proses pendidikan 

secara keseluruhan.dalam pelaksanaannya, pendidikan rekreasi memiliki fungsi 

yang ,mengacu pada tujuan pendidikan. Adapun fungsi pendidikan rekreasi adalah 

sebagai berikut. 

1) Memperkaya wawasan dan pengetahuan 

Dengan mengikuti kegiatan pendidikan rekreasi peserta didik akan 

memperoleh pengetahuan dan wawasan yang akan melengkapi pengayaan 

terhadap mata pelajaran lainnya di sekolah. Beberapa kegiatan rekreasi yang 

dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan seperti mengunjungi 

peninggalan sejarah, pengamatan flora dan fauna, kunjungan ke museum, 

mendaki gunung, pergi ke pantai, mengamati tarian dan kerajinan daerah dan 

sebagainya.  

2) Meningkatkan skill 

Banyak sekali kegiatan rekreasi yang dapat meningkatkan skill seperti 

permainan tradisional, melukis, pekerjaan tangan, menari, dan sebagainya. 

Apabila kegiatan ini dilakukan secara teratur melalui pendidikan rekreasi, 

peserta didik tidak akan merasa terpaksa. Mereka cenderung sukarela mencari 

kegiatan yang sesuai keinginan dan bakatnya. Dengan demikian skill pun akan 

meningkat. 

3) Menambah gairah belajar 

Untuk meningkatkan gairah belajar peserta didik, maka harus diberi waktu 

luang. Waktu luang dapat dimanfaatkan mereka untuk memulihkan kondisi 
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yang sudah jenuh. Alangkah baiknya pemanfaatan waktu luang ini sifatnya 

mendidik seperti bermain simpai terbang atau bola lingkaran yang dikoordinir 

oleh guru. 

4) Menumbuhkan sikap hidup yang kreatif dan sosial 

Untuk menumbuhkan sikap hidup yang kreatif dan sosial, peserta didik dapat 

diajak keluar kelas. Dengan disediakan peralatan seadanya, mereka diminta 

membuat sesuatu yang mereka sukai. Melalui kegiatan pendidikan rekreasi 

seperti ini peserta didik dapat memperoleh pengalaman baru yang positif. 

5) Membentuk personality 

Membentuk kepribadian yang tangguh menjadi tujuan yang bisa 

dikembangkan dalam  pendidikan rekreasi. Peserta didik dapat dibina umtuk 

biasa hidup mandiri serta dengan kegiatan survival. Sehingga diharapkan akan 

berimplikasi ke dalam  iklim belajarnya.  

6) Mensyukuri kebesaran Tuhan 

Agar peserta didik lebih mensyukuri kebesaran Tuhan, maka kegiatan 

pendidikan rekreasi yang dapat dikembangkan antara lain adalah mendaki 

gunung, pergi ke kebun binatang, melihat gerhana bulan atau matahari, 

melakukan kemah wisata dan sebagainya. 

7) Menumbuhkan rasa cinta tanah air 

Dalam upaya menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, pendidikan rekreasi 

dapat menjadi salah satu alternatif. Peserat didik dapat diajak mengunjungi ke 

suatu obyek wisata yang dapat memperkenalkan keanekaragaman budaya dan 

suku bangsa yang ada di Indonesia. 



25 
 

 

2.3 Obyek Wisata 

Menurut Suwantoro (2004:19) daya tarik wisata yang juga disebut obyek 

wisata  merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu 

daerah tujuan wisata. 

Dalam Fandeli (1995:13) berwisata pada dasarnya merupakan kebutuhan 

hidup manusia. Clawson dan Knetch (1969) menyatakan bahwa berwisata 

merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan baik 

ditinjau dari segi psikologis maupun fisik.  

Wisata atau rekreasi ini sering dilakukan untuk bersenang-senang atau 

bersantai untuk menyegarkan kembali fisik maupun psikis agar dapat berprestasi 

lagi. Pada umumnya orang berwisata ke berbagai obyek antara lain ke obyek 

wisata budaya, peninggalan sejarah, kerajinan rakyat atau ke obyek wisata alam. 

2.3.1 Obyek Wisata Pendidikan 

Istilah pariwisata berhubungan erat dengan perjalanan wisata, yaitu sebagai 

suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang di luar tempat tinggalnya 

karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan 

upah (Suwantoro 2004:3). Pariwisata juga identik dengan adanya suatu obyek atau 

tempat yang akan dituju untuk berwisata atau biasa disebut obyek wisata.  

Menurut Suwantoro (2004:14-17) ada beberapa macam bentuk wisata jika 

ditinjau dari berbagai macam segi, yaitu dari segi jumlah, kepengaturan, 

penyelenggaraan, serta maksud dan tujuan. Wisata pendidikan  atau sering disebut 

educational tour termasuk dalam segi maksud dan tujaun. Educational tour yaitu 

suatu perjalanan wisata yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran, studi 
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perbandingan ataupun mengenai bidang kerja yang dikunjunginya (2004:16). 

Sedangkan rekreasi sendiri adalah kegiatan dalam memanfaatkan waktu terluang 

yang dilakukan atas kemauan sendiri untuk memperoleh kesenangan dan 

kepuasan bagi si pelaku, menambah kecerdasan, ketrampilan, mempertinggi budi 

pekerti serta menanamkan tenggang rasa dalam sistem kehidupan sosial gotong 

royong (Depdikbud 1986:3).  

Jadi yang dimaksud dengan obyek wisata pendidikan adalah suatu tempat 

tujuan wisata dimana di dalam obyek wisata tersebut terdapat wahana-wahana 

menarik yang dapat mendidik sekaligus memberikan suatu kesenangan bagi para 

pengunjung. 

2.4 Obyek Wisata di Kabupaten Sragen 

Kabupaten Sragen merupakan sebuah nama daerah yang tidak asing lagi 

dilingkup nasional. Hal ini tentu tidak lepas dari keberhasilan-keberhasilan yang 

telah berhasil dicapai oleh kabupaten ini di berbagai bidang termasuk dalam 

inovasi bidang pemerintahan. Selain itu, Kabupaten Sragen juga memiliki 

kekayaan berupa potensi-potensi daerah dibidang pariwisata dan produk unggulan 

daerah yang beberapa diantaranya telah dikenal secara luas bahkan dilevel 

internasional sehingga tidak heran jika banyak orang yang ingin mengetahui dan 

mengenal lebih jauh profil kabupaten yang berada di bagian timur Provinsi Jawa 

Tengah ini.  

 Kabupaten Sragen memiliki potensi pariwisata yang sangat beragam mulai 

dari wisata alam, wisata sejarah, wisata kesehatan, wisata ziarah, wisata olahraga, 

wisata pendidikan, wisata budaya, dan wisata minat khusus.  
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2.4.1 Obyek Wisata Museum Sangiran 

Obyek wisata Museum Sangiran adalah salah satu obyek wisata bertaraf 

internasional.  Situs purbakala Sangiran berada di kawasan Kubah Sangiran. 

Kubah tersebut terletak di Depresi Solo, di kaki Gunung Lawu, luasnya mencapai 

56 Km2. Sebanyak lima puluh individu fosil manusia Homo erectus telah 

ditemukan.Bentangan kawasan dari utara ke selatan sepanjang 9 km dan 

bentangan kawasan dari barat ke timur sepanjang 7 km. di wilayah ini ditemukan 

fosil lebih dari 13.000 buah. Temuan fosil-fosil Hominid Purba antara lain Homo 

Erectus, Stegodon Trigonocephalus (gajah), Bubalus Palaeokarabau (kerbau), 

dan sebagainya. Temuan fosil Hominid Purba di kawasan Museum Sangiran 

merupakan temuan terbesar, yaitu sekitar 65 % dari temuan di Indonesia. Bahkan 

temuan fosil Hominid di Museum Sangiran merupakan 50 % dari temuan fosil 

Hominid Purba di dunia. Fosil-fosil tersebut sekarang sebagian besar disimpan di 

Museum Sangiran dan sebagian berada di tempat lain, antara lain di Museum 

Geologi Bandung dan laboratorium Paleoanthropologi Yogyakarta. 

Para ahli sering menyebut Museum Sangiran sebagai gudang fosil dunia, 

oleh karena itu kawasan Museum Sangiran dan Museum Sangiran oleh 

pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

ditetapkan sebagai Daerah Cagar Budaya (Kep Mendikbud No. 070/0/1977). 

Selanjutnya keputusan tersebut diperkuat oleh UNESCO yang menetapkan 

Museum Sangiran sebagai warisan budaya dunia “World Heritage List” dengan 

nomor registrasi 593. Keputusan tersebut ditetapkan pada peringatan UNESCO 

yang ke dua puluh tahun 1997 di Merida, Mexico.  
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Melihat peranannya yang sangat penting bagi perkembangan berbagai 

bidang atau disiplin ilmu maka usaha pembangunan, perbaikan, peningkatan, dan 

pengembangan secara bertahap terus dilakukan. Apalagi Situs Museum Sangiran 

menjadi  tempat penelitian bagi para peneliti dari berbagai negara, sehingga sudah 

menjadi kewajiban pemerintah Kabupaten Sragen dan warga masyarakatnya 

untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi peneliti tersebut. Sangiran 

merupakan obyek wisata yang di dalamnya mengandung nilai edukatif dan 

historis  

Pembangunan situs purbakala Museum Sangiran secara bertahap terus 

dilakukan baik dengan pendanaan dari pusat, Provinsi Jawa Tengah maupun 

Kabupaten Sragen sendiri. Semua kegiatan pembangunan ini dilakukan demi 

terwujudnya Museum Sangiran sebagai pusat penelitian manusia purba 

Internasional.  

Museum Sangiran merupakan obyek wisata yang berada di bawah 

naungan Pemerintah Daerah Sragen. Obyek wisata Museum Sangiran memiliki 

peran penting dalam anggaran daerah karena Museum Sangiran merupakan obyek 

wisata Internasional, tidak hanya wisatawan domestik saja yang berkunjung di 

Museum Sangiran, tetapi juga wisatawan dari luar daerah  atau mancanegara. 

Setiap tahun Obyek Wisata Museum Sangiran terus mengalami peningkatan 

dilihat dari kunjungan wisatawan. 

Beberapa fasilitas yang terdapat dalam Museum Sangiran antara lain 

adalah museum itu sendiri, ruang pameran, laboratorium, menara pandang, dan 

ruang audio visual untuk menonton film tentang Museum Sangiran. Terdapat pula 
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fasilitas penunjang, diantaranya pos jaga, tempat parkir, toilet, mushola, dan ruang 

informasi. 

2.4.1.1 Museum Sangiran Terkait dengan Pendidikan Rekreasi 

 Merupakan obyek wisata yang menjadi pusat penelitian manusia purba di 

dunia. Di Museum Sangiran, wisatawan dapat melihat peninggalan-peninggalan 

purbakala dan mempelajari sejarah peradaban manusia. Dalam dunia pendidikan 

Museum Sangiran dapat digunakan sebagai media pendidikan, terutama 

pendidikan sejarah. Peserata didik bisa belajar di sini mengenai sejarah 

perkembangan manusia dan peradabannya. Selain melihat peninggalan-

peninggalan, peserta didik juga dapat melihat video tentang peradaban manusia 

purba yang disediakan oleh pengelola obyek. 

 Keberadaan Museum Sangiran ini juga memberi dampak positif bagi 

masyarakat di sekitar Museum Sangiran. Melalui penyuluhan-penyuluhan yang 

dilakukan pihak museum yang berjasama dengan badan pelestarian situs manusia 

purba, masyarakat sekitar mendapat pengarahan tentang pemanfaatan fosil yang 

ditemukan.  Hal tersebut dilakukan karena masih banyaknya fosil yang ditemukan 

di luar area Museum Sangiran. 

2.4.2 Obyek Wisata Ndayu Park 

Ndayu Park merupakan obyek wisata yang dikelola oleh pihak swasta, 

yaitu oleh PT. Ndayu Alam Asri. Taman wisata yang terletak di desa Dayu 

Kecamatan Karangmalang ini menyimpan sejuta potensi yang siap dinikmati oleh 

para wisatawan. Selain karena keindahan alam yang mempesona dengan deretan 

pohon jati yang menaungi areal seluas hampir 5 Ha. Berbagai fasilitas pendukung 



30 
 

 

telah disediakan demi kenyamanan para wisatawan yang berkunjung. Beberapa 

fasilitas yang disediakan adalah mini zoo, wahana bermain dan ketangkasan, 

agrowisata, resort, pendopo pertemuan, gazebo dan wisata air. 

 Kebun binatang mini (mini zoo) memiliki koleksi binatang, diantaranya 

berbagai jenis rusa, kanguru, landak, ular, merak, elang, dan berbagai jenis ikan 

langka antara lain ikan lele Afrika, ikan arapaima, aligator fish. Selain sebagai 

kebun binatang mini, tempat ini juga berfungsi sebagai tempat penangkaran 

hewan-hewan tersebut.  

 Masuk lebih jauh ke area wisata ini, para wisatawan akan disuguhi dengan 

taman lalu lintas dimana anak-anak bisa bermain dan belajar tentang disiplin lalu 

lintas. Selain itu, arena flying fox yang terbentang di atas sungai selebar 50 meter 

akan  menantang  adrenalin para pengunjung baik anak-anak, remaja maupun 

orang tua. 

 Obyek wisata ini juga memiliki areal pertanian organik yang dapat 

dinikmati oleh para pecinta wisata alam adalah salah satu upaya untuk menambah 

citra wisata sebagai obyek wisata alam. Berbagai jenis sayur-mayur, kacang-

kacangan, dan buah-buahan organik seperti buah naga, semangka, pepaya, dan 

jeruk hidup dengan subur di area tersebut. Selain itu, sebuah rumah kaca (green 

house) berdiri di areal ini yang menaungi berbagai jenis tanaman hias yang 

tentunya sungguh indah dipandang. Tepat di sebelah green house berdiri sebuah 

taman aquarium yang menyimpan berbagai jenis ikan hias dengan beraneka 

ukuran dan warna. 
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 Bagi para wisatawan yang ingin tinggal sejenak di taman wisata ini, 

penginapan berupa resort dengan fasilitas berkelas hotel berbintang dua telah 

tersedia, dilengkapi dengan bath tube (bak) air hangat, dan air dingin, pantray, 

garasi, AC, kolam renang, ruang tamu, dan teras belakang dengan panorama 

Sungai Dayu dan hutan jati. Arsitektur bangunan yang artistik dan penggunaan 

batu-batu alam menambah keaslian dan kenyamanan resort ini.   

 Selain sebagai tujuan wisata keluarga, taman wisaya Ndayu Park juga siap 

sebagai tuan rumah berbagai jenis pertemuan. Sebuah meeting room berbentuk 

pendopo joglo gagah berdiri di kawasan resort.  

2.4.2.1 Obyek Wisata Ndayu Park Terkait dengan Pendidikan Rekreasi 

 Merupakan taman edukasi anak  yang bernuansa alam. Di sini anak-anak 

dapat belajar banyak tentang berbagai hal, antara lain; belajar menanam padi, 

belajar berkebun, belajar beternak, belajar tentang rambu-rambu lalu lintas dan 

masih banyak lainnya. 

 Obyek wisata ini juga sangat representatif apabila digunakan sebagai 

obyek wisata keluarga. Terdapat wahana-wahana yang bisa dinikmati seluruh 

anggota keluarga. Selain tersedia taman yang luas dan sejuk, tersedia pula 

panginapan berupa resort yang dapat dinikmati keluarga apabila ingin bermalam. 

Pengunjung juga dapat menikmati fasilitas olahraga yang telah disediakan. 

 Obyek wisata ini dapat digunakan sebagai alternatif wahana pendidikan 

rekreasi. Hal tersebut tidak lepas dari keberadaan wahana-wahana yang ada pada 

obyek ini yang sifatnya mendidik. Selain itu, nuansa alam yang asri juga dapat 

membantu  merefresh kembali pikiran yang lelah akibat rutinitas pekerjaan.  
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2.4.3 Obyek Wisata Kolam Renang Kartika 

 Obyek wisata ini terletak kurang lebih 500 meter dari alun-alun Kota 

Sragen. Kolam Renang Kartika selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat dari 

segala umur, baik pada hari biasa maupun pada hari libur. Pada obyek wisata air 

ini tidakhanya aktivitas berenang saja yang ditawarkan, namun berbagai aktifitas 

menarik lain juga bisa dilakukan. Karena selain sebagai pusat kegiatan renang, 

tempat ini juga berfungsi sebagai taman keluarga dan taman bermain. Sehingga 

tidak heran jika banyak orang tua membawa anak-anak mereka ke obyek wisata 

ini. Sambil menunggu anak-anak berenang atau bermain di taman yang lengkap 

dengan berbagai jenis mainan, para orang tua bisa bersantai berbincang-bincang di 

gazebo atau di taman yang teduh atau menikmati berbagai makanan di kafetaria-

kafeetaria yang berjajar di area sekitar kolam renang. 

 Kolam Renang Kartika merupakan salah satu obyek wisata anadalan di 

Kabupaten Sragen. Mengingat akan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen 

terus menerus berusaha untuk menembangkan dan meningkatkan berbagai 

fasilitas pendukung yang ada di Kolam Renang Kartika demi memberikan 

pelayanan yang terbaik bagi para pengunjung dan meningkatkan tingkat 

kunjungan wisatawan sehingga juga berimbas pada meningkatnya PAD. Beberapa 

usaha yang telah dan akan ditempuh antara lain perluasan areal obyek wisata 

sehingga dapat meningkatkan daya tamping pengunjung serta meningkatkan 

keleluasaan gerak dan kenyamanan pengunjung, pembangunan dan penataan 

taman bermain serta penambahan wahana-wahana permainan, daan yang terakhir 

adalah penataan kafetaria serta penambahan kolam renang baru. 



33 
 

 

2.4.3.1 Obyek Wisata Kolam Renang Kartika Terkait dengan Pendidikan 

Rekreasi 

 Merupakan obyek wisata yang berperan dalam pendidikan, khusunya 

penjasorkes. Obyek wisata ini menjadi wahana olahraga renang bagi para pelajar 

di Daerah Sragen. Hampir setiap hari obyek wisata ini ramai dipenuhi para 

pengunjung, dari anak-anak sampai orang dewasa. 

 Banyaknya pohon yang rindang dan taman bermain yang luas membuat 

obyek wisata ini sangat menarik untuk menjadi wahana rekreasi keluarga. Selain 

itu para pengunjung juga dapat menikmati berbagai jenis hidangan makanan yang 

terjual di kafetaria-kafetaria yang berjajar di sekitar kolam renang. 

2.4.4 Obyek Wisata Lapangan Pacuan Kuda Nyi Ageng Serang 

 Merupakan obyek wisata olah raga yang berada dibawah naungan Dinas 

Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sragen. Obyek wisata ini dilengkapi 

dengan fasilitas-fasilitas pendukung yang cukup memadai. Obyek wisaata ini 

terletak di sekitar kawasan obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Sragen, 

antara lain waduk Kedung Ombo, wisata Ziarah Makam Pangeran Samudro di 

Gunung Kemukus, wisata Ziarah Makam Joko Tingkir dan ayahnya (Ki Kebo 

Kenongo) dan desa Wisata Batik Kliwonan. 

Lapangan Pacuan Kuda Nyi Ageng Serang ini memiliki luas 15 Ha dengan 

panjang lintasan 600 meter dan lebar lintasan 14 meter ini merupakan miniatur 

dari lapangan pacuan kuda Pulomas di Jakarta dan pernah menjadi tuan rumah 

untuk kejuaraan pacuan kuda tingkat nasional. Kejuaraan pacuan kuda merupakan 

kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan obyek wisata ini yang tentu akan 

menjadi salah satu atraksi wisata yang menarik dan sayang untuk dilewatkan.  
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2.4.4.1 Obyek Wisata Lapangan Pacuan Kuda Nyi Ageng Serang Terkait 

dengan Pendidikan Rekreasi  

 Merupakan obyek wisata yang mengangkat tema sport and tourism. Di 

sini wisatawan dapat belajar banyak tentang olahraga berkuda. Selain 

itu,wisatawan juga dapat mengetahui sejarah tentang tokoh masyarakat yang 

menjadi legenda masyarakat sekitar yakni Nyi Ageng Serang. 

 Lokasi obyek wisata ini yang terletak tidak berjauhan dengan obyek-obyek 

wisata lain di Daerah Sragen, membuat obyek ini sangat representatif apabila 

digunakan sebagai obyek rekreasi keluarga. Taman bermain yang luas didukung 

dengan udara yang sejuk akan dapat merefresh kembali pikiran yang lelah karena 

rutinitas pekerjaan. Di obyek ini pula setiap tahun diselenggarakan event-event 

kejuaraan pacuan kuda. Event tahunan tersebut juga menjadi ajang penyaluran 

bakat dan kreasi bagi para pelajar, khususnya di Daerah Sragen. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

 
3.1 Pendekatan Penelitian 

Suatu penelitian ilmiah pada dasarnya merupakan usaha untuk 

menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan 

dalam usaha untuk menemukan dan menguji kebenaran tersebut dilakukan untuk 

mencapai suatu tujuan. Dalam suatu penelitian, metodologi penelitian merupakan 

syarat mutlak yang harus dipenuhi, penggunaan metodologi penelitian akan 

berpengaruh pada baik buruknya suatu penelitian. 

Metodologi penelitian adalah suatu metode ilmiah yang memerlukan 

sistematika dan prosedur yang harus ditempuh, juga tidak mungkin meninggalkan 

setiap unsur komponen yang diperlukan dalam setiap unsur penelitian (Mardalis, 

1998:24). 

 Sesuai dengan permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan bukan berupa 

angka-angka yang menunjukkan kuantitas melainkan berupa kata-kata yang 

menunjukkan kualitas. 

3.2 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian survei, yang merupakan bentuk dari 

penelitian deskriptif dimana penelitian bertujuan untuk menggambarkan keadaan 

atau status fenomena (Arikunto, 2006:245). Dalam hal ini peneliti ingin 
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mengetahui tentang proses manajemen obyek wisata sebagai wahana pendidikan 

rekreasi di Kabupaten Sragen. 

 

3.3 Lokasi dan Sasaran Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. 

Sragen merupakan daerah yang memiliki potensi di bidang pariwisata. Lokasi  

penelitian dilakukan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Sragen  dan Obyek Wisata Museum Sangiran,Obyek Wisata Ndayu Park, Obyek 

Wisata Kolam Renang Kartika, dan Obyek Wisata Lapangan Pacuan Kuda Nyi 

Ageng Serang. 

Dipilih obyek-obyek wisata tersebut karena dari semua obyek wisata yang 

ada di Kabupaten Sragen obyek-obyek wisata tersebut diatas merupakan obyek 

wisata yang menjadi andalan wisata masyarakat di Kabupaten Sragen. Selain itu 

ada salah satu obyek wisata di atas yang merupakan obyek wisata yang bertaraf 

internasional.  

Sasaran dalam penelitian ini difokuskan pada proses manajemen yang 

dijalankan oleh dinas terkait dan pengelola obyek wisata Kabupaten Sragen 

sebagai wahana pendidikan rekreasi. 

 

3.4 Data dan Sumber Data 

Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang “Manajemen 

Obyek Wisata Sebagai Wahana Pendidikan Rekreasi di Kabupaten Sragen”, maka 

diperlukan data dan sumber data. 
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3.4.1 Data  

 Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk 

menyusun suatu informasi (dalam Arikunto 2006:118). Informasi yang dimaksud 

dalam hal ini adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa informasi dan dokumentasi 

mengenai obyek wisata yang diteliti. 

3.4.2 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data lisan dan 

tertulis. Sumber data tersebut adalah hal-hal mengenai proses manajemen obyek 

wisata Kabupaten Sragen. 

1) Sumber data primer diperoleh dari informan yang mengetahui tentang 

informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Informan adalah seorang yang 

mengerti dan diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

dibutuhkan oleh peneliti.  

2) Sumber data sekunder diperoleh dari instansi terkait, yang berupa buku dan 

brosur tentang obyek yang diteliti. 

3.5 Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

 Langkah berikutnya dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan 

data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti diperoleh dari lokasi 

yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Metode pengumpulan data yang 

dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga cara, yakni observasi, wawancara,  

dan dokumentasi. 
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3.5.1 Observasi 

Teknik observasi adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu 

obyek yang menggunakan seluruh alat indra (Arikunto 2006:156). Observasi 

dalam penelitian dilakukan secara langsung dengan mengamati kondisi 

lingkungan lokasi penelitian.  

 Pengamatan secara langsung merupakan cara yang baik untuk melihat 

kejadian yang sebenarnya. Teknik ini juga memiliki keuntungan karena 

memungkinkan peneliti untuk memahami situasi yang rumit dan dapat mengamati 

beberapa tingkah laku yang muncul secara bersamaan. 

Proses pengamatan dimulai dengan melakukan pengamatan menyeluruh 

dan selanjutnya lebih terfokus. Pengamatan menyeluruh digunakan untuk 

mendapat catatan-catatan lapangan mengenai situasi umum di sekitar obyek 

penelitian. Sedangkan pengamatan terfokus dilakukan untuk mengamati peristiwa 

yang lebih mendetail, rinci dan menggambarkan informasi yang lebih spesifik 

tentang perilaku manajemen obyek wisata Kabupaten Sragen.  

3.5.2 Wawancara/interview 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara. Metode 

wawancara dilakukan dengan cara peneliti ikut berpartisipasi dalam percakapan 

dan menyimaknya dengan baik. Metode wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah 

wawancara yang pewawancaranya menentukan sendiri tentang masalah dan 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan (Moleong 2007:190). Dalam penelitian 
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ini peneliti memilih informan yang paling mengetahui proses manajemen dalam 

obyek penelitian.  

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam teknik wawancara adalah: 

a) menentukan lokasi, b) menentukan informan yang akan dijadikan sebagai 

sumber informasi, c) menentukan wawancara, dan d) membuat daftar pertanyaan 

wawancara. Teknik rekam juga digunakan dalam penelitian ini karena tidak 

semua data dari informan dapat tercatat oleh peneliti, kisi-kisi wawancara ada 

dilampiran  10 halaman 81.  

3.5.3 Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan data yang diperoleh dari penelitian yang 

berwujud teks dan dokumen. Dokumentasi yang diperoleh dalam penelitian ini 

adalah dengan berkunjung langsung ke tempat obyek yang diteliti, yaitu berupa 

foto/dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses pengumpulan data. 

 

3.6  Keabsahan Data 

 keabsahan data merupakan hal yang penting dalam penelitian kualitatif, 

karena merupakan jaminan kerpercayaan dalam pemecahan permasalahan yang 

diteliti. 

 Agar data yang diperoleh terjamin kepercayaannya, maka peneliti 

menggunakan empat kriteria terkait dengan keabsahan data. Kriteria tersebut 

yaitu; (1) kredibilitas/ derajat kepercayaan (credibility),  (2) transferabilitas/ 

keteralihan (transferability), (3) dependabilitas/ kebergantungan (dependability), 

dan (4) konfirmabilitas/ kepastian (confirmability) . 
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3.6.1 Kredibilitas/ Derajat Kepercayaan (Credibility) 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga teknik pengecekan 

kredibilitas data, yaitu;(1) triangulasi, (2) pengecekan anggota, dan (3) diskusi 

teman sejawat. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi dalam sumber data adalah 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda. Dengan demikian triangulasi 

sumber data dilakukan dengan menanyakan kebenaran data atau informasi tertentu 

yang diperoleh dari informan lainnya. 

Pengecekan anggota dilakukan dengan cara menunjukkan data atau 

informasi termasuk hasil interprestasi peneliti yang telah ditulis dalam format 

catatan lapangan atau transkip wawancara kepada informasi lainnya yang 

dianggap perlu. Komentar, reaksi atau tanggapan dan tambahan data digunakan 

untuk merevisi catatan lapangan atau transkip wawancara yang sudah diperoleh 

dari narasumber.. 

Diskusi teman sejawat ditempuh peneliti sebagai salah satu cara untuk 

memeriksa keabsahan data. diskusi sejawat ini perlu dilakukan peneliti dengan 

cara membicarakan data atau informasi dan temuan-temuan dalam penelitian 

kepada teman-teman sejawat. Maksud diadakannya diskusi teman sejawat ini 

adalah membicarakan keabsahan data, temuan dan masalah-masalah yang 

berkaitan dengan fokus penelitian. 
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3.6.2 Transferabilitas/ Keteralihan (Transferability) 

Untuk membangun keteralihan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara “uraian rinci”. Dengan teknik ini peneliti melaporkan hasil penelitian 

secermat mungkin yang menggambarkan koonteks tempat penelitian 

diselenggarakan dengan mengacu pada fokus penelitian. Hal ini dibutuhkan oleh 

pembaca untuk memahami temuan-temuan yang diperoleh peneliti. 

3.6.3 Dependabilitas/ Kebergantungan (Dependability) 

Dependabilitas adalah kriteria untuk menilai apakah proses penelitian 

bermutu atau tidak. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat 

dilakukan peneliti adalah menyatukan dependabilitas dengan korfirmabilitas. 

3.6.4     Konfirmabilitas 

Lincoln dan Guba (Moleong 2007: 173) menjelaskan bahwa 

konfirmabilitas berkaitan dengan masalah kebenaran naturalistik yang ditunjukkan 

dengan dilaksanakannya proses alur pemeriksaan audit trail. Trail artinya jejak 

yang dapat dilacak atau ditelusuri, sedangkan audit artinya pemeriksaan terhadap 

ketelitian yang dihasilkan sehingga timbul keyakinan bahwa apa yang dilakukan 

itu benar-benar apa adanya. 

3.7  Metode dan Teknik Analisis Data 

 Analisis data merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumpulan 

data. Data dan informasi yang berhasil dikumpulkan dianalisis menggunakan 

teknik analisis deskriptif. Dalam penelitian ini data tidak dianalisis dengan angka, 

melainkan dengan bentuk kata-kata, kalimat-kalimat dan paragraf yang 

dinyatakan dalam bentuk narasi yang bersifat deskriptif. Penerapan teknik analisis 
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deskriptif menurut Miles dan Huberman 1992:20 adalah upaya yang berlanjut, 

berulang dan terus menerus yang dilakukan dalam tiga alur kegiatan yang terjadi 

secara bersama-sama, yaitu; reduksi data, penyajian data penarikan 

kesimpulan/verifikasi menjadi keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian 

kegiatan analisis yang saling susul menyusul. 

 Analisis data merupakan  proses mengatur urutan data mengorganisasikan 

ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar. Proses ini terdiri atas  penafsiran, 

yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian 

dan mencari hubungan antara dimensi-dimensi uraian. 

 Bogdan dan taylor (dalam  skripsi Agustomi 2008: 62-64) mendefinisikan 

analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menentukan 

tema dan menemukan hipotesis/ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai 

data untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu. Dengan demikian 

dalam penelitian analisis data didefinisikan sebagai proses mengorganisasi  dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan warna dasar sehingga dapat 

ditentukan tema dan dapat dirumuskan pola seperti yang disarankan oleh data. 

Analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1984: 23) 

mengembangkan analisis dengan menggunakan empat komponen yang saling 

berinteraksi, yaitu; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan (verifikasi). 

3.7.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan jalan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Data-data yang diperoleh dari lapangan dicatat ke dalam bentuk 
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deskriptif tentang apa yang dilihat, didengar dan dialami peneliti di lapangan. 

Catatan deskriptif adalah catatan data alami apa adanya dari lapangan tanpa 

adanya komentar atau tafsiran dari penelitian tentang fenomena yang dijumpai. 

Dari catatan lapangan penelitian perlu membuat catatan refleksi yang merupakan 

catatan dari penelitian sendiri yang berisi komentar, kesan, pendapat dan 

penafsiran tehadap fenomena yang ditentukan berdasarkan fokus penelitian 

tentang manajemen obyek wisata Kabupaten Sragen. 

3.7.2 Reduksi Data 

Selama proses pengumpulan data, reduksi data dilakukan melalui 

pemilihan, pemusatan, penyderhanaan, abstraksi dan transparansi data kasar yang 

diperoleh dengan menggunakan catatan tertulis di lapangan selanjutnya membuat 

ringkasan, mengkode, penelusuran tema-tema membuat gugus-gugus, membuat 

partisi  dan menulis catatan kecil (memo) pada kejadian seketika yang dirasa 

penting.   

3.7.3 Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah berbentuk teks naratif 

dari catatan lapangan. Penyajian data merupakan tahapan untuk memahami apa 

yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya, untuk dianalisis 

dan diambil tindakan yang sekiranya perlu. 

3.7.4 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Menarik kesimpulan merupakan sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi 

utuh, karena penarikan kesimpulan juga diverifikasi sejak awal berlangsungnya 

penelitian hingga akhir penelitian yang merupakan suatu proses yang 
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berkesinambungan dan berkelanjutan. Verifikasi dan penarikan kesimpulan 

berusaha mencari makna dari komponen-komponen yang disajikan dengan 

mencatat pola-pola, keteraturan, penjelasan, konfigurasi, hubungan sebab akibat 

dan proposisi dalam penelitian. Dalam melakukan verifikasi dan penarikan 

kesimpulan, kegiatan peninjauan kembali terhadap penyajian data dan catatan 

lapangan melalui diskusi dengan teman sejawat adalah penting. 

Berdasarkan uraian di atas, secara umum analisis data dalam penelitian 

ini dilakukan melalui pentahapan sebagai berikut;  

1) mencatat semua temuan fenomena di lapangan baik melalui pengamatan, 

wawancara dan dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan, 

2) menelaah kembali catatan lapangan hasil pengamatan, wawancara serta 

memisahkan data yang dianggap penting dan tidak penting, pekerjaan ini 

diulang kembali untuk memeriksa kemungkinan kekeliruan klasifikasi,  

3) mendeskripsikan data yang telah diklasifikasikan untuk kepentingan 

penelaahan lebih lanjut dengan memperhatikan fokus dan tujuan penelitian,  

4) membuat analisis akhir yang memungkinkan dituangkan dalam laporan 

untuk kepentingan penulisan skripsi ini.  

3.8  Metode Pemaparan Hasil Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil yang 

disajikan dalam penelitian ini berupa deskripsi yang berbentuk kalimat-kalimat 

bukan angka-angka, pembahasan dilakukan secara rinci. Dengan demikian dapat 

mempermudah pemahaman kaidah penelitian. 
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BAB IV 

 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 
 
4.1 Deskripsi Hasil Wawancara 

 Salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode wawancara. Wawancara dilakukan Kepada Dinas 

Pariwisata dan  pengelola obyek wisata yang ada di Kabupaten Sragen. Berikut 

adalah hasil wawancara. 

4.1.1 Deskripsi Hasil Wawancara dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Sragen 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Sragen (Wawancara dengan Ibu Bonita Rintyowati, S.S.) 

diperoleh proses manajemen sebagai berikut. 

4.1.1.1 Perencanaan/ Planning 

 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sragen merupakan 

badan kedinasan yang mengatur tentang kebijakan-kebijakan obyek wisata yang 

ada di Kabupaten Sragen. Terkait dengan proses perencanaan, pihak dinas 

memiliki langkah-langkah tersendiri untuk kemajuan dan perkembangan obyek-

obyek wisata yang ada. Berbagai upaya dilakukan oleh dinas salah satunya 

dengan mempercantik obyek-obyek wisata yang ada guna menarik minat dan 

antusias para pengunjung serta memperlengkap fasilitas-fasilitas penunjang. 

Program pembangunan dan pengembangan juga dilakukan oleh pihak dinas, baik 
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untuk obyek wisata yang bertaraf lokal maupun obyek wisata yang bertaraf 

nasional-internasional.  

Dalam proses ini, dinas sangat berperan penting terhadap perkembangan 

dan kemajuan obyek wisata yang ada. Hal tersebut tidak lepas dari fungsi dinas 

sebagai lembaga induk yang mengatur kebijakan-kebijakan bagi obyek wisata, 

baik kebijakan pembangunan, alokasi dana maupun kaitannya dengan birokrasi. 

Terkait dengan pendanaan, pengalokasian dana pembangunan pada obyek wisata 

di Kabupaten Sragen dilakukan berdasarkan tingkatan obyek wisata. Sumber dana 

yang digunakan diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan 

pemerintah daerah kabupaten sragen sendiri. 

4.1.1.2 Pengorganisasian/Organizing 

 Proses pengorganisasian merupakan tahap fungsi manajemen setelah 

proses perencanaan. Proses pengorganisasian dilakukan untuk membantu 

mempermudah dalam pengelolaan sebuah organisasi. Dalam proses ini, pihak 

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sragen telah berupaya 

melaksanakan prinsip-prinsip organisasi. Mulai dari kejelasan tujuan yang hendak 

dicapai, pembagian tugas yang jelas, garis koordinasi yang sesuai, hingga 

pemahaman yang sama tentang tujuan yang hendak dicapai.  

 Arah kerja yang jelas merupakan  bukti bahwa manajemen memiliki 

adanya kesatuan arah yang mengacu pada aspek tujuan yang hendak dicapai. 

Orientasi manajemen yang telah ditetapkan dijadikan sebagai arahan yang 

mendasar untuk melaksanakan agenda atau program yang akan dilaksanakan. 

Dalam hal ini, kepala kepemimpinan berada di bawah tangan kepala dinas. 
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Adanya kesatuan perintah dari kepala dinas merupakan salah satu wujud dari 

suatu garis koordinasi yang mempermudah dalam proses tersebut.  

Hal terakhir yang sangat perlu diperhatikan adalah adanya pembagian 

tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam struktur susunan organisasi. Upaya 

yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Sragen menerapkan prinsip-prinsip organisasi membuktikan bahwa 

mereka telah bekerja secara professional. 

4.1.1.3 Penggerakkan/Actuating 

Proses penggerakkan merupakan proses lanjutan dari proses 

pengorganisasian dalam sebuah manajemen. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata, 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sragen telah berupaya untuk menjalankan 

proses ini dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari masing-masing bidang yang telah 

menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana mestinya. Proses penggerakkan 

dilakukan atas komando dan instruksi yang diberikan oleh kepala dinas yang 

nantinya dilaksnakan oleh para penanggungjawab beserta staf-staf dibawahnya 

yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan di lapangan. 

Untuk proses pemasaran terkait dengan obyek wisata sebagi wahana 

pendidikan, dinas melakukan himbauan langsung ke sekolah-sekolah dan dinas-

dinas terkait. Sedangkan untuk umum ,dinas menggunakan baliho/papan 

pengumuman yang ditempatkan di titik-titik strategis. 

Menurut dinas, keberadaan obyek wisata di Kabupaten Sragen sangat 

berperan penting sebagai wahana pendidikan rekreasi. Selain sebagai kunjungan 
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wisata, obyek-obyek tersebut bisa digunakan sebagi wahana edukasi untuk belajar 

yang sifatnya menyenangkan. 

4.1.1.4 Pengawasan/Controlling 

 Fungsi terakhir dalam proses manajemen adalah proses pengawasan. 

Proses pengawasan yang ada pada obyek wisata pendidikan di Kabupaten Sragen 

dilakukan oleh badan pengawas yang dibentuk secara independen. Segala hal 

yang terkait dengan manajemen mendapat pengawasan yang teliti dan cermat. 

Dalam hal ini, badan pengawas yang dimaksud adalah UPTD obyek dan daya 

tarik wisata. Badan pengawas berhak untuk memberikan masukan dan 

mengevaluasi hasil yang telah dicapai pihak manajemen obyek-obyek wisata yang 

berada di bawah naungan dinas. Selain itu, pengawasan juga dilakukan melalui 

laporan-laporan yang disampaikan oleh penanggungjawab obyek setiap satu 

minggu sekali kepada dinas pariwisata. 

4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara dengan Pengelola Obyek Wisata Museum 

Sangiran. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan penanggungjawab obyek wisata 

Museum Sangiran (Wawancara dengan Ibu Ambar Sri Sajekti, S.S.) diperoleh 

proses manajemen sebagai berikut. 

4.1.2.1  Perencanaan/ Planning 

  Tahap perencanaan merupakan tahapan yang cukup menentukan dalam 

pencapaian keberhasilan. Perencanaan yang baik akan memudahkan proses 

berlangsungnya tahapan-tahapan manajemen selanjutnya. Sangiran sebagai aset 

pemerintah daerah  tentu  menginginkan adanya perencanaan yang matang untuk 
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menjaga eksistensi dari Museum Sangiran itu sendiri. Pihak manajemen dari awal 

telah menyusun perencanaan yang matang dalam pembangunan Obyek Wisata 

Museum Sangiran.  

Sebelum penyusunan perencanaan, pihak manajemen Museum Sangiran 

telah menganalisa terlebih dahulu mengenai kekuatan dan kelemahan yang ada 

pada Museum Sangiran. Adapun kekuatan yang dimiliki oleh Museum Sangiran 

adalah sebagai pusat penelitian manusia purba Internasional, dengan kata lain 

obyek wisata ini merupakan obyek wisata yang bertaraf Internasional. Hal 

tersebut diperkuat oleh UNESCO yang menetapkan Museum Sangiran sebagai 

warisan budaya dunia “World Heritage List” dengan nomor registrasi 593. 

Kekuatan tersebut menjadi hal yang diunggulkan dalam memasarkan Museum 

Sangiran kepada masyarakat.  

Disamping memiliki kekuatan, Museum Sangiran juga memiliki sedikit 

kelemahan dari sisi letak geografis. Museum Sangiran terletak di pelosok 

pedesaan dan jauh dari keramaian kota, selain itu tidak adanya sarana transportasi 

umum yang menuju ke obyek tersebut juga menjadi salah satu kelemahan yang 

dimiliki oleh Museum Sangiran, namun hal tersebut sudah dipertimbangkan 

secara matang oleh pengelola dengan pertimbangan Museum Sangiran didirikan 

pada lahan yang tidak terdapat fosil, yaitu pada zona penyangga. 

Museum Sangiran sebagai aset daerah tentu ingin memberikan kontribusi 

terbaik bagi kemajuan pendidikan dan pariwisata di Kabupaten Sragen. Untuk 

mewujudkan hal tersebut Museum Sangiran memiliki beberapa langkah yang 
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tujuannya adalah menjadikan museum tesebut sebagai obyek wisata unggulan 

bagi masyarakat.  

Terkait dengan tujuan yang hendak dicapai, Museum Sangiran memiliki 

visi dan misi yang telah ditentukan oleh manajemen dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Sragen. Visi dari Museum Sangiran adalah terlestarinya kawasan 

Sangiran sebagai pusat penelitian manusia purba yang mampu meberikan manfaat 

sebesar-besarnya bagi masyarakat, baik pada tingkat dunia, regional, nasional, 

maupun lokal. Misi yang dimiliki Museum Sangiran adalah sebagai berikut. 

1) Melestarikan bentang alam, tinggalan alam dan tinggalan budaya kawasan 

Sangiran yang unik dan sangat penting bagi ilmu pengetahuan, sejarah, 

kebudayaan. 

2) Menciptakan jalinan kerjasama yang padu antar para stakeholder, baik dari 

unsur pemerintah, sektor swasta, akademisi, maupun masyarakat dalam rangka 

pelestarian dan pengembangan kawasan Sangiran. 

3) Menciptakan upaya pengembangan ekonomi untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. 

4) Melakukan penelitian yang berkelanjutan untuk menginterpretasikan nilai-

nilai penting kawasan sangiran demi pengembangan sejarah, ilmu 

pengetahuan, dan kebudayaan. 

5) Menyajikan hasil penelitian kawasan Sangiran kepada masyarakat, baik 

bagian-bagiannya maupun secara keseluruhan. 

6) Menjadikan kawasan Sangiran sebagai pusat informasi dan pengkajian tentang 

manusia purba di Asia. 
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7) Menyajikan nilai-nilai penting dan pengetahuan tentang situs Sangiran, baik 

bagian-bagiannya maupun secara keseluruhan pada khalayak. 

8) Mengembangkan wisata pendidikan dan minat khusus yang ramah 

llingkungan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Visi dan misi dapat terwujud tersebut tidak terlepas dari sumber dana. 

Sumber dana diperoleh dari beberapa pihak terkait, yaitu pusat (Kementrian 

BudPar), Provinsi, dan Pemerintah Daerah (Sragen dan Karanganyar). Anggaran 

dana tersebut kemudian dialokasikan ke dalam bagian-bagian tersendiri untuk 

pembangunan dan pengembangan Museum Sangiran.   

Pembangunan dan pengembangan Museum Sangiran  memiliki beberapa 

program. Program tersebut adalah program jangka panjang (15 tahun), menengah 

(10 tahun), pendek (5 tahun). Program jangka panjang Museum Sangiran antara 

lain, a) penataan dan penyajian informasi pada lokasi wisata alam Mud Volcano 

pada empat lokasi, b) penataan dan penyajian informasi pada wisata alam sumber 

air asin, c) penataan dan penyajian informasi pada lokasi hutan wisata sebagai 

Area Rekreasi Pendidikan Plestosen Park, d) penataan dan penyajian informasi 

pada lokasi Penggalian Arkeologis di Ngledok, Bukuran, dan Brangkal sebagai 

Open Site Museum, dan e) membuat track-track jalan yang menghubungi antar 

situs dan shelter-shelter peristirahatan. 

Program jangka menengah diantaranya, a) pembuatan gerbang masuk 

Karanganyar dan Gemolong, b) pengembangan Open Site Museum Dayu 

(Karanganyar), Ngebung, dan Ngampon (Sragen), c) penataan pameran tetap 

Museum situs manusia  purba Sangiran, d) penyusunan paket-paket program 
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edukatif  kultural, dan  e) pembuatan penyajian audio visual sesuai dengan  

tingkat pendidikan. 

Program jangka pendek Obyek Wisata Museum Sangiran adalah, a) 

penempatan tetenger, peta, dan pusat informasi pada pintu masuk, b) melengkapi 

informasi di gardu pandang (penempatan titik lokasi temuan dapat dilihat dari 

menara pandang dan penambahan peta lokasi), c) pembuatan leaflet yang 

membuat fasilitas-fasilitas yang ada, d) Review Detail Enginering Pengembangan 

Museum untuk pelaksanaan tahun berikutnya (2005- seterusnya), e) persiapan 

penataan pameran sesuai dengan tema, f) papan petunjuk ke titik-titik lokasi yang 

menjadi kunjungan wisata, g) pengadaan rambu-rambu fasilitas umum, dan h) 

melengkapi informasi di lima titik temuan (Ngebung, Bukuran I dan II, 

Sendangbusik, dan Bubak). 

4.1.2.2  Pengorganisasian/ Organizing 

  Pengorganisasian merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam 

proses manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian 

dimaksudkan sebagai fungsi untuk menyusun kerangka pembagian kerja agar 

setiap elemen organisasi dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya 

dalam organisasi. Keharmonisan antar setiap garis organisasi akan membuat 

pekerjaan berjalan dengan lancar, sehingga akan mempermudah dalam pencapaian 

tujuan organisasi.  

  Dalam kedinasan, Museum Sangiran merupakan obyek wisata yang berada 

di bawah naungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sragen. 

Akan tetapi, dalam pengelolaannya Museum Sangiran bekerjasama dengan Badan 
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Pelestarian Situs Manusia Purba (BPSMP). Dinas Pariwisata berdiri sebagai 

instansi utama yang bertugas dalam hal kepariwisataannya, sedangkan BPSMP 

bertugas dalam hal pelestarian dan perawatan situs manusia purba yang ada di 

Museum Sangiran. Selain itu, pihak museum juga menggunakan tenaga teknisi 

yang sifatnya honorer dalam membantu perawatan museum. 

4.1.2.3  Penggerakkan/ Actuating 

  Museum Sangiran merupakan obyek wisata yang berada di bawah 

naungan pemda Sragen. Proses manajemen  yang ada di dalamnya tidak lepas dari 

campur tangan dinas terkait, dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata Kabupaten 

Sragen. Dari pihak dinas menempatkan seorang penanggungjawab khusus yang 

ditempatkan di museum Sangiran. Penanggungjawab tersebut membawahi 

beberapa staf teknisi ahli yang bekerja sesuai dengan pembagian tugasnya 

masing-masing. Setiap staf teknisi bertanggungjawab penuh pada 

penanggungjawab dari dinas, sedangkan penanggungjawab sendiri 

bertanggungjawab langsung kepada dinas pariwisata.  

Untuk proses pemasaran terkait Museum Sangiran sebagai wahana 

pendidikan rekreasi, pengelola museum melakukan kerjasama dengan sekolah-

sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan. Sedangkan untuk umum, pengelola 

museum biasanya mengadakan penyelenggaraan pameran, pembuatan website, 

baliho serta mencetak buku tentang Museum Sangiran yang langsung 

disebarluaskan pada masyarakat. 

Peranan Museum Sangiran sendiri dalam pendidikan rekreasi adalah 

sebagai obyek wisata pendidikan yang bertujuan untuk menambah ilmu 
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pengetahuan sejarah dan budaya, khususnya tentang sejarah peradaban manusia. 

Museum Sangiran sering digunakan sebagai  obyek wisata tujuan bagi sekolah-

sekolah yang melakukan kunjungan study tour. 

4.1.2.4  Pengawasan/ Controlling 

 Pengawasan obyek wisata Museum Sangiran dilakukan oleh badan 

pengawas yang dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Sragen. Hal ini 

dikarenakan Museum Sangiran merupakan perusahaan daerah dimana aspek-

aspek yang dimiliki adalah milik pemerintah daerah. Dalam hal ini, badan 

pengawas yang dimaksud adalah UPTD obyek dan daya tarik wisata. Badan 

pengawas berhak untuk memberikan masukan dan mengevaluasi hasil yang telah 

dicapai pihak manajemen Museum Sangiran. Selain itu, pengawasan juga 

dilakukan melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh penanggungjawab 

obyek setiap satu minggu sekali kepada pihak dinas pariwisata.  

4.1.3 Deskripsi Hasil Wawancara Dengan Pengelola Obyek Wisata Ndayu 

Park. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola obyek wisata Ndayu Park 

(Wawancara dengan Bapak Krestiyanto) diperoleh proses manajemen sebagai 

berikut. 

4.1.3.1  Perencanaan/ Planning 

Pihak manajemen Ndayu Park dari awal telah menyusun perencanaan yang 

matang dalam pembangunan obyek wisata ini. Ndayu Park sebagai aset daerah 

tentu ingin memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan pendidikan dan 

pariwisata di Kabupaten Sragen. Adapun hal yang melatarbelakangi didirikannya 
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obyek tersebut adalah sebagai obyek wisata alternatif di Kabupaten Sragen yang 

menyajikan nuansa wisata alam, selain itu juga sebagai variasi obyek wisata untuk 

taman rekreasi anak dan keluarga. 

Didirikannya obyek wisata tersebut sebagai obyek wisata yang edukatif 

perlu adanya rencana pengembangan. Terkait dengan pengembangannya sampai 

saat ini obyek wisata Ndayu Park memiliki visi dan misi yang diusung dalam 

suatu kesatuan. Visi yang dimiliki oleh obyek wisata Ndayu Park adalah sebagai 

berikut. 

1) Menjadikan Ndayu Park sebagai obyek wisata terkenal di Jawa Tengah; 

2) Mampu bersaing dengan obyek wisata lain; 

3) Selalu berkembang untuk menjaga eksistensi Ndayu Park sebagai obyek 

wisata edukatif; 

4) Professional menjalankan fungsinya sebagai obyek wisata yang bersifat 

profitable. 

Untuk pencapaian visi-visi tersebut pihak manajemen Ndayu Park memiliki 

misi sebagai berikut. 

1) Meningkatkan pandangan masyarakat terhadap ndayu park sebagai obyek 

wisata unggulan di Kabupaten Sragen 

2) Menciptakan budaya baru dalam bidang kepariwisataan 

3) Mencipatkan team building yang kuat untuk pencapaian tujuan 

4) Pencapaian profit sesuai dengan target yang telah ditentukan 

Pelaksanaan visi dan misi yang dimiliki obyek wisata tidak lepas dari 

pendanaan yang diterima oleh oleh  Ndayu park sendiri. Sumber dana yang 
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digunakan  Ndayu Park berasal dari dana pribadi atas nama PT. Ndayu Alam Asri. 

Dana tersebut dikelola sepenuhnya oleh pihak manajemen untuk pengembangan 

dan pengelolaan obyek wisata Ndayu Park itu sendiri. 

Manajemen Ndayu Park juga memiliki program pembangunan untuk 

meningkatkan mutu dan kualitas serta eksisitensi obyek tersebut dalam bidang 

pariwisata. Program tersebut terbagi atas tiga jenjang, yakni program jangka 

pendek, program jangka menengah dan program jangka panjang. Dengan adanya  

program-program tersebut diharapkan mampu membawa obyek wisata ndayu 

Park menjadi lebih baik dari sebelumnya. Perbaikan fasilitas-fasilitas dan 

penambahan wahana-wahana juga dilakukan untuk menarik minat masyarakat, 

baik anak-anak maupun dewasa. 

4.1.3.2  Pengorganisasian/ Organizing 

  Seorang pemimpin perusahaan harus dapat mengatur organisasi dengan 

baik, agar apa yang ingin dicapai dapat terwujud. Dalam usahanya mencapai 

tujuan yang diharapkan dibutuhkan sebuah struktur organisasi yang dapat 

membantu mempermudah seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya.   

  Ndayu park merupakan obyek wisata yang menggunakan struktur 

organisasi yang inovatif, dimana kekuasaan dan tanggungjawab merupakan suatu 

ringkasan yang berasal dari pimpinan. Kekuasaan tertingi dipegang oleh direktur  

yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh supervisor yang bertugas 

memantau perkembangan dan kinerja pegawai obyek wisata Ndayu Park.  

 Pihak manajemen ndayu park juga melakukan kerjasama dengan dengan 

pihak swasta dalam beberapa hal. Misalnya terkait dengan kunjungan, pihak 
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manajemen bekerjasama dengan biro-biro perjalanan, terkait dengan pengadaan 

wahana, pihak manajemen bekerjasama dengan lembaga-lembaga pecinta alam, 

terkait dengan keselamatan pengunjung pihak manajemen bekerjasama dengan 

dinas kesehatan setempat, dan masih banyak lainnya. 

4.1.3.3  Penggerakkan/ Actuating 

  Proses penggerakan dalam proses manajemen Ndayu Park sudah 

dilakukan sesuai dengan proses penggerakan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari 

masing-masing bidang yang sudah menjalankan fungsi dan tugasnya atas 

koordinasi direktur melalui garis komando setiap divisi. Direktur Ndayu Park 

berperan penting sebagai komando, pengarah, pembimbing, sekaligus penanggung 

jawab obyek wisata Ndayu Park sebagai obyek wisata yang bersifat provitable 

harus bisa melaksanakan proses penggerakan secara maksimal. Hal ini diperlukan 

mengingat pentingnya penggerakan Ndayu Park untuk menjaga eksistensi dan 

keberlangsungan ndayu park itu sendiri. 

Untuk proses pemasaran obyek wisata dilakukan dengan menggunakan 

pamphlet, pembuatan brosur dan baliho, serta pihak pengelola juga melakukan 

penyuluhan/promosi langsung ke masyarakat. 

  Obyek wisata Ndayu Park sangat berperan terkait dengan pendidikan 

khususnya pendidikan rekreasi. Selain sebagai tempat rekreasi obyek wisata ini 

juga memberikan edukasi kepada anak/pengunjung melalui kegiatan-kegiatan 

yang bersifat positif, seperti outbond, kegiatan agrowisata, budidaya dan masih 

banyak lainnya. Di obyek wisata ini para pengunjung khususnya bagi anak-anak, 

dapat balajar banyak tentang banyak hal, antara lain; belajar tentang rambu-rambu 
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lalu lintas, belajar menanam padi, budidaya ikan, memelihara hewan ternak dan 

sebagainya.  

4.1.3.4  Pengawasan/ Controlling 

  Ndayu Park merupakan obyek wisata yang dimiliki oleh sebuah 

perusahaan swasta. Pengawasan di Ndayu Park dilakukan langsung oleh masing-

masing supervisor dari setiap divisi. Setiap supervisor tersebut bertanggung jawab 

penuh kepada pihak manajemen Ndayu Park. Supervisor atau badan pengawas 

berhak untuk memberikan masukan dan mengevaluasi hasil yang dicapai oleh 

pihak manajemen Ndayu Park. 

4.1.4    Deskripsi Hasil Wawancara Dengan Pengelola Obyek Wisata Kolam 

Renang Kartika. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengelola Obyek Wisata Kolam 

Renang Kartika (Wawancara dengan Bapak Sukardi) diperoleh proses manajemen 

sebagai berikut. 

4.1.4.1 Perencanaan/ Planning 

 Kolam Renang Kartika merupakan obyek wisata yang olahraga yang 

berada ditengah Kota Sragen. Terkait dengan tujuan dan sasaran obyek wisata ini 

sebagai wahana pendidikan adalah memasyarakatkan olahraga renang didaerah 

Kabupaten Sragen, khususnya untuk para pelajar. Untuk mewujudkan hal tersebut 

pihak pengelola kolam renang melakukan/ menjalin kerjasamadengan sekolah-

sekolah di daerah Sragen, dari tingkat TK, SD, SMP dan SMA. 

 Pembangunan dan pengembangan juga dilakukan pihak pengelola untuk 

menarik antusias pengunjung. Hal yang dilakukan antara lain; memperluas area 
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kolam renang, penambahan wahana-wahana dan memperlengkap fasilitas-fasilitas 

penunjang. Keberadan obyek wisata ini yang ada di tengah kota, selain menjadi 

faktor pendukung tersendiri, hal tersebut juga menjadi faktor penghambat bagi 

pembangunan obyekwisata ini terkait dengan ketersediaan lahan. Berlokasi di area 

padat penduduk, mejadikan obyek wisata ini kesulitan dalam perluasan lahan. 

Terkait dengan pendanaan, sumber dana yang digunakan berasal dari dana APBD 

melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sragen. 

4.1.4.2 Pengorganisasian/Organizing 

Untuk struktur organisasi, Kolam Renang Kartika berada di bawah Dinas 

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sragen. Dipimpin oleh kepala dinas, 

di bawahnya terdapat kepala bidang pariwisata. Kepala bidang pariwisata 

membawahi beberapa kepala seksi yakni seksi pengembangan sarana dan 

prasarana pariwisata, seksi obyek dan daya tarik wisata dan seksi pemasaran. Di 

bawah bidang pariwisata terdapat garis koordinasi dengan unit pelaksana teknis 

daerah atau sering disebut dengan UPTD. Dalam hal ini adalah UPTD bidang 

obyek dan daya tarik wisata. UPTD kemudian menunjuk seorang 

penanggungjawab yang bertugas langsung di lapangan/obyek. 

Secara operasional pengorganisasian obyek wisata kolam renang kartika 

dipimpin oleh penanggungjawab obyek yang ditunjuk oleh dinas. Untuk tenaga 

pelaksana/operasional pihak manajemen menggunakan jasa tenaga honorer.   

4.1.4.3 Penggerakkan/Actuating 

 Proses penggerakan ini membutuhkan sebuah hubungan koordinasi yang 

sangat intensif. Dalam hal ini, penanggungjwab Kolam Renang Kartika telah 
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berupaya untuk menjalankan proses ini dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari 

masing-masing bidang yang telah menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana 

mestinya 

Peranan Kolam Renang Kartika ini sendiri terkait dengan pendidikan, 

khususunya pendidikan rekreasi adalah sebagai wahana pendidikan jasmani/ 

olahraga khususnya olahraga renang bagi sekolah-sekolah di Daerah Sragen. 

Obyek wisata ini dimanfaatkan sekolah-sekolah sebagai fasilitas dalam 

pembelajaran olahraga renang saat mata pelajaran penjasorkes. 

4.1.4.4 Pengawasan/Conrolling 

 Pengawasan obyek wisata Kolam Renang Kartika dilakukan oleh badan 

pengawas yang dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Sragen. Hal ini 

dikarenakan Kolam Renang Kartika merupakan perusahaan daerah dimana aspek-

aspek yang dimiliki adalah milik pemerintah daerah. Dalam hal ini, badan 

pengawas yang dimaksud adalah UPTD obyek dan daya tarik wisata. Badan 

pengawas berhak untuk memberikan masukan dan mengevaluasi hasil yang telah 

dicapai pihak manajemen Kolam Renang Kartika. Selain itu, pengawasan juga 

dilakukan melalui laporan-laporan yang disampaikan oleh penanggungjawab 

obyek setiap satu minggu sekali.  

4.1.5 Deskripsi Hasil Wawaancara Dengan Pengelola Obyek Wisata 

Lapangan Pacuan Kuda Nyi Ageng Serang. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengelola Obyek Wisata Lapangan 

Pacuan Kuda Nyi Ageng Serang (Wawancara dengan Bapak Drs. Warno) 

diperoleh proses manajemen sebagai berikut. 
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4.1.5.1 Perencanaan/ Planning 

Lapangan Pacuan Kuda Nyi Ageng Serang merupakan obyek wisata yang 

mengusung tema sport and tourism. Terkait tujuan dan sasaran obyek wisata ini 

sebagai wahana pendidikan adalah memasyarakatkan olahraga berkuda untuk 

masyarakat Sragen dan sekitarnya. Untuk mewujudakan hal tersebut pihak 

pengelola melakukan langkah-langkah antara lain; memberikan 

sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat tentang olahraga berkuda dan 

menyelenggarakan event tahunan untuk menarik minat pengunjung/wisatawan. 

 Perencanaan program pembangunan dan pengembangan juga dilakukan 

oleh pihak pengelola, jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. 

Untuk program jangka pendek, upaya yang telah ditempuh antara lain; 

memperlebar dan memperpanjang trek lintasan, memperbaiki sarana dan 

prasarana yang ada dan melakukan kerjasama dengan pengelola obyek wisata 

yang ada di sekitar. Sedangkan program jangka panjang yang diusung obyek 

wisata ini adalah menjadikan Lapangan Pacuan Kuda Nyi Ageng Serang sebagai 

lapangan pacuan kuda yang berstandart nasional. Dalam pelaksanaanya, ada 

beberapa kenadala yang dihadapi pihak manajemen Lapangan Pacuan Kuda Nyi 

Ageng Serang.  Kendala tersebut terkait dengan kepemilikan lahan obyek wisata 

ini yang masih atas nama dinas Perhutani. Pihak manajemen Lapangan Pacuan 

Kuda Nyi Ageng Serang dibantu oleh dinas pariwisata saat ini masih dalam proses 

penyelesaian masalah tersebut. Terkait dengan pendanaan, sumber dana yang 

digunakan secara keseluruhan berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja 

daerah Kabupaten Sragen. 
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4.1.5.2 Pengorganisasian/Organizing 

Secara kedinasan, struktur organisasi Lapangan Pacuan Kuda Nyi Ageng 

Serang ini  berada di bawah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Sragen. Dipimpin oleh seorang kepala dinas, khusus untuk obyek wisata ini 

menjadi tanggungjawab dari kepala bidang pemuda dan olahraga. Kepala bidang 

pemuda dan olahraga ini membawahi beberapa kepala seksi yakni seksi 

pemberdayaan dan pembinaan pemuda, seksi pemberdayaan dan pembinaan 

olahraga dan seksi sarana dan prasarana pemuda dan olahraga. Di bawah bidang 

pemuda dan olahraga terdapat garis koordinasi dengan unit pelaksana teknis 

daerah atau sering disebut dengan UPTD. UPTD kemudian menunjuk seorang 

penanggungjawab yang bertugas langsung di lapangan/obyek wisata. 

Hampir sama dengan pada manajemen obyek wisata yang berada dibawah 

naungan dinas lainnya, Secara operasional pengorganisasian obyek wisata 

Lapangan Pacuan Kuda Nyi Ageng Serang dipimpin oleh penanggungjawab 

obyek yang ditunjuk oleh dinas. Untuk tenaga pelaksana/operasional pihak 

manajemen menggunakan jasa tenaga honorer. 

4.1.5.3 Penggerakkan/Actuating 

  Proses penggerakan ini membutuhkan sebuah hubungan koordinasi yang 

sangat intensif. Dalam hal ini, penanggungjawab obyek wisata Lapangan Pacuan 

Kuda Nyi Ageng Serang telah berupaya untuk menjalankan proses ini dengan 

baik. Hal itu dapat dilihat dari masing-masing bidang yang telah menjalankan 

fungsi dan tugasnya sebagaimana mestinya. Terkait dengan proses pemasaran 

menjadi tanggungjawab bidang pariwisata khususnya kepala seksi pemasaran 



63 
 

 

Peranan Obyek Wisata Lapangan Pacuan Kuda Nyi Ageng Serang ini 

dalam pendidikan adalah sebagai wahana penyaluran bakat dan kreasi bagi siswa 

sekolah dan mendorong anak untuk menyukai olahraga. Di sini pengunjung dapat 

belajar banyak tentang olahraga berkuda dan mengetahui sejarah tentang tokoh 

masyarakat yang menjadi legenda masyarakat sekitar yakni Nyi Ageng Serang. 

4.1.5.4 Pengawasan/Conrolling 

 Pengawasan obyek wisata Lapangan Pacuan Kuda Nyi Ageng Serang 

dilakukan oleh badan pengawas yang dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten 

Sragen. Hal ini dikarenakan Lapangan Pacuan Kuda Nyi Ageng Serang 

merupakan perusahaan daerah dimana aspek-aspek yang dimiliki adalah milik 

pemerintah daerah. Dalam hal ini, badan pengawas yang dimaksud adalah UPTD 

obyek dan daya tarik wisata. Badan pengawas berhak untuk memberikan masukan 

dan mengevaluasi hasil yang telah dicapai pihak manajemen Lapangan Pacuan 

Kuda Nyi Ageng Serang. Selain itu, pengawasan juga dilakukan melalui laporan-

laporan yang disampaikan oleh penanggungjawab obyek setiap satu minggu 

sekali.   

4.2 Deskripsi Hasil Observasi 

Berdasarkan observasi di lapangan peneliti memperoleh hasil bahwa 

pengelolaan dan pemeliharaan obyek-obyek wisata Kabupaten Sragen telah 

dilakukan dengan baik. Hal ini dapat dikemukakan peneliti berdasarkan 

pengamatan langsung di lapangan. Dapat dilihat keberadaan wahana-wahana yang 

ada pada obyek berada dalam kondisi terawat dan berfungsi sebagaimana 

mestinya, meskipun ada yang kurang terawat hanya  sebagian kecil saja. Hal 
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tersebut tidak lepas dari proses pengelolaan yang baik dari pihak manajemen. 

Selain itu antusias dan minat dari pengunjung atau wisatawan dapat peneliti 

ketahui dari banyaknya jumlah pengunjung yang datang ke obyek wisata. Akan 

tetapi ada pula beberapa obyek yang sepi pengunjung dikarenakan obyek tersebut 

hanya akan ramai apabila ada penyelenggaraan event. 

Keberadaan obyek-obyek wisata ini juga memberi pengaruh terhadap 

kehidupan sosial akonomi warga masyarakat yang berada di sekitar obyek wisata. 

Banyak terdapat peluang usaha yang dapat dilakukan warga masyarakat seperti 

usaha warung makan, toko souvenir, tukang parkir dan masih banyak lainnya. 

 

4.3 Deskripsi Hasil Dokumentasi 

 Data-data yang diperoleh dari hasil dokumentasi manajemen obyek wisata 

Kabupaten Sragen berupa struktur organisasi, data-data kunjungan wisatawan dan 

foto-foto hasil penelitian (lihat lampiran).  

4.4 Faktor Penghambat dan Pendukung Kemajuan Obyek Wisata 

Kabupaten Sragen. 

 Berdasarkan temuan hasil penelitian di lapangan dan analisis data tentang 

manajemen obyek wisata di Kabupaten Sragen yang dideskripsikan melalui 

manajemen dari dinas Pariwisata, Pemuda dan Olaharaga Kabupaten Sragen dan 

manajemen obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Sragen  secara 

keseluruhan, ditemukan beberapa faktor penghambat dan pendukung jalannya 

proses manajemen obyek wisata, sehingga obyek-obyek wasata tersebut bisa tetap 

berperan dalam pendidikan rekreasi terutama untuk Daerah Sragen dan sekitarnya. 



65 
 

 

4.4.1 Faktor Penghambat 

1) Sebagian besar obyek wisata yang ada di daerah Sragen berada di tengah 

kota,sehingga kendala utama yang sering dihadapi adalah masalah lahan, 

hal ini menjadi masalah karena terkait dengan perencanaan pembangunan 

dan pengembangan obyek ke depannya.  

2) Dilihat dari masalah pendanaan obyek-obyek wisata sendiri yang  hanya 

berasal dari dana APBD, kecuali obyek wisata yang bertaraf nasional-

internasional sehingga dana yang diperoleh belum bisa mencukupi 

pemenuhan dana dalam proses pembangunan dan pengembangan obyek 

wisata.  

3) Semakin banyaknya terdapat obyek wisata alternatif lain di luar daerah 

Sragen sehingga menuntut pihak manajemen untuk lebih meningkatkan 

mutu dan kualitas obyek wisata agar tidak kalah dan mampu bersaing. 

4.4.2 Faktor Pendukung 

1) Dari beberapa obyek wisata yang ada di Kabupaten Sragen, terdapat salah 

satu obyek yang bertaraf  internasional, secara tidak langsung hal ini akan 

mendorong obyek-obyek wisata lain untuk lebih maju. 

2) Komitmen dan tanggungjawab dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Sragen serta pihak-pihak yang terkait dalam proses 

manajemen yang senantiasa bersemangat dan bahu membahu untuk 

kemajuan dan perkembangan obyek wisata yang ada di Kabupaten Sragen. 

3) Pola kemitraan/kerjasama yang terjalin dengan pihak luar secara tidak 

langsung ikut memepengaruhi perkembangan obyek wisata 



66 
 

 

4.5 Manajemen yang Baik Menurut Teori 

 Manajemen merupakan suatu proses yang terdiri atas proses planning, 

organizing, actuating dan controlling yang dilakukan untuk menentukan dan 

mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui sumber daya manusia dan 

sumber daya yang ada lainnya. 

 Sikala  (dalam Malayu S.P.Hasibuan  2007:2) mendefinisikan manajemen 

sebagai aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, 

penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi dan pengambilan keputusan 

yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasi 

berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perussahaan sehingga dihasilkan produk 

atau jasa secara efisien. 

Sedangkan menurut G.R Terry (dalam H. Malayu S.P. Hasibuan 2007:2) 

mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang khas yang terdiri atas 

tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian 

yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah 

ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber 

lainnya.  

 Dari beberapa definisi mengenai manajemen di atas, dapat disimpulkan 

bahwa manajemen merupakan suatu sekumpulan akan aktivitas perencanaan, 

pengorganisasian, pengendalian, penempatan pengarahan, pemotivasian, 

kumonikasi dan pengambilan keputusan. 

 Sehingga bilamana suatu manajemen dikatakan baik apabila semua 

aktivitas manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan 
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dan pengawasan telah dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan sesuai 

dengan fungsi dan asas-asas manjemen. 

 Artinya organisasi akan berjalan dengan baik bila sebelum didirikan telah 

memiliki perencanaan ke depan yang terorganisir. Apa yang menjadi kebutuhan 

organisasi, apa yang akan dihadapi dan arah kebijakan organisasi harus jelas 

untuk menentukan langkah selanjutnya guna pencapaian tujuan organisasi.  

 Langkah selanjutnya adalah proses pengorganisasian. Dan perlu 

ditekankan suatu organisasi yang efektif adalah organisasi yang memiliki struktur 

organisasi memungkinkan sumbangan dari tiap individu dalam pencapaian 

sasaran yang telah ditentukan oleh organisasi tersebut. 

 Artinya walaupun dalam suatu organisasi telah ada pembagian jabatan 

yang jelas , akan tetapi dalam aktivitas untuk pencapaian sasaran diperlukan 

kerjasama antar setiap individu dalam organisasi. Guna mendukung hal ini 

dibutuhkan suatu pengendalian secara kontinyu. Setelah hal tersebut dilaksanakan 

baru dilakukan pengevaluasian guna perbaikan. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap proses manajemen 

obyek wisata sebagai wahana pendidikan rekreasi di Kabupaten Sragen, maka 

dapat ditarik simpulan sebagai berikut. 

5.1.1 Pelaksanaan manajemen pada obyek wisata sebagai wahana pendidikan 

rekreasi di Kabupaten Sragen telah dilaksanakan  cukup baik sesuai 

prinsip-prinsip dan asas manajemen. 

5.1.2 Manajemen obyek wisata pendidikan di Kabupaten Sragen tidak 

seluruhnya berada di bawah pengelolaan dinas pariwisata,pemuda dan 

olahraga,  bentuk pola kemitraan/kerjasama yang dilakukan antara pihak 

manajemen obyek obyek wisata dengan pihak luar maupun swasta  juga 

terjalin untuk optimalisasi potensi-potensi yang dimiliki guna 

pengembangan dan kemajuan obyek wisata.  

5.1.3 Obyek-obyek wisata di Kabupaten Sragen ikut berperan dalam dunia 

pendidikan melalui pendidikan rekreasi bagi pelajar dan pengunjung. 

Secara tidak langsung obyek-obyek wisata tersebut juga dapat memberi 

unsur edukasi bagi para pengunjung khususnya para pelajar dan dapat  

membuka peluang usaha terutama dalam bidang jasa bagi masyarakat luas.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang hendak 

disampaikan kepada pembaca adalah sebagai berikut. 

5.2.1 Bagi pengelola obyek wisata, hendaknya lebih mengembangkan pola 

kemitraan/jalinan kerjasama dengan pihak swasta/luar agar dapat lebih 

mengembangkan potensi yang yang dimiliki obyek wisata tersebut . 

5.2.2 Bagi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga diharapkan lebih memberi 

perhatian terhadap obyek-obyek wisata terkait dengan kebijakan-kebijakan 

untuk kamajuan dan pengembangan obyek wisata daerah.  

5.2.3 Bagi masyarakat hendaknya dapat berperan serta dalam kelestarian dan 

kenyamanan obyek-obyek wisata. Misalnya, tidak membuang sampah 

sembarangan, menaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh pengelola 

obyek, dan masih banyak hal lainnya.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



70 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 
 
 
Agus Waluyo. 2008. Manajemen  Obyek Wisata Air Bojongsari (Owabong) 

Sebagai Wahana Pendidikan Rekreasi Di Kabupaten Purbalingga. 
Skripsi. Universitas Negeri Semarang. 

 
Brantas. 2009. Dasar-Dasar Manajemen. Bandung: Alfabeta. 

Burhan  Bungin. 2005. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada. 

 
Depdikbud. 1986. Pedoman Pendidikan Rekreasi. Jakarta: Pusat Kesegaran 

Jasmani dan Rekreasi. 
 
________. 1997. Pedoman Penyelenggaraan dan Modul Rekreasi Pendidikan 

bagi Guru Pembina Rekreasi Pendidikan di SLTP dan SLTA. Jakarta: 
Pusat Kesegaran Jasmani. 

 
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sragen. t.t. Situs 

Purbakala Sangiran. 
 
Fajar Agustomi. 2008. Manajemen Sepak Bola Pada SSB Garuda Perkasa di 

Kabupaten Pemalang Tahun 2008. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. 
 
Fandeli, Chafid. 1995. Manajemen Kepariwisataan Alam. Yogyakarta: Liberti. 
 
Gamal Suwantoro. 2004. Dasar-Dasar Pariwisata. Yogyakarta: ANDI. 

Hani Handoko. 2002. Manajemen. Yogyakarta: BPPE. 
 
I Ketut Surya Diarta dan I Gede Pitana. 2009. Pengantar Ilmu Pariwisata. 

Yogyakarta: ANDI. 
 
Irene Diana Sari Wijayanti. 2008. Manajemen. Yogyakarta: Mitra Cendikia. 

Keputusan Dekan Nomor 540/FIK/2009 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi 
Mahasiswa Program Strata 1 Universitas Negeri Semarang 

 
Malayu.Hasibuan .2007. Manajemen; Dasar, Pengertian Dan Masalah. Jakarta: 

Bumi Aksara 
 
Moleong, Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT REMAJA 

ROSDAKARYA. 
 



71 
 

 

Rusli Lutan. 2000. Manajemen Pendidikan Jasmani dan Kesehatan. Jakarta: 
Depdiknas. 

 
Soekardi. 2005. Manajemen Olahraga. Semarang: Fakultas Ilmu Keolahragaan. 

Universitas Negeri Semarang. 
 
Sudjana. 1996. Metoda Statistika. Bandung : PT Tarsito. 

Sugiyono. 2010. Statistika Untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta. 

Suharsimi Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian. Jakarta: PT RINEKA CIPTA. 

Supartono. 2000. Sarana dan Prasarana Olahraga. Jakarta: Depdikbud. 

Sutomo. 2007. Manajemen Sekolah. Semarang: UPT MKK Universitas Negeri 
Semarang. 

 
Yudha M Saputra dan Muhammad Murni. 2000. Pendidikan Rekreasi. 

Departemen Pendidikan Nasional. 
 



72 
 

 

 
 
 
 

Lampiran1 



 

 

Lampirann 2 

 

73



 Lampirann 3 

 

74



75 
 

 

 
 

Lampiran 4 



 

 

Lampirann 6 

 

76



77 
 

 

 
 

Lampiran 7 



 

 
 
 

Lampiran 8 

 

78



 

 
 

Lampiran 9 

 

79



80 
 

 

Tabel Kisi-Kisi Wawancara Penelitian 
 

No. 

 

Fungsi 

Manajemen 

 

Indikator 

 

Pertanyaan/wawancara 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tujuan dan 

sasaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Program 

pembangunan 

dan 

pengembangan 

 

 

 

 

 

 

c. Sumber dana 

 

 

 

 

1. Bagaimanakah tujuan dan 

sasaran objek wisata 

Kabupaten Sragen terkait 

dengan pendidikan rekreasi 

2. Adakah kendala-kendala 

yang dihadapi dalam 

pencapaian kedua hal 

tersebut 

3. Langkah-langkah apa yang 

telah diambil untuk 

pencapaian tujuan dan 

sasaran tersebut. 

1. Bagaimanakah program 

pembangunan dan 

pengembangan objek wisata 

Kabupaten Sragen ke depan 

terkait dalam fungsinya 

sebagai objek pendidikan 

rekreasi 

2. Adakah faktor-faktor 

penghambat laju dari 

program tersebut 

1. Darimanakah sumber dana 

yang diperoleh untuk 

pembangunan dan 

pengembangan objek wisata 

2. Adakah kerjasama dengan 

Lampiram 10 
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2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Organizing  

 

 

 

 

 

Actuating  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contolling  

 

 

 

a. Struktur 

organisasi 

 

 

 

 

a. Proses 

penggerakkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Pemasaran  

 

 

 

Proses pengawasan 

 

 

 

 

 

pihak lain yang terjalin 

terkait dengan perolehan 

dana. 

1. Bagaimanakah struktur 

organisasi yang menangani 

keberlangsungan objek 

wisata di Kabupaten Sragen 

2. Bagaimanakah job decription 

dari setiap elemen organisasi 

1. Bagaimanakah peranan 

objek-objek wisata yang ada 

terkait dengan dunia 

pendidikan khususnya 

pendidikan rekreasi 

2. Bagaimanakah peranan dinas 

pusat terhadap  

pembangunan dan 

pengembangan objek wisata 

terkait dalam hal pendidikan 

rekreasi 

1. Bagaimanakah sistem 

pemasaran kepada publik 

tentang objek-objek wisata 

yang ada 

1. Bagaimanakah sistem/proses 

pengawasan yang dilakukan 

dalam upaya pengontrolan 

2. Siapakah yang 

bertanggungjawab terhadap 

proses tersebut 

Lanjutan lampiran 10 
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Tabel Hasil Wawancara dengan Dinas Pariwisata, Pemuda  
dan Olahraga Kabupaten Sragen 

No. Fungsi 
Manajemen 

Nara- 
sumber Hasil Wawancara 

 
1. Planning 

 

 
Ibu Bonita 

Rintyowati, 

S.S 

 

 

 Memberi wahana rekreasi bagi 

masyarakat khususnya untuk 

Daerah Sragen 

 Mendapatkan/ meningkatkan 

pendapatan daerah 

 Kendala yang dihadapi berasal dari 

masyarakat sendiri tentang persepsi 

terhadap obyek wisata lokal 

 Langkah-langkah yang telah 

ditempuh antara lain : 

a. Mempercantik obyek-obyek 

wisata dengan memperlengkap 

fasilitas-fasilitas pendukung 

guna menarik minat/perhatian 

masyarakat, 

b. Menetapkan harga retribusi 

sesuai jangkauan seluruh 

lapisan masyarakat 

 Program pembangunan dan 

pengembangan terbagi menjadi 2 

yakni pembangunan/ 

pengembangan obyek yang 

berskala local dan 

pembangunan/pengembangan 

obyek yang berskala nasional-

internasional 

Lampiran 11 
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 Terkait dengan program 

pembangunan dan pengembangan 

kendala yang dihadapi adalah 

dalam hal perluasan lahan. 

 Dalam hal pendanaan sendiri 

terbagi menjadi 2, yaitu: 

a. Obyek wisata berskala lokal. 

Sumber dana yang digunakan 

berasal dari dana APBD 

Kabupaten Sragen 

b. Obyek wisata berskala 

nasional-internasional 

 Sumber dana yang digunakan 

berasal dari pemerintah pusat, 

pemerintah provinsi dan Pemda 

Kabupaten Sragen. 

Organizing 

 

 o Untuk struktur organisasi, telah 

dibuat dengan job descrition yang 

sudah ditentukan. 

o Dipimpin oleh kepala dinas, di 

bawahnya terdapat kepala bidang 

pariwisata. Kepala bidang 

pariwisata membawahi beberapa 

kepala seksi yakni seksi 

pengembangan sarana dan 

prasarana pariwisata, seksi obyek 

dan daya tarik wisata dan seksi 

pemasaran. Di bawah bidang 

pariwisata terdapat garis koordinasi 

dengan unit pelaksana teknis 

Lanjutan lampiran 11 
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daerah atau sering disebut dengan 

UPTD. Dalam hal ini adalah UPTD 

bidang obyek dan daya tarik 

wisata. UPTD kemudian menunjuk 

seorang penanggungjawab yang 

bertugas langsung di 

lapangan/obyek wisata. 

 

3. 

 

Actuating 

  

 Peranan obyek wisata Kabupaten 

Sragen sebagai wahana pendidikan 

rekreasi sangat berperan penting, 

selain sebagai kunjungan wisata, 

para pengunjung juga dapat belajar 

tentang segala sesuatu yang 

berhubungan dengan obyek yang 

dikunjungi. 

 Terkait dengan proses pemasaran 

untuk daerah Sragen sendiri dinas 

menggunakan baliho/papan 

pengumuman yang ditempatkan di 

titik-titik strategis dan dengan 

melakukan himbauan langsung ke 

sekolah-sekolah. Untuk luar daerah 

dinas melakukan kerjasama dengan 

dinas-dinas terkait yang berada di 

luar daerah. Sedangkan untuk 

pemasaran internasional biasanya 

melalui penyelenggaraan pameran. 

 

4. Controlling  

  

 Untuk proses pengawasan menjadi 

Lanjutan lampiran 11 
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tanggungjawab UPTD obyek dan 

daya tarik wisata melalui 

penanggungjawab setiap obyek 

wisata yang ditunjuk langsung oleh 

dinas. Proses pelaporan dilakukan 

satu minggu sekali oleh 

penanggungjwab masing-masing 

obyek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lanjutan lampiran 11 
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Tabel Hasil Wawancara dengan Penanggungjawab Obyek Wisata 
Museum Sangiran 

No. Fungsi 
Manajemen 

Nara- 
sumber Hasil Wawancara 

 
1. Planning 

 

 
Ibu Ambar  

Sri Sajekti, 

S.S. 

 

 
 Sebagai pusat penelitian manusia 

purba yang bertaraf internasional 

 Sebagai wahana rekreasi 

pendidikan dan budaya bagi 

masyarakat, khususnya siswa 

sekolah 

 Kendala yang dihadapi adalah 

kesadaran masyarakat yang kurang 

tentang obyek wisata Sangiran 

 Program pembangunan dan 

pengembangan terbagi menjadi 3, 

yaitu program jangka pendek, 

program jangka menengah dan 

program jangka panjang 

 Dalam proses pembangunan dan 

pengembangan Museum Sangiran,  

dinas bekerjasama dengan Badan 

Pelestarian Situs Manusia Purba 

(BPSMP) 

 Sumber dana yang digunakan 

Museum Sangiran diperoleh dari 

pemerintah pusat, pemerintah 

provinsi dan Pemerintah Daerah 

Sragen sendiri. 
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2 Organizing 

 

 
o Untuk struktur organisasi, Museum 

Sangiran berada di bawah Dinas 

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Sragen. 

o Dipimpin oleh kepala dinas, di 

bawahnya terdapat kepala bidang 

pariwisata. Kepala bidang 

pariwisata membawahi beberapa 

kepala seksi yakni seksi 

pengembangan sarana dan 

prasarana pariwisata, seksi obyek 

dan daya tarik wisata dan seksi 

pemasaran. Di bawah bidang 

pariwisata terdapat garis koordinasi 

dengan unit pelaksana teknis 

daerah atau sering disebut dengan 

UPTD. Dalam hal ini adalah UPTD 

bidang obyek dan daya tarik 

wisata. UPTD kemudian menunjuk 

seorang penanggungjawab yang 

bertugas langsung di 

lapangan/obyek wisata. 

 

3. 

 

Actuating 

 
 Peranan Museum Sangiran sendiri 

dalam bidang pendidikan rekreasi 

antara lain adalah sebagai obyek 

wisata pendidikan yang bertujuan 

untuk menambah ilmu pengetahuan 

sejarah khususnya tentang 

pearadaban sejarah manusia 
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 Proses pemasaran Museum 

Sangiran dilakukan dengan 

penyelenggaraan pameran, 

pembuatan website, baliho, 

pencetakan buku tentang museum 

sangiran kemudian disebarluaskan 

kepada masyarakat. Selain itu, 

pihak manajemen juga menjalin 

hubungan kerjasama dengan biro 

travel maupun biro pariwisata. 

4. Controlling  

 

 • Untuk proses pengawasan menjadi 

tanggungjawab UPTD obyek dan 

daya tarik wisata melalui 

penanggungjawab obyek wisata 

museum sangiran yang ditunjuk 

langsung oleh dinas. Proses 

pelaporan dilakukan satu minggu 

sekali oleh penanggungjawab 

obyek. 
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Tabel Hasil Wawancara dengan Pengelola Obyek Wisata Ndayu  Park 

No. Fungsi 
Manajemen 

Nara- 
sumber Hasil Wawancara 

 

1. Planning 

 

 

Bapak 

Krestiyanto 

 

 Sebagai variasi obyek wisata untuk 

taman rekreasi anak dan keluarga 

 Sebagai obyek wisata alternative 

yang menyajikan nuansa wisata 

alam 

 Kendala yang dihadapi terkait 

masalah dana. Hal dikarenakan 

status Ndayu Park yang 

kepemilikannya adalah milik  pihak 

swasta 

 Program pembangunan dan 

pengembangan ndayu park sendiri 

dilakukan secara berkala, meliputi: 

a. Penambahan wahana-wahana 

permainan baru, anatara lain; 

waterboom,outbond, dll 

b. Kelengkapan fasilitas-fasilitas 

penunjang, antara lain; kamar 

mandi, toilet, lahan parkir, dll. 

 Sumber dana yang digunakan 

berasal dari dana pribadi atas nama 

PT. Ndayu Alam Asri. 

 

2. Organizing 

  

o Untuk struktur organisasi Ndayu 
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 Park berada di bawah naungan PT. 

Ndayu Alam Asri 

o Struktur organisasi obyek ini 

dipimpin oleh seorang direktur dan 

wakilnya. Di bawah direktur ini 

terdapat garis kooodinasi yang 

membawahi dua kepala supervisor, 

yakni manajer input dan  manajer 

output serta Human Resource 

Development/HRD. HRD 

merupakan petugas yang 

bertanggung jawab menangani 

administrasi kepegawaian dari 

proses recruitmen, sistam 

penempatan, penggajian, penilaian  

(evaluasi), dan pengembangan 

sumber daya manusia. HRD 

bertanggung jawab langsung 

kepada direktur. Sedangkan 

manajer input dan manajer output 

merupakan kepala supervisor yang  

bertanggungjawab terhadap 

pengelolaan dan pemeliharaan 

obyek wisata Ndayu Park. 

 

3. 

 

Actuating 

 
 Ndayu park sangat berperan 

penting terkait dengan pendidikan 

khususnya pendidikan rekreasi. 

Selain sebagai tempat rekreasi, 

obyek wisata ini juga  memberikan 

edukasi kepada anak melalui 
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kegiatan-kegiatan seperti outbond, 

agrowisata, budidaya, dll. 

 Proses pemasaran Ndayu park 

dilakukan melalui brosur, 

pamphlet, baliho dan penyuluhan 

langsung ke masyarakat. 

 

4. Controlling  

 

 

• Untuk proses pengawasan 

dilakukan oleh supervisor masing-

masing teknisi. Supervisor ini 

kemudian melaporkan hasilnya 

kepada manajer input dan manajer 

output yang disini sebagai kepala 

supervisor. 
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Tabel  Hasil Wawancara Dengan Penanggungjawab Obyek Wisata 
Lapangan Pacuan Kuda Nyi Ageng Serang 

No. Fungsi 
Manajemen 

Nara- 
sumber Hasil Wawancara 

 
1. Planning 

 

 
Bapak  

Drs. Warno 

 

 
 Sebagai wahana rekreasi olahraga 

(sport and tuorism) 

 Memasyarakatkan olahraga 

berkuda di daerah Sragen dan 

sekitarnya 

 Kendala yang dihadapiobyekwisata 

ini antara lain adalaha sebagai 

berikut;. 

a. Terkait dengan masalah 

pendanaan. Hal ini tidak lepas 

dari olahraga berkuda sendiri 

yang sifatnya mahal, sedang 

biaya yang ada hanya untuk 

pemeliharaan obyek. 

b. Kurangnya fasilitas 

penunjang, dalam hal ini 

adalah penginapan bagi 

pengunjung luar daerah 

c. Sengketa lahan yang sampai 

saat ini belum selesei antara 

dinas pariwisata dengan 

perhutani. 

 Langkah-langkah yang telah 

dilakukan pihak manajemen untuk 

mencapai tujuan di atas adalah 
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dengan penyelenggaraan event 

tahunan untuk menarik minat 

pengunjung dan memberikan 

sosialisasi/penyuluhan kepada 

masyarakat sekitar obyek tentang 

olahraga berkuda 

 Program pemnbangunan dan 

pengembangan yang akan 

dilakukan obyek wisata ini anatara 

lain; memeperlebar dan 

memperpanjang track lintasan 

untuk memenuhi standart 

penyelenggaraan kejurnas, 

memperbaiki sarana dan prasarana 

yang ada dan melakukan kerjasama 

dengan obyek-obyek wisata di 

sekitar untuk menciptakan 

lapangan usaha bagi masyarakat 

setempat. 

 Faktor penghambat dalam proses 

pembangunan dan pengembangan 

obyek ini adalah status kepemilikan 

lahan. Sampai saat ini belum ada 

titik temu antara dinas pariwisata 

dengan pihak perhutani. Selain itu 

social ekonomi masyarakat yang 

rendah serta dana pengolaan yang 

minim juga menjadi factor 

penghambat dalam masalah ini. 

 Sumber dana yang digunakan 

secara keseluruhan berasal dari 
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dana APBD Kabupaten Sragen. 

 

2. Organizing 

 

  

o Untuk struktur organisasi, 

Lapangan Pacuan Kuda Nyi Ageng 

Serang ini  berada di bawah Dinas 

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Sragen. 

o Dipimpin oleh seorang kepala 

dinas, khusus untuk obyek wisata 

ini menjadi tanggungjawab dari 

kepala bidang pemuda dan 

olahraga. Kepala bidang pemuda 

dan olahraga ini membawahi 

beberapa kepala seksi yakni seksi 

pemberdayaan dan pembinaan 

pemuda, seksi pemberdayaan dan 

pembinaan olahraga dan seksi 

sarana dan prasarana pemuda dan 

olahraga. Di bawah bidang pemuda 

dan olahraga terdapat garis 

koordinasi dengan unit pelaksana 

teknis daerah atau sering disebut 

dengan UPTD. UPTD kemudian 

menunjuk seorang 

penanggungjawab yang bertugas 

langsung di lapangan/obyek wisata.

 

3. 

 

Actuating 

 
 Peranan dalam dunia pendidikan 

yang diberikan obyek ini adalah 

sebagai wahana penyaluran bakat 
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dan kreasi bagi siswa sekolah dan 

mendorong anak untuk menyukai 

olahraga 

 Proses pemasaran menjadi 

tanggungjawab bidang pariwisata 

khususnya kepala seksi pemasaran. 

 

4. Controlling 

  

• Untuk proses pengawasan menjadi 

tanggungjawab UPTD obyek dan 

daya tarik wisata melalui 

penanggungjawab obyek wisata 

Lapangan Pacuan Kuda Nyi Ageng 

Serang  yang ditunjuk langsung 

oleh dinas. Proses pelaporan 

dilakukan satu minggu sekali oleh 

penanggungjawab obyek 
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Tabel Hasil Wawancara dengan Penanggungjawab Obyek Wisata 
Kolam Renang Kartika 

No. Fungsi 
Manajemen 

Nara- 
sumber Hasil Wawancara 

 
1. Planning 

 

 
Bapak 

Sukardi 

 
 Sebagai wahana rekreasi 

olahraga, 

 Memasyarakatkan olahraga 

renang di daerah Kabupaten 

Sragen, khususnya untuk para 

pelajar. 

 Melakukan kerjasama dengan 

sekolah-sekolah, dari TK, SD, 

SMP dan SMA 

 Proses pembangunan dan 

pengembangan yang sudah 

dilakukan antara lain meliputi; 

perluasan lahan, penambahan 

wahana-wahana dan pelengkapan 

fasilitas-fasilitas penunjang 

 Sumber dana yang digunakan 

berasal dari dana APBD daerah 

melalui Dinas Pariwisata, 

Pemuda Dan Olahraga 

Kabupaten Sragen 

 

2 Organizing 

  

o Untuk struktur organisasi, Kolam 

Renang Kartika berada di bawah 

Dinas Pariwisata, Pemuda dan 
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Olahraga Kabupaten Sragen. 

 

o Dipimpin oleh kepala dinas, di 

bawahnya terdapat kepala bidang 

pariwisata. Kepala bidang 

pariwisata membawahi beberapa 

kepala seksi yakni seksi 

pengembangan sarana dan 

prasarana pariwisata, seksi obyek 

dan daya tarik wisata dan seksi 

pemasaran. Di bawah bidang 

pariwisata terdapat garis 

koordinasi dengan unit pelaksana 

teknis daerah atau sering disebut 

dengan UPTD. Dalam hal ini 

adalah UPTD bidang obyek dan 

daya tarik wisata. UPTD 

kemudian menunjuk seorang 

penanggungjawab yang bertugas 

langsung di lapangan/obyek 

wisata 

 

3 

 

Actuating   

  

 Peranan obyek wisata kolam 

renang kartika dalam dunia 

pendidikan adalah sebagai 

wahana pendidikan olahraga, 

khususnya olahraga renang bagi 

sekolah-sekolah di daerah 

Kabupaten Sragen. 

 Terkait dengan proses pemasaran 
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menjadi tanggungjawab bidang 

pariwisata khususnya kepala 

seksi pemasaran  

 

4. Controlling 

  

• Untuk proses pengawasan 

menjadi tanggungjawab UPTD 

obyek dan daya tarik wisata 

melalui penanggungjawab obyek 

wisata Kolam Renang Kartika  

yang ditunjuk langsung oleh 

dinas. Proses pelaporan 

dilakukan satu minggu 
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