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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Keindahan destinasi pariwisata Indonesia telah mendapatkan 

penghargaan dari berbagai kalangan pariwisata dan di akui dunia. Pariwisata di 

Indonesia mulai tumbuh dan berkembang, bahkan sudah menjadi trend dan gaya 

hidup tersendiri bagi masyarakat (Wonderful Indonesia 2019, 2019). Menurut 

Kajian Data Pasar Wisatawan Nusantara 2017, aktivitas tersebut merupakan 

komoditas yang paling berkelanjutan dan menyentuh hingga ke level terbawah 

masyarakat sehingga diharapkan mampu menggerakkan sektor ekonomi lainnya. 

Saat ini pariwisata menjadi salah satu dari lima sektor prioritas Pembangunan 

Nasional yang terdiri dari, pangan, energi, maritim, pariwisata, kawasan industri, 

dan kawasan ekonomi khusus. Terkait hal itu, Pemerintah berani 

memproyeksikan target bahwa priwisata akan menjadi penyumbang devisa 

terbesar pada 2019. 

Tabel 1.1 Target Pariwisata Indonesia Tahun 2019 

 
Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (2017) 

 

Berikut adalah distribusi jumlah perjalanan wisatawan nusantara pada 

2017 secara grafis: 
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Gambar 1.1 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Berdasarkan Provinsi Asal 
Sumber: Kementerian Pariwisata, Kajian Data Pasar Wisatawan Nusantara 2017 (2017) 

Berdasarkan informasi dari Gambar 1.1, Jawa Timur menempati posisi 

kedua setelah Jawa Barat atas daya berwisata masyarakatnya, yakni sebesar 

16.13%. Dapat dikatakan bahwa minat tersebut tergolong tinggi dibandingkan 

dengan beberapa Provinsi besar di Indonesia. 

 
Gambar 1.2 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Berdasarkan Provinsi Tujuan 
Sumber: Kementerian Pariwisata, Kajian Data Pasar Wisatawan Nusantara 2017 (2017) 

Sesuai dengan informasi pada Gambar 1.2, Jawa Timur merupakan 

daerah dengan destinasi pariwisata tertinggi, yaitu sebanyak 16.43%. Dari hasil 

kedua peninjauan grafik, dapat diketahui bahwa Jawa Timur merupakan Provinsi 

yang berkontribusi besar terhadap Pariwisata Indonesia. Hampir setiap Kota dan 
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Kabupaten di wilayah Jawa Timur memiliki objek wisata unggulan yang menarik 

bagi wisatawan. Oleh karena itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat 

bekerja sama dengan sektor lainnya untuk mendorong program pariwisata bagi 

daerah yang potensial. Koordinasi dapat dilakukan dengan beberapa pihak 

sebagai bentuk timbal balik yang saling menguntungkan. Salah  satu kontribusi 

terhadap perkembangan pariwisata Indonesia adalah segmen sekolah yang 

mempunyai agenda rutin wisata siswa sebagai bentuk dukungan atas program 

pemerintah. 

Wisata edukasi atau wisata pendidikan yaitu program yang 

menggabungkan unsur kegiatan wisata siswa dengan muatan pendidikan. 

Konsep ini dapat dikemas sedemikian rupa menjadikan wisata yang berbobot 

sesuai dengan siswa dan kurikulum. Wisata edukasi dalam pelaksanaannya 

banyak di pengaruhi oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh asosiasi yang 

bekerjasama dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan, baik melalui 

kerjasama internasional, inbound-outbound, wisata anak-anak, wisata remaja, 

dan wisata edukatif lainnya (Jolliffe, 2016). Adapun pihak yang terlibat 

mendampingi yaitu guru dan wali murid. Prospek wisata edukasi diprediksikan 

semakin cerah karena berdampak luas sebagai penggerak ekonomi rakyat 

sekaligus sarana bagi pelajar untuk dapat melestarikan alam dan budaya serta 

mengenal nilai luhur sejarah Indonesia. 

Beberapa obyek wisata di Jawa Timur yang mempunyai daya tarik 

selama 2017 dan dapat digunakan sebagai referensi wisata edukasi di 

antaranya: 
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Tabel 1.2 Obyek Wisata di Jawa Timur yang Dikunjungi pada Tahun 2017 

No. Daya Tarik Wisata 
Jumlah 

Wisatawan 
Nusantara 

No. Daya Tarik Wisata 
Jumlah 

Wisatawan 
Nusantara 

1 Makam Sunan Giri     791,028  11 Kampung Keramik Dinoyo     328,990  

2 Kebun Binatang Surabaya     716,875  12 Makam Sunan Bonang     327,964  

3 Kawasan Wisata SLG     622,376  13 
Kawasan Wisata Religi 
Ampel 

    322,638  

4 Makam Gus Dur     600,110  14 G. Walk     319,738  

5 Kampung Sanan Tempe     490,328  15 Pantai Klayar     305,386  

6 
Makam Maulana Malik 
Ibrahim 

    475,894  16 Selecta     298,736  

7 Makam Bung Karno     413,856  17 Makam Syeichona Cholil     290,115  

8 Telaga Sarangan     384,629  18 Makam Ibrahim Asmoro     289,988  

9 Pantai Teleng Ria     369,899  19 Wisata Bahari Lamongan     269,017  

10 Perpustakaan Bung Karno     399,941  20 Petik Apel "Makmur Abadi"     260,339  

Sumber: Dinas dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Jatim (2017) 

Menurut Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Tuban 

(https://tubankab.go.id/page/profil-tuban), Kabupaten Tuban terletak strategis di 

perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan dilintasi oleh Jalan 

Nasional Daendels di Pantai Utara sepanjang 65 km. Jumlah penduduk sekitar 

1,2 juta jiwa dan tersebar pada 20 Kecamatan seluas 1.904,70 km². Mata 

pencaharian terbesar yaitu petani dan nelayan, sisanya merupakan pedagang 

dan karyawan BUMN maupun perusahaan swasta. Tingkat perekonomian secara 

keseluruhan termasuk menengah, dengan pusatnya berada di Kecamatan 

Tuban. Kemajuan era modernisasi telah memberikan dampak positif, di mana 

penduduknya mulai bisa menerima hal-hal baru diberbagai bidang. Lingkungan 

menjadikan masyarakat membuka pikiran dan mengikuti gaya hidup modern 

yang praktis dan fleksibel. Kondisi tersebut sebagai akibat dari masuknya 

beberapa perusahaan besar, seperti PT. Semen Indonesia, PT. Pertamina 

Petrochina East Java, PT. Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), PT. 

Holcim Indonesia, Tbk., dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap. Seiring dengan 

adanya industrialisasi dan pembangunan pada berbagai sektor, maka 
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Pendapatan Asli Daerah meningkat dan Pendidikan di Kabupaten Tuban dapat 

dikatakan sangat baik. 

Pelajar merupakan aspek utama Pendidikan dan aset yang sangat 

penting bagi suatu negara karena merupakan generasi muda yang akan menjadi 

pemimpin pada masa mendatang. Calon pemimpin tentu harus memiliki 

kecerdasan, wawasan, semangat, dan rasa cinta tanah air yang tinggi. Mengikuti 

kegiatan pembelajaran di sekolah merupakan upaya dalam mengembangkan diri 

baik secara emosional, social, bahasa, intelektual, moral maupun kepribadiannya 

agar lebih ke arah yang lebih positif. Karakter tersebut harus dibangun sejak dini 

oleh lingkungan, khususnya orang tua dan Sekolah. 

Pengertian anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0-6 

tahun. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, pada Pasal 1 butir 14 pendidikan anak usia dini (pra sekolah atau 

Preschool) yang terdiri dari Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-kanak 

(TK), diartikan sebagai suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak 

sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan 

lebih lanjut. Usia dini merupakan periode awal yang paling penting sepanjang 

kehidupan manusia karena sedang berada dipuncak golden age. “During an 

early age indicative of rapid growth so that it is said to be a golden age” 

(Tollefson & Frieden, 2012). Hasil penelitian mengemukakan bahwa 

perkembangan intelektual anak terjadi sangat pesat pada tahun-tahun awal 

kehidupan anak. Sekitar 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi 

ketika anak berusia 4 tahun. Peningkatan 30% berikutnya terjadi pada usia 8 
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tahun, dan 20% sisanya pada pertengahan atau akhir dasawarsa kedua (Mutiah, 

2015).Pengendali memori otak menunjukan suasana yang menyenangkan 

merupakan syarat utama agar anak menyukai belajar. Pembelajaran di luar kelas 

dapat membantu anak di dalam mengembangkan, merespon, mengapresiasi, 

pemahaman tentang flora dan fauna, dan pemahaman akan lingkungan secara 

alami (Eliason, Claudia, Jenkins, 2008). Salah satu caranya adalah dengan 

wisata edukasi. 

Sesuai dengan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Tahun 2018, berikut data jumlah Preschool di Kabupaten Tuban: 

Tabel 1.3 Jumlah Data Satuan Pendidikan Preschool di Kabupaten Tuban 

 
Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2018) 

Sebagian besar Preschool di Kabupaten Tuban melaksanakan wisata 

siswa secara mandiri dan sederhana, mulai dari membentuk kepanitiaan hingga 

acara berlangsung. Hal tersebut tidak efektif karena seharusnya tugas guru yang 

utama ialah fokus mengajar. Pihak ketiga yang ikut bekerjasama yakni organisasi 

pariwisata yang juga melayani permintaan umum, seperti wisata religi dan grup 
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(RT, arisan, keluarga, instansi pemerintah, dan perusahaan). Jika dilihat secara 

keseluruhan, peserta tidak mendapatkan kegiatan dan manfaat secara maksimal, 

padahal dari segi usia anak-anak Preschool masih membutuhkan perhatian serta 

kenyamanan agar merasa tertarik dan tidak bosan, sesuai dengan harapan 

orang tua, serta menjadikan pengalaman berharga. Untuk menyempurnakan 

konsep yang sudah ada, maka direncanakan sebuah bisnis jasa wisata edukasi, 

yaitu usaha yang berdedikasi terhadap pendidikan di bidang travel and tourism, 

atau lebih tepatnya Preschool tour organizer dengan menawarkan jasa dalam 

menyusun hingga membantu pelaksanaan kegiatan wisata siswa guna 

memberikan kemudahan bagi konsumen. 

Peserta wisata terdiri dari siswa dengan didampingi oleh orang tua. 

Kegiatan ini termasuk dalam tour group, yaitu aktivitas wisata yang dilakukan 

oleh sekelompok orang dalam  jumlah  yang  banyak. Pengambilan keputusan 

dilakukan melalui Rapat Komite yang bersifat demokratis dan di hadiri oleh wali 

murid sehingga hasil yang diperoleh adalah sepenuhnya atas kontribusi suara 

mereka, yakni apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh sebagian besar anggota 

kelompok. Dengan asumsi bahwa anak sebagai user akan mengikuti keputusan 

orang tua, yakni decider. Begitu banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dan 

tentu berbeda bagi setiap individu dipandang dari segi demografis, geografis, 

maupun psikografis. Berangkat dari pemahaman tersebut, maka penelitian ini 

akan di fokuskan untuk “Analisis Faktor-faktor yang Membentuk Pemilihan Jasa 

Wisata Edukasi bagi Anak Usia Preschool di Kabupaten Tuban.“ Hasil penelitian 

ini akan digunakan sebagai referensi untuk perancangan usaha yang sedang 

digagas oleh penulis dalam penyusunan strategi, mulai dari menentukan harga, 

pelayanan, destinasi wisata, cara promosi, dan konsep kegiatan agar sesuai 
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dengan preferensi para konsumennya. Strategi yang tepat merupakan faktor 

utama yang akan menentukan kepuasan wisatawan, membentuk loyalitas, 

hingga merekomendasikan kepada orang  lain. (Hermawan, 2017) 

 

1.1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah faktor-faktor yang membentuk keputusan pemilihan jasa wisata 

edukasi bagi anak usia Preschool di Kabupaten Tuban? 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah : 

1. Menentukan dan menganalisa faktor-faktor yang membentuk keputusan 

pemilihan jasa wisata edukasi bagi anak usia Preschool di Kabupaten Tuban. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberi manfaat 

bagi berbagai pihak seperti yang dijelaskan sebagai berikut : 

1.3.1. Manfaat Teoritis 

1. Sebagai bentuk kontribusi pemahaman berbasis pengetahuan kepada 

akademika secara khusus dan masyarakat secara umum. 

2. Menjadi referensi dibidang entrepreneurship khususnya faktor-faktor yang 

membentuk pemilihan pada jasa wisata edukasi, sehingga dapat memberikan 
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landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian dengan variabel 

di dalamnya guna meningkatkan kemampuan manajemen bisnis. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1. Dapat diimplementasikan pada perencanaan usaha jasa wisata edukasi yang 

akan di jalankan oleh penulis 

2. Memberikan masukan bagi pelaku usaha sejenis dalam memahami konsep 

serta membuat strategi yang tepat terkait faktor-faktor membentuk keputusan 

dalam memilih jasa wisata edukasi bagi anak usia Preschool. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


