
24 
 
 

BAB III 

KERANGKA PENELITIAN 

 

3.1. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

Latar Belakang 

Preschool di Kabupaten Tuban melaksanakan wisata siswa secara mandiri dan sederhana 
sehingga kegiatan serta manfaat yang di peroleh tidak maksimal. Maka dari itu peneliti ingin 
menentukan serta menganalisa faktor internal dan eksternal yang membentuk keputusan pemilihan 
jasa wisata edukasi bagi anak usia Preschool di Kabupaten Tuban, sekaligus sebagai referensi 
dalam perancangan bisnis wisata edukasi yang sedang di gagas oleh penulis. 

Rumusan Masalah 

1. Apakah faktor-faktor yang membentuk keputusan pemilihan jasa wisata edukasi bagi anak 
usia Preschool di Kabupaten Tuban ? 

Landasan Teori  

1. Menurut Horner & Swarbrooke (2016),  faktor-
faktor yang mempengaruhi pengambilan 
keputusan wisata dibagi menjadi dua, yaitu yang 
bersifat personal bagi wisatawan dan faktor 
eksternal. 

2.Perilaku konsumen adalah tindakan, proses, 
dan hubungan sosial yang dilakukan individu 
maupun kelompok dalam mendapatkan serta 
menggunakan suatu produk atas 
pengalamannya. (Sudaryono, 2014). 

3. Minat digambarkan sebagai situasi seseorang 
sebelum melakukan tindakan yang dapat 
dijadikan dasar untuk memprediksi tindakan. 
(Jahja, 2011) 

4. Menurut Middleton, Fyall & Morgan (2009), 
komponen utama dalam proses pengambilan 
keputusan yaitu stimulus, proses, dan respon. 

5. Faktor yang mempengaruhi keputusan 
kosumen ialah marketing mix, socialcultural, 
psikologi dan situasi (Berkowitz, 2004). 

6. Faktor pendorong yang sangat kuat 
dipengaruhi oleh sejumlah orang yang memiliki 
keterlibatan dalam keputusan pembelian, yaitu 
initiator, influencer, decider, buyer, user. Hasan 
(2011:138) 

Penelitian Terdahulu  

1. Azira. (2015) melakukan analisis untuk 
menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi 
dan faktor yang paling penting dalam pemilihan 
destinasi wisata bagi wisatawan nusantara  

2. Nurjanah et al. (2018) menganalisa pengaruh 
faktor sikap konten edukasi dan sikap konten 
rekreasi terhadap minat berkunjung serta 
dampaknya terhadap keputusan berkunjung 
rombongan sekolah ke suatu tempat wisata 
edukasi.  

3. Pavan et al. (2017) menemukan variabel 
yang memiliki hubungan erat dengan faktor 
stimulus pemasaran E-Commerce  

4. Hasan et al. menganalisa faktor bauran 
pemasaran, sosial budaya dan psikologi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
keputusan wisatawan dalam melakukan 
kunjungan wisata di Kota Tidore Kepulauan.  

5. Vivar et al. (2017) mengidentifikasi hubungan 
antara satu set variabel independen kepuasan 
wisatawan dengan tujuan wisata. 

6. Widjanarko et al. (2014) melakukan analisis 
menggunakan CFA second order untuk 
mengkonfirmasi bahwa indikator ekonomi, 
kesehatan, dan SDM dipengaruhi oleh 
kemiskinan. 
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3.2. Model Analisis 

 

 

 

 

Pemilihan Jasa Wisata 
Edukasi 

Bagi Anak Usia Preschool 

di Kabupaten Tuban 

Faktor 
Internal 

Motivasi personal 

Kepribadian 

Tingkat penghasilan 

Kesehatan 

Komitmen terhadap keluarga 

Komitmen terhadap pekerjaan 

Pengalaman masa lalu 

Hobi 

Pengetahuan tentang wisata 

Gaya hidup 

Opini, persepsi, dan sikap 

Faktor 
Eksternal 

Ketersediaan produk wisata 

Rekomendasi dari organisasi pariwisata 

Informasi dari organisasi pariwisata 

Words of mouth 

Kondisi politik dan keamanan 

Higenitas lingkungan 

Promo spesial dari organisasi pariwisata 

Cuaca dan iklim 


