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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi  Pengumpulan Data  

Pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dan 

kuantitatif. Sugiyono (2013) mengatakan bahwa teknik pengumpulan data terbagi 

dari tiga jenis yaitu Wawancara, Kuisioner, dan Observasi. Penulis melakukan 

ketiga teknik pengumpulan data tersebut karena dianggap tepat dan sesuai dengan 

judul yang sedang diambil. Penulis melakukan observasi langsung ke beberapa 

tempat wisata di Tangerang untuk mencari informasi dan mengetahui tempat 

tersebut. 

 Penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata 

Tangerang dan juga beberapa pengelola dari tempat tersebut yang sedang berada 

di tempat. Penulis mendokumentasikan melalui beberapa foto dan rekaman suara 

saat melakukan wawancara. Selebihnya penulis melakukan kuisioner daring yang 

disebarkan melalui beberapa warga di kawasan Tangerang dan sekitarnya. 

3.2. Wawancara 

Metode wawancara menurut Sugiyono (2013) bahwa wawancara merupakan 

pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. 

Wawancara dilakukan dengan bertanya pertanyaan – pertanyaan yang relevan 

dengan topik yang sudah ditentukan. Penulis menggunakan metode wawancara 

guna mendapatkan informasi terkait topik yang sedang dijalankan. Penulis 
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melakukan wawancara melalui telepon dan juga dengan cara bertemu langsung. 

Proses wawancara dilakukan penulis kepada beberapa pengelola tempat wisata di 

Tangerang dan Kepala Dinas Pariwisata Tangerang, Bapak Judianto melalui 

telepon yang dilakukan pada tanggal 19 April 2019. Wawancara singkat mengenai 

pariwisata Tangerang menghasilkan beberapa poin penting (hlm. 72). 

3.2.1. Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Tangerang 

Bapak Juadianto menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata di Tangerang yang 

dilantik pada 31 Agustus 2017. Judianto mengakui bahwa kepala dinas memiliki 

tugas melaksanakan urusan pada bidang pariwisata yang berlokasi di Tangerang. 

Beberapa tugas yang ia emban adalah penetepan penyelenggaraan promosi 

pariwisata, pengembangan daya tarik wisata hingga perizinan yang berkaitan 

langsung dengan pariwisata yang berada di Tangerang. Penulis lalu menanyakan 

apakah benar Tangerang berupaya mengubah pandangan masyarakat bahwa 

Tangerang adalah kawasan industri menjadi salah satu tempat pariwisata yang 

patut untuk dikunjungi? Judianto membenarkan bahwa hal tersebut, karena 

faktanya Walikota dan juga Bupati di Tangerang memang sedang berupaya 

membuat beberapa tempat wisata yang layak untuk di kunjungi oleh wisatawan 

dalam ataupun di luar Tangerang. 

Menurut Judianto Tangerang memang selama ini lebih dikenal dengan 

kawasan industri, banyaknya pabrik-pabrik di Tangerang membuat kota ini bukan 

menjadi tempat yang ingin dikunjungi oleh wisatawan. Pentingnya pembangunan 

dan dukungan mengenai pariwisata memang sedang dilaksanakan oleh pemerintah 

daerah dan juga pusat. Banyaknya taman tematik sebagai wisata rekreasi menjadi 
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salah satu bentuk bukti nyata bahwa pemerintah pusat memiliki kepedulian 

terhadap masyarakat. Penulis kembali menanyakan apakah Tangerang untuk saat 

ini layak untuk dikunjungi oleh wisatawan? Judianto mengatakan sangat layak 

karena sudah banyak wisata yang dibuka di Tangerang, contohnya ada wisata 

alam seperti Danau Biru Cigaru, wisata sejarah atau bisa sebut budaya seperti 

museum-museum yang banyak berada di Kota Tangerang dan juga Kota 

Tangerang Selatan. 

 

Gambar 3.1 Bapak Judianto 

Penulis menanyakan apakah bertambahnya jumlah wisatawan setiap 

tahunnya berdampak terhadap ekonomi di Tangerang. Judianto membetulkan 

pertanyaan dari penulis bahwa dengan semakin banyaknya jumlah wisatawan 
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yang datang ke Tangerang menambah pemasukkan, dan hasil pemasukkan akan 

dimasukkan ke kas pemerintah daerah dan akan disalurkan kembali untuk 

perawatan infrastruktur yang ada. Faktor promosi menjadi salah satu hal penting 

yang mendasari pariwisata di Tangerang, saat ini pemerintah daerah hanya 

membiarkan masyarakat mempromosikannya sendiri melalui beberapa media 

seperti media sosial, website wisata dan juga festival yang diselenggarakan 

beberapa kali di Tangerang seperti Festival Bola, Festival Makanan Nusantara dan 

juga Festival Budaya. 

 Penulis menawarkan keikut sertaan membuat media informasi berupa 

website dan juga beberapa media pendukung lainnya, dan Judianto mengatakan 

tidak masalah justru semakin baik jika ada anak muda yang ingin membantu 

perkembangan suatu daerah. Judianto merasa sangat dibutuhkannya keikut sertaan 

anak muda untuk memajukan pariwsata di Tangerang. Masyarakat harus sadar 

betul bahwa Tangerang memiliki destinasi wisata yang baik dan terawat, tidak 

perlu ragu lagi bahwa julukan kawasan industri di Tangerang mulai kerkikis 

karena munculnya banyak model pariwisata seperti wisata kuliner, wisata budaya, 

wisata rekreasi, wisata industri dan juga wisata alam. 

3.2.2. Kesimpulan Wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Tangerang 

Dari kesimpulan yang didapat dari Bapak Judianto selaku Kepala Dinas 

Pariwisata Tangerang sebagai berikut: 

1. Sebagai Kepala Dinas Pariwisata Tangerang, Judianto bertugas 

melaksanakan urusan pada bidang pariwisata. Tugas lainnya adalah 
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penetepan penyelenggaraan promosi pariwisata, pengembangan daya tarik 

wisata hingga perizinan yang berkaitan langsung dengan pariwisata yang 

berada di Tangerang. 

2. Pemerintah daerah sedang berupaya mengubah citra Tangerang yang 

awalnya kawasan industri menjadi kawasan wisata yang layak dikunjungi 

oleh wisatawan dalam dan luar daerah Tangerang. 

3. Tangerang saat ini sedang dalam proses pembangunan beberapa tempat 

wisata yang akan dapat digunakan. Beberapa tempat wisata sudah berhasil 

dibangun dan diperbaiki seperti beberapa museum yang sudah tidak 

terawat. 

4. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah baru sekedar melalui media 

sosial dan beberapa website wisata yang dibuat oleh masyarakat. Ada 

beberapa upaya yang dilakukan pemerintah adalah melakuakn festival 

diberbagai tempat wisata agar tempat wisata tersebut dapat dilirik oleh 

wisatawan 

5. Pemerintah daerah membutuhkan anak-anak muda yang mau membantu 

kemajuan pariwisata Tangerang. Tidak bisa dipungkiri kemajuan 

pariwisata untuk kedepannya akan ada ditangan anak-anak muda yang 

kreatif. 
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3.2.3. Hasil Wawancara dengan Pengelola Tebing Koja 

Wawancara dilakukan di lokasi Tebing Koja bersama dengan pengelola wisata 

tersebut yang bernama Bapak Yudi berusia 26 tahun. Wawancara dilakukan untuk 

memperoleh data spesifik mengenai Tebing Koja. Wawancara dilakukan pada 

tanggal 18 Februari 2019. 

 Proses wawancara menanyakan beberapa hal tentang Tebing Koja, dari hal 

kecil hingga hal besar tentang tempat wisata tersebut. Penulis menanyakan sudah 

berapa lama Tebing Koja sediri berdiri, Yudi menjawab bahwa pariwisata Tebing 

Koja sudah berdiri sejak tiga tahun yang lalu, tepatnya diakhir tahun 2015. Yudi 

mengaku bahwa tempat tersebut pada awalnya adalah tempat galian pasir yang 

dimiliki oleh warga setempat. Hasil galian pasir dijual ke toko-toko bangunan 

hingga proyek dalam sekala kecil maupun besar. 

 Penulis kembali bertanya tentang peranan pemerintah dalam hal 

pembangunan pariwisata Tebing Koja. Yudi menjawab bahwa pariwisata tersebut 

belum ada peranan pemerintah dalam membangun dan merawat lokasi tersebut. 

Karena menurutnya memang sudah seharusnya warga lah yang merawat tempat 

tersebut. Yudi juga mengatakan warga sekitar ikut andil dalam terbentuknya 

fasilitas atau titik-titik (spot) foto yang bagus, seperti rumah kurcaci, goa tebing, 

sayap burung, perahu, dan sebagainya. 

 Penulis bertanya apa keunikan Tebing Koja agar wisatawan mau datang ke 

tempat wisata tersebut. Yudi mengaku karena spot foto yang langka dan tidak 

biasa, ditambah ada tebing yang berbentuk seperti Godzilla yang membuat 
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wisatawan penasaran dengan tempat tersebut. Menurut Yudi itulah alasan kenapa 

Tebing Koja memiliki sebutan sebagai Kandang Godzilla. Yudi mengaku sebelum 

tempat tersebut terkenal ada seorang fotografer yang bernama Toni yang tidak 

sengaja tersasar di Tebing tersebut lalu mengambil gambar dan dibagikan ke 

media sosial sehingga menjadi viral. Penulis bertanya spot foto mana saja yang 

banyak dipakai wisatawan, Yudi mengatakan untuk saat ini adalah rumah kurcaci, 

perahu, dan di atas tebing Godzilla. Karena pada tempat tersebut pemandangan 

bagus dan terlihat berbeda dari spot foto lainnya. 

 Penulis menanyakan apakah ada strategi promosi di Tebing Koja, Yudi 

menjawab untuk saat ini belum ada sama sekali karena masih mengandalkan 

strategi promosi dari mulut ke mulut. Hal tersebut yang membuat Tebing Koja 

kurang populer dibandingkan dengan wisata lainnya. Media informasi menjadi 

salah satu faktor penting dalam menarik minat wisatawan agar mendapat 

informasi yang lebih jelas dan dapat dipercaya. 
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Gambar 3.2. Penulis dengan Bapak Yudi 

3.3. Observasi 

Menurut Sugiyono (2013) observasi adalah teknik pengumpulan data melalui 

proses pengamatan secara langsung di lapangan atau di lokasi. Observasi dalam 

penelitian ini adalah mengamati perkembangan sejauh mana konflik itu terjadi 

melalui media massa atau media online dengan memperhatikan gejala atau 

fenomena yang berkaitan. Adapun pelaksanaan observasi dalam penelitian ini 

mengikuti langkahlangkah sebagai berikut: 

3.3.1. Tempat Wisata di Tangerang 

Teradapat beberapa tempat wisata di Tangerang yang melingkup beberapa jenis 

wisata seperti Pariwisata Alam, Pariwisata Rekreasi, Pariwisata Budaya, dan 

Pariwisata Kuliner, beberapa diantaranya sebagai berikut: 

3.3.1.1. Kampung Bekelir 
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Gambar 3.3. Kampung Bekelir 

Kampung Bekelir adalah salah satu kampung yang dijadikan tempat 

wisata di Tangerang. Kampung Bekelir berada di lingkungan RW 01, 

Kelurahan Babakan, Kota Tangerang. Sudah diresmikan pada 19 

November 2017. Sebelum menjadi tempat wisata, kampung tersebut hanya 

kawasan kumuh. Anggapan Kampung Babakan yang kotor, kumuh dan 

menjenuhkan perlahan-lahan berubah menjadi destinasi wisata yang 

banyak dikunjungi. 

 Dinding, atap dan lingkungan sekitar dipoles sedemikian rupa 

dengan warna warni. Bahkan berbagai gambar juga menghiasi Kampung 

Bekelir. Setelah seperti sekarang ini, Kampung Babakan berubah menjadi 

kampung penuh warna yang memiliki panorama, tak ada sampah dan jadi 

destinasi wisata. Tak hanya wisatawan lokal saja, ada banyak juga turis 

asing yang sengaja datang hanya untuk membidik keindahan dari destinasi 

wisata tersebut. 

 Pembuatan Kampung Bekelir adalah inisiatif dari masyarakat 

sendiri. Dan didukung oleh para seniman dan budayawan. Tujuan 

pembuatan Kampung Bekelir adalah mengubah pola hidup masyarakat 

yang kumuh, dengan konsep yang memiliki seni dan bersih. Pembuat 

mural juga datang dari berbagai tempat, dari lokal maupun luar negeri 

seperti Thailand. Mural yang dibuat itu bukan sembarangan, ada arti 

filosofis budaya tergambar di dalamnya. 
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Tabel 

3.1. 

Kamp

ung 

Bekel

ir 

 

3.3.1.2. Tebing Koja 

 

Gambar 3.4. Tebing Koja 

Tebing Koja adalah tempat wisata yang berlokasi di Kampung Koja, Desa 

Cikuya, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang. Tempat ini dijuluki 

oleh wisatawan sebagai Kandang Godzilla karena di sana terdapat 

sebongkah tebing batu yang berbentuk serupa seperti Godzilla. Selain itu, 

kondisi alam di Tebing Koja mirip dengan habitat hewan purba. Tebing 

Koja memiliki beberapa unsur yang menjadikannya wisata alam yang 

Kampung Bekelir Keterangan 

Lokasi Babakan, Kota Tangerang 

Tiket Masuk Gratis  

Jam Buka 24 Jam 

Website - 

Media Sosial - 
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komplit, seperti adanya sawah, tebing-tebing, dan kawah. Ukuran wilayah 

ini berukuran kurang lebih dua hektar. 

 Sejarah Tebing Koja berawal dari galian atau tambang pasir warga 

di desa Cikuya. Saat ini galian pasir tersebut sudah tidak lagi beroperasi 

karena sudah tidak memiliki banyak pasir lagi. Maka dari itu akibat proses 

penambangan pasir oleh warga menyisakan tebing-tebing yang memiliki 

berbagai macam bentuk. Menurut warga setempat, julukkan tebing 

Godzilla sebenarnya hanya sebutan orang-orang yang datang ke tebing. 

Ada tebing yang memiliki bentuk serupa dengan Godzilla. 

 Pada awalnya Tebing Koja tidak diketahui oleh warga sekitar. 

Tempat tersebut pada awalnya diketahui oleh seorang fotografer bernama 

Toni yang mencari tempat menarik untuk berfoto. Dengan adanya media 

sosial, Toni mengunggah hasil potretnya ke media sosial sehingga banyak 

orang lain yang mengetahuinya. Dengan daya minat masyarakat untuk 

berfoto di Tebing Koja membuat warga sekitar berinisiatif untuk 

menjadikan Tebing Koja menjadi tempat wisata yang murah dan menarik. 

Tabel 

3.2. 

Tebin

g 

Koja 

 

 

 

 

 

Tebing Koja (Kandang 

Godzilla) 
Keterangan 

Lokasi Cireundeu, Solear, Kab. Tangerang 

Tiket Masuk  Rp. 3.000,- 

Jam Buka 06:00 WIB - 18:30 WIB 

Website - 

Media Sosial - 
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3.3.1.3. Taman Gajah Tunggal 

Taman Gajah Tunggal berlokasi di Babakan, Kota Tangerang. Taman ini 

adalah wisata rekreasi yang terbuat dari daur ulang 1000 ban yang 

menghiasi setiap sudut tamannya. Taman seluas lebih dari 6.000 m
2
 ini 

merupakan hasil kebanggaan kerjasama antara Pihak Swasta dan 

Pemerintah Kota. Taman ini juga dibangun dengan tujuan membuat 

Tangerang lebih hidup dan ramah lingkungan. Sedangkan bagi PT Gajah 

Tunggal, pembangunan Taman ini merupakan wujud nyata dari kepedulian 

mereka tentang konsep “Good Corporate Citizen” dan juga sebagai wujud 

mendukung visi sang Walikota. 

 Di dalam Taman terdapat banyak fasilitas penunjang yang 

disediakan pengelola. Selain kantin, disana juga terdapat bangku-bangku 

yang juga terbuat dari ban. Taman Gajah juga menyediakan toilet umum, 

musholla dengan luas lebih dari 300 m
2
 sebagai tempat ibadah, area parkir 

khusus pengujung, hingga akses jalan beton yang luasnya sampai 1.678 

m
2
. 
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Gambar 3.5. Taman Gajah Tunggal 
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Taman Gajah Tunggal Keterangan 

Lokasi Babakan, Kota Tangerang 

Tiket Masuk Gratis  

Jam Buka 05:00 WIB – 23:00 WIB 

Website - 

Media Sosial - 
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3.3.1.4. Taman Jajan Bintaro 

Taman Jajan Bintaro berlokasi di Bintaro, Tangerang Selatan. Sejarahnya 

area ini dulunya merupakan kumpulan warung-warung bertenda yang 

tidak tertata dan sangat kumuh. Untuk itu, Jaya Real Property selaku 

pengembang kawasan Bintaro Jaya membenahi tempat ini. Pengembang 

justru tidak mengusir pemilik warung-warung tenda tersebut yang sudah 

berjualan disana sejak tahun 1995. 

 

Gambar 3.6. Taman Jajan Bintaro 

 Mereka menunjuk PT Indo Arcline untuk mengelola tempat 

tersebut dengan melibatkan para pemilik Tenda hingga jadilah kawasan 

Taman Jajan Bintaro disana. Taman Jajan Bintaro memilki wisata kuliner 
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yang sangat beragram dari yang tradisional, hingga khas luar negeri juga 

ada. 

Tabel 3.4. Taman Jajan Bintaro  

Taman Jajan Bintaro Keterangan 

Lokasi Bintaro, Tangerang Selatan 

Tiket Masuk Gratis  

Jam Buka 11:00 WIB – 23:00 WIB 

Website - 

Media Sosial - 

 

3.3.1.5. Museum Benteng Heritage 

Museum Benteng Heritage merupakan hasil restorasi sebuah bangunan 

berasitektur tradisional Tionghoa yang menurut perkiraan dibangun pada 

pertengahan abad 17 dan merupakan salah satu bangunan tertua di Kota 

Tangerang. Bangunan ini terletak di Jalan Cilame No.20, Pasar Lama, 

Tangerang yang juga adalah Zero Point nya Kota Tangerang karena 

disinilah cikal bakal pusat Kota Tangerang, yang dulunya disebut kota 

Benteng terbentuk. Tindakan restorasi ini berbekal pada kesadaran akan 

pentingnya melestarikan peninggalan sejarah dari setiap budaya dan tradisi 

yang ada di Bumi Persada Nusantara. Untuk itulah kami tergerak untuk 

turut berpartisipasi aktif melakukan penyelamatan situs-situs budaya yang 

masih tercecer agar tidak punah. 
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Gambar 3.7. Museum Benteng Heritage 

 Di Museum ini akan menemukan banyak hal-hal unik di balik 

sejarah kehidupan etnik Tionghoa serta berbagai artefak yang menjadi 

saksi bisu kehidupan masa lalu, mulai dari kedatangan armada Cheng Ho 

dengan rombongan yang terdiri dari sekitar 300 kapal jung besar dan kecil 

membawa hampir 30.000 pengikutnya. Sebagian dari rombongan ini yang 

dipimpin oleh Chen Ci Lung diyakini sebagai nenek moyang penduduk 

Tionghoa Tangerang (Cina Benteng) yang mendarat di Teluk Naga pada 

tahun 1407. 
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Tabel 3.5. Museum Benteng Heritage 

Museum Benteng Heritage Keterangan 

Lokasi Pasar Lama, Kota Tangerang 

Tiket Masuk Rp. 20.000,-  

Jam Buka 13:00 WIB – 18:00 WIB 

Website 

http://www.bentengheritage.com 

 

Media Sosial - 

 

3.3.1.6. Situ Cipondoh 

Danau Situ Cipondoh adalah tempat wisata yang terbilang terjangkau 

dibandingkan dengan tempat wisata lain. Dengan wisatawan juga bisa 

menikmati wahana air. Ada beberapa pulau kecil yang berada di tengah 

danau, dan untuk mencapai ke lokasi tersebut wisatawan dapat 

menggunakan perahu. Jika ingin menikmati kesan mendayung, wisatawan 

bisa menyewa perahu sepeda.  
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Gambar 3.8. Situ Cipondoh 

  Situ Cipondoh adalah destinasi wisata yang dikelola oleh warga 

setempat, masyarakat mendapatkan pemasukkan dari wisatawan yang 

menyewa perahu hingga memancing. Biaya masuk juga menjadi salah satu 

pemasukkan yang di dapatkan. 

Tabel 3.6. Danau Situ Cipondoh 

Danau Situ Cipondoh Keterangan 

Lokasi Cipondoh, Kota Tangerang 

Tiket Masuk Rp. 2000,-  

Jam Buka 07:00 WIB – 22:00 WIB 

Website - 

Media Sosial - 

 

3.3.1.7. Danau Biru Cigaru 

Danau Biru Cigaru adalah kawah bekas galian pasir milik perusahaan 

swasta yang sudah lama tidak terpakai lagi sehingga menggenang air yang 

secara alami berubah warna menjadi warna biru. Dengan perkembangan 

media sosial membuat wisata tersebut mengalami peningkatan pengunjung 

setiap tahunnya. Cigaru saat ini sudah dikelola oleh pemerintah daerah 

Kabupaten Tangerang. 
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Gambar 3.9. Cigaru 

  Danau Biru Cigaru memiliki beberapa fasilitas yang sebagian besar 

adalah untuk mengabadikan momen berupa foto dan video. Dengan 

bertambahnya jumlah wisatawan yang datang membuat pemerintah daerah 

menambah beberapa infrastruktur dan memperbaiki banyak akses ke 

tempat tersebut. 

Tabel 3.7. Danau Cigaru 

Danau Cigaru Keterangan 

Lokasi Cisoka, Kabupaten Tangerang 

Tiket Masuk Rp. 10.000,-  

Jam Buka 08:00 WIB – 18:00 WIB 

Website - 

Media Sosial - 

 

3.3.1.8. Scientia Square Park 

 

Scientia Square Park (SSQ Park) adalah tempat wisata rekreasi yang 

berlokasi di Gading Serpong Tangerang. Memiliki konsep taman yang 
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memiliki berbagai macam fasilitas dan aktivitas seperti memberi makan 

hewan ternak hingga menanam tumbuh-tumbuhan.  

 

Gambar 3.10. Scientia Square Park 

 Dengan konsep yang modern menjadi salah satu taman yang 

diusung oleh pemerintah daerah Tangerang sebagai tempat yang sangat 

layak dikunjungi. SSQ Park beberapa kali melakukan acara-acara TV 

sehingga mampu menambah jumlah pengunjung. 

Tabel 3.8. SSQ Park 

SSQ Park Keterangan 

Lokasi Serpong, Tangerang Selatan 

Tiket Masuk Rp. 50.000,-  

Jam Buka 06:00 WIB – 23:00 WIB 

Website - 

Media Sosial - 
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3.4. Kuesioner 

Penulis melakukan kuesioner daring dengan random people yang tinggal di 

Tangerang. Dari jumlah jenis kelamin yang mengikuti kuesioner ini adalah lebih 

banyak pria. Jumlah tersebut hanya berbeda 9,6% dari jumlah responden wanita. 

Sedangkan untuk sekala usia yang menjadi responden sebanyak 89,4% pada usia 

18-30 tahun. Selebihnya adalah usia 17 tahun kebawah dan 30 tahun keatas. 

Dengan begitu target usia yang dituju oleh penulis adalah generasi milenial karena 

masih memiliki hasrat lebih untuk melakukan perjalanan wisata. 

 

Gambar 3.11. Kuesioner 

Dari jumlah responden yang mengisi pertanyaan lebih sering ke kota mana 

dalam berwisata, bahwa Tangerang masih menjadi primadona karena memiliki 

persentase yang tinggi. Namun jika ditotalkan jumlah yang keluar Tangerang 

justru jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang berwisata di dalam 

Tangerang. Hal tersebut dikarenakan masih banyak yang belum mengetahui 

bahwa di Tangerang memiliki cukup banyak tempat wisata. 
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Gambar 3.12. Kuesioner 

Responden lebih menyukai wisata kuliner saat melakukan perjalanan 

wisata. Hal tersebut terbukti 75% responden memilih wisata kuliner sebagai 

pilihan destinasi wisata. Setelah itu diposisi dua ada wisata alam yang 

memperoleh 59,6% suara. Posisi ketiga ada wisata rekreasi yang memperoleh 

51,9% suara. Ketiga jenis wisata tersebut akan diangkat dan dijadikan sebagai 

konten utama oleh penulis dalam perancangan media informasi. 

 

Gambar 3.13. Kuesioner 

Sebagian besar responden hanya melakukan perjalanan wisata yang 

tergolong singkat dibandingkan dengan pilihan lainnya. Hal tersebut 

mempengaruhi jumlah budget yang akan digunakan cenderung lebih sedikit untuk 
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dikeluarkan karena lebih hemat dalam berbelanja hingga membayar penginapan. 

Responden ingin melalukan wisata yang tidak memakan waktu lebih di dalam 

satu daerah saja. Dari hasil kuesioner sebanyak 69,2% suara mengatakan belum 

atau tidak mengetahui sama sekali bahwa Tangerang memiliki berbagai macam 

tempat wisata yang layak untuk di kunjungi. Hal tersebut dikarenakan belum 

adanya media informasi yang jelas dan terpercaya yang dibuat oleh pemerintah 

daerah ataupun pihak swasta. Hal ini juga menjadi problem Pemda dalam 

membantu wisatawan yang ingin mengunjungi Tangerang. 

 

Gambar 3.14. Kuesioner 

Sebagian besar responden mengakui bahwa sangat membutuh media 

informasi untuk dijadikan suatu acuan wisata yang terpercaya dan juga lengkap. 

Hal tersebut terbukti 67,3% responden menyatakan bahwa sangat butuh media 

informasi. Oleh karena itu penulis membuat perancangan media informasi 

pariwisata di Tangerang dengan berbagai macam rekomendasi media. 
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Gambar 3.15. Kuesioner 

Dari hasil kuesioner mengatakan bahwa media website adalah 

rekomendasi paling efektif dibandingkan dengan media lain. Maka dari itu penulis 

mengangkat website sebagai media primer dan media sosial sebagai media 

sekunder. Dengan adanya website diharapkan mampu membantu wisatawan yang 

datang ke Tangerang kedepannya sehingga mudah memperolah informasi. 

3.5. Studi Referensi 

Studi referensi digunakan untuk menganalisa tampilan dan isi dari karya yang 

telah ada untuk dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan karya penulis agar 

dapat menghasilkan perancangan yang baik dan dapat menarik perhatian 

pembaca. Beberapa karya yang akan menjadi referensi adalah : 
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Gambar 3.16. Referensi Website 

Karya desain website dari LeapXD menjadi salah satu acuan penulis dalam 

merancang media informasi berupa website. Konten yang digunakan sebagian 

besar berupa fotografi dari berbagai macam angle. Warna yang digunakan juga 

memiliki kesan yang harmonis dan memiliki nilai kesatuan yang tinggi. 

Penempatan gambar dan juga teks terkesan simple namun memiliki informasi 

yang cukup baik dan lengkap. Tidak hanya itu huruf yang digunakan juga terlihat 

padu dan tetap terbaca walau menumpuk diantara gambar, hal tersebut 
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dikarenakan pemilihan warna yang kontras sehingga informasi berupa teks dapat 

terbaca dan mengantarkan pesan kepada pengunjung website tersebut. Karya 

visual menggunakan ilustrasi yang di dapat diterima oleh semua kalangan. 

Penggunaan karakter-karakter berupa ikon dan simbol yang sederhana membuat 

otak mampu mengartikan secara otomatis pesan apa yang sedang disampaikan 

oleh desainer.  

 
 

 

Gambar 3.17. Referensi Website 
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 Selain itu penulis memiliki satu lagi referensi desain website yang menarik 

untuk dijadikan acuan perancangan website. Karya milik 327 Creative Studio 

memiliki kesan simple dan menggunkan warna yang kalem sehingga tidak 

membingungkan pembaca. Peletakan konten gambar dan juga teks seimbang dari 

satu dengan yang lainnya. Pemilihan huruf mudah dibaca karena terlihat jelas dan 

memiliki warna yang kontras dengan background. Fotografi tak lepas dari desain 

website tersebut, karena akan menjadi daya tarik dan akan terlihat lebih detail 

sehingga tempat yang akan dikunjungi terlihat lebih jelas. 

3.6. Studi Eksisting 

Studi eksisting digunakan untuk menganalisa tampilan dan isi dari karya-karya 

yang telah ada untuk dijadikan sebagai acuan untuk tidak diikuti dalam 

pembuatan karya penulis. Beberapa karya tersebut adalah: 

 

Gambar 3.18. Studi Eksisting 

Desain website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata milik Kota Tangerang 

memiliki tema yang cukup kuno. Dengan desain yang terbilang ketinggalan dari 
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beberapa website  informasi wisata lainnya. Pemilihan warna yang tidak harmoni 

dan tidak seimbang. Penempatan gambar dan juga teks menjadi salah satu 

kelemahan karena terlalu menumpuk dari satu konten ke konten lain. Pemilihan 

warna font yang berbenturan dengan tema warna website menjadi terlihat tidak 

enak dan terlalu memaksakan. Untuk informasi di dalamnya terbilang tidak cukup 

lengkap untuk website sekelas pemerintahan, pembaca akan dibingungkan saat 

mencari informasi jika ada beberapa tab yang tidak memiliki konten. 

 

Gambar 3. 19. Studi Eksisting 

Setelah itu ada website Dinas Pariwisata Pemerintah Provinsi Bali yang 

tidak kalah kuno dengan website miliki Kota Tangerang. Layout tidak tertata rapih 

ditambah warna yang digunakan tidak singkron dengan warna lainnya sehingga 

tidak terlihat seperti website yang baik. Beberapa konten tidak bisa dibuka karena 

ada masalah yang belum teratasi. Pembaca akan kesulitan mencari informasi jika 

konten saja ada yang tidak bisa diakses. Pemilihan huruf juga tidak memakan 

huruf yang modern, sehingga target yang dituju tidak jelas dan membingungkan. 
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Foto yang digunakan banyak yang memiliki kualitas rendah, padahal foto menjadi 

sales suatu produk yang ingin dipasarkan. 

3.7. Metodologi Perancangan 

Turban, Rainer & Potter (2005) menjelaskan bahwa terdapat beberapa tahap 

dalam proses merancang sebuah media informasi berupa website, yaitu: 

1. Perencanaan (Planning) 

Tahap dimana merencanakan perancangan website yang akan dibuat, bisa 

berupa mindmap dan brainstorming. 

2. Analisis (Analysis) 

Tahap mengumpulkan data yang valid ke berbagai narasumber dan juga 

buku. Pada tahap ini penulis melakukan observasi dan juga kuesioner agar 

mampu mendapatkan informasi lebih banyak lagi. Setelah itu hasil data 

yang telah dikumpulkan akan digabungkan dalam bentuk hasil analisis. 

3. Perancangan (Design) 

Setelah hasil analisis dan data sudah mulai terkumpul, tahap perancangan 

adalah tahap dimana mendesain sebuah website yang akan dibuat. Di 

dalam website dimasukkan beberapa ikon, gambar, peta dan sebaginya 

agar mampu menjadi media informasi dan juga media interaktif. 

4. Implementasi (Implementation) 
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Tahap ini adalah tahap dimana hasil perancangan diterapkan dan diunggah 

ke publik. 

5. Pengujian (Testing) 

Setelah sudah mampu diakses, terlebih dahulu akan melakukan tahap 

testing, agar nantinya mampu berjalan dengan baik dan meminimalisir 

kesalahan yang ada. 

6. Perawatan (Maintenance) 

Dengan berjalannya tahap-tahap sebelumnya perlu adanya perawatan 

sistem yang berkala agar mampu menjadi media informasi yang optimal 

dan juga bisa diandalkan oleh pengguna. 
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