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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Metodologi  Pengumpulan Data  

Pada penelitian ini penulis menggunakan metodologi pengumpulan data secara 

kulaitatif, menurut Yusuf (2014), metode kualitatif merupakan metode yang 

digunakan untuk mengetahui secara mendalam terhadap permasalahan suatu 

keadaan atau objek dan juga menemukan maknanya. Penelitian ini bersifat 

menyeluruh yaitu memandang masalah sebagai suatu kesatuan dan bersifat 

naratif, peneliti mengumpulkan data secara bertahap dan menyimpulkan makna 

selama proses pengumpulan data berlangsung (hlm. 43). 

3.1.1. Wawancara 

Menurut Yusuf (2014) wawancara merupakan proses interaksi antar pewawancara 

dan sumber informasi atau orang yang diwawancari melalui komunikasi langsung.  

Komunikasi langsung yang dilakukan oleh pewawancara dan orang yang 

memiliki sumber informasi atau orang yang diwawancari sehingga terciptanya 

suatu interaksi. Dalam hal ini pewawancara menggali informasi secara langsung 

dan mendalam mengenai suatu hal atau objek yang ingin diketahuinya (hlm. 372). 

Menurut Warwick dan Lininger dalam Yusuf (2014) faktor yang mempengaruhi 

wawancara ada empat yaitu pewawancara, sumber informasi, materi pertanyaan 

dan situasi pada saat melakukan wawancara. Jenis wawancara terdiri dari tiga 

kategori yaitu: 

• Wawancara terencana terstruktur, yaitu pewawancara telah menyiapkan 
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daftar pertanyaan dan menanyakan sesuai dengan daftar yang tersusun. 

• Wawancara terencana tidak terstruktur, yaitu pewancara telah menyiapkan 

daftar pertanyaan namun tidak menyakan secara urut dan baku 

• Wawancara bebas yaitu wawancara yang berlangsung tanpa ada persiapan 

dalam membuat daftar pertanyaan (hlm. 376-377). 

Terkait dengan topik perancangan, penulis melakukan wawancara terencana tidak 

terstruktur untuk mencari tahu lebih dalam mengenai informasi yang diberikan 

oleh narasumber. Berikut adalah data hasil wawancara antara penulis dengan 

Bapak Rahmat selaku pemilik Agrowisata Cibugary dan juga guru-guru dari 

daerah sekitar Jakarta. 

a. Wawancara dengan Bapak Rachmat, pemilik Agrowisata Cibugary 

Penulis melakukan wawancara pada tanggal 25 Februari 2017 dengan 

Bapak Rachmat selaku pemilik, menurutnya Agrowisata Cibugary telah 

mengalami perkembangan walaupun kurang signifikan karena pada saat 

ini belum mampu memenuhi kuota target pengunjung yang ingin digapai. 

Dalam lima tahun kedepan pencapaian-pencapaian yang ingin dilakukan 

adalah Agrowisata Cibugary dapat mencapai jumlah target pengunjung 

yang diinginkan yaitu sekitar 1000 pengunjung dalam sebulan, karena 

hingga saat ini jumlah pengunjung yang datang hanya sekitar 400 

pengunjung dalam sebulan. Berikutnya adalah Agrowisata Cibugary 

melakukan perbaikan dan penambahan fasilitas seperti, penambahan jenis 

hewan ternak dan area untuk outbound, hal ini akan dilakukan  

berdasarkan banyaknya masukan dari pengunjung agar anak-anak dapat 
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lebih bermain setelah mendapatkan edukasi mengenai dunia sapi perah. 

Penambahan fasilitas lain berupa pembangunan gedung untuk edukasi dan 

membuat kafe.  

 

Gambar 3.1. Foto dengan Bapak Rachmat pemilik Agrowisata Cibugary 

 (Sumber: Dok. Penulis, 2017) 

Keunggulan Agrowisata Cibugary menurutnya adalah bentuk 

wisata edukasi berbasis peternakan dimana pengunjung mendapatkan 

pengalaman dan pembelajaran mengenai dunia peternakan sapi perah 

secara langsung dari tempat peternakan. Hal ini berbeda dengan wisata 

sejenis yang hanya menghadirkan sampel beberapa sapi saja.   

b. Wawancara dengan Ibu Emi, Guru SD Amarylis Cibubur 

Penulis melakkan wawancara dengan ibu Emi pada tanggal 20 Maret 2017 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Emi selaku guru SD Amarylis 

Cibubur, sekolah memiliki program mengadakan wisata edukasi dalam 

kurun waktu satu tahun sekali. Hal ini dilakukan guna memberikan 
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pengalaman dan pengetahuan langsung terhadap murid-muridnya juga 

melatih kemandirian dan kedisiplinan murid-muridnya. Jenis wisata yang 

dipilih berupa edukasi alam, kunjungan ke museum dan menyegarkan 

pikiran anak dengan melakukan outbound. Alasan memilih tempat edukasi 

yang dipilih adalah kesesuaian dengan tujuan dari program yang telah 

ditentukan sekolah.  

 

Gambar 3.2. Foto dengan Ibu Emi 

(Sumber: Dok. Penulis, 2017)) 

 Dalam memilih tempat wisata ada faktor-faktor yang perlu 

dipetimbangkan yaitu kesesuaian tempat dengan tujuan, fasilitas yang 

menunjang dan pelayanan yang baik. Faktor jarak juga sangat 

dipertimbangkan karena melihat kondisi dan kesehatan anak agar tidak 

mengalami kelelahan dan tidak jatuh sakit. Untuk jarak paling jauh hanya 

mencakup area Bogor. Sumber informasi mengenai tempat wisata 

didapatkan melalui internet berupa website dan sosial media, lalu dari 

mulut ke mulut, dari email tempat wisatanya langsung dan tak jarang 
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orang dari tempat wisata datang untuk mempromosikan tempat wisatanya 

secara langsung.  

 Untuk wisata peternakan di daerah Jakarata Ibu Emi tidak 

mengetahuinya, ia hanya tahu tempat wisata sejenis di daerah luar Jakarta 

yaitu di kawasan Depok dan Bogor. Di kawasan Depok memiliki tempat 

wisata bernama D’Kandang dan di kawasan Bogor bernama Pelita Desa. 

Ia mengetahuinya dari teman sejawat dan juga internet namun ia belum 

pernah mengunjungi tempat-tempat tersebut. Untuk tempat wisata 

peternakan sapi Agrowisata Cibugary Ibu Emi tidak mengetahuinya 

walaupun masih satu kawasan dengan sekolah SD Amarylis yaitu di 

kawasan Cibubur.  

 

c. Wawancara dengan Ibu Ani, TK Miftahul Jannah, Cibubur 

Penulis melakukan wawancara pada tanggal 20 Maret 2017 dengan ibu 

Ani dari TK Miftahul Jannah, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu 

Ani, menurutnya TK Miftahul Jannah memiliki dua jenis wisata yaitu 

wisata untuk edukasi atau biasa yang disebut dengan kunjungan dan wisata 

untuk hiburan. Untuk wisata edukasi diadakan dalam kurun waktu satu 

tahun sekali dan tidak melibatkan orang tua sedangkan untuk wisata 

hiburan dilakukan dalam kurun waktu dua tahun sekali dan melibatkan 

orang tua. Wisata edukasi dilakukan guna menambah pengetahuan pada 

anak sedangkan untuk wisata hiburan dilakukan untuk penyegaran saja. 

Faktor yang menjadi pertimbangan guru-guru dalam memilih tempat 
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edukasi adalah jarak, fasilitas, tingkat keamanan untuk anak, dan biaya. 

Jarak yang dipertimbangkan dalam memilih tempat wisata edukatif atau 

kunjungan  adalah jarak yang terdekat dengan sekolah, sedangkan untuk 

wisata hiburan memilih tempat yang lebih jauh, hal ini berdasarkan 

pertimbangan dengan orang tua murid.  

 

Gambar 3.3. Foto dengan Ibu Ani, TK Miftahul Jannah 

(Sumber: Dok. Penulis, 2017) 

Untuk wisata peternakan sapi di Jakarta ibu Ani tidak 

mengetahuinya, namun ia mengetahui tempat wisata peternakan diluar 

Jakarta yaitu meliputi wilayah Depok dan Bogor. Di daerah Depok tempat 

wisata peternakan bernama D’Kandang dan yang berada di daerah 

Ciseeng, Bogor bernama Pelita Desa. Untuk informasi tempat wisata Ibu 

Ani mengetahuinya dari teman sesama profesi dan dari internet berupa 

media sosial Facebook, Instagram dan website. 
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Untuk tempat wisata peternakan sapi Agrowisata Cibugary ibu Ani 

tidak mengetahuinya walaupun dilihat dari jarak TK Miftahul Jannah yang 

relatif dekat karena masih di dalam kawasan Cibubur.  

d. Wawancara dengan Ibu Nurul, SD Ananda Islamic School, Kalideres 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 21 Maret 2017 

dengan ibu Nurul selaku guru SD Ananda Islamic School, sekolah 

mengadakan kunjungan wisata berdasarkan program dari sekolah yang 

disebut dengan outing, diadakan dalam kurun waktu dua kali dalam 

setahun dan diselenggarakan setiap semester. Jenis wisata yang dipilih 

adalah wisata edukasi dan outbound hal ini dilakukan agar anak-anak 

mendapatkan materi pelajaran yang belum pernah diajarkan di dalam kelas 

dan juga agar dapat lebih mengenal dunia luar dan mengalami proses 

belajar yang menyenangkan. Pemilihan tempat wisata berdasarkan faktor 

fasilitas, jarak dan biaya. Faktor fasilitas sangat dipertimbangkan agar 

anak-anak nyaman belajar di tempat tersebut dan juga keramahan 

pemandu wisata, agar kegiatan edukasi dapat berjalan dengan baik. Untuk 

area wisata melingkupi wilayah jabodetabek. Untuk mencari tempat-

tempat wisata Ibu Nurul biasanya mencari di internet dan berdasarkan  

referensi teman. 
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Gambar 3.4. Foto Ibu Nurul, SD Ananda Islamic School 

(Sumber: Dok. Penulis, 2017) 

 

  Ibu Nurul tidak mengetahui tempat wisata peternakan di daerah 

Jakarta namun mengetahui dan pernah mengunjungi tempat wisata 

peternakan yang terletak di daerah sekitar Jakarta. Tempat wisata 

peternakan di sekitar Jakarta yang pernah dikunjungi adalah D’Kandang 

yang terletak di wilayah Depok. Informasi mengenai tempat wisata 

tersebut ia ketahui melalui temannya. Faktor memilih D’Kandang sama 

seperti faktor pemilihan tempat wisata yang lainnya. Untuk Agrowisata 

Cibugary Ibu Nurul tidak pernah mendengarnya dan tidak mengetahuinya. 

e. Wawancara dengan ibu Desi, SD Muslimat Kalideres 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Desi selaku guru dari SD 

Muslimat  yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2017 mengatakan bahwa 

kegiatan wisata yang ada di sekolah dilakukan dalam rentang waktu 2 
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tahun sekali dalam rangka kenaikan kelas. Jenis wisata yang dipilih adalah 

wisata yang mengandung unsur pendidikan atau wisata edukasi dan wisata 

yang di khususkan untuk anak-anak bermain. Wisata edukasi dilakukan 

untuk merefleksikan apa yang telah siswanya pelajari selama di kelas dan 

melihat objeknya secara langsung. Untuk faktor pemilihan wisata 

berdasarkan faktor jarak, fasilitas tempat wisata, dana, dan keefektifan 

waktu dalam perjalanan. Untuk pemilihan jarak yang paling jauh hanya 

mencakup wilayah Bandung. Menurut Ibu Desi ia belum mengetahui 

wisata peternakan baik yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Ia pun tidak 

mengetahui Agrowisata Cibugary.  

f. Wawancara dengan Ibu Tri, TK Samaria Tomang 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2017 

dengan Ibu Tri selaku kepala sekolah dari TK Samaria, mengatakan bahwa 

sekolah mengadakan kunjungan wisata dalam kurun waktu satu tahun 

sekali karena mengacu pada program sekolah. Menurutnya sekolah 

melakukan kunjungan wisata untuk melihat dan menerapkan secara 

langsung materi yang telah diajarkan di kelas. Pemilihan tempat wisata 

dipertimbangkan berdasarkan tema yang ada setiap tahunnya. Jenis wisata 

yang dipilih adalah wisata edukatif. Menurutnya ia mengetahui tempat-

tempat wisata dari internet dan brosur dari pihak tempat wisata yang 

mengunjungi. Faktor yang dipertimbangkan dalam memilih tempat wisata 

adalah jarak, fasilitas, dan biaya. Dari segi jarak, jangkauan jarak yang 

paling jauh adalah daerah Bogor dan yang paling dekat ke daerah Ancol.  
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Gambar 3.5. Foto dengan Ibu Tri, Kepala Sekolah TK Samaria 

(Sumber: Dok. Penulis, 2017) 

Wisata peternakan sapi di Jakarta ibu Tri tidak mengetahuinya, 

namun untuk tempat wisata sejenis ia pernah mengunjungi Eco Park 

walaupun hewan-hewan disana hanya sampling dan tidak banyak. 

Berikutnya adalah Cimory yang terletak di Cisarua Bogor, namun sapi-

sapi yang boleh dikunjungi di sana menurutnya hanya sampling juga, 

wisata edukasi yang diberikan Cimory lebih kepada bagaimana proses 

pengolahan susu menjadi susu kemasan siap minum yang di proses secara 

industrial.Untuk Agrowisata Cibugary ibu Tri tidak mengetahuinya dan 

belum pernah mendengarnya. 

g. Wawancara dengan Bapak Habib, MI At-Tarbiyatuddiniyah Cibubur 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Habib selaku guru MI At-

Tarbiyatuddiniyah yang dilakukan pada tanggal 20 Maret 2017 , sekolah 

mengadakan kunjungan wisata dalam kurun waktu 1 tahun sekali 

berdasarkan program sekolah. Jenis wisata yang dipilih adalah wisata 
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untuk edukasi dan refreshing, pemilihan tempat wisata berdasarkan 

dengan kurikulum pelajaran yang ada di buku sehingga murid-murid 

merefleksikan apa yang telah dipelajari di kelas berdasarkan buku, dan 

dapat merasakan pengalaman juga belajar secara langsung.  Faktor yang 

dipertimbangkan dalam memilih tempat wisata edukatif adalah jarak yang 

tidak terlalu jauh, mengingat fisik anak-anak yang masih belia dan agar 

tidak mengalami kelelahan, lalu kesesuaian dengan materi pembelajaran di 

buku. Informasi mengenai tempat wisata banyak diketahui melalui 

website.  

 

Gambar 3.6. Foto dengan Bapak Habib 

(Sumber: Dok. Penulis, 2017) 

 

 Untuk wisata peternakan sapi di Jakarta Bapak Habib tidak 

mengetahuinya, namun ia mengetahui tempat wisata sejenis di daerah 

Cisarua yaitu Cimori dan di daerah Lembang yaitu Farm House Lembang, 

ia mengetahui tempat tersebut secara langsung karena sering melewati 
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tempat-tempat tersebut namun belum pernah. Untuk Agrowisata Cibugary 

Bapak Habib tidak mengetahuinya meskipun jarak yang terbilang cukup 

dekat dengan sekolah karena masih berada di kawasan Cibubur.  

h. Wawancara dengan Ibu Fitri, TK Aisyiyah Tomang 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fitri selaku kepala sekolah TK 

Aisyiyah Tomang pada tanggal 17 Maret 2017, sekolah mengadakan 

kunjungan dalam kurun waktu satu tahun sekali. Jenis wisata yang sering 

dikunjungi adalah wisata edukatif diluar ruangan atau outbound. Tujuan 

pemilihan tempat wisata ini adalah untuk meberikan pengalaman yang 

berkesan untuk anak. Faktor pemilihan tempat wisata yang utama adalah 

jarak, tempat wisata dipilih berdasarkan jarak yang paling dekat karena 

mempertimbangkan fisik anak yang masih berusia dini agar tidak 

kelelahan, berikutnya adalah fasilitas untuk murid-muridnya agar 

memberikan pengalaman yang berkesan. Wisata khusus untuk peternakan 

di Jakarta Ibu Fitri tidak mengetahuinya, namun ia mengetahui wisata 

diluar Jakarta namun tidak hanya terfokus pada peternakan karena fasilitas 

yang  diberikan cukup beragam dan didalamnya juga terdapat peternakan 

hewan-hewan. Tempat wisata tersebut bernama Pasir Mukti yang terletak 

di daerah Bogor.  
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Gambar 3.7. Foto dengan Ibu Fitri, Kepala Sekolah TK Aisyiyah Tomang 

(Sumber: Dok. Penulis, 2017) 

Untuk tempat wisata Ibu Fitri mengetahuinya dari internet dan juga 

mendapat undangan langsung dari tempat wisatanya baik berupa email 

ataupun pihak dari tempat wisata yang datang untuk melakukan promosi.  

Untuk Agrowisata Cibugary Ibu Fitri tidak mengetahuinya walaupun ia 

sering melakukan kunjungan di daerah Cibubur. 

i. Wawancara dengan Ibu Novriza, MIN 12 Cibubur 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Novriza selaku 

guru dari MIN 12 pada tanggal pada tanggal 20 Maret 2017, sekolah 

mengadakan kunjungan dalam kurun waktu satu tahun sekali karena 

berdasarkan program pembelajaran sekolah. Jenis wisata yang dikunjungi 

adalah tempat wisata yang memiliki muatan edukatif dan juga tempat 

wisata untuk bermain. Untuk tempat wisata biasanya pihak sekolah 

mengetahui dari internet atau ada pihak tempat wisata yang datang untuk 
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melakukan promosi secara langsung.  Faktor pemilihan dalam tempat 

wisata diantara adalah jarak, biaya dan kesepakatan dengan pihak komite 

sekolah.  Mengenai informasi tempat wisata Ibu Novriza mengetahuinya 

dari internet, dari pihak tempat wisata yang mengadakan promosi langsung 

ke sekolah, dan dari mulut ke mulut. 

 

Gambar 3.8. Foto dengan Ibu Novriza dan Bapak Taufik, MIN 12 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 

Untuk wisata peternakan sapi di Jakarta ibu Novriza tidak 

mengetahuinya ia hanya mengetahui untuk wisata pertanian. Mengenai 

Agrowisata Cibugary ibu Novriza ia mengetahuinya namun bukan nama 

Agrowisata Cibugary yang diketahui melainkan kadang sapi perah. Ibu 

Novriza mengetahui keberadaan Agrowisata Cibugary dari temannya dan 

hanya mengetahui saja namun belum pernah berkunjung ke sana.  
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j. Wawancara dengan Ibu Roslita, SDN 05 Kalideres 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Roslita pada tanggal 17 maret 

2017 selaku guru SDN 05, sekolah biasa mengadakan kunjungan dalam 

kurun waktu satu tahun dua kali, yang pertama karena program sekaolah 

dan yang kedua dalam rangka kelulusan. Jenis tempat wisata untuk 

edukatif dan hiburan bagi murid-muridnya. Wisata edukatif dilakukan 

untuk mengenalkan kepada murid tentang dunia luar dan agar murid–

murid mengalami suasana belajar yang berbeda dari ruangan kelas. Faktor 

pemilihan tempat wisata berdasarkan dengan kurikulum yang sedang 

diajarkan di kelas, dan juga jarak sangat dipertimbangkan karena 

mempertimbangkan fisik murid-muridnya, menurutnya jarak wisata yang 

paling jauh yang telah dilakukan hanya melingkupi daerah Jawa Barat 

saja.   

 

Gambar 3.9. Foto dengan Ibu Roslita, SDN 05 Kalideres 

(Sumber: Dok. Penulis, 2017) 
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Mengenai wisata peternakan di Jakarta Ibu Roslita tidak 

mengetahuinya, namun ia mengetahui tempat wisata peternakan sapi  

Cimory yang terletak di daerah Cisarua Bogor. Wisata edukasi yang telah 

dilakukan di sana adalah mengunjungi kandang sapi, melihat proses mulai 

dari memerah sapi, lalu pengolahan susu secara industrial sampai proses 

pengemasan susu agar siap minum melalui video yang diputar di ruangan 

edukasi. Sekolah biasa mengetahui tempat wisata dari brosur, teman-

teman guru dan juga dari internet. Mengenai keberadaan Agrowisata 

Cibugary Ibu Roslita tidak mengetahuinya. 

k. Wawancara dengan Ibu Erni, SD Sumbangsih Grogol 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan ibu Erni 

selaku guru SD Sumbangsih pada tanggal 22 Maret 2017, sekolah 

memiliki kegiatan wisata atau yang biasa disebut dengan field trip yang 

diadakan dalam kurun waktu satu tahun sekali. Jenis wisata yang dipilih 

adalah wisata yang menyangkut nilai kognitif dan psikomotorik, hal ini 

dilakukan guna menggali potensi anak, melatih kemandirian anak dan 

mengenalkan anak pada dunia luar. Faktor yang menjadi pertimbangan 

adalah fasilitas dan suasana tempat agar proses edukasi berjalan dengan 

baik dan juga memberikan pengalaman yang berkesan. Berikutnya adalah 

jarak karena mempertimbangkan kondisi fisik murid-muridnya agar tidak 

kelelahan. Untuk jarak yang paling jauh meliputi wilayah Bandung. 

Mengenai infromasi tempat wisata biasnya didapatkan dari rekomendasi 

teman dan juga internet berupa website.  
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Gambar 3.10. Foto dengan Ibu Erni, SD Sumbangsih Grogol 

(Sumber: Dokumentasi penulis, 2017) 

Menurut ibu Erni, ia tidak mengetahui wisata peternakan sapi di Jakarta 

namun ia pernah mengunjungi tempat wisata peternakan sapi di Cimory. 

Berikutnya untuk tempat wisata peternakan ia juga mengetahui tempat 

wisata peternakan dan outbound di daerah Ciseeng yang bernama Pelita 

Desa namun belum pernah berkunjung ke sana, ia mengetahui tempat 

tersebut dari rekan sejawat. Mengenai Agrowisata Cibugary ibu Erni 

belum pernah mengetahuinya. 

l. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil wawancara dengan sepuluh guru Sekolah Dasar dan TK,  

yang berada di dekat dengan Agrowisata Cibugary yaitu Cibubur dan 

wilayah Jakarta lainnya, Agrowisata Cibugary tidak kurang dikenal hal ini 

terbukti dari sembilan dari sepuluh guru yang tidak mengetahuinya, dan 
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hanya satu guru saja yaitu ibu Novriza dari SD MIN 12 yang terletak di 

daerah Cibubur. Ia tahu tentang keberadaan  Agrowisata Cibugary  namun 

ia tidak mengetahui bahwa namanya adalah Agrowisata Cibugary yang ia 

tahu namanya adalah kandang sapi perah.  

Terkait dengan faktor pemilihan tempat wisata, guru-guru biasanya 

berkunjung ke tempat wisata edukasi dalam rangka memberikan 

pengetahuan kepada muridnya secara langsung dan memperkenalkan 

muridnya kepada dunia luar. Berikutnya hal-hal yang menjadi 

pertimbangan adalah kenyamanan tempat lokasi, keamanan bagi siswa-

siswinya dan juga faktor jarak yang cukup dekat karena 

mempertimbangkan fisik anak-anak agar tidak kelelahan dalam perjalanan 

dan biaya yang terjangkau. 

Terkait dengan media yang sering dijumpai, dalam mencari tahu tempat 

promosi biasanya guru-guru mencarinya melalui website, mendapat 

undangan langsung dari tempat wisata baik berupa email, melalui promosi 

yang dilakukan tempat wisata langsung ke sekolah dan juga dari mulut ke 

mulut. 

3.1.2. Observasi Tempat Wisata 

Menurut Yusuf (2014) observai terbagi menjadi dua jenis yang pertama yaitu 

Participant observer, suatu kondisi di mana pengamat melakukan pengamatan 

secara langsung di lokasi atau tempat yang diteliti. Pengamat bisa bersifat anonim 

dalam arti tidak diketahui oleh pemilik tempat bahwa keberadaannya sebagai 
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peneliti dan hanya melakukan pengamatan saja, atau dapat juga berperan aktif 

dalam melakukan aktivitas yang ada di tempat. Kedua adalah Non-Participant 

observer, suatu kondisi di mana pengamat tidak terlibat secara langsung untuk 

melakukan observasi, namun mengirimkan orang untuk mewakili dirinya dalam 

melakukan observasi (hlm. 384). 

Pada penilitan ini jenis observasi yang penulis lakukan adalah observasi 

participant observer, karena penulis melakukan observasi langsung ke tempat. 

Berdasarkan hasil observasi langsung penulis ke tempat Agrowisata Cibugary, 

berikut adalah lokas di wilayah Agrowisata Cibugary: 

 

 

Gambar 3.11. Saung 1 

(Sumber: Dok. Penulis, 2017) 

Foto di atas adalah saung – saung yang digunakan untuk acara pembukaan dan 

sebagai tempat menunggu pengunjung sebelum memulai acara edukasi peternakan 
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dunia sapi perah. Di sini pengunjung yang datang akan diberi welcome drink 

berupa susu murni segar. 

 

 

 

Gambar 3.12. Saung 2 

(Sumber: Dok. Penulis, 2017) 
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Gambar 3.13. Saung 3 

(Sumber: Dok. Penulis, 2017) 

 

Gambar 3.14. Saung 4 

(Sumber: Dok. Penulis, 2017) 
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Foto pada gambar diatas adalah saung-saung yang digunakan untuk pemberian 

materi pengenalan dunia peternakan sapi perah. Disini materi awal  tentang 

pengenalan dunia sapi perah diberikan. 

 

 

Gambar 3.15. Kandang sapi perah 

(Sumber: Dok. Penulis, 2017) 

Pada gambar di atas adalah kandang sapi perah yang biasa dikunjungi. Disini 

pengunjung dapat berinterksi langsung dengan sapi mulai dari memberi makan 

hingga memerah susu sapi. 

Berikutnya penulis mendapatkan brosur Agrowisata Cibugary, menurut 

Bapak Rahmat brosur biasanya dibagikan kepada pengunjung setelah melakukan 

kunjungan. Berikut adalah brosur yang penulis dapatkan dari hasil observasi: 
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Gambar 3.16. Brosur Agrowisata Cibugary 

(Sumber: Dok. Penulis, 2017) 

3.1.3. Dokumen 

Menurut Yusuf (2014) dokumen merupakan bukti-bukti atas kejadian yang telah 

berlalu dan terkait dengan informasi yang diinginkan, bersumber dari peristiwa, 

orang, kelompok, ataupun dari kejadian dalam situasi sosial. Dokumen dapat  

berupa artefak, teks tertulis, gambar dan foto (hlm. 386). Berikut adalah hasil 

dokumentasi yang penulis dapatkan berkaitan dengan kegitan pengunjung: 
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Gambar 3.17. Acara welcome drink 

(Sumber: Dokumentasi Agrowisata Cibugary) 

 

Gambar 3.18. Materi edukasi  
(Sumber: Dokumentasi Agrowisata Cibugary) 
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Gambar 3.19. Kegiatan memerah susu sapi 

(Sumber: Dokumentasi Agrowisata Cibugary) 
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Gambar 3.20. Kegiatan pengolahan susu sapi 

(Sumber: Dokumentasi Agrowisata Cibugary) 

 

Gambar 3.21. Acara penutupan dengan pembagian bingkisan 

(Sumber: Dokumentasi Agrowisata Cibugary) 
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Berikut adalah dokumentasi penulis mengenai media digital yang digunakan oleh 

Agrowisata Cibugary: 

 

Gambar 3.22. Facebook Agrowisata Cibugary 

(Sumber: Dok. Penulis, 2017) 

 

Gambar 3.23. Website Agrowisata Cibugary 

(Sumber: Dok. Penulis, 2017) 
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Gambar 3.24. Instagram Agrowisata Cibugary 
(Sumber: Dok. Penulis, 2017) 

 

 

Gambar 3.25. Denah Agrowisata Cibugary 
(Sumber: Dok. Penulis, 2017) 
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3.1.4. Publikasi 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Agrowisata Cibugary yaitu bapak 

Rachmat Abaghory, Agrowisata Cibugary telah banyak dipublikasikan di televisi 

nasional, radio, dan majalah. Untuk televisi menurutnya hampir diseluruh stasiun 

televisi Indonesia, dan yang terakhir diliput oleh acara fokus sore di Indosiar. 

Untuk majalah sudah dipublikasikan di majalah Agrina, majalah Gontor, dan 

majalah Persapian Indonesia. 

3.2. Pengamatan Target Khalayak 

Agar kegiatan promosi dapat berjalan efektif dan efisien pada tahap ini penulis 

melakukan pengamatan aktivitas yang dilakukan target khalayak agar  penulis 

dapat mengetahui pola perilaku khayalak terhadap penggunaan media dalam 

kesehariannya. Penulis melakukan pengamatan terhadap 3 orang guru khususnya 

kepala sekolah dengan rentang usia 45 – 50 tahun. 

3.2.1. Hasil Pengamatan 

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah penulis lakukan ketiga sampel target 

memiliki kesamaan dalam pola aktivitasnya. Pada hari kerja, di pagi hari target 

bangun tidur lalu melakukan sedikit pekerjaan rumah, lalu melakukan persiapan 

dan pergi ke sekolah media yang terpapar pertama kali adalah televisi untuk 

menonton berita. Setelah itu target berangkat kesekolah diantar oleh suaminya 

dengan menggunakan mobil, media yang terpapar adalah radio dengan siaran lagu 

dan berita. Berikutnya media luar ruang seperti billboard dan spanduk.Target juga 

menggunakan smartphone namun hanya untuk chatting saja dan tidak 

menggunakan sosial media. 
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 Target menghabiskan waktu di sekolah kurang lebih sebanyak sembilan 

jam. Di sekolah terdapat media-media yang dikonsumsi terletak di luar dan di 

dalam kelas, diluar berupa mading dan di ruangan kelas berupa kalender, 

komputer dan tumbler yang ada di mejanya. Penggunaan komputer untuk 

melakukan pekerjaannya dan mengecek email yang masuk. Target juga 

menggunakan smartphone pada saat diruangan namun hanya untuk chatting saja. 

Berikutnya target khalayak juga berinterksi dengan guru-guru lainnya sehingga 

disini terjadi pertukaran informasi yang disebarkan melalui mulut ke mulut. Pada 

siang hari biasanya target mencari makan siang di luar sekolah dan di luar target 

terpapar oleh media luar ruang berupa spanduk. 

 Pada sore hari biasanya target sudah bersiap-siap untuk pulang dan 

melakukan pengecekan kembali email-email yang masuk, lalu setelah itu 

menunggu jemputan dari suami agar dapat pulang bersama suami dan juga anak-

anak mereka yang masih sekolah. Target juga di perjalanan mencari makan untuk 

makan malam di tempat makan, sehingga terpapar lagi oleh media-media luar 

ruang seperti spanduk dan billboard. Sesampainya di rumah target beristirahat dan 

menonton acara hiburan umumnya target menonton acara yang humoris. 

 Pada hari libur target audiens banyak menghabiskan waktu  dirumah 

bersama dengan keluarga menonton acara hiburan di televisi baik acara yang 

anak-anak mereka tonton atau acara kesukaan mereka. Target juga melakukan 

perkerjaan ibu rumah tangga dan selain itu juga mengajak anak-anaknya bermain 

di luar biasanya di mall untuk mengajak makan siang dan melakukan belanja 

bulanan. Ketika pergi keluar rumah media yang dikonsumsi hampir sama yaitu 
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radio dan media luar ruang berupa billboard dan spanduk, namun media-media 

luar ruang tersebut tak cukup menarik perhatian target khalayak. 

 

3.3. Profil Agrowisata Cibugary 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmat, Agrowisata Cibugary 

adalah wisata edukatif mengenai dunia peternakan sapi perah di Jakarta, terletak 

di daerah Pondok Ranggon Cibubur, Jakarta Timur. Wisata ini merupakan wisata 

on farm yang berarti wisata yang dilakukan  langsung di tempat peternakan 

sehingga pengunjung dapat mengetahui realitas tempat peternakan secara 

langsung, wisata ini memiliki luas sebesar 2000 m2. Sebelum mendirikan 

Agrowisata Cibugary, Keluarga Bapak Rahmat memiliki tempat peternakan sapi 

perah yang berada di daerah Kuningan Timur dan Cibubur pada tahun 80an, 

menurutnya daerah tersebut merupakan pusat penghasil susu terbesar di Jakarta 

pada saat itu dan memiliki julukan kantong susu Jakarta. Di daerah tersebut 

terdapat sekitar 3000 ekor sapi. Pada tahun 90an peternakan sapi perah di Jakarta 

menurun jumlahnya karena faktor ekonomi, lalu direlokasi ke daerah Pondok 

Ranggon. Jumlah sapi yang ada pun berkurang menjadi sekitar 1200 ekor dengan 

jumlah peternak yang hanya 30 orang.  

Seiring berjalannya waktu tempat peternakan sapi miliki Bapak Rahmat 

mengundang minat guru-guru dari sekolah untuk berkunjung dan hal ini membuat 

Bapak Rachmat memutuskan untuk membukanya menjadi tempat wisata berbasis 

peternakan, lalu didirikanlah tempat wisata peternakan sapi perah dengan nama 

Agrowisata Cibugary pada tahun 1996, kata Cibugary diperoleh dari kata Cibubur 
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Garden Dairy. Selain sebagai tempat wisata Agrowisata Cibugary juga 

memproduksi hasil susu olahan dalam bentuk kemasan. 

 Agrowisata Cibugary didirikan dengan tujuan agar masyarakat gemar 

mengkonsumsi secangkir susu murni menuju Indonesia putih yang sehat, kuat dan 

cerdas dimasa yang akan datang dan ingin mengajak generasi muda kepada alam 

agar gemar mengkonsumsi susu murn karena menurutnya jika masyarakat banyak 

mengkonsumsi susu murni maka peternakan sapi perah di Indonesia semakin 

bergairah, dan untuk menginspirasi generasi muda untuk berpikir kreatif untuk 

membuka usaha sapi perah. Hal ini sesuai dengan visi misi dari Agrowisata 

Cibugary,  yaitu: 

• Visi: Melestarikan budaya peternak sapi perah di Jakarta dan menumbuh 

kembangkan usaha ternak sapi perah rakyat Indonesia. 

• Misi: Membangun dan menanamkan masyarakat generasi muda untuk 

gemar mengkonsumsi susu murni setiap hari. 

Kegiatan wisata yang dilakukan di Agrowisata Cibugary meliputi kegiatan wisata 

edukatif mengenai dunia peternakan sapi perah. Kegiatan wisata dibuka seminggu 

tiga kali dan tidak bisa setiap hari, hal ini dilakukan karena melihat kondisi tempat 

wisata yang juga merupakan tempat peternakan, dan menjaga agar sapi-sapi yang 

ada tidak mengalami stress sehingga produksi susu sapi berjalan dengan baik. 

Kegiatan yang dilakukan di Agrowisata Cibugary mulai dari pemberian welcome 

drink berupa susu sapi murni untuk menyambut pengunjung yang datang, lalu 

pemberian materi tentang dunia peternakan sapi perah, seperti jenis-jenis sapi, 

setelah itu berkunjung ke kandang sapi untuk berinteraksi dengan sapi, mulai dari 
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memberi pakan sapi hingga memerah susu sapi, lalu mengolah susu sapi. Rata-

rata pengunjung berasal dari Sekolah Dasar dan TK. Bukan hanya anak-anak dari 

sekolah yang dapat berkunjung ke sini namun orang dewasa dan masyarakat 

umum juga dapat berkunjung. Untuk pemberian materi bagi pengunjung yang 

sudah dewasa biasanya mengenai peluang agro bisnis dan marketing mengenai 

peternakan sapi perah.  

 Menurut Bapak Rahmat, kini mulai banyak dibuka tempat wisata 

peternakan, walaupun untuk hewan-hewan ternaknya hanya sampling saja yaitu 

hanya beberapa hewan yang dipelihara di kandang untuk dikunjungi. Berbeda 

dengan Agrowisata Cibugary yang memang berbasis peternakan sapi perah. 

Agrowisata Cibugary memiliki hal-hal yang ingin digapai dalam lima tahun 

kedepan diantaranya seperti penambahan  fasilitas seperti penambahan hewan-

hewan ternak dan area untuk outbound hal ini dikarenakan banyaknya permintaan 

dari guru-guru yang datang berkunjung karena menurut mereka agar murid-

muridnya dapat lebih bermain setelah melakukan program edukasi mengenai 

dunia peternakan sapi perah, maka hal ini menjadi perhatian Bagi Pak Rahmat 

selaku pemilik Agrowisata Cibugary dan mencoba untuk mewujudkannya demi 

memberikan kepuasan bagi pengunjung. Berikutnya adalah penambahan fasilitas 

berupa gedung untuk edukasi agar proses edukasi lebih berjalan dengan nyaman 

dan dapat menampung banyak pengunjung, lalu penambahan kafe di tempat 

wisata. Hal lain yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan adalah tercapainya 

target 1000 pengunjung dalam satu bulan, karena hingga saat ini pengunjung yang 

datang hanya berkisar sekitar 400 orang dalam satu bulan. 
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3.3.1. Analisis SWOT 

Strength: 

• Program edukasi mengenai dunia sapi perah lebih lengkap dibanding 

dengan pesaing, 

• Tempat wisata bukan sampling yang hanya menghadirkan beberapa ekor 

sapi saja, melainkan tempat wisata yang berbasis peternakan sehingga 

anak-anak dapat merasakan pengalaman langsung dari dunia peternakan 

sapi perah.  

• Terdapat materi edukasi mengenai bisnis seputar Agrowisata untuk 

dewasa. 

Weakness: 

• Karena hanya terdapat sapi sebagai objek wisata sehingga kurang 

beragam, dan anak-anak kurang bisa bermain di wilayah Agrowisata 

Cibugary. 

Opportunity: 

• Merupakan tempat wisata berbasis peternakan sapi perah satu-satunya di 

Jakarta.  

Threat: 

• Mulai banyaknya dibuka tempat wisata sejenis 

 

3.3.2. Kompetitor 

Penulis melalukan riset terhadap kompetitor dan Agrowisata Cibugary sendiri 

untuk memperoleh informasi mengenai keunggulan dari masing-masing tempat 
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wisata. Berikut adalah data perbandingan antara Agrowisata Cibugary dengan 

kompetitornya: 

Tabel 3.1. Perbandingan dengan kompetitor 

 

Dapat dilihat dari tabel perbandingan kompetitor di atas, bahwa tempat wisata 

peternakan pesaing Agrowisata Cibugary memiliki fasilitas yang lebih banyak 

dibanding dengan Agrowisata Cibugary yang hanya memiliki satu objek wisata, 
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namun Agrowisata Cibugary memiliki keunggulan mengenai program edukasi 

mengenai sapi perah dibanding dengan kompetitornya.  

3.4. Metodologi Perancangan 

Metode perancangan berfungsi sebagai acuan dan langkah yang akaan ditempuh 

penulis dalam melaksanakan tahapan dalam pengerjaan hingga selesai. Menurut 

Landa (2010) terdapat lima fase dalam mendesain untuk promosi: 

1. Orientasi 

Tahap yang pertama yaitu orientasi dimana penulis melihat permasalahan 

yang ada di lapangan. 

Penulis melakukan pengumpulan data melalui metode wawancara, 

observasi dan studi pustaka. 

2. Analisis 

Penulis melakukan pengumpulan data melalui metode wawancara, 

observasi dan studi pustaka 

3. Konsep 

Penulis akan mengolah data yang penulis dapatkan sehingga dapat 

dikembangkan lagi lebih lanjut untuk menemukan hal-hal baru yang dapat 

digunakan dalam proses perancangan karya. 

4. Desain 

Pada tahap ini penulis melakukan proses desain terhadap konsep yang 

telah ditentukan. Pada proses ini penulis akan melakukan pemecahan 

masalah yang ditemukan pada saat riset 
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5. Implementasi 

Setelah desain dirancang penulis melakukan impelementasi desain  

(hlm. 332).  
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