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Abstrak 

Beberapa waktu terakhir wisata heritage sedang diminati oleh masyarakat. Akibat ketertarikan 
masyarakat pada wisata heritage, banyak kawasan bersejarah ataupun bangunan cagar budaya 
yang dipugar agar menjadi daya tarik pariwisata. Beragamnya alasan masyarakat mengunjungi 
suatu kawasan bersejarah berpengaruh pada pengetahuan akan bangunan cagar budaya. Apakah 
alasan tersebut mempengaruhi pengetahuan atau malah dipengaruhi oleh pengetahuan bangunan 
cagar budaya? Tujuan dari penelitian ini adalahuntuk menelaah pengaruh pengetahuan bangunan 
cagar budaya masyarakat terhadap minat mengunjungi suatu kawasan bersejarah. Dengan melihat 
persepsi pengetahuan masyarakat akan bangunan cagar budaya, maka bisa ditarik kesimpulan 
apakah pengetahuan tersebut mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam melakukan wisata 
heritage. 

Kata-kunci : wisata heritage, pengetahuan, bangunan cagar budaya, keikutsertaan 
 
 
Pendahuluan 

Perkembangan pariwisata terbilang cukup 
signifikan dalam abad ini. Kebutuhan akan 
rekreasi yang semakin tinggi menjadikan 
pariwisata sebagai sebuah sektor yang menjan-
jikan. Setiap kota bergerak cepat dalam 
mengembangkan sektor pariwisata. Pariwisata 
yang dikembangkan pun tidak hanya meliputi 
pariwisata berbasis alam, melainkan juga 
pariwisata berbasis heritage atau sejarah 
(Pendit, 1994).  

Wisata heritage merupakan wisata yang 
memanfaatkan warisan dan peninggalan sejarah 
sebagai daya tarik wisata (Inskeep, 1991). 
Wisata heritage sendiri sudah cukup digemari 
dan dilakukan oleh masyarakat Indonesia (Amor, 
2015). Kegemaran ini dilatar belakangi adanya 
kecenderungan wisatawan untuk mencari hal 
yang unik dan autentik dari suatu kebudayaan. 
(Ardika,2015). Pemerintah pun melakukan 

beberapa hal dalam mendukung wisata heritage. 
Salah satunya dengan menjaga keutuhan 
bangunan cagar budaya. Upaya yang dilakukan 
pemerintah meliputi tindakan-tindakan preventif, 
represif maupun kuratif (Widiastuti, 2014). 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat latar 
belakang minat masyarakat umum dalam wisata 
heritage, serta pengetahuan mereka dalam 
mengenal bangunan cagar budaya sebagai 
elemen wisata heritage. Harapan penelitian ini 
di masa depan dapat menjadi dasar pemahaman 
untuk penelitian lanjutan dalam bidang 
bangunan cagar budaya, khususnya sebagai 
wisata heritage, serta dapat membantu 
pengembangan bangunan cagar budaya yang 
didasarkan dari minat masyarakat. 
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Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
kualitatif (Creswell, 2007) yang bersifat 
eksploratif dan eksplanatori. Sifat-sifat peneli-
tian tersebut digunakan untuk memisahkan 
masyarakat yang pernah melakukan wisata 
heritage dengan yang belum pernah, meng-
identifikasi minat serta pengetahuan masya-
rakat terhadap bangunan cagar budaya. 
Selanjutnya, kualitatif eksplanatori digunakan 
untuk menjelaskan hubungan antara minat 
masyarakat akan wisata heritage terhadap 
pengetahuan masyarakat mengenai bangunan 
cagar budaya. 

Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner 
yang disebarkan secara daring. Pertanyaan 
yang diberikan adalah tentang motivasi 
melakukan wisata heritage serta pengetahuan 
terhadap cagar bangunan dalam pertanyaan 
terbuka (open-endedquestion). 

Dari 152 hasil kuesioner yang didapat, 110 
responden pernah melakukan wisata heritage 
(72,7%), sedangkan 42 dari mereka belum 
pernah melakukan wisata heritage (27,3%). 
Responden terdiri dari 70 orang berkelamin 
perempuan (46,1%) dan 82 berkelamin laki-laki 
(53,9%). Rentang umur yang paling banyak 
adalah antara 21-30 tahun yaitu berjumlah 122 
(79,2%), berikutnya 10-20 tahun dengan 
jumlah 14 (9,1%), lalu 41-50 tahun yang 
berjumlah 8 (5,2%), yang terakhir rentang 
umur 31-40 tahun dan 50 tahun keatas yang 
berjumlah masing-masing 5 responden (3,2%).  

Selanjutnya responden diminta untuk menjelas-
kan motivasi dalamwisata heritage. Dari 
jawaban responden didapat data berbagai 
faktor motivasi dalam melakukan wisata 
heritage. Kemudian responden diminta untuk 
mendeskripsikan pengetahuan akan bangunan 
cagar budaya. Keduanya didapatkan melalui 
pertanyaan terbuka sehingga responden dapat 
menjawab sesuai dengan apa yang mereka 
rasakan dan pikirkan. 

 

Metode Analisis Data 

Metode analisis data menggunakan pendekatan 
grounded-theory (Creswell, 2007). Pendekatan 
ini melibatkan open coding, axial coding, dan 
selective coding. 

Tahap pertama adalah melakukan open coding, 
yaitu menentukan kata kunci untuk setiap 
jawaban responden. Open coding ini diterapkan 
pada pertanyaan seputar motivasi melakukan 
wisata heritage dan pengetahuan tentang 
bangunan cagar budaya. Selanjutnya, kata 
kunci yang serupa akan dikelompokan dan 
membentuk suatu kategori yang lebih luas, 
yang bisa disebut sebagai proses axial coding. 
Tahapan berikutnya yaitu selective coding 
sebagai alat interpretasi menggunakan analisis 
korespondensi. 

Analisis dan Interpretasi 

Dalam penelitian ini, yang dilakukan pertama 
adalah analisis distribusi data keikutsertaan 
responden dalam wisata heritage. Responden 
terbagi menjadi dua kategori yaitu responden 
yang pernah melakukan wisata heritage, dan 
responden yang belum pernah melakukan 
wisata heritage. Open coding mulai dilakukan 
untuk menentukan kata kunci motivasi 
responden dalam  melakukanwisata heritage. 
Berikut contoh menentukan kata kunci dalam 
open coding motivasi responden yang dapat 
dilihat pada Tabel 1. 

Table 1. Contoh identifikasi kata kunci dalam 
opencoding motivasi keikutsertaan masyarakat 

Data Teks Kata kunci 

Objek heritage punya 
keunikan tersendiri, 
keotentikan sendiri, dan 
menariknya lg objek 
heritage bisa tetap exist 
diterjang perkembangan. 
data 

unik 

menarik 

Dekat dengan rumah dekat 

menambah wawasan dan 
mencari alternatif liburan 
selain wisata biasanya 

Menambah wawasan 

Alternatif liburan 
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Tabel 2 adalah contoh dalam menentukan kata 
kunci pada tahap open coding mengenai 
pengetahuan bangunan cagar budaya. Pertanyaan 
yang diberikan kepada responden adalah “apa 
yang anda ketahui tentang bangunan cagar 
budaya?”. 

Table 2. Contoh identifikasi kata kunci dalam open 
coding pengetahuan masyarakat 

 
Langkah berikutnya adalah axial-coding. Pada 
langkah ini, kata kunci yang sudah terbentuk 
dimasukan dalam kategori-kategori. Kategori ini 
bisa mewakili beberapa kata kunci seperti yang 
terlihat pada Tabel 3 dan 4. 

Table 3. Contoh pengelompokan kata kunci dari 
motivasi keikutsertaan masyarakat 

 
Tabel4 menunjukkan contoh pengelompokan kata 
kunci dari tabel pengetahuan responden akan 
bangunan cagar budaya. Kata kunci tersebut 
dikelompokkan berdasarkan kesamaan dalam satu 
kategori. 
 
Table 4. Contoh pengelompokan kata kunci dari 
pengetahuan 

Pada proses selanjutnya adalah analisis 
distribusi. Tujuannya adalah untuk melihat 
presentase masing-masing kategori yang 
dihasilkan. 

Pada Diagram 1faktor yang melatar-belakangi 
minat responden dalam melakukan wisata 
heritage adalah adanya referensi baru (55%), 
ambience (24%),  memori kolektif (11%), 
keinginan relaksasi (6%) dan karena faktor 
eksternal (4%). Kategori referensi baru mewakili 
motivasi responden dalam bidang pengetahuan 
dan pengalaman. Keinginan untuk belajar 
sejarah dan budaya, serta mendapatkan 
pengalaman baru menjadi motivasi yang cukup 
besar bagi responden untuk melakukan wisata 
heritage. 

Motivasi lain yang cukup mendorong adalah 
adanya ambience di kawasan tersebut. 
Responden menjelaskan bahwa untuk mengun-
jungi suatu tempat, mereka memperhatikan 
suasana dari tempat tersebut. Motif lainnya 
adalah memori kolektif. Responden merasakan 
keinginan untuk merasakan atau mengingat 
suasana jaman dahulu saat melakukan wisata 
heritage.  

Responden juga melakukan wisata heritage 
karena keinginan relaksasi. Sedangkan motif lain 
adalah karena adanya  faktor eksternal. Faktor 
eksternal disini  menjelaskan tentang motivasi 
yang tidak berasal dari diri responden. Faktor 
yang disebutkan beragam dari adanya tuntutan 
pekerjaan, hingga karena diajak teman 
melakukan wisata heritage. 

 

Diagram 1. Analisis distribusi alasan responden 
melakukan  wisata heritage 

Data Teks Kata kunci 

Bangunan bersejarah 
yang dilindungi 
pemerintah setempat 

Bangunan bersejarah 

dilindungi 

Artistic artistik 

bangunan cagar budaya 
merupakan bagunan 
warisan budaya yamg 
dilestarikan 

Warisan budaya 

dilestarikan 

kategori Kata kunci 

Faktor eksternal 
Diajak teman 

Tuntutan pekerjaan 

Referensi baru 
Pengetahuan baru 

Pengalaman baru 

kategori Kata kunci 

Nilai Historis dan Budaya 
memiliki nilai sejarah 

Warisan budaya 

Citra bangunan 
Bentuk unik 

Berumur tua 
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Pada Diagram 2 dapat dilihat analisis 
distribusi dalam pengetahuan responden akan 
bangunan cagar budaya berdasarkan kategori 
yang sudah dikelompokkan. 

 

Diagram 2. Analisis distribusi pengetahuan akan 
bangunan cagar budaya 

Depskripsi responden mengenai bangunan 
cagar budaya dikelompokan menjadi empat 
kategori. Kategori yang tercipta yaitu 
bangunan dengan nilai historis dan budaya 
(46%), bangunan dengan perawatan khusus 
(36%), bangunan dengan citra(17%). 

Sebagian besar responden menjelaskan 
pengertian bangunan cagar budaya sebagai 
bangunan yang memiliki nilai sejarah akan 
sebuah kawasan atau negara. Bangunan 
tersebut juga diartikan sebagian responden 
sebagai warisan dari jaman sebelumnya, 
serta merupakan area budaya dalam suatu 
kota atau kawasan. Bangunan cagar budaya 
juga dikategorikan oleh sebagian responden 
sebagai bangunan dengan perawatan khusus. 
Sebagian responden secara rinci menyebut-
kan perlakuan khusus yang diperbolehkan 
dalam menjaga bangunan cagar budaya, 
serta memberikan pemahaman mereka 
tentang pemugaran dan pelestarian bangu-
nan cagar budaya. 

Responden mampu membedakan bangunan 
cagar budaya melalui citranya. Citra 
bangunan ini dideskripsikan sebagai citra 
yang terbentuk dari fasad yang unik, hingga 
usia bangunan yang tua. Sedangkan sebagian 
responden mendeskripsikan bangunan cagar 

budaya sebagai tempat pariwisata edukasi. 
Tafsiran ini muncul karena anggapan res-
ponden bahwa bangunan cagar budaya 
adalah bangunan yang mampu memberikan 
pengetahuan baru. 

Langkah selanjutnya adalah selective coding 
yang di dapatkan melalui analisis kores-
pondensi. Analisis yang dilakukan adalah 
untuk melihat hubungan antara pengetahuan 
akan bangunan cagar budaya sebagai respon 
motivasi masyarakat dalam melakukan wisata 
heritage. 

Pada Diagram 3 dapat dilihat dendogram 
yang merupakan hasil analisis korespondensi 
antara motivasi masyarakat melakukan wisata 
heritage dengan pengetahuan masyarakat 
akan bangunan cagar budaya. Analisis ini 
bertujuan untuk mengetahui pengetahuan 
masyarakat akan bangunan cagar budaya 
mempengaruhi motivasi masyarakat dalam 
melakukan wisata heritage. 

Pengetahuan masyarakan akan bangunan 
cagar budaya diwakilkan oleh 4 kategori yaitu 
bangunan dengan nilai historis dan budaya, 
bangunan dengan perawatan khusus, citra 
bangunan, dan sebagai tempat pariwisata. 
Motivasi melakukan wisata heritage diwakil-
kan oleh 5 kategori yaitu referensi baru, 
keinginan relaksasi, ambience, memori 
kolekyif, dan faktor eksternal. 
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Diagram 3. Dendrogram antara pengetahuan akan 
bangunan cagar budaya dengan motivasi melakukan 
wisata heritage 

Berdasarkan dendrogram di Diagram 3, 
muncul keterkaitan antara pengetahuan 
masyarakat akan bangunan cagar budaya, 
dan motivasi apa yang muncul saat 
melakukan wisata heritage.  

Responden yang memiliki pengetahuan 
bangunan cagar budaya dilihat dari citra 
bangunan, melakukan wisata heritage karena 
faktor eksternal. Dorongan dari luar ini 
dipengaruhi karena adanya ajakan orang lain, 
hingga karena tuntutan pekerjaan atau tugas 
sekolah.  

Pengetahuan responden akan bangunan 
cagar budaya sebagai bangunan yang 
memiliki nilai historis dan budaya memicu 
motivasi dalam melakukan wisata heritage. 
Motivasi yang timbul adalah keinginan untuk 
mendapat pengetahuan dan pengalaman 
baru akan budaya dan sejarah. Hal ini 
menjelaskan bahwa masyarakat yang 
memiliki motivasi akan pengetahuan baru 
suatu budaya dipengaruhi oleh pengetahuan 
akan budaya itu sendiri. Selain itu, referensi 
baru juga memicu keinginan untuk relaksasi.  

Faktor motivasi ambience dipengaruhi oleh 
pengetahuan bangunan cagar budaya sebagai 
bangunan dengan perlakuan khusus. Hal ini 
dipengaruhi bahwa bangunan cagar budaya 
yang dilestarikan memberikan suasana yang 
mampu menarik minat masyarakat dalam 
melakukan wisata heritage. Motivasi lain yang 
dipengaruhi oleh pengetahuan ini adalah 
memori kolektif. Pengetahuan akan bangunan 
cagar budaya sebagai tempat pariwisata 
edukasi ternyata tidak memicu motivasi 
khusus dalam melakukan wisata heritage. 

Kesimpulan 

Dari data yang telah dianalisis, terbagi dua 
kategori responden yaitu kategori yang sudah 
pernah melakukan wisata heritage sebesar 

72,7%, dan kategori yang tidak pernah 
melakukan wisata heritage yaitu sebesar 
27,3%. 

Motivasi masyarakat dalam melakukan wisata 
heritage dapat dibedakan berdasarkan penge-
tahuan masyarakat akan bangunan cagar 
budaya. Hal ini terlihat bahwa tiap penge-
tahuan menghasilkan motivasi yang cukup 
berbeda dalam melakukan wisata heritage. 

Perbedaan dalam motivasi yang dipengaruhi 
oleh pengetahun bangunan cagar budaya 
mampu memberikan penjelasan bahwa tiap-
tiap responden memiliki ketertarikan yang 
berbeda akan wisata heritage. Sehingga 
harapan di masa depan, bahwa aka nada 
penelitian lanjutan yang menjelaskan tentang 
motivasi masyarakat dan harapan kedepan 
dalam melakukan wisata heritage.  
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