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ABSTRAK 

Dirwan Sabennu, 2019. Survei Tingkat Kepuasan Pengunjung di Wisata Gowa Discovery 

Park, Kabupaten Gowa. Skripsi. Jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, 

Universitas Negeri Makassar. Sudirman dan H.Djen Djalal.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat Kepuasan Pengunjung di Wisata Gowa 

Discovery Park Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini adalah Jenis penelitian survei 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung 

objek wisata Pantai Topejawa, dengan mengambil sampel sebanyak 40 responden. Teknik 

pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan kuesioner. Uji validitas instrumen 

menggunakan product moment dan uji reliabilitas menggunakan cronbach alpha. Metode 

analisis data menggunakan regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh 

pembahasan yang telah dikemukakan yaitu tingkat kepuasan pengunjung; sangat puas 

sebanyak 9 orang atau setara dengan 22%, puas sebanyak 10 orang atau setara dengan 

25%, netral sebanyak 12 orang atau setara dengan 25%, dan tidak puas sebanyak 4 orang 

atau setara 10% serta sangat tidak puas sebanyak 5 orang atau setara dengan 13%. Dengan 

demikian diperoleh tingkat kepuasan pengunjung diwisata Gowa Discovery Park masuk 

dalam kategori sedang atau puas dengan rata-rata persentase 47%. 

 

Kata Kunci: Kepuasan Pengunjung 

 

PENDAHULUAN 

Seiring kemajuan zaman minat 

masyarakat akan olahraga rekreasi 

semakin meningkat dikarenakan olahraga 

rekreasi memberikan suatu yang berbeda 

dari olahraga pada umumnya. Olahraga 

rekreasi merupakan kegiatan olahraga 

waktu luang yang dilakukan secara 

sukarela oleh perseorangan, kelompok, 

atau masyarakat seperti olahraga 

masyarakat, olahraga tradisional, oalhraga 

kesehatan, dan olahraga petualang yang 

tumbuh dan berkembang dalam 

masyarakat, selain itu olahraga rekreasi 

juga dapat dikatakan olahraga yang 

dilakukan oleh masyarakat dengan 

kegemaran dan kemampuan yang tumbuh 

dan berkembang sesuai dengan kondisi 

dan nilai budaya masyarakat setempat 

untuk kesehatan, kebugaran dan 

kegembiraan. 



 
 

 
 

Olahraga rekreasi merupakan suatu 

kegiatan bersifat fisik yang dilakukan 

dalam rangka mencari kesenangan 

berekreasi, refreshing baik secara individu 

maupun kelompok misalnya bersama 

dengan keluarga, rekan kerja, teman dan 

lain-lain. Secara umum rekreasi dapat 

dibedakan dalam dua golongan besar, 

yaitu rekreasi pada tempat tertutup (indoor 

recreation) dan rekreasi di alam terbuka 

(outdoor recreation). Olahraga rekreasi 

adalah pendidikan jasmani dan olahraga 

yang dilakukan sebagai proses pendidikan 

yang teratur dan berkelanjutan untuk 

memperoleh pengetahuan, kepribadian, 

keterampilan, kesehatan, dan kebugaran 

jasmani.  

Rekreasi adalah aktifitas yang 

dilakukan pada waktu senggang atau 

lapang yang bertujuan untuk membentuk, 

meningkatkan kembali kesegaran fisik, 

mental, pikiran, dan daya rekreasi (baik 

secara individu maupun secara kelompok) 

yang hilang akibat aktifitas rutin sehari-

hari dengan jalan mencari kesenangan, 

hiburan, kesibukan yang berbeda, 

memberikan kepuasan dan kegembiraan 

yang ditujukan bagi kepuasan lahir dan 

batin manusia. Kegiatan olahraga rekreasi 

tidak lepas dari fasilitas dan pelayanan 

(sarana dan prasarana) yang digunakan 

untuk menunjang kegiatan itu sendiri. 

Semakin baik tingkat pelayanan dan 

fasilitas yang ada akan membuat objek 

wisata tersebut semakin banyak dikunjungi 

oleh wisatawan/pengunjung. 

Perkembangan dunia wisata 

diharapkan akan berdampak pada 

peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, 

hal ini perlu didukung dengan 

tersedianya fasilitas-fasilitas umum 

pendukung industri pariwisata, di samping 

dengan terus memperbaiki outlook dari 

daya tarik wisata yang ditawarkan. Upaya 

pengelolaan obyek-obyek daerah tujuan 

wisata di provinsi Sulawesi Selatan juga 

telah menunjukkan perkembangan yang 

cukup menggembirakan, hal ini 

ditunjukan dengan meningkatnya 

permintaan wisata di Sulawesi Selatan. 

Lokasi rekreasi merupakan suatu 

kebutuhan bagi manusia dengan maksud 

untuk merelaksasi pikiran. Dengan adanya 

lokasi rekreasi yang hadir diperkotaan 

maka dengan mudah masyarakat perkotaan 

untuk memperoleh area rekreasi setelah 

sibuk dengan urusan kantoran.  

Pikiran yang relaks tidak begitu 

saja diperolah dengan hanya berkunjung 

ke tempat wisata saja. Tetapi harus 

didukung dengan kondisi lokasi yang 

nyaman, seperti kelengkapan sarana dan 

prasarana, keamanan, keterjangkauan atau 

aksesibilitas, dan pelayanan. 

Kawasan wisata di Sulawesi 

Selatan sebagai salah satu aset pariwisata 

provinsi Sulawesi Selatan perlu 

diperhatikan mengingat kawasan wisata ini 

memiliki daya tarik alami yang tidak 

dimiliki oleh obyek wisata sejenis. 

Penanganan yang profesional atas aset 

pariwisata ini juga perlu ditingkatkan 

terutama perencanaan dan penataan yang 

berwawasan alam dan budaya. 

Tempat wisata di Sulawesi Selatan 

memiliki keindahan alam dan air 

terjun, pantai, tempat bermain banyak 

dikunjungi oleh masyarakat umum, 

wisatawan nusantara dan wisatawan luar 

negeri, demi kenyamanan dan 

keamanan tempat ini terus dibenahi oleh 

pemerintah setempat. Baik dalam hal 

menjaga kelestarian alamnya, maupun 

meningkatkan layanan bagi para 

pengunjungnya. 

Bukan hal yang tidak asing lagi 

bahwa daerah selatan Sulawesi, yang tak 

lain adalah Kota Makassar, mempunyai 



 
 

 
 

tempat wisata yang memikat. Salah 

satunya adalah  Gowa Discovery Park 

yang lokasinya tidak jauh dari situs sejarah 

Benteng Somba Opu yang menjadi saksi 

latar belakang perlawanan kerajaan Gowa-

Tallo saat masa penjajahan Belanda 

dahulu. 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Survey 

Menurut Masri Singarimbun dalam 

bukunya yang berjudul Metode Penelitian 

Survai, pengertian survei pada umumnya 

dibatasi pada penelitian yang datanya 

dikumpulkan dari sampel atau populasi 

untuk mewakili seluruh populasi. Dengan 

demikian, penelitian survei adalah 

penelitian yang mengambil sampel dari 

satu populasi dan menggunakan kuesioner 

sebagai alat pengumpulan data yang pokok 

(Singarimbun, 2006). 

Sedangkan menurut Mohammad 

Musa dalam bukunya yang berjudul 

Metodologi Penelitian, survei memiliki arti 

pengamatan/penyelidikan yang kritis untuk 

mendapatkan keterangan yang jelas dan 

baik terhadap suatu persoalan di dalam 

suatu daerah tertentu. Tujuan dari survei 

adalah untuk mendapatkan gambaran yang 

mewakili suatu daerah dengan benar. 

Suatu survei tidak akan meneliti semua 

individu dalam sebuah populasi, namun 

hasil yang diharapkan harus dapat 

menggambakan sifat dari populasi yang 

bersangkutan. Karena itu, metode 

pengambilan contoh (sampling method) di 

dalam suatu survei memegang peranan 

yang sangat penting. 

2. Kepuasan 

Menurut Lukman, S (2003. 119-

120), kepuasan merupakan sebagai tingkat 

perasaan seorang setelah membandingkan 

kerja (hal) yang dirasakan dengan 

harapannya. Menurut Gibson (1987) 

kepuasan seseorang berarti terpenuhnya 

kebutuhan yang diinginkkan yang 

diperoleh dari pengalaman melakukan 

sesuatu, pekerjaan, atau memperoleh 

perlakuan tertentu dan memperoleh 

sesuatu sesuai kebutuhan yang diinginkan. 

Menurut Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 

Februari 2004 tentang Pedoman Umum 

Penyususnan Indeks Kepuasan Masyarakat 

Unit Pelayanan Instansi Pemerintahan 

adalah hasil pendapat dan penilaian 

masyarakat terhadap kinerja pelayanan 

yang diberikan oleh aparatur penyelengara 

pelayanan publik. 

3. Pariwisata 

Pariwisata bisa diartikan sebagai 

perjalanan yang dilakukan berkali-kali 

atau berputar-putar dari suatu tempat ke 

tempat yang lain yang dalam bahasa 

inggris disebut dengan kata “tour”, 

sedangkan untuk pengertian jamak 

“kepariwisataan” dapat digunakan kata 

“tourisme” atau “tourism”. Menurut 

Hunziger dan Karpf dari Swiss dalam 

Grundriss Der Allgemeinen 

Femderverkehrslehre, menyatakan 

pariwisata adalah keseluruan jaringan dan 

gejala-gejala yang berkaitan dengan 

tinggalnya orang asing disuatu tempat 

dengan syarat orang tersebut tidak 

melakukan suatu pekerjaan yang penting 

(Major Activity) yang memberikan 

keuntungan yang bersifat permanen 

maupun sementara. 

Menurut Prof. Salah Wahab dalam 

Oka A Yoeti (1994, 116.). pariwisata 

adalah suatu Konsep dan Perkembangan 

Pariwisata Olahraga 

Olahraga mencakup segala 

kegiatan manusia yang ditujukan untuk 

melaksanakan misi hidupnya dan cita-cita 

hidupnya, cita-cita nasional politik, social, 



 
 

 
 

ekonomi, kultural dan sebagainya. 

Olahraga adalah proses sistematis yang 

berupa segala kegiatan atau usaha yang 

dapat mendorong, mengembangkan dan 

membina potensi-potensi jasmaniah dan 

rohaniah seseorang sebagai perorangan 

atau anggota masyarkat dalam bentuk 

permainan, perlombaan atau pertandingan 

dan kegiatan jasmani yang intensif untuk 

memperoleh rekreasi, kemenangan dan 

prestasi puncak dalam rangka membentuk 

manusia Indonesia seutuhnya yang 

berkualitas berdasarkan pancasila. 

Olahraga dan pariwisata 

merupakan dua disiplin ilmu yang dapat 

dipaduhkan sehingga memiliki kekuatan 

dan efek ganda bagi pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia pada umunya. Oleh 

sebab itu olahraga pariwisata saat ini 

mendapat perhatian besar baik dari pihak 

pemerintah, swasta, industry olahraga, 

industry pariwisata, akademisi maupun 

masyarakat luas. Spot Tourism atau 

pariwisata untuk olahraga merupakan 

paradigma baru dalam pengembangan 

pariwisata dan olahraga di Indonesia. 

Dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia No 3 Tahun 2015 tentang 

Sistem Keolahragaan Nasional juga 

disebut bahwa olahraga rekreasi adalah 

olahraga yang dilakukan oleh masyarakat 

dengan kegemaran dan kemampuan yang 

tumbuh dan berkembang sesuai dengan 

kondisi dan nilai budaya daerah setempat 

untuk kesehatan, kebugaran dan 

kesenangan (pasal 1 ayat 12). Dalam hal 

ini olahraga dan pariwisata mempunyai 

tujuan yang sama. Olahraga bertujuan 

untuk memberikan kesenangan maka 

pariwisata adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan untuk mendapatkan 

kesenangan. 

4. Profil Wisata Gowa Discovery Park, 

Kabupaten Gowa 

Kota Makassar (Makassar: dari 

1971 hingga 1999 secara resmi dikenal 

sebagai Ujung Pandang) adalah ibu kota 

provinsi Sulawesi Selatan. Makassar 

merupakan kota metropolitan terbesar di 

kawasan Indonesia Timur dan pada masa 

lalu pernah menjadi ibukota Negara 

Indonesia Timur dan Provinsi Sulawesi. 

Makassar terletak di pesisir barat daya 

Pulau Sulawesi dan berbatasan dengan 

Selat Makassar di sebelah barat, 

Kabupaten Kepulauan Pangkajene di 

sebelah utara, Kabupaten Maros di 

sebelah timur dan Kabupaten Gowa di 

sebelah selatan. 

Kabupaten Gowa adalah salah 

satu Daerah Tingkat II di provinsi 

Sulawesi Selatan, Indonesia. ibu kota 

kabupaten ini terletak di kota 

Sungguminasa. Kabupaten ini memiliki 

luas wilayah 1.883,32 km² dan 

berpenduduk sebanyak ± 652.941 jiwa. 

Objek wisata Gowa Discovery 

Park, Kabupaten Gowa terletak di jalan 

Tumanurung, Benteng Somba Opu, 

Barombong, Kota Makassar, Provinsi 

Sulawesi Selatan. Jarak dari pusat Kota 

Makassar hanya sekitar 6 kilometer saja. 

Taman Gowa Discovery Park ini 

memiliki luas 7,2 hektare yang terdiri dari 

Taman Burung. 

Wahana di Gowa Discovery Park, 

terdiri dari: 

1. Taman Burung Gowa Discovery Park 

Bisa dibilang ini adalah kebun 

binatang kecil-kecilan. Bagi kita para 

pencinta burung, berkunjung ke Taman 

burung ini akan menjadi hal yang tak 

terlupakan bagi kita. Di taman burung ini 

terdapat dua jenis kurungan burung. 

Yakni kandang burung besar dan kandang 

burung kecil. Disini kita dapat melihat 

berbagai macam burung seperti burung 

cendrawasi yang sudah langka, burung 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/1971
https://id.wikipedia.org/wiki/1999
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Metropolitan
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Indonesia_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Indonesia_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi
https://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Makassar
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepulauan_Pangkajene
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Maros
https://id.wikipedia.org/wiki/Gowa
https://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Tingkat_II
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota_kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungguminasa


 
 

 
 

elang laut, burung elang paria, burung 

nuri, burung kapodang, dan juga burung 

jalak bali. 

Sedangkan di kandang besar kita 

tak hanya dapat melihat sekitar 18 jenis 

burung saja. Selain burung, disini kita 

juga bisa melihat jenis hewan lain seperti 

buaya, anoa, monyet, dan juga ayam yang 

unik. Di kandang besar ini kita akan 

merasakan sensasi berada di sebuah hutan 

beneran yang penuh dengan kicauan 

burung. 

2. Waterboom Gowa Discovery Park 

Bisa dibilang waterboom ini 

menjadi wahana yang menjadi favorit 

para wisatawan. Bagi kita yang hobi 

berenang, disinilah tempatnya. Kita bisa 

bermain air sepuasnya disini. Ada 

beberapa jenis kolam renang yang 

tersedia disini anatara lain kolam arus, 

kolam family, kolam sliding, kolam bak 

tumpah, dan juga kolam khusus balita. 

3. Outbound Area Gowa Discovery Park 

Bagi kita yang hobi berpetualang 

atau melakukan kegiatan outbound kita 

bisa melakukan kegiatan tersebut disini. 

Disini sudah tersedia berbagai jenis 

permainan dan wahana untuk kegiatan 

ountlink. 

Fasilitas Gowa Discovery Park 

sangat aman dan nyaman untuk keperluan 

liburan anda 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan mengunakan metode 

survey dengan teknik angket (kuesioner). 

Penelitian survey didefinisikan sebagai 

alat pengumpul data yang pokok. Pada 

umumnya yang merupakan unit analisa 

dalam penelitian survey adalah individu. 

Adapun teknik pengambilan data dengan 

angket untuk mengetahui tingkat kepuasan 

pengunjung di Wisata Gowa Discovery 

Park, Kota Makassar. Menurut Soehardi 

Sigit (1999: 152) penelitian deskriptif 

merupakan penelitian yang 

menggambarkan keadaan yang ada 

menurut kenyataan. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

bulan agustus tahun 2019. Tempat 

pelaksanaan penelitian adalah Wisata 

Gowa Discovery Park, Kabupaten Gowa. 

C. Definisi Operasional Variabel 

Penelitian 

Variabel bebas (independent 

variable), yaitu variable yang diduga 

sebagai penyebab atau pendahulu dari 

variable yang lain (Rakhmat, 2000:17). 

Variable bebas untuk penelitian ini adalah 

mengukur tingkat kepuasan, Penelitian ini 

hanya melibatkan satu variable yaitu 

kepuasan pengunjung di Wisata Gowa 

Discovery Park. Kepuasan merupakan 

perasaan senang atau kecewa yang 

dirasakan setelah menerima jasa pelayanan 

yang diberikan oleh pengelolah Wisata 

Gowa Discovery Park, Kabupaten Gowa. 

Defenisi operasional variable ini 

bertujuan untuk memperjelaskan 

permasalahan yang akan diteliti dan 

memberikan batasan operasional terhadap 

defenisi istilah yang digunakan sehingga 

sesuai dengan tujuan penelitian yang 

meliputi: faktor kebutuhan, faktor 

keinginan dan faktor style. 

Dengan pengamatan terhadap 

tingkat kepuasan pelanggan terhadap 

pelayanan Wisata Gowa Discovery Park, 

Kabupaten Gowa dan menggunakan 

angket (kuesioner). Cara ini untuk 

mengetahui tingkat kepuasan pengunjung 

terhadap pelayanan Wisata Gowa 

Discovery Park, Kabupaten Gowa. 

D. Populasi dan Sampel Penelitian  
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Menurut Margono (2010:118), 

“populasi adalah suatu data yang menjadi 

perhatian kita dalam suatu ruang lingkup 

dan waktu yang kita tentukan.” Sedangkan 

menurut Sukmadinata (2011:250) 

mengemukakan bahwa populasi 

adalah“kelompok besar dan wilayah yang  

menjadi lingkup penelitian kita.” Senada 

denganitu Arikunto (2002:108) 

mengemukakan bahwa populasi adalah 

“Keseluruhan objek penelitian”. 

Populasi terhingga yaitu, populasi 

yang memiliki kuantitatif secara jelas 

karena memiliki karakteristik yang 

terbatas. Sedangkan populasi tak terhingga 

yaitu, populasi yang tidak dapat ditemukan 

batas-batasnya, sehingga tidak dapat 

dinyatakan dalam bentuk jumlah secara 

kuantitatif. (Afid Burhanudin 2013). 

Populasi adalah keseluruan dari 

subjek penelitian.Dalam penelitian ini 

yang dijadikan populasi adalah 

pengunjung di Wisata Gowa Discovery 

Park, Kabupaten Gowa. 

Pengertian sampel adalah sebagian, 

atau subset (himpunan bagian), dari suatu 

populasi. Populasi dapat berisi data yang 

besar sekali jumlahnya, yang 

mengakibatkan tidak mungkin atau sulit 

untuk dilakukan pengkajian terhadap 

seluruh data tersebut, sehingga pengkajian 

dilakukan terhadap sampelnya saja. Jadi, 

sampel merupakan bagian dari populasi, 

data tersebut sehingga pengkajian 

dilakukan terhadap sampelnya saja. 

Namun jika pengambilan sampel 

dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah 

ilmiah, maka biasanya sangat mungkin 

diperoleh hasil-hasil dari sampel cukup 

akurat untuk mengambarkan populasi yang 

diperlukan dalam kajian yang dilakukan 

(Pengertianahli 2013). 

Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini disebut Pengambilan sampel 

dengan menggunakan metode penarikan 

contohnya secara kebetulan (accidental 

sampling), dengan metode ini proses 

pengambilan contoh dilakukan tanpa 

perencanaan yang seksama. Responden 

yang dimintai informasinya benar-benar 

diperoleh secara kebetulan tanpa suatu 

pertimbangan tertentu. Roscoe (1975) 

yang dikutip Uma Sekaran (2006) 

memberikan acuan untuk menentukan 

sampel, sebagai berikut : 

1. Ukuran sampel lebih dari 30 dan 

kurang dari 500 adalah tepat untuk 

kebanyakan penelitian. 

2. Jika sampel dipecah dalam 

subsample (pria/wanita, senior/jenior 

dan sebaginya), ukurannya sampai 

minimum 30 untuk setiap kategori 

yang tepat.  

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

A. Penyajian Hasil Penelitian 

Penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui survei tingkat kepuasan 

pengunjung wisata Gowa Discovery. Hasil 

penelitiannya tersebut dapat di 

deskripsikan sebagai berikut: 

1. Uji normalitas data 

Uji Normalitas yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah uji one Sample 

Kolomogorow Smirnov, dan untuk 

mengetahui apakah residual terdistribusi 

normal jika nilai signifikannya lebih dari 

0.05. Berikut hasil uji dari uji normalitas 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Tabel 4.1 Uji Normalitas Data 

Variabel KS-Z Sig. α Ket. 

Tingkat kepuasan pengunjung 

terhadap terhadap objek wisata 

Gowa Discovery Kabupaten Gowa 

0,473 0,979 0,05 Normal 

 

Berdasarkan tabel diatas 

menunjukkan bahwa dari hasil pengujian 

normalitas data dengan menggunakan uji 

kolmogorovsmirnov diperoleh nilai uji 

Kolmogrov Smirnov Test 0,124 dengan 

nilai signifikan sebesar 0,979 > 0.05 , 

Maka dapat dikatakan bahwa data yang 

telah diteliti berdistribusi Normal. 

 Pembahasan 

Penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui tingkat kepuasan pengunjung. 

Penelitian ini dilakukan di objek wisata 

Gowa Discovery dengan jumlah sebanyak 

40 responden yang sedang berkunjung 

sebelumnya. Penelitian ini menggunakan 

teknik analisis deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. 

Objek wisata di Gowa Discovery 

Park adalah salah satu dari sekian 

banyaknya tempat wisata di Kabupaten 

Gowa. Gowa Discovery Park terletak di 

jalan Tumanurung, Benteng Somba Opu, 

Barombong. Selain wahana permandian 

waterboom untuk dewasa maupun anak-

anak, tempat wisata ini juga menyediakan 

taman burung dengan berbagai macam 

jenis burung. Selain itu juga terdapat loker 

penyimpanan yang aman, kamar bilas dan 

kamar ganti yang sangat bersih serta 

terdapat kantin yang menyediakan 

berbagai macam menu lezat dengan harga 

terjangkau. 

Berdasarkan hasil penelitian 

terhadap survei tingkat kepuasan 

pengunjung di wisata Gowa Discovery 

Park diperoleh hasil tingkat kepuasan 

dalam kategori sangat puas sebanyak 9 

orang dengan persentase 22% dan kategori 

puas sebanyak 10 orang dengan persentase 

25%. Pengunjung dengan kategori ini 

memiliki tingkat kepuasaan yang tinggi 

terhadap pelayanan, sarana dan prasarana, 

keamanan di wisata Gowa Discovery Park 

serta biaya yang sangat terjangkau untuk 

menikmati semua fasilitas yang diberikan 

oleh Gowa Discovery Park. 

Klarifikasi jawaban pengunjung 

yang memiliki tingkat kepuasan 

pengunjung yang tinggi terhadap wisata 

Gowa Discovery berjumlah 19 orang 

dengan persentase 47% (pengabungan 

jawaban sangat tinggi 22% dan tinggi 

25%). 

Klarifikasi jawaban pengunjung 

yang memiliki tingkat kepuasan sedang 

terhadap wisata Gowa Discovery berjumlah 

12 orang dengan persentase 30%. 

Klarifikasi jawaban pengunjung 

yang memiliki tingkat kepuasan rendah 

terhadap wisata Gowa Discovery berjumlah 

9 orang dengan persentase 23% 

(pengabungan jawaban sangat rendah dan 

Rendah). 

Menurut beberapa sampel di wisata 

Gowa Discovery Park Kabupaten Gowa, 

mereka berkata dengan adanya tempat 

wisata ini, dapat membuat  orang  lain  

tertarik  ke  kabupaten  Gowa. Lewat iklan 

atau media sosial serta opini dari orang 

yang mereka dengar. Mereka juga 

mengungkapkan alasan mereka datang ke 



 
 

 
 

Wisata Gowa Discovery Park yaitu ada 

yang reunian dengan teman-temannya, ada 

yang sekedar cari spot foto dan ada 

yang datang berekreasi di selang waktu 

libur. Mereka juga mengungkapkan 

fasilitas (kebutuhan dan keinginan) 

lumayan memadai seperti parkiran yang 

luas, loker ang bersih, toilet yang bersih, 

kantin yang bersih dan rapi, serta tempat 

istirahat (Gazebo). 

Adapun mengenai keamanan, 

pelayanan dan harga (style), tiket masuk 

wisata Gowa Discovery Park ini  harganya  

berbeda-beda,  untuk  hari  biasa dengan 

hari libur. Hari biasa (senin-jumat) harga 

tiket masuk Rp.60.000/orang, sedangkan 

pada hari libur harga tiket naik menjadi 

Rp.70.000/orang. Biaya tersebut sudah 

termasuk menikmati kolam, tatapi bila 

pengunjung ingin menggunakan gazebo 

maka pengunjung harus mengeluarkan 

biaya tambahan dengan harga Rp. 100.000 

dalam hal ini pengunjung merasa puas 

dengan pelayanan petugas, keamanan dari 

setiap wahana, serta harga yang 

terjangkau. 

Berdasarkan tabel kriteria 

interpretasi skor angket (tabel V.14). Maka 

dapat di ambil kesimpulan bahwa H1 

diterima sedangkan Ho dan H2 ditolak 

artinya tingkat kepuasan pengunjung di 

wisata Gowa Discovery masuk dalam 

kategori sedang yaitu dengan persentase 

sebesar 47 % (pengabungan jawaban 

sangat tinggi dan tinggi). 

Deskripsi Objek Wisata Gowa 

Discovery 

Objek wisata Gowa Discovery 

adalah salah satu dari sekian banyaknya 

tempat wisata di Kabupaten Gowa. Wisata 

Gowa Discovery Park terletak di kawasan 

situs bersejarah Benteng Sombaopu. 

Gowa Discovery Park 

menyediakan perpaduan wahana 

petualangan dan rekreasi keluarga. Seperti 

waterboom, taman burung, dan outboom. 

Waterboom Gowa Discovery Park 

tersedia berbagai macam wahana seperti 

kolam arus, kolam family, kolam balita, 

kolam bak tumpah, dan kolam sliding. 

Di wahana taman burung Gowa 

Discovery Park, suasana rindang dan asri 

akan menyambut pengunjung. Selain itu 

pengunjung akan dihibur dengan alunan 

musik tradisional Makassar melalui 

pengeras suara. Ketika memasuki taman 

burung, tangan pengunjung akan distempel 

berwarna merah sebagai penanda oleh 

petugas. 

Selanjutnya pengunjung dapat 

berpetualang dengan mengitari kawasan 

taman burung. Disini terdapat banyak 

kandang burung dengan berbagai ukuran 

dan berbagai macam spesies burung 

didalamnya. Seperti nuri, jalak bali, elang 

laut, elang paria, dan cendrawasi.Jika ingin 

merasakan sensasi nyata seakan dikelilingi 

burung, masuklah kekandang besar. 

Kandang besar berada di sebelah barat 

taman burung. Di kandang besar 

sedikitnya ada 18 jenis burung yang 

terbang leluasa. Pengunjung bisa 

berinteraksi dengan mereka. 

Selain di kandang besar, di taman 

burung pengunjung dapat melihat aktifitas 

beruang madu, anoa, buaya, kera, elang, 

ular, ayam dan pelikan di dalam kandang 

mereka masing-masing.Gowa Discovery 

Park juga menyediakan gazebo-gazebo 

yang dapat disewakan bagi para 

pengunjung yang membawa barang 

bawaan dan sekaligus tempat beristirahat 

bersama keluarga. Selain itu juga 

disediakan berbagai fasilitas seperti 

mushallah yamg luas, artshop, aula, dan 

food court. 

 

 



 
 

 
 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

diuraikan dalam bab sebelumnya, maka 

dapat dikemukakan kesimpulan sebagai 

berikut: 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan 

uraian pembahasan yang telah 

dikemukakan maka  dapat  disimpilkan 

“Hasil  yang diperoleh dari  variabel 

tingkat kepuasan pengunjung di wisata 

Gowa Discovery Park Kabupaten Gowa 

sebesar 47 % dan masuk dalam kategori 

“Sedang”. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis data 

dan kesimpulan, maka dapat 

dikemukakan saran-saran sebagai berikut 

: 

1. Kepada pemerintah, melihat potensi 

alam yang terdapat di kabupaten 

Gowa, penulis berharap agar 

pemerintah lebih mengembangkan 

dan mendukung objek wisata yang 

telah ada. 

2. Bagi peneliti yang ingin melakukan 

penelitian yang sejenis, disarankan 

agar melibatkan variabel lain yang 

relevan dengan penelitian ini agar 

hasil penelitian ini dapat 

dikembangkan untuk memperkaya 

khasanan di siplin ilmu 

keolahragaan, khususnya dalam 

survei tingkat kepuasan pengunjung   

di wisata Gowa Discovery Park 

Kabupaten Gowa.  

3. Peneitian ini tentunya masih sangat 

terbatas serta masih jauh dari apa 

yang diharapkan banyak kalangan 

akademisi dan praktisi terutama 

keluasan maupun kedalamannya 

dari variabel yang digunakan hanya 

servei tingkat kepuasan   

pengunjung di wisata Gowa 

Discovery Park Kabupaten Gowa, 

maka hendaknya dapat diteliti lebih 

lanjut dengan jumlah variabel yang 

lebih besar dan mencerminkan 

seluruh dimensi yang terkait dengan 

kepuasan pengunjung. 
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