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RINGKASAN  

Penelitian ini diawali dengan eksistensi kawasan wisata Sanur sebagai salah satu 

kawasan wisata yang menjadi pilihan bagi wisatawan lanjut usia untuk menghabiskan 

waktu luang mereka dalam bentuk implementasi waktu luang yaitu berwisata. Kawasan 

Pariwisata Sanur memiliki sarana prasarana pendukung kepariwisataan yang memadai 

dimulai dengan sarana akomodasi, restoran, objek wisata alam, budaya, serta fasilitas 

hiburan yang juga merupakan fasilitas pendukung kegiatan dalam mengisi waktu luang 

(leisure and recreation). Kawasan Sanur ini banyak dipilih oleh wisatawan lanjut usia, 

namun aktivitas leisure and recreation bagi wisatawan lanjut usia belum spesifik dan 

demikian juga dengan fasilitas pendukung yang sesuai dengan rentang usia wisatawan 

tersebut. Untuk itulah penelitian ini akan dimulai dengan mengidentifikasi aktivitas 

leisure wisatawan lanjut usia yang selama ini sudah ditawarkan dan menjadi pilihannya, 

dan untuk mengetahui harapan apa yang dinginkan terkait aktivitas waktu luang yang 

dihabiskan di Kawasan Pariwisata Sanur. 

Tahapan penelitian mulai dari tahap studi pustaka, tahap pengggalian data dan 

tahap merancang model aktivitas leisure and recreation bagi wisatawan lanjut usia. 

Tahap pertama dilakukan dengan mempelajari berbagai pustaka yang terkait dengan 

penelitian ini baik melalui buku referensi maupun media internet. Tahapan kedua adalah 

penggalian data di lapangan dengan menggunakan beberapa metode, antara lain 

penggalian data sekunder dari aparat Desa Sanur dan dinas pariwisata. Data primer akan 

diperoleh dari wisatawan lanjut usia itu sendiri dan pengelola sarana prasarana serta 

pengelola objek wisata Kawasan Pariwisata di Sanur. Tahap ketiga adalah analisis data 

dengan Analisis SWOT sehingga dapat menghasilkan model aktivitas leisure and 

recreation bagi wisatawan lanjut usia yang selanjutnya menjadi program yang bisa 

dilaksanakan oleh pengelola sarana prasarana wisata dan pengelola objek wisata di 

Kawasan Pariwisata Sanur. 

Key word :   leisure and recreation, wisatawan lanjut usia 

  

  

BAB I.   

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap manusia memiliki waktu luang diantara waktu yang mereka habiskan untuk 

bekerja memenuhi kebutuhan hidup serta memenuhi kegiatan social lainnya sesuai 

dengan hak dan kewajiban serta motivasi yang dimiliki masing-masing individu. Leisure 

time adalah konsep waktu luang yang sering didefinisikan sebagai time free from 

employment ( dictionary definition ). Leisure dalam hubungannya dengan waktu disebut 



 

juga dengan unoccupied time, spare time, free time, (ketika bebas beristirahat, dan bebas 

melakukan apa yang mereka mau). Leisure adalah style behavior, sebagai behavior, 

leisure dapat terjadi di berbagai aktivitas, pekerjaan, proses belajar, dan bermain. Leisure 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor usia ( leisure for later life 

).  Umumnya seseorang dengan usia yang dikatakan sudah tidak produktif lagi memiliki 

waktu luang yang lebih banyak dibandingkan usia produktif.  

Pada saat seseorang memiliki lebih banyak waktu luang biasanya banyak hal yang 

bisa dilakukan terkait hobi dan aktivitas-aktivitas lainnya yang sesuai tingkatan umur dan 

kemampuan mereka. Leisure time atau waktu luang juga diidentikkan dengan waktu 

untuk berekreasi, karena untuk berekreasi dapat dilakukan dimana saja asalkan waktu 

mengijinkan.  

Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata dunia telah dikunjungi oleh berbagai 

karakteristik wisatawan dan salah satunya adalah wisatawan lanjut usia. Mengingat Bali 

menawarkan pesona wisata baik alam, budaya, maupun wisata alternatif. Salah satu 

kawasan wisata yang telah diakui eksistensinya adalah Kawasan Pariwisata Sanur. 

Karakteristik Kawasan Pariwisata Sanur yang cukup tenang, dekat pantai namun juga 

tidak terlalu jauh ke pusat Kota Denpasar dianggap tepat untuk menghabiskan waktu 

luang oleh segenap lapisan umur begitupun untuk wisatawan lanjut usia. Di Sanur ini 

sering kita jumpai wisatawan yang dapat digolongkan sebagai wisatawan lanjut usia 

mengingat umur mereka rata-rata 55 tahun ke atas dan mereka sudah memasuki masa 

pensiun.  

Sebagai kawasan yang dipilih oleh wisatawan lanjut usia untuk berlibur 

menghabiskan waktu luang, tentunya diperlukan model pengembangan aktivitas leisure 

and recreation bagi wisatawan lanjut usia yang sesuai dengan kemampuan dan keinginan 

wisatawan itu sendiri, dan juga dukungan sarana prasana yang memadai. Selama ini 

belum banyak program spesifik yang ditawarkan bagi wisatawan lanjut usia. Penelitian 

ini diharapkan mampu merancang model pengembangan aktivitas leisure and recreation 

bagi wisatawan lanjut usia sehingga nantinya dapat diaplikasikan oleh usaha hospitality 

di Kawasan Pariwisata Sanur, dengan demikian eksistensi Kawasan Pariwisata Sanur 

sebagai kawasan yang digemari wisatawan lanjut usia tetap terjaga. Selain itu, 

pengalaman yang didapatkan oleh wistawan merupakan kenangan yang tidak akan 

dilupakan bagi wisatawan. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apa sajakah aktivitas leisure and recreation yang dilakukan oleh wisatawan lanjut 

usia di Kawasan Pariwisata Sanur ? 

2. Bagaimanakah tanggapan dan harapan wisatawan lanjut usia terhadap aktivitas 

leisure and recreation yang ditawarkan oleh pengelola sarana prasarana wisata 

serta objek wisata di Kawasan Pariwisata Sanur ? 

3. Bagaimana model dan program aktivitas leisure and recreation bagi wisatawan 

lanjut usia di Kawasan Pariwisata Sanur ?  

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan  penelitian ini antara lain: 

1 Mengidentifikasi aktivitas leisure and recreation yang dilakukan oleh wisatawan 

lanjut usia  di Kawasan Pariwisata Sanur. 

2 Mengkaji tanggapan dan harapan wisatawan lanjut usia terhadap aktivitas leisure 

and recreation yang ditawarkan oleh pengelola sarana prasarana wisata serta 

objek wisata di Kawasan Pariwisata Sanur. 

3 Merumuskan model dan program aktivitas leisure and recreation bagi wisatawan 

lanjut usia di Kawasan Pariwisata Sanur. 



3 

BAB II.  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep  Leisure and Recreation  

Dari pandangan sejarah; leisure muncul sejak adanya manusia, karena manusia 

dalam kesehariannya melakukan aktivitas. Dalam pandangan pariwisata; sejak 

munculnya industri & teknologi sehingga munculnya pergeseran di bidang ekonomi dan 

pola pikir. Ditinjau dari sudut ekonomi; dimiliki oleh kaum bourjouis yang memiliki 

waktu luang dan uang. Faktor-faktor yg mendukung didalam terciptanya 

aktivitas/kegiatan leisure (leisure experience) :  Social environment,  Physical 

environment,  Natural environment. 

Definisi  Leisure/ Waktu luang  yaitu :  

1. Time free from employment ( definisi dari kamus ). 

2. Leisure dalam hubungannya dengan waktu disebut juga dengan unoccupied time, 

spare time, free time, (ketika bebas beristirahat, dan bebas melakukan apa yang 

mereka mau ( BRIGHTBILL ). 

3. LEISURE adalah style behavior / gaya hidup, sebagai sikap dan gaya hidup leisure 

dapat terjadi di berbagai aktivitas, pekerjaan, proses belajar, dan bermain (Joffre 

Dumazedier). 

4. Leisure is used in professional and academic circles and is relevant when 

addressing the need to develop within youth with disabilities a complete and 

balanced lifestyle,. It is also a term that, when used, denotes a specific area of 

educational concern for youth with disabilities, particularly when designing an 

educational program that will eventually enable these students to transition from 

school to work, post secondary education, community and leisure settings.  

5. Leisure has several distinct yet related meanings. True leisure is a process 

involving freedom, self-discovery, and growth.  

6. Leisure is a block of an occupied time, spare time, or free time when we are free 

to rest and do something we choose. Leisure is time beyond that which is required 

for existence, the things which we must do, biologically, to stay, alive (eat, sleep, 
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eliminate, medicate,etc) and subsistence, the things we must do to make a living 

as in work, or prepare to make a living as in school, or pay what  

we want done if we do not do it ourself. Leisure is a time in which our feeling of 

compulsion should be minimal. It is discretionary time, the time to be used 

according to our judment or choice.  

7. Dalam Bahasa Indonesia leisure adalah waktu luang / senggang yg dilaksanakan 

sebagai waktu tidur, atau waktu hampa. 

8. Leisure bukan kerja sehingga memiliki sifat-sifat : non –work, non competitive 

dan non utilitarian. 

9. Leisure merupakan waktu senggang bagi setiap orang. 

10. Secara objective, leisure merupakan lawan dari bekerja, yaitu tidak bekerja, 

Secara subjective, dapat terjadi pada waktu kapan saja diberbagai kegiatan. 

11. Leisure merupakan relaxing activity ( Stocdhale ) ,Waktu luang sebagai waktu; 

adalah waktu luang sebagai waktu senggang setelah segala kebutuhan telah 

dilakukan.  

12. Waktu luang sebagai aktivitas adalah waktu luang yg berisikan berbagai macam 

kegiatan yg mana seseorang akan mengikuti keinginannya sendiri diluar aktivitas 

kesehariannya.  

13. Waktu luang sebagai sikap mental yg positif adalah sikap yg dianggap positif 

berhubungan dgn kejiwaan dan sikap yg berhubungan dengan hal2 keagamaan 

bukan dikarenakan faktor dari luar.  

14. Waktu luang sebagai sesuatu yg memiliki arti luas adalah relaksasi, hiburan, dan 

pengembangan diri. 

15. Waktu luang sebagai suatu cara untuk hidup adalah suatu kehidupan yg bebas dari 

tekanan-tekanan kebudayaan dan lingkungan shgdapat bertindak sesuai 

keyakinan,yg pantas dan menyenangkan. 

16. Leisure is an Experience  “It is the quality of the experience of doing the activity, 

not the activity itself, that makes it leisure. Leisure is mainly motivated by intrinsic 

reasons, that is, the activity is chosen because of the meaningful qualities it holds 

for the individual. Therefore, leisure is primarily an experience.” (Kelly, 1982). 
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17. Leisure is an Expression of Our Humanity “Of all species, humans are the 

biggest players of all. We are built to play and built through play. When we play, 

we are engaged in the purest expression of our humanity, the truest expression of 

our individuality… It energizes us and enlivens us. It eases our burdens. It renews 

our natural sense of optimism and opens us up to new possibilities… Play is the 

vital essence of life. It is what makes life lively.” (Brown, 2009).  

18. Leisure is Well-Being “Leisure provides the opportunity to consider the kind of 

life a person wishes to live, permitting reflection on the personal meaning of well-

being and how it might be achieved… leisure provides the opportunity to do those 

things people consider meaningful and worthwhile… leisure allows people to 

reflect and to realize the personal values that constitute their wellbeing.” 

(Sylvester, 1992.) 

19. Types of leisure: Active leisure: activities involve the exertion of physical or 

mental energy. Low impact and high impact activities. Some active leisure involve 

almost no physical activities but do require a substantial mental effort. Active 

leisure and recreation overlap significantly. Passive leisure : activities are those 

in which a person does not exert any sinificant physical or mental energy some 

leisure expert discourage these types of leisure activity , on the ground they do 

not provide a benefits. But passive leisure are good way of relaxing for many 

people.  

Sedangkan motivasi leisure (Crandall) yaitu :  

1. Keluar dari peradaban.  

2. Keluar dari rutinitas & tanggung jawab.  

3. Kreativitas.  

4. Relaksasi.  

5. Kontak sosial.  

6. Bertemu orang-orang baru.  

7. Kontak keluarga. 8. Pengakuan status. 

9. Social power. 

10. Peduli sesame.  

11. Aktualisasi diri.  
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12. Menghabiskan waktu.  

13. Intelektual.  

14. Achievment/prestasi, tantangan. 

15. Kesehatan & olahraga 

Konsep recreation menurut beberapa pendapat :   

1. Recreation/rekreasi : menciptakan/memulihkan kembali kekuatan, baik fisik 

maupun spritual. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam waktu senggang. 

Dapat berupa kegiatan pasif maupun aktif tidak terbatas oleh ruang/ geografis, 

merupakan kebebasan tanpa ada paksaan. Merupakan / menjadi kebutuhan dasar 

manusia.  

2. Recreation comes from the latin recreatio meaning that which refresh or restores. 

Often considerd to be the activities that individuals carry out in their leisure time. 

Activities undertaken during the leisure time (the geography of travel and 

tourism)..... Everyone has the right to rest and leisure, including , including 

periodic holiday and paid (declaration of human rights, pbb). Recreation- the 

improvement  of the quality of life and the creation of better living condition for 

all people (WTO)  

3. Public recreation services : Sport  and recreation Public recreation services 

outdoor , Sport and recreation  indoor, Informal recreation – mainly outdoor, 

Countryside recreation, Cultural recreation, Education – related recreation, 

Library services, Tourism, conservation, and heritage, Entertainment, catering 

and conference, Housing, community and social services , Commercial provision 

for leisure : Recreation in and arround the home, Social recreation 

Entertainment, the arts and education, Sport and physical recreation, Tourism, 

holidays and informal recreation, Sponsorship 

4. Karakter rekreasi : suatu aktivitas, kegiatannya bersifat fisik, mental, emosional 

karena dikenal reaktif dan pasif. 

5. Rekreasi tdk mempunyai bentuk dan macam ; semua aktivitas manusia bisa 

disebut rekreasi bila dilakukan pada level tertentu. 

6. Terdorong oleh motivasi tertentu, dimana motivasi akan menentukan macam dan 

bentuk aktivitas. 
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7. Bebas dari segala macam bentuk paksaan/aktivitasnya sukarela agar orang 

mendapatkan kepuasan. 

8. Bersifat universal, dalam bata-batas tertentu dapat dilakukan oleh semua orang 

tidak terbatas umur, jenis kelamin, status sosial,abangsa, dan sebagainya. 

9. Harus dilakukan sungguh-sungguh dengan maksud dan tujuan tertentu; aktivitas 

rekreasi tersebut sangat tergantung pada sifat, sikap, dan keadaan si pelaku bukan 

hanya pada apa yg dilakukan 

10. Bersifat fleksibel, dapat dilakukan dimana saja tidak dibatasi oleh tempat maupun 

fasilitas. 

2.1.1   Pemilihan Aktivitas Leisure Wisatawan Usia Lanjut 

Hasil penelitian ( dalam Rai Utama )  menemukan bahwa penduduk usia lanjut 

lebih banyak memiliki waktu luang untuk melakukan aktivitas leisure di sekitar rumahnya 

dan mereka biasanya melakukan aktivitas yang berhubungan dengan passive leisure 

(Lawton, 1993). Aktivitas leisure yang sering dilakukan adalah menonton televisi dan 

mendengarkan radio dan aktivitas ini paling popular diantara penduduk golongan usia 

lanjut. Sementara aktivitas yang berhubungan dengan olahraga program latihan jasmani 

lebih jarang dilakukan (Amstrong dan Morgan, 1998).  Sementara hasil penelitian 

lainnya menemukan bahwa telah terjadi perubahan pilihan aktivitas leisure pada golongan 

usia lanjut dimana mereka lebih cenderung menghabiskan waktu untuk kegiatan leisure 

yang bersifat individu, ingin merasakan kebebasan, dan bahkan memilih kegiatan yang 

beresiko sepanjang mereka dapat lakukan (MacNeil dan Teague, 1987;Leitner dan 

Leitner, 1996;  McGuire et al., 2004) 

Cohen (2000) memberikan alternatif agar pelaku pariwisata lebih kreatif membuat 

paket-paket wisata yang berhubungan dengan usia lanjut, dan menyarankan untuk lebih 

melihat factor inner dari manusia usia lanjut khususnya kegiatan yang bersifat pengisi 

waktu luang. Dicontohkan kegiatan-kegiatan leisure yang bisa ditawarkan adalah 

kegiatan yang berhubungan dengan hobby, seni dan kerajinan, pertemanan 

“relationship”, penggalian potensi diri, dan kegiatan sosial yang bersifat volunteer. 
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Stebbins (1982, 1992, 1998) mencatat bahwa beberapa wisatawan usia lanjut lebih 

puas melakukan kegiatan yang berhubungan dengan hobby, pekerjaan volunteer, 

melakukan kegiatan untuk menyibukkan diri, dan mencari teman-teman baru diantara 

sesama usia lanjut. Sementara Kelly (1992) mengatakan bahwa, golongan  usia lanjut 

melakukan aktivitas yang dipusatkan pada keluarga dan biasanya mengambil tempat di 

sekitar rumah mereka. Kegiatan tersebut termasuk kegiatan shopping, berkebun, berjalan 

santai, menonton televise, melakukan sosialisasi bersama teman-teman dan keluarga 

mereka, dan membaca (Kelly and Kelly, 1994). Wei dan Milman (2002), aktivitas paling 

popular yang dilakukan oleh wisatawan usia lanjut pada saat mereka melakukan 

perjalanan wisata dan berkeliling kota (89,3%), mengunjungi tempat-tempat bersejarah 

(88,1%), makan-makan di restoran (85,7%), dan shopping (77,4%). Sementara kegiatan 

yang kurang diminati adalah berburu dan memancing (1,2%), olahraga air dan berjemur 

di pantai (1,2%), kamping dan mendaki (3,6%). Lebih lanjut ditemukan bahwa ada 

hubungan positif dan signifikan antara keterlibatan wisatawan usia lanjut pilihan jenis 

aktivitas leisure. 

  

2.2 Wisatawan 

Pariwisata dibagi menurut umur dibagi menjadi 2 jenis, yaitu : 

a. Pariwisata Remaja (youth tourism) yaitu jenis kepariwisataan yang dikembangkan 

untuk mereka nyang tergolong segmen remaja, dengan biaya yang relatif murah. 

b. Pariwisata Usia Lanjut (adult tourism / later life tourism ) yaitu tipe wisatawan 

yang telah memasuki masa pensiun dengan waktu luang yang lebih banyak dan 

ingin menghabiskan waktu luangnya dengan melihat Negara lain. 

Wisatawan dalam pengertian internasional adalah (1). Pengunjung yang tinggal di 

negara yang dikunjunginya. (2) lebih dari 24 jam. (3) datang dengan tujuan mengisi waktu 

senggang untuk bersenang-senang, berlibur, kesehatan, pendidikankeperluan agama dan 

olah raga, bisnis keluarga dan pertemuan-pertemuan. Butler (1996 :97) pola perilaku 

wisatawan saat ini yaitu melakukan perjalanan ke lokasi yang berbeda dan eksotik bagi 

mereka dengan tujuan khusus seperti mempelajari budaya, bahasa, perilaku, adat istiadat. 

2.3 Wisatawan Lanjut Usia  
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 Wisatawan lanjut usia adalah mereka yang telah berusia di atas 60 tahun dan telah 

memasuki masa pensiun. Orang tua (lanjut usia) merupakan kelompok penting karena 

besarnya pasar dan potensialnya untuk berkambang. Orang yang berusia di atas 60 tahun 

merupakan segmen atau pasar yang penting karena mereka mempunyai pendapatan yang 

digunakan untuk barang yang bukan merupakan kebutuhan (discretionary income). Hal 

ini terjadi karena umumnya pada usia ini masih terdapat juga yang aktif bekerja tetapi 

tidak mempunyai tanggung jawab secara finansial kepada anak-anak mereka, karena pada 

umumnya anak-anak mereka sudah bekerja dan dewasa serta mandiri. Jika dilihat dari 

segi waktu, mereka memiliki waktu luang yang cukup banyak untuk bepergian. (Spillane 

dalam Indrawati ,2008 ) 

 Tahap dalam siklus Hidup Umur 

1. Dependent / masa kanak-kanak sampai remaja dan 

masih tergantung orang tua  

Kurang dari 18 tahun 

2. Bachelor / masa muda dan sudah memiliki 

penghasilan sendiri namun belum menikah 

Kurang dari 24 tahun  

3. Young Married / Baru menikah belum memiliki 

anak 

Kurang dari 28 tahun 

4. Full Nest I / anak-anak masih kecil  Kurang dari 35 tahun 

5. Full Nest II / anak-anak sudah besar tapi masih 

bergabung dengan orang tua  

Kurang dari 50 tahun  

6. Empty Nest I / Anak-anak sudah bekerja, pisah 

dengan orang tua, orang tua masih bekerja  

Kurang dari 65 tahun 

7. Empty Nest II / Anak-anak sudah kawin, pisah 

dengan orang tua dan orang tua sudah memasuki 

masa pensiun 

Lebih dari 65 tahun 

8. Survivor / menjalani sisa hidup, hanya seorang diri 

atau dengan pasangan  

~ ~ 

  

Dari Tabel 2.1 terdapat suatu gambaran bahwa manusia memiliki siklus hidup. 

Siklus hidup tersebut belakangan ini mendapat perhatian serius, karena tahapan ini sangat 

menentukan travel prospensity seseorang untuk melakukan perjalanan wisata. Orang yang 

baru saja menikah dan punya anak  tentunya akan memiliki keinginan melakukan 

perjalanan yang berbeda dengan seseorang yang menikah belum punya anak meskipun 

kemampuan finansial sama, demikian halnya dengan mereka yang sudah memasuki masa 

pensiun apalagi dengan disposal income yang memadai.  

2.4 Aktivitas Pariwisata 

Aktivitas wisata adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan ketika 

mereka berlibur di suatu destinasi. Aktivitas atau kegiatan tersebut secara partisipatif 
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diikuti oleh wisatawan . Aktivitas pariwisata banyak dilakukan di pinggir laut, dan daerah 

pegunungan atau pedesaan. Lokasi aktivitas berhubungan dengan lingkungan alam 

maupun sumber daya alam.  

Terdapat beberapa tipe aktivitas wisata yang dilakukan oleh wisatawan, kegiatan 

tersebut didorong oleh motivasi dan hobi tentunya didukung waktu luang yang cukup, 

dimana aktivitas tersebut dilakukan untuk mengisi rentang waktu luang dan liburan 

sehingga tidak bosan selama liburannya. Aktivitas wisata yang berkaitan dengan 

pemenuhan hobi dan penyegaran fisik secara mental. Aktivitas wisata banyak ragamnya, 

ada yang memerlukan keterampilan dan alat tertentu seperti climbing, rafting, diving, dan 

lainya. Namun ada juga yg tidak memerlukan keahlian dan peralatan seperti jogging, 

cycling, sightseeing, attending cultural events, dan sebagainya. 

2.5 Fasilitas Wisata    

Fasilitas wisata merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyediaan 

barang dan jasa wisatawan ketika mereka berada pada daerah tujuan wisata. Menurut 

Pendit (2002) fasilitas wisata itu tersedia karena terdapat perusahaanperusahaan 

pariwisata utama langsung yang memiliki tujuan pelayanan khusus diperuntukkan bagi 

perkembangan pariwisata dan usahanya memang bergantung pada pariwisata. Penyediaan 

fasilitas pariwisata diantaranya : 

1. Fasilitas Akomodasi. 

2. Restoran. 

3. Money changer. 

4. Informasi wisata. 

5. Pelayanan pos dan telekomunikasi. 

6. Taxi. 

7. Fasilitas perbelanjaan. 

8. Fasilitas umum.  

BAB III 

 METODE PENELITIAN 

3.1 Rancangan Penelitian  
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Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif yang 

dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung (observasi), 

wawancara mendalam (depth interview), penyebaran angket (questioner). Penyajian hasil 

analisis data dapat dilakukan, baik secara formal (dalam bentuk tabel) maupun informal 

(dalam bentuk naratif). Alat yang dipakai untuk menyusun model pengembangan adalah 

matriks SWOT. 

Penelitian ini bersifat mengeksplorasi (menggali) dan merumuskan model strategi 

dan program-program berdasarkan kondisi internal, berupa kekuatan (strengths) dan 

kelemahan (weakness) yang dimiliki serta situasi eksternal, berupa peluang  

(opportunities) dan ancaman (threats)  

Variabel dalam penelitian ini menggunakan variabel internal dan eksternal. 

Variabel internal adalah faktor-faktor dari dalam berupa kekuatan (strengths) dan 

kelemahan (weakness) aktivitas Leisure and Recreation for elder life. Adapun variabel 

lingkungan internal yang diidentifikasi adalah : Jenis aktivitas Leisure bagi wisatawan 

lanjut usia yang sudah ada, harapan dan persepsi wisatawan lanjut usia terhadap aktivitas 

yang dapat mereka lakukan. Sedangkan variabel eksternal adalah faktor-faktor dari luar 

berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) pengembangan model aktivitas 

leisure untuk lanjut usia kawasan sanur terkait faktor lingkungan pendukung.  

Bagan Alur Penelitian Model Pengembangan Leisure Activity For Later Life : 

 

Identifikasi Aktivit 
Sanur 

as Leisure Wisata Lanjut 

Usia 

 di Kawasan   

 

 

Model dan Progr am Leisure Activity For 

Le 

isure Life 

Aktivitas   Leisure   and   Recreation    Kawasan   Sanur  

Analisis   SWOT   Leisure   Activity   For   Later   Life  
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3.2 Lokasi Penelitian  

Penelitian ini mengambil lokasi di kawasan wisata Sanur Kecamatan Denpasar 

Selatan, Kotamadya Denpasar. Lokasi ini diambil mengingat eksistensi kawasan Sanur 

yang tetap menjadi pilihan bagi wisatawan lanjut usia untuk menghabiskan waktu 

luangnya.  

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam jenis dan 

sumber data sebagai berikut : 

3.3.1 Jenis Data 

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah: 

1). Data kualitatif, yaitu data yang tidak terbentuk angka dan tidak dapat dihitung, hanya 

berupa uraian dan informasi, namun data tersebut dapat dijabarkan secara rinci 

dan jelas untuk menarik suatu kesimpulan, seperti identifikasi kegiatan leisure 

yang sudah ada di Kawasan Pariwisata Sanur, pengelolaan kegiatan wisatawan 

lanjut usia, dan data lainnya. 

2). Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka yang menjadi pelengkap dalam 

penelitian ini.  

3.3.2 Sumber Data 

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah: 

1). Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama atau secara langsung 

diperoleh pada tempat penelitian, baik secara lisan maupun tertulis dari informasi 

kunci, seperti informasi terkait kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang 

dimiliki oleh Aktivitas leisure and recreation for later life Kawasan Pariwisata 

Sanur. 

2). Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh bukan dari pihak pertama, melainkan dari 

pihak-pihak tertentu yang terkait dengan penelitian ini maupun dari dokumen dan 

arsip resmi, data akomodasi, data Desa Sanur, dan data lainnya. 

3.4 Teknik Pengambilan Sampel dan Informan 
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 Dalam hal ini populasi wisatawan adalah wisatawan lanjut usia yang sedang 

berlibur di Kawasan Pariwisata Sanur. Sampel diambil dengan proportional stratified 

random sampling yaitu pengambilan sampel dari suatu populasi dimana populasinya 

dikelompokkan menjadi golongan yang relatif homogen. Sampel yang diambil sejumlah 

75 sampai 100 orang mengingat responden sudah berusia lanjut dan kemungkinan ada 

kendala-kendala dalam mengisi kuesioner. 

Pengambilan sampel diambil dari hotel-hotel berbintang di Kawasan Pariwisata 

Sanur dan beberapa restoran karena terkait dengan konsep leisure and recreation, dari 5 

negara yang memiliki peringkat kunjungan wisatawan yang relatif besar ke Kawasan 

Pariwisata Sanur. Dari masing-masing negara ini akan diambil sampel secara acak dimana 

sebelumnya telah ditentukan proporsi sampel yang akan diambil (Kusmayadi dan 

Sugiarto, 2000; Wirawan, 2002, Riduwan,  2003). 

  Sedangkan Informan yang dimintai keterangan adalah wisatawan lanjut usia 

yang berada di Kawasan Pariwisata Sanur, Hotel bintang di Kawasan Pariwisata Sanur, 

restoran di Kawasan Pariwisata Sanur, pengelola objek wisata di Kawasan Pariwisata 

Sanur, desa adat setempat, pengelola travel agent di Kawasan Pariwisata Sanur, pengelola 

fasilitas wisata di Kawasan Pariwisata Sanur.  

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut: 

1). Observasi  

Observasi yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ke 

lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang objek yang 

diteliti dan untuk mengidentifikasi Secara langsung Aktivitas leisure and 

recreation bagi wisatawan lanjut usia di Kawasan Pariwisata Sanur.  

2). Penyebaran angket yaitu penyebaran angket kepada wisatawan yang berisi pertanyaan 

tentang tanggapan mereka terhadap pelayanan dan aktivitas leisure and recreation 

yang sudah mereka lakukan selama mereka ada di Kawasan Pariwisata Sanur.    

3). Wawancara mendalam (depth interview) yaitu pengumpulan data dengan cara 

melakukan wawancara mendalam dengan informan yang berkompeten untuk 

dapat memberikan gambaran dan informasi mengenai aktivitas kepariwisataan di 
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Kawasan Pariwisata Sanur dan juga tentang identifikasi aktivitas leisure and 

recreation wisatawan lanjut usia di Kawasan Pariwisata Sanur. 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Analisis Skala Likert 

Untuk menganalisis tanggapan atau persepsi wisatawan, yang bertujuan untuk 

memperoleh gambaran yang jelas dan objektif terhadap permasalahan yang diteliti, dibuat 

kategori sikap wisatawan dengan menggunakan metode pengukuran sikap (skala likert) 

yaitu skala untuk mengukur sikap, pendapat atau persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang suatu gejala atau fenomena sosial. Pengukuran disajikan dalam bentuk 

kuesioner yang disebarkan kepada wisatawan di lokasi penelitian. 

Pada setiap pertanyaan yang diajukan, terdapat lima pilihan alternatif jawaban 

yang memiliki bobot yang berbeda untuk pertanyaan yang bersifat positif. Metode 

pemberian skornya adalah sebagai berikut. 

1. Skor lima diberikan apabila responden memberikan tanggapan/ penilaian yang sangat 

penting/sangat baik.  

2. Skor empat diberikan apabila responden memberikan tanggapan/ penilaian yang 

penting/baik.  

3. Skor tiga diberikan apabila responden memberikan tanggapan/ penilaian yang cukup 

penting/baik.  

4. Skor dua diberikan apabila responden memberikan tanggapan/ penilaian yang tidak 

penting/ tidak baik.  

5. Skor satu diberikan apabila responden memberikan tanggapan/ /penilaian yang sangat 

tidak penting/sangat tidak baik.  

Selanjutnya, skor dari jawaban pertanyaan-pertanyaan itu akan dijumlahkan 

sesuai dengan dimensi variabel sehingga bisa diketahui tingkat tanggapan/persepsi 

wisatawan  terhadap aktifitas leisure dan recreation. Apabila pertanyaannya bersifat 

negatif, maka pemberian skornya adalah merupakan kebalikan dari cara pemberian skor. 

Skor akhir diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka untuk setiap jawaban.  
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Sesuai dengan kategori yang diberikan yaitu 1 (satu) untuk nilai terendah dan 5 

(lima) untuk nilai tertinggi. Sedangkan untuk mencari rentang (interval) digunakan cara 

sebagai berikut: 

Nilai Tertinggi Nilai Terendah 

=Selisih Nilai Per kategori 
Jumlah Kategori 

 

  = 0, 8 

Berdasarkan rumus interval tersebut, maka dapat disusun kategori sikap 

wisatawan seperti Tabel 3.1 berikut : 

Tabel 3.1 

Skala Sikap Responden 

No Kriteria Sikap Skor Kategori 

1 Sangat Penting/Sangat Baik 5 4,21 - 5 , 00 

2 Penting/Baik 4 3,41 - 4 , 20 

3 Cukup Penting/Cukup Baik 3 2,61 – 3 , 40 

4 Kurang Penting Kurang Baik 2 1,81 – 2 , 60 

5 Sangat Tidak Penting/Sangat Kurang Baik 1 1,00 – 1 , 80 

Sumber: Hasil Modifikasi Skala Likert (Kusmayadi & Endar, 2000:94) 

3.6.2 Analisis SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Opportunities Threats) 

 Merujuk Rangkuti (2002), analisis SWOT adalah suatu cara untuk 

mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis dalam rangka merumuskan strategi. 

Analisis ini didasarkan pada logika dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan 

peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan 

(Weaknesses) dan ancaman (Threats). Analisis SWOT mempertimbangkan dan 

membandingkan antara faktor eksternal, berupa peluang dan ancaman dengan faktor 

internal, berupa kekuatan dan kelemahan, sehingga hasil analisisnya dapat diambil suatu 

keputusan pengembangan model aktivitas leisure and recreation for later life / wisatawan 

lanjut usia di kawasan Sanur.. 

Proses pembuatan analisis SWOT dapat dilakukan melalui delapan tahap 

penentuan model pengembangan aktivitas leisure and recreation. 
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1). Membuat daftar kekuatan internal objek; 

2). Membuat daftar kelemahan internal objek; 

3). Membuat daftar peluang eksternal objek;  

4). Membuat daftar ancaman internal objek; 

5). Menginterpretasikan dari kombinasi kekuatan-kekuatan dan peluang-peluang, 

kemudian mencatat hasilnya dalam sel strategi SO (Strengths Opportunities); 

6). Menginterpretasikan dari kombinasi kekuatan dan ancaman, kemudian mencatat 

hasilnya dalam sel strategi ST (Strengths Threats); 

7). Menginterpretasikan dari kombinasi kelemahan dan peluang, kemudian  

mencatat hasilnya dalam sel strategi WO (Weaknesses Opportunities); 

8). Menginterpretasikan dari kombinasi kelemahan-kelemahan dan ancamanancaman, 

kemudian mencatat hasilnya dalam sel strategi WT (Weaknesses  

Threats ) ; 

   STRENGTHS ( S ) 

Menentukan Faktor-Faktor 

Kekuatan Internal 

WEAKNESSES ( W ) 

Menentukan Faktor- 

Faktor Kelemahan 

Internal 

OPPORTUNITIES (O) 

Menentukan Faktor-Faktor 

Peluang Eksternal 

STRATEGI SO 

Ciptakan Model yang 

menggunakan 

kekuatan untuk 

memanfaatkan 

peluang 

STRATEGI WO 
Ciptakan Model yang 

meminimalkan  

kelemahan untuk 

memanfaatkan peluang 

THREATS (T) 

Menentukan Faktor-Faktor 

Ancaman Eksternal 

STRATEGI ST 
Ciptakan Model 

yang menggunakan  
kekuatan untuk mengatasi  

ancaman 

STRATEGI WT 

Ciptakan model yang 

meminimalkan 

kelemahan untuk 

menghindari ancaman 

Gambar 3.2 Matriks Analisis SWOT (Rangkuti, 2002) 

Keterangan: 

1). Strategi SO (Strengths Opportunities) 

Strategi SO adalah strategi yang dibuat berdasarkan jalan pikiran objek, yaitu 

dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan 

peluang sebesar-besarnya. 
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2). Strategi ST (Strengths Threats) 

Strategi ST adalah strategi yang dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki 

objek untuk mengatasi ancaman. 

3). Strategi WO (Weaknesses Opportunities) 

Strategi WO adalah strategi yang diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang 

yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. 

4). Strategi WT (Weaknesses Threats) 

Strategi WT adalah strategi yang didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif 

dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. 

3.7 Penyajian Hasil Analisis Data 

Penyajian hasil analisis data dapat dilakukan, baik secara formal (dalam bentuk 

tabel) maupun informal (dalam bentuk naratif). Analisis yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah 1). Analisis Skala Likert untuk mengetahui tanggapan dan harapan 

wisatawan lanjut usia yang ada di Kawasan Pariwisata Sanur terhadap aktivitas leisure 

dan recreation yang telah mereka dapatkan beserta fasilitas dan pelayanan yang mereka 

dapatkan.  ; 2). Analisis SWOT dengan menggunakan diagram dan matriks SWOT akan 

menghasilkan Model aktivitas leisure and recreation for later life/wisatawan lanjut usia 

yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ditingkatan usia ini.   
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BAB IV 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Sejarah Desa Sanur 

Kawasan wisata Sanur merupakan kawasan wisata yang sudah cukup dikenal baik 

wisatawan mancanegara dan nusantara. Istilah Sanur berasal dari kata Saha nuhur yang 

berarti memohon untuk datang pada suatu tempat. Asal muasal Desa Sanur berasal dari 

seorang petinggi agama ( bendesa ) pada zaman itu yang memohon kedatangan seorang 

brahmana yang memiliki ilmu tinggi. Permohonan bendesa tersebut terkabulkan dengan 

kedatangan seorang brahmana dan kemudian mencarai tempat tinggal yang ditandai 

munculnya sinar seperti janur yang mencuat ke langit. Pada tahun 1906 perahu Sri 

Komala berlabuh di pantai Sanur yang kemudian dituduhkan sebagai pembajakan oleh 

penduduk desa Sanur oleh Belanda yang merupakan rekayasa Belanda, peristiwa ini 

merupakan salah satu peristiwa penting yang tidak dapat dilupakan oleh penduduk desa 

Sanur.  

Desa Sanur kemudian berkembang menjadi kawasan wisata yang memiliki tiga 

wilayah desa yang kemudian berkembang menjadi desa pekraman Sanur. Terdapat tiga 

desa dinas yakni Desa Sanur Kauh, Kelurahan Sanur, dan Sanur Kaja. Sedangkan Desa 

Pekramannya adalah Desa pekraman Intaran, pekraman Penyaringan, pekraman Sanur.  

Seperti yang terdapat dalam monografi Desa Sanur, Sanur diwadahi oleh Desa Pekraman, 

yaitu dalam organisasi sosial tiap-tiap kelompok, banjar adat, secara sosiologi terkait 

dengan sosial spiritual kehidupan berdasarkan tatanan ajaran agama Hindu.  

4.1.2 Geografis Desa Sanur 

Kawasan Sanur merupakan kawasan wisata yang menawarkan keindahan pantai 

yang berpasir hitam putih dan termasuk wilayah administratif Kota Denpasar, kurang 

lebih 7 km ke arah Timur dari pusat pemerintahan Kota Denpasar. Lokasi kawasan wisata 

ini cukup strategis, secara geografis Desa Sanur berada di Kecamatan Denpasar Selatan. 

Sanur mudah dijangkau termasuk dari Bandar Ngurah Rai. Batas-batas wilayah Desa 
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Sanur adalah Kabupaten Gianyar di sebelah Timur, Samudra Hindia di Selatan, Utara 

Kabupaten Badung, dan Kabupaten Tabanan di sebelah Barat.  

Luas wilayah kawasan Sanur yaitu 1.057 hektar, terdiri atas tanah perkebunan, 

perkuburan, sawah, tegalan, pekarangan, dan peruntukan lainnya. Di kawasan ini 

dijumpai tanah dengan tekstur kasar yang terdiri atas lumpur lempung, lempung lelehan, 

lempung pasiran, dan lainnya. Jenis tanah ini memiliki resapan air lebih tinggi sehingga 

kapasitas terbentuknya air tanah relatif tinggi. Daerah Sanur terkenal dengan keindahan 

alam lingkungannya terutama pantainya yang berpasir putih dengan air laut pasang surut 

terjadi setiap hari. Letak geografis desa Sanur sangat strategis dengan posisi di Tenggara 

Pulau Bali. Dari pantai Sanur kauh dapat dipandang Pulau Nusa Lembongan dan Pulau 

Serangan serta kawasan Nusa Dua.  

Selain memiliki keindahan alam, Sanur juga memiliki peninggalan sejarah  

Arkeologi yaitu Pura Blanjongsebagai cagar budaya. Selain itu ada Pura Merta Sari, Tirta 

Empul, Pura Dalem Pengembak, dan Pura Suka Merta. Semua Pura ini di rawat 

keberadaannya oleh Desa adat Sanur. 
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                      Gambar 4.1     Peta Kawasan Sanur  

Kawasan wisata Sanur mudah dijangkau dengan transportasi darat karena Sanur 

terletak pada lintasan melingkar Ubung, Kuta, dan Nusa Dua. Dari Bandara Ngurah Rai, 

uy dengan jalan-jalan alteri yang menghubungkan Denpasar dengan wilayah Timur  

Bali.  

4.1.3  Kondisi Kepariwisataan Sanur 

Pembangunan pariwisata Bali dilandasi oleh pariwisata Budaya yang merupakan 

strategi dasar berlandaskan ajaran Agama Hindu. Prioritas pembangunan di Bali yang 

menerapkan strategi sektoral diletakkan pada bidang ekonomi, dengan penekanan pada 

sekor pertanian, pariwisata, industry kecil, dan rumah tangga. Untuk Bali, perkembangan 

sektor pariwisata diharapkan dapat memacu peningkatan pembangunan ekonomi secara 

berkelanjutan serta peningkatan pembangunan budaya dan lingkungan hidup secara 

seimbang.  

Sebagai salah satu kawasan wisata di Kota Denpasar, selain dikenal dengan 

pantainya Sanur juga telah berkembang pesat karena pembangunan sarana prasarana 

kepariwisataan. Sesuai perencanaan Master plan Pariwisata Bali oleh lembaga SCETO 

tahun 1971 Sanur merupakan salah satu dari 3 kawasan wisata yaitu Kuta dan Nusa Dua 
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yang direkomendasikan kepada Pemda Bali. Ditetapkannya kawasan wisata, mendorong 

laju perkembangan wisata termasuk di kawasan Sanur.  

Di Sanur awalnya banyak berdiri hotel-hotel melati dan homestay atau bungalow, 

setelah itu dibangunlah hotel berbintang diawali pembangunan Hotel Bali Beach. Perda 

No. 3 Tahun 1974 tentang pariwisata budaya yang kemudian diperbarui dalam perda No. 

3 Tahun 1991 tentang pariwisata budaya, dimana intinya untuk menjadi daerah tujuan 

wisata secara tegas seluruh pengembangan pariwisatanya mengedepankan dan 

mengembangkan peranan kebudayaan. Perda tersebut memobilisasi pengembangan 

pariwisata Sanur dengan keterlibatan lingkungan adat masyarakat. Kemajuan pariwisata 

Sanur mengundang banyaknya investor untuk menanamkan modalnya di Sanur.  

Kedatangan investor tidak sepenuhnya positif karena pembangunan pariwisata 

mulai tidak terkontrol terutama kelebihan pembangunan tempat hunian sehingga lebih 

banyak hunian dibandingkan kedatangan tamu. Peranan industri pariwisata semakin 

dirasakan dalam pembangunan perekonomian masyarakat Sanur. Secara sosiologis, pola 

kehidupan masyarakat Sanur bergese dari agraris ke industry termasuk industri jasa 

pariwisata. Pembangunan pariwisata tidak dapat dilepaskan dari lima pilar pembanguan 

yakni, masyarakat, industri, pemerintah, akademisi , dan pers. Kelima pilar ini juga 

berperan penting dalam perkembangan kepariwisataan Sanur seperti sekarang ini. 

Masyarakat sebagai pelaku budaya memegang peranan penting dalam membangun dan 

mengembangkan pariwisata Bali baik secara individual dan kolektif.  

4.2  Aktivitas Leisure and Recreation Wisatawan Lanjut Usia di Kawasan Sanur  

Berdasarkan hasil observasi pada kawasan pantai dan seputaran desa Sanur persentase 

wisatawan lanjut usia yang ditemui menyamai wisatawan yang berusia remaja dan 

dewasa. Walaupun kini Sanur sudah berkembang pesat dengan banyaknya pembangunan 

sarana perbelanjaan, perkantoran, akomodasi dan restoran namun wisatawan lanjut usia 

tampaknya tetap menjadikan Sanur sebagai tempat untuk mereka berlibur menghabiskan 

waktu leisure / luang mereka. Rentang mereka tinggal antara 3 hari samapi 3 minggu. Ini 

didapat dengan wawancara dan kuesioner terhadap pengelola hotel-hotel di Sanur ini. 

Pada setiap hotel terdapat wisatawan lanjut usia di atas usia 50 tahun dengan sebaran tidak 

menentu terkadang 50 % dari total tamu ataupun dibawah 50 % selama kurun waktu dari 

Januari sampai Juni.  
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Di rentang usia yang tidak lagi muda wisatawan lanjut usia / later life tourist ini 

tentunya cukup selektif memilih kegiatan yang mereka lakukan dalam liburan karena 

selain faktor tenaga mereka juga jauh dari tempat tinggal asalnya. Untuk kegiatan leisure 

yang dipilih, umumnya kegiatan passive leisure menjadi pilihan bagi wisatawan dalam 

rentang usia ini. Mereka akan memilih untuk melakukan aktivitas di luar ruangan jika 

suhu sudah mulai hangat. Indonesia dengan suhu tropisnya memang menjadi salah satu 

alasan bagi wisatawan mancanegara untuk datang berwisata, Sanur dengan pantainya 

memiliki suhu yang hangat tentunya cocok untuk suasana para wisatawan lanjut usia 

menghabiskan waktu leisurenya. 

Wisatawan lanjut usia memilih passive leisure activities karena tidak banyak 

memerlukan tenaga dan pikiran, hal ini sejalan dengan keadaan usia mereka yang 

memang tidak lagi bekerja fisik terlalu berat. Selain itu, dari wawancara dengan pengelola 

hotel / restoran, sebagian wisatawan lanjut usia lebih memilih melakukan kegiatan 

leisurenya secara individual dan tidak terikat. Mengingat mereka tidak dikejar batas 

waktu berlibur.  Demikian juga wisatawan yang berkunjung ke kawasan Sanur. 

Adapun kegiatan yang mereka pilih antara lain : 

a. Nonton Televisi 

b. Mendengar Radio 

c. Penyaluran Hobby 

d. Jalan-jalan seputar Pantai 

e. Bersepeda 

f. Berjemur dan mandi pasir 

g. Memancing 

h. Berendam di pantai 

i. Memperdalam budaya terkait seni dan kerajian 
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j. Shopping, berbelanja di mall, pasar tradisional,  atau supermarket. 

k. City Tour, berkeliling kota. 

l. Mengunjungi tempat bersejarah, meseum, culture heritage 

m. Makan-makan di Restoran 

n. Mengikuti acara yang diadakan di Hotel terkait tema budaya. 
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