
BAB IV 

PEMBAHASAN 
 

Didalam bab ini akan diberikan penjelasan mengenai prosedur pengambilan data hingga 

ke hasil pengujian yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar hasil yang diambil dapat dinilai atau 

diyakini kebenaran/keshahihannya, sehingga informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat 

dipercaya dari segi metode maupun pengujiannya, dimana akan dijabarkan tentang analisis 

efektivitas penggunaan media baru website dan aplikasi online Dinas Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga terhadap tingkat pengetahuan pengunjung tentang wisata Pacitan. Yang dilakukan 

berikut ini meliputi analisis instrumen penelitian, dan analisis regresi linier berganda. 

1.1 Hasil Uji Instrumen Penelitian 

1.1.1 Uji Validitas Data 

Uji validitas digunakan untuk mengukur tingkat kebenaran atau tingkat keshahihan 

daripada alat ukur yang digunakan, yang dimana alat ukur tersebut adalah kuesioner yang 

digunakan untuk mendapatkan data penelitian. Teknik pengujian validitas data menggunakan 

aplikasi IBM SPSS statistics 22 dengan metode pearson correlations. Pengujian instrumen data 

dikatakan valid jika rhitung ≥ rtabel dengan taraf signifikasi 5% atau 0,05. Responden dari data 

yang diambil/diperlukan berjumlah 100 responden, oleh karena itu nilai r tabel dari 100 

responden yaitu 0,195. Uji validitas terhadap masing-masing tersebut dapat dilihat dari tabel 

berikut: 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Valditas Instrumen Data 

Variabel Item rHitung rTabel Keterangan 



Efektivitas 

Website (X1) 

WE1 .560 0,195 Valid 

WE2 .655 
0,195 Valid 

WE3 .585 
0,195 Valid 

WE4 .370 
0,195 Valid 

WE5 .348 
0,195 Valid 

WE6 .448 
0,195 Valid 

WE7 .591 
0,195 Valid 

WE8 .665 
0,195 Valid 

Efektivitas 

Aplikasi (X2) 

AP1 .513 
0,195 Valid 

AP2 .588 
0,195 Valid 

AP3 .560 
0,195 Valid 

AP4 .476 
0,195 Valid 

AP5 .392 
0,195 Valid 

AP6 260 
0,195 Valid 

AP7 .485 
0,195 Valid 

AP8 .651 
0,195 Valid 

Tingkat 

Pengetahuan 

Pengunjung 

Tentang Wisata 

Pacitan (Y) 

P1 .642 
0,195 Valid 

P2 .682 
0,195 Valid 

P3 .700 
0,195 Valid 

P4 .622 
0,195 Valid 

P5 .565 
0,195 Valid 

P6 .597 
0,195 Valid 

P7 .628 
0,195 Valid 

P8 .684 
0,195 Valid 

P9 .709 
0,195 Valid 

P10 .801 
0,195 Valid 

P11 .658 
0,195 Valid 

P12 .672 
0,195 Valid 

P13 .793 
0,195 Valid 

P14 .661 
0,195 Valid 

Sumber: Hasil Olah Data, 2018. 



 

Dari hasil analisis validitas tersebut diketahui bahwa butir-butir pernyataan dari 

kuesioner tersebut memiliki nilai rhitung ≥ rtabel sebesar 0,195. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

butir-butir tersebut layak digunakan untuk pengambilan data penelitian. 

1.1.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi jawaban responden atas 

instrument-instrumen penelitian yang diukur. Uji reliabilitas ini menggunakan metode 

pengukuran Cronbach alpha, menurut Ghozali (2012:47) instrumen penelitian dikatakan reliabel 

jika nilai Cronbach alpha ≥ 0,6. Uji reliabilitas dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Hasil Reliabilitas Instrumen Data 

Variabel Cronbach 

alpha 

N of Items Keterangan  

Efektivitas Website  

(X1) 

.610 8 Reliabel 

Efektivitas Aplikasi 

(X2)  

.709 8 Reliabel  

Tingkat Pengetahuan 

Pengunjung Tentang 

Wisata Pacitan (Y) 

.903 14 Reliabel  

Sumber: hasil olah data spss, 2018 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai Cronbach alpha ≥ 0,6. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel efektivitas website, aplikasi dan tingkat pengetahuan 

pengunjung tentang wisata pacitan reliabel dan instrumen tersebut layak digunakan untuk 

pengambilan data penelitian. 

1.2 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 



Salah satu hipotesis yang diajukan dalam penelitian yakni hipotesis yang menguji pengaruh 

variabel independen (X1, X2) terhadap variabel dependen (Y). Analisis regresi bertujuan untuk 

melihat pengaruh dari efektivitas website dan efektivitas aplikasi terhadap tingkat pengetahuan 

pengunjung tentang wisata Pacitan. Hasil penghitungan analisis regresi linier berganda diolah 

dengan bantuan ibm spss statistics 22, hasil olah data dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Rangkuman Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 (Constant) .411 .414  .994 .323 

Efektivitas 

Website 

(X1) 

.480 .109 .360 4.391 .000 

Efektivitas 

Aplikasi 

(X2) 

.510 .096 .437 5.327 .000 

Sumber: Hasil olah data, 2018 

  



Berdasarkan tabel tersebut diatas, dapat disusun persamaan sebagai berikut: 

Y = 0,411 + 0,480 + 0,510 

Bentuk persamaan tersebut dapat diartikan sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta bernilai 0,411, yang berarti bahwa jika variabel efektivitas website dan 

efektivitas aplikasi bernilai 0, maka tingkat pengetahuan pengunjung tentang wisata Pacitan 

memiliki nilai positif sebesar 0,411atau 41,1 %. 

2. Koefisien regresi (B) variabel efektivitas website (X1) sebesar 0,480 menunjukkan evektifitas 

website memiliki arah koefisien regresi positif, yang berarti bahwa setiap 

penambahan/peningkatan 1 satuan atau 100% media baru website Disparpora Kabupaten 

Pacitan akan meningkatkan nilai tingkat pengetahuan pengunjung tentang wisata Pacitan 

sesebesar 0,480 satuan atau 48%. 

3. Koefisien regresi (B) variabel efektivitas aplikasi (X2) sebesar 0,510 yang artinya 

menunjukkan efektivitas aplikasi memiliki arah koefisien regresi positif, yang berarti bahwa 

setiap penambahan/peningkatan 1 satuan atau 100% media baru aplikasi online Disparpora 

Kabupaten Pacitan akan meningkatkan nilai tingkat pengetahuan pengunjung tentang wisata 

Pacitan sebesar 0,510 satuan atau 51%. 

  



1.2.1 Hasil Uji T 

Hasil uji hipotesis menunjukkan pengaruh efektivitas website dan efektivitas aplikasi 

telah diuji dengan menggunakan uji t (parsial). Hasil uji olah data disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 

Rangkuman Hasil Uji T 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

 

(Constant) .411 .414  .994 .323 

Efektivitas 

Website 

(X1) 

.480 .109 .360 4.391 .000 

Efektivitas 

Aplikasi 

(X2) 

.510 .096 .437 5.327 .000 

Sumber: Hasil olah data, 2018 

1. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai koefisien regresi untuk efektivitas website sebesar 

0,480. Variabel efektivitas website memiliki t-hitung sebesar 4,391 dan nilai signifikansi 

0,000. Nilai signifikansi t efektivitas website < 0,5 (5%) maka dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas website berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengetahuan 

pengunjung tentang wisata Pacitan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kerja dari H1 yang 

menyatakan tentang adanya keterkaitan antara efektivitas website Dinas Pariwisata Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Pacitan terhadap tingkat pengetahuan pengunjung tentang wisata 

Pacitan diterima sehingga H0 ditolak. 

2. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai koefisien regresi untuk efektivitas aplikasi sebesar 

0,510. Variabel efektivitas aplikasi memiliki t-hitung sebesar 5,327 dan nilai signifikansi 



0,000. Nilai signifikansi t efektivitas aplikasi < 0,5 (5%) maka dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas media baru aplikasi Disparpora Kabupaten Pacitan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat pengetahuan pengunjung tentang wisata Pacitan. Hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis kerja dari H2 yang menyatakan tentang adanya keterkaitan 

antara efektivitas aplikasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan 

terhadap tingkat pengetahuan pengunjung tentang wisata Pacitan diterima sehingga H0 

ditolak. 

1.2.2 Hasil Uji F 

Pengujian dilakukan menggunakan uji F, uji F digunakan untuk menguji tingkat 

signifikansi pengaruh efektivitas website dan efektivitas aplikasi Disparpora Kabupaten Pacitan 

secara serentak atau bersama-sama terhadap tingkat pengetahuan pengunjung tentang wisata 

Pacitan. Hasil uji F menunjukkan variabel independen secara kelayakan berpengaruh terhadap 

variabel dependen jika nilai signifikansi lebih kecil daripada nilai signifikansi yang telah 

ditetapkan (<0,05/5%). Hasil uji F disajikan dalam tabel berikut: 

  



Tabel 4.5 

Rangkuman Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

 

Regression 10.347 2 5.173 37.427 .000b 

Residual 13.408 97 .138   

Total 23.755 99    

Sumber: Hasil olah data, 2018 

 

Berdasarkan tabel tersebut diatas, menunjukkan bahwa F-hitung sebesar 37,427 dengan 

probabilitas tingkat kesalahan sebesar 0,000 yang mana lebih kecil daripada taraf signifikansi 

yang telah ditetapkan (0,05/5%). Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 

antara efektivitas website dan efektivitas aplikasi dari Disparpora Kabupaten Pacitan secara 

serentak atau bersama-sama terhadap tingkat pengetahuan pengunjung tentang wisata Pacitan. 

1.2.3 Uji Determinasi R square 

Tabel 4.6 

Rangkuman Hasil Uji Durbin-Watson 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

 .660a .436 .424 .37179 

Sumber: Hasil Olah data, 2018 

Nilai koefisien determinasi atau R square (R2) regresi linier berganda pada tabel diatas 

sebesar 0,436. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat besaran pengaruh efektivitas website dan 

efektivitas aplikasi Disparpora Kabupaten Pacitan terhadap tingkat pengetahuan pengunjung 



tentang wisata Pacitan sebesar 43,6%, sedangkan sisanya sebesar 56,4% dijelaskan oleh faktor 

lain selain dari variabel independen tersebut. Hal ini menjawab hipotesis kerja dari H3 yang 

menyatakan tentang adanya keterkaitan antara efektivitas website dan efektivitas aplikasi 

Disparpora Pacitan terhadap tingkat pengetahuan pengunjung tentang wisata yang ada di Pacitan. 

1.3 Pembahasan dan Implikasi 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan dengan dengan beberapa uji analisis dan uji analisis 

regresi berganda, dapat diketahui bahwa keterkaitan antara efektivitas website dan efektivitas 

aplikasi secara individu (parsial) maupun serentak menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap 

tingkat pengetahuan pengunjung tentang wisata Pacitan. 

Hasil penelitian antara efektivitas website Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Pacitan terhadap tingkat pengetahuan pengunjung tentang wisata Pacitan terbukti signifikan, 

artinya efektivitas website dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan terbukti 

efektif dalam meningkatkan pengetahuan pengunjung tentang wisata yang ada di Pacitan. Hal ini 

sesuai dengan pendapat yang diungkapkan oleh Komaruddin (1994:294) bahwa efektivitas adalah 

suatu keadaan yang menunjukan tingkatan keberhasilan manajemen dari sebuah organisasi dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Konten/isi informasi yang disajikan dalam 

website oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan berisi tentang informasi 

pariwisata yang ada di Pacitan, informasi yang disajikan pun ditampilkan secara detail 

terperinci/lengkap dan disertai spot-spot unik gambar/foto dari objek wisata terkait. Hal ini 

dibuktikan dari pendapat responden di BAB III tabel 3.24 tentang informasi yang ditampilkan di 

website lengkap, sebanyak 66% responden menyatakan setuju dan sangat setuju akan hal itu.  

Dalam sebuah situs website, dapat dikatakan efektif penggunaannya jika website tersebut 

memiliki aspek usability, maksudnya adalah bahwa website harus dapat digunakan atau 



mempunyai kegunaan dengan baik. Didalam aspek usability terdapat beberapa komponen untuk 

pengukurannya, seperti yang dikemukakan oleh Nielsen J. dalam Handiwidjojo dan Ernawati 

(2016:50) bahwa komponen pengukuran dari usability atau kegunaan dari website meliputi 

kemudahan (learnability), efisien (efficiency), mudah diingat (memorability), kesalahan dan 

kemanan (errors) dan kepuasan (satisfaction). 

Dilihat dari komponen kemudahan (learnability) website pacitantourism.net atau website dari 

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mudah digunakan bagi penggunanya, website yang 

dimiliki memiliki tampilan dan menu bar yang sederhana sehingga mudah digunakan. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya jawaban dari mayoritas responden, sebanyak 76% menjawab setuju dan 

10% menjawab sangat setuju dengan pernyataan bahwa website dari Dinas Pariwisata Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Pacitan mudah digunakan atau diakses oleh penggunanya. Pernyataan ini 

dapat dilihat dalam BAB III pada tabel 3.3.  

Selanjutnya dari komponen efisien (efficiency) website pacitantourism.net menyajikan 

informasi yang dapat dipahami dengan baik oleh penggunanya hal ini karena didalam menu 

website beberapa isi informasi dikelompokkan menurut kebutuhan informasi yang ingin dicari 

oleh pengguna, selain itu dari segi desain maupun konten dinilai cukup menarik bagi penggunanya. 

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya jawaban dari sebagian besar responden yang menyatakan 

setuju dan sangat setuju akan hal isi informasi dapat dipahami dengan baik dan desain maupun 

konten website menarik yang dapat dilihat dalam BAB III pada tabel 3.4 dan tabel 3.5. 

Komponen usability website Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Pacitan mudah diingat 

(memorability), isi konten baik informasi tentang deskripsi, foto objek wisata maupun desain 

website yang dimiliki Disparpora ini mudah diingat oleh penggunanya. Hal ini dibuktikan dari 



persebaran pendapat responden yang dapat dilihat didalam BAB III pada poin nomor empat yang 

menyatakan bahwa informasi yang ditampilkan di website mudah diingat. 

Error/crash memiliki salah satu perananan vital yang harus diperhatikan bagi lembaga-

lembaga yang memanfaatkan website sebagai media untuk menyebarkan informasi, error/crash 

disaat pengaksesan merupakan suatu hal yang mengganggu, didalam website pacitantourism.net 

pengguna jarang mendapat kendala ketika pengaksesan atau diwaktu menggunakannya, pengguna 

jarang menemukan kendala error (kesalahan dan keamanan) baik berupa connection timeout, 

server error dan lain sebagainya. Hal ini dibuktikan berdasarkan persebaran pendapat responden 

didalam bab 3 yang dapat dilihat di poin nomor lima dan enam, didalam poin nomor lima 

responden yang menyatakan tidak setuju mendapatkan kendala ketika pengaksesan website 

berjumlah 45% dan di poin nomor enam tentang menemukan crash, error maupun timeout 

berjumlah 48%. Yang dimana dapat disimpulkan dari pernyataan ini bahwa website yang dimiliki 

oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan masih jauh dengan kata sempurna 

atau tanpa adanya kendala sama sekali, karena mayoritas responden yang menjawab tidak 

mencapai lebih dari 50% yang berarti responden lain pernah mendapatkan kendala disaat 

pengaksesan. 

Komponen kegunaan dari efektivitas website selanjutnya yaitu kepuasan (satisfaction), 

pengukuran tingkat kepuasan pengguna dapat dinilai dari desain maupun penyampaian isi konten 

yang disajikan dalam website pacitantourism.net sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 

pengguna atau pengakses, berdasarkan data temuan penelitian kepuasan pengguna (user) terhadap 

apa yang disajikan oleh website Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Pacitan sangat tinggi. Hal 

ini dibuktikan dari jawaban sebagian besar responden sebanyak 75% yang menyatakan setuju 

terkait penyampaian informasi website sesuai dengan apa yang diharapkan yang berarti puas 



dengan penyajian informasi dalam website. Pernyataan ini dapat dilihat didalam bab tiga pada 

tabel 3.10. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lanny Merlinda 

Losung, hasil penelitian yang didapatkan oleh penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa 

penggunaan e-tourism atau website oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Utara 

mendapatkan respon positif dari pengguna yang secara keseluruhan cukup efektif dalam 

memberikan informasi. 

Hasil penelitian antara efektivitas aplikasi Go Pacitan yang dimiliki Dinas Pariwisata Pemuda 

dan Olahraga Kabupaten Pacitan dengan tingkat pengetahuan pengunjung tentang wisata Pacitan 

terbukti signifikan atau memiliki nilai positif. 

Pemilihan teknologi media baru yang digunakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 

Pacitan dalam menyampaikan informasi pariwisata ke khalayak dinilai tepat dan efektif. Tingkat 

keefektifan dari sebuah teknologi aplikasi, dalam hal ini aplikasi Go Pacitan dapat diukur dengan 

tingkat usability (kegunaan), maksudnya adalah bahwa sebuah teknologi (aplikasi Go Pacitan) 

harus dapat digunakan atau memiliki kegunaan fungsi dengan baik. Usability atau kegunaan 

aplikasi harus memiliki unsur yang efektif, efisien dan juga kepuasan. Seperti yang dikatakan ISO 

dalam Dewanto (2006:120) bahwa kegunaan merupakan suatu bagian yang membantu pemakai 

didalam menyelesaikan keputusan secara efisien, efektif dan bertahan atas segala faktor, yaitu 

efisien, efektif dan kepuasan. 

Dalam hal efektif, aplikasi Go Pacitan dalam menyampaikan informasi maupun desain yang 

disajikan aplikasi ini sudah termasuk efektif atau sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh 

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Pacitan dalam menyebarkan informasi tentang wisata 



Pacitan sekaligus promosi/mengenalkan pariwisata dalam menarik minat pengunjung untuk 

berwisata di Pacitan. Aplikasi Go Pacitan sendiri juga dinilai efisien dalam menyampaikan 

informasinya kepada khalayak/publik, informasi disajikan dengan mengelompokkan destinasi 

pariwisata yang ada di Pacitan dan juga pengelompokan-pengelompokan dari informasi apa yang 

ingin didapatkan oleh publik, seperti misalnya rumah makan, penginapan, harga tiket, foto dari 

beberapa bagian objek dan lain sebagainya yang dapat dipahami dengan baik oleh publik. Dari 

segi desain pun dinilai menarik dengan penampilan warna yang kontras dan pemakaian 

gambar/foto dari beberapa objek wisata yang dijadikan tampilan halaman depan (beranda). Hal ini 

dibuktikan dengan adanya jawaban dari mayoritas responden yang menyatakan bahwa informasi 

aplikasi Go Pacitan mudah dipahami dengan total 82% responden menyatakan setuju dan sangat 

setuju dan jawaban reponden tentang desain yang ditampilkan menarik dengan sebagian besar 

responden menjawab setuju dan sangat setuju sebanyak 72%. 

Dalam penelitian ini juga membahas tentang tingkat pengetahuan, hubungan efektivitas 

website dan aplikasi dengan tingkat pengetahuan sendiri adalah untuk mengukur tingkatan 

pengetahuan publik tentang wisata Pacitan setelah mengakses website maupun aplikasi. 

Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang telah diketahui seseorang atau hasil tahu seseorang 

melalui indra terhadap suatu objek. Seperti yang dikatakan Notoatmodjo (2010), pengetahuan yang 

tercakup dalam domain kognitif terdapat enam tingkatan, yaitu tahu, memahami, aplikasi 

(mengaplikasikan/menerapkan), analisis, sintesis dan evaluasi.  

Dilihat dari dimensi tahu atau tingkat ketahuan seseorang terhadap suatu objek yang telah 

dilihatnya, objek dalam artian disini adalah teknologi media baru yang digunakan oleh Dinas 

Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan yaitu website dan aplikasi. Dalam hal 

indikator atau tolak ukur dalam sebuah penilaian tingkat ketahuan individu (responden) dilihat dari 



seberapa besar tingkat pengetahuan responden tentang wisata yang ada di Pacitan setelah 

mengkases kedua media baru yang digunakan tersebut. Pada dasarnya, kedua media baru ini 

difungsikan untuk menyampaikan pesan atau informasi tentang wisata dan informasi pendukung 

tentang wisata yang ada di Pacitan, hal ini memiliki faktor atau menjadikan peranan peranan 

penting terhadap tingkat ketahuan responden. Dan berdasarkan temuan peneliti di lapangan 

menghasilkan sebuah jawaban bahwa website dan aplikasi memberikan pengetahuan baru kepada 

responden tentang wisata Pacitan setelah mengakses kedua media tersebut. Pernyataan tersebut 

dapat dilihat dalam bab tiga di tabel 3.21 dan 3.28, yang menyatakan bahwa sebagian besar 

responden setuju mengenai website maupun aplikasi dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 

Pacitan meningkatkan pengetahuan responden setelah mengaksesnya, yang keduanya memiliki 

total jumlah sebanyak sekitar 89%. 

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tantan 

Muhammad, yang berjudul: Fungsi Website di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa 

Barat dalam Meningkatkan Citra Positif Lembaga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

menggunakan website sebagai sarana penyampaian informasi aktual dari program-program yang 

sedang dilakukan sehingga dapat berguna untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai 

pariwisata dan kebudayaan yang ada di Jawa Barat. 

Selanjutnya dari setelah melihat dan mengetahui tentang apa isi konten informasi yang 

disajikan oleh website maupun aplikasi, dimensi atau tingkatan selanjutnya yaitu memahami. 

Indikator atau yang menjadi tolak ukur dalam memahami sebuah materi apa yang telah 

diketahuinya yaitu apakah seseorang tersebut memahaminya dari setelah mengakses website 

maupun aplikasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Pacitan. Dalam penyampaian informasi 

pariwisata yang disajikan di website dan aplikasi memang sederhana dan mudah dipahami, 



contohnya pengelompokan beberapa informasi ke dalam sub menu yang dapat disortir sendiri 

sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penggunanya. Hal ini sesuai dengan jawaban dari 

sebagian besar responden yang menyatakan bahwa penyajian informasi dari website dan aplikasi 

mudah dipahami, yang dapat dilihat dalam bab tiga persebaran pendapat responden tingkat 

pengetahuan pengunjung tentang wisata Pacitan pada tabel poin nomor dua dan poin nomor 

sembilan yang menunjukkan setuju di angka presentase yang besar, yakni 95% (website) dan 89% 

(aplikasi). 

Dimensi aplikasi (mengaplikasikan/menerapkan), merupakan tingkatan selanjutnya dari 

tingkatan pengetahuan seseorang. Dalam hal ini, setelah seseorang tahu dan memahami maksud 

materi (informasi wisata) yang didapatnya akan dilihat pengaplikasian seseorang tersebut setelah 

mengakses website ataupun aplikasi. Tolak ukur atau indikator yang dinilai dari dimensi ini yaitu 

adalah apakah website maupun aplikasi yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga 

Pacitan membantu atau tidak dalam penerapan kegiatan berwisata pengunjung di wisata Pacitan. 

Membantu yang dimaksud adalah pesan yang disampaikan dalam media yang diakses oleh publik 

apakah membantu dalam menggali informasi lebih dalam sehingga ketika berada di tempat tujuan 

wisata (Pacitan) publik atau dalam artian pengunjung dapat berwisata dengan nyaman berkat 

informasi yang telah didapatnya dari media website maupun aplikasi Dinas Pariwisata Pemuda 

dan Olahraga Pacitan. Dari penemuan penelitian yang didapatkan, mayoritas atau sebagian besar 

responden menjawab setuju dan sangat setuju di angka presentase yang tinggi yaitu jumlah total 

89% (website) dan 91% (aplikasi) pernyataan yang menyatakan bahwa responden terbantu dengan 

kedua media tersebut dalam kegiatan berwisata setelah mengaksesnya. Pernyataan tersebut dapat 

dilihat dalam bab tiga pada tabel 3.23 dan tabel 3.30. 



Dimensi selanjutnya yaitu analisis, dimana responden menguraikan atau menjabarkan isi 

konten informasi yang disajiikan oleh media website dan aplikasi dari Dinas Pariwisata Pemuda 

dan Olahraga Pacitan. Isi konten informasi yang disajikan baik informasi tentang objek pariwisata 

maupun informasi penunjang lainnya ditampilkan secara terperinci dan detail, pengakses dapat 

dengan mudah mendapatkan informasi apa yang diinginkannya. Seperti misalnya informasi 

destinasi, fasilitas yang ada di objek terkait bahkan fitur transportasi dan navigasi penunjuk akses 

ke lokasi dapat juga diakses dengan mudah oleh pengguna. Hal ini dibuktikan dari jawaban 

sebagian besar responden, total sebanyak 72% setuju bahwa informasi yang disajikan aplikasi 

lengkap (tabel 3.31) dan 64% responden setuju bahwa informasi penunjang yang ditampilkan 

lengkap/detail (tabel 3.32). Selain itu total sebanyak 66% responden menyatakan informasi 

pariwisata yang disajikan oleh website lengkap (tabel 3.24) dan 59% responden menyatakan setuju 

bahwa informasi penunjang ditampilkan secara detail atau lengkap (tabel 3.25). 

Dimensi sintesis merupakan tingkatan pengetahuan selanjutnya dari setelah menganalisis 

sebuah konten informasi yang disajikan. Dalam dimensi ini tolak ukur atau indikator penilaian 

dinilai dari bagaimana pengunjung memadukan berbagai informasi yang ada website dan aplikasi 

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan. Poin yang dimaksud dari penjelasan 

tersebut adalah, pembuatan ringkasan atau catatan sendiri oleh pengunjung (responden) dari 

sebuah informasi yang telah didapatnya, yang bertujuan untuk lebih meringkas berbagai informasi 

yang didapat sehingga dapat dengan mudah ketika berwisata. Dalam hal ini mayoritas responden 

menyatakan telah membuat ringkasan dari berbagai informasi yang telah didapatkannya dalam 

website dan aplikasi, yang dibuktikan dari jawaban pada tabel 3.26 total sebanyak 85% responden 

membuat ringkasan setelah mengakses website dan total sebanyak 82% responden membuat 

ringkasan setelah mengakses aplikasi Go Pacitan (tabel 3.33). 



Evaluasi merupakan dimensi terakhir dari tingkat pengetahuan. Didalam evaluasi, responden 

melakukan penilain terhadap penyajian informasi pariwisata di website maupun di aplikasi Go 

Pacitan. Penilaian ini berdasarkan apakah informasi yang disajikan oleh website dan aplikasi milik 

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Pacitan lebih lengkap daripada informasi-informasi yang 

tersebar di internet baik itu blog maupun website lain. Informasi pariwisata yang ditampilkan di 

kedua media milik Disparpora Pacitan ini lebih lengkap, informasi tentang destinasi atau objek 

wisata ditampilkan lebih banyak dan dijelaskan secara detail daripada yang tersebar di internet, 

selain itu pengakses aplikasi maupun website Disparpora dapat melihat agenda kegiatan festival 

kebudayaan maupun lainnya, harga tiket masuk/retribusi, penginapan, rumah makan, akses jalan 

dan lain-lainnya yang mana di blog ataupun website lainnya tidak ditemukan seperti hal tersebut. 

Pernyataan ini dibuktikan dengan jawaban mayoritas responden, dengan total sebanyak 68% 

responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa informasi di website lebih lengkap daripada 

informasi yang tersebar di internet lainnya (bab tiga tabel 3.27), sedangkan total sebanyak 72% 

responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa informasi yang disajikan di aplikasi Go 

Pacitan lebih lengkap daripada yang lainnya (bab tiga tabel 3.34). 

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi R square, didapatkan hasil 0,436. Artinya 

efektivitas website pacitantourism.net dan efektivitas aplikasi Go Pacitan secara bersama-sama 

mempengaruhi tingkat pengetahuan pengunjung tentang wisata Pacitan sebesar 43,6%, sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini. Hal ini sekaligus menjawab rumusan masalah 

dari besaran tingkat efektivitas website dan aplikasi terhadap tingkat pengetahuan pengunjung 

tentang wisata Pacitan. 

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda, efektivitas aplikasi Go Pacitan terhadap tingkat 

pengetahuan pengunjung tentang wisata Pacitan lebih tinggi daripada tingkat efektivitas website 



pacitantourism.net terhadap tingkat pengetahuan pengunjung tentang wisata Pacitan. Hal ini bisa 

dilihat dari hasil analisis uji data secara parsial (uji t) yang menunjukkan bahwa nilai koefisien 

regresi efektivitas aplikasi sebesar 0,510 atau 51%, sedangkan nilai koefisien regresi dari 

efektivitas website hanya 0,480 atau 48%. Dari hasil penelitian ini bisa disimpulkan bahwa kedua 

media yang digunakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan sama-sama 

mempunyai pengaruh atau peran terhadap tingkat pengetahuan pengunjung tentang wisata Pacitan, 

dan tingkat keefektifan dari aplikasi lebih tinggi daripada website. 

 


