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Latar Belakang : Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak tempat wisata
Wisata di Indonesia ada berbagai macam yaitu, wisata alam, wisata religi, wisata
budaya, wisata sejarah, dan wisata buatan. Masing-masing daerah memiliki objek
wisata andalan dalam setiap bidang kategori wisata tersebut.Seiring kemajuan zaman
minat masyarakat akan olahraga rekreasi semakin meningkat dikarenakan olahraga
rekreasi memberikan sesuatu yang berbeda dari olahraga pada umumnya. Olahraga
rekreasi merupakan kegiatan olahraga waktu luang yang dilakukan secara sukarela
oleh perseorangan, kelompok.
Tujuan : Untuk memberikan informasi tentang objek wisata buatan Tiara Water-Park
sebagai wahana olahraga rekreasi masyarakat Kota Gorontalo.
Metode :Desain penelitian yang peneliti gunakan kali ini adalah suervey  deskriptif
kualitatif. penelitian kualitatif  adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-
penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau
dengan cara-cara kuantifikasi. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara
secara langsung kepada pengunjung.
Hasil : Dari hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa perkembangan olahraga
rekreasi belum banyak dikenal oleh masyarakat. responden dalam penelitian
mengungkapkan bahwa belum banyak mengetahui manfaat wahana rekreasi untuk
kesehatan jasmani dan rohani. Dari segi sarana dan prasana wisata tiara park
responden mengatakan wahana perlu adanya pemeliharaan untuk menunjang fasilitas
wahana agar para pengunjung bisa merasakan kesenangan dan bersemangat pada saat
berwisata dan beraktivitas di kawasan objek wisata. Wahana wisata olahraga rekreasi
reponden menyatakan bisa merasakan berbagai macam manfaat seperti fikiran terasa
lebih fresh dan tubuh menjadi lebih bugar setelah sebelumnya melakukan berbagai
jenis aktifitas yang melelahkan.
Kesimpulan :Objek wisata Tiara waterpark mampu menjadi wahana olahraga rekreasi
karena pengunjung bisa merasakan berbagai manfaatnya. Diharapkan adanya
penelitian lanjutan tentang wahana wisata buatan sebagai olahraga rekreasi
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