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ANALISIS POTENSI DESA WISATA DI KECAMATAN TURI, 

KABUPATEN SLEMAN  

Abstrak 

Kecamatan Turi merupakan wilayah yang ekonominya berjalan pada sektor 

pertanian, namun wilayah tersebut memiliki potensi dan sumber daya yang baik 

untuk dikembangkan menjadi daerah pariwisata. Kecamatan Turi terdiri dari 4 

(empat) Kelurahan, yaitu; Bangunkerto, Donokerto, Girikerto, dan Wonokerto. Di 

dalamnya terdapat 14 (empat belas) obyek desa wisata, desa wisata di Kecamatan 

Turi sudah dikembangakan sejak lama. Obyek desa wisata sangat berbeda dengan 

obyek wisata umum karena unggul dalam interaksi dengan masyarakat. Desa-desa 

wisata yang berada di Kecamatan Turi memiliki karakteristik fisik, budaya, dan 

potensi yang hampir seragam, namun di dalamnya memiliki keunggulan dan 

kekurangan masing-masing. Tujuan dari penelitian ini adalah; (1) Mengidentifikasi 

potensi obyek desa wisata di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. (2) Menganalisis 

arah pengembangan desa-desa wisata di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman agar 

lebih diminati oleh wisatawan. Penelitian ini menggunakan metode scoring sebagai 

pendekatan untuk mengkelaskan potensi obyek desa wisata menjadi tiga kelas, yaitu; 

desa wisata tumbuh, desa wisata berkembang dan desa wisata maju. Hasil skoring 

didapatkan dari informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan 

kuisioner yang mengacu pada parameter yang meliputi; aksesibilitas, kelembagaan, 

fasilitas, pengunjung, keunikan, kelangkaan, kesenian, kerajinan, dan pelayanan. 

Hasil skoring tiap desa wisata di Kecamatan Turi menunjukkan bahwa dari 14 obyek 

desa wisata di wilayah kajian terdapat 3 obyek desa wisata tumbuh, 7 obyek desa 

wisata berkembang, dan 4 obyek desa wisata maju. Analisis arahan pengembangan 

desa wisata di Kecamatan Turi menggunakan SWOT yang mempetimbangkan faktor 

internal dan eksternal yang menghasilkan strategi alternatif (SO) kekuatan dan 

kesempatan yang cocok digunakan dalam pengembangan desa wisata yang 

menghasilkan strategi-strategi sebagai berikut; (1) Pemanfaatan sumberdaya alam 

dengan pengelolaan berbasis eco-tourism, (2) Pengembangan fasilitas sesuai 

karakter masing-masing obyek, (3) Edukasi dan pelatihan softskill pelaku pariwisata, 

(4) Membuat komunitas yang sehat antar obyek desa wisata. (5) Riset terhadap 

produk olahan pertanian agar menaikkan nilai jualnya. 

Kata kunci : Desa wisata, SWOT, Potensi, Arahan pengembangan, Kecamatan Turi. 

Turi Sub-district is an area whose economy runs on the agricultural sector, but the 

region has potencies and resources to be developed into a tourism area. Turi District 
consists of 4 (four) villages, namely; Bangunkerto, Donokerto, Girikerto, and 

Wonokerto. Inside this sub-district there are 14 (fourteen) tourism village objects, 
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the tourism village objects in Turi Sub-district has been developed a long time ago. 

The tourism village objects are very different from general tourism objects because 

they excel in interaction with the community. The tourism villages in Turi Sub-

district have almost uniform physical, cultural and potential characteristics, but 

within them have advantages and disadvantages of each. The purpose of this 

research is; (1) Identifying the potency of tourism village objects in Turi Sub-

district, Sleman Regency. (2) Analyzing the direction of the development of tourism 

village objects in Turi Sub-district, Sleman Regency to be more attractive to tourists. 

This study uses the scoring method as an approach to explain the potential of tourist 

village objects into three classes, namely; growing tourist villages, developing 

tourist villages, and developed tourist villages. The scoring results are obtained from 

information obtained by conducting interviews with questionnaires that refer to 

parameters that include; accessibility, institutions, facilities, visitors, uniqueness, 

scarcity, arts, crafts and services. The results of the scoring of each tourist village in 

Turi Sub-district showed that of the 14 tourism village objects in the study area there 

were 3 growing tourism village objects, 7 developing tourism village objects, and 4 

developed tourism village objects. Analysis of the direction of tourism villages 

development in Turi Sub-district using SWOT which consider from internal and 

external factors that produce alternative strategies (SO) strengths and opportunities 

that suitable to applied in the development of tourism villages that produce the 

following strategies; (1) Utilization of natural resources based on eco-tourism 

management, (2) Developing facilities in accordance with the character of each 

objects, (3) Education and soft skills training to tourism village executants, (4) 

Creating healthy communities between tourism village objects. (5) Research on 

agricultural processed products in order to increase the sale value. 

Keywords : Tourism village, SWOT, Potency, Development direction, Turi Sub-

district. 

1. PENDAHULUAN

Kecamatan Turi terletak di bagian utara dari Kabupaten Sleman dan berbatasan 

langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Turi terletak di lereng Gunung 

Merapi yang memiliki aktivitas vulkanik yang tinggi, namun secara keseluruhan 

Kecamatan Turi merupakan lokasi yang minim dampak bencana sehingga dirasa 

lebih aman dibandikan kecamatan-kecamatan lainnya di Sleman seperti, Pakem, 

Cangkringan, dan Ngemplak. 

Di Kecamatan Turi terdapat 14 (empat belas) obyek desa wisata, diantaranya 

adalah; Gabugan, Garongan, Kelor, Kembangarum, Nganggring, Pancoh, 

Plosokuning, Pulesari, Pulewulung, Sangurejo, Sempu, Tlatar, dan Tunggularum. 

Kecamatan Turi terkenal akan komoditas salak, komoditas ini juga turut menopang 

perekonomian mayoritas masyarakat. Komoditas salak pondoh juga dijadikan 
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sebagai ciri khas Kecamatan Turi. Obyek desa wisata di Kecamatan Turi memiliki 

kesamaan SDA yang digunakan sebagai faktor penarik wisatawan. Sedangkan 

perbedaan yang paling menonjol antar tiap obyek desa wisata di Kecamatan Turi 

adalah pada parameter-parameter penunjang pariwisata dan kreasi masyarakat 

terhadap desa wisatanya masing-masing. 

Program Desa wisata merupakan suatu langkah yang sangat baik untuk 

meningkatkan ekonomi masyarakat perdesaan, serta secara tidak langsung dapat 

melestarikan kekayaan alam sekitar, melestarikan kesenian, dan kebudayaan. 

Mayoritas masyarakat Kecamatan Turi yang kehidupan sehari-harinya bergantung 

pada pertanian dapat mengembangkan hasil usahanya dengan media desa wisata, 

upaya peningkatan ekonomi masyarakat di perdesaan ini tentu memerlukan peran 

kelompok masyarakat dalam mengelola desa wisata. Pokdarwis (Kelompok Sadar 

Wisata) memiliki peran yang sangat penting di dalam pengelolaan dan semua 

kegiatan yang ada di dalam desa wisata, komunitas masyarakat di dalam desa wisata 

dapat terjalin lebih erat dan memiliki program desa wisata yang mandiri terstruktur 

dengan adanya Pokdarwis sebagai media di dalam musyawarah.  

2. METODE 

Penelitian ini bersifat mix method dengan menggunakan metode kuantitatif dan 

kualitatif, di mana metode pengumpuan data dengan melakukan observasi dan 

wawancara terstruktur dengan menggunakan kuisioner. Kuisoner yang digunakan 

merupakan kuisioner tertutup. Penelitian dilakukan pada obyek desa wisata untuk 

mengetahui potensi obyek desa wisata di Kecamatan Turi, sumber informasi desa 

wisata didapatkan dari data primer wawancara dengan menggunakan kuisioner yang 

mengacu pada penggalian informasi berdasarkan parameter-parameter potensi desa 

wisata yang digunakan. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

parameter potensi desa wisata berdasarkan laporan Dinas Pariwisata Kabupaten 

Sleman. Kuisioner yang diajukkan kepada perwakilan Pokdarwis tiap desa wisata di 

wilayah kajian, selain itu dilakukan juga pengamatan lapangan untuk melengkapi 

informasi dari penggalian kuisioner dan juga digunakan sebagai data dalam analisis 

SWOT. 
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Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode 

scoring. Pemberian harkat pada data hasil kuisioner dengan skala ordinal. Harkat ini 

kemudian akan diolah dengan melakukan pemberian skor pada tiap parameter dan 

nilai-nilai variabel didalamnya, selanjutnya akan menghasilkan nilai hasil perkalian 

antara skor dan bobot, yang berupa nilai akhir skor. Skor yang besar di dalam 

penelitian ini memiliki arti bahwa obyek kajian memiliki potensi yang baik, 

sebaliknya apabila skor kecil maka memiliki arti bahwa obyek kajian memiliki 

potensi yang buruk sehingga perlu dikembangkan lagi. Scoring dalam penelitian ini 

menggunakan tabel harkat sebagai berikut.  

Tabel 1. : Tabel Harkat Klasifikasi Potensi DTW 

No. Komponen Bobot Variabel Keterangan  Skor 

Nama Destinasi Wisata : 

A Aksesibilitas 47,5 

1 Jarak destinasi dari pusat kota kabupaten Dekat 3 

Sedang 2 

Jauh 1 

2 Jarak destinasi dengan jalan utama Dekat 3 

Sedang 2 

Jauh 1 

3 Kondisi jalan menuju lokasi Baik 3 

Cukup 2 

Buruk 1 

4 Lebar jalan menuju lokasi Lebar 3 

Sedang 2 

Sempit 1 

5 Penerangan jalan menuju lokasi Baik 3 

Sedang 2 

Buruk 1 

6 Keberadaan penunjuk lokasi Banyak 3 

Cukup 2 

Sedikit 1 

7 Keberadaan destinasi lain yang berdekatan Banyak 3 

Sedang 2 

Sedikit 1 

B Kelembagaan 11 

1 Keberadaan Pordarwis Ada, Banyak 3 

Ada 2 

Tidak ada 1 

2 Aspek pengelolaan/pemeliharaan Baik 3 

Sedang 2 

Buruk 1 

3 Aspek kebersihan Baik 3 

Sedang 2 

Buruk 1 

C Fasilitas 13 

Fasilitas yang berada di lokasi Lengkap 3 

Cukup 2 

Kurang 1 

D Pengunjung 9 

1 Rata-rata jumlah pengunjung per hari Banyak 3 

Sedang 2 

Sedikit 1 

2 Asal pengunjung Luar Kota 3 

Berimbang 2 

Dalam Kota 1 

3 Status pengunjung domestik atau asing Asing 3 

Berimbang 2 

Domestik 1 
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No. Komponen Bobot Variabel Keterangan  Skor 

E Keunikan 5 

Karakteristik khas destinasi yang jarang dimiliki destinasi lain Unik 3 

Cukup Unik 2 

Biasa 1 

F Kelangkaan 7,5 

Jenis destinasi yang tidak mudah dijumpai Langka 3 

Cukup Langka 2 

umum 1 

G Kesenian 2,5 

Ada tidaknya grup kesenian yang mendukung Banyak 3 

Sedang 2 

Sedikit 1 

H Kerajinan 2,5 

Ada tidaknya kerajinan khas di lokasi/wilayah Banyak 3 

Sedang 2 

Sedikit 1 

I Pelayanan 2 

Banyaknya petugas yang melayani Banyak 3 

Sedang 2 

Sedikit 1 

TOTAL   

KATEGORI   

Sumber: Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nilai akhir skor pada tiap desa wisata kemudian akan di klasifikasikan ke 

dalam tiga kelas potensi desa wisata, yaitu; Desa Wisata Tumbuh, Desa Wisata 

Berkembang, dan Desa Wisata Maju. Klasifikasi tiga kategori tersebut didapatkan 

dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut: 

Interval = (Nilai Skor Tertinggi – Nilai Skor Terendah) / 3 

 Distribusi kelas dengan memasukkan setiap desa wisata ke dalam 3 kelas, 

sehingga akan diperoleh informasi desa wisata yang memiliki potensi Tumbuh, 

Berkembang, atau Maju. Hasil tersebut kemudian disajikan ke dalam bentuk peta 

potensi desa wisata dan dalam bentuk deskriptif sebagai pendukung informasi. 

Penyajian data menunjukkan sekumpulan informasi tersusun yang memungkinkan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan sehingga data lebih mudah 

dimengerti. 

Arah pengembangan desa wisata dilakukan dengan menggunakan analisis 

SWOT. Proses pengambilan keputusan strategis harus dimulai dengan menganalisis 

4 elemen di dalam SWOT yaitu Kekuatan (Strenghts), Kelemahan (Weaknesses), 

Keuntungan (Opportunities), dan Ancaman (Threats). Strategi pengembangan dari 

elemen-elemen tersebut masuk ke dalam faktor eksternal dan internal yang nantinya 

akan dibandingkan anatara satu dengan elemen lain. Berikut dapat dilihat pada 

Gambar 1. merupakan ilustrasi SWOT dalam menentukkan arah pengembangan 

obyek penelitian: 
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Gambar 1 : Ilustrasi SWOT 

3. HASIL DAN ANALISIS 

3.1  Potensi Desa Wisata 

Obyek desa wisata di Kecamatan Turi memiliki potensi SDA dan karakteristik-

karakteristik yang cenderung seragam namun dari hasil penelitian memiliki potensi 

pariwisata yang berbeda-beda. Klasifikasi potensi obyek desa wisata di Kecamatan 

Turi dari 14 obyek desa wisata memperlihatkan bahwa terdapat 3 (tiga) obyek desa 

wisata tumbuh, 7 (tujuh) obyek desa wisata berkembang, dan 4 (empat) obyek desa 

wisata maju, dapat dilihat pada Tabel 2 berikut: 

Tabel 2. : Hasil Skoring dan Klasifikasi Desa Wisata 

Desa Wisata Total Skor Kategori Desa Wisata  

Dukuh 55.35714286 Desa Wisata Tumbuh 

Gabugan 70.74603175 Desa Wisata Berkembang 

Garongan 68.50793651 Desa Wisata Berkembang 

Kelor 80.0952381 Desa Wisata Maju 

Kembangarum 80.84126984 Desa Wisata Maju 

Nganggring 69.77777778 Desa Wisata Berkembang 

Pancoh 72.83333333 Desa Wisata Maju 

Plosokuning 63.77777778 Desa Wisata Berkembang 

Pulesari 78.76190476 Desa Wisata Maju 

Pulewulung 63.18253968 Desa Wisata Berkembang 

Sangurejo 70.45238095 Desa Wisata Berkembang 

Sempu 60.55555556 Desa Wisata Tumbuh 

Tlatar 52.07142857 Desa Wisata Tumbuh 

Tunggularum 66.12698413 Desa Wisata Berkembang 

Sumber : Pengolahan Data Primer 
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Pengolahan data dengan scoring dalam penelitian ini menggunakan parameter 

yang terdapat pada Laporan Akhir Penyusunan Data Spasial Potensi Pariwisiata Per 

Kecamatan Se-DIY oleh Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2005.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya (Sari Menuk Prawita, 

2016) terdapat pada obyek pariwisata yang dikaji dan parameter skoring yang 

digunakan, pada penelitian sebelumnya obyek wisata yang diteliti adalah obyek 

wisata umum dan menggunakan parameter yang berkaitan dengan obyek wisata 

umum, sedangkan dalam penelitian ini desa wisata merupakan obyek wisata minat 

khusus. Selain itu wilayah kajian pada penelitian sebelumnya tidak 

mempertimbangkan wilayah yang dikaji di dalam batasan administrasi atau kawasan 

tertentu, Kecamatan Turi sebagai suatu wilayah administrasi di dalam Kabupaten 

Sleman memiliki kriteria geografis yang cocok untuk dikembangkan desa wisata , 

terbukti dari jumlah persebaran obyek desa wisata per kecamatan di Kabupaten 

Sleman, Turi memiliki jumlah desa wisata yang paling banyak diantara kecamatan 

lainnya. Berikut merupakan tabel hasil scoring potensi obyek Desa Wisata Dukuh 

yang merupakah salahsatu dari obyek penelitian dapat dilihat pada Tabel 3: 

Tabel 3 : Skoring Desa Wisata Dukuh 

Nama Desa 

Wisata Dukuh 

Nama : Gondo 

No. 

Para

meter 
Bobot Variabel Keterangan Kelas Skor 

A 
Aksesi

bilitas 
47.5 

1 Jarak destinasi dari pusat 

kota 6,30 Km 2 4.52380 

2 Jarak destinasi dengan 

jalan utama 248 M 2 4.52380 

3 Kondisi jalan menuju desa 

wisata 

topografi cukup landai dan 

keadaan beraspal 3 6.78571 

4 Harkat lebar jalan menuju 

desa wisata lebar jalan utama 5-6 M 2 4.52380 

5 Penerangan jalan menuju 

lokasi 

dalam jarak kurang lebih 50 

m terdapat penerangan jalan 3 6.78571 

6 Keberadaan penunjuk 

lokasi 

tidak terdapat penunjuk jalan 

sama sekali 1 2.26190 

7 Keberadaan destinasi lain 

yang berdekatan ada beberapa 3 6.78571 

B 

Kelem

bagaa

n 

11 

1 Keberadaan Pordarwis 

kurang dari 10 anggota 

dengan badan kelembagaan 

yang kurang terstruktur 1 1.22222 

2 Aspek 

pengelolaan/pemeliharaan 

ada namun tidak terstruktur 

jadwal dengan baik 1 1.22222 

3 Aspek kebersihan 
kurang bersih karena sedang 

dalam pembangunan 1 1.22222 
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No. 

Para

meter 
Bobot Variabel Keterangan Kelas Skor 

C 
Fasilit

as 
13 

Fasilitas yang berada di 

lokasi 

fasilitas live in yang minim 

dan fasilitas pendukung 

kegiatan wisata yang terbatas 1 4.33333 

D 
Pengu

njung 
9 

1 Rata-rata jumlah 

pengunjung per minggu 

kunjungan rata-rata tiap bulan 

100 wisatawan 1 1 

2 Asal pengunjung 
mayoritas pengunjung dalam 

kota dan baru sedikit luar kota 1 1 

3 Status pengunjung 

domestik atau asing domestik 1 1 

E 
Keuni

kan 
5 

Karakteristik khas destinasi 

yang jarang dimiliki 
destinasi lain 

memiliki konsep karakteristik 
yang cukup baik 2 3.33333 

F 
Kelan
gkaan 

7.5 
Jenis destinasi yang tidak 
mudah dijumpai 

memiliki destinasi yang 
cukup umum 1 2.5 

G 
Kesen
ian 

2.5 
Ada tidaknya grup kesenian 
yang mendukung 

hanya terdapat 2 jenis 
kesenian, yaitu laras madyo 

dan cokekan 1 0.83333 

H 
Keraji

nan 
2.5 

Ada tidaknya kerajinan 

khas di lokasi/wilayah 

hanya ada olahan salak dodol 

salak 1 0.83333 

I 
Pelaya

nan 
2 

Banyaknya petugas yang 

melayani 

kurang lebih dari 10 orang 

petugas 1 0.66666 

Total 55.3571 

Desa Wisata Tumbuh 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 

Hasil dari perhitungan skor potensi obyek desa wisata di Kecamatan Turi 

menunjukkan bahwa Desa Wisata Dukuh memiliki skor 55,3571 dan termasuk ke 

dalam klasifikasi Desa Wisata Tumbuh. Desa Wisata Tumbuh merupakan klasifikasi 

terendah dalam kelas potensi desa wisata di Kecamatan Turi. Pada penelitian ini jika 

skor rendah tentu akan menghasilkan klasifikasi yang buruk juga, namun karena 

metode rentang klasifikasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode 

interval sehingga klasifikasi ini bersifat relatif. sehingga apabila penelitian dilakukan 

dalam skala yang lebih besar tentu standar klasifikasinya akan berubah seiring 

dengan wilayah kajian dan rentang skor terendah dan tertinggi berdasarkan hasil 

skoring. 
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Gambar 2. : Peta Potensi Desa Wisata di Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman
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3.2 SWOT 

Hasil analisis SWOT pada penelitian menghasilkan alternatif strategi SO (Strenghts 

Opportunities), dengan mempertimbangkan bahwa desa wisata di Kecamatan Turi 

mempunyai kekuatan dengan potensi-potensi di dalamnya untuk menjadi desa 

wisata serta dapat mengoptimalkan kekuatan tersebut dengan memanfaatkan 

peluang. Sehingga berdasarkan analisis internal dan eksternal dalam SWOT tersebut, 

maka kebijakan dalam strategi yang dapat diggunakan dalam pengembangan desa 

wisata di Kecamatan Turi adalah sebagai berikut; 

1. Pengembang memanfaatkan sumberdaya yang ada dengan pengelolaan yang 

baik 

2. Memperbanyak fasilitas dan petugas untuk melayani rombongan wisatawan. 

3. Meningkatkan kuaslitas SDM dengan pelatihan dan edukasi tentang desa 

wisata. 

4. Perawatan desa wisata yang rutin dan pembatasan dan pembatasan tamu untuk 

menjaga alam. 

5. Menambah fasilitas dan wahana desa wisata yang mengacu pada karakter 

masing-masing desa wisata. 

6. Melakukan kolaborasi antar obyek wisata sehingga meningkatkan pemasaran. 

7. Melakukan riset terhadap produk olahan pertanian agar menaikkan nilai 

jualnya. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

1. Dari 14 desa wisata di Kecamatan Turi di dalamnya terdapat 4 Desa Wisata 

Maju, 7 Desa Wisata Berkembang, dan 3 Desa Wisata Tumbuh. 

2. Analisis SWOT dalam penelitian menghasilkan arahan pengembangan Desa 

Wisata di Kecamatan Turi menggunakan alternatif SO (Strenghts - 

Opportunities) 
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4.2 Saran 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji desa wisata dengan analisis yang 

lebih detail dan mendalam dan disesuaikan dengan tren pariwisata yang ada, 

sehingga obyek desa wisata dapat berkembang lebih baik. 
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