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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas utama dalam 

pembangunan di Indonesia. Menurut UU No. 10 Tahun 2009 Tentang 

Kepariwisataan, upaya pengembangan sektor pariwisata utamanya ditujukan 

untuk perkembangan ekonomi negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

Hal tersebut dibuktikan melalui sektor pariwisata yang berkontribusi terhadap 

pendapatan nasional serta berpotensi menciptakan lapangan pekerjaan. Industri 

pariwisata yang berkembang di suatu wilayah dapat meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) secara signifikan (Dhalyana dan Adiwibowo 2013). 

Berdasarkan penjelasan tersebut, program pengembangan pariwisata berpotensi 

dijadikan sebagai solusi dari permasalahan kemiskinan dan peningkatan taraf 

hidup karena memiliki tujuan utama yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Perkembangan pariwisata di Indonesia akan berjalan dengan maksimal jika 

terdapat partisipasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat 

setempat. Undang-Undang Dasar Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan 

menyatakan bahwa masyarakat memiliki keterlibatan dalam pembangunan 

Kepariwisataan untuk mendorong pemerataan, berkesempatan berusaha dan 

memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan 

lokal, nasional dan global. Selain itu, masyarakat berhak berperan dalam proses 

pembangunan kepariwisataan dan berkewajiban menjaga dan melestarikan daya 

tarik wisata serta membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku 

santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata. Partisipasi 

masyarakat adalah dilibatkannya masyarakat setempat secara optimal, Wilopo dan 

Hakim (2016) menyebutkan bahwa penerapan pariwisata berbasis masyarakat 

dianggap mampu memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat yaitu 

peningkatan kesejahteraan, perlindungan terhadap lingkungan, serta perlindungan 
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terhadap kehidupan sosial dan budaya mereka. Adapun kriteria yang dimaksudkan 

dalam kegiatan pelibatan masyarakat, yaitu: (1) melibatkan masyarakat setempat 

dan pihak-pihak lain dalam proses perencanaan dan pengembangan wisata, (2) 

membuka kesempatan dan mengoptimalkan peluang bagi masyarakat untuk 

mendapatkan keuntungan dan berperan aktif dalam kegiatan wisata, (3) 

membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat setempat untuk melakukan 

pengawasan, (4) meningkatkan keterampilan masyarakat setempat dalam bidang 

yang berkaitan dan menunjang pengembangan wisata, (5) mengutamakan 

peningkatan ekonomi lokal (Wilopo dan Hakim, 2016). 

Berkembangnya sektor wisata diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar desa wisata terutama di bidang ekonomi 

sehingga masyarakat menjadi termotivasi untuk meningkatkan potensi dan 

memanfaatkan potensi dari objek wisata tersebut yang nantinya akan 

menguntungkan masyarakat itu sendiri. Pengoptimalan sumberdaya manusia akan 

membantu menambah perekonomian masyarakat melalui kegiatan yang 

mendukung adanya desa (Zakaria dan Suprihardjo, 2014). 

Pariwisata Kabupaten Ngawi memiliki objek wisata alam dan wisata budaya 

yang menarik dan berpotensi untuk dikembangkan. Berdasarkan dengan Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kawasan Peruntukan Pariwisata di Kabupaten Ngawi Tahun 

2010 – 2030 terdiri atas: kawasan pariwisata budaya, kawasan pariwisata alam 

dan kawasan pariwisata buatan. Pembangunan dan pengembangan pariwisata 

pastinya akan melibatkan partisipasi masyarakat. Bentuk kegiatan partisipasi yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini didasarkan atas tahapan partisipasi menurut 

menurut Cohen dan Uphoff (1979) meliputi tahap pengambilan keputusan atau 

perencanaan, partisipasi dalam tahap pelaksanaan, partisipasi dalam 

memanfaatkan hasil, serta partisipasi dalam evaluasi atau penilaian hasil.  

Salah satu program kawasan pariwisata buatan yang sedang dikembangkan 

adalah Desa Wisata Kayangan yang dipelopori masyarakat setempat yaitu Danang 

Kurniadi pada Januari 2019 yang bekerjasama dengan BUM DESA, masyarakat, 

dan pemerintah desa untuk membuat program wisata buatan bertajuk “Wisata 

Kayangan”. Hal ini berawal karena melihat potensi alam desa yang kaya, mulai 
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dari area persawahan yang luas, aliran sungai yang deras, hingga sumber air yang 

jernih dengan debit yang melimpah. Dengan adanya kerjasama dari masyarakat, 

lembaga masyarakat dan pemerintah desa maka Desa Wisata Kayangan yang 

bertema wisata alam dan petualangan mulai beroperasi tanggal 6 Juni 2019 dan 

diresmikan oleh Bupati Ngawi tanggal 5 Desember 2019.  Saat memasuki area 

wisata kayangan akan menjumpai pintu masuk yang ikonik bertuliskan 

“KYNGN” seperti yang terlihat dalam gambar 1.1. 

 

Gambar 1.1. Pintu Masuk Wisata Kayangan, 2020 

Sumber : Penulis, 2020 

Fasilitas yang ditawarkan berupa outbond diantaranya : flying fox dengan 

double track pertama di Ngawi sepanjang 200 m dibuat di atas area persawahan 

yang indah, sleeping net, hammock susun, high swing/ayunan, All Terrain Vehicle 

(ATV) mini, sepeda MTB, river turbing dengan memanfaatkan kekayaan alam 

berupa sungai dengan panjang lintasan mencapai 500 m, kolam renang (masih 

dalam proses pengerjaan). Desa wisata Kayangan ini dikelola secara mandiri oleh 

BUM DESA dan masyarakat sekitar. Adapun modal usaha diperoleh dari 

pemerintah desa dan masyarakat dengan skema bagi hasil yang saling 

menguntungkan. Berikut adalah berbagai fasilitas yang ada di wisata kayangan. 
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Gambar 1.2 Fasilitas Wisata (1.2a. outbond, 1.2b. kafeteria, 1.2c. flying 

fox, 1.2d. river turbing, 2020 

Sumber : Penulis dan Web-Desa Brubuh (brubuh.ngawi.id) 

Pariwisata di Kayangan merupakan salah satu wisata baru yang cukup 

diunggulkan dan sekaligus berpotensi meningkatkan pendapatan daerah, namun 

dalam tahap awal pembangunannya kontribusi masyarakat untuk ikut 

berpartisipasi terhadap pariwisata ini tergolong rendah. Maka untuk mengetahui 

besar kecilnya partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat memberikan dampak 

langsung terutama di bidang ekonomi karena banyaknya lapangan pekerjaan yang 

muncul. Untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dan 

dampaknya terhadap masyarakat yang mendasari saya untuk melakukan penelitian 

ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM 

PEMBANGUNAN DESA WISATA KAYANGAN DESA BRUBUH 

KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas didapatkan perumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa 

wisata Kayangan di Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi ? 

2. Bagaimana dampak dari kegiatan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan desa wisata Kayangan di Kecamatan Jogorogo Kabupaten 

Ngawi ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa 

wisata Kayangan di Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi. 

2. Menganalisis dampak dari kegiatan partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan desa wisata Kayangan di Kecamatan Jogorogo Kabupaten 

Ngawi 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Penulisan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk berbagai 

pihak, diantaranya berikut ini : 

1. Akademisi : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan 

untuk penelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya tentang 

partisipasi dalam pengelolaan pariwisata dan manfaatnya bagi 

masyarakat serta menambah wawasan dan khasanah dalam kajian ilmu 

pengetahuan. 

2. Pemerintah : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan 

bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dalam 

upaya pengembangan pariwisata, serta diharapkan dapat memberikan 

informasi, masukan serta usulan para pengambil kebijakan yang terkait 
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dengan daerah pariwisata yang berbasis masyarakat dalam 

pengelolaannya. 

3. Masyarakat : Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi masyarakat mengenai pentingnya partisipasi 

masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Selain itu, untuk 

mendorong masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pengembangan 

desa wisata tersebut. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

a. Geografi Pedesaan  

Geografi pedesaan adalah suatu cabang dari studi geografi yang 

memperlajari fenomena sosial ekonomi beserta perubahan-perubahan di 

daerah pedesaan.  Secara tradisional studi ini hanya menyangkut masalah-

masalah yang berhubungan dengan pertanian, permukiman, dan pola 

penggunaan lahan saja. Tetapi sekarang meliputi pula permasalahan-

permasalahan pedesaan yang lain seperti transportasi pedesaan, 

kesempatan kerja, perumahan, strategi pengembangan pedesaan dan lain-

lainnya (Bintarto, 1983).  

Dalam pengembangan desa khususnya pembangunan fisik, desa 

dianggap sebagai system yang terdiri dari komponen-komponen yang 

saling berhubungan sebagai satu kesatuan ikatan. Komponen-komponen 

tersebut menurut Bintarto (1975): 

- Penduduk desa, karena penyebab utama pembangunan adalah manusia 

yang penting dalam pembangunan. 

- Tanah desa, tanah merupakan sasaran yang akan didirikan bangunan. 

Pengertian tanah lebih ditekankan pada tanah sebagai ruang. 

- Organisasi desa, yaitu meliputi perangkat desa lembaga yang ada di 

desa. 
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Dengan demikian pembangunan di desa pada dasarnya adalah pembangunan 

masyarakat di lingkungannya. Yaitu pembangunan masyarakat seutuhnya. Perlu 

disadari bahwa pembangunan desa merupakan tanggung jawab bersama-sama 

antara pemerintah dan masyarakat. Agar pembangunan desa dapat berjalan lancar, 

maka adanya penyesuaian program antara pemerintah dengan masyarakat. Tujuan 

pembangunan adalah meningkatkan mata penghidupan dan kehidupan masyarakat 

dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia melalui 

serangkaian usaha dan kegiatan agar dapat menciptakan kondisi yang 

memungkinkan bagi masyarakatdesa untuk mampu membangun diri sendiri dan 

berprakarsa dalam pembangunan (Iwan Kurniawan, 2004). 

b. Geografi Pariwisata 

Pariwisata adalah artisan modern merupakan fenomena dari jaman sekarang 

yang didasarkan atas kebutuhan akan kesehatan, penggantian hawa, penilaian 

yang sadar dan menumbuhkan cinta terhadap keindahan alam dan pada khususnya 

disebabkan oleh bertambahnya pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat 

manusia sebagai hasil daripada perkembangan, perniagaan, industri  perdagangan, 

serta penyempurnaan daripada alat-alat pengangkutan (Ahmad Sya, 2005). 

Dengan adanya Undang-undang No. 32 tahun 2003 tentang Otonomi 

Daerah, setiap daerah di Indonesia berupaya memperoleh Pendapatan Asli Daerah 

Setempat (PADS). Salah satu upaya untuk memperoleh pemasukan pendapatan 

tersebut dengan menggalakkan kegiatan pariwisata yang ada di daerah. 

Pengembangan pariwisata sangat ditentukan oleh seberapa besar potensi supply 

dan demand. Potensi supply memberikan gambaran seberapa besar daya tarik 

obyek wisata yang dimiliki oleh suatu Daerah Tujuan Wisata (DTW). Sedangkan 

potensi demand memberikan gambaran seberapa besar potensi wisatawan yang 

datang dari Daerah Asal Wisatawan (DAW). 

Dalam Undang-undang No. 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan 

disebutkan beberapa konsep sebagai berikut : 

- Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan pariwisata. 
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- Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, 

termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata. 

- Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut 

yang dilakukan secara sukarela bersifat sementara untuk menikmati obyek dan 

daya tarik wisata. 

Geografi Pariwisata adalah sesuai dengan bidang dan lingkupnya sasaran 

atau objek yang dikaji adalah wisata, sehingga pembahasannya ditekankan pada 

masalah, bentuk, jenis, persebaran, dan juga termasuk wisatanya sendiri sebagai 

konsumen dari objek wisata (Sujali, 1989). keterkaitan geografi dengan pariwisata 

dapat dilihat dari analisa terhadap sistem kepariwisataan dalam perjalanan 

pariwisata. Dalam sistem ini terdapat tiga sub sistem yang saling berkaitan, yaitu 

sub sistem DAW, sub sistem DTW dan sub sistem Route. Peranan geografi dalam 

sistem ini adalah sebagai penghubung diantara ketiga sub sistem tersebut. 

Keterkaitan sistem tersebut akan baik jika jarak atau gangguan geografis dapat 

dikenali dan disiasati oleh ketiga sub sistem tersebut. 

c. Perencanaan Wilayah 

Perencanaan berarti menetapkan suatu tujuan yang dapat dicapai setelah 

memperhatikan faktor-faktor pembatas dalam mencapai tujuan tersebut, dengan 

memilih serta menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. 

Perencanaan wilayah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang 

dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih 

baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam 

wilayah tertentu dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan berbagai sumber 

daya yang ada  dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, 

tetap berpegang pada azas prioritas (Riyadi dan Bratakusumah, 2003). 

Perencanaan berkaitan dengan faktor sumber daya yang terbatas untuk 

dimanfaatkan hasilnya secara optimal sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 

Pentingnya perencanaan wilayah dikuatkan oleh beberapa faktor yang 

dikemukakan sebagai berikut (Tarigan, Robinson 2005): 
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- potensi wilayah terbatas, kemungkinan tidak dapat diperbanyak atau 

diperbaharui lagi. 

- Kemampuan teknologi dan cepatnya perubahan dalam kehidupan 

manusia. 

- Kesalahan perencanaan yang sudah dieksekusi di lapangan sering 

tidak dapat diubah atau diperbaiki kembali. Misal: penggunaan lahan 

yagn tidak terencana atau salah dalam perencanaan.   

- Lahan dibutuhkan oleh setiap manusia untuk menopang 

kehidupannya. Disisi lain kemampuan manusia untuk mendapatkan 

lahan tidak sama sehingga penggunaan atau kepemilikan lahan tidak 

dapat sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar.  

- Tatanan wilayah sekaligus menggambarkan kepribadian masyarakat, 

dimana kedua hal tersebut saling mempengaruhi.  

- Potensi wilayah sebagai aset yang harus dimanfaatkan untuk 

kesejahteraan rakyat secara lestari, berkelanjutan. 

d. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan wilayah 

Secara umum, partisipasi seringkali didefinisikan sebagai keterlibatan, 

keikutsertaan, atau bahkan peran serta individu dalam suatu kegiatan yang dapat 

mendatangkan manfaat bagi dirinya. Hal tersebut didukung oleh pernyataan 

Nasdian (2006) yang mendefinisikan partisipasi sebagai proses aktif yang timbul 

berdasarkan inisiatif yang dilaksanakan oleh individu yang menjadi bagian dari 

suatu komunitas, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, serta melalui 

lembaga dan mekanisme, sehingga dapat menegakkan kontrol secara efektif.  

Bentuk tahapan partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff (1979) 

yakni dimulai pada tahap pengambilan keputusan atau perencanaan, partisipasi 

dalam tahap pelaksanaan, partisipasi dalam memanfaatkan hasil, serta partisipasi 

dalam evaluasi atau penilaian hasil. Pertama, tahap pengambilan keputusan atau 

perencanaan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan 

melalui pelibatan mereka dalam mengemukakan pendapat atau saran dalam 
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menjalankan suatu program atau kegiatan. Kedua, tahap pelaksanaan merupakan 

keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang diwujudkan 

dalam bentuk kontribusi dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan 

pembangunan. Kontribusi dalam tahap pelaksanaan dapat berupa tenaga, uang, 

maupun bahan (material) dari masyarakat yang berpartisipasi. Ketiga, tahap 

pemanfaatan hasil merupakan wujud 10 peran di mana dalam keikutsertaan 

tersebut dapat memberikan manfaat lebih positif bagi pemerintah dan masyarakat. 

Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subyek pembangunan, jika 

semakin besar manfaat program dirasakan, maka dapat dikatakan bahwa program 

tersebut berhasil mengenai sasaran. Keempat, tahap evaluasi merupakan 

keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi dan menilai pelaksanaan hasil-hasil 

perencanaan. Masyarakat dapat memberikan saran dan kritik terhadap 

pelaksanaan program agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan.  

Menurut Kurniawan et al. (2015), partisipasi masyarakat dapat berupa 

partisipasi aktif dan pasif. Partisipasi pasif berarti masyarakat hanya ikut serta 

dalam kegiatan yang telah dirancang, dilaksanakan, dan dikontrol oleh orang atau 

pihak lain, sedangkan partisipasi aktif ialah proses membuat keputusan dan 

bertindak sendiri. Adapun teori lain yang mengungkapkan proses partisipasi yakni 

Ladder of Participation menurut Arnstein (1969).  

 

        Gambar 1.3 Tangga partisipasi Arnstein (1969) 
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Tangga partisipasi Arnstein adalah sebagai berikut: 

1. Manipulation berarti keterlibatan yang bersifat manipulatif. Pada 

tingkatan ini, partisipasi identik dengan istilah “pengumpulan 

informasi”, menjalin hubungan manipulatif dengan masyarakat 

untuk mencapai suatu dukungan.  

2. Therapy adalah partisipasi yang pelibatan masyarakat dalam 

menjelaskan masalah yang mereka hadapi, namun masalah tersebut 

hanya didengarkan oleh pemegang kekuasaan. Masyarakat dijanjikan 

atas penyelesaian masalah, tetapi janji tersebut tidak dilaksanakan.  

3. Informing adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan 

sekedar melakukan pemberitahuan searah atau sosialisasi ke 

komunitas sasaran program. Pada jenjang ini komunikasi sudah 

mulai banyak terjadi tapi masih bersifat satu arah dan tidak ada 

sarana timbal balik. Informasi telah diberikan kepada masyarakat 

tetapi masyarakat tidak diberikan kesempatan melakukan tanggapan 

balik (feedback).  

4. Consultation yakni tingkatan yang memberikan kesempatan kepada 

masyarakat untuk berpendapat, namun pendapat tersebut tidak di 

perhitungkan. Partisipasi diukur dengan berapa banyak yang datang 

pertemuan, membawa pulang brosur, atau menjawab kuesioner. Pada 

tingkat ini banyak ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat 

dan dianggap belum peka terhadap aspirasi orang miskin.  

5. Placation adalah tingkatan yang mempersilahkan masyarakat untuk 

memberikan saran atau merencanakan usulan kegiatan. Namun, 

pemerintah atau instansi penyelenggara program tetap menahan 

kewenangan untuk menilai kelayakan dan keberadaan usulan 

tersebut. Masyarakat telah berpartisipasi, namun mereka belum 

merasakan keuntungannya. Hal ini dilakukan agar warga yang telah 

mendapat insentif segan untuk menentang program.  
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6. Partnership adalah tingkatan yang memberikan kesempatan kepada 

masyarakat untuk bernegosiasi untuk menciptakan keputusan 

bersama. Negosiasi dipicu oleh kemarahan masyarakat pada tingkat 

partisipasi sebelumnya.  

7. Delegated power adalah suatu bentuk partisipasi aktif dimana 

anggota masyarakat melakukan perencanaan, implementasi, dan 

monitoring. Masyarakat diberikan kekuasaan untuk melaksanakan 

sebuah program dengan dengan cara ikut memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pelaksanaan program.  

8. Citizen control adalah tingkatan tertinggi yang sudah terbentuk 

pengawasan oleh komunitas lokal terhadap pemerintah dan 

perusahaan/instansi penyelenggara program. Masyarakat diberikan 

kekuasaan untuk mengatur suatu program, bertanggung jawab penuh 

terhadap kebijakan, dan dapat melakukan negosiasi dengan pihak 

luar.  

Sejalan dengan 8 tingkatan partisipasi, berkaitan dengan tipologi di 

atas dimana terbagi dalam 3 kelompok besar, yaitu tidak ada partisipasi 

sama sekali (non participation), yang meliputi : manipulation dan 

theraphy, pastisipasi masyarakat dalam bentuk tinggal menerima 

beberapa ketentuan (degrees of tokenism), meliputi informing, 

consultation, dan placation, partisipasi masyarakat dalam bentuk 

mempunyai kekuasaan (degrees of citizen power), meliputi partnership, 

delegated power, dan citizen power. 

Dalam kegiatan partisipasi yang melibatkan masyarakat terdapat 

faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan 

partisipasi.  

 Faktor internal menurut Marcellia (2018) berasal dari  dalam 

individu itu sendiri yang mendorong seseorang untuk ikut serta 

berpartisipasi dalam sebuah kegiatan pembangunan desa. Faktor 

internal yang dimaksud dalam penelitian ini ini meliputi  umur, jenis 

kelamin, dan tingkat pendidikan. usia yang berpengaruh, hal tersebut 
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karena semakin tua seseorang, relatif berkurang kemampuan fisiknya 

dan keadaan tersebut akan mempengaruhi partisipasi sosialnya. Oleh 

karena itu, semakin muda seseorang, semakin tinggi tingkat 

partisipasinya dalam suatu kegiatan atau program tertentu. Tingkat 

pendidikan yang baik akan mempengaruhi partisipasi masyarakat 

terhadap pengelolaan kawasan wisata yang ditunjukkan dengan 

tingginya keinginan masyarakat menjaga dan melestarikan.  

 Faktor eksternal menurut Marcellia (2018) adalah faktor yang 

mempengaruhi partisipasi masyarakat berasal dari luar masyarakat 

itu sendiri, dimana mencakup: pengaruh aktor penggerak, daya tarik 

wisata, dan fasilitas pendukung. Pengaruh aktor penggerak yaitu 

bahwa partisipasi yang tumbuh karena digerakkan oleh orang lain 

lebih mendominasi atau jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang 

tumbuh karena kesadaran. potensi keunikan dan daya tarik wisata 

yang khas sebagai atraksi wisata, baik berupa karakteristik 

lingkungan sosial budaya kemasyarakatan. 

e. Dampak Perencanaan Wilayah 

  Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu 

aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, kimia, fisik, maupun 

biologi (Soemarwoto, 2001). Dalam perencanaan suatu wilayah 

pembangunan tentunya tidak dapat diindahkan, dimana dari aktifitas 

pembangunan yang terjadi akan menghasilkan dampak baik bagi manusia 

ataupun lingkungan hidup. Dampak terhadap manusia yakni meningkat 

atau menurunnya kualitas hidup manusia, sedangkan dampak bagi 

lingkungan yakni meningkat atau menurunnya daya dukung alam yang 

akan mendukung kelangsungan hidup manusia (Wardhana, 2001).  

Pelaksanaan perencanaan ruang wilayah ini disinonimkan dengan 

hasil akhir yang hendak dicapai, yaitu tata ruang. Penyelenggaraan 

penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang 

aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Selain itu, penataan ruang 



14 
 

 

 

diharapkan dapat mengefisiensikan pembangunan dan meminimalisasi 

konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang serta meminimalisasi 

dampak bencana yang akan muncul seperti banjir, tanah longsor, dan 

penurunan kualitas lingkungan penduduk terutama di perkotaan akibat 

ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang (Pemendagri 

No. 28,2008). 

f. Skala Likert 

Skala linkert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang, atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial (Sugiyono, 2006). Fenomena sosial ini telah ditetapkan 

secara spesifik oleh peneliti. Dengan skala linkert maka variabel yang 

diukur dijabarkan menjadi indikator variabel yang nantinya dijadikan 

titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa 

pernyataan atau pertanyaan.  

Skala ini merupakan suatu skala psikometrik yang biasa 

diaplikasikan dalam angket dan paling sering digunakan untuk riset yang 

berupa survei, termasuk dalam penelitian survei deskriptif. Penggagas 

dan pencipta skala likert adalah Rensis Likert asal Amerika Serikat yang 

menerbitkan suatu laporan yang menjelaskan penggunaannya. Dalam 

penggunaan skala Likert, terdapat dua bentuk pertanyaan, yaitu bentuk 

pertanyaan positif untuk mengukur skala positif, dan bentuk pertanyaan 

negatif untuk mengukur skala negatif. Pertanyaan positif diberi skor 5, 4, 

3, 2, dan 1; sedangkan bentuk pertanyaan negatif diberi skor 1, 2, 3, 4, 

dan 5 atau -2, -1, 0, 1, 2. Bentuk jawaban skala Likert antara lain: sangat 

setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan tidak setuju. Selain itu, 

jawaban setiap item instrumen yang menggunakan Skala Likert bisa juga 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat 

berupa kata-kata antara lain: Sangat Penting (SP), Penting (P), Ragu-ragu 

(R), Tidak Penting (TP), Sangat Tidak Penting (STP). 
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Kelemahan Skala Likert : 

- Skala Likert hanya dapat mengurutkan individu dalam skala, tetapi 

tidak dapat membandingkan berapa kali satu individu lebih baik dari 

individu yang lain. Hal ini karena ukuran yang digunakan adalah 

ukuran ordinal. 

- Kadang kala total skor dari individu tidak memberikan arti yang jelas, 

karena banyak pola respons terhadap beberapa item akan memberikan 

skor yang sama. Adanya kelemahan di atas sebenarnya dapat 

dipikirkan sebagai error dari respons yang terjadi. 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Ni Made Wirananda Indah Pradnyani (2019) melakukan penelitian 

dengan judul “Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa 

Wisata (Kasus: Desa Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali)” dengan 

menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan survey memanfaatkan 

kuesioner didukung data kualitatif dengan wawancara. Hasil penelitian berupa 

analisis deskriptif tentang tingkat partisipasi masyarakat pada pengembangan 

desa wisata di Desa Tenganan Pegringsingan pada umumnya cenderung merata 

namun cenderung berada pada kategori sedang dan tingkat pendapatan 

merupakan faktor internal yang memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat 

partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengembangan desa wisata. 

Syifa Nadya Fadhila (2019) melakukan penelitian dengan judul 

“Hubungan Tingkat Partisipasi Dalam Pengembangan Usaha Ekowisata Bahari 

Dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga (Kasus: Pulau Pramuka, Kelurahan 

Pulau Panggang, Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, Dki Jakarta)” 

menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan survey memanfaatkan 

kuisioner didukung data kualitatif dengan wawancara mendalam. Dengan hasil 

penelitian berupa analisis Tingkat partisipasi pelaku usaha ekowisata bahari di 

Pulau Pramuka berada pada tingkat rendah, Tingkat kesejahteraan pelaku 

ekowisata bahari di Pulau Pramuka berada pada tingkat sedang. Hubungan di 

antara tingkat partisipasi dalam program pemberdayaan dengan tingkat 

kesejahteraan tergolong sangat lemah. 

Sonya Irene Aritonang (2018) melakukan penelitian dengan judul 

“Partisipasi Masyarakat Dan Manfaat Dalam Pengelolaan Desa Wisata Di Desa 

Cibuntu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat” menggunakan metode Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, menggunakan 

kuesioner, Sedangkan data kualitatif diperoleh dengan wawancara mendalam 

kepada informan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat 

pada tahap pelaksanaan, partisipasinya tergolong tinggi namun pada tahap 

pengambilan keputusan dan evaluasi tergolong pada kategori rendah, kemudian  
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manfaat yang dirasakan masyarakat dalam mengelola desa wisata tergolong 

tinggi manfaat ekonomi, sosial budaya, maupun lingkungan. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang pertama adalah lokasi 

penelitian yakni di Desa Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali serta pada 

metode pengolahan data, yakni pada jurnal sebelumnya menggunakan metode 

regresi linear berganda dan uji korelasi chi-square sedangkan pada penelitian 

ini menggunakan metode perhitungan sederhana yakni dengan skoring dan 

tabulasi, hal ini dikarenakan variabel penelitian sedikit dan sederhana 

sedangkan metode pengolahan regresi linear berganda digunakan untuk data 

yang lebih kompleks.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, pada jenis 

wisatanya dengan penelitian sebelumnya adalah ekowisata bahari dan tingkat 

kesejahteraan rumah tangga (Kasus: Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau 

Panggang, Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu, Dki Jakarta), penentuan 

sampel dari masing-masing populasi rumah tangga dengan menggunakan 

teknik Clustered Random Sampling. Teknik ini dipilih karena populasi dibagi 

ke dalam jenis-jenis usaha ekowisata bahari yang dominan dilaksanakan oleh 

masyarakat lokal di Pulau Pramuka yang terdiri dari usaha akomodasi, usaha 

pemanduan, dan usaha jasa boga (penyedia makanan dan minuman). 

Sedangkan penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yakni 

metode pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dianggap 

relevan atau dapat mewakili objek yang akan diteliti. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ketiga yaitu pada jurnal 

sebelumnya terdiri dari dua variabel yaitu  variabel yaitu (X) sebagai faktor 

internal dan faktor eksternal, sedangkan variabel terikat (Y) adalah partisipasi 

dan manfaatnya.  metode pengolahan data  pada jurnal sebelumnya Analisis 

regresi linier berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari 

satu variabel bebas terhadap variabel terikat. sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan metode perhitungan sederhana yakni dengan skoring dan 

tabulasi.  
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Tabel 1.2 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama 

Peneliti 

Judul Tujuan Metode Hasil 

Ni Made 

Wirananda 

Indah 

Pradnyani 

(2019) 

Tingkat Partisipasi 

Masyarakat Dalam 

Pembangunan Desa 

Wisata (Kasus: Desa 

Tenganan 

Pegringsingan, 

Karangasem, Bali) 

Tujuan penelitian ini 

untuk menganalisis 

tingkat partisipasi 

masyarakat dalam 

pembangunan desa,  

menganalisis pengaruh 

faktor internal dan faktor 

eksternal dengan tingkat 

partisipasi masyarakat, 

serta menganalisis 

pengaruh tingkat 

partisipasi masyarakat 

terhadap dampak 

ekonomi, sosial, dan 

budaya pembangunan 

desa wisata  

Penelitian 

Kuantitatif 

dengan survey 

memanfaatkan 

kuisioner 

didukung data 

kualitatif 

dengan 

wawancara 

mendalam. 

Hasil penelitian 

menunjukkan tingkat 

partisipasi masyarakat 

pada pengembangan 

desa wisata di Desa 

Tenganan 

Pegringsingan 

cenderung berada pada 

kategori sedang,  

Tingkat pendapatan 

merupakan faktor 

internal yang memiliki 

pengaruh signifikan 

terhadap tingkat 

partisipasi masyarakat 

dalam kegiatan 

pengembangan desa 

wisata. 

Syifa 

Nadya 

Fadhila 

(2019) 

Hubungan Tingkat 

Partisipasi Dalam 

Pengembangan 

Usaha Ekowisata 

Bahari Dan Tingkat 

Kesejahteraan 

Rumah Tangga 

(Kasus: Pulau 

Pramuka, Kelurahan 

Pulau Panggang, 

Kabupaten 

Administratif 

Kepulauan Seribu, 

Dki Jakarta) 

Tujuan penelitian 

menganalisis tingkat 

kesejahteraan rumah 

tangga pelaku usaha 

ekowisata pada kondisi 

sebelum dan sesudah 

berpartisipasi dalam 

usaha pariwisata bahari,  

menganalisis hubungan 

partisipasi masyarakat 

dalam program 

pemberdayaan dengan 

tingkat kesejahteraan 

rumah tangga pelaku 

usaha ekowisata di Pulau 

Pramuka. 

Penelitian 

Kuantitatif 

dengan survey 

memanfaatkan 

kuisioner 

didukung data 

kualitatif 

dengan 

wawancara 

mendalam. 

hasil penelitian 

menunjukkan tingkat 

partisipasi pelaku usaha 

ekowisata bahari di 

Pulau Pramuka berada 

pada tingkat rendah, 

kemudian tingkat 

kesejahteraan pelaku 

ekowisata bahari di 

Pulau Pramuka berada 

pada tingkat sedang. 

Hubungan di antara 

tingkat partisipasi dalam 

program pemberdayaan 

dengan tingkat 

kesejahteraan tergolong 

sangat lemah. 
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Nama 

Peneliti 

Judul Tujuan Metode Hasil 

Sonya 

Irene 

Aritonang, 

2018 

Partisipasi 

Masyarakat Dan 

Manfaat Dalam 

Pengelolaan Desa 

Wisata Di Desa 

Cibuntu, Kabupaten 

Kuningan, Jawa 

Barat 

Tujuan penelitian adalah 

menganalisis tingkat 

partisipasi masyarakat 

dalam pengelolaan desa 

wisata, menganalisis 

faktor-faktor yang 

memengaruhi partisipasi 

serta pengaruh 

partisipasi terhadap 

manfaat yang dirasakan 

oleh masyarakat dari 

segi ekonomi, sosial 

budaya, dan lingkungan. 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif 

dengan metode 

survei, 

menggunakan 

kuesioner, 

Sedangkan 

data kualitatif 

diperoleh 

dengan 

wawancara 

mendalam 

kepada 

informan. 

Hasil penelitian 

menunjukkan tingkat 

partisipasi masyarakat 

pada tahap pelaksanaan, 

partisipasinya tergolong 

tinggi namun pada tahap 

pengambilan keputusan 

dan evaluasi tergolong 

pada kategori rendah, 

kemudian  manfaat yang 

dirasakan masyarakat 

dalam mengelola desa 

wisata tergolong tinggi 

manfaat ekonomi, sosial 

budaya, maupun 

lingkungan. 

Wahyuni 

Lestari, 

2020 

Analisis Tingkat 

Partisipasi 

Masyarakat dalam 

Pembangunan Desa 

Wisata Kayangan 

Desa Brubuh  di 

Kecamatan Jogorogo 

Kabupaten Ngawi. 

Menganalisis tingkat 

partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan 

desa wisata Kayangan 

dan menganalisis 

dampak dari kegiatan 

partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan 

desa wisata Kayangan  

Penelitian 

Kuantitatif 

dengan survey 

memanfaatkan 

kuisioner 

didukung data 

kualitatif 

dengan 

wawancara 

mendalam. 

Hasil menunjukkan 

tingkat Partisipasi 

masyarakat di desa 

wisata kayangan 

termasuk dalam 

kategori rendah 

(nonparticipation) 

dengan bentuk 

partisipasi terendah 

berada pada tahap 

perencanaan dan tahap 

evaluasi, dan bidang 

ekonomi adalah bidang 

yang terdampak secara 

signifikan. 

Sumber : Penulis. 2020
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1.6 Kerangka Penelitian 

Partisipasi adalah bukti nyata kegiatan masyarakat dengan turut berperan 

dalam melakukan pembangunan Desa Wisata Kayangan, terdapat dua faktor 

yang mempengaruhi kegiatan partisipasi masyarakat yakni faktor internal dan 

faktor eksternal. Dimana kedua faktor tersebut yang akan mempengaruhi tingkat 

partisipasi masyarakat, serta akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat 

disekitarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 1.4 Kerangka Pikir Penelitian 

Sumber : Penulis, 2020 

 Faktor pengaruh partisipasi masyarakat 

 

Faktor internal : 

1. Jenis Kelamin 

2. Umur 

3. Tingkat pendidikan 

Faktor eksternal : 

1. Pengaruh aktor 

penggerak 

2. Daya Tarik wisata 

3. Fasilitas pendukung 

Tingkat partisipasi masyarakat 

Dampak partisipasi terhadap 

masyarakat setempat 
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1.8  Batasan Operasional 

Bentuk partisisipasi menurut Cohen dan Uphoff (1979) yakni dimulai 

pada tahap pengambilan keputusan atau perencanaan, partisipasi dalam tahap 

pelaksanaan, partisipasi dalam memanfaatkan hasil, serta partisipasi dalam 

evaluasi atau penilaian hasil.  

Jenis atau tingkatan partisipasi menurut Arnstein(1969) terdapat tiga 

jenis yaitu tidak ada partisipasi sama sekali (non participation), pastisipasi 

masyarakat dalam bentuk tinggal menerima beberapa ketentuan (degrees of 

tokenism), dan partisipasi masyarakat dalam bentuk mempunyai kekuasaan 

(degrees of citizen power). 

Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu 

aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, kimia, fisik, maupun biologi 

(Soemarwoto, 2001). Dalam penelitian ini dampak difokuskan pada bidang 

ekonomi karena dinilai mengalami pengaruh yang signifikan.  

 

 

 


