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BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

5.1.Analisis Deskripsi Aspek Ekowisata Desa Wisata Candirejo

5.1.1. Hasil Penelitian Deskripsi Aspek Ekowisata

Pengolahan data dari kumpulan hasil jawaban responden terhadap

pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam kuesioner yang diberikan

mengenai konsep ekowisata di Desa Wisata Candirejo adalah kuantitatif.

Data kuantitatif adalah data berupa angka-angka dan bilangan-bilangan.

Selanjutnya data yang bersifat kuantitatif yang berwujud angka-angka

hasil perhitungan mengenai konsep ekowisata dihitung dengan

menggunakan data statistik dengan rumus deskriptif prosentase (DP).

Hasil analisis data disajikan dengan cara dijumlahkan dan

dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh prosentase.

Hasil prosentase tersebut kemudian ditafsirkan dengan kalimat kualitatif.

Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah untuk memahami hasil akhir

dalam mengkualifikasikan hasil penelitian tersebut.

Dari hasil penelitian mengenai konsep ekowisata di Desa Wisata

Candirejo menunjukkan nilai prosentase sebesar 48,33% responden untuk

kategori sangat tinggi dan 50% responden untuk kategori tinggi dalam

menyetujui keberadaan konsep ekowisata di Desa Wisata Candirejo.

Angka tersebut menunjukkan bahwa Desa Wisata Candirejo telah

menerapkan konsep ekowisata dan masuk dalam kategori tinggi, hasil ini
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diperoleh berasal dari angket yang telah di sebar ketika penelitian serta

diperkuat dengan data primer yang dipakai penulis yaitu menggunakan

observasi lapangan melalui wawancara dan dokumentasi.

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep

ekowisata di Desa Wisata Candirejo serta bagaimana pengaruhnya

terhadap ruang permukiman. Maka data yang diperoleh dari pengisian

kuisioner yang telah di bagikan peneliti selanjutnya akan dianalisis secara

deskriptif prosentase. Berdasarkan hasil data menggunakan rumus

deskriptif prosentase dari kuesioner penelitian selanjutnya di golongkan

dalam 5 kategori hasil, seperti yang tercantum dalam tabel V.1 berikut ini :

Tabel V.1 Distribusi Frekuensi Konsep Ekowisata Desa Wisata Candirejo

Interval Keterangan Frekuensi Prosentase

84 % - 100 % Sangat Tinggi 29 48,33 %

68 % - 84 % Tinggi 30 50 %

52 % - 68 % Sedang 1 1.67 %

36 % - 52 % Rendah 0 0

20 % - 36 % Sangat Rendah 0 0

Jumlah 60 100%
Dari tabel V.1 di atas memperlihatkan bahwa dari 60 responden

yang mengisi kuisioner yang telah di bagikan peneliti, terdapat 29 orang

responden (48,33 %) menunjukkan frekuensi konsep ekowisata di Desa

Wisata Candirejo tergolong kategori sangat tinggi, terdapat sebanyak 30

orang responden (50 %) yang menunjukkan frekuensi konsep ekowisata

di Desa Wisata Candirejo tergolong kategori tinggi serta terdapat
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sebanyak 1 orang responden (1,67 %) yang menunjukkan frekuensi

konsep ekowisata di Desa Wisata Candirejo tergolong kategori sedang.

Dari data di atas memperlihatkan bahwa secara garis besar konsep

ekowisata di Desa Wisata Candirejo digambarkan dalam grafik berikut ini :

5.1.2. Analisa Aspek Daya Tarik Wisata

Pada penelitian ini dalam melakukan analisa berkaitan aspek daya

tarik wisata berdasarkan variabel operasional yang telah dituangkan ke

dalam pertanyaan kuesioner dengan hasil penelitian diperoleh

berdasarkan perhitungan dari masing-masing butir soal dengan

perhitungan skor tiap butir dibagi skor total kemudian dikali 100%

sehingga diperoleh prosentase sebagai berikut :

a. Dengan prosentase sebesar 90,3% wisata alam yang ditawarkan

memanfaatkan ruang terbuka hijau yang luas telah menunjukkan

kategori sangat tinggi.

b. Dengan prosentase sebesar 91% akses jalan menuju wisata alam

banyak pepohonan (tanaman) telah menunjukkan kategori sangat

tinggi.

48%

Sangat Tinggi Tinggi

Penerapan Ekowisata Desa Wisata Candirejo

Gambar V.1. Distribusi frekuensi penerapan ekowisata Desa Wisata Candirejo
Sumber : Hasil analisa,  2014
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c. Dengan prosentase sebesar 89,6% kegiatan wisata alam di desa ini

menyenangkan bagi wisatawan telah menunjukkan kategori sangat

tinggi.

d. Dengan prosentase sebesar 86,3% wisata yang ditawarkan

memberikan informasi baru kepada wisatawan tentang pelestarian

alam telah menunjukkan kategori sangat tinggi.

e. Dengan prosentase sebesar 78,6% akses jalan menuju wisata

memberikan informasi baru bagi wisatawan tentang pelestarian alam

telah menunjukkan kategori tinggi.

f. Dengan prosentase sebesar 79% kegiatan wisata yang memberikan

informasi pelestarian alam menyenangkan bagi wisatawan telah

menunjukkan kategori tinggi.

g. Dengan prosentase sebesar 92,3% wisata tari-tarian menunjukkan

budaya lokal sebagai bentuk pelestarian budaya telah menunjukkan

kategori sangat tinggi.

h. Dengan prosentase sebesar 86,7% akses jalan menuju wisata tarian

mudah dijangkau bagi wisatawan telah menunjukkan kategori sangat

tinggi.

i. Dengan prosentase sebesar 87,3% kegiatan wisata tarian di desa ini

menyenangkan bagi wisatawan telah menunjukkan kategori sangat

tinggi.
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Daya tarik wisata yang ditawarkan di Desa Wisata Candirejo antara

lain wisata alam dan budaya yang memberikan pendidikan kepada

wisatawan. Masyarakat sangat antusias mendukung kegiatan wisatawan

menikmati atraksi wisata dengan mengkonservasi keanekaragaman hayati

dan budaya lokal yang menjadi potensi wisata.

5.1.3. Analisa Aspek Fasilitas Wisata

Pada penelitian ini dalam melakukan analisa berkaitan aspek

fasilitas wisata berdasarkan variabel operasional yang telah dituangkan ke

dalam pertanyaan kuesioner dengan hasil penelitian diperoleh

berdasarkan perhitungan dari masing-masing butir soal dengan

Gambar V.3. Kegiatan wisata budaya memainkan musik gamelan
Sumber :Dokumentasi pribadi,  2014

Gambar V.2. Kegiatan wisata alam dan wisata pendidikan
Sumber :Dokumentasi pribadi,  2014
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perhitungan skor tiap butir dibagi skor total kemudian dikali 100%

sehingga diperoleh prosentase sebagai berikut :

a. Prosentase sebesar 90% transportasi wisata dengan kereta kuda

(delman) sebagai bentuk pelestarian alam telah menunjukkan kategori

sangat tinggi.

b. Prosentase sebesar 90,3% akses menuju fasilitas penyedia kereta

kuda mudah dicapai oleh wisatawan telah menunjukkan kategori

sangat tinggi.

c. Prosentase sebesar 85,3% kegiatan menaiki kereta kuda (delman)

menyenangkan bagi wisatawan telah menunjukkan kategori sangat

tinggi.

d. Prosentase sebesar 78,3% tempat penginapan homestay memiliki

area terbuka yang luas yang ditanami banyak tanaman telah

menunjukkan kategori tinggi.

e. Prosentase sebesar 84% akses jalan menuju homestay mudah dicapai

oleh wisatawan telah menunjukkan kategori tinggi.

f. Prosentase sebesar 65,3% bangunan tempat penginapan homestay

bercirikan arsitektur rumah tradisional telah menunjukkan kategori

sedang.

g. Prosentase sebesar 89,6% kegiatan pada homestay terbentuk

suasana kekeluargaan telah menunjukkan kategori sangat tinggi.

h. Prosentase sebesar 76,3% tempat homeindustri memiliki area terbuka

yang luas dengan banyak tanaman telah menunjukkan kategori tinggi.
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i. Prosentase sebesar 81,6% akses jalan menuju homeindustri mudah

dicapai oleh wisatawan telah menunjukkan kategori tinggi.

j. Prosentase sebesar 83% tempat homeindustri memperkerjakan

masyarakat desa telah menunjukkan kategori tinggi.

k. Prosentase sebesar 67% limbah (sampah) industri dikelola secara

berkelanjutan tanpa merusak alam telah menunjukkan kategori

sedang.

l. Prosentase sebesar 81,6% terdapat fasilitas ibadah yang mendukung

pariwisata telah menunjukkan kategori tinggi.

m. Prosentase sebesar 79,6% terdapat fasilitas klinik kesehatan yang

mendukung pariwisata telah menunjukkan kategori tinggi.

n. Prosentase sebesar 89% terdapat fasilitas parkir yang mendukung

pariwisata telah menunjukkan kategori sangat tinggi.

o. Prosentase sebesar 82,3% terdapat fasilitas lavatory (WC) yang

mendukung pariwisata telah menunjukkan kategori tinggi.

Gambar V.4. Kegiatan naik transportasi
wisata dengan naik delman

Sumber :Dokumentasi pribadi,  2014

Gambar V.5. Kegiatan menikmati wisata
kuliner

Sumber :Dokumentasi pribadi,  2014
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Masyarakat lokal ikut berpartisipasi mendukung kegiatan ekowisata

dengan menyediakan fasilitas wisata. Wisatawan dapat memanfaatkan

fasilitas wisata sekaligus melakukan kegiatan konservasi (pelestarian)

budaya lokal desa.

5.1.4. Analisa Aspek Utilitas Wisata

Pada penelitian ini dalam melakukan analisa berkaitan aspek

utilitas wisata berdasarkan variabel operasional yang telah dituangkan ke

dalam pertanyaan kuesioner dengan hasil penelitian diperoleh

berdasarkan perhitungan dari masing-masing butir soal dengan

perhitungan skor tiap butir dibagi skor total kemudian dikali 100%

sehingga diperoleh prosentase sebagai berikut :

a. Prosentase sebesar 84,3% sumber air berasal dari Desa Candirejo

telah menunjukkan kategori sangat tinggi.

b. Prosentase sebesar 79,6% pengelolaan sumber air dikelola oleh

masyarakat desa telah menunjukkan kategori tinggi.

c. Prosentase sebesar 72,6% sistem pembuangan air kotor

menggunakan sistem drainase (selokan) dengan baik telah

menunjukkan kategori tinggi.

d. Prosentase sebesar 51% Desa Candirejo memanfaatkan sumber

tenaga listrik yang dapat diperbarui (energi tenaga surya)  dan telah

dikelola oleh masyarakat lokal telah menunjukkan kategori rendah.

Dengan pengertian bahwa belum ada sumber tenaga listrik berasal

dari energi tenaga surya.
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e. Prosentase sebesar 75% Desa Candirejo menggunakan alat

komunikasi antar pengelola dan masyarakat dalam pengelolaan desa

wisata telah menunjukkan kategori tinggi.

f. Prosentase sebesar 85% masyarakat desa menjaga keamanan

wisatawan dengan baik di Desa Candirejo telah menunjukkan kategori

sangat tinggi.

5.1.5. Analisa Aspek Partisipasi Masyarakat

Pada penelitian ini dalam melakukan analisa berkaitan aspek

partisipasi masyarakat berdasarkan variabel operasional yang telah

dituangkan ke dalam pertanyaan kuesioner dengan hasil penelitian

diperoleh berdasarkan perhitungan dari masing-masing butir soal dengan

perhitungan skor tiap butir dibagi skor total kemudian dikali 100%

sehingga diperoleh prosentase sebagai berikut :

a. Prosentase sebesar 88,3% seluruh keanggotaan wisata dikelola oleh

masyarakat desa telah menunjukkan kategori sangat tinggi.

b. Prosentase sebesar 89,6% adanya kegiatan desa wisata ini dapat

meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa telah

menunjukkan kategori sangat tinggi.

c. Prosentase sebesar 91,6% masyarakat menerima dengan ramah

tamah kehadiran wisatawan telah menunjukkan kategori sangat tinggi.

d. Prosentase sebesar 91% wisatawan merasa senang dengan

pelayanan yang diberikan oleh masyarakat desa telah menunjukkan

kategori sangat tinggi.
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5.2.Analisis Ruang Permukiman Desa Wisata Candirejo

Dalam melakukan analisis berkaitan dengan ruang permukiman di

Desa Wisata Candirejo dilakukan secara deskriptif dalam bentuk gambar,

diagram, tabel yang dikaji berdasarkan teori. Ruang permukiman yang

akan dianalisa berdasarkan teori Urban Spatial Design yaitu dengan

mengamati kondisi fisik permukiman dan kondisi social-budaya

masyarakat.

Berikut merupakan grafik hasil kuesioner kepada 60 responden

dalam menentukan lokasi objek penelitian pada grafik Gambar V.6.:

Lokasi objek penelitian di fokuskan pada Dusun Mangundadi,

Dusun Kedungombo, Dusun Kaliduren, dan Dusun Sangen. Pemilihan

lokasi objek penelitian ditentukan oleh banyaknya responden sebagai

pelaku pelaksanaan kegiatan ekowisata yang tinggal di dusun tersebut

serta lokasi yang paling ramai dikunjungi wisatawan maupun lokasi yang

banyak menyediakan fasilitas wisata homestay.

0%

10%

20%

30%

40%

Dsn.
Mangundadi

Dsn.
Kedungombo

Dsn. Kaliduren Dsn. Sangen Dsn. Palihan

Distribusi Responden menurut Lokasi Dusun

Gambar V.6. Distribusi responden menurut lokasi dusun
Sumber : Hasil analisa,  2014
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Gambar V.7. Peta Desa Candirejo
Sumber :Koperasi desa wisata,  2014

Gambar V.8. Peta Lokasi Fasilitas Wisata
Sumber :Analisa pribadi,  2014
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5.2.1. Analisa Kondisi Fisik Permukiman

Analisa kondisi fisik permukiman berdasarkan aspek figure ground

dan linkages dengan pendekatan pada arsitektur lansekap dan bangunan

ekologi sebagai elemen pendukung konsep ekowisata, yaitu sebagai

berikut:

5.2.1.1 Analisa Aspek Figure Ground

Teori figure/ground dipahami dari tata kota sebagai hubungan

tekstural antara bentuk yang dibangun (building massa) dan ruang terbuka

(open space). Analisis figure/ground adalah alat yang sangat baik untuk

mengidentifikasi sebuah tekstur dan pola-pola sebuah tata ruang

perkotaan (urban fabric), serta mengidentifikasikan masalah

ketidakteraturan massa/ruang perkotaan (Roger Trancik, 1986).

A. Analisa Aspek Figure Ground tentang kondisi fisik permukiman dilihat

dari aspek pola solid-void

Definisi figure/ground diartikan secara terpisah yaitu, figure adalah

istilah untuk massa yang dibangun (biasanya di dalam gambar-gambar

ditunjukkan dengan warna hitam) dan ground adalah istilah untuk semua

ruang di luar massa itu (biasanya ditunjukkan dengan warna putih).

Pola-pola kawasan Desa Wisata Candirejo secara tekstural

merupakan pola Homogen, pola Homogen merupakan pola susunan

kawasan yang bersifat dimana hanya ada satu pola penataan. Hal ini

tampak pada gambar berikut :
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Pola kawasan desa wisata Candirejo menggunakan pola Homogen

dengan pola permukiman terpusat di masing-masing dusun, dimana

masyarakatnya hidup dan tinggal secara menggerombol membentuk

suatu kelompok massa bangunan (solid) pada masing-masing dusun

sedangkan ruang terbuka selebihnya (void) adalah sawah ladang milik

mereka.

Gambar V.9. Peta Figure Ground pola solid-void
Sumber :Analisa pribadi,  2014
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Pada penelitian ini dalam melakukan analisa berkaitan aspek

Figure Ground tentang kondisi fisik permukiman dilihat dari aspek pola

solid-void berdasarkan variabel operasional yang telah dituangkan ke

dalam pertanyaan kuesioner dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Desa Wisata Candirejo menunjukkan suasana khas daerah pedesaan.

Desa wisata Candirejo masih menunjukkan suasana khas

pedesaan, dimana secara fisik terlihat dari suasana kondisi

permukiman dengan bentuk bangunan pedesaaan serta secara sosial

terlihat dari keakraban sesama masyarakat dalam bersosialisasi.

Hal ini menunjukkan tidak terlalu terjadi perubahan yg signifikan

dari sebelum konsep ekowisata maupun setelah konsep ekowisata

diterapkan, desa wisata Candirejo masih menunjukkan suasana khas

pedesaan.

Gambar V.10. Kegiatan bersosialisasi  antar
warga di depan salah satu rumah

Sumber :Dokumentasi pribadi,  2014
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2. Setiap rumah belum melakukan renovasi penambahan ruangan.

Berdasarkan pernyataan di atas ternyata pada kenyaataan

ketika pelaksanaan penelitian pada sampel penelitian ditemukan

bahwa hampir seluruh rumah sudah merenovasi rumah dengan

menambah ruang serta beberapa rumah membangun rumah baru di

pekarangan yang masih luas. Renovasi ini dengan alasan untuk

kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan ekowisata.

Pada Gambar V.11 hasil pengamatan terhadap objek penelitian

khususnya homestay ditemukan bahwa terjadi perubahan ruang

permukiman dari sebelum penerapan konsep ekowisata maupun

setelah konsep ekowisata diterapkan. Beberapa alasan penambahan

ruang tersebut antara lain karena adanya penambahan anggota

keluarga juga dengan alasan mendukung kegiatan ekowisata. Hal ini

menunjukkan bahwa dengan adanya kegiatan ekowisata masyarakat

yang rumahnya dijadikan homestay sangat mendukung kegiatan

tersebut.

Belum renovasi Renovasi sebelum
ekowisata

Renovasi sesudah
ekowisata

Jumlah rumah 46.67% 11.67% 41.67%

Ax
is 

Ti
tle

Grafik Renovasi Rumah

Gambar V.11. Distribusi Grafik renovasi rumah
Sumber : Hasil analisa,  2014
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Gambar V.12. Beberapa homestay di Dusun Mangundadi
melakukan renovasi penambahan ruang

Sumber :Dokumentasi pribadi,  2014

A B
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Penjelasan analisa masing-masing rumah sebagai berikut :

C D
Gambar V.13. Beberapa homestay di Dusun Kedungombo

melakukan renovasi penambahan ruang
Sumber :Dokumentasi pribadi,  2014
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a. Rumah Pak Haryono

- Rumah melakukan renovasi pada tahun 2008 dengan menambah

bangunan di samping rumah awal kemudian menambah lantai

menjadi bangunan 2 lantai.

- Penambahan ruang dengan alasan faktor kebutuhan karena

penambahan jumlah anggota keluarga.

Gambar V.14. Sketsa penambahan ruang
sampel rumah A

Sumber : Survei lapangan,  2014
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b. Rumah Bu Haryati

- Rumah pernah direnovasi pada tahun 1998, homestay di sebelah

rumah awal merupakan penambahan ruang dari rumah yang sudah

dibangun disampingnya.

- Bangunan homestay awalnya diperuntukkan untuk bangunan tempat

tinggal, namun sejak adanya kegiatan ekowisata beralih fungsi sebagai

homestay untuk ruang privasi wisatawan.

Gambar IV.15. Sketsa penambahan ruang
sampel rumah B

Sumber :Survei lapangan, 2014
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c. Rumah Pak Budiyanto

- Rumah ini pernah direnovasi pada tahun 2000. Rumah asli disamping

homestay merupakan rumah dengan gaya kampung (tradisional),

namun homestay ini merupakan penambahan ruang dari rumah yang

asli dan secara visual terlihat lebih modern di bandingkan dengan

rumah asli disampingnya.

- Penambahan bangunan karena merupakan rumah warisan sehingga

lahan di sekitar rumah dibagi-bagi kepada anaknya untuk dibangunkan

rumah. Salah satu anak tersebut membangun rumah sekaligus

dijadikan sebagai homestay.

Gambar V.16. Sketsa penambahan ruang sampel rumah C
Sumber : Survei lapangan,  2014



135

d. Rumah Bu Genduk

Berdasarkan paparan analisa masing-masing rumah ditemukan

bahwa sebagian homestay telah mengalami renovasi penambahan

ruang dengan alasan penambahan jumlah anggota keluarga serta

dengan tujuan untuk menjamu wisatawan agar lebih memiliki ruang

privasi.

- Rumah ini pernah direnovasi pada tahun 1996 dengan menambah

bangunan 2 lantai di samping rumah.

- Penambahan ruang awalnya diperuntukkan untuk menambah kamar,

namun sejak adanya kegiatan ekowisata rumah awal justru beralih

fungsi sebagai homestay untuk ruang privasi wisatawan.

-

Gambar V.17. Sketsa penambahan ruang sampel rumah D
Sumber : Survei lapangan,  2014
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3. Masih terdapat ruang atau jalan antara rumah satu dengan rumah

lainnya.

Pada pengamatan terhadap objek penelitian ditemukan bahwa

masih terdapat ruang atau jalan antara rumah satu dengan rumah

lainnya. Ruang tersebut juga difungsikan sebagai jalan gang kecil

penghubung antar rumah. Ruang tersebut juga berfungsi sebagai void

dari permukiman desa.

Gambar V.18. Jalan setapak diantara dua rumah yang bersebelahan
Sumber :Dokumentasi pribadi,  2014

DUSUN MANGUNDADI

DUSUN KEDUNGOMBO
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Pemanfaatan ruang void merupakan bentuk kepedulian antar

warga masyarakat dalam melakukan hubungan sosial. Bangunan

rumah (solid) yang terbentuk memiliki jarak satu sama lain sehingga

tidak menimbulkan crowded.

B. Analisa Aspek Figure Ground tentang arsitektur lansekap dilihat dari

aspek pola solid-void

Pada penelitian ini dalam melakukan analisa berkaitan aspek

Figure Ground tentang arsitektur lansekap dilihat dari aspek pola solid-

void berdasarkan variabel operasional yang telah dituangkan ke dalam

pertanyaan kuesioner dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Setiap rumah terdapat ruang terbuka untuk tanaman (taman atau

kebun) di desa Candirejo.

Berdasarkan pelaksanaan penelitian pada sampel penelitian

ditemukan bahwa hampir seluruh rumah masih memiliki ruang terbuka

baik difungsikan sebagai taman maupun sebagai kebun pekarangan.

Hal ini menunjukkan area ground masih dipertahankan di desa

Candirejo.

Pada pengamatan terhadap objek penelitian ditemukan bahwa

beberapa homestay menata pekarangan rumah dengan lebih menarik

setelah kegiatan wisata terorganisir oleh koperasi desa serta

penerapan konsep ekowisata pada kegiatan wisata. Masyarakat

menjadi lebih memiliki kepedulian terhadap ruang terbuka (void)

dengan tujuan untuk mengundang lebih banyak wisatawan.
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Arsitektur lansekap merupakan desain dan perencanaan

lingkungan fisik yang berkaitan dengan pengembangan rencana untuk

perlindungan satwa liar dan lingkungan alam dengan wujud desain fisik

seperti taman, kebun, dan perkebunan (George F Thompson, 1997).

Dengan adanya penataan tersebut, masyarakat telah peduli akan

kelestarian lingkungan alam.

Gambar V.19. Ruang terbuka berupa taman di depan homestay
Sumber :Dokumentasi pribadi,  2014
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Pemanfaatan ruang terbuka pada desa wisata Candirejo

sebagian besar untuk perkebunan yang menjadi potensi agrowisata.

Potensi agrowisata dapat dilihat pada gambar peta berikut ini :

Lahan kebun milik masyarakat sebagian besar dijadikan

daya tarik wisata agro atau wisata pertanian. Paket wisata keliling desa

memberikan kesempatan pada wisatawan untuk menikmati wisata

agro. Hal tersebut menunjukkan pemanfaatan ruang terbuka kebun

untuk mendukung kegiatan ekowisata.

Gambar V.20. Peta Potensi Agrowisata
Sumber :Koperasi Desa Wisata,  2014



140

2. Setiap rumah memiliki halaman pekarangan untuk area peresapan air.

Pada beberapa rumah baik yang difungsikan sebagai homestay,

homeindustri maupun rumah biasa ditemukan bahwa hampir seluruh

rumah memiliki daerah resapan air. Sebagian besar rumah terdapat

selokan di depan rumah. Hal ini menunjukkan adanya bentuk

pelestarian lingkungan alam untuk menyimpan air serta penempatan

saluran drainase untuk menghindari banjir.

Berdasarkan pengamatan terhadap objek penelitian ditemukan

bahwa beberapa homestay dan homeindustri menempatkan ruang

terbuka untuk area peresapan air baik di depan rumah, di samping

rumah maupun di belakang rumah bertujuan untuk memberikan

informasi kepada wisatawan tentang wisata pelestarian alam

(ekowisata) dalam wujud pemanfaatan ruang terbuka pada fasilitas

homestay dan homeindustri.

Gambar V.21. Area peresapan air di depan homestay
Sumber :Dokumentasi pribadi,  2014
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Analisa Aspek Figure Ground tentang pola solid-void sebagai elemen dan

unit perkotaan

1. Analisa Solid dan Void Sebagai Elemen Perkotaan

Sistem hubungan di dalam tekstur figure/ground mengenal dua

kelompok elemen, yaitu solid (bangunan) dan void (ruang terbuka).

Gambar V.22 menunjukkan elemen solid (massa bangunan)

sebagai elemen perkotaan berupa blok yang mendefinisi sisi, yang

berfungsi sebagai pembatas secara linier yang membatasi jalan. Hal ini

terlihat pada bangunan yang terbentuk secara linier. Massa bangunan

(solid) sebagian besar adalah rumah tinggal. Sehingga dapat

dikatakan bahwa rumah tinggal merupakan deretan blok yang

membatasi jalan.

Gambar V.22. Peta Figure Ground elemen solid mendefinisi sisi
Sumber :Analisa pribadi,  2014

DUSUN MANGUNDADI
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Sedangkan Gambar V.23 menunjukkan elemen void berupa

jalan merupakan sistem tertutup linier dengan karakteristiknya yang

berbentuk linear, sedangan elemen void lain berupa ruang terbuka

kebun dan ladang. Dusun Sangen dapat dijangkau langsung melewati

jalan antar kecamatan yang ramai dilewati kendaraan. Pada Gambar

V.23 tersebut menunjukkan adanya garis linear yang terbentuk karena

adanya jalan (void).

Elemen solid dan void menciptakan pola figure-ground pada

masing-masing dusun. Elemen solid berupa massa bangunan yang

letaknya  mendefinisi jalan yang merupakan elemen void berbentuk

linier.

Gambar V.23. Peta Figure Ground elemen void merupakan sistem
linear

Sumber :Analisa pribadi,  2014

DUSUN SANGEN
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2. Analisa Solid dan Void Sebagai Unit Perkotaan

Elemen solid dan void di dalam tekstur perkotaan jarang berdiri

sendiri, melainkan dikumpulkan dalam satu kelompok, disebut juga

“unit perkotaan”. Di dalam kota keberadaan unit adalah penting,

karena unit-unit berfungsi sebagai kelompok bangunan bersama ruang

terbuka yang menegaskan kesatuan massa di kota secara tekstural.

Melalui kebersamaan tersebut penataan kawasan akan tercapai lebih

baik kalau massa dan ruang dihubungkan dan disatukan sebagai suatu

kelompok.

Pola kawasan Desa Wisata Candirejo secara tekstural

merupakan pola organis. Artinya, setiap kawasan tersebut merupakan

bagian tekstur organis yang secara visual tampak dari garis-garis semu

jalan sirkulasi desa yang terbentuk secara organis. Hal tersebut dapat

dilihat pada Gambar V.24 berikut ini :

Gambar V.24. Peta Figure Ground dengan pola organis
Sumber :Analisa pribadi,  2014

DUSUN KEDUNGOMBO
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Bangunan massa permukiman menjadi figure yang melengkapi

pola organis tersebut. Permukiman memusat di masing-masing dusun

membentuk kawasan dusun tetapi saling terhubung dengan dusun

yang lainnya.

Mengacu pada penjelasan di atas, perlu diketahui bahwa fungsi

pola sebuah tekstur perlu juga diperhatikan karena massa dan ruang

selalu berhubungan erat dengan aktivitas di dalam kawasannya,

dibutuhkan suatu keseimbangan yang baik antara kuantitas dan

kualitas massa dan ruang yang bersifat publik dan privat sehingga pola

pembangunan memungkinkan kehidupan didalamnya berjalan dengan

baik.

5.2.1.2 Analisa Aspek Linkages

Linkage theory merupakan teori yang menjelaskan bahwa jaring-

jaring sirkulasi yang menghubungkan antar bagian kawasan atau

bangunan turut membangun struktur kota dan jaring-jaring sirkulasi

menjadi acuan dalam mengorganisasikan sistem pergerakan. Linkage

artinya berupa garis semu yang menghubungkan antara elemen yang satu

dengan yang lain, nodes yang satu dengan nodes yang lain, atau distrik

yang satu dengan yang lain. Garis ini bisa berbentuk jaringan jalan, jalur

pedestrian, ruang terbuka yang berbentuk segaris dan sebagainya.

Dalam kawasan Desa Wisata Candirejo, linkage aktivitas wisata

terbentuk dari sirkulasi “Tamasya Keliling Desa” yang menghubungkan

antara Dusun Mangundadi, Kedungombo, Sangen dan Kaliduren.
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Tamasya keliling desa dengan menaiki transportasi wisata delman

mengunjungi beberapa objek wisata di desa wisata Candirejo. Wisatawan

akan diajak menikmati wisata alam yang memberikan infomasi baru serta

wisata budaya lokal. Wisatawan dapat berkunjung ke lokasi agrowisata

beberapa jenis tanaman perkebunan ataupun buah-buahan selanjutnya

mengunjungi lokasi wisata Sungai Progo, kemudian wisatawan dapat

berkunjung ke homeindustri slondok dan kerajinan bambu, kegiatan

ditutup dengan menikmati hidangan kuliner serta wisata budaya

memainkan alat musik tradisional gamelan.

Gambar V.25. Peta objek penelitian sirkulasi wisata keliling desa
Sumber :Analisa pribadi,  2014
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Wisatawan menikmati beberapa lokasi wisata melewati jalur

sirkulasi jalan yang membentuk kawasan garis semu. Kawasan yang

membentuk garis tersebut dapat dilihat pada Gambar V.25. Dari gambar

tersebut menunjukkan bahwa sirkulasi wisatawan di mulai dari kantor

pengelola dan berakhir di kantor pengelola pula. Wisatawan dapat

menikmati linkage visual dan struktural yang terbentuk melalui jalur garis

semu tersebut.

A. Analisa Aspek Linkages tentang kondisi fisik permukiman dilihat dari

aspek Linkage Visual

Analisa pertama sspek linkages tentang kondisi fisik permukiman

dilihat dari aspek Linkage Visual. Dalam linkage yang visual dua atau lebih

fragmen kota dihubungkan menjadi satu kesatuan yang secara visual,

mampu menyatukan daerah kota dalam berbagai skala. Linkage visual

dihubungkan oleh lima elemen, yaitu: elemen garis, koridor, sisi, sumbu,

dan irama (Trancik, 1986).

Pada dasarnya ada 2 pokok perbedaan antara linkage visual, yaitu

menghubungkan dua daerah secara netral serta menghubungkan dua

daerah, dengan mengutamakan satu daerah.

Linkage visual Desa Wisata Candirejo terbentuk dari sirkulasi

“Tamasya Keliling Desa” yang membentuk suatu garis semu

menghubungkan antara Dusun Mangundadi, Dusun Kedungombo, Dusun

Sangen dan Dusun Kaliduren. Ada juga elemen pepohonan yang tertata di

pinggir yang juga merupakan deretan linkage visual pada kawasan ini.
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Selain itu, linkage visual terbentuk dari rumah dengan ciri arsitektur

rumah joglo, rumah kampong, rumah limasan dan deretan rumah dengan

ciri arsitektur rumah pelana yang terdapat di sepanjang sirkulasi wisata

tamasya keliling desa.

Linkage visual yang terbentuk di desa wisata Candirejo beberapa

juga tampak mengalami pemutusan dari aspek visual. Linkage visual yang

terlihat terputus karena perbedaan ciri arsitektur rumah, perbedaan arah

hadap massa bangunan serta perbedaan ciri arsitektur rumah yang saling

berhadapan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar V.26. Linkage visual terputus karena perbedaan ciri
arsitektur

Sumber :Analisa pribadi,  2014
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Gambar V.27.Linkage visual terputus karena perbedaan arah hadap massa bangunan
Sumber :Analisa pribadi,  2014

Gambar V.28. Linkage visual terputus karena perbedaan ciri
arsitektur rumah yang saling berhadapan

Sumber :Analisa pribadi,  2014
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Linkage visual terlihat terputus dari deretan massa bangunan

rumah dengan ciri arsitektur rumah joglo bersebelahan atau berhadapan

dengan rumah atap pelana yang lebih modern serta pada satu jalan lurus

terdapat perbedaan arah hadap massa bangunan. Hal tersebut

mengakibatkan adanya perbedaan visual dari masing-masing kawasan

karena tidak adanya keseragaman ciri arsitektur.

Pada penelitian ini selanjutnya dalam melakukan analisa berkaitan

aspek Linkages berdasarkan variabel operasional yang telah dituangkan

ke dalam pertanyaan kuesioner dengan hasil pembahasan sebagai

berikut:

1. Setiap rumah bercirikan arsitektur tradisional desa.

Beberapa rumah yang juga difungsikan sebagai homestay

masih mempertahankan ciri rumah berarsitektur tradisional desa,

antara lain Kampung, Joglo maupun Limasan.

Pada pengamatan selanjutnya terhadap objek penelitian

ditemukan bahwa beberapa rumah/homestay dengan ciri rumah

arsitektur tradisional desa melakukan renovasi dengan membangun

bangunan baru di samping atau di belakang bangunan utama dengan

tujuan kebutuhan karena bertambahnya anggota keluarga juga dengan

tujuan wisata. Agar wisatawan lebih tertarik melakukan wisata

ekowisata di Desa Wisata Candirejo dengan melakukan wisata

homestay atau tinggal di homestay dengan ciri arsitektur tradisional

desa.
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Gambar V.29 menunjukkan grafik ciri arsitektur rumah di desa

wisata Candirejo, di mana ditunjukkan bahwa bangunan rumah dengan

ciri modern telah mendominasi desa wisata Candirejo. Akan tetapi

masyarakat tetap mempertahankan rumah tradisional desa sebagai

bentuk pelestarian.

Homestay dengan ciri arsitektur rumah tradisional memiliki

konsep ecolodge, yaitu suatu fasilitas penginapan (homestay) yang

berada di kawasan yang terpelihara dan di lindungi yang di

rencanakan sebagai penunjang industri ekowisata (Mehta, Hitesh.

2002). Ecolodge (homestay) di desa wisata Candirejo telah memenuhi

3 persyaratan global yaitu:

a. Homestay dengan ciri arsitektur rumah tradisional sebagai

perlindungan / pelestarian terhadap budaya dan lingkungan sekitar.

b. Homestay memberikan manfaat positif yang dapat di berikan

kepada masyarakat ( ekonomi, social, dan budaya ).

c. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat lokal dan pendatang.

33.33%

Tradisional

Gambar V.29. Distribusi Grafik Ciri Arsitektur Rumah
Sumber : Hasil analisa,  2014
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2. Arah hadap rumah menghadap ke jalan.

Berdasarkan pengamatan terhadap objek penelitian ditemukan

bahwa sebagian besar rumah menghadap ke utara-selatan karena

mencerminkan tradisi dari jaman dahulu bahwa arah hadap rumah ke

Gambar V.30. Homestay bercirikan arsitektur tradisional desa
Sumber :Dokumentasi pribadi,  2014
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utara atau selatan. Dengan adanya tradisi tersebut beberapa rumah

tidak menghadap ke jalan pada sehingga secara visual linkage yang

terbentuk kurang jelas menampilkan wajah rumah.

B. Analisa Aspek Linkages tentang kondisi fisik permukiman dilihat dari

aspek Linkage Struktural

Linkage struktural berbasis pada kesinambungan ruang dan massa

lingkungan dalam skala tertentu antara bagian-bagian kota.

Menggabungkan dua atau lebih bentuk struktur kota menjadi satu

kesatuan tatanan. Menyatukan kawasan kawasan kota melalui bentuk

jaringan struktural yang lebih dikenal dengan sistem kolase (collage).

Gambar V.31. Rumah tidak menghadap ke jalan
Sumber :Dokumentasi pribadi,  2014
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Tidak setiap kawasan memiliki arti struktural yang sama dalam kota,

sehingga cara menghubungkannya secara hierarkis juga dapat berbeda.

Ada 3 elemen linkage struktural yang mencapai hubungan secara

arsitektural, yaitu: elemen tambahan, elemen sambungan, dan elemen

tembusan (Roger Trancik, 1986). Pada kawasan studi tidak semua

elemen ada. Elemen yang menyambung kawasan antara Dusun

Mangundadi, Dusun Kedungombo, Dusun Sangen dan Dusun Kaliduren

cenderung mengarah pada elemen sambungan, yaitu menyambung dua

atau lebih pola pembangunan di sekitarnya.Bentuk-bentuk massa dan

ruang yang saling menyambung merupakan pola kawasannya tetap

dimengerti sebagai satu kelompok yang baru memiliki kebersamaan

melalui sambungan itu.

Komposisi massa bangunan sebagai linkage struktural yang

terdapat di koridor jalan sirkulasi wisata tamasya keliling desa terdiri dari

bangunan dengan lantai 1 dan lantai 2. Perbedaan komposisi dan level

pada massa bangunan ini karena berbedanya fungsi bangunan dan

kebutuhan. Bangunan rumah rata-rata berlantai 1 dengan fungsi sebagai

rumah tinggal maupun homestay, sedangkan bangunan rumah berlantai 2

difungsikan sebagai rumah tinggal karena faktor kebutuhan penambahan

jumlah anggota keluarga.

Linkage struktural dapat terputus sama halnya dengan linkage

visual, hal ini dapat dilihat dari perbedaan ketinggian massa bangunan

tersebut. Di koridor jalan yang dilewati wisatawan terdapat bangunan
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rumah tinggal 1 lantai yang bersebelahan langsung dengan bangunan

rumah 2 lantai, secara visual linkage ini sudah terputus dan secara

struktural pun juga.

Gambar V.33.Linkages struktural ladang yang berhadapan dengan massa bangunan
Sumber :Analisa pribadi,  2014

Gambar V.32. Linkage struktural terputus karena perbedaan ketinggian bangunan
Sumber :Analisa pribadi,  2014
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Pada penelitian ini dalam melakukan analisa berkaitan aspek

Linkages berdasarkan variabel operasional yang telah dituangkan ke

dalam pertanyaan kuesioner dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Setiap rumah berlantai satu.

Berdasarkan pelaksanaan penelitian pada sampel penelitian

ditemukan bahwa hampir seluruh rumah berlantai satu. Dari hasil

kuesioner 83% rumah memiliki satu lantai. Hal ini menunjukkan bahwa

secara struktural linkages yang terbentuk tidak terdapat perbedaan

ketinggian massa bangunan.

Pada pengamatan selanjutnya ditemukan bahwa beberapa

rumah (homestay) melakukan renovasi menambah lantai bangunan

dengan tujuan semakin bertambahnya wisatawan serta tujuan faktor

kebutuhan karena bertambahnya anggota keluarga.

Gambar V.34. Homestay berlantai satu
Sumber :Dokumentasi pribadi,  2014
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C. Analisa Aspek Linkages tentang arsitektur lansekap (vegetasi) yang

membentuk Linkage

Pada penelitian ini dalam melakukan analisa berkaitan aspek

Linkages berdasarkan variabel operasional yang telah dituangkan ke

dalam pertanyaan kuesioner dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

1. Banyak pepohonan dan tanaman di sepanjang sirkulasi jalan.

Berdasarkan pengamatan terhadap objek penelitian ditemukan

bahwa banyak pepohonan dan tanaman di sepanjang sirkulasi jalan

desa. Hal ini secara visual membentuk linkages atau garis semu yang

mencerminkan konsep alami yang bertujuan menguatkan konsep

ekowisata di Desa Wisata Candirejo sehingga mengundang lebih

banyak wisatawan yang ingin berwisata ekowisata.

Gambar V.35. Pepohonan dan tanaman di sepanjang sirkulasi jalan
Sumber :Dokumentasi pribadi,  2014
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2. Setiap rumah memiliki pagar rumah dari tanaman.

Pada beberapa rumah baik yang difungsikan sebagai homestay,

homeindustri maupun rumah biasa ditemukan bahwa hampir seluruh

rumah memiliki pagar rumah dari tanaman. Adapun beberapa rumah

membangun pagar dengan tembok namun tidak terdapat pintu pagar

sehingga warga lain atau wisatawan dapat dengan mudah memasuki

pekarangan rumah ketika akan berkunjung ke rumah tersebut. Hal ini

menunjukkan keseragaman visual di Desa Wisata Candirejo.

Vegetasi merupakan salah satu unsur dalam penataan lansekap,

yaitu sebagai pengarah ruang, pembatas ruang, pengalas ruang, peneduh

Gambar V.36. Pagar rumah dari tanaman dan tembok
Sumber :Dokumentasi pribadi,  2014
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ruang, estetis, proses dan juga sebagai desain (Hakim, Rustam. 2003).

Berdasarkan pengamatan penelitian unsur vegetasi (pepohonan) pada

pekarangan rumah berfungsi sebagai peneduh, sedangkan tanaman pada

pagar berfungsi sebagai pembatas ruang. Hal tersebut dapat dilihat pada

Gambar V.34 dan Gambar V.35.

5.2.2. Analisa Kondisi Sosial Budaya Masyarakat

Dari aspek kondisi sosial-budaya masyarakat dilakukan analisa

berdasarkan elemen place dengan indikator penelitian yaitu kondisi sosial-

budaya dengan keterkaitan terhadap kegiatan pelestarian lingkungan alam.

Proses rancang kota harus dapat merespon dan mewadahi nilai-nilai

konstekstual yang ada dengan memperhatikan nilai budaya, sejarah, dan

hal-hal yang lain secara arsitektural. Dalam teori ini membahas mengenai

makna sebuah kawasan di perkotaan secara arsitektural. Manusia

memerlukan suatu tempat untuk mengembangkan kehidupan dan

budayanya, tidak hanya sekedar space tetapi lebih dirasakan sebagai

place. Kebutuhan itu timbul karena adanya kesadaran orang terhadap

suatu tempat yang lebih luas daripada hanya sekedar masalah fisik saja.

85.00%

Penduduk Asli

Gambar V.37. Distribusi Grafik Kependudukan Responden
Sumber : Hasil analisa,  2014
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Sumber : Hasil analisa,  2014
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Grafik Gambar V.37 menunjukkan distribusi prosentase grafik

kependudukan yaitu mayoritas masyarakat adalah penduduk asli desa

Candirejo dengan tingkatan usia yang ditunjukkan oleh gambar V.38

berikut ini :

Pada penelitian ini dalam melakukan analisa berkaitan aspek

Places berdasarkan variabel operasional yang telah dituangkan ke dalam

pertanyaan kuesioner dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

a. Kegiatan sosial-budaya antar masyarakat desa terjalin dengan baik

tanpa ada persengketaan.

Masyarakat selalu menjalin hubungan sosial-budaya dengan

baik. Apabila terdapat persengketaan maka akan diselesaikan secara

baik-baik dengan musyawarah mufakat.

b. Masyarakat memiliki ruang bersama untuk berkumpul para warga.

Masyarakat memiliki ruang bersama untuk mengumpulkan

warga ketika rapat ataupun pertemuan tertentu. Hal ini dapat

dilaksanakan di Balai Desa. Selain itu juga terdapat pengajian rutin di

Masjid bagi kalangan bapak-bapak maupun ibu-ibu.

30.00%

51 tahun keatas

Gambar V.38. Distribusi Grafik Usia Responden
Sumber : Hasil analisa,  2014
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Sumber : Hasil analisa,  2014
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c. Masyarakat memiliki waktu di pagi atau sore hari untuk bersosialisasi

antar warga.

Masyarakat melakukan hubungan sosial kapan pun baik pagi

hari maupun sore hari. Terutama di pagi hari saat akan berangkat kerja

dan sore hari setelah pulang kerja. Ketika hari libur juga sering

diadakan acara kerja bakti membersihkan lingkungan. Hal ini

merupakan bentuk kepedulian masyarakat akan pentingnya

memelihara kelestarian lingkungan alam.

d. Masyarakat membuang sampah pada tempatnya.

Masyarakat membuang sampah pada tempatnya dengan

menyediakan tempat sampah di masing-masing rumah yang nantinya

akan dikumpulkan di TPS desa yang selanjutnya akan didistribusikan

ke TPA.

e. Masyarakat belum mengelola sampah daur ulang.

Belum ada pengelolaan sampah daur ulang oleh masyarakat di

desa wisata Candirejo. Kurangnya sosialisasi mengakibatkan

kurangnya kepedulian masyarakat akan hal tersebut. Padahal apabila

masyarakat diajarkan tentang pengelolaan sampah daur ulang,

menjadikan desa wisata semakin kuat menerapkan konsep ekowisata.

f. Masyarakat melakukan cocok tanam disekitar rumah.

Masyarakat melakukan kegiatan cocok tanam di depan, di

samping atau di belakang rumah. Hal ini menunjukkan dukungan

penuh dari masyarakat untuk mendukung kegiatan ekowisata.
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g. Masyarakat mempertahankan adat istiadat kebudayaan Desa

Candirejo.

Masyarakat mempertahankan adat istiadat kebudayaan Desa

Candirejo sebagai bentuk pelestarian kebudayaan dengan

mengadakan upacara adat sedekah desa, wayangan dan kesenian

tradisional

h. Kegiatan masyarakat selalu mengutamakan pelestarian lingkungan

alam.

Masyarakat selalu mengutamakan kegiatan pelestarian

lingkungan alam untuk mendukung ekowisata.

5.3.Analisis Pengaruh Konsep Ekowisata Terhadap Ruang

Permukiman di Desa Wisata Candirejo

Analisis pengaruh konsep ekowisata terhadap ruang permukiman di

Desa Wisata Candirejo dengan analisa regresi untuk menemukan

berubah atau tidaknya ruang permukiman karena pengaruh ekowisata.

5.3.1. Hasil Perolehan Kuesioner Responden

A. Pendapat  mengenai Konsep Ekowisata

Pendapat mengenai konsep ekowisata diperoleh dari variabel

ekowisata yang selanjutnya menjadi pernyataan yang disampaikan

kepada 60 responden data dilihat pada Tabel V.2. Dari pernyataan

yang disampaikan, responden akan memberikan pendapat sesuai

pilihan dari keterangan yang telah ditentukan.
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Tabel V.2 Hasil Pendapat mengenai Konsep Ekowisata
Keterangan: SS= sangat setuju, S= setuju, N= netral, TS= tidak setuju, STS= sangat tidak
setuju.

No. Keterangan SS S N TS STS
X.1  Daya Tarik Wisata Perolehan dari jumlah responden

X.1.1 Wisata alam yang ditawarkan memanfaatkan ruang terbuka
hijau yang luas.

31 29 - - -

X.1.2 Akses jalan menuju wisata alam banyak pepohonan
(tanaman)

34 25 1 - -

X.1.3 Kegiatan wisata alam di desa ini menyenangkan bagi
wisatawan

32 25 3 - -

X.1.4 Wisata yang ditawarkan memberikan informasi baru kepada
wisatawan tentang pelestarian alam.

25 29 6 - -

X.1.5 Akses jalan menuju wisata memberikan informasi baru bagi
wisatawan tentang pelestarian alam.-

10 36 14 - -

X.1.6 Kegiatan wisata yang memberikan informasi pelestarian
alam menyenangkan bagi wisatawan.

10 37 13 - -

X.1.7 Wisata tari-tarian menunjukkan  budaya lokal sebagai bentuk
pelestarian budaya.

39 21 - - -

X.1.8 Akses jalan menuju wisata tarian mudah dijangkau bagi
wisatawan.

20 40 - - -

X.1.9 Kegiatan wisata tarian di desa ini menyenangkan bagi
wisatawan.

20 40 - - -

No. Keterangan SS S N TS STS
X.2  Fasilitas Wisata Perolehan dari jumlah responden

X.2.1 Transportasi wisata dengan kereta kuda (delman) sebagai
bentuk pelestarian alam.

31 28 1 - -

X.2.2 Akses menuju fasilias penyedia kereta kuda mudah dicapai
oleh wisatawan.

31 29 - - -

X.2.3 Kegiatan menaiki kereta kuda (delman) menyenangkan bagi 20 36 4 - -



163

wisatawan.

X.2.4 Tempat penginapan homestay memiliki area terbuka yang
luas yang ditanami banyak tanaman.

14 29 15 2 -

X.2.5 Akses jalan menuju homestay mudah dicapai oleh
wisatawan.

15 42 3 - -

X.2.6 Bangunan tempat penginapan homestay bercirikan arsitektur
rumah tradisional.

11 16 23 10 -

X.2.7 Kegiatan pada homestay terbentuk suasana kekeluargaan. 30 29 1 - -

X.2.8 Tempat homeindustri memiliki area terbuka yang luas
dengan banyak tanaman.

12 30 13 5 -

X.2.9 Akses jalan menuju homeindustri mudah dicapai oleh
wisatawan.

17 36 2 5 -

X.2.10 Tempat homeindustri memperkerjakan masyarakat desa. 20 29 11 - -

X.2.11 Limbah (sampah) industri dikelola secara berkelanjutan
tanpa merusak alam.

13 21 18 8 -

X.2.12 Terdapat fasilitas ibadah yang mendukung pariwisata. 15 35 10 - -

X.2.13 Terdapat fasilitas klinik kesehatan yang mendukung
pariwisata.

18 23 19 - -

X.2.14 Terdapat fasilitas parkir yang mendukung pariwisata. 31 25 4 - -

X.2.15 Terdapat fasilitas lavatory (WC) yang mendukung pariwisata. 17 33 10 - -

No. Keterangan SS S N TS STS
X.3  Utilitas Wisata Perolehan dari jumlah responden

X.3.1 Sumber air berasal dari Desa Candirejo. 25 25 9 - 1

X.3.2 Pengelolaan sumber air dikelola oleh masyarakat desa. 18 27 13 1 1

X.3.3 Sistem pembuangan air kotor menggunakan sistem drainase
(selokan) dengan baik.

8 26 22 4 -

X.3.4 Desa Candirejo memanfaatkan sumber tenaga listrik yang
dapat diperbarui (energi tenaga surya)  dan telah dikelola
oleh masyarakat lokal.

- 3 36 19 2

X.3.5 Desa Candirejo menggunakan alat komunikasi antar 12 26 18 3 1
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pengelola dan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata.

X.3.6 Masyarakat desa menjaga keamanan wisatawan dengan
baik di Desa Candirejo.

22 31 7 - -

No. Keterangan SS S N TS STS
X.4  Partisipasi Masyarakat Perolehan dari jumlah responden

X.4.1 Seluruh keanggotaan wisata dikelola oleh masyarakat desa. 32 22 5 1 -

X.4.2 Adanya kegiatan desa wisata ini dapat meningkatkan
pendapatan ekonomi masyarakat desa.

33 23 4 - -

X.4.3 Masyarakat menerima dengan ramah tamah kehadiran
wisatawan.

35 25 - - -

X.4.4 Wisatawan merasa senang dengan pelayanan yang
diberikan oleh masyarakat desa.

35 23 2 - -

B. Pendapat mengenai kondisi fisik dan sosial-budaya ruang

permukiman

Pendapat mengenai kondisi fisik dan social-budaya ruang

permukiman diperoleh berdasarkan variabel teori “Urban Spatial

Design” tentang Figure Ground, Linkages dan Place serta berdasarkan

observasi dan wawancara di lapangan yang selanjutnya menjadi

pernyataan yang disampaikan kepada 60 responden. Dari pernyataan

yang disampaikan, responden akan memberikan pendapat sesuai

pilihan dari keterangan yang telah ditentukan dengan hasil penelitian

dapat dilihat pada Tabel V.3.
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Tabel V.3 Hasil Pendapat mengenai kondisi fisik dan social-budaya ruang permukiman
Keterangan: SS= sangat setuju, S= setuju, N= netral, TS= tidak setuju, STS= sangat tidak
setuju

No. Keterangan SS S N TS STS
Kondisi fisik permukiman (elemen solid-void) Perolehan dari jumlah responden

Y.1.1 Desa Candirejo menunjukkan suasana khas daerah
pedesaan.

32 26 1 1 -

Y.1.2 Setiap rumah terdapat ruang terbuka untuk tanaman
(taman atau kebun) di desa Candirejo.

15 32 11 2 -

Y.1.3 Setiap rumah memiliki halaman pekarangan untuk
area peresapan air.

14 30 14 2 -

Y.1.4 Setiap rumah belum mengalami renovasi
penambahan ruangan

2 24 23 11 -

Y.1.5 Masih terdapat ruang atau jalan antara rumah satu
dengan rumah lainnya.

9 24 22 5 -

No. Keterangan SS S N TS STS
Kondisi fisik permukiman (elemen linkages) Perolehan dari jumlah responden

Y.2.1 Setiap rumah berlantai satu. 18 27 15 - -

Y.2.2 Setiap rumah bercirikan arsitektur tradisional desa. 5 17 31 7 -

Y.2.3 Banyak pepohonan dan tanaman di sepanjang
sirkulasi jalan.

33 26 1 - -

Y.2.4 Setiap rumah memiliki pagar rumah dari tanaman. 10 34 14 2 -

Y.2.5 Arah hadap rumah menghadap ke jalan. 8 23 26 3 -

No. Keterangan SS S N TS STS

Kondisi sosial-budaya (elemen place) Perolehan dari jumlah responden

Y.3.1 Kegiatan sosial-budaya antar masyarakat desa
terjalin dengan baik tanpa ada persengketaan.

19 29 12 - -

Y.3.2 Memiliki ruang bersama untuk berkumpul para warga. 18 36 6 - -

Y.3.3 Masyarakat memiliki waktu di pagi atau sore hari
untuk bersosialisasi antar warga.

20 22 18 - -
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Y.3.4 Masyarakat membuang sampah pada tempatnya. 7 29 22 1 1

Y.3.5 Masyarakat mengelola sampah daur ulang. 4 3 44 7 2

Y.3.6 Masyarakat melakukan cocok tanam disekitar rumah. 16 31 11 2 -

Y.3.7 Masyarakat mempertahankan adat istiadat
kebudayaan Desa Candirejo.

34 24 2 - -

Y.3.8 Kegiatan masyarakat selalu mengutamakan
pelestarian lingkungan alam.

34 24 2 - -

5.3.2. Uji Validitas Instrumen Ekowisata dan Ruang Permukiman

A. Uji Validitas Instrumen Ekowisata

Perhitungan uji validitas instrument ekowisata menggunakan

program SPSS 16, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel V.4.Hasil Uji Validitas Instrumen Ekowisata

No Butir
Instrumen

Koefisien
Korelasi

Keterangan No Butir
Instrumen

Koefisien
Korelasi

Keterangan

1 0.432 Valid 18 0.309 Valid
2 0.468 Valid 19 0.332 Valid
3 0.342 Valid 20 0.657 Valid
4 0.268 Tidak valid 21 0.582 Valid
5 0.464 Valid 22 0.671 Valid
6 0.475 Valid 23 0.551 Valid
7 0.137 Tidak valid 24 0.522 Valid
8 0.255 Tidak valid 25 0.427 Valid
9 0.151 Valid 26 0.387 Valid

10 0.409 Valid 27 0.446 Valid
11 0.377 Valid 28 0.171 Tidak valid
12 0.435 Valid 29 0.737 Valid
13 0.581 Valid 30 0.545 Valid
14 0.477 Valid 31 0.485 Valid
15 0.531 Valid 32 0.597 Valid
16 0.491 Valid 33 0.453 Valid
17 0.696 Valid 34 0.446 Valid

Sumber: Analisa Penulis dengan SPSS, 2014
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B. Uji Validitas Instrumen Ruang Permukiman

Perhitungan validitas instrument ruang permukiman menggunakan

program SPSS 16, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel V.5.Hasil Uji Validitas Instrumen Ruang permukiman

No Butir
Instrumen

Koefisien
Korelasi

Keterangan No Butir
Instrumen

Koefisien
Korelasi

Keterangan

1 0.542 Valid 10 0.160 Tidak valid
2 0.348 Valid 11 0.576 Valid
3 0.382 Valid 12 0.404 Valid
4 0.280 Valid 13 0.175 Tidak valid
5 0.313 Valid 14 0.471 Valid
6 0.410 Valid 15 0.505 Valid
7 0.126 Tidak valid 16 0.376 Valid
8 0.303 Valid 17 0.595 Valid
9 0.135 Tidak valid 18 0.595 Valid

Sumber: Analisa Penulis dengan SPSS, 2014

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa 4 instrument ruang

permukiman merupakan instrument tidak valid karena memiliki nilai

kuefisien korelasi kurang dari 0.3. Sedangkan instrument yang lainnya

memiliki nilai koefisien lebih dari 0,3.

5.3.3. Uji Reliabilitas Instrumen Ekowisata dan Ruang Permukiman

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui dipercaya atau

tidaknya instrumen penelitian berdasarkan tingkat kemantapan dan

ketepatan suatu alat ukur. Menggunakan program SPSS 16 dengan hasil

sebagai berikut:

Tabel V.6. Hasil Uji Reliabilitas Ekowisata
Cronbach's Alpha N of Items

.884 34
Sumber: Analisa Penulis dengan SPSS, 2014
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Tabel V.7.Hasil Uji Reliabilitas Ruang Permukiman
Cronbach's Alpha N of Items

.810 18
Sumber: Analisa Penulis dengan SPSS, 2014

Berdasarkan tabel V.6 menunjukkan nilai Cronbach Alpha utnuk

ekowisata sebesar 0.884 dan pada tabel V.7 menunjukkan nilai Cronbach

Alpha untuk ruang permukiman sebesar 0.810. Suatu variabel dikatakan

reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.60 (Nunnally, 1969

dalam Ghozali, 2001). Sehingga instrument kuesioner ekowisata dan

ruang permukiman dinyatakan realibel.

Hasil uji validitas dan reliabilitas instrument ekowisata dan ruang

permukiman menunjukkan hasil yang valid dan realibel, sehingga dapat

dilakukan untuk menguji pengaruh konsep ekowisata terhadap ruang

permukiman dengan menggunakan teknik analisis regresi menggunakan

SPSS.

5.3.4. Hubungan Ekowisata dan Ruang Permukiman

Dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui seberapa besar

pengaruh konsep ekowisata terhadap variabel ruang permukiman dengan

menggunakan analisa regresi.

No. Variabel Sub Variabel Variabel Operasional
1. X

Ekowisata
X1

Daya Tarik Wisata
X1.1 = Wisata alam
X1.2 = Wisata edukasi
X1.3 = Wisata budaya

X2
Fasilitas Wisata

X2.1 = Transportasi wisata
X2.2 = Homestay
X2.3 = Homeindustri
X2.4 = Fasilitas umum

Tabel V.8. Penjabaran Variabel Konsep Ekowisata dan Ruang Permukiman
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Analisa regresi dengan program SPSS menghasilkan output

berupa tabel model summary yang menunjukkan nilai koefisien korelasi

pearson product moment (R) dan nilai koefisien determinasi (R2). Nilai R

untuk mengetahui tingkat hubungan koefisien korelasi dengan ketentuan

sebagai berikut :

Tabel V.9. Pedoman Penarikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval koefisien Tingkat hubungan
0.00 – 0.199 Sangat rendah
0.20 – 0.399 Rendah
0.40 – 0.599 Sedang
0.60 – 0.799 Kuat
0.80 – 1.000 Sangat kuat

Sumber: Sugiyono, 1997:184

Koefisien determinasi untuk mengukur kemampuan model dalam

dalam menerangkan variasi variabel dependent, nilai koefisien determinasi

adalah 0> R2>1, jika nilai R2 kecil berarti kemampuan variabel-variabel

independent amat terbatas dalam menjelaskan variabel-variabel

dependen (Ghozali, 2001:97).

Pada kolom “t” digunakan sebagai petunjuk apakah variabel

bebasnya berpengaruh pada variabel terikatnya, yaitu ditandai bila Ho

X3
Utilitas Wisata

X3.1 = Sistem air bersih dan air kotor
X3.2 = Sistem jaringan listrik
X3.3 = Sistem komunikasi
X3.4 = Sistem keamanan

X4
Partisipasi Masyarakat

X4.1=  Keanggotaan pengelola wisata
X4.2 = Ekonomi masyarakat

2. Y
Ruang

Permukiman

Y1
Kondisi Fisik
Permukiman

Figure Ground

Linkages

Y2
Kondisi Sosial-Budaya

Places

Sumber: Analisa Penulis, 2014
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ditolak (sig.<0.05) berarti berpengaruh, dan Ho diterima (sig.>0.05) berarti

tidak ada pengaruh (Hartono, 2008:109).

5.3.5 Analisa Regresi Pengaruh Konsep Ekowisata Terhadap Ruang

Permukiman

Bentuk hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat

penelitian. Bentuk hubungan antara variabel sebagai berikut :

Tabel V.10. Hubungan Variabel Ekowisata dan Ruang permukiman

Hubungan
Variabel

Hipotesis Keterangan

XY H0 : ry < rt
H1 : ry > rt

H0 = ekowisata tidak berpengaruh
terhadap ruang permukiman.
H1 = ekowisataberpengaruh terhadap
ruang permukiman.
ry  = koefisien korelasi ekowisata dan
ruang permukiman.
rt = r tabel = 0,220 pada sig. 5%

Sumber: Analisa Penulis, 2014

Untuk mengetahui pengaruh konsep ekowisata terhadap ruang

permukiman dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana

menggunakan program SPSS. Hasil regresi pengaruh konsep ekowisata

terhadap ruang permukiman :

Tabel V.11.Model SummarybRegresi Ekowisata dan Ruang Permukiman

Model R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 .634a .386 .373 3.04682 1.878

a. Predictors: (Constant), Ekowisata
b. Dependent Variable: Ruang_permukiman

Pada tabel V.11 menunjukkan nilai koefisien korelasi (ry) sebesar

0,634 sehingga ada hubungan kuat dan positif antara X dan Y

berdasarkan ketentuan tabel V.9. Uji hipotesis menunjukkan 0,634>0,220

Sumber: Analisa Penulis dengan SPSS, 2014
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= Ho ditolak, maka konsep ekowisata berpengaruh terhadap ruang

permukiman. Nilai adjusted R Square sebesar 0,373, berarti konsep

ekowisata berpengaruh terhadap ruang permukiman sebesar 37.3% dan

sebanyak 62.7% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model.

Tabel V.12.Coefficientsa Regresi Ekowisata dan Ruang Permukiman

Model
Unstandardized Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 6.787 6.083 6.194 .000

Ekowisata 0,241 .050 .534 5.815 .000
a. Dependent Variable: Ruang_permukiman

Dari tabel V.12 diketahui nilai a= 6,787 dan nilai b=0,241. Maka

persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut :

Y = a + b (X)
Y = 6,787 + 0,241 (X)

= 6,787 + 0,241(30)
= 14,017

Sehingga setiap meningkat 1 nilai ekowisata akan meningkatkan

nilai ruang permukiman sebesar 0,241. Jika nilai ekowisata ditingkatkan

menjadi 30 (skor maksimal) maka nilai ruang permukiman akan meningkat

menjadi 14,017. Diketahui nilai t=5,815, besarnya signifikansi 0,00< 0,05

berarti Ho ditolak. Sehingga terdapat pengaruh signifikan antara variabel

ekowisata terhadap perubahan ruang permukiman.

Sumber: Analisa Penulis dengan SPSS, 2014
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5.3.6 Pengaruh terhadap Aspek Figure Ground

Pengaruh konsep ekowisata terhadap figure ground dilihat dari

terbentuknya pola solid-void elemen massa bangunan. Elemen solid

berupa blok yang mendefinisi sisi (lihat Gambar V.22), yang berfungsi

sebagai pembatas secara linier yang membatasi jalan. Sedangkan elemen

void jalan merupakan sistem tertutup linier dengan karakteristiknya yang

berbentuk linear (lihat Gambar V.23)

Pola kawasan desa wisata Candirejo menggunakan pola Homogen

dengan pola permukiman terpusat, dimana masyarakatnya hidup dan

tinggal secara menggerombol membentuk suatu kelompoK. Sedangkan

pola kawasan secara tekstural merupakan pola organis (lihat Gambar

V.24). Artinya, setiap kawasan tersebut merupakan bagian tekstur organis

yang secara visual tampak dari garis-garis semu jalan sirkulasi desa yang

terbentuk secara organis. Desa Wisata Candirejo menunjukkan suasana

khas daerah pedesaan. Di mana setiap rumah terdapat ruang terbuka

untuk tanaman dan halaman pekarangan untuk area peresapan air.

Berdasarkan pengamatan terhadap objek penelitian ditemukan

beberapa rumah sudah mengalami renovasi penambahan ruangan

dengan melakukan penambahan tingkat rumah maupun menambah ruang

di samping atau belakang bangunan utama (lihat Gambar V.13 dan

Gambar V.14). Dengan adanya kegiatan ekowisata memberikan pengaruh

adanya upaya masyarakat dalam meningkatkan daya tarik wisata dengan
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memberikan pelayanan yang terbaik dengan menambah ruang pada

fasilitas wisata yaitu homestay.

Jadi pengaruh konsep ekowisata terhadap pola Figure Ground di

kawasan studi pada kenyataannya membuat perubahan pola Figure

Ground akibat adanya kegiatan ekowisata desa wisata Candirejo.

5.3.7 Pengaruh terhadap Aspek Linkages

A. Pengaruh terhadap Linkage Visual

Pengaruh konsep ekowisata terhadap linkage visual dilihat dari

terbentuknya deretan massa bangunan rumah yang dipengaruhi massa

bangunan homestay, homeindustri maupun fasilitas wisata lainnya,

sehingga membentuk linkages dari kegiatan jalur sirkulasi wisata keliling

desa.

Dari analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pada

lokasi penelitian ditemukan elemen pembentuk linkage visual yang berupa

elemen koridor jalan, dimana elemen koridor ini tersusun atas massa

bangunan yang terdiri dari berbagai ciri arsitektur bangunan desa yang

semakin memperkuat karakter desa wisata sehingga terbentuk alur visual

yang semakin menunjukkan karakter tradisional desa.

Linkages visual yang terbentuk mengalami pemutusan pada

segmen-segmen tertentu. Linkages visual terputus karena beberapa

alasan diantaranya karena perbedaan ciri arsitektur yang letaknya

bersebelahan dan berhadapan serta karena perbedaan arah hadap

massa bangunan (lihat Gambar V.26, Gambar V.27, Gambar V.28).
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Linkages visual terbentuk secara alami dengan pola organis (lihat

Gambar V.25). Jadi adanya linkage yang terbentuk bukan akibat dari

konsep ekowisata di kawasan studi saja melainkan karena adanya faktor

alam dan kebutuhan sehingga terbentuk linkage yang alami.

Jadi pengaruh konsep ekowisata terhadap linkage visual di

kawasan studi pada kenyataannya adanya kegiatan ekowisata membuat

linkage visual terbentuk secara alami.

B. Pengaruh terhadap Linkage Struktural

Pengaruh konsep ekowisata terhadap linkage struktural dilihat dari

massa dan ruang yang terbentuk dengan jelas (tidak terjadi lost of space).

Dari hasil analisis diketahui bahwa pada lokasi penelitian ditemukan

elemen pembentuk linkage struktural yang berupa elemen sambungan

yang menyambung Dusun Mangundadi, Dusun Kedungombo, Dusun

Kaliduren dan Dusun Sangen, sehingga seluruh ruang dan massa

bangunan mempunyai pola yang jelas dan terstruktur.

Linkages struktural yang terbentuk mengalami pemutusan pada

segmen-segmen tertentu. Linkage struktural terputus karena beberapa

alasan diantaranya karena letak ladang yang berhadapan atau

bersebelahan dengan massa bangunan serta karena perbedaan

ketinggian massa bangunan (lihat Gambar V.32 dan Gambar V.33).

Linkages visual dan struktural terbentuk secara alami dengan pola

organis (lihat Gambar V.25). Jadi adanya linkage yang terbentuk bukan

akibat dari kegiatan ekowisata di kawasan studi saja melainkan karena
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adanya faktor alam dan kebutuhan sehingga terbentuk linkage yang alami.

Dengan adanya kegiatan ekowisata menjadikan kawasan wisata ini

mempertahankan linkage structural yang terbentuk secara alami.

5.3.8 Pengaruh terhadap Aspek Place

Pengaruh konsep ekowisata terhadap aspek Place dilihat dari

terbentuknyakegiatan masyarakat dari aspek sosial dan budaya.

Kegiatan sosial-budaya antar masyarakat desa terjalin dengan baik

tanpa ada persengketaan.Masyarakat memiliki waktu dan ruang bersama

untuk berkumpul dan bersosialisasi antar warga. Masyarakat

mempertahankan adat istiadat kebudayaan Desa Candirejo dan selalu

mengutamakan pelestarian lingkungan alam dengan bercocok tanam

ataupun dengan menjaga kebersihan. Akan tetapi masyarakat belum

mengelola sampah daur ulang yang seharusnya sudah dilakukan untuk

lebih mendukung kegiatan ekowisata.

Jadi pengaruh konsep ekowisata terhadap aspek Place di kawasan

studi pada kenyataannya membuat masyarakat lebih mempertahankan

tradisi dari aspek sosial dan budaya akibat adanya konsep ekowisata

desa wisata Candirejo dengan tujuan menjadi daya tarik wisata di

kawasan tersebut. Namun masih kurangnya kepedulian masyarakat

tentang upaya daur ulang sampah karena semakin bertambahnya sampah

yang dihasilkan.


