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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Kepariwisataan merupakan bagian dari keseluruhan kegiatan yang terkait dengan berbagai 

macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas layanan yang disediakan oleh masyarakat, 

pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah, serta adanya interaksi antara wisatawan dan 

masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha (UU No 

10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan). Kemudian dari pengertian diatas salah satu tolak ukur 

keberhasilan dari pengembangan pariwisata adalah dengan adanya partisipasi masyarakat. 

Pengertian dari partisipasi adalah suatu aktivitas yang terintegrasi pada setiap individu di dalamnya 

karena dalam partisipasi itu merupakan aktivitas yang terintergrasi, maka seluruh yang ada dalam 

diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan, dan aspek-aspek 

lain yang ada dalam diri individu akan ikut berperan dalam persepsi tersebut (Walgito, 2003).  

Pariwisata di Indonesia dilihat dari laporan tahunan WTTC pada awal tahun 2014, berhasil 

mencatatkan pertumbuhan dua digit dalam angka belanja pengunjung internasional di Indonesia.  

Pertumbuhan pariwisata untuk indikator ini berada pada angka 15,1% di tahun 2013. Selain itu, 

pertumbuhan ekonomi untuk wisata domestik juga mencapai 7,2%. Menurut riset tersebut, 

pertumbuhan pariwisita berkontribusi sebesar 8,4% bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 

tahun 2013. Denganpertumbuhan yang meningkat menjadikan Indonesia sebagai negara dengan 

tingkat pertumbuhan pariwisata paling cepat diantara negara G20. Kemudian pada tahun 2023 

diprediksi potensi kontribusi pariwisata diproyeksi mencapai 480 milyar dolar AS dengan 

pertumbuhan rata-rata 5,8 persen per tahun. Kontribusi sektor pariwisata juga mengalami 

peningkatan kontribusi dari 10 persen menjadi 17 persen dari total ekspor barang dan jasa 

Indonesia. Pariwisata kini menjadi penyumbang devisa terbesar ke empat dengan nilai sebesar 10 

miliar dolar AS. Data diatas berdasarkan dari riset yang dilakukan oleh The World Travel & 

Tourism Council (WTTC). Dan pada tahun 2014 kontribusi pariwisata terhadap PDB sudah 

mencapai 3,8 persen. Sektor pariwisata juga menyerap tenaga kerja mencapai 10,18 juta penduduk 

atau sekitar 8,9 persen dari total jumlah pekerja. Pariwisata Indonesia sepanjang 2005-2012 telah 

tumbuh rata-rata 8,3 persen per tahun, jauh diatas rata-rata pertumbuhan global pada periode yang 

sama yaitu 3,6 persen. 
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Pengembangan pariwisata di Indonesia pada saat ini secara umum teah menggunakan konsep 

berbasis masyarakat yaitu melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata dan tentunya 

dalam pengawasan pemerintah. Konsep berbasis masyarakat tersebut dilakukan dengan membentuk 

institusi-institusi lokal yang sesuai dengan nilai dan norma yang terdapat di dalam masyarakat. 

Menurut Uphoff (1986) institusi lokal adalah sebagai serangkaian norma dan perilaku yang telah 

bertahan selama periode tertentu untuk mencapai tujuan bersama-sama atau maksud lain yang 

bernilai sosial. Dengan adanya pengembangan pariwisata berbasis masyarakat melalui institusi-

institusi lokal tentunya memiliki dampak positif dalam aspek ekonomi yaitu mampu meningkatkan 

perekonomian masyarakat lokal, karena masyarakat berperan langsung dalam pengelolaannya dan 

tentunya dapat meningkatkan perekonomian. Selain itu dalam aspek sosial yaitu mampu 

menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat salah satunya dengan cara berdagang atau 

menjadi tour gate dan dari aspek kebudayaan mampu memperkenalkan kebudayaan asli daerah 

terhadap wisatawan asing maupun domestik.  

 Berkaitan dengan hal tersebut bahwa masyarakat yang berada di tingkat lokal juga memiliki 

kesempatan dalam penyelenggaraan pembangunan pengembangan kepariwisataan daerahnya. 

Sebagai salah satu contoh daerah yang mempunyai potensi tersebut yaitu Kabupaten Magelang  

yang mempunyai keanekaragaman atraksi wisata mulai dari wisata alam, budaya, kesenian, kuliner 

yang salah satunya berada di Kecamatan Borobudur. Kecamatan Borobudur terkenal sebagai 

tempat wisata internasional karena terdapat Candi Borobudur yang terletak di desa Borobudur. 

Candi warisan peninggalan Agama Budha ini sempat menjadi tujuh keajaiban dunia, sehingga 

menjadi daya tarik bagi wisatawan asing maupun domestik untuk datang berkunjung ke Candi 

Borobudur. Secara tidak langsung perkembangan wisata di Kecamatan Borobudur semakin pesat 

terutama desa desa yang berada di sekitar Candi Borobudur yaitu berperan sebagai wisata 

pendukung dari Candi Borobudur dan menjadi paket wisata.  

Salah satu desa yang berpotensi besar dalam sektor pariwisata tersebut adalah Desa 

Giritengah yang terletak 5 km ke arah barat daya dari Candi Borobudur Kabupaten Magelang. 

Dengan didukung oleh kondisi alam yang masih alami yang berlatarbelakang perbukitan menoreh 

yang memiliki pemandangan alam yang indah potensi yang terdapat di Desa Giritengah berupa 

Punthuk Mongkrong, Punthuk Sukmojoyo, dan Gupakan dan terdapat sentra lebah madu yang 

terletak di Dusun Ngaglik. Selain itu terdapat juga kesenian yang bernama seni saking ndene yang 

sudah terkenal di wilayah Borobudur. Masyarakat Desa Giritengah sendiri sudah mempunyai 

inisiatif untuk mengembangkan potensi yang ada di desanya, salah satunya yaitu dengan adanya 

institusi lokal yang mengelola pariwisata di desa Giritengah. Institusi lokal dalam pariwisata 

dikenal dengan organisasi atau komunitas setempat yaitu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)  

yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat. 
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Dengan adanya institusi lokal di Desa Giritengah diharapkan mampu berperan dalam 

kehidupan masyarakat dan pengembangan pariwisata yang terdapat di desa Giritengah, Hal ini 

dikarenakan masyarakat yang mengetahui kondisi sosial, budaya mereka dibandingkan dengan 

intitusi institusi dari luar. Dari beberapa ulasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pariwisata yang 

berbasis partisipatif adalah pariwisata yang melibatkan langsung masyarakat setempat dan selain 

itu mempunyai peranan yang penting untuk mengelola tempat pariwisata dan memberi manfaat 

terhadap kehidupan dan lingkungan mereka. Selain itu Peran pemerintah daerah sangat diperlukan 

sebagai fasilitator dan pada sektor pariwisata pun diharapkan dapat menggerakan ekonomi rakyat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Desa Giritengah merupakan salah satu desa yang mempunyai potensi untuk dikembangkan 

sebagai tempat pariwisata seperti potensi alam, budaya dan budidaya. Namun masyarakat Desa 

Giritengah belum bisa memanfaatkan potensi pariwisata tersebut dan kesadaran dalam melestarikan 

kebudayaan juga masih kurang. Dengan adanya permasalahan tersebut beberapa masyarakat Desa 

Giritengah sadar dan berusaha untuk mengembangkan potensi-potensi pariwisata yang dimiliki 

dengan cara membentuk institusi-institusi lokal. Keberhasilan masyarakat dalam membentuk 

institusi-institusi lokal dalam mengelola dan mengembangkan tempat wisata tersebut tentunya 

berdampak positif bagi masyarakat dan diharapkan terbukanya lapangan pekerjaan baru, 

tumbuhnya iklim usaha dan meningkatknya jumlah wisatawan yang berkunjung. Pengelolaan 

pariwisata dengan melibatkan partisipasi masyarakat di Desa Giritengah merupakan salah satu 

contoh cara pengembangan pariwisata di suatu wilayah. Selain itu dengan adanya institusi lokal 

mampu berperan sebagai wadah untuk mengelola potensi potensi pariwisata, keunikan dan kearifan 

lokal di desa Giritengah Oleh karena itu timbul pertanyaan penelitian yaitu “Seperti apa Peran 

Institusi Lokal Dalam Pengembangan Kegiatan Pariwisata di Desa Giritengah?”Dengan adanya 

institusi lokal yang mengembangkan potensi yang terdapat di Desa Giritengah diharapkan 

bermanfaat bagi Desa Giritengah tentunya dengan pengelolaan yang tepat dan dalam pengawasan 

pemerintah desa. 

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk 

Mengidentifikasi dan menganalisis peran institusi lokal dalam pengembangan kegiatan 

pariwisata.di Desa Giritengah. 

1.3.2 Sasaran Penelitian    

Untuk mencapai tujuan penelitian yang berjudul peran institusi lokal dalam pengembangan 

kegiatan pariwisata di Desa Giritengah maka dilakukan tahapan tahapan sasaran penelitian yang 

diantaranya sebagai berikut:  
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a) Mengidentifikasi Latarbelakang terbentuknya institusi lokal Desa Giritengah 

b) Menganalisis karakteristik pariwisata di Desa Giritengah. 

c) Menganalisis karakteristik institusi lokal pariwisata di Desa Giritengah. 

d) Menganalisis pengaruh peran institusi lokal dalam pengelolaan dan pengembangan 

kegiatan pariwisata di Desa Giritengah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran 

ilmu pengetahuan dalam perencanaan wilayah dan kota mengenai pengembangan pariwisata. 

Sebagai contoh penelitian yang akan meneliti mengenai peran institusi lokal dalam pengembangan 

pariwisata di Desa Giritengah. Selain itu terdapat manfaat praktis merupakan hasil penelitian secara 

praktis dan memberikan manfaat, berikut manfaat praktis dari penelitian ini : 

a. Memberikan rekomendasi bagi institusi lokal untuk mengembangkan kegiatan 

pariwisata agar dapat berkembang. 

b. Laporan penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah lokal 

untuk mengembangkan pariwisata dengan melibatkan institusi lokal 

c. Laporan penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi bagi penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan peran institusi lokal. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah  

Ruang lingkup wilayah ini menjelaskan letak dan batasan dari wilayah yang akan di teliti, 

Wilayah yang menjadi fokus dalam penelitian yaitu berada di Desa Giritengah, Kecamatan 

Borobudur, Kabupaten Magelang. Desa Giritengah yang terletak di Kecamatan Borobudur 

Kabupaten Magelang yang berjarak kurang lebih 5 km ke arah barat daya dari Candi Borobudur. 

Desa Giritengah sendiri terdiri dari 6 dusun yang terdiri dari Dusun Kalitengah, Dusun Gedang, 

Dusun Onggosoro, Dusun Ngaglik, Dusun Kamal dan Dusun Mijil  Desa Giritengah 

berlatarbelakang perbukitan Menoreh dan didukung oleh kondisi alam yang masih alami, memiliki 

pemandangan alam yang indah. Potensi yang terdapat di Desa Giritengah berupa Punthuk 

Mongkrong, Punthuk Sukmojoyo, Punthuk Pos Mati dan Gupakan dan terdapat sentra lebah madu 

yang terletak di Dusun Ngaglik. Selain itu terdapat juga kesenian yang bernama seni saking ndene 

yang sudah terkenal di wilayah Borobudur.dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:   

• Sebelah Utara  : Desa Karanganyar 

• Sebelah Selatan : Kabupaten Kulonprogo dan Provinsi DIY 

• Sebelah Timur  : Desa Tanjungsari dan Desa Majaksingi 

• Sebelah Barat  : Desa Giripurno 
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Sumber: Bappeda Kabupaten Magelang  

Gambar 1.1 
Peta Administrasi Desa Giritengah
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1.5.2 Ruang Lingkup Substansi  

Untuk mencapai tujuan penelitian yang berjudul peran institusi lokal dalam pengembangan 

kegiatan pariwisata di desa Giritengah maka dilakukan tahapan tahapan sasaran penelitian yang 

diantaranya sebagai berikut:  

a) Mengidentifikasi latarbelakang trbentuknya institusi lokal di Desa Giritengah 

Identifikasi latar belakang terbentuknya institusi lokal Desa Giritengah bertujuan untuk 

mengetahui proses awal terbentuknya institusi tersebut yang berawal dari inisiatif masyarakat 

Desa Giritengah yang sadar akan adanya potensi-potensi yang mereka miliki.  

b) Menganalisis karakteristik kegiatan pariwisata di Desa Giritengah. 

Dalam perencanaan pariwisata terdapat komponen komponen yang perlu diperhatikan 

untuk pengembangan pariwisata, untuk itu dalam menganalisis karakteristik kegiatan pariwisata 

yang terdapat di Desa Giritengah dengan melihat komponen-komponen pariwisata seperti 

atraksi, akomodasi,kegiatan pendukung, infrastruktur yang terdapat di desa Giritengah. Analisis 

yang digunakan dalam tahapan ini yaitu deskriptif yang disajikan dalam diagram dan grafik 

untuk menampilkan prosentase karakteristik kegiatan pariwisata dan setelah itu diperkuat dari 

hasil wawancara.  

c) Menganalisis karakteristik institusi lokal pariwisata Desa Giritengah 

Menganalisis karakteristik institusi lokal pariwisata Desa Giritengah dengan melihat nilai 

dalam institusi, hubungan antar pelaku wisata dan kebutuhan atau tujuan wisata. Analisis yang 

digunakan dalam tahapan ini yaitu deskriptif yang disajikan dalam diagram dan grafik untuk 

menampilkan prosentase hasil dari pengembangan kegiatan pariwisata. 

d) Menganalisis pengaruh peran institusi lokal dalam pengelolaan dan pengembangan kegiatan 

pariwisata di Desa Giritengah. 

Analisis pengaruh peran institusi lokal dalam pengelolaan dan pengembangan kegiatan 

pariwisata di Desa Giritengah mengarah kepada perkembangan kegiatan pariwisata di desa 

Giritengah dengan melihat apakah minat kunjungan wisatawan meningkat, apakah terbukanya 

lapangan pekerjaan dan selain itu juga apakah menumbuhkan usaha kepariwisataan. Analisis 

yang digunakan dalam tahapan ini yaitu deskriptif yang disajikan dalam diagram dan grafik.  

1.6 Posisi Penelitian 

Posisi penelitian menjelaskan mengenai letak kedudukan penelitian terhadap ilmu perencanaan 

wilayah dan kota dan yang akan di jelaskan ke dalam struktur bagan. Penelitian ini masuk kedalam 

perencanaan wilayah dan secara singkat penelitian ini membahas mengenai peran institusi lokal dalam 

pengembangan kegiatan pariwisata di Desa Giritengah. Dengan segala potensi yang dimiliki desa 
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Giritengah, maka pengembangkan pariwisata di Desa Giritengah menggunakan sumberdaya manusia, 

institusional untuk mengembangkan potensi alam yang dimiliki.   

 Fokus dari penelitian ini lebih menitikberatkan terhadap peran institusi lokal dalam 

pengembangan kegiatan pariwisata di Desa Giritengah. Kaitannya dengan ilmu perencanaan wilayah 

dan kota adalah pariwisata merupakan suatu industri dan bisnis sebagai salah satu faktor penggerak 

perekonomian suatu wilayah, tentunya tidak terlepas dengan adanya kerjasama antara pemerntah 

dengan masyarakat yang berpartisipasi dalam membangun dan mengembangkan pariwisata di suatu 

daerah. Berikut struktur bagan penelitian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Analisis Penyusun,2018  

Gambar 1.2 

Posisi Penelitian 

 

 

1.7 Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian merupakan hasil pemikiran dan pemaparan peneliti, selain itu keaslian 

penelitian menjelaskan mengenai perbedaan penelitian yang sudah dibuat  dengan penelitian yang 

Posisi Penelitian 

Peran institusi lokal dalam pengembangan 

paiwisata.di Desa Giritengah. 

 

Perencanaan Wilayah dan Kota 

Pariwisata 

Terdapat Institusi Lokal dalam 

pengelolaan kegiatan pariwisata 

Perencanaan Wilayah 
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sudah ada atau sebelumnya sehingga  tidak ada unsur kesamaan dalam penelitian. Sedangkan dalam 

penelitian ini meneliti mengenai peran institusi lokal dalam pengembangan kegiatan pariwisata di 

Desa Giritengah, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Berikut Tabel dari Keaslian 

Penelitian: 

Tabel I.1  

Keaslian Penelitian 

Peneliti Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode 

Penelitian 

Output 

Penelitian 

Lokasi 

Penelitian 

Dita Juwita 

(2010) 

Inovasi Institusi lokal 

dalam pengembangan 

Desa Wisata Candirejo 

di Kecamatan 

Borobudur, Kabupaten 

Magelang  

Mengetahui bentuk dan 

proses inovasi lokal 

dalam pengembangan 

potensi ekonomi lokal 

Desa Wisata Candirejo 

di Kecamatan 

Borobudur Kabupaten 

Magelang. 

Kualitatif Bentuk dan 

proses inovasi 

lokal dalam 

pengembangan 

potensi 

ekonomi lokal 

Desa Wisata 

Desa Wisata 

Candirejo di 

Kecamatan 

Borobudur 

Kabupaten 

Magelang. 

Arni 

Yuniar, 

(2015) 

Kajian inisiatif 

masyarakat lokal dalam 

pengembangan Desa 

Wisata Tanjung 

Untuk mrngrtahui 

perkembangan inisiatif 

masyarakat lokal pada 

Desa WIsata Tanjung 

serta partisipasi 

masyarakat dalam 

mengelo la dan 

mengembangkan Desa 

Wisata Tanjung 

Kualitatif Pada Inisiatif-

inisiatif yang di 

keluarkan oleh 

masyarakat dari 

awal 

terbentuknya 

Desa Wisata 

Tanjung hingga 

sekarang, 

terkait 

bagaimana 

pengelolaan 

dan 

pemanfaatan 

sumber daya 

alam 

Desa Wisata 

Tanjung,Keca

matan Ngaglik, 

Kabupaten 

Sleman, 

Provinsi 

Yogyakarta 

Eri Rajasa 

Pratama 

(2016) 

Peran Institusi lokal 

dalam pengembangan 

pariwisata di Desa 

Giritengah,Kabupaten 

Magelang. 

Mengidentifikasi dan 

menganalisis peran 

Institusi lokal dalam 

pengembangan 

pariwisata di Desa 

Giritengah 

Mix 

method 

Peran institusi 

lokal dalam 

Pengembangan 

pariwisata di 

Desa 

Giritengah,Kab

upaten 

Magelang. 

Desa 

Giritengah,Kec

amatan 

Borobudur, 

Kabupaten 

Magelang. 

Jawa Tengah 

Sumber: Analisis Penyusun,2018 
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1.8 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Analisis Penyusun,2018 

Gambar 1.3 

Kerangka Pikir 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi Output 

Menganalisis karakteristik 

Institusi lokal pariwisata di Desa 

Giritengah 

 

Menganalisis karakteristik 

pariwisata di Desa 

Giritengah 

Proses Analisis Pengaruh Peran Institusi lokal dalam 

pengembangan kegiatan pariwisata di Desa Giritengah 

Seperti apa peran Institusi lokal dalam 

pengembangan pariwisata di Desa Giritengah? 
Pertanyaan 

Penelit ian 

Tujuan Penelit ian Menganalisis peran institusi lokal dalam 

pengembangan kegiatan pariwisata di Desa 

Giritengah 

Latar Belakang 

Adanya Kegiatan Pariwisata di Desa 

Giritengah 

Desa Giritengah terletak ± 5Km dai Candi Borobudur 

yang menjadi daya tarik pariwisata.  

Pengembangan pariwisata di Desa Giritengah di mulai 

dengan Pembentukan Institusi-institusi lokal 

Potensi-Potensi 

Alam, Budaya 

dan Budidaya 

Nilai dan Norma 

Nilai-Nilai, 

Hubungan-

hubungan antar 

pelaku pariwisata, 

Kebutuhan terhadap 

pariwisata 

 

Menganalisis Latar belakang 

terbentuknya Institusi lokal 

Desa Giritengah 
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1.9 Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pemilihan pendekatan mix 

method dalam penelitian ini dikarenakan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran institusi 

lokal dalam pengembangan pariwisata di Desa Giritengah. Menurut Johnson dan Cristensen (2007) 

Metode penelitian kombinasi merupakan pendekatan dalam penelitian yang mengkombinasikan atau 

menghubungkan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Hal ini mencakup landasan 

filosofis, penggunaan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dan mengkombinasikan kedua pendekatan 

dalam penelitian. Mix method yang digunakan dalam penelitian adalah sequential explanatory yaitu 

mengumpulkan data dan menganalisis data kuantitatif kemudian diikuti dengan pengumpulan dan 

menganalisis data kualitatif yang dibangun dari hasil kuantitatif (Creswell, 2007).  

1.10 Objek dan Subjek Penelitian 

Pada  penelitian ini terdapat objek dan subjek penelitian. Objek penelitian terdiri dari peran 

institusi lokal, aktivitas pariwisata, dan peran institusi lokal dalam pengembangan kegiatan pariwisata. 

Adapun subjek penelitian ini yaitu institusi lokal, masyarakat, Balkondes dan pemerintah desa  yang 

berhubungan langsung dengan pariwisata. Institusi tersebut meliputi Kelompok Kata Kami, Kelompok 

Saking ndene, Kelompok lebah madu dan perangkat desa. Dari penentuan objek dan subjek tersebut 

maka dapat mempermudah dalam melakukan penyusunan penelitian yang berjudul peran institusi 

lokal dalam pengembangan kegiatan pariwisata di Desa Giritengah.  

1.11 Teknik Sampling 

Teknik sampling pada metode kuantitatif yang digunakan dalam penelitian peran institusi lokal 

dalam pengembangan pariwisata di Desa Giritengah yaitu Purposive Sampling dengan teknik 

penentuan sampel dengan  pertimbangan tertentu (Sugiyono,2010). Hampir sama dengan Margono 

(2004),  pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling  didasarkan atas ciri-ciri tertentu 

yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah  diketahui 

sebelumnya, dengan kata lain unit sampel yang  dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu 

yang  diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. Sedangkan, untuk metode kualitatif teknik sampling 

yang digunakan adalah purposive sampling, kriteria dalam metode pengambilan sampel pada teknik 

ini biasanya harus memenuhi syarat. Syarat yang harus dikuasai oleh responden adalah mengerti dan 

paham akan peran institusi lokal dan kegiatan pariwisata di Desa Giritengah. 

1.11.1 Penentuan Jumlah Sampel 

a) Kuisioner  

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti atau sebagai perwakilan dari populasi 

sehingga peneliti tidak perlu meneliti semua populasi di wilayah tersebut. Menurut Sugiyono (2010) 

sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif. Maka dari itu sampel harus benar-



11 

 

 

 

benar menggambarkan karakteristik populasi sebenarnya. Dalam penentuan jumlah sampel pada 

metode kuantitatif menggunakan rumus Slovin sebagai berikut: 

 

   
 

       
 

 

Keterangan : 

n : Besaran Sampel 

N : Besaran Populasi 

e : Nilai Kritis (nilai kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel)  

Perhitungan: 

   
  

            
 

   
  

    
 

        

Dari hasil perhitungan di atas menghasilkan 47,6 sampel yang kemudian dibulatkan menjadi 48 

responden. Pembagian distribusi kuisioner dibagi ke kelompok kelompok yang dianggap mengerti dan 

paham akan peran institusi lokal Berikut adalah pembagian istribusi jumlah sampel: 

Tabel  I.2 

Pembagian Jumlah Sample  

Pembagian Distribusi Sampling Populasi Sample 

Kelompok Kata Kami 31 16 

Kelompok Sukmojoyo 25 13 

Kelompok Saking ndene 30 16 

Kelompok Lebah Madu 5 3 

Jumlah 91 48 

Sumber: Analisis Peneliti, 2018 

 

b) Wawancara 

Penentuan jumlah sample wawancara dan penyebaran pembagian form wawancara hanya 

dilakukan kepada ketua-ketua institusi lokal dan perangkat desa. Tujuan penentuan penyebaran 

wawancara terhadap ketua-ketua kelompok dan perangkat desa dilakukan karena dianggap paham 

akan peran institusi lokal dan kegiatan pariwisata di Desa Giritengah. Kemudian hasil dari wawancara 

ini bertujuan untuk mempertajam dan mendukung hasil kuisioner yang sudah disebar sebelumnya. 

1.12 Kebutuhan Data 

Dalam penyusunan kebutuhan data didasarkan pada sasaran penelitian yang sudah dibuat atau 

disusun serta data-data yang dibutuhkan masing-masing terdapat teknik pengumpulan datanya. Data 

yang dibutuhkan dalam penelitian Peran Institusi Lokal Dalam Pengembangan Pariwisata di Desa 

Giritengah adalah sebagai berikut: 
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Tabel  I.3 

 Kebutuhan Data  

 

No Tujuan Variabel Data Tujuan Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber Tahun 

1  

 

 

 

 

 

 

 

Mengidentifikasi 

peran institusi 

lokal dalam 

pengembangan 

kegiatan 

paiwisata.di Desa 

 Jenis Atraksi dan 

aktivitas 

 Akomodasi 

 Kegiatan 

Pendukung 

 Infrsdtruktur 

 

 Jenis atraksi 

 Kondisi atraksi 

 Jumlah atraksi 

 Pengembangan atraksi baru 

 Jenis akomodasi 

 Kondisi akomodasi 

 Jumlah akomodasi 

 Jenis Kegiatan Pendukung 

 Kondisi Kegiatan Pendukung 

 Jumlah Kegiatan Pendukung 

 Jumlah Usaha Baru 

 Jenis Infrastruktur 

 Kondisi Infrastruktur 

 Jumlah Infrastruktur 

 Mengetahui jenis,kondisi dan 
jumlah atraksi 

 Mengetahui jenis,kondisi dan 

jumlahakomodasii 

 Mengetahui 
jenis,kondisi,jumlah Kegiatan 

pendukung dan usaha baru 

 Mengetahui jenis,kondisi dan 

jumlahinfrastruktur 

 

 

 Observasi 

 Telaah 

dokumen 

 Kuesioner 

 Wawancara 

 Pemerintah 

Desa 

 Stakeholder 
Pariwisata 

Terbaru 

2  Hubungan antar 
pelaku wisata 

 Nilai dalam 

Institusi 

 Kebutuhan atau 
Tujuan terhadap 

Wisata 

 Kerjasama antar pelaku wisata dalam 
pengoperasian kegiatan wisata 

 kerjasama anatar pelaku wisata dalam 

Pengawasan kegiatan wisata 

 kerjasama antar pelaku wisata dalam  
koordinasi pengembangan kegiatan wisata 

 Jenis Promosi 

 Intensitas Promosi 

 Jumlah Kerjasama dengan pihak eksternal 

 Keinginan Institusi untuk Berkembang dan 

Bersaing 

 Nilai Harmonis (Tingkat Musyawarah) 

 Nilai Ekonomi (Besar Pemasukan) 

 Jumlah Lapangan pekerjaan baru  

 Nilai Solidaritas (Tingkat Gotong royong) 

 Mengetahui Kerjasama antar 
pelaku wisata dalam 

pengoperasian kegiatan 

wisata 

 Mengetahui kerjasama anatar 
pelaku wisata dalam 

Pengawasan kegiatan wisata 

 Mengetahui kerjasama antar 

pelaku wisata dalam  
koordinasi pengembangan 

kegiatan wisata 

 Mengetahui Jenis Promosi 

 Mengetahui Intensitas 
Promosi 

 Mengetahui Jumlah 

 Observasi 

 Telaah 
dokumen 

 Kuesioner 

 Wawancara 

 Pemerintah 
Desa 

 Stakeholder 

Pariwisata 

Terbaru 
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No Tujuan Variabel Data Tujuan Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Sumber Tahun 

Giritengah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tingkat kepuasan wisatawan terhadap 

fasilitas penunjang kegiatan wisata 

 Kerjasama antar pelaku usaha dan pelaku 

wisata dalam rangka pengembangan 

kegiatan pariwisata 

 Jenis Pelatihan Keterampilan 

 Intensitas Pelatihan Keterampilan 

 Tersedianya fasilitas penunjang kegiatan 

pariwisata 

 Kondisi fasilitas penunjang kegiatan 

pariwisata 

 

 
 

 

 

 

Kerjasama dengan pihak 

eksternal 

 Mengetahui Keinginan 

Institusi untuk Berkembang 

dan Bersaing 

 Mengetahui Tingkat 
Musyawarah 

 Mengetahui Besar 

Pemasukan 

 Mengetahui jumlah lapangan 
pekerjaan baru 

 Mengetahui Tingkat Gotong 

royong 

 Mengetahui Tingkat 
kepuasan wisatawan terhadap 

fasilitas penunjang kegiatan 

wisata 

 Mengetahui Kerjasama antar 
pelaku usaha dan pelaku 

wisata  

 Mengetahui Jenis Pelatihan  

 Mengetahui Intensitas 
Pelatihan 

 Mengetahui Tersedianya 

fasilitas penunjang kegiatan 
pariwisata 

 Mengetahui Kondisi fasilitas 

penunjang kegiatan 

pariwisata 

Sumber: Analisis Peneliti, 2018 
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1.13 Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian Peran Institusi Lokal Dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Giritengah 

menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Apabila dilihat dari segi cara atau 

teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview 

(wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya (Sugiyono, 2010). 

Berikut adalah beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

 Observasi (pengamatan) mengamati kondisi lapangan pariwisata di Desa Giritengah. alat 

bantu yang digunakan yaitu form observasi yang sudah disusun secara sistematis dan Data-

data yang akan diamati dalam penelitian ini yaitu Kondisi atraksi, kondisi akomodasi,kondisi 

sarana perdagangan, kondisi homestay,kondisi pelaku usahakerajinan tangan.  

 Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui informasi 

terkait dengan hal-hal yang tidak diketahui serta untuk memperkuat dan mendukung hasil 

dari kuisioner. Selain itu menurut Sugiyono (2010) Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Pada penelitian ini wawancara 

dilakukan kepada pihak-pihak yang dianggap paham akan dijadikan narasumber untuk 

memberikan informasi tersebut, seperti anggota dari Institusi lokal, dan perangkat Desa. 

 Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efesien apabila peneliti tahu dengan 

siapa variabel akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden (Sugiono, 

2010). Kemudian dari penyebaran kuesioner pada penelitian ini sejumlah 53 melalui 110 

responden yang dianggap representatif, dalam hal ini 1 KK mewakili 1 responden 

 Telaah dokumen atau Pengumpulan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang 

merupakan teknik untuk mendapatkan data-data dengan menelaah dokumen atau mengkaji 

teori yang terkait dengan penelitian. Data-data yang dibutuhkan dapat diperoleh melalui 

jurnal, buku, website, dan lain-lain. 

1.14 Kerangka Analisis 

Pada tahapan ini dilakukan setelah melakukan survei lapangan di Desa Giritengah, data yang 

digunakan dalam  pengolahan data ini berupa data hasil dari observasi,wawancara dan kuisioner yang 

kemudian diolah dan dilakukan analisis. 

Kerangka analisis merupakan tahap lanjutan dari tahap pengolahan data. Hasil pengolahan data 

yang berupa grafik, diagram, maupun peta digunakan untuk menganalisis tiap sasaran dalam 

penelitian ini. Adapun beberapa analisis-analisis yang akan dilakukan yaitu sebagai berikut : 
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1.15 Metode Analisis Gambar 1.4 

Kerangka Analisis 

Sumber: Analisis Peneliti, 2018 

 

Variabel: 

 Hubungan 
antar pelaku 

wisata 

 Nilai dalam 

Institusi 

 Kebutuhan 

atau Tujuan 

terhadap 

Wisata 

Indikator: 

 Kerjasama antar pelaku wisata dalam 
pengoperasian kegiatan wisata 

 kerjasama anatar pelaku wisata dalam 

Pengawasan kegiatan wisata 

 kerjasama antar pelaku wisata dalam  
koordinasi pengembangan kegiatan 

wisata 

 Jenis Promosi 

 Intensitas Promosi 

 Jumlah Kerjasama dengan pihak 

eksternal 

 Keinginan Institusi untuk Berkembang 
dan Bersaing 

 Nilai Harmonis (Tingkat Musyawarah) 

 Nilai Ekonomi (Besar Pemasukan) 

 Nilai Solidaritas (Tingkat Gotong 

royong) 

 Tersedianya fasilitas penunjang kegiatan 

pariwisata 

 Kondisi fasilitas penunjang kegiatan 

pariwisata 

 Jenis Pelatihan Keterampilan 

 Intensitas Pelatihan Keterampilan 

Mengetahui 

karakteristik peran 

institusi lokal 

pariwisata di Desa 

Giritengah. 

 

OUTPUT 

Mengetahui 

Karakteristik 

pariwisata di 

Desa Giritengah.  

 

Pengaruh peran 

Institusi lokal dalam 

pengelolaan dan 

pengembangan 

kegianatan pariwisata 

di Desa Giritengah. 

 

PROSES 

Menganalisis 

pengaruh peran 

institusi lokal dalam 

pengelolaan dan 

pengembangan 

kegianatan 

pariwisata di Desa 

Giritengah. 

 

Menganalisis 

karakteristik  

peran institusi 

lokal pariwisata di 

Desa Giritengah.  

 

Menganalisis 

karakteristik 

pariwisata di Desa 

Giritengah. 

 

INPUT 

Variabel : 

 Jenis atraksi dan 

aktivitas 

 Akomodasi 

 Kegiatan 

Pendukung 

 Infratruktur 
 

 

 

Indikator : 

 Jenis, Kondisi,Jumlah atraksi, dan 

jumlah atraksi baru 

 Jenis, Kondisi dan Jumlah akomodasi 

 Jenis, Kondisi,Jumlah Kegiatan 

Pendukung  dan Jumlah Usaha Baru 

 Jenis, Kondisi dan Jumlah Infrastruktur 
 

 

 

Variabel : 

 Proses Sosial 

 

 

 

Indikator : 

 Kontak sosial, Komunikasi, Bentuk 

Interaksi 

 

 

 

Mengaetahui 

Latarbelakang 

terbentuknya 

institusi lokas di 

Desa Giritengah.  

 

Mengidentifikasi 

Latarbelakang 

terbentuknya 

institusi lokas di 

Desa Giritengah.  
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Penelitian menggunakan literatur sebagai dasar untuk menentukan variabel, Variabel tersebut 

kemudian akan dianalisis menggunakan metode mix method dengan analisis deskriptif. analisis 

Deskriptif yaitu teknik analisis dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi (Sugiyono, 2013). Sedangkan menurut hasan (2002) statistik deskriptif adalah bagain dari 

statistika yang mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data swhingga mudah untuk 

dipahami. Dan hanya berhubungan dengan hal menguraikan dan memberi keterangan mengenai suatu 

data atau keadaan Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa analisis deskriptif adalah 

bagian dari statistik yang bertujuan untuk menggambarkan dan juga mendiskripsikan suatu data tanpa 

bermaksut untuk mengeneralisir atau menarik kesimpulan tetapi hanya sebatas menjelaskan data 

tersebut. Dalam, penelitian ini metode analisis yang digunakan oleh peneliti adalah metode analisis 

deskriptif kuantitatif dan analisis deskriptif kualitatif. Data dari analisis deskriptif kuantitatif  yaitu 

berasal dari hsil penyebaran kuesioner dan kemudian diperkuat dengan analisis deskriptif kualitatif 

yaitu temuan-temuan yang didapatkan dari hasil wawancara yang ditujukan kepada institusi lokal dan 

perangkat desa.  

Setelah itu dilakukan uji validitas dengan menggunakan metode uji validitas triangulasi data, 

menurut (Sugiyoono, 2010) triangaulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat 

triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Berikut gambar triangulasi teknik 

pengumpulan data: 

 

 

 

Sumber 
Data 

Komponen 

Informan 1 

Informan 2  Informan 3 

Situasai 
Lapangan 

Wawancara 

Wawancara 

Wawancara 

Observasi 

Telaah Dokomen 

Gambar 1.5 

Triangulasi Pengumpulan Data 
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1.15    Metode Analisis 

Pada penelitian ini dalam pengukuran peran menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono 

(2012) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Kemudian untuk melihat  pengaruh peran Institusi lokal 

menggunakan skoring pada setiap indikator  untuk menilai kriteria. Sedangkan dalam penentuan bobot 

pada setiap indikator dilihat dari jumlah pertanyaan sehingga  jumlah skor variabel bisa seimbang 

TABEL I.4  

INDIKATOR S KORING 

Variabel Indikator Kode Ukuran  Skor 

Jenis Atraksi dan 

aktivitas 

(60) 

 

Jumlah atraksi  

(20) 

A 1 5 

B 3 15 

C >3 20 

Kondisi Atraksi  

(20) 

A Sangat baik 20 

B  Baik 16 

C Cukup baik 12 

D  Buruk 8 

E Sangat Buruk 4 

Rencana Pengembangan 

atraksi baru  

(20) 

A berkembang dan bertambah 20 

B Tetap 10 

C Terjad i penurunan 0 

Akomodasi 

(60) Jenis Akomodasi  

(20) 

A Homestay, Ojek 20 

B Homestay/Ojek Saja  10 

C Belum Ada 0 

Jumlah Akomodasi  

(20) 

A 0 0 

B 1 sampai 3 10 

C >3 20 

Kondisi Akomodasi  

(20) 

A Sangat baik 20 

B  Baik 15 

C Cukup baik 10 

D  Buruk 5 

E Sangat Buruk 0 

Kegiatan 

Pendukung 

(60) 

Jenis Kegiatan 

Pendukung  

(15) 

A Warung,Toko Oleh-o leh 15 

B Warung/Toko Oleh-oleh saja  10 

C Tidak Ada 0 

Jumlah Kegiatan 

Pendukung  

(15) 

A 1 4 

B 3 8 

C >3 15 

Kondisi Kegiatan 

Pendukung  

(15) 

A Sangat baik 15 

B  Baik 12 

C Cukup baik 8 

D  Buruk 4 
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Variabel Indikator Kode Ukuran  Skor 

E Sangat Buruk 2 

Jumlah Usaha Baru  

(15) 

A Meningkat 15 

B Tetap 10 

C Berkurang 0 

Infrastruktur 

(60) 

Kelengkapan 

infrastruktur  

(30) 

A Lengkap  30 

B Kurang Lengkap  15 

Kondisi Infrastruktur  

(30) 

A Sangat baik 30 

B  Baik 20 

C Cukup baik 10 

D  Buruk 5 

E Sangat Buruk 0 

Hubungan antar 

pelaku wisata 

(60) 

Ketersediaan kerjasama 

dalam Pengoperasian 

kegiatan wisata 

(15) 

 

A 

Ada kerjasama antar pelaku wisata baik 

didalam maupun di luar desa  15 

B 

Hanya ada kerjasama antar pelaku wisata di 

dalam desa 8 

C Tidak ada kerjasama antar pelaku wisata 0 

Ketersediaan kerjasama 

dalam pengawasan 

kegiatan wisata 

(15) 

A 

Ada kerjasama antar pelaku wisata baik 

didalam maupun di luar desa  15 

B 

Hanya ada kerjasama antar pelaku wisata di 

dalam desa 8 

C Tidak ada kerjasama antar pelaku wisata 0 

Jenis Promosi 

(15) 

A Sudah 15 

B Belum Ada 0 

Intensitas Promosi 

(15) 

A  < 1 bulan sekali 15 

B  > 1 bulan sekali 4 

C 1 bulan sekali 8 

Nilai dalam 

Institusi 

(60) Nilai Kompetisi 

(15) 

A 

Setuju (Adanya program peningkatan 

kualitas&program tersebut terlaksana) 15 

B 

 Ragu-Ragu (Adanya program tetapi 

program tersebut belum atau tidak 

terlaksana) 7,5 

C Tidak Setuju (Tidak ada program) 0 

Nilai Harmonis  

(15) 

A 

Setuju (Set iap menjalankan program 

dilakukan secara musyawarah) 15 

B 

Ragu-Ragu (Melakukan musyawarah hanya 

dalam beberapa program) 7,5 

C 

Tidak Setuju (Tidak melakukan secara 

musyawarah & d ilakukan secara sepihak) 0 

Nilai Ekonomi 

(15) 

A Setuju (Adanya pemasukan) 15 

B  Ragu-Ragu (Belum tentu ada pemasukan) 7,5 

C Tidak Setuju (Tidak ada pemasukan) 0 

Nilai So lidaritas 

(15) 

A Setuju (Seluruh anggotaa berpartisipasi) 15 

B 

Ragu-Ragu (Sebagian anggota 

berpartisipasi) 7,5 

C 

Tidak Setuju (Tidak ada anggota yang ikut 

berpartisipasi) 0 

Kebutuhan atau Tersedianya fasilitas A Sudah tersedia secara lengkap 12 
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Variabel Indikator Kode Ukuran  Skor 

Tujuan terhadap 

Wisata 

(60) 

penunjang kegiatan 

pariwisata 

(12) 

B Sudah tersedia namun belum lengkap 6 

C Tidak tersedia 0 

Kondisi fasilitas 

penunjang kegiatan 

pariwisata 

(10) 

A 

Sudah terawat (Adanya pemeliharaan secara 

berkala) 

12 

B 

Kurang terawat (Adanya pemeliharaan 

namun tidak secara berkala) 

6 

C Tidak terawat (Tidak adanya pemeliharaan) 0 

Peningkatan jumlah 

fasilitas penunjang 

terhadap wisatawan 

(10) 

A Ya, Meningkat  12 

B Cukup Meningkat  6 

C Tidak ada peningkatan 0 

Jenis Pelatihan 

Keterampilan  

(10) 

A  Pelat iihan tour guide, bahasa inggris, 

wirausaha 12 

B Pelatihan tour guide/ bahasa inggris/ 

wirausaha saja 6 

C Tidak ada pelatihan  0 

Intensitas Pelatihan 

Keterampilan  

(10) 

A  < 1 bulan sekali 12 

B   1 bulan sekali 8 

C  > 1 bulan sekali 4 

 Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2018 

 

Pembobotan yang akan digunakan pada penelitian ini langsung menggunakan angka tidak 

menggunakan presentase dengan cara menggunakan kelipatan persekutuan terkecil yang di dasarkan 

pada teori matematika dasar. Metode ini sebenarnya sama dengan  pembobotan persentase yang 

menjadi pembeda yaitu bentuknya yang satu persentase dan yang satu angka. Dari jumlah variabel 

pada penelitian ini mempunyai jumlah indikator yang berbeda beda yaitu 2,3,4,5, dan 6 kemudian 

setelah itu mencari kelipatan terkecil dari jumlah masing masing indikator yang ada kemudian 

ditemukan angka 60. Jadi angka 60 ini merupakan jumlah bobot dari setiap indikator, misal terdapat 2  

indikator jadi masing masing indikator mempunyai bobot 30 , jika terdapat 3 indikator jadi masing 

masing indikator mempunyai bobot 20 begitu seterusnya.  Dan pada setiap indikator terdapat kode A 

itu mempunyai skor paling tinggi Kode B dan C menyesuaikan range yang dibuat dengan 

menyesuaikan jumlah ukuran atau jawaban yang dibuat.  

Dalam mencapai tujuan penelitian ada tahapan-tahapan analisis yang digunakan yaitu analisis 

karakterisstik pariwisata, analisis karakteristik Institusi lokal dan analisis pengaruh peran institusi 

lokal dalam pengembangan kegiatan pariwisata Berikut analisis yang digunakan dalam penelitian:  

 Mengidentifikasi latarbelakang terbentuknya institusi lokal di Desa Giritengah, Identifikasi latar 

belakang terbentuknya institusi lokal Desa Giritengah bertujuan untuk mengetahui proses awal 

terbentuknya institusi tersebut  

 Menganalisis karakteristik kegiatan pariwisata di Desa Giritengah yang terdapat di Desa 

Giritengah dengan melihat atraksi, akomodasi,kegiatan pendukung, infrastruktur yang terdapat di 
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desa Giritengah. Analisis yang digunakan dalam tahapan ini yaitu deskriptif yang disajikan dalam 

diagram dan grafik untuk menampilkan prosentase karakteristik kegiatan pariwisata dan setelah 

itu diperkuat dari hasil wawancara. 

 Menganalisis karakteristik institusi lokal pariwisata Desa Giritengah dengan melihat Nilai, 

hubungan antar pelaku wisata dan kebutuhan atau tujuan wisata. Analisis yang digunakan dalam 

tahapan ini yaitu deskriptif yang disajikan dalam diagram dan grafik untuk menampilkan 

prosentase hasil dari pengembangan kegiatan pariwisata. 

 Analisis pengaruh peran institusi lokal dalam pengelolaan dan pengembangan kegiatan pariwisata 

di Desa Giritengah mengarah kepada perkembangan kegiatan pariwisata di desa Giritengah 

dengan melihat bagaimana pengaruh peran kelompok-kelompok tersebut. Selain itu melihat 

keterkaitan teori yang digunakan terhadap hasil temuan dari penelitian.  

1.16   Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan dalam lima bab dan mencakup Bab I 

Pendahuluan, Bab II Kajaian Literatur, Bab III Gambaran Umum Desa Giritengah, Bab IV Analisis 

Penelitian yang akan digunakan Bab V Kesimpulan dan Saran  Berikut merupakan penjelasan garis 

besar sesuai dengan urutannya sebagai berikut: 

BAB I     Pendahuluan 

Berisikan latar belakang, Rumusan Masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup materi dan wilayah, 

posisi penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka piker, metode yang digunakan 

dalam penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis dalam penelitian.  

BAB II  Kajian Literatur Peran Institusi Lokal dalam Pengembangan Kegiatan Pariwisata  

Berisikan mengenai teori teori dan literatur dalam membahas pariwisata dan partisipasi masyarakat 

dalam pengembangan pariwisata di desa Giritengah. 

BAB III  Gambaran Umum Institus Lokal Dan Pariwisata Desa Giritengah  

Berisikan gambaran umum mengenai profil wilayah Desa Giritengah dari aspek fisik maupun non-

fisik, Karakteritik institusi lokal. Dalam bagian ini juga akan dipaparkan mengenai segala potensi 

terdapat di Desa Giritengah.  

BAB IV Analisi Peran Institusi Lokal dalam Pengembangan Pariwisata Desa Giritengah 

Berisikan identifikasi Latarbelakang terbentuknya institusi lokal Desa Giritengah Analisis 

karakteristik kegiatan pariwisata di Desa Giritengah, Analisis karakteristik Institusi lokal pariwisata 

Desa Giritengah dan Menganalisis peran Institusi lokal dalam pengembangan kegiatan pariwisata di 

Desa Giritengah. 

BAB V Kesimpulan dan Saran  

Berisikan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan, selain itu rekomendasi dan saran yang 

dibuat dari hasil kesimpulan penelitian.  


