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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Saat ini industri pariwisata telah menjadi salah satu penyumbang ekonomi terbesar dan 

merupakan sektor jasa dengan tingkat pertumbuhan paling pesat di dunia. Peningkatan jumlah 

destinasi dan investasi yang stabil dalam pembangunan pariwisata telah mengubah pariwisata 

sebagai salah satu sektor penting dalam kemajuan sosial ekonomi suatu negara melalui hasil devisa, 

penciptaan lapangan pekerjaan secara masif, serta sebagai katalis pembangunan infrastruktur. 

Kementerian Pariwisata mencatat bahwa pada tahun 2016 wisatawan mancanegara yg berkunjung 

ke Indonesia mencapai jumlah 12 Juta orang yang mampu menciptakan pendapatan devisa negara 

sebesar 172 Triliun Rupiah. Dengan pencapaian tersebut, Kementrian Pariwisata pun menargetkan 

untuk tahun 2019 jumlah wisatawan mancanegara dapat mencapai angka 20 Juta orang dan 

diperkirakan akan menciptakan pendapatan tidak kurang dari 260 Triliun Rupiah. Perhitungan 

tersebut belum termasuk Wisatawan Nusantara (Wisnus) yang tentunya juga akan menambah 

sumber pemasukan devisa untuk negara, dengan total estimasi sekitar 260 juta perjalanan, peran 

wisnus tersebut menjadi sangat signifikan terhadap pertumbuhan dan pergerakan ekonomi di tanah 

air. Tentunya dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas pengembangan pariwisata 

adalah salah satu alternatif ideal dalam peningkatan ekonomi serta pengembangan sumberdaya 

masyarakat lokal di berbagai daerah potensial.  

Kabupaten Magetan merupakan salah satu kabupaten di Indonesia dengan kekayaan alam 

dan sumberdaya manusia yang sangat potensial untuk dikembangkan. Kedua objek tersebut jika 

dikombinasikan dengan baik akan mampu menciptakan kesempatan baru untuk meningkatkan taraf 

hidup masyarakat Kabupaten Magetan itu sendiri, salah satunya adalah sektor pariwisata. Orientasi 

pembangunan yang terkonsentrasi pada pengembangan pariwisata adalah suatu tindakan yang 

strategis, mengingat secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif 

yang sangat luas untuk perkembangan sektor-sektor lain seperti kesehatan, keamanan, sosial 

budaya, dan pendidikan. Pengembangan aktivitas pariwisata merupakan salah satu tujuan utama 

pemerintah saat ini dalam peningkatan potensi daerah. 

Kabupaten Magetan adalah kota kecil yang memiliki segudang potensi kekayaan alami pada 

mayoritas wilayahnya yang berupa pegunungan, dengan kondisi udara masih sejuk, tanah yang 

subur, dan pemandangan alam yang indah. Kabupaten Magetan merupakan salah satu daerah tujuan 

wisata di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur bagian barat, memiliki banyak obyek wisata 
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dengan daya tarik dan keunggulan masing-masing, salah satunya adalah Kawasan Wisata Telaga 

Sarangan yang terletak di lereng Gunung Lawu dengan ketinggian 1287 Meter diatas permukaan 

laut (mdpl) tepatnya berada di Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan. 

Fenomena munculnya suatu desa yang mengelola potensi wisata di daerahnya, baik dalam 

bentuk desa wisata atau mengelola daya tarik saja, memerlukan sistem yang dapat menjamin agar 

hasil finansial dari pengelolaan itu dapat dinikmati oleh masyarakat lokal daripada sebaliknya 

(Salazar, 2005). Salah satu upaya untuk menangani hal tersebut adalah dengan mengubah pola pikir 

dan perilaku para pemangku kepentingan dalam kegiatan pariwisata, dengan memberikan 

pemahaman kepada masyarakat dan pemerintah daerah terhadap pentingnya tata kelola yang baik 

dalam operasional yang berdasarkan pada komunitas masyarakat lokal. Hal ini akan turut 

memperhatikan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat perdesaan, dampak budaya, kelestarian 

lingkungan, dan sumber daya alam hayati di wilayah-wilayah potensial. 

Adanya konsep pariwisata berbasis masyarakat memberikan harapan dan peluang kepada 

penduduk lokal untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam maupun manusia guna 

mengimbangi peran pelaku usaha pariwisata skala besar. Pariwisata berbasis masyarakat tidak 

berarti merupakan dinamika aktivitas yang berskala kecil semata, namun perspektifnya dapat 

dilihat sebagai konteks kerjasama masyarakat secara menyeluruh. Inti dari pengembangan dan 

pengelolaan desa wisata yang bersifat partisipatif adalah mengembalikan rasa kepemilikan potensi-

potensi wisata tersebut kepada masyarakat sekitar. Sehingga masyarakat terlibat sejak pemikiran 

awal, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, 

pemeliharaan, dan rehabilitasi. Dengan semakin meningkatnya kunjungan wisatawan baik 

domestik maupun mancanegara, tantangan dan permasalahan akan selalu bermunculan yang tidak 

harus diselesaikan oleh pemerintah kabupaten semata, namun keikutsertaan masyarakat dalam 

pengembangan dan pengelolaannya juga sangat diperlukan. 

Keuntungan yang didapat dari program yang bersifat partisipatif adalah adanya masukan 

kepada pembuat kebijakan dari masyarakat tentang kelebihan dan kekurangan suatu program 

kegiatan sehingga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah kedepannya. Keterlibatan aktif dari 

masyarakat dibutuhkan agar kebijakan publik yang disusun benar-benar dapat mengakomodasi 

kebutuhan masyarakat setempat. Imbas dari program yang berjalan sesuai dengan aspirasi 

masyarakat akan menghasilkan suatu program yang tepat sasaran. Masyarakat akan dengan senang 

hati turut serta bekerjasama dengan pemerintah untuk ikut mensukseskan pembangunan. Selain itu, 

untuk menutupi kekurangan anggaran dalam pengembangan desa wisata dibutuhkan partisipasi 

masyarakat yang aktif dan mandiri untuk turut memberikan sumbangan sesuai dengan kemampuan 

yang dimiliki. 
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Pengembangan desa wisata dalam beberapa tahun ini menjadi salah satu program kerja 

khusus yang difokuskan oleh pemerintah daerah, dikarenakan pengembangan aktivitas tersebut 

sangat berpotensi menggenjot pendapatan asli daerah yang akan berbanding lurus dengan 

peningkatan kualitas kehidupan masyarakatnya. Berbekal pengelolaan yang terarah, serta promosi 

wisata yang efektif, maka potensi-potensi di wilayah tersebut pun akan semakin dikenal oleh 

masyarakat domestik maupun internasional, dengan harapan akan menambah alternatif destinasi 

wisata serta meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan secara signifikan.  

Salah satu model pengembangan pariwisata yang paling efektif dalam pengembangan 

perekonomian suatu daerah adalah pengembangan pariwisata berbasis masyarakat sehingga 

keterlibatan aktif masyarakat setempat merupakan dasar utama dalam pengembangan pariwisata. 

Konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat ini banyak diimplementasikan dalam 

bentuk pengembangan desa wisata, dimana untuk kondisi di Indonesia sendiri konsep tersebut 

sangat cocok untuk diterapkan mengingat beragamnya jenis kebudayaan dan kearifan lokal 

masyarakat yang sebagian besar berkembang bersama dalam suatu ekosistem yang masih sangat 

alami dan belum tersentuh oleh modernisasi. Selain itu, partisipasi langsung dari masyarakat dapat 

menjadi sebuah masukan dan saran berharga bagi pemerintah daerah dalam proses perumusan 

kebijakan dan evaluasi, agar kedepannya hasil pengembangan daerah tersebut dapat terealisasi 

secara tepat sasaran dan masyarakat dengan senang hati ikut mensukseskan program pembangunan 

yang ada. Dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. 

1.2. Perumusan Masalah 

Potensi pengembangan desa wisata telah disadari oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, yang 

pada wilayahnya dikenal memiliki lebih dari lima potensi wisata tersembunyi, serta kawasan wisata 

khusus yang cukup dikenal di Jawa Timur yaitu Telaga Pasir Sarangan. Melalui Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata (Disparbud) Kabupaten Magetan, mulai tahun 2011 telah dicanangkan program 

pengembangan desa wisata secara khusus dengan objek utamanya adalah Telaga Pasir Sarangan di 

Kelurahan Sarangan, serta Desa Wisata Sumberdodol di Kecamatan Panekan. Program tersebut 

merupakan arahan langsung dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, dengan dukungan 

berupa alokasi dana sebesar 100 juta per desa untuk pengembangan infrastruktur serta sarana 

pendukung lainnya. Pengembangan desa wisata tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya 

membangun industri pariwisata baik wisata alam maupun budaya, dan konsep tersebut tidak akan 

terlepas dari keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang saling berkontribusi satu sama lain 

berdasarkan kompetensi yang dikuasai, salah satunya adalah kontribusi dan partisipasi aktif 

masyarakat dari desa itu sendiri. Berdasarkan keresahan-keresahan yang diungkapkan beberapa 

anggota masyarakat pada temuan awal observasi, ditemukan asumsi-asumsi awal bahwa koordinasi 

dan kerjasama antara subjek utama pembangunan yaitu masyarakat setempat dengan pihak-pihak 
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eksternal seperti pemerintah daerah/provinsi dan pihak swasta masih belum kuat. Hal tersebut bisa 

berdampak buruk apabila tidak segera diketahui akar permasalahan yang selama ini menjadi 

hambatan utama. Maka dalam penelitian ini akan dikaji mengenai seperti apa partisipasi 

masyarakat beserta pihak eksternal sejauh ini dalam upaya pengembangan potensi wisata yang ada 

di wilayah Kelurahan Sarangan. 

Seiring berjalannya waktu, aktivitas pengembangan desa wisata tersebut tentunya juga 

membutuhkan pengawasan dalam hal pengelolaan serta pemeliharaan infrastruktur oleh pihak-

pihak yang berkompeten, dan masyarakat diharapkan dapat mandiri dalam berkegiatan. Dalam 

kaitannya dengan kasus tersebut maka terdapat permasalahan pokok yang akan dikaji lebih lanjut 

dalam studi ini yaitu “Seperti apa bentuk, tingkatan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Kelurahan Sarangan”. Permasalahan 

tersebut merupakan permasalahan pokok yang nantinya akan dikaji lebih lanjut dengan 

menggunakan metode dan alat analisis yang relevan sehingga dapat memberikan kesimpulan dan 

rekomendasi mengenai apa saja bentuk, tingkatan, serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Kelurahan Sarangan. 

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka ditetapkanlah tujuan dan 

sasaran dari penelitian yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengkaji sejauh mana peran partisipasi 

masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Kelurahan Sarangan. 

1.3.2 Sasaran Penelitian 

Agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka diperlukan 

sasaran yang dapat menjawab tujuan penelitian. Sasaran penelit ian ini adalah sebagai berikut: 

a. Identifikasi karakteristik dan kondisi desa wisata, 

b. Identifikasi dan analisis bentuk partisipasi masyarakat, 

c. Identifikasi dan analisis tingkatan partisipasi masyarakat, 

d. Identifikasi dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, 

e. Kesimpulan dan rekomendasi untuk pengembangan desa wisata di Kelurahan Sarangan. 

1.4. Ruang Lingkup Penelitian 

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah penelitian untuk mengkaji peran partisipasi masyarakat adalah di 

Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kelurahan Sarangan 

merupakan wilayah desa terluas di Kecamatan Plaosan, memiliki luas wilayah 23,44 Km
2
 dengan 
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penduduk sekitar 3,618 Jiwa dan 1096 KK, terbagi menjadi 4 Rukun Warga (RW). Adapun batas-

batas dari wilayah penelitian adalah : 

Utara :     Desa Pacalan, Kecamatan Plaosan 

Selatan :     Desa Ngancar, Kecamatan Plaosan 

Barat :     Desa Gondosuli, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar 

Timur :     Desa Dadi, Kecamatan Plaosan 

Untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat pada peta batas administrasi Kelurahan 

Sarangan yang terlampir dalam Gambar 1.1. 

1.4.2 Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi digunakan sebagai batasan-batasan agar pembahasan materi lebih 

fokus dan tidak meluas ke berbagai topik. Identifikasi partisipasi masyarakat terkait dengan bentuk, 

tingkatan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi didapatkan melalui beberapa variabel 

terpilih dari hasil kajian literatur. Sehingga dari hasil penelitian yang didapatkan akan diberikan 

kesimpulan/rekomendasi kepada pemerintah setempat sebagai salah satu penilaian dan ukuran 

dasar mengenai seberapa jauh arahan pengembangan desa wisata yang telah dilakukan selama ini.  

Masyarakat, dalam konteks penelitian ini, adalah penduduk setempat yang aktif berpartisipasi 

dalam kegiatan desa wisata. Pemerintah, dalam konteks penelitian ini, adalah Pemerintah 

Kabupaten Magetan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Pemerintah Kelurahan 

Sarangan. 

1.5. Kerangka Pikir Penelitian 

Landasan peneliti untuk melakukan penelitian partisipasi masyarakat ini yaitu didasarkan 

pada adanya konsep perencanaan pembangunan dari bawah (bottom-up planning) yang selalu 

memberdayakan masyarakat setempat dalam proses pencapaian tujuannya agar kemauan dan 

semangat untuk memajukan daerahnya dapat bertumbuh. Untuk mencapai kondisi tersebut, tahapan 

awal yang menjadi landasan adalah pengembangan kapasitas masyarakat dan kelembagaan 

setempat menuju kemandirian. Sebelum itu, masyarakat masih harus dibimbing dan diarahkan 

untuk mengetahui apa saja potensi-potensi di wilayah mereka yang dapat dimaksimalkan. Pada 

akhirnya hanya mereka sendiri yang mampu melihat, merasakan, serta merumuskan secara 

langsung komposisi terbaik dari pengembangan daerah mereka demi mencapai taraf hidup yang 

lebih baik secara pribadi maupun masyarakat desa secara keseluruhan. Kerangka pikir penelitian  

dapat dilihat pada Gambar 1.2. 
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GAMBAR 1.1  

PETA RUANG LINGKUP WILAYAH STUDI 

Sumber : Bappeda Kabupaten Magetan, 2016 
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Sumber : Hasil Analisis, 2018 

GAMBAR 1.2  

KERANGKA PIKIR PENELITIAN 

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pemeliharaan kawasan desa wisata, dan 

juga partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata masih rendah.  

Seperti apa bentuk, tingkatan, serta faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat 

dalam praktik pengembangan desa wisata di Kelurahan Sarangan. 

Mengkaji bentuk, tingkatan, serta faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat 

dalam praktik pengembangan desa wisata di Kelurahan Sarangan. 

Permasalahan 

Pertanyaan 

Penelitian 

Tujuan 

Penelitian 

Analisis Penelitian 

Kesimpulan & Rekomendasi 

Menganalisis faktor partisipasi 

(deskriptif kuantitatif & 

tabulasi silang) 

Menganalisis bentuk partisipasi 

(deskriptif kuantitatif & 

distribusi frekuensi) 

Menganalisis tingkatan partisipasi 

(tangga partisipasi & distribusi frekuensi) 

Sasaran 

Penelitian Mengidentifikasi dan menganalisis bentuk, tingkatan, serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam praktik pengembangan desa wisata 

Pengembangan desa wisata dengan partisipasi masyarakat untuk menciptakan 

keseimbangan pengelolaan dan keberlangsungan obyek wisata yang ada. 

Latar Belakang 

Penelitian 
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1.6. Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian merupakan rangkaian kegiatan untuk mendukung pencapaian tujuan 

penelitian sebagai suatu pendekatan umum dalam mengkaji topik penelitian. Metodologi penelitian 

dapat dikatakan sebagai proses, prinsip, serta prosedur yang digunakan untuk mencari jawaban 

dengan mengenali akar permasalahan secara lebih mendalam. Berikut ini merupakan penjelasan 

lebih lanjut mengenai metodologi penelitian.  

1.6.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunanaan tertentu. Penelitian yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam 

Pengembangan Desa Wisata di Kelurahan Sarangan Kabupaten Magetan” merupakan penelitian 

yang menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang 

berlandaskan kepada positivisme dan filsafat ilmiah empiris, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan 

(Sugiyono, 2008). Konsep dan teori digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan 

yang manjadi focus penelitian. Oleh karena itu, pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian pada 

gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu di dalam kehidupan manusia yang dinamakan 

sebagai variabel. Dalam penelitian ini, untuk mengidentifikasi sasaran akan digunakan variabel-

variabel yang didapatkan dari kajian teori dan akan dianalisis secara obyektif dengan metode 

terpilih. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk partisipasi masyarakat, tingkat 

partisipasi masyarakat berdasarkan tangga partisipasi Arnstein, dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata tersebut. Pengamatan di 

lapangan secara intensif akan dilakukan sebagai bagian dari proses pemahaman menyeluruh 

mengenai kondisi eksisting di wilayah studi.  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji seperti apa peran partisipasi 

masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Kelurahan Sarangan. Berdasarkan tujuan tersebut, 

maka penelitian ini dikatakan sebagai pendekatan deskriptif. Data-data yang didapatkan kemudian 

akan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan metode 

pembobotan dengan mengunakan Skala Likert. Hasil analisis mengenai peran partisipasi 

masyarakat ini nantinya berupa identifikasi aktivitas dilihat dari indikator bentuk partisipasi, 

tingkatan partisipasi, dan faktor-faktor pendukung terciptanya partisipasi tersebut. Dari sini dapat 

terlihat partisipasi seperti apa yang sedang, telah, dan akan dilakukan masyarakat dalam 

mendukung program pengembangan desa wisata di Kelurahan Sarangan. 
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1.6.2 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, dimana data primer adalah data 

murni yang didapat langsung dari narasumber serta informan, kemudian data sekunder adalah data-

data yang diperoleh melalui hasil olahan berupa laporan dari pihak kedua atau ketiga mengenai 

keadaan tertentu dari lokasi penelitian. Dilihat berdasarkan karakteristiknya, pengumpulan data 

primer dan sekunder tentunya berbeda. Penelitian ini menggunakan tiga macam teknik dalam 

pengumpulan data primer yaitu observasi lapangan, wawancara, dan kuesioner. 

Tujuan penggunaan teknik observasi lapangan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

kondisi wilayah kajian secara umum melalui data monografi ataupun melakukan identifikasi awal 

secara fisik di seluruh wilayah kajian. Selain itu, teknik ini juga digunakan untuk mengumpulkan 

dokumentasi berupa foto yang dapat mewakili dan mendukung fakta-fakta di lapangan. Teknik 

wawancara digunakan untuk mengumpulkan data tentang sejarah kegiatan terkait desa wisata, 

faktor-faktor partisipasi yang mempengaruhi masyarakat, serta kebijakan-kebijakan yang ada 

terkait program pengembangan desa wisata. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data tentang 

bentuk, tingkatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Secara 

keseluruhan, responden adalah penduduk yang menetap di Kelurahan Sarangan (meliputi penduduk 

asli maupun pendatang). Persebaran kuesioner dilakukan dengan teknik simple cluster sampling 

proporsional. Pengumpulan data lainnya dilakukan dengan survei sekunder untuk memperoleh data 

pendukung yang tidak dapat diperoleh secara langsung di lapangan. Beberapa cara memperoleh 

data tersebut antara lain dilakukan dengan mengakses data dari internet, kajian literatur, telaah data 

instansional, atau juga telaah dokumen lainnya. Data ini juga berupa laporan-laporan atau publikasi 

dari instansi pemerintah seperti Badan Pusat Statistik, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah setempat.  

1.6.3 Teknik Pengambilan Sampel 

  Populasi dari penelitian ini adalah warga Kelurahan Sarangan. Teknik pengambilan sampel 

pada penelitian ini terbagi ke dalam dua bagian populasi yaitu sampel responden dan sampel 

informan untuk menentukan responden kuesioner dan narasumber wawancara dengan sasaran 

masyarakat Kelurahan Sarangan serta pihak pemerintah kabupaten dan kelurahan. Narasumber 

adalah individu yang dapat menjelaskan dan memberikan keterangan berupa gambaran mengenai 

dirinya sendiri, keluarga, pihak lain, dan lingkungan sekitarnya. Informan adalah individu yang 

hanya dapat menjelaskan dan memberikan keterangan mengenai topik atau informasi tertentu yang 

dapat dipertanggungjawabkan sesuai kapasitas yang dimilikinya. Kelurahan Sarangan merupakan 

kelurahan yang cukup padat yaitu penduduknya sebesar 3,618 jiwa dengan luas wilayah sebesar 

23,44 km
2
 dan memiliki 1096 KK. Banyaknya jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Sarangan, 

menunjukkan bahwa populasi dalam penelitian ini termasuk besar. 
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Keterangan: 

n  :  Jumlah Sampel 

N :  Jumlah Populasi (Jumlah KK) 

d  :  Derajat Ketelitian dengan ketelitian 10% dan tingkat kepercayaan 90% 

 

TABEL 1.1 

KEBUTUHAN DATA PENELITIAN 

No. Data 
Jenis 

Data 
Kebutuhan Data Variabel Sumber 

1. 
Kondisi Wilayah 

Kelurahan Sarangan 
Sekunder 

- Luas Wilayah 

- Kondisi Eksisting 

- Kependudukan 

- Sosial Ekonomi 

- 

- BPS Magetan 

- Dinas Pariw isata 

dan Kabudayaan 

Magetan 

- Bappeda 

Magetan 

2. 
Bentuk Partisipasi 

Masyarakat 
Primer 

Data tentang bentuk-bentuk 

partisipasi masyarakat dalam 

pengembangan desa wisata  

- Uang 

- Tenaga 

- Harta Benda 

- Keterampilan 

- Pemerintah 

Kabupaten 

- Pemerintah 

Kelurahan 

- Masyarakat 

3. 
Tingkatan Partisipasi 

Masyarakat 
Primer 

Data tentang tingkatan 

partisipasi masyarakat dalam 

pengembangan desa wisata di 

Kelurahan Sarangan 

Tangga Partisipasi 

Arnstein 

- Pemerintah 

Kabupaten 

- Pemerintah 

Kelurahan 

- Masyarakat 

4. 

Faktor - Faktor yang 

Mempengaruhi 

Partisipasi 

Masyarakat 

Primer 

Data tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi  

partisipasi masyarakat dalam 

pengembangan desa wisata di 

Kelurahan Sarangan. Terbagi 

menjadi Faktor Internal dan 

Faktor Eksternal. 

- Usia 

- Mata Pencaharian 

- Tingkat 

Pendapatan 

- Tingkat 

Pendidikan 

- Tokoh Masyarakat 

- Pemerintah 

Kabupaten 

- Pamong Desa 

(RT/RW) 

- Pemerintah 

Kabupaten 

- Pemerintah 

Kelurahan 

- Masyarakat 

Sumber : Hasil Analisis, 2018 

 Dalam suatu penelitian hal yang paling diperhatikan adalah pemilihan sampel untuk sebuah 

penelitian. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi suatu 

wilayah. Bila populasi wilayah studi besar, peneliti akan mempelajari suatu populasi dengan 

menggunakan sampel dari populasi tersebut. Pada penelitian ini menggunakan teknik simple cluster 

sampling proportional dengan Rukun Warga (RW) sebagai dasar dari pembagian klaster. 

Selanjutnya sampel yang akan digunakan dihitung dengan menggunakan rumus Slovin (Sugiyono, 

2008) sebagai berikut: 
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Berdasarkan rumus Slovin diatas, maka didapatkan jumlah sampel untuk penelitian sebagai berikut: 

  
    

              
 

 

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 92 sampel yang menjadi 

responden dalam penelitian partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata di Kelurahan 

Sarangan. Setelah itu, ditentukan besaran sebaran sampel untuk tiap-tiap RW yang diambil secara 

acak (simple random sampling) sebanyak 23 responden, sehingga terpilih 23 responden yang 

mewakili masing-masing RW. 

TABEL 1.2 

JUMLAH SAMPEL KUES IONER DI S ETIAP RUKUN WARGA 

Klasifikasi Rukun Warga Jumlah KK 

Jumlah Sampel (KK) 

Jumlah % 

Pelaku Wisata Non Pelaku Wisata 

RW 01 Lingkungan Sarangan 274 17 6 23 25% 

RW 02 Lingkungan Mandoran 300 17 6 23 25% 

RW 03 Lingkungan Singolangu 375 6 17 23 25% 

RW 04 Lingkungan Ngluweng 181 11 12 23 25% 

Jumlah 1.096 51 41 92 100% 

Sumber : Hasil Analisis, 2018 

1.6.4 Metode dan Teknik Analisis 

  Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data yang akan diolah dan dianalisis yaitu data 

kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif telah diolah akan dijelaskan menggunakan 

kombinasi dari Microsoft Excel dan SPSS. Microsoft Excel digunakan untuk mengolah data primer 

yang didapatkan dari kuesioner, kemudian ditransformasikan dalam bentuk tabel frekuensi, grafik, 

diagram, serta tabel tabulasi silang. Sementara aplikasi SPSS digunakan untuk spesifikasi uji 

statistik, dengan jenis pengujian korelasi Rank Spearman untuk mencari hubungan dua variabel 

berskala nominal yaitu faktor internal mata pencaharian dan tingkatan partisipasi masyarakat. 

Kemudian uji korelasi Somers’d untuk menganalisis suatu hubungan antara dua variabel berskala 

ordinal yang memiliki hubungan simetris, kausalitas, maupun asimetris. Kegunaan uji korelasi 

Somers’d dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data mengenai hubungan antara usia, 

= 91,6 = 92 sampel 
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tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, pengaruh tokoh masyarakat, pengaruh pemerintah 

kabupaten, dan pengaruh pamong desa terhadap tingkatan partisipasi masyarakat pada seluruh 

tahapan pembangunan. 

 Data kualitatif dianalisis melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. 

Proses reduksi data dimulai dari proses pemilihan, peyederhanaan, abstraksi, hingga transformasi 

data hasil wawancara yang ditemukan. Tujuan dari reduksi data ini untuk mempertajam, 

menggolongkan, mengarahkan, serta membuang data yang tidak perlu. Kedua adalah penyajian 

data yang berupa penyusunan informasi menjadi serangkaian kata-kata yang mudah 

diinterpretasikan dalam sebuah laporan. Data tersebut disajikan dalam bentuk narasi, diagram, 

maupun matriks. Verifikasi adalah penarikan kesimpulan dari hasil yang telah diolah pada tahapan 

reduksi. Verifikasi dilakukan dengan mendiskusikan hasil olahan data kepada responden dan 

narasumber terkait. 

1) Analisis Bentuk Partisipasi Masyarakat 

Untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata di 

Kelurahan Sarangan digunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan distribusi frekuensi. Data-

data yang diperoleh mengenai bentuk partisipasi masyarakat berupa: uang, tenaga, harta benda, 

dan keterampilan akan diolah dalam bentuk persentase distribusi frekuensi sehingga akan 

diketahui bentuk partisipasi masyarakat mana yang dominan dalam praktik pengembangan desa 

wisata di Kelurahan Sarangan. 

2) Analisis Tingkatan Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat pada suatu program pembangunan terdiri atas: 

tahap perencanaan dan pengambilan keputusan, tahap pelaksanaan, serta tahap pemanfaatan hasil 

dan evaluasi (Cohen and Uphoff, 1980). Pada penelitian ini, diberikan 15 pernyataan mengenai 

tingkatan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan tersebut dengan indikator nilai: Pendapat 

Sangat Setuju = 5; Pendapat Setuju = 4; Pendapat Ragu-Ragu = 3; Pendapat Tidak Setuju = 2; 

dan Pendapat Sangat Tidak Setuju = 1. Setiap pernyataan diatas telah disesuaikan dengan 

substansi dari delapan tangga partisipasi (Arnstein, 1969) sehingga rumus untuk nilai intervalnya 

adalah x=(x max – x min) : 8. Gambaran mengenai ilustrasi perhitungan skor tingkatan partisipasi 

telah disajikan pada Tabel 1.3 berikut. 

 

 

 

TABEL 1.3 



13 

 

 
 

ILUS TRAS I PERHITUNGAN SKOR TINGKATAN PARTIS IPAS I DALAM S ETIAP 

TAHAPAN PEMBANGUNAN 

Obyek Pernyataan 16 Pernyataan 17 Pernyataan 18 Pernyataan 19 Pernyataan 20 Total Skor 

Responden 1 5 3 2 4 5 19 

Responden 2 5 5 5 4 5 24 

 

Di dalam kuesioner akan diberikan 15 pernyataan yang mewakili substansi tingkatan 

partisipasi di setiap tahapan pembangunan, kemudian jumlah skor dari pernyataan-pernyataan 

yang telah terjawab oleh responden akan diukur berdasarkan rentang skor yang sudah ditetapkan 

untuk setiap butir tingkatan partisipasi dari yang paling rendah hingga paling tinggi. Seperti 

contoh dalam Tabel 1.3 diatas, untuk responden pertama telah memberikan jawaban sesuai 

dengan indikator nilai yang ditetapkan, sehingga didapatkan total skor yaitu 19 yang berarti 

responden tersebut masuk ke dalam rentang skor tingkatan partisipas i kategori manipulasi. Untuk 

responden kedua hasil skornya yaitu 24, sehingga responden tersebut masuk ke dalam rentang 

skor tingkatan partisipasi kategori terapi. Kemudian akan dilakukan penyusunan berdasarkan 

kategori tingkatan partisipasi setelah data-data skor akhir tersebut didapatkan dari seluruh 

responden. 

3) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat 

Pada penelitian ini akan dilakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi 

masyarakat dengan variabel berupa faktor internal, faktor eksternal, dan tingkatan partisipasi 

masyarakat pada seluruh tahapan pembangunan. Terdapat dua hipotesis yang diasumsikan, yaitu: 

H0 : Tidak ada hubungan antara faktor internal/eksternal dengan tingkatan partisipasi masyarakat. 

H1 : Ada hubungan antara faktor internal/eksternal dengan tingkatan partisipasi masyarakat. 

Variabel-variabel tersebut akan dianalisis secara tabulasi silang dan akan diuji nilai korelasi 

Rank Spearman dan Somers’d. Uji korelasi Somers’d digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya hubungan antar dua variabel yang berskala ordinal dan memiliki hubungan simetris , 

kausal, atau asimetris. Hubungan simetris merupakan bentuk hubungan dimana tidak ditemukan 

secara pasti adanya variabel bebas maupun variabel terikat. Hubungan kausal merupakan bentuk 

hubungan sebab akibat yang mana keadaan satu variabel ditentukan oleh keadaan satu/lebih 

variabel lain. Sedangkan pada hubungan asimetris sudah ditemukan secara pasti adanya variabel 

bebas dan variabel terikat (Nugroho, Akbar dan Vusvitasari, 2008).  

Furqon (2002) menyatakan bahwa korelasi yang terjadi antara dua variabel dapat berupa; (1) 

Korelasi Positif, adalah korelasi yang nilainya berbanding lurus dimana saat Variabel A 

meningkat maka Variabel B cenderung untuk meningkat pula dan begitupun sebaliknya; (2) 

Sumber : Hasil Analisis, 2018 
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Korelasi Negatif, adalah korelasi yang nilainya berbanding terbalik dimana saat Variabel A 

meningkat maka Variabel B menurun dan begitupun sebaliknya; (3) Tidak ada korelasi, terjadi 

apabila kedua Variabel A dan B tidak mengindikasikan adanya hubungan yang berpengaruh satu 

sama lain, dan; (4) Korelasi Sempurna, yaitu apabila kenaikan atau penurunan Variabel A 

berbanding dengan kenaikan atau penurunan Variabel B, dengan nilai koefisien korelasi 1,00. 

Koefisien korelasi (r) adalah pengukuran statistik assosiasi antara dua variabel. Koefisien 

korelasi menunjukkan kekuatan hubungan linear dan arah hubungan dari dua variabel acak 

(Hasan, 2004). Untuk menentukan keeratan hubungan atau korelasi antar variabel, maka skala 

koefisien korelasi dapat dilihat pada Tabel 1.4. 

TABEL 1.4 

INTERVAL NILAI KOEFIS IEN KORELAS I DAN KEKUATAN HUBUNGAN  

No Interval Nilai Kekuatan Hubungan 

1 (r) = 0 Tidak Terdapat Korelasi 

2 0,00 < (r) ≤ 0,20 Korelasi Sangat Rendah 

3 0,20 < (r) ≤ 0,40 Korelasi Rendah Tapi Pasti 

4 0,40 < (r) ≤ 0,70 Korelasi Sedang 

5 0,70 < (r) ≤ 0,90 Korelasi Tinggi 

6 0,90 < (r) ≤ 1,00 Korelasi Sangat Tinggi 

7 (r) = 1,00 Korelasi Sempurna 

 

Dalam penelitian ini, tingkat signifikansi yang menjadi patokan adalah 5% atau 0,05 

sehingga apabila nilai signifikansi mencapai nilai < 0,05 maka H0 ditolak yang artinya terdapat 

hubungan antara dua variabel yang diteliti, dan apabila nilai signifikansi mencapai nilai > 0,05 

maka H0 diterima yang artinya tidak terdapat hubungan antara dua variabel yang diteliti. Nilai 

signifikansi 5% tersebut juga mengindikasikan tingkat kepercayaan jawaban dari responden 

sebesar 95%. 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam 

pengembangan desa wisata di Kelurahan Sarangan yang meliputi faktor-faktor internal yaitu usia, 

mata pencaharian, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan; serta faktor-faktor eksternal yaitu 

tokoh masyarakat, pemerintah kabupaten, dan pamong desa digunakan analisis deskriptif 

kuantitatif distribusi frekuensi dan tabulasi silang. Teknik tabulasi silang digunakan untuk 

mencari hubungan dan menghitung kombinasi nilai-nilai yang berbeda antara faktor internal dan 

faktor eksternal dengan tingkat partisipasi masyarakat pada seluruh tahapan pembangunan.  

 

Sumber : Hasan, 2004 
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TABEL 1.5 

PENETAPAN INDIKATOR TINGKATAN PARTISIPAS I DALAM S ETIAP TAHAPAN PEMBANGUNAN 

Tahapan Indikator Sub-Indikator Skoring 

Perencanaan & 

Pengambilan Keputusan 

Program Desa Wisata 

Masyarakat 

Memahami 

Konsep Rencana 

Pengembangan 

Desa Wisata 

Masyarakat menghadiri setiap pertemuan sejak awal (penyuluhan/sosialisasi).  

Diberikan 15 pernyataan mengenai tingkat 

partisipasi masyarakat dalam tahapan 

perencanaan dan pengambilan keputusan, 

sehingga didapat rentang skor sebagai 

berikut: 

 

1. Manipulation: 15 - 22,5 

2. Therapy: 22,6 - 30 

3. Informing: 30,1 - 37,5 

4. Consultation: 37,6 – 45 

5. Placation: 45,1 - 52,5 

6. Partnership: 52,6 - 60 

7. Delegated Power: 60,1 - 67,5 

8. Citizen Control: 67,6 - 75 

 

Interval: (75 - 15) / 8 = 7,5 

Masyarakat memahami tujuan dari program pengembangan desa w isata. 

Pemerintah/pejabat terkait menyampaikan penjelasan lengkap kepada masyarakat 

tentang rencana program pengembangan desa wisata yang akan dijalankan. 

Keterlibatan Aktif 

Masyarakat 

Masyarakat memberi usulan tentang pengadaan sarana & prasarana penunjang 

aktivitas pariwisata. 

Pembentukan paguyuban/organisasi khusus untuk mengelola kaw asan wisata setempat 

(Contoh: Kelompok Sadar Wisata). 

Pembentukan paguyuban/komunitas sesuai dengan jenis-jenis aktivitas pariwisata 

eksisting (Contoh: Paguyuban Perahu Wisata, Kuda Wisata, dsb). 

Kritik/usulan/saran dari masyarakat mendapat tanggapan singkat dari 

pemerintah/pejabat terkait saat pertemuan berlangsung. 

Pemerintah/pejabat terkait memberikan cukup w aktu kepada masyarakat untuk 

menyampaikan kritik/usulan/saran terkait perencanaan program. 

Substansi 

Keputusan dan 

Operasional 

Masyarakat umum memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan terkait 

rencana program yang akan dijalankan. 

Masyarakat hadir dalam pertemuan lanjutan yang membahas solusi terkait 

usulan/saran/kritik yang pernah disampaikan sebelumnya. 

Tokoh masyarakat (Ketua RT/RW/Perangkat RW) mengajak masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan program. 

Pemerintah kabupaten memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan terkait 

rencana program yang akan dijalankan. 

Pamong desa memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan terkait rencana 

program yang akan dijalankan. 

Masyarakat merasakan manfaat dari adanya musyawarah yang membahas 
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perencanaan & pengambilan keputusan program. 

Masyarakat sepenuhnya paham tentang hasil keputusan yang telah ditetapkan dalam 

musyawarah tersebut. 

Pelaksanaan Program 

Desa Wisata 

Pembinaan & 

Pengarahan 

Teknis 

Pelaksanaan 

Program dari 

Pemerintah 

Daerah 

Masyarakat diberikan informasi oleh pengelola program mengenai adanya musyawarah 

untuk membahas teknis pelaksanaan program desa wisata. 

 

Diberikan 15 pernyataan mengenai tingkat 

partisipasi masyarakat dalam tahapan 

pelaksanaan, sehingga didapat rentang skor 

sebagai berikut: 

 

1. Manipulation: 15 - 22,5 

2. Therapy: 22,6 - 30 

3. Informing: 30,1 - 37,5 

4. Consultation: 37,6 - 45 

5. Placation: 45,1 - 52,5 

6. Partnership: 52,6 - 60 

7. Delegated Power: 60,1 - 67,5 

8. Citizen Control: 67,6 - 75 

 

Interval: (75 - 15) / 8 = 7,5 

 

Masyarakat diberikan undangan khusus untuk menghadiri musyaw arah yang membahas 

teknis pelaksanaan program desa wisata. 

Masyarakat diberikan sosialisasi secara menyeluruh mengenai jadwal diadakannya 

musyawarah untuk membahas teknis pelaksanaan program. 

Pemerintah/pejabat terkait memberikan penjelasan lengkap selama musyaw arah yang 

membahas teknis pelaksanaan program. 

Pemerintah kabupaten memiliki pengaruh terhadap keputusan teknis program yang 

akan dijalankan. 

Keterlibatan 

Elemen 

Masyarakat dalam 

Rangkaian 

Aktivitas 

Pelaksanaan 

Program 

Masyarakat hadir dalam musyawarah yang membahas teknis pelaksanaan program. 

Masyarakat memahami tujuan diselenggarakannya musyawarah terkait pengarahan 

teknis program. 

Masyarakat memberikan kritik/usulan/saran terkait teknis pelaksanaan program. 

Kritik/usulan/saran tersebut dibahas dalam sebuah pertemuan tambahan. 

Masyarakat berperan aktif dalam struktur kepanitiaan inti/ anggota biasa dari 

paguyuban/komunitas wisata tertentu. 

Masyarakat diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengurus sendiri kebutuhan 

dan kepentingannya dalam hal teknis pelaksanaan program desa w isata. 

Keseluruhan elemen masyarakat (perangkat, tokoh, warga biasa) terlibat aktif  dalam 

setiap aktivitas pelaksanaan program, serta memiliki kontrol penuh terhadap keputusan-

keputusan publik yang akan ditetapkan. 

Tokoh masyarakat memiliki pengaruh terhadap keputusan teknis program yang akan 

dijalankan. 

Pamong desa memiliki pengaruh terhadap keputusan teknis program yang akan 

dijalankan. 

Masyarakat biasa memiliki pengaruh terhadap keputusan teknis program yang akan 

dijalankan. 
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Pemanfaatan Hasil dan 

Evaluasi Program Desa 

Wisata 

Keterlibatan 

Pemerintah 

Daerah dalam 

Penyelenggaraan 

Evaluasi Program 

Masyarakat diberikan informasi oleh pemerintah/pejabat terkait mengenai adanya 

musyawarah untuk membahas evaluasi program desa wisata. 

 

Diberikan 15 pernyataan mengenai tingkat 

partisipasi masyarakat dalam tahapan 

pemanfaatan hasil dan evaluasi, sehingga 

didapat rentang skor sebagai berikut: 

 

1. Manipulation: 15 - 22,5 

2. Therapy: 22,6 - 30 

3. Informing: 30,1 - 37,5 

4. Consultation: 37,6 - 45 

5. Placation: 45,1 - 52,5 

6. Partnership: 52,6 - 60 

7. Delegated Power: 60,1 - 67,5 

8. Citizen Control: 67,6 - 75 

 

Interval: (75 - 15) / 8 = 7,5 

Masyarakat diberikan undangan khusus dari pengelola program untuk menghadiri 

musyawarah yang membahas evaluasi program. 

Masyarakat diberikan sosialisasi secara menyeluruh mengenai jadwal diadakannya 

musyawarah untuk membahas evaluasi program desa wisata. 

Pemerintah/pejabat terkait memberikan penjelasan lengkap dalam musyawarah yang 

membahas evaluasi program. 

Pihak pemerintah kabupaten memiliki pengaruh terhadap keputusan perubahan/ 

perbaikan yang didapat dari hasil evaluasi program. 

Keterlibatan 

Elemen 

Masyarakat dalam 

Rangkaian 

Aktivitas Evaluasi 

Program 

Masyarakat hadir dalam musyawarah yang membahas evaluasi program. 

Masyarakat memahami tujuan diselenggarakannya musyawarah untuk evaluasi program 

desa wisata. 

Masyarakat memberikan kritik/usulan/saran terkait hasil evaluasi program yang 

ditemukan. 

Kritik/usulan/saran dari masyarakat dibahas lebih lanjut dalam pertemuan tambahan. 

Masyarakat diberikan kewenangan untuk mengurus sendiri kebutuhan dan 

kepentingannya dalam hal evaluasi program desa w isata. 

Keseluruhan elemen masyarakat (perangkat, tokoh, warga biasa) terlibat aktif  dalam 

setiap aktivitas evaluasi program, serta memiliki kontrol penuh terhadap keputusan-

keputusan publik yang akan ditetapkan. 

Tokoh masyarakat memiliki pengaruh terhadap keputusan perubahan/perbaikan yang 

didapat dari hasil evaluasi program. 

Pamong desa memiliki pengaruh terhadap keputusan perubahan/perbaikan yang 

didapat dari hasil evaluasi program. 

Masyarakat biasa memiliki pengaruh terhadap keputusan perubahan/perbaikan yang 

didapat dari hasil evaluasi program. 

Masyarakat telah mengetahui kepada siapa usulan perubahan/perbaikan sebaiknya 

disampaikan pada masa mendatang. 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 
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TABEL 1.6 

PENETAPAN INDIKATOR FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPAS I 

MAS YARAKAT 

Variabel Definisi 

Definisi Operasional 

Indikator Skala 

Usia Lamanya seseorang hidup dalam satuan tahun. Usia sangat produktif 

berada dalam rentang 15 - 49 tahun. Usia produktif berada dalam rentang 

50 - 64 tahun. Usia tidak produktif termasuk dalam rentang > 64 tahun. 

- Sangat 
Produktif  

- Produktif  

- Tidak 
Produktif  

Ordinal 

Mata 

Pencaharian 

Bidang pekerjaan responden, terbagi atas jenis pertanian dan non-

pertanian. Pertanian meliputi Petani dan Peternak. Non Pertanian meliputi 

pekerjaan selain yang disebutkan diatas. 

- Pertanian 

- Non 

Pertanian 

Nominal 

Tingkat 

Pendidikan 

Pendidikan rendah termasuk tidak sekolah, tidak tamat SD, dan Tamat 

SD/Sederajat. Pendidikan sedang termasuk Tamat SMP/Sederajat atau 

SMA/Sederajat. Pendidikan tinggi termasuk tamat Diploma/Sarjana. 

Rendah : 1 

Sedang : 2 

Tinggi : 3 

Ordinal 

Tingkat 

Pendapatan 

Penghasilan yang diperoleh individu per bulan menurut BPS 

Penghasilan Rendah : < Rp. 1.500.000,- 

Penghasilan Sedang : Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 2.500.000,- 

Penghasilan Tinggi : Rp. 2.500.000,- s/d Rp. 3.500.000,- 

Penghasilan Sangat Tinggi : > Rp. 3.500.000,- 

Rendah : 1 

Sedang : 2 

Tinggi : 3 

Sangat 

Tinggi : 4 

Ordinal 

Tokoh 

Masyarakat 

Ada 3 pernyataan tentang keterlibatan dan pengaruh dari tokoh masyarakat 

setempat. Interval skor (15 - 3) / 3 = 4 

Skala Rendah : 3 - 7 

Skala Sedang : 8 - 11 

Skala Tinggi : 12 - 15 

SS : 5 

S : 4 

RR : 3 

TS : 2 

STS : 1 

Ordinal 

Pemerintah 

Kabupaten 

Ada 10 pernyataan tentang keterlibatan dan pengaruh dari pemerintah 

kabupaten. Interval skor (50 - 10) / 3 = 13,3 

Skala Rendah : 10 - 23,3 

Skala Sedang : 23,4 - 36,6 

Skala Tinggi : 36,7 - 50 

SS : 5 

S : 4 

RR : 3 

TS : 2 

STS : 1 

Ordinal 

Pamong Desa Ada 3 pernyataan tentang keterlibatan dan pengaruh dari pamong desa. 

Interval skor (15 - 3) / 3 = 4 

Skala Rendah : 3 - 7 

Skala Sedang : 8 - 11 

Skala Tinggi : 12 - 15 

SS : 5 

S : 4 

RR : 3 

TS : 2 

STS : 1 

Ordinal 

Sumber: Hasil Analisis, 2018 
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1.6.5 Kerangka Analisis 

Kesimpulan & Rekomendasi 

Input Analisis Output 

Bentuk Partisipasi 

Masyarakat 

Identifikasi dan Analisis 

Bentuk Partisipasi 

 

(Deskriptif Kuantitatif 

Menggunakan Distribusi 

Frekuensi) 

Bentuk Partisipasi 

Masyarakat dalam 

Pengembangan Desa Wisata 

di Kelurahan Sarangan 

Tingkatan Part isipasi 

Masyarakat 
Identifikasi dan Analisis 

Tingkatan Part isipasi 

 

(Deskriptif Kuantitatif 

Menggunakan Distribusi 

Frekuensi dan Tangga 

Partisipasi Arnstein) 

Tingkatan Part isipasi 

Masyarakat dalam 

Pengembangan Desa Wisata 

di Kelurahan Sarangan 

Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Partisipasi 

Masyarakat. 

Faktor Internal : 

- Usia 

- Mata Pencaharian 

- Tingkat Pendapatan 

- Tingkat Pendid ikan  

Faktor Eksternal: 

- Tokoh Masyarakat 

- Pemerintah Kabupaten 

- Pamong Desa (RT/RW) 

Identifikasi dan Analisis 

Faktor-Faktor Part isipasi 

 

(Deskriptif Kuantitatif 

Menggunakan Distribusi 

Frekuensi dan Tabulasi 

Silang) 

Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Partisipasi 

Masyarakat dalam 

Pengembangan Desa Wisata 

di Kelurahan Sarangan 

Teridentifikasinya peran aktif & partisipasi masyarakat 

sejauh ini dalam pengembangan desa wisata di Kelurahan 

Sarangan, berdasarkan bentuk, tingkatan, dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi partisipasi masyarakat.  
Sumber : Hasil Analisis, 2018 

GAMBAR 1.3  

KERANGKA ANALISIS PENELITIAN 



 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Hasil penelitian disusun dalam beberapa bagian dengan sistematika penyajian sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, 

manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian yang terdiri dari lingkup wilayah dan ruang 

lingkup materi, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II KAJIAN TEORI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN 

DESA WISATA DI KELURAHAN SARANGAN 

Berisi mengenai uraian tentang aspek teoritis dari berbagai tinjauan literatur yang bertujuan 

untuk memahami konsep dasar pengertian, bentuk, tingkatan, dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi partisipasi masyarakat sesuai dengan penelitian yang dilakukan terkait 

pengembangan pariwisata dan perencanaan partisipasi. 

BAB III GAMBARAN UMUM KELURAHAN SARANGAN DAN KEGIATAN 

PARIWISATA DIDALAMNYA 

Berisi mengenai gambaran umum desa wisata yang masuk dalam wilayah administratif 

Kelurahan Sarangan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, meliputi keadaan fisik dasar; 

kependudukan; sosial budaya; sarana dan prasarana; kondisi lingkungan; dan daya tarik desa 

wisata. 

BAB IV ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA 

WISATA DI KELURAHAN SARANGAN 

Berisi mengenai penjelasan Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata di 

Kelurahan Sarangan, analisis bentuk partisipasi masyarakat, analisis tingkat partisipasi 

masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, dan hubungan antara 

faktor-faktor dengan tingkat partisipasi masyarakat pada seluruh tahapan pembangunan. 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berisi mengenai pemaparan temuan didalam penelitian yang telah dilakukan, dan membuat 

rekomendasi yang dapat digunakan oleh pengambil kebijakan pembangunan wilayah 

ataupun dapat dijadikan sebagai tinjauan ilmiah untuk penelitian selanjutnya. 


