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ABSTRAK 
 

Desa Melikan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Wedi, Kabupaten 
Klaten. Desa Melikan memiliki beberapa potensi salah satunya yaitu industri gerabah yang 
menjadi potensi unggulan di Desa Melikan. Desa Melikan saat ini dijuluki sebagai desa wisata 
gerabah karena mayoritas penduduk Desa Melikan memiliki industri rumahan yang berupa 
pengolahan tanah liat menjadi gerabah atau keramik. Hampir setiap rumah di Desa Melikan 
memiliki usaha pengolahan gerabah serta memiliki showroom gerabah yang terletak di depan 
rumah. Hal ini menjadi daya tarik bagi masyarakat yang berasal dari kecamatan lain/wilayah lain 
untuk berkunjung ke Desa Melikan.  

Perkembangan Desa Wisata Gerabah Melikan secara tidak langsung telah merubah 
kondisi sosial dan ekonomi masyarakat karena dengan adanya pengunjung atau wisatawan, 
masyarakat lokal dapat menawarkan jasa yang dapat memfasilitasi wisatawan seperti tour guide, 
penginapan, dan menjual hasil karya gerabah yang telah diproduksi. Penelitian Pengaruh Desa 
Wisata Gerabah Terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Desa Melikan Kecamatan 
Wedi Kabupaten Klaten bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh status desa 
wisata terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Adapun beberapa metode analisis 
yang akan digunakan adalah analisis crosstab dan analisis deskriptif. 

Beberapa proses yang akan dilakukan untuk memperoleh data yang akan digunakan 
guna analisis yaitu dengan menggunakan form kuesioner, form wawancara, dan survei secara 
langsung yang ditujukan kepada masyarakat dan instansi pemerintahan untuk mendapatkan data 
yang akurat sesuai dengan kondisi lapangan yang dapat menggambarkan bagaimana pengaruh 
desa wisata gerabah bagi masyarakat di Desa Melikan sehingga dapat diketahui dampak status 
desa wisata terhadap kehidupan masyarakat lokal. Wawancara dilakukan dengan beberapa 
stakeholder yaitu kepala desa dan pengurus kelompok pengrajin gerabah Desa Melikan. 
Kuesioner ditujukan untuk masyarakat umum untuk mengetahui karakteristik kehidupan ekonomi 
dan sosial masyarakat.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, desa wisata memiliki pengaruh besar 
terhadap kondisi sosial masyarakat karena dengan adanya desa wisata masyarakat memiliki 
beberapa kemajuan yaitu dalam hal pergaulan dan bahasa sehari – hari karena saat ini 
masyarakat sudah mulai mengenal online shop untuk menjajakan hasil produksinya dan 
sebagian sudah menguasai Bahasa Indonesia guna memperlancar komunikasi dengan 
wisatawan. Selain itu, desa wisata menjadikan masyarakat menyadari pentingnya keamanan 
lingkungan sehingga dibentuklah suatu jadwal pos kamling untuk menjaga keamanan desa. 
Pengaruh desa wisata terhadap kondisi ekonomi masyarakat cukup besar karena dengan adanya 
desa wisata muncul beberapa pekerjaan sampingan yang dapat menambah pendapatan 
masyarakat. Setelah dilakukan uji crosstab, dapat disimpulkan bahwa desa wisata berpengaruh 
terhadap kondisi ekonomi masyarakat terutama pada masyarakat yang bekerja dibidang 
gerabah. Disisi lain, desa wisata tidak dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) karena 
pengelolaan desa wisata tidak diambil alih oleh pemerintah dan belum terdapat badan yang 
mengelola desa wisata gerabah. Setelah mengetahui pengaruh desa wisata terhadap kondisi 
sosial dan ekonomi masyarakat diharapkan pemerintah maupun masyarakat sendiri dapat 
mengembangkan potensi desa wisata sehingga dapat memajukan daerah. 
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