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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang–undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 wisata

adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok

orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi,

pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang

dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Menurut Undang-undang Republik

Indonesia No 10 tahun 2009 pariwisata adalah berbagai macam kegiatan

wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan

masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Sektor pariwisata dianggap mampu memberikan dampak positif bagi

pergerakan kegiatan perekonomian masyarakat. Dampak positif yang dapat

dirasakan dari kegiatan pariwisata adalah pergerakan pertumbuhan ekonomi

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terjadi di daerah yang

memiliki potensi wisata. Kegiatan pariwisata membantu menghidupkan

kegiatan perekonomian masyarakat sekitar dengan munculnya usaha-usaha

kecil sampai menengah seperti akomodasi yaitu penginapan, homestay,

restoran, warung makan, kedai makan, toko oleh-oleh, tempat penyewaan

peralatan penunjang kegiatan pariwisata, dan lain-lain. Dalam pengembangan

suatu objek wisata tentu tidak akan pernah terlepas dari peran aktif pemerintah

dan partisipasi masyarakat sekitar objek wisata, setiap pemangku kepetingan

memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Oleh karena itu pemerintah dan

seluruh pemangku kepentingan harus bersama-sama mengelola objek wisata

agar suatu destinasi wisata dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah di objek wisata.

Kabupaten Pringsewu merupakan kabupaten baru hasil dari pemekaran

dari Kabupaten Tanggamus. Kabupaten Pringsewu dibentuk berdasarkan

undang-undang nomor 48 tahun 2008 dan di resmikan pada tanggal 3 April

2009 oleh Mentri Dalam Negeri. Sebagai daerah otonomi baru, Kabupaten

Pringsewu
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sedang giat - giatnya dalam melakukan pembangunan dan pengembangan

daerah, salah satunya adalah pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten

Pringsewu. Pembangunan di Kabupaten Pringsewu dinilai cukup pesat

diberbagai bidang termasuk bidang pariwisata karena Kabupaten Pringsewu

memiliki potensi pariwisata yang tinggi, dengan alamnya yang masih sangat

asri. Di dalam PERDA Kabupaten Pringsewu No 2 Tahun 2012 tentang

RTRW Kabupaten Pringsewu 2011-2031, terdapat salah satu wisata yang

telah ditetapkan sebagai peruntukan kawasan wisata alam yaitu Wisata Telaga

Gupit yang berada di Desa Tegalsari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten

Pringsewu. Wisata ini milik pemerintah Provinsi Lampung namun telah

diberikan hak untuk mengelolanya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten

Pringsewu, oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu pengelolaan wisata ini di

serahkan seluruhnya untuk dikelola oleh masyarakat sekitar dengan

dibentuknya Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Berdasakan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti, wisata

Telaga Gupit memiliki berbagai masalah penurunan jumlah pengunjung

dikarenakan wisata Telaga Gupit beroperasi bergantung pada musim, jika

musim kemarau wisata ini tidak beroperasi karena Telaga Gupit mengalami

kekeringan, dan akan mulai beroperasi kembali disaat musim hujan tiba

mengingat daya tarik utama dari Wisata Telaga Gupit ini adalah wisata air.

Berikut adalah tabel jumlah pengunjung wisata Telaga Gupit pada tahun 2019

dan 2020.

TABEL I.I.

TABEL JUMLAH PENGUNJUNG WISATA TELAGA GUPIT

No Tahun Jumlah Pengunjung
1 2019 5962
2 2020 1057

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabuoaten Pringsewu, 2020

Dilihat dari tabel tersebut terdapat penurunan jumlah pengunjung. Karena

menurunnya jumlah kunjungan tersebut pengelolaan dari pokdarwis atau

pengelola Wisata Telaga Gupit juga mengalami penurunan yang

mengakibatkan pemeliharaan fasilitas-fasilitas yang ada di wisata Telaga
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Gupit menjadi tidak terurus. Selain itu masalah yang dihadapi dalam

pengembangan wisata ini adalah promosi wisata Telaga Gupit yang masih

sangat kurang sehingga menimbulkan kurangnya jumlah kunjungan karena

ketidaktahuan masyarakat akan salah satu wisata alam yang ada di Kabupaten

Pringsewu yaitu wisata Telaga Gupit. Pengembangan pariwisata di suatu

daerah sebaiknya didasarkan dan mengacu kepada strategi perencanaan,

pengembangan, dan pengelolaan yang jelas supaya potensi yang dimiliki oleh

daerah tujuan wisata dapat dimanfaatkan secara optimal. Strategi merupakan

suatu seni dalam penyusunan rencana agar suatu tujuan yang ingin dicapai

dapat tercapai dengan baik dan terlaksana dengan efektif. Suatu strategi yang

mampu menyesuaikan antara kemampuan, sumber daya organisasi dengan

lingkungannya dapat dipastikan mampu untuk mencapai tujuan yang ingin

dicapai.

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Telaga Gupit memiliki potensi wisata alam yang baik karena letaknya

yang strategis dan dapat dengan mudah di akses karena memiliki akses

mobolitas yang mudah, Telaga Gupit ini juga memiliki keindahan alam yang

indah dengan keadaan dan suasana pedesaan yang masih sangat asri. Wisata

Telaga Gupit ini juga telah di tetapkan sebagai Kawasan wisata alam di dalam

RTRW Kabupaten Pringsewu 2011-2031. Dalam pengembangan suatu objek

wisata tidak akan terlepas dari peran pemerintah, stakeholder, Kelompok

Sadar Wisata (Pokdarwis) dan partisipasi masyarakat sekitar dalam

mengembangkan dan mengelola objek wisata agar berjalan dengan baik. Akan

tetapi pengelolaan wisata alam Telaga Gupit ini sangat kurang seiring

berjalannya waktu. Pada awal wisata ini dibuka pada tahun 2017, wisata ini

sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun luar daerah, namun

jumlah pengunjung mengalami penurunan akibat perubahan musim yaitu

musim kemarau yang berkepanjangan yang mengakibatkan air telaga gupit

yang merupakan pemandangan utama di wisata ini mengering.

Oleh karena itu diperlukam strategi yang tepat untuk dapat mengelola dan

mengembangkan kembali wisata alam Telaga Gupit ini. Untuk
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mengembangkan dan mengelola wisata alam Telaga Gupit ini juga diperlukan

partisipasi masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam pengelolaannya agar

wisata ini dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan uraian rumusan masalah

tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan penelitian yaitu :

“ Apakah Strategi untuk pengembangan wisata berbasis masyarakat di

Wisata Telaga Gupit Kabupaten Pringsewu?”

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan

di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi

untuk pengembangan wisata berbasis masyarakat di Wisata Telaga

Gupit Kabupaten Pringsewu. Untuk mencapai tujuan tersebut maka sasaran

yang harus dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi potensi dan masalah dalam pengembangan wisata Telaga

Gupit.

2. Merumuskan strategi yang dapat digunakan untuk pengembangan wisata

Telaga Gupit berbasis masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat pada

berbagai pihak baik seperti:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan maupun landasan bagi

pembelajaran maupun penelitian lainnya dan juga untuk menambah

pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan strategi pengembangan

wilayah dengan memanfaatkan dan memaksimalkan sumber daya lokal.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu dan

pengetahuan bagi masyarakat dalam pentingnya partisipasi masyarakat
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dalam suatu pembangunan atau pengembangan suatu objek wisata, serta

diharapkan agar masyarakat juga sadar akan pentingnya peran aktif

mereka sehingga masyarakat dapat merasakan jika kehadirannya juga

dibutuhkan di dalam suatu pembangunan.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai tambahan Informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan

dalam merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan partisipasi

masyarakat dalam pengembangan objek wisata.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang

lingkup kajian yang berisi penjelasan dan batasan mengenai penelitian yang

dijelaskan pada sub-bab berikut.

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

Dalam penelitian ini peneliti mengambil wilayah penelitian di Destinasi

Wisata Telaga Gupit, Desa Tegalsari, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten

Pringsewu.

Telaga Gupit merupakan tempat wisata dengan telaga sepanjang sekitar

1,5 km dan lebar 100 hingga 300 meter, terletak sekitar 5 km dari pusat

Kecamatan Gadingrejo ke arah Utara. Lokasi wisata Telaga Gupit ini sangat

strategis dan juga memiliki akses yang mudah karena sarana prasarana yang

sudah cukup baik dalam mendukung mobilitas menuju wisata Telaga Gupit ini.

Telaga Gupit secara resmi dibuka pada hari minggu 10 Desember 2017,

wisata ini dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dengan anggota

sekitar 50 orang yang meliputi dua pekon sebagai pengelolanya yaitu Pekon

Mataram dan Pekon Tegalsari. Pokdarwis sengaja dibentuk bertujuan untuk

membantu mengelola taman wisata tersebut secara swadaya, mulai dari

keamanan, parkir, pengelolaan keadaan air telaga dan kebersihan lingkungan,

dan tamannya.

Kawasan wisata yang memiliki areal seluas 13 hektare ini menawarkan

sejuknya panorama alam, dengan telaga yang tampak seperti danau luas
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dengan kedalaman sekitar lima sampai tujuh meter. Telaga ini dikelilingi

perbukitan dan hijaunya pepohonan yang menyejukan serta memanjakan

sepanjang mata memandang. Daya tarik yang ditawarkan di Wisata Telaga

Gupit ini ialah pengunjung dapat menikmati suasana alam dengan mengendarai

perahu rakit bambu atau Speed Boat yang berkapasitas 6 orang untuk

mengelilingi Telaga Gupit, dan juga terdapat spot foto di beberapa titik Telaga

Gupit. Berikut ini adalah gambar wilayah studi pada penelitian ini.
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Sumber : Hasil Analisa, 2020

GAMBAR 1.1
PETA SATELIT WILAYAH STUDI
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Sumber : Hasil Analisa, 2020

GAMBAR 1.2
PETA TEMATIK WILAYAH STUDI
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1.5.2 Ruang Lingkup Substansial

Pada Penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana strategi

pengembangan wisata berbasis masyarakat di Wisata Telaga Gupit Kabupaten

Pringsewu. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada

narasumber dan observasi atau pengamatan langsung ke lokasi penelitian yaitu

Wisata Telaga Gupit Kabupaten Pringsewu. Untuk mengetahui bagaimana

strategi pengembangan wisata, peneliti berfokus pada:

1. Potensi dan masalah dalam pengembangan wisata yang ada di wisata

Telga Gupit, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu.

2. Analisis SWOT yang mencakup kekuatan, kelemahan, peluang dan

ancaman yang di dapatkan setelah melakukan kegiatan penelitian di

wisata Telaga Gupit, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu.

1.5.3 Ruang Lingkup Temporal

Penelitian ini dilakukan sekitar 10 bulan, dimulai dari Oktober 2019

sampai Agustus 2020.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan yaitu deduktif

kualitatif, menurut (Sugiyono, 2010) metode penelitian kualitatif adalah

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana

peneliti merupakan instrument kunci. Penelitian kualitatif bermaksud untuk

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik dengan

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong,

2005).

Berdasarkan pengertian diatas, peneliti memandang bahwa penelitian

kualitatif merupakan pendekatan yang sesuai dengan judul penelitian ini. pada

penelitian ini peneliti ingin mendalami bagaimana strategi pengembangan

wisata berbasis masyarakat dalam pengembangan Wisata Telaga Gupit,
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Kabupaten Pringsewu. Sehingga memungkinkan peneliti untuk mengetahui

lebih dalam tentang strategi pengembangan wisata berbasis masyarakat di

wisata Telaga Gupit.

1.6.2 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data merupakan langkah maupun strategi dalam

pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitiannya. Metode

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi seperti yang

akan dijelaskan di bawah ini.

1. Wawancara

Wawacara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan

ide melalui tanya jawab. Sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam

suatu topik tertentu. Menurut Esterberg dalam sugiyono (2015:72)

wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk

bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga

dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik

tertentu.

Adapun pada penelitian ini, narasumber yang akan diwawancarai yaitu

Instansi Pemerintah, pengelola atau pemangku kepentingan, pelaku usaha,

pengunjung dan masyarakat sekitar agar informasi di dapatkan dari semua

lapisan masyarakat. Wawancara dilakukan sampai semua kriteria

responden telah dipenuhi dan untuk wawancara kepada pelaku usaha dan

masyarakat di sekitar dilakuan dengan cara sensus atau mewawancarai

semua orang yang ada di wisata Telaga Gupit pada saat penelitian

dilakukan, wawancara akan berhenti saat sensus telah dilakukan kepada

seluruh pengunjung di wisata wawancara juga dapat di hentikan ketika

data sudah menjunjukkan titik jenuh atau informasi yang didapatkan

memiliki makna yang sama. Berikut ini adalah karakteristik informan

dalam wawancara penelitian yang dibagi menjadi beberapa bagian,

diantaranya yaitu :



11

TABEL I.II.

KRITERIA RESPONDEN

No Kriteria Narasumber

1
Institusi yang bertanggung jawab, berwenang

dan memahami secara mendalam
pengembangan obyek wisata Telaga Gupit

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata Kabupaten Pringsewu, Bidang

Pengembangan Destinasi Wisata

2 Pemangku Kepentingan yang berperan dalam
pengembangan obyek wisata Telaga Gupit

Pokdarwis Desa Tegalsari dan Desa
Mataram, Tokoh masyarakat.

3 Pelaku Usaha di sekitar Wisata Telaga Gupit Pedagang, Penunggu Tiket, Kebersihan.

4 Pengunjung dan masyarakat umum Pengunjung Wisata, dan Masyarakat Sekitar
Wisata Telaga Gupit

Sumber : Hasil Analisis, 2020

2. Observasi

Observasi menurut (Arikunto, 2006) adalah mengumpulkan data atau

keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha

pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki. Pada

penelitian ini observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara

langsung kondisi Wisata Telaga Gupit Desa Tegalsari, Kecamatan

Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Peneliti mengamati bagaimana kondisi

wisata Telaga Gupit, mengamati pengelolaan wisata Telaga Gupit, dan

juga mengamati bagaimana partisipasi masyarakat lokal dalam melakukan

aktivitas untuk mendukung pengembangan obyek wisata Telaga Gupit ini,

1.6.3 Metode Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstratksikan, serta

mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan

bahan jawaban terhadap permasalahan (Suryana, 2010). Pada penelitian ini

analisis data akan dijelaska dengan penjelasan per sasaran seperti di bawah ini :

Sasaran 1 : Mengidentifikasi potensi dan masalah dalam pengembangan

wisata Telaga Gupit.

Untuk menjawab sasaran pertama dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan analisis Deskriptif kualtatif. Analisis Deskriptif Kualitatif

merupakan sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan
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pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu (Mukhtar,

2013). Melalui metode analisis ini peneliti mencoba untuk menjabarkan potensi

dan masalah yang di hadapi dalam pengembangan wisata Telaga Gupit yang di

dapatkan dari hasil observasi dan wawancara maupun dokumentasi.

Sasaran 2 : Mengetahui Strategi yang tepat untuk digunakan dalam

pengelolaan wisata Telaga Gupit berbasis masyarakat.

Untuk menjawab sasaran kedua dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

analisis SWOT atau matriks TOWS menggunakan data dan informasi yang

telah di dapatkan melalui wawancara kepada instansi dan pemangku

kepentingan masyarakat atau pengelola wisata Telaga Gupit.

Menurut Udaya, dkk dalam (Nur Fadilah, 2017) Analisis SWOT adalah

kekuatan (Strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), ancaman

(threats) yang dihadapi suatu perusahaan atau organisasi. Melalui analisis ini

suatu pemegang kekuasaan dapat menciptakan tujuan sepintas (overview)

secara cepat mengenai situasi stratejik organisasi.

1.6.4 Kebutuhan Data

Pada penelitian ini dibutuhkan beberapa data untuk menjawab semua

sasaran dan pertanyaan analisis. Berikut adalah tabel kebutuhan data yang

dibutuhkan dalam penelitian ini.
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TABEL I.III.

TABEL KEBUTUHAN DATA

Sasaran Kebutuhan Data Jenis Data Teknik Pengumpulan Data

Mengidentifikasi potensi
dan masalah dalam
pengembangan wisata
Telaga Gupit

Potensi dan masalah
wisata Telaga Gupit

Variabel dalam Potensi
menurut Pearce dalam
(Armin, 2010)
1. Kondisi Fisik
2. Atraksi Wisata
3. Aksesibilitas
5. Sarana dan Prasarana
6. Partisipasi Masyarakat

Primer Observasi, Wawancara dan
Dokumentasi

Mengetahui Strategi yang
tepat untuk digunakan
dalam pengelolaan wisata
Telaga Gupit berbasis
masyarakat

Strategi pengelolaan
Wisata Telaga Gupit

Primer Observasi, Wawancara dan
Dokumentasi

Sumber : Hasil Analisis, 2020

1.7 Keaslian Penelitian

Dalam melakukan penelitian “Strategi Pengembangan Objek Wisata

Berbasis Masyarakat di Wisata Telaga Gupit, Kabupaten Pringsewu”, peneliti

melakukan peninjauan terhadap penelitian terdahulu baik berupa jurnal maupun

skripsi yang memilikitema yang sama yaitu membahas mengenai strategi

pengembangan objek wisata. Berikut ini tabel penelitian terdahulu yang

membahas strtategi pengembangan objek wisata di beberapa objek wisata di

Indonesia sebagai pembanding dari penelitian ini.
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TABEL I.IV.
PENELITIAN TERDAHULU

No Nama, Tahun Judul Metode Hasil Perbedaan Variabel

1

Khairunnisa
Afsari
Nurfadilah,
2017 (Skripsi)

Strategi
pengembangan
Pariwisata
Pantai
Pengandaran
(Studi Kasus
Kabupaten
Pangandaran)

Kualitatif

Pantai Pengandaran
memiliki potensi
alam yang menarik,
pantai yang landau
dan aman untuk
aktivitas bermain
air. Strategi yang
digunakan di
pariwisata pantai
Pangandaran
adalah strategi SO
dan WO dimana
strategi ini
melibatkan
masyarakat dalam
pelaksanaannya.
Seperti melakukan
pemeliharaan
lingkungan dan
kebersihan pantai
secara rutin,
memberdayakan
masyarakat,
melakukan
penataan pedagamg
dan warung yang
belum sesuai, dan
mengadakan event-
event budaya dan
pariwisata untuk
mendatangkan
investor.

Lokasi
Penelitian,
Waktu
Penelitian,
dan Variabel
Penelitian

Strategi
pengembangan
pariwisata
Pantai
Pangandaran,
manfaat
pariwisata
dengan
gambaran
strategi
pariwisata
Pantai
Pengandaran
berbasis
masyarakat atau
komunitas.

2 Rizky Alfira,
2014 (Skripsi)

Identifikasi
Potensi dan
Strategi
Pengembangan
Ekowisata
Mangrove Pada
Kawasan Suaka
Margasatwa
Mampie di
Kecamatan
Wonomulyo
Kabupaten
Polewali
Mandar

Kualitatif

Potensi ekowisata
di ekosistem
mangrove sangat
beragam, anmalisis
kesesuaian
menunjukkan
bahwa Kawasan ini
termasuk dalam
kategori sesuai
untuk dijadikan
Kawasan
ekowisata, strategi
pengembangannya
yaitu peningkatan
SDM melalui
sosialisasi terkait
aspek wisata,
pengadaan sarana
prasarana
pendukung

Lokasi
Penelitian,

Waktu
Penelitian,

dan Variabel
Penelitian

Potensi
ekowisata di
ekosistem
mangrove
mampie,
kesesuaian
ekowisata
mangrove,
strategi
pengembangan
ekowisata pada
Kawasan suaka
margasatwa.
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No Nama, Tahun Judul Metode Hasil Perbedaan Variabel

kegiatan wisata dan
kerjasama antar
pemangku
kebijakan.

3
Rindo Bagus
Sa jaya, 2018
(Jurnal)

Strategi
Pengembangan
Pariwisata
Berbasis
Masyarakat di
Desa Kemetul,
Kabupaten
Semarang

Kualitatif

Desa Kementul
memiliki potensi
yang baik didukung
dengan keindahan
alam, aksesibilitas
jalan yang
memadai, air bersih
yang memadai,
sumber daya listrik,
sistem
telekomunikasi,
lahan parker.
Strategi
pengembangan
yang dilakukan
pada pariwisata
Pantai Pangandaran
ini adalah dengan
melakukan promosi
wisata,
mengembangkan
produk unggulan
serta stategi
pengembangan
daya tarik wisata
berkelanjutan..

Lokasi
Penelitian,
Waktu
Penelitian,
dan Variabel
Penelitian

Potensi Wisata
Desa Kementul,
Strategi
Pengembangan
Pariwisata
berbasis
masyarakat.

4

Dwi Bayu
Prasetrya,
Zulqadri
Ansar, 2017
(jurnal)

Pengembangan
Desa Wisata
Berbasis
Community
Based Tourism
pada Kawasan
Danau Ranau
Lumbok
Seminung
Lampung Barat.

Kualitatif

Danau Ranau
memiliki banyak
potensi yang dapat
dikembangkan
strategi dan
pendekatan yang
diterapkan di
Kawasan wisata
Danau Ranau
dengan CBT antara
lain peningkatan
pelayanan, dan
melakukan
penyuluhan kepada
masyarakat sekitar
Kecamatan
Lumbok Seminung,
serta melakukan

Lokasi
Penelitian,
Waktu
Penelitian,
dan Variabel
Penelitian

Kebijakan
pengembangan
desa wisata di
Kecamatan
Lumbok
Seminung,
partisipasi
masyarakat
yang dapat
mendukung
pengembangan
desa wisata
Lumbok
Seminung,
Strategi yang
dapat
diterapkan.
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No Nama, Tahun Judul Metode Hasil Perbedaan Variabel

kerjasama dan
pengawasan
dengan masyarat
sekitar.

5

Nur Rofiah
Halimatussya’
diah, 2020
(skripsi)

Strategi
Pengembangan
Wisata Berbasis
Masyarakat
pada Wisata
Telaga Gupit
Kabupaten
Pringsewu.

Kualitatif -

Lokasi
Penelitian,
Waktu
Penelitian,
dan Variabel
Penelitian

Potensi dan
Masalah Wisata
Telaga Gupit,
Strategi
pengembangan
Wisata Telaga
Gupit Berbasis
masyarakat.

Sumber : Olah Pustaka, 2020

Keaslian penelitian ini berfungsi untuk menunjukkan kebaruan penelitian.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya yaitu, penelitian

ini ingin merumuskan strategi pengembangan wisata berbasis masyarakat karena

wisata ini dikelola oleh kelompok sadar wisata, hal ini bertujuan agar wisata ini

dapat lebih dimanfaatkan secara optimal sehingga hasilnya dapat bermanfaat

untuk semua kalangan masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti melakukan

wawancara mendalam atau Indepth Interview mengenai potensi dan masalah di

wisata Telaga Gupit dari waktu ke waktu, dan juga wawancara tentang apakah

strategi untuk pengembangan wisata berbasis masyarakat di wisata Telaga Gupit

ini.

1.8 Kerangka Berfikir

Berdasarkan pada latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan dan sasaran

yang akan dicapai, secara garis besar kerangka pemikiran dalam penelitian ini

dapat dilihat secara rinci pada Gambar 1.2 di bawah ini.
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Sumber : Hasil Analisis, 2020

GAMBAR 1.3.

KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN

Sasaran

Potensi Pariwisata Kabupaten Pringsewu

PERDA Kabupaten Pringsewu No 2 Tahun

2012 tentang RTRW Kabupaten Pringsewu

2011-2031 bahwa Telaga Gupit sebagai

peruntukan pengembangan pariwisata

Latar Belakang

Telaga Gupit beroperasi secara musiman, karena wisata ini
berdaya tarik utama air, maka saat musim kemarau Telaga ini
tidak beroperasi yang membuat wisata ini tidak terurus oleh

pihak pengelola dan masyarakat. Kurangnya partisipasi
masyarakat dalam pengembangan wisata dan pemeliharaan

fasilitas-fasilias yang ada di wisata Telaga Gupit.
Pengembangan wisata Telaga Gupit memerlukan strategi yang

tepat.

Pemerintah telah

menyediakan fasilitas-

fasilitas untuk mendukung

kegiatan wisata di Telaga

Gupit

Telaga Gupit dikelola

oleh POKDARWIS

Pertanyaan
Penelitian

Bagaimana Strategi yang tepat dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat di Wisata

Telaga Gupit Kabupaten Pringsewu?

mengetahui strategi yang tepat dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat di Wisata Telaga Gupit
Kabupaten Pringsewu

Mengidentifikasi potensi dan masalah
dalam pengembangan wisata Telaga

Gupit.

Potensi dan masalah terkait
pengembangan wisata Telaga

Gupit.

Kesimpulan

Tujuan

Keluaran

Analisis Deskriptif KualitatifMetode

Menentukan Strategi yang tepat yang dapat
digunakan dalam pengembangan wisata

Telaga Gupit berbasis masyarakat

Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis SWOT

Strategi Pengembangan
Wisata Telaga Gupit
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1.9 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian dalam penelitian tugas akhir terdiri dari lima bab.

Bab tersebut terdiri dari pendahuluan, kajian literatur, gambaran umum,

analisis, kesimpulan dan rekomendasi. Secara rinci pembagian setiap bab pada

penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai pendahuluan dalam melakukan

penelitian ini. Pendahuluan berisi latar belakang dilakukannya penelitian,

rumusan masalah, tujuan dan sasaran, manfaat penelitian, ruang lingkup

penelitian, metodologi penelitian, kerangka berpikir dan sistematika penelitian

tugas akhir

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas mengenai kajian-kajian pustaka yang

berkaitan dengan penelitian. Bagian dalam kajian ini akan digunakan sebagai

landasan maupun dasar dalam mengembangkan penelitian yang akan

dilakukan. Tinjauan pustaka meliputi strategi pengembangan wisata berbasis

masyarakat pada wisata Telaga Gupit Kabupaten Pringsewu.

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH

Gambaran umum wilayah studi penelitian menjelaskan tentang gambaran

umum Kabupaten Pringsewu dan gambaran umum mikro Wisata Telaga Gupit.

BAB IV ANALISIS

Bab ini berisi tentang hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian

berdasarkan data-data yang telah diperoleh dengan menggunakan metode-

metode yang telah ditentukan dalam melakukan analisis.
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BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan yang didapat dari hasil analisis

yang telah dilakukan dalam penelitian serta memberikan rekomendasi dari

hasil penelitian tersebut, sehingga dapat digunakan dalam pengembangan ilmu

pengetahuan maupun sebagai penelitian lanjutan.


