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PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang  

Tertuang dalam UU No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan menyebutkan 

definisi pariwisata yaitu berbagai kegiatan wisata yang di dalamnya terdapat 

akomodasi serta layanan yang disediakan pemerintah daerah, swasta dan 

masyarakat. Menurut Sugiama (2011) pariwisata adalah sebuah aktivitas dengan 

penyediaan layanan yang baik yang bertujuan memenuhi kebutuhan perjalanan 

seseorang maupun sekelompok orang. Sedangkan Suwena & Widyatmaja (2010) 

menyebutkan bahwa pariwisata merupakan kegiatan yang didalamnya memiliki 

beberapa hubungan antara komponen satu dengan yang lain seperti ekonomi, 

ekologi, politik, sosial dan budaya. Pariwisata setiap daerah sangat berkaitan 

dengan sumber daya alam dengan dikelola oleh pemerintah atau masyarakat lokal. 

Sektor kepariwisataan adalah sektor ekonomi yang paling menonjol serta 

memiliki kekuatan untuk menangani kemiskinan di dunia (Liburd et al., 2012). 

Bahkan sektor pariwisata berkontribusi sebesar 9,5%  pada Produk Domestik Bruto 

(PDB) global (Brahmanto, 2017). Oleh karena itu, dalam pembangunan suatu 

negara sektor pariwisata bisa dikatakan memiliki peranan sangat penting dan juga 

sektor pariwisata memberikan kontribusi lebih pada pendapatan daerah.   

Provinsi Lampung dapat dikatakan provinsi yang memiliki kekayaan berupa 

potensi wisata yaitu wisata alam, wisata budaya dan juga wisata historis yang 

tersebar di setiap kabupaten atau kota. Salah satunya potensi wisata alam yang 

terdapat di kabupaten Tanggamus. Kabupaten Tanggamus memiliki 32 wisata alam 

air terjun yang memiliki keindahan dengan ciri khas daya tarik wisata yang 

beragam. Faktor dalam menentukan motivasi wisatawan untuk berwisata terletak 

pada keunggulan dan kualitas daya tarik. Kualitas daya tarik dan keunggulan wisata 

merupakan alasan yang mendukung pengunjung untuk berkunjung ke tempat wisata 

serta pertimbangan mengapa seseorang memilih suatu destinasi (Brahmanto, 2017). 

Hal tersebut merupakan faktor yang sangat menentukan kepuasan wisatawan dan 

keberlanjutan objek wisata terkait dimensi bisnis. Maka dari itu, kunci dari 
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keberlanjutan suatu objek wisata alam terletak pada sejauh mana kemampuan tata 

kelola pengembangan objek wisata.   

Pengembangan objek wisata merupakan tanggung jawab bagi stakeholder 

seperti pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Pengembangan pariwisata yang 

ada di Indonesia lebih dominan diberikan oleh negara, sedangkan masyarakat lebih 

cenderung pasif (Damanik 2009). Peran masyarakat dalam pengembangan dengan 

membuat seluruh anggota masyarakat merasakan tanggung jawab dan 

meningkatkan kesadaran untuk berkontribusi dalam partisipasi mengenai 

pariwisata menurut Mahdy (2008) dalam (Andi Ibrahim, 2018). Dimana 

masyarakat semakin dituntut peran sertanya di dalam skema pengembangan objek 

wisata karena salah satu unsur utama yang ada di dalam pengembangan. (OKTAMI 

DEWI A. A., 2013) 

Dengan adanya pengembangan objek wisata maka akan mendorong ikut 

tumbuhnya desa-desa wisata yang banyak berkontribusi terhadap berbagai 

komponen masyarakat maupun pemerintah. Pengembangan desa wisata adalah 

pengembangan yang memperkenalkan potensi yang ada di suatu desa. Dimana jika 

suatu desa wisata berkembang akan berdampak terhadap peningkatan ekonomi 

yang akan mempengaruhi angka kemiskinan dan mementingkan kesejahteraan 

masyarakat sebagaimana tertuang pada UU No.10 Tahun 2009. 

Pengembangan desa wisata ini sangat berkaitan dengan jenis pariwisata 

Community Based Tourism (CBT) atau bisa disebut pariwisata berbasis masyarakat. 

Menurut Suansri (2003) mendefinisikan CBT sebagai pariwisata yang 

mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya. Jenis pariwisata 

ini didalamnya melibatkan partisipasi masyarakat sebagai unsur utama (Suganda, 

2018). Dalam konsep CBT partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan 

masyarakat dalam pengembangan objek wisata melalui pikiran atau tenaga. 

Keberlanjutan objek wisata dalam pengembangan objek wisata didukung dengan 

adanya partisipasi masyarakat. (Adikampana, 2017). Partisipasi masyarakat yang 

kuat akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pendapatan ekonomi dan berkurangnya angka kemiskinan.  

Berdasarkan dugaan awal kriteria dari konsep Community Based Tourism 

(CBT) terdapat di salah satu pengembangan objek wisata Kabupaten Tanggamus. 



3 
 

 
 

Kabupaten Tanggamus menurut RTRW Kabupaten Tanggamus tahun 2011 - 2031 

ditetapkan bahwa ada tiga kawasan peruntukan pariwisata yaitu kawasan 

peruntukan wisata alam, kawasan peruntukan wisata budaya dan kawasan 

peruntukan wisata buatan. Dari beberapa potensi wisata yang terdapat di Kabupaten 

Tanggamus dalam penelitian ini akan membahas kawasan peruntukan wisata alam 

menurut RTRW Kabupaten Tanggamus tahun 2011 – 2031 salah satunya wisata 

alam yang terletak di Pekon Kampung baru, pekon itu sendiri merupakan kata lain 

dari desa. Wisata alam yang terdapat di Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota 

agung Timur, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung yaitu objek wisata Air 

Terjun Way Lalaan.  

Objek wisata Air Terjun Way Lalaan sudah ada dan dikenal sejak tahun 1937 

pada zaman pemerintahan Belanda sampai saat ini. Letak Air Terjun Way Lalaan 

berada di kaki gunung Tanggamus yang didalamnya terdapat air terjun dengan 

ketinggian 11m dan tanaman pohon durian yang bisa dijadikan suatu objek 

agrowisata. Maka dari itu, faktor bagi masyarakat sekitar dan wisatawan luar kota 

yang datang ke Kabupaten Tanggamus untuk berkunjung ke objek wisata Air 

Terjun Way Lalaan dilihat dari adanya potensi yang dimiliki. Salah satu alasan 

dipilihnya lokasi Air Terjun Way Lalaan sebagai tempat penelitian ialah dari 

pengamatan peneliti saat observasi awal lokasi objek wisata Air Terjun Way Lalaan 

sangat mudah di akses yaitu berada di jalan lintas barat sumatera yang sangat 

strategis. Sejauh pengamatan hasil observasi awal di lokasi Air Terjun Way Lalaan 

juga sudah terdapat beberapa infrastruktur pendukung pariwisata seperti shelter, 

warung makan, tempat spot foto, serta rumah pohon. 

Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti, objek wisata Air Terjun Way 

Lalaan memiliki bibit konsep CBT. Jenis pariwisata CBT ini sangat mementingkan 

partisipasi masyarakat sebagai unsur utama, tetapi dari hasil observasi awal 

masyarakat terlihat hanya terlibat dalam kegiatan berdagang dan menjaga lahan 

parkir. Hal tersebut, merupakan salah satu alasan mengapa dilakukan penelitian 

pada lokasi objek wisata Air Terjun Way Lalaan untuk melihat sejauh mana 

masyarakat sekitar objek wisata terlibat dalam pengembangan objek wisata.    
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1.2 Rumusan Masalah  

Dari pembahasan yang telah dijelaskan di latar belakang, dapat dikatakan 

partisipasi masyarakat sangat berperan penting untuk mendukung pengembangan 

pariwisata, terutama dalam mengelola pengembangan objek wisata sesuai dengan 

kebutuhan dan keuntungan warga sekitar. Mengingat pentingnya partisipasi 

masyarakat maka penting untuk mengetahui sejauh mana masyarakat terlibat dalam 

pengembangan objek wisata. Dari hasil observasi awal penulis di lokasi studi, 

masyarakat terlihat ikut beraktivitas di dalam kegiatan berdagang dan menjaga 

lahan parkir. Hal ini yang mendorong keingintahuan penulis untuk mengetahui 

sejauh mana partisipasi masyarakat sekitar objek wisata Air Terjun Way Lalaan 

dalam kegiatan pengembangan objek wisata. Didukung dengan hasil observasi 

awal, bahwa objek wisata Air Terjun Way Lalaan terdapat bibit konsep CBT yaitu 

partisipasi masyarakat sebagai unsur utama. Jika dilihat sekilas masyarakat di 

sekitar lokasi objek wisata Air Terjun Way Lalaan memiliki pengaruh yang besar 

terhadap menjaga keberlanjutan dan keberadaan objek wisata.  

Oleh sebab itu, maka diperlukan penelitian mengenai partisipasi masyarakat 

dalam pengembangan objek wisata untuk mengidentifikasi bentuk serta tingkatan 

partisipasi masyarakat sehingga dapat mengukur sejauh mana keterlibatan 

masyarakat sekitar objek wisata dalam pengembangan objek wisata. Untuk 

mengetahui hal tersebut, maka muncul pertanyaan penelitian “Bagaimana 

partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata Air Terjun Way 

Lalaan di Pekon Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten 

Tanggamus?”  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dengan 

melihat bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat dan 

proses partisipasi masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata di Air Terjun 

Way Lalaan Kabupaten Tanggamus. Sehingga dapat diketahui sejauh mana 

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Air Terjun Way Lalaan. 

Selain itu, penelitian ini menjadi lebih penting dilakukan karena belum ada 

penelitian serupa terkait partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata 

Air Terjun Way Lalaan di Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, 

Kabupaten Tanggamus. 
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1.3 Tujuan dan Sasaran  

1.3.1 Tujuan  

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah penelitian 

diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi partisipasi 

masyarakat dalam pengembangan objek wisata Air Terjun Way Lalaan di 

Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus. 

 

1.3.2 Sasaran  

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini memiliki beberapa sasaran 

sebagai berikut:  

1. Mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan 

objek wisata Air Terjun Way Lalaan di Pekon Kampung Baru, 

Kecamatan Kota Agung Timur,Kabupaten Tanggamus. 

2. Mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan 

objek wisata Air Terjun Way Lalaan di Pekon Kampung Baru, 

Kecamatan Kota Agung Timur,Kabupaten Tanggamus. 

3. Mengidentifikasi proses partisipasi masyarakat terhadap pengembangan 

objek wisata Air Terjun Way Lalaan di Pekon Kampung Baru, 

Kecamatan Kota Agung Timur,Kabupaten Tanggamus. 

 

1.4 Manfaat penelitian  

 Berikut ini merupakan manfaat dari penelitian yang dilakukan yang ditinjau 

dari manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis: 

1.4.1 Manfaat Teoritis  

1. Mengimplementasikan teori Tosun (2006) dalam (Nugraha & Suryasih, 

2018) mengenai tingkat partisipasi masyarakat di  Pekon Kampung baru. 

2. Mengimplementasikan teori Gleently Teesen (2016) mengenai bentuk 

partisipasi masyarakat di  Pekon Kampung baru. 

3. Mengimplementasikan teori Purba (2005) dalam (Fitria, 2012) mengenai 

proses partisipasi masyarakat di Pekon Kampung baru. 
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1.4.2 Manfaat Praktis  

1. Penelitian ini bisa dijadikan rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten 

Tanggamus agar pengembangan objek wisata lebih partisipatif dan 

memberdayakan masyarakat di sekitar objek wisata yang lebih baik.  

2. Penelitian ini memberikan informasi kepada masyarakat Pekon 

Kampung baru dalam upaya kerjasama untuk ikut andil dalam kontribusi 

lapangan pekerjaan yang menggantungkan sumber pendapatan dari 

pariwisata serta kontribusi dalam memberikan saran yang sesuai dengan 

keadaan dan kebutuhan masyarakat sekitar 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian  

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah  

Ruang lingkup wilayah pada penelitian ini adalah Pekon Kampung baru, Kecamatan Kota agung Timur, Kabupaten Tanggamus.  

 

 

 

 

 

 

Sumber : Pengolahan data melalui ArcGis, 2021 
Gambar 1. 1 Peta Lokasi Studi  

Keterangan: 

(a) Peta Provinsi Lampung  (c) Peta Kecamatan Kota Agung Timur  

(b) Peta Kabupaten Tanggamus  (d) Peta Pekon Kampung Baru (Lokasi Studi) 
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Berikut adalah peta lokasi dimana penelitian ini dilakukan, penelitian ini dilakukan di Pekon Kampung Baru. Pekon kampung baru 

merupakan desa dimana lokasi dari objek wisata Air Terjun Way Lalaan. 

 
Sumber : Pengolahan data melalui ArcGis, 2021 

 

Gambar 1. 2 Peta Lokasi Studi
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1.5.2 Ruang Lingkup Materi  

Ruang lingkup materi dari penelitian ini adalah mengidentifikasi partisipasi 

masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata di Air Terjun Way Lalaan 

Kabupaten Tanggamus untuk melihat bentuk, tingkat dan proses partisipasi 

masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata di Air Terjun Way Lalaan 

Kabupaten Tanggamus. Berikut batas substansi dari penelitian ini: 

1. Sasaran 1: Tingkat Partisipasi Masyarakat 

Makna partisipasi yaitu kegiatan melibatkan seorang atau 

sekelompok orang dalam suatu tindakan bertujuan mendapatkan 

manfaat. Partisipasi masyarakat yang akan dibahas adalah tingkatan 

partisipasi masyarakat dari Tosun (2006) dalam (Nugraha & 

Suryasih, 2018). Dimana teori ini digunakan untuk mengetahui 

tingkatan dan sejauh mana masyarakat sekitar destinasi wisata 

dilibatkan dalam pengembangan destinasi wisata di Air Terjun Way 

Lalaan Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan teori tersebut, terdapat 

tiga tingkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan 

pariwisata yaitu:  

a. Partisipasi Spontan (Spontaneous participation) 

• Partisipasi yang bersifat dari bawah ke atas  (bottom up)  

• Berpartisipasi secara langsung dan aktif   

• Berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan 

• Bersifat asli dan mandiri  

b. Partisipasi Dorongan (Induced participation) 

• Partisipasi yang bersifat dari atas ke bawah (top down)  

• Partisipasi yang bersifat pasif dan formal  

• Berpartisipasi secara tidak langsung dan manipulatif 

(cenderung tidak ada partisipasi)  

• Berpartisipasi dalam proses implementasi dan 

pembagian manfaat  

c. Partisipasi paksaan (Coercive participation) 

• Partisipasi koersif tidak ada partisipasi 
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• Partisipasi bersifat dari atas ke bawah (top down) dan 

cenderung pasif  

• Partisipasi yang umumnya bersifat tidak langsung dan 

formal  

• Berpartisipasi dalam implementasi namun masyarakat 

tidak selalu berbagi manfaat 

• Cenderung tidak berpartisipasi 

2. Sasaran 2: Bentuk Partisipasi Masyarakat   

Sasaran ini membahas mengenai bentuk partisipasi masyarakat yang 

hanya membahas pada teori Gleently Teesen (2016) dalam (Teseen, 

2016) Teori ini dipilih karena sangat relevan untuk digunakan dan 

menjadi tolak ukur untuk melihat bentuk partisipasi masyarakat di 

Pekon Kampung Baru. Berdasarkan teori tersebut terdapat bentuk 

partisipasi yaitu : 

a. Partisipasi uang atau benda 

Partisipasi uang atau benda adalah bentuk partisipasi nyata yang 

diberikan masyarakat berupa materi untuk mendukung program 

pembangunan.  

b. Partisipasi pikiran atau ide  

Partisipasi pikiran atau ide adalah bentuk partisipasi berupa buah 

pikiran berupa saran ataupun ide-ide yang disampaikan dalam 

musyawarah dengan harapan bisa membantu dalam upaya 

pencapaian dan perbaikan program-program pembangunan 

c. Partisipasi tenaga atau gotong royong 

Partisipasi tenaga atau gotong royong adalah bentuk partisipasi 

berupa pengerahan tenaga dari masyarakat tanpa imbalan untuk 

kepentingan bersama. 

3. Sasaran 3: Proses Partisipasi Masyarakat 

Sasaran ini membahas mengenai proses partisipasi masyarakat 

seperti yang diketahui bahwa proses sama dengan tahapan. Sasaran 

ini hanya membahas proses partisipasi masyarakat dengan acuan 

teori menurut Purba (2005) dalam (Fitria, 2012). Teori ini sangat 
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sesuai digunakan dalam pengembangan pariwisata serta tahapan 

yang ada dalam sebuah proses perencanaan. Berikut proses yang 

dikemukakan Purba (2005) dalam  sebagai berikut: 

a. Partisipasi dalam tahap perencanaan  

Tahap perencanaan adalah tahap dimana masyarakat ikut hadir 

dalam pembuatan keputusan dalam penyusunan rencana 

kegiatan pembangunan. 

b. Partisipasi dalam tahap pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan adalah tahap dimana masyarakat ikut hadir 

dalam kegiatan pembangunan serta menyalurkan ilmu yang 

didapat ke sesame masyarakat. 

c. Partisipasi dalam tahap pemanfaatan  

Tahap pemanfaatan adalah tahap dimana masyarakat merasakan 

keuntungan dan peningkatan ekonomi dari adanya kegiatan 

pembangunan. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan deduktif. 

Dimana menurut W.J.S Poerwadarminta (2006) penelitian deduktif 

merupakan penarikan kesimpulan dengan temuan yang khusus dari 

keadaan-keadaan yang umum.  

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu kualitatif 

deskriptif. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menjawab tiga 

sasaran yaitu mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat, bentuk 

partisipasi masyarakat dan proses partisipasi masyarakat dalam 

pengembangan objek wisata Air Terjun Way Lalaan di Pekon Kampung 

Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus.  

Menurut Husaini (2011) penelitian yang memakai kualitatif 

merupakan penelitian yang menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi di 

dalam interaksi antara manusia di beberapa kondisi. Teknik pengumpulan 
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data yang digunakan dalam metode kualitatif yaitu triangulasi atau 

gabungan data. Sedangkan untuk pengambilan sampel data dilakukan 

secara purposive dan snowball. Dimana purposive adalah teknik 

pengambilan sampel untuk menentukan kriteria informan sedangkan 

snowball adalah suatu cara pengambilan sampel dalam suatu populasi 

dengan cara bergilir. (Nurdiani, 2014) 

 

1.6.2 Unit Analisis dan Unit Amatan 

1.6.2.1 Unit Analisis 

Unit analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah masyarakat, 

pengelola dan pokdarwis. Dimana masyarakat yang akan terlibat ialah 

masyarakat yang berada atau tinggal di sekitaran objek wisata yaitu masyarakat 

Pekon Kampung baru, Kecamatan Kota agung Timur, Kabupaten Tanggamus. 

Serta pengelola objek wisata yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus. 

Selanjutnya pokdarwis objek wisata Air Terjun Way Lalaan juga terlibat. Hal 

tersebut dikarenakan penelitian lebih berfokus dalam keterkaitan antara 

masyarakat dan pengelola objek wisata Air Terjun Way Lalaan dengan 

bertujuan mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek 

wisata Air Terjun Way Lalaan di Kabupaten Tanggamus. 

1.6.2.2 Unit Amatan 

Unit amatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu Air Terjun Way 

Lalaan yang terletak di Pekon Kampung baru, Kecamatan Kota agung Timur, 

Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Pemilihan objek wisata Air Terjun 

Way Lalaan sebagai objek penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi 

partisipasi masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata di Air Terjun Way 

Lalaan Kabupaten Tanggamus. Peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian ini 

dikarenakan berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, masyarakat 

terlihat hanya terlibat dalam berjualan dan menjaga lahan parkir di sekitar objek 

wisata. Sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana partisipasi 

masyarakat sekitar objek wisata dilibatkan oleh pengembangan objek wisata. 

Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk, tingkat dan proses partisipasi masyarakat. 

Masyarakat yang berada di sekitar lokasi objek wisata memiliki potensi dalam 
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menjaga keberlanjutan suatu objek wisata. Menurut (Meray et al., 2016) 

masyarakat yang aktif dilibatkan dapat memberikan dampak yang baik terhadap 

khalayak ramai seperti pemerintah, swasta maupun masyarakat itu sendiri.  

 

1.6.3 Definisi Operasional  

 Berikut merupakan tabel definisi operasional yang terdapat pada penelitian 

ini:  

Tabel I. 1 Definisi Operasional Dari Berbagai Sumber 

No. Istilah  Definisi Operasional  

1.  Tingkat Partisipasi Masyarakat  Tingkat Partisipasi Masyarakat 

merupakan gambaran perilaku 

masyarakat terhadap kegiatan 

yang melibatkan partisipasi 

masyarakat   

2.  Bentuk Partisipasi Masyarakat  Bentuk Partisipasi Masyarakat 

merupakan suatu perwujudan 

kegiatan dari masyarakat 

terhadap kegiatan yang 

melibatkan partisipasi 

masyarakat   

3.  Proses Partisipasi Masyarakat  Proses Partisipasi Masyarakat 

merupakan tahap keterlibatan 

masyarakat dalam 

keberlangsungan kegiatan 

yang melibatkan partisipasi 

masyarakat   

Sumber: Hasil Analisis Peneliti Yang diolah dari berbagai sumber ,2020 

 

1.6.4 Operasionalisasi Penelitian  

 Operasionalisasi penelitian adalah rangkaian untuk mendetailkan sasaran 

dari penelitian sehingga diperoleh indikator dan tolak ukur yang menjadi acuan 

dalam penelitian. Operasionalisasi penelitian dirumuskan berdasarkan sintesa 

literatur yang ada. Selanjutnya dipilih beberapa variabel yang akan digunakan 

dalam penelitian. Variabel yang digunakan akan dijadikan acuan untuk menyusun 

pertanyaan dan kebutuhan data lainnya seperti form wawancara maupun form 

observasi. Berdasarkan sasaran yang ada, berikut tiga operasional penelitian dalam 

penelitian ini termasuk acuan dan indikator sebagai berikut:  
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a. Sasaran 1 Tingkat Partisipasi Masyarakat 

Sasaran pertama menganalisis letak suatu tingkatan kekuasaan masyarakat di 

Pekon Kampung Baru. Hal tersebut dapat dilihat dari ketiga tingkatan partisipasi 

menurut Tosun (2006) dalam (Nugraha & Suryasih, 2018) yaitu: Partisipasi 

Spontan (Spontaneous participation), Partisipasi Dorongan (Induced 

participation), Partisipasi Paksaan (Coercive participation). Dari adanya sasaran 

ini, dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat dapat diberikan oleh pemerintah 

kepada masyarakat. Oleh karena itu, sasaran pertama diperlukan untuk mengetahui 

letak atau tingkatan mana masyarakat yang ada di sekitar objek wisata ikut hadir 

dan aktif dalam pengembangan objek wisata Air Terjun Way Lalaan di Pekon 

Kampung Baru.  

Tabel I. 2 Operasionalisasi Sasaran 1 (Tingkat Partisipasi Masyarakat menurut Tosun, 2006 

dalam (Nugraha & Suryasih, 2018)) 

No. Variabel  Indikator  Tolak Ukur  

1. 
Spontaneous participation 

(Partisipasi Spontan) 
 

Adanya partisipasi yang 

dilakukan masyarakat secara 

spontan 

Masyarakat hadir dan aktif dalam 

pertemuan dengan kesadaran sebagai 

masyarakat setempat tanpa dorongan dari 

siapapun. 

2. 
Induced participation 

(Partisipasi Dorongan) 

Adanya partisipasi masyarakat 

karena adanya dorongan dari 

pemerintah 

Masyarakat lebih bersifat pasif, masyarakat 

menghadiri rapat tapi tidak memberikan 

saran atau kritik serta mengambil 

keputusan, melainkan hanya berpartisipasi 

dalam implementasi dan menerima 

keputusan dalam pembagian manfaat dari 

suatu kegiatan.  

3. 
Coercive participation 

(Partisipasi Paksaan) 
 

Tidak adanya kehadiran 

masyarakat. 

Masyarakat lebih bersifat pasif, masyarakat 

tidak menghadiri rapat atau mengambil 

keputusan, melainkan hanya berpartisipasi 

dalam implementasi dan tidak selalu 

berbagi manfaat dari suatu kegiatan.  

Sumber : Hasil pengolahan dari berbagai sumber, 2020 

b. Sasaran 2  

Sasaran kedua menggunakan teori bentuk partisipasi menurut Glently 

Teseen (2016). Berdasarkan teori tersebut bentuk partisipasi masyarakat terdapat 

tiga bentuk yaitu partisipasi uang atau benda, partisipasi pikiran atau ide dan 

partisipasi tenaga atau gotong royong. Analisis ini digunakan untuk mengetahui 

bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata. 
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Tabel I. 3 Operasionalisasi Sasaran 2 (Bentuk Partisipasi Masyarakat menurut Glently 

Teseen, 2016) 

No. Variabel  Indikator  Tolak Ukur  

1.  Partisipasi uang atau 

benda  

Membantu berupa 

materi   

Masyarakat memberikan 

bantuan dana terhadap 

kegiatan pengembangan 

objek wisata 

2. Partisipasi pikiran atau 

ide  

Adanya masukan atau 

inisiasi  

Masyarakat memiliki 

inisiatif dalam 

mempromosikan objek 

wisata  

3.  Partisipasi tenaga atau 

gotong royong  

Adanya bantuan 

berupa tenaga  

Masyarakat ikut 

memberikan bantuan 

tenaga berupa gotong 

royong dalam kegiatan 

pengembangan wisata 

Air Terjun Way Lalaan 

Sumbe: Hasil pengolahan dari berbagai sumber, 2020 

c. Sasaran 3  

Sasaran ketiga menggunakan teori proses partisipasi masyarakat menurut 

Purba (2005). Berdasarkan teori tersebut partisipasi masyarakat dapat dilihat 

melalui 3 proses yaitu dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap 

pemanfaatan. 

Tabel I. 4 Operasionalisasi Sasaran 3 (Proses Partisipasi Masyarakat menurut Purba (2005) 

dalam (Fitria, 2012)) 

No. Variabel  Indikator  Tolak Ukur  

1.  Partisipasi dalam tahap 

perencanaan  

Adanya kehadiran masyarakat 

dalam kegiatan pengembangan 

wisata  

Masyarakat ikut hadir 

serta memberikan 

pendapat dalam kegiatan 

pengembangan wisata.  

Adanya kemauan masyarakat 

dalam berpendapat  

Masyarakat aktif dalam 

menyampaikan pendapat 

2. Partisipasi dalam tahap 

pelaksanaan  

Adanya kehadiran masyarakat 

dalam kegiatan pengembangan 

wisata  

Masyarakat ikut hadir 

dalam kegiatan 

pengembangan wisata 

Air Terjun Way Lalaan.  

Adanya perkembangan ilmu 

yang diberikan 15ctual 

masyarakat 

Masyarakat memberikan 

ilmu yang didapat dari 

pelatihan yang diadakan 

pengelola objek wisata 

untuk masyarakat yang 

belum ikut pelatihan.  
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No. Variabel  Indikator  Tolak Ukur  

3.  Partisipasi dalam tahap 

pemanfaatan 

Adanya perubahan ekonomi  Masyarakat merasakan 

adanya peningkatan 

ekonomi dengan adanya 

pengembangan objek 

wisata Air Terjun Way 

Lalaan  

Adanya keuntungan secara 

pribadi  

Masyarakat merasakan 

adanya keuntungan 

secara pribadi dengan 

adanya pengembangan 

objek wisata Air Terjun 

Way Lalaan 

Sumber: Hasil pengolahan dari berbagai sumber, 2020 

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data 

1.6.5.1 Jenis Data 

a. Data Primer  

Jenis data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder. Data primer 

merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber asli. Data 

tersebut didapatkan dari narasumber atau responden objek penelitian 

sehingga data tersebut dapat membantu dalam analisis yang akan dilakukan. 

Berikut cara pengumpulan data primer:  

a) Wawancara  

Wawancara adalah rangkaian tanya jawab yang dilakukan oleh dua 

orang ataupun lebih dengan topik tertentu. Menurut Sugiyono (2015) 

wawancara adalah diskusi untuk saling menukar informasi yang 

dilakukan antara dua orang. Wawancara dilakukan untuk memperoleh 

informasi berasal dari informan baik secara langsung atau tidak 

langsung. Tujuan dari wawancara yaitu memperoleh data yang 

digunakan dalam penelitian untuk menyelesaikan masalah. (Lexy J 

Moleong (1991)  

 Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui data yang didapatkan 

dalam sasaran yakni mengidentifikasi tingkat, bentuk dan proses 

partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata Air Terjun 

Way Lalaan di Pekon Kampung Baru. Informan yang akan di 

wawancara adalah instansi pemerintah yaitu Dinas Pariwisata sebagai 

pengelola objek wisata air terjun way lalaan, pengelola pihak ketiga, 
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pokdarwis objek wisata dan masyarakat lokal di Pekon Kampung Baru, 

Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus.  

 Wawancara dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dan 

tidak langsung. Secara langsung dilakukan saat pengambilan data 

dengan mengunjungi lokasi penelitian yaitu di Pekon Kampung Baru, 

sedangkan secara tidak langsung dilakukan melalui telepon atas 

rekomendasi dari informan yang diwawancarai secara langsung. Hal 

tersebut dikarenakan terkendalanya program kesehatan yang ketat.  

b) Observasi Lapangan  

Observasi Lapangan adalah kegiatan pengumpulan informasi berupa 

data lapangan yang didapatkan dengan cara melihat dan menilai objek 

tempat penelitian. Data observasi yang diperoleh dapat dikatakan suatu 

data yang nyata. Dimana objek yang akan diamati adalah lokasi objek 

wisata serta kegiatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan 

objek wisata Air Terjun Way Lalaan di Pekon Kampung Baru. 

 

b. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan suatu jenis data yang didapatkan berasal 

dari orang yang telah melakukan penelitian sebelumnya dengan 

sumber-sumber yang tertera (Hasan, 2002). Data sekunder yang 

dibutuhkan ialah data dari instansi terkait, kebijakan peraturan daerah 

atau perundang-undangan dan hasil penelitian terdahulu sebagai acuan 

pengerjaan penelitian. 

1.6.5.2 Kebutuhan Data  

 Dalam menyelesaikan suatu penelitian sangat membutuhkan beberapa data 

yang mendukung untuk berjalannya suatu penelitian serta membantu dalam 

mengambil keputusan dalam menganalisis. Berikut tabel kebutuhan data dari 

penelitian ini.
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Tabel I. 5 Tabel Kebutuhan Data 

No Sasaran Variabel Data Sub-Data Sifat Data Jenis Data Sumber 

1. Sasaran 1 (Tingkat 

Partisipasi Masyarakat) 

Partisipasi Spontan Kegiatan pengembangan 

objek wisata yang 

melibatkan partisipasi 

masyarakat 

Dokumentasi / 

Daftar Kegiatan 

Kualitatif Primer Pengelola 

Objek Wisata Partisipasi Dorongan 

Partisipasi Paksaan 

2. Sasaran 2 (Bentuk 

Partisipasi Masyarakat) 

Partisipasi uang dan 

benda 

Data bantuan dari 

masyarakat 

Daftar bantuan 

berupa bentuk 

materi (uang atau 

harta benda) 

Kualitatif Primer Pengelola 

Objek Wisata 

Partisipasi pikiran atau 

ide 

Kegiatan pengembangan 

objek wisata yang 

melibatkan partisipasi 

masyarakat 

Dokumentasi Kualitatif Primer Pengelola 

Objek Wisata 

Partisipasi tenaga atau 

gotong royong 

3. Sasaran 3 (Proses 

Partisipasi Masyarakat) 

Partisipasi dalam tahap 

perencanaan 

Rencana pengembangan 

objek wisata 

Dokumen Rencana Kualitatif Skunder Pengelola 

Objek Wisata 

Kegiatan pengembangan 

objek wisata yang 

melibatkan partisipasi 

masyarakat 

Dokumentasi / 

Daftar Kegiatan 

Kualitatif Primer Pengelola 

Objek Wisata 

Partisipasi dalam tahap 

pelaksanaan 

Data pelatihan 

pengembangan objek 

wisata 

Daftar pelatihan 

yang telah 

dilaksanakan 

Kualitatif Primer Pengelola 

Objek Wisata 

Partisipasi dalam tahap 

pemanfaatan 

Data terkait perubahan 

ekonomi 

Data penghasilan 

masyarakat 5 tahun 

terakhir 

Kualitatif Sekunder Kantor Desa 

4.  Data Skunder 

Pendukung Analisis 

 
Peraturan Daerah 

(PERDA) tentang 

Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten 

Tanggamus Nomor 12 

Tahun 2013 tentang 

Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah 

Kebijakan atau 

Peraturan 

Kualitatif Sekunder Bappeda 

Kabupaten 

Tanggamus 
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No Sasaran Variabel Data Sub-Data Sifat Data Jenis Data Sumber 

Kabupaten Tanggamus 

Tahun 2013-2018 

Dokumen RTRW 

Kabupaten Tanggamus 

terbaru 

Kebijakan atau 

Peraturan 

Kualitatif Sekunder Bappeda 

Kabupaten 

Tanggamus 

Data terkait Kecamatan 

Kota Agung Timur 

Data jumlah 

penduduk dan 

pekerjaan 

Kuantitatif Sekunder BPS Kab. 

Tanggamus/ 

Kantor Camat 

Data terkait desa 

Kampung Baru 

Data jumlah 

penduduk dan 

pekerjaan 

Kuantitatif Sekunder Kantor Desa 

Kebijakan atau 

peraturan desa 

Kualitatif Sekunder Kantor Desa 

Data terkait 

pengembangan objek 

wisata Air Terjun Way 

Lalaan 

Gambaran Umum 

pengembangan 

objek wisata Air 

Terjun Way Lalaan 

Kualitatif Sekunder Dinas 

Pariwisata 

Kabupaten 

Tanggamus 
Sumber : Hasil Analisis Peneliti,2020
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1.6.6 Teknik Sampling Data  

 Teknik sampling data menggunakan landasan postpositivisme. 

Postpositivisme adalah landasan pemikiran yang lebih mempercayai proses 

pembuktian pada temuan hasil observasi (Umanailo, 2019). Dalam pengambilan 

sampel dilakukan secara purposive sampling dan snowball. Purposive adalah teknik 

pengambilan sampel untuk menentukan kriteria informan sedangkan snowball 

adalah cara untuk mengetahui, memilih dan mengambil sampel dalam suatu 

perkumpulan dengan merekomendasikan informan selanjutnya. Berikut tabel 

kriteria informan berdasarkan Purposive Sampling: 

Tabel I. 6 Kriteria Informan Berdasarkan Purposive Sampling 

No.  Katagori Informan  Kriteria  

1.  Masyarakat lokal  Masyarakat lokal yang tinggal di Pekon 

Kampung Baru yang memiliki 

pekerjaan dan mengetahui program 

yang bekaitan dengan pengembangan 

objek wisata Air Terjun Way Lalaan  

2. Pokdarwis Sekumpulan sadar wisata yang aktif 

dalam tugasnya serta paham dan 

mnegerti dalam pengembangan objek 

wisata Air Terjun Way Lalaan di Pekon 

Kampung Baru, Kecamatan Kota 

Agung Timur, Kabupaten Tanggamus 

3.   Pengelola 

(Pemerintah) 

Pihak pemerintah yang bertanggung 

jawab atas pengelolaan dan memahami 

program kegiatan pengembangan objek 

wisata air terjun way lalaan. 

Sumber : Hasil Analisis Peneliti,2021 

Berdasarkan tabel di atas terdapat tiga kriteria informan yaitu masyarakat 

lokal, pokdarwis dan instansi pemerintah yang akan menjadi narasumber untuk 

pengambilan data. Masyarakat lokal adalah masyarakat bertempat tinggal di sekitar 

lokasi objek wisata. Untuk pokdarwis sendiri ialah sekumpulan sadar wisata yang 

aktif dalam tugasnya serta paham dan mengerti dalam pengembangan objek wisata. 

Pokdarwis objek wisata Air Terjun Way Lalaan sudah ditetapkan oleh kepala dinas 

Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus sejak Juni tahun 2019 dengan beranggota 

17 orang. Selanjutnya yaitu instansi pemerintah sebagai pengelola yang 

bertanggung jawab yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus tetapi 

berdasarkan hasil penelitian terdapat pengelola pihak ketiga. Berikut struktur 

kepengurusan pengelola pihak ketiga Air Terjun Way Lalaan: 
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Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Pengelola Pihak Ketiga  

 Pengelola pihak ketiga ini ialah pengelola berbentuk perusahaan yang 

didalamnya terdapat kordinator pengelola untuk kebersihan dan penataan 

keindahan. Pengelola objek wisata Air Terjun Way Lalaan beranggotakan 11 orang 

dengan tupoksi masing-masing, pengelola ini dibentuk pada tahun 2019 atas 

perintah dari Dinas Pariwisata Kabupaten Tanggamus yang mempekerjakan 

masyarakat lokal. 

Sedangkan snowball sampling merupakan cara pengambilan sampel disertai 

bantuan dari key-informan. Dari adanya key-informan inilah peneliti akan 

mendapatkan informasi yang akan berkembang sesuai petunjuknya. Menurut 

(Nurdiani, 2014) teknik sampling snowball merupakan metoda sampling dimana 

sampelnya didapatkan dari proses bergilir dari satu informan ke informan yang lain. 

Berikut bagan teknik snowball sampling: 

 

Gambar 1. 4 Bagan Teknik Sampling Snowball 

Menurut Albi Anggito dan Johan Setiawan (2018) dalam buku metodologi 

penelitian kualitatif menyebutkan bahwa penelitian kualitatif hanya sesuai 

menggunakan purposive sampling dan snowball sampling. Teknik snowball 
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sampling dilakukan dalam pengambilan data dengan cara wawancara melalui 

informan satu ke informan yang lain sehingga data yang didapatkan jenuh (jawaban 

yang sama). Sedangkan purposive sampling digunakan untuk memberikan kriteria 

informan yang akan menjadi sumber informasi. Berikut alur diagram informan 

wawancara dalam penelitian ini:  

 

 Sumber: Hasil Analisis, 2021.  

Gambar 1. 5 Diagram Informan Wawancara Penelitian 

 Dari diagram diatas dapat diketahui bahwa alur dari wawancara dalam 

penelitian. Untuk key-informan ialah Ibu Erni Susita dari instansi pemerintah, 

alasan Ibu Erni dijadikan informan yang pertama karena kriteria beliau sudah 

memenuhi untuk menjadi key-informan. Selain itu informan lain 

merekomendasikan Ibu Erni Susita karena beliau dianggap paling mengetahui 

mengenai kegiatan pengembangan objek wisata Air Terjun Way Lalaan. Setelah 

mewawancarai Ibu Erni Susita, beliau merekomendasikan informan yang lain dari 

pengelola dan pokdarwis. Sedangkan untuk masyarakat lokal direkomendasikan 

dari anggota pokdarwis yang juga masyarakat setempat.    

1.6.7 Teknik Analisis Data  

Dari data yang telah didapatkan baik data primer maupun data sekunder 

akan diolah menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif adalah 

analisis untuk menafsirkan suatu peristiwa (Husaini,2011). Analisis ini akan 

disesuaikan dengan sasaran yang telah ditetapkan untuk menjawab tujuan dari 
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penelitian. Data yang digunakan dalam analisis ini yakni data hasil wawancara 

kepada informan yang telah diwawancarai mengenai sejauh mana masyarakat 

Pekon Kampung Baru dilibatkan dengan mengikuti sasaran yang ada serta 

dukungan data lainnya seperti peraturan dan dokumentasi. Selanjutnya, analisis 

dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menjelaskan data yang telah didapatkan 

lalu diolah sehingga dapat ditarik kesimpulan. Berikut tahapan dalam menganalisis 

data sehingga memudahkan dalam menganalisis serta dapat dipahami oleh 

pembaca: 

A. Editing  

Kegiatan editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah mendapatkan hasil 

wawancara dan dokumen literatur. Sehingga kegiatan ini dapat memberikan 

manfaat saat menganalisis agar tidak keliru dalam menggunakan data.   

B. Pengkodean Data (Coding) 

Kegiatan pengkodean data adalah kegiatan yang digunakan dalam 

penelitian kualitatif untuk mempermudah dalam menganalisis data agar 

menjawab sasaran dengan jelas. Pengkodean disusun berdasarkan informan 

dan klasifikasi setiap pertanyaan.  

 a…/b…/c…/d… 

Keterangan:  

a: Jenis kategori informasi (Misalnya sasaran A,B1,B2,B3,C1,C2,C3 dst) 

b: Kode Informan (Misalnya PL-01 untuk informan dari pengelola 

pertama, IP-01 untuk instansi pemerintah pertama, PW-01 untuk 

pokdarwis pertama, dst) 

c: Nomor urutan informan (Misalnya PL-01.02 untuk informan dari 

pengelola pertama nomor urut kedua, PW-01.05 untuk informan dari 

pokdarwis pertama nomor urut kelima, dst) 

d: Nomor urutan informasi (Seperti nomor urut jawaban wawancara, 

misalnya A.PL-01.01, artinya sasaran A, pengelola pertama informan 

pertama pertanyaan nomor 01) 
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C. Reduksi Data  

Reduksi data adalah kegiatan menyederhanakan data yang dapat digunakan 

atau tidak dapat digunakan dalam menganalisis. 

D. Kategori Jenis Data  

Kategori jenis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan kode 

terhadap informan yang ada. 

1.6.8 Kerangka Analisis  

 

Sumber : Hasil Analisis Peneliti,2020 

Gambar 1. 6 Kerangka Analisis

 

INPUT 

1. Spontaneous 

participation atau 

partisipasi spontan 

2. Induced 

participation atau 

partisipasi dorongan 

3.Coercive 

participation atau 

partisipasi paksaan 

1. Partisipasi uang atau 

benda 

2. Partisipasi pikiran 

atau ide  

3. Partisipasi tenaga 

atau gotong royong 

 

1. Partisipasi dalam 

tahap perencanaan  

2. Partisipasi dalam 

tahap pelaksanaan  

3. Partisipasi dalam 

tahap pemanfaatan  

 

PROSES 

Identifikasi tingkat 

partisipasi masyarakat 

dalam pengembangan 

objek wisata Air Terjun 

Way Lalaan di Pekon 

Kampung Baru. 

Identifikasi bentuk 

partisipasi masyarakat 

dalam pengembangan 

objek wisata Air Terjun 

Way Lalaan di Pekon 

Kampung Baru. 

Identifikasi proses 

partisipasi masyarakat 

dalam pengembangan 

objek wisata Air Terjun 

Way Lalaan di Pekon 

Kampung Baru. 

OUTPUT 

Partisipasi 

masyarakat dilihat 

berdasarkan 

tingkat partisipasi 

di Pekon Kampung 

Baru  

Partisipasi 

masyarakat dilihat 

berdasarkan 

bentuk partisipasi 

di Pekon Kampung 

Baru  

Partisipasi 

masyarakat dilihat 

berdasarkan proses 

partisipasi di 

Pekon Kampung 

Baru  

Temuan Hasil Studi  Kesimpulan dan Rekomendasi  
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1.7 Keaslian penelitian  

Tabel I.7 Keaslian Penelitian 

No Peneliti Judul Peneliti Lokasi Peneliti Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1.  Hakkiatul Lutpi 

(2016) 

Analisis Tingkat 

Partisipasi 

Masyarakat Dalam 

Pengembangan 

Pariwisata Pantai 

Di Kecamatan 

Jerowaru  

Pantai di Kecamatan 

Jerowaru  

Mengkaji atau mengetahui 

tingkat partisipasi masyarakat 

dalam upaya pengembangan 

pariwisata pantai di 

Kecamatan Jerowaru 

Kabupaten Lombok Timur 

Metode dan Pendekatan 

deskriptif 

Partisipasi masyarakat 

dalam pengembangan 

pariwisata pantai ditinjau 

dari 4 (empat) indikator 

yaitu parisipasi dalam 

perencanaan, partisipasi 

dalam pelaksanaan, 

partisipasi dalam 

pemanfaatan hasil dan 

partisipasi dalam evaluasi. 

Ke-empat indikator 

tersebut menunjukkan 

bahwa tingkat partisipasi 

masyarakat dalam 

pengembangan pariwisata 

pantai di Kecamatan 

Jerowaru masih rendah, 

dibuktikan oleh nilai/skor 

tingkat partisipasi secara 

keseluruhan sebesar 0,89. 
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No Peneliti Judul Peneliti Lokasi Peneliti Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

2.  Josie Geraldy 

Meray (2016) 

Partisipasi 

Masyarakat 

Terhadap 

Pengembangan 

Pariwisata Pantai 

Mahembang 

Kecamatan Kakas 

Pantai Mahembang 

di Kabupaten 

Minahasa 

Identifikasi tanggapan 

masyarakat terhadap 

pengembangan kawasan 

wisata Pantai Mahembang 

dan Menganalisis bentuk-

bentuk partisipasi masyarakat 

terhadap pengembangan 

kawasan wisata Pantai 

Mahembang Kecamatan 

Kakas. 

Metode penelitian ini 

pendekatan kualitatif-

kuantitatif dengan 

analisis deskriptif 

kualitatif 

Tanggapan Masyarakat di 

sekitar lokasi Kawasan 

Wisata Pantai Mahembang 

dapat dilihat dari 

pemahaman masyarakat 

terkait Pengembangan 

Kawasan Wisata Pantai 

Mahembang, Partisipasi 

masyarakat berupa 

insentif, inisiatif dan 

interaktif.  

3.  Merry Virgiana 

(2017) 

Partisipasi 

Masyarakat Dalam 

Pengembangan 

Pariwisata Di 

Pantai Lakban 

Kabupaten 

Minahasa Tenggara 

Pantai Lakban 

Kabupaten Minahasa 

Tenggara 

Mengetahui dan menganalisis 

partisipasi masyarakat dalam 

pengembangan pariwisata di 

Pantai Lakban Kabupaten 

Minahasa Tenggara. 

Metode penelitian 

kualitatif 

Partisipasi masyarakat 

dalam pengembangan 

pariwisata di Pantai 

Lakban masih kurang. 

Partisipasi masyarakat 

dalam pengembangan 

pariwisata di Pantai 

Lakban terkendala unsur 

kesempatan masyarakat 

untuk berpartisipasi yang 

diberikan oleh pemerintah. 

Kesempatan yang dimiliki 

oleh masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam 

pengembangan pariwisata 

di Pantai Lakban masih 

kurang. 
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No Peneliti Judul Peneliti Lokasi Peneliti Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

4.  Eko Riyani 

(2018) 

Partisipasi 

Masyarakat Dalam 

Pengembangan 

Objek Wisata Air 

Terjun Jumog dan 

Dampak Terhadap 

Kondisi Ekonomi 

Masyarakat  

Air Terjun Desa 

Berjo Kecamatan 

Ngargoyoso Kab. 

Karanganyar 

Provinsi Jawa 

Tengah  

Mengetahui partisipasi 

masyarakat terhadap 

pengembangan pariwisata 

Air Terjun Jumog di Pekon 

Berjo Kecamatan 

Ngargoyoso, Kabupaten 

Karanganyar 

Metode Penelitian 

Deskriptif Kualitatif  

Partisipasi masyarakat 

Desa Berjo Kecamatan 

Ngargoyoso Kabupaten 

Karanganyar terhadap 

pengembangan objek 

wisata Air Terjun Jumog 

sangat baik serta 

pengembangan objek 

wisata  memberikan 

dampak terhadap 

peningkatan kondisi 

ekonomi masayarakat 

sekitar. 

5.  Tri Desmayanti 

Putri (2020) 

Partisipasi 

Masyarakat dalam 

Pengembangan 

Kawasan 

Agropolitan  

Desa Sungai Langka, 

Kecamatan Gedong 

Tataan, Kabupaten 

Pesawaran 

Untuk mengidentifikasi 

partisipasi masyarakat dalam 

pengembangan kawasan 

agropolitan di Pekon Sungai 

Langka, Kecamatan Gedong 

Tataan,Kabupaten 

Pesawaran.  

Metode Penelitian 

Deskriptif Kualitatif  

Mengetahui tingkat 

partisipasi masyarakat dan 

bentuk partisipasi 

masyarakat dalam 

pengembangan Kawasan 

Agropolitan di Pekon 

Sungai Langka, 

Kecamatan Gedong 

Tataan,Kabupaten 

Pesawaran.  

6. Ranie Try 

Mareta (2021) 

Partisipasi 

Masyarakat Dalam 

Pengembangan 

Objek Wisata Air 

Terjun Way Lalaan  

Pekon Kampung 

Baru, Kecamatan 

Kota Agung Timur, 

Kabupaten 

Tanggamus 

Mengidentifikasi Partisipasi 

Masyarakat Dalam 

Pengembangan Objek Wisata 

Air Terjun Way Lalaan di 

Pekon Kampung Baru, 

Kecamatan Kota Agung 

Timur, Kabupaten 

Tanggamus 

Metode Penelitian 

Deskriptif Kualitatif 

Mengetahui tingkat 

partisipasi masyarakat, 

bentuk partisipasi 

masyarakat dan proses 

partisipasi masyarakat 

dalam Pengembangan 

Objek Wisata Air Terjun 

Way Lalaan di Pekon 

Kampung Baru 
 Sumber : Analisis Olah Data, 2020. 
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Berdasarkan tabel keaslian penelitian diatas, penelitian ini penting dilakukan karena 

belum ada penelitian serupa terkait partisipasi masyarakat dalam pengembangan 

objek wisata Air Terjun Way Lalaan di Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota 

Agung Timur, Kabupaten Tanggamus. Dimana penelitian ini memiliki lokasi studi 

yang berbeda dari yang lain serta memiliki variabel pembahasan yang berbeda yaitu 

melihat partisipasi masyarakat melalui bentuk, tingkat dan proses sehingga hasil 

penelitian juga berbeda dari penelitian sebelumnya.     
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1.8 Kerangka Berpikir 

  

 

Sumber : Analisis Peneliti, 2021 

Gambar 1. 7 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengidentifikasi Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan objek 

wisata Air Terjun Way Lalaan sebagai daya tarik wisatawan di 

Kabupaten Tanggamus. 

 

Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata Air Terjun Way 

Lalaan di Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur  Kabupaten 

Tanggamus 

Mengidentifikasi  Tingkat 

Partisipasi Masyarakat  

 

Mengidentifikasi Proses 

Partisipasi Masyarakat 

 

Mengidentifikasi Bentuk Partisipasi 

Masyarakat  

 

1. Potensi Wisata Alam Air Terjun Way Lalaan 

2. Terdapat bibit Community Based Tourism (CBT) 

di objek wisata Air Terjun Way Lalaan (Partisipasi 

masyarakat sebagai unsur utama) 

3. Masyarakat terlihat terlibat dalam kegiatan 

berdagang dan menjaga lahan parkir 

4. Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam 

Pengembangan Objek Wisata Way Lalaan 

5. Keingintahuan peneliti untuk melihat sejauh mana 

partisipasi masyarakat di Pekon Kampung Baru.  

 
Latar Belakang   

 

Pertanyaan  

Penelitian  

Tujuan  

 

Sasaran  

 

Analisis Deskriptif Kualitatif  

 

Analisis  
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1.9 Sistematika Penulisan  

BAB I  PENDAHULUAN 

BAB ini membahas mengenai latar belakang dari penelitian ini, rumusan masalah, 

tujuan dan sasaran, manfaat penelitian serta ruang lingkup dari penelitian baik 

ruang lingkup wilayah maupun ruang lingkup mater. Pada bagian ini juga penulis 

akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian, penelitian terdahulu, kerangka 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DALAM PARTISIPASI MASYARAKAT 

BAB ini membahas beberapa kajian literatur serta teori-teori dasar yang relevan 

dengan topik penelitian yang nantinya akan menjadi dasar dalam pembahasan pada 

penelitian ini. 

BAB III GAMBARAN UMUM PEKON KAMPUNG BARU, KECAMATAN 

KOTA AGUNG TIMUR, KABUPATEN TANGGAMUS DAN OBJEK 

WISATA AIR TERJUN WAY LALAAN 

BAB ini membahas mengenai gambaran umum dari wilayah studi baik yang 

dimulai dari pembahasan skala makro yaitu Pekon Kampung Baru hingga skala 

mikro yakni wilayah penelitian serta membahas objek wisata Air Terjun Way 

Lalaan yang menjadi bahasan pada penelitian ini.  

BAB IV ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM 

PENGEMBANGAN OBJEK WISATA AIR TERJUN WAY LALAAN  

BAB ini membahas mengenai hasil analisis tingkat partisipasi masyarakat, bentuk 

partisipasi masyarakat dan proses partisipasi masyarakat dalam Pengembangan 

Objek Wisata Air Terjun Way Lalaan di Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota 

Agung Timur, Kabupaten Tanggamus.  

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

BAB ini membahas mengenai kesimpulan dari tugas akhir dan menjelaskan tentang 

temuan studi yang berkaitan dengan sasaran 1,2 dan 3 serta rekomendasi, 

kelemahan studi serta rekomendasi studi lanjutan.


