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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Provinsi Lampung merupakan provinsi yang terletak di ujung selatan dari 

Pulau Sumatera. Terdiri dari daerah pesisir serta 70 pulau dengan garis pantai 

yang membentang sepanjang 1.105 km dan daerah pegunungan di bagian barat 

yang merupakan rangkaian dari Bukit Barisan menjadikan Provinsi Lampung 

dikenal sebagai “The Treasure of Sumatera” (Saputra, 2010). Kondisi tersebut 

dapat menjadi potensi dalam pengembangan sektor pariwisata bagi Provinsi 

Lampung. Manfaat adanya pariwisata di Provinsi Lampung adalah sektor tersebut 

dapat menyumbang pendapatan provinsi dalam sektor jasa dan lainnya. Jenis 

wisata yang banyak terdapat di Provinsi Lampung adalah wisata alam. Karena 

banyaknya pulau dan garis pantai yang membentang menjadikan Provinsi 

Lampung kaya akan potensi wisata baharinya. Satu dari 15 kabupaten/kota yang 

memiliki potensi wisata bahari di Provinsi Lampung adalah Kabupaten Lampung 

Selatan. Pada arahan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Lampung 

Selatan, Kabupaten Lampung selatan diperuntukan sebagai salah satunya yaitu 

pusat pengembangan pariwisata. Oleh sebab itu, pengembangan pada sektor 

pariwisata dirasa penting guna memajukan Kabupaten Lampung Selatan. 

Salah satu Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan yang memiliki 

potensi wisata bahari adalah Kecamatan Bakauheni. Dari lima desa yang ada di 

Kecamatan Bakauheni, tiga diantaranya memiliki pantai yakni desa Bakauheni, 

Kelawi dan Totoharjo. Desa Bakauheni sendiri memiliki beberapa pulau kecil, 

namun sampai saat ini belum berpenghuni dan hanya sebatas digunakan sebagai 

lahan perkebunan. Potensi wisata bahari yang ada di Kecamatan Bakauheni 

diantaranya adalah Pantai Minang Rua di desa Kelawi dan Pantai Karang Indah di 

desa Totoharjo. Dari kedua pantai yang ada di Kecamatan Bakauheni, pantai yang 

sedang berkembang adalah Pantai Minang Rua. 

Pantai Minang Rua dikembangkan oleh masyarakat sekitar yaitu 

masyarakat Desa Kelawi. Masyarakat Desa Kelawi bersama-sama bergotong 

royong dalam pelaksanaan wisata di Pantai Minang Rua. Masyarakat yang sadar 
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akan potensi wisata yang ada di Pantai Minang Rua kemudian membuat suatu 

paguyuban. Paguyuban tersebut adalah Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) 

yang terdiri dari beberapa masyarakat Desa Kelawi yang memiliki tujuan sama 

yaitu mengembangkan potensi wisata Pantai Minang Rua. POKDARWIS 

merupakan sekumpulan masyarakat yang berperan sebagai motivator, penggerak 

serta komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian 

masyarakat di sekitar destinasi pariwisata atau lokasi tersebut dari daya tarik 

wisata sehingga dapat menjalankan peran sebagai tuan rumah yang baik bagi 

berkembangnya kepariwisataan yang ada di daerah tersebut, serta memiliki 

kesadaran akan peluang dan nilai manfaat yang dapat dikembangkan dari kegiatan 

pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Trisnoasih & 

Turtiantoro, 2015).  

Dalam hal ini kapasitas dari POKDARWIS selaku komunitas lokal yang 

menggerakkan pariwisata di daerahnya dirasa cukup penting guna pengembangan 

wisata yang lebih baik untuk kedepannya. Secara umum, kapasitas komunitas 

merupakan sesuatu yang dapat membuat suatu komunitas “bekerja” dan dapat 

membuat suatu komunitas yang berfungsi dengan baik akan bekerja sesuai dengan 

fungsinya tersebut. Chaskin (2001) dalam Nurcahyono (2017) berpendapat bahwa 

kapasitas komunitas merupakan interaksi dari modal manusia, sumberdaya 

organisasi, dan modal sosial yang terdapat di dalam komunitas yang dapat 

berpengaruh dalam pemecahan permasalahan kolektif dan meningkatkan serta 

menjaga kesejahteraan komunitas. Kapasitas komunitas dapat bekerja di dalam 

proses sosial secara informal maupun usaha yang terorganisir baik oleh individu, 

organisasi, dan jejaring sosial yang terdapat di dalam dan di antara komunitas 

tersebut serta pada sistem yang lebih luas dimana komunitas tersebut menjadi 

bagiannya. 

Oleh karena itu, hingga saat ini Pantai Minang Rua sendiri dikelola oleh 

masyarakat sekitar serta POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) yang ada di 

Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni. Perkembangan Pantai Minang Rua tentunya 

tidak lepas dari peran POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) selaku komunitas 

lokal dan masyarakat sekitar Pantai Minang Rua yang secara bergotong-royong 

telah berkontribusi dalam pembangunan kegiatan pariwisata di Pantai Minang 
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Rua. Beberapa kontribusi yang telah dilakukan oleh masyarakat lokal maupun 

POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) adalah pembersihan pantai secara rutin, 

pengadaan festival hingga pembuatan fasilitas secara bergotong-royong. 

 
Sumber : Dokumentasi POKDARWIS Pantai Minang Rua 

GAMBAR 1.1 KEGIATAN GOTONG ROYONG PEMBUATAN FASILITAS WISATA 

OLEH MASYARAKAT LOKAL 

Kegiatan gotong royong pantai ini dilakukan oleh masyarakat sekitar 

Pantai Minang Rua bersama dengan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) 

Pantai Minang Rua. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian 

masyarakat sekitar Pantai Minang Rua dalam mendukung wisata Pantai Minang 

Rua. Tingginya kepedulian masyarakat sekitar Pantai Minang Rua menjadi sebuah 

potensi sumber daya manusia yang baik dalam mendukung kegiatan wisata di 

Pantai Minang Rua. 

Menurut Cooper dkk (2005) dalam mengembangkan wisata, perlu adanya 

komponen wisata 4A. Salah satu komponen yang memfokuskan keberadaan 

organisasi pendukung kegiatan wisata yaitu ancillary services. Organisasi 

pendukung dalam hal ini adalah POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) Pantai 

Minang Rua. POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) selaku penggerak kegiatan 

wisata dapat mengembangkan wisata Pantai Minang Rua. Pembangunan 

kepariwisataan Menurut UU RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan 

meliputi : 

1) Industri Pariwisata 

2) Destinasi Pariwisata 

3) Pemasaran 

4) Kelembagaan Kepariwisataan 
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Dalam pelaksanaan suatu kegiatan wisata, perlu adanya evaluasi 

sehingga kegiatan wisata pada suatu daerah dapat berkembang dengan baik. 

Menurut William N. Dunn (1981), untuk mengevaluasi suatu kegiatan terdapat 

empat pendekatan yang bisa dilakukan. Evaluasi pertama adalah Pseudo 

Evaluation atau Evaluasi Semu, merupakan evaluasi yang terpaku pada penjelasan 

atau prediksi perilaku dan kondisi yang mempengaruhi program kinerja. Dalam 

evaluasi semu, kriteria utama untuk memilih desain strategi, proses pengukuran, 

dan variabel yang menarik adalah yang memaksimalkan internal, eksternal, dan 

validitas kesimpulan statistik (Cook dan Campbell, 1979). Selanjutnya adalah 

Quasi-Evaluation atau Evaluasi Kuasi. Nilai dan kriteria pada evaluasi kuasi 

dikelompokkan ke dalam kelas, tetapi tanpa mengidentifikasi konten 

substantifnya , sumber, atau alasan pemilihan keteria. Yang ketiga adalah Formal 

Evaluation atau Evaluasi Formal. Evaluasi formal didasarkan pada konsepsi 

legalistik organisasi sebagai kolektivitas dengan tujuan yang bersifat publik, 

eksplisit dan terbatas. Dalam evaluasi formal pilihan strategi desain dan proses 

pengukuran didasarkan pada asumsi bahwa sifat kinerja ditangkap secara 

memadai oleh tujuan, sasaran dan fungsi tertulis sesuai dengan undang-undang, 

anggaran dasar dan dokumen formal lainnya (Zedlewski, 1979). Sedangkan 

pendekatan terakhir yaitu Decision-Theoretic Evaluation atau  Evaluasi Teori 

Keputusan. Evaluasi ini berusaha untuk mengembangkan dan menerapkan 

prosedur eksplisit yang memungkinkan analisis terprogram alternatif dalam hal 

nilai dan kesimpulan kausal dari pengambil keputusan. Acuan bentuk evaluasi 

teori-keputusan adalah multi-atribut analisis utilitas, yang telah dijelaskan sebagai 

"kerangka konseptual dan metodologi yang menghubungkan kesimpulan tentang 

keadaan dunia, nilai-nilai keputusan, dan pembuat keputusan ”(Edwards, 

Guttentag, dan Snapper, 1975, hal. 140)”.  

Evaluasi yang dibutuhkan dalam pengembangan wisata Pantai Minang 

Rua adalah evaluasi formal menurut William N. Dunn karena berdasar pada 

undang-undang yaitu UU RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. 

Oleh sebab itu, perlu adanya evaluasi dengan cara mengidentifikasi apakah 

POKDARWIS Pantai Minang Rua sudah mengembangkan Pantai Minang Rua 

dengan baik sesuai dengan pedoman yang ada. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang cukup potensial untuk 

dikembangkan di Provinsi Lampung. Salah satu wisata yang sedang berkembang 

di Kabupaten Lampung Selatan adalah Pantai Minang Rua. Di Pantai Minang Rua 

terdapat komunitas lokal berupa POKDARWIS atau kelompok sadar wisata 

sebagai komunitas yang bergerak dalam bidang pariwisata. POKDARWIS sendiri 

merupakan komunitas yang dibentuk oleh masyarakat lokal dengan tujuan sebagai 

pengelola wisata Pantai Minang Rua. Dalam hal ini, POKDARWIS sebagai 

pengelola wisata Pantai Minang Rua memiliki kapasitas untuk mengembangkan 

wisatanya. Chaskin (2001) dalam Nurcahyono (2017) berpendapat bahwa 

kapasitas komunitas merupakan interaksi dari modal manusia, sumberdaya 

organisasi, dan modal sosial yang terdapat di dalam komunitas yang dapat 

berpengaruh dalam pemecahan permasalahan kolektif dan meningkatkan serta 

menjaga kesejahteraan komunitas. Kapasitas tersebut dapat ditinjau dari seberapa 

besar kontribusi POKDARWIS dalam mengembangkan Pantai Minang Rua. 

pengembangan tersebut dapat berupa kegiatan maupun fasilitas yang disediakan 

pada destinasi wisata Pantai Minang Rua. 

Sampai saat ini, telah ada beberapa kegiatan dan festival telah diadakan 

oleh POKDARWIS Pantai Minang Rua dalam upaya pengembangan wisata 

Pantai Minang Rua. Namun, eksistensi dari Pantai Minang Rua belum banyak 

didengar oleh sebagian wisatawan lokal maupun internasional. Hal ini 

menandakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan wisata, kapasitas POKDARWIS 

di Pantai Minang Rua belum optimal sehingga perlu dilakukannya evaluasi 

kapasitas POKDARWIS sebagai upaya pengembangan wisata yang lebih baik. 

Lessinger (Gibson, 1981: 374) dalam (Ratnawulan & Rusdiana, 2014), 

mendefinisikan evaluasi adalah proses penilaian dengan jalan membandingkan 

antara tujuan yang diharapkan dengan kemajuan/prestasi nyata yang dicapai. Oleh 

sebab itu, dalam penelitian ini timbul pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana 

evaluasi kapasitas Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dalam mendukung 

pengembangan wisata Pantai Minang Rua?”. Penelitian ini penting dilakukan 

guna mengetahui seberapa berpengaruh POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) 
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Pantai Minang Rua dalam membantu pengembangan wisata serta masyarakat 

lokal. 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibuat, 

tujuan penelitian ini adalah untuk Mengevaluasi kapasitas POKDARWIS 

dalam mendukung pengembangan wisata Pantai Minang Rua. 

1.4 Sasaran 

Berdasarkan tujuan penelitian, sasaran yang akan dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi kriteria indikator kapasitas POKDARWIS dalam 

mendukung pengembangan wisata Pantai Minang Rua berdasarkan 

peraturan yang berlaku 

2. Mengidentifikasi tingkat kapasitas POKDARWIS dalam mendukung 

pengembangan wisata Pantai Minang Rua 

3. Merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas 

POKDARWIS Pantai Minang Rua. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

bidang Perencanaan Wilayah dan Kota baik secara teoritis maupun praktis.  

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian 

terkait pengembangan POKDARWIS dalam mendukung wisata Pantai. Penelitian 

ini juga dapat meningkatkan pengetahuan terkait pengembangan masyarakat lokal 

pada suatu destinasi wisata. selain itu, penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

bagaimana cara mengevaluasi suatu kinerja organisasi masyarakat lokal dalam 

pengembangan suatu kawasan. Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu 
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referensi dalam pelaksanaan wisata yang dikelola oleh masyarakat lokal terutama 

oleh POKDARWIS. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Beberapa manfaat dari penelitian bagi masyarakat maupun pemangku 

kepentingan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Akademisi dan Peneliti, penelitian ini dapat menjadi acuan maupun 

bahan pembanding kedepannya dalam mengembangkan penelitian yang 

memiliki topik wisata pantai 

2. Bagi Mahasiswa, penelitian ini dapat bermanfaat untuk mendalami 

pengetahuan tentang evaluasi formal kapasitas POKDARWIS dalam 

mengembangkan wisata 

3. Bagi Masyarakat Lokal Pantai Minang Rua, penelitian ini dapat menjadi 

upaya memperdalam pengetahuan masyarakat sekitar mengenai 

pemahaman dalam pengembangan pariwisata di Pantai Minang Rua 

4. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, penelitian ini 

dapat bermanfaat sebagai masukan atau evaluasi dokumen RIPPDA 

(Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah). 

1.6 Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian merupakan rangkuman dari beberapa penelitian 

terdahulu yang identik dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Untuk 

menghindari plagiarisme, oleh sebab itu diperlukan tinjauan keaslian penelitian 

oleh penulis sebagai acuan dalam melakukan penelitian yang akan datang. 

TABEL I.1 TABEL KEASLIAN PENELITIAN 

Penulis Judul Metode Tahun Lokasi 

Panji Try 

Yatmaja 

Efektivitas 

Pemberdayaan 

Masyarakat Oleh 

Kelompok Sadar 

Wisata 

(POKDARWIS) 

Dalam 

Mengembangkan 

Pariwisata 

Analisis 

Deskriptif 

Kualitatif 

2019 Desa Kelawi, 

Kecamatan 

Bakauheni, 

Kabupaten 

Lampung Selatan 
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Penulis Judul Metode Tahun Lokasi 

Berkelanjutan 

Okta Hadi 

Nurcahyono 

Kapasitas Komunitas 

Lokal dalam 

Pengembangan 

Pariwisata Pedesaan 

Metode 

penelitian 

kualitatif 

2017 Desa Margodadi, 

Kecamatan 

Sayegan 

Kabupaten, 

Sleman 

Yogyakarta. 

Dhea 

Nurmayasari & 

Dra. 

Meirinawati, 

M.AP. 

 Strategi Kelompok 

Sadar Wisata 

(POKDARWIS) 

Dalam 

Pengembangan 

Pariwisata di Desa 

Canggu Kecamatan 

Badas Kabupaten 

Kediri 

Metode 

penelitian 

deskripstif 

dengan 

pendekatan 

kualitatif 

2017 Kecamatan 

Badas, Kabupaten 

Kediri 

Rafael Modestus 

Ziku 

Partisipasi  

Masyarakat Desa 

Komodo Dalam 

Pengembangan 

Ekowisata  

Metode 

penelitian 

Deskriptif 

dengan 

pendekatan 

kualitatif 

2015 Pulau Komodo 

Rizki Andini 

Herat, Max R. 

Rembang & John 

Kalangi 

Peran Bidang 

Promosi dan 

Pemasaran Dinas 

Pariwisata 

Kabupaten Pulau 

Morotai Dalam 

Mempromosikan 

Potensi Pariwisata 

Kabupaten Pulau 

Morotai 

Metode 

Deskriptif 

2015 Pulau Morotai 

Teguh Budi 

Prasetya, M Si, 

Dra. Endang 

Susilowati, SU & 

Drs. Bambang 

Sugeng D, MM 

Evaluasi Kinerja 

Pengelolaan Obyek 

Wisata Pantai di DIY 

SWOT 2015 Gunungkidul, 

DIY 

Sumber : Hasil Analisis, 2020 

Pada penelitian kali ini yang membedakan dengan penelitian-penelitian 

terdahulu adalah penulis tidak hanya mengidentifikasi kapasitas dari 

POKDARWIS melainkan melakukan evaluasi terhadap kapasitas tersebut. Acuan 

yang digunakan dalam penelitian kali ini menggunakan peraturan resmi berupa 

UU RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, dimana pada penelitian 

terdahulu banyak menggunakan komponen wisata seperti misalnya 4A. Dalam hal 

ini juga, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dimana 

analisis yang dilakukan menggunakan analisis skoring. Sedangkan penelitian 

terdahulu menggunakan analisis kuantitatif dan analisis SWOT. 
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1.7 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian merupakan batasan cakupan penelitian yang 

akan dilakukan oleh penulis supaya penelitian yang dilakukan tidak menyebar 

luas melebihi konteks dari substansi yang diteliti. Pada penelitian kali ini, penulis 

akan membuat ruang lingkup penelitian berupa ruang lingkup wilayah, ruang 

lingkup materi dan ruang lingkup waktu. Masing-masing dari ruang lingkup 

tersebut akan menjelaskan tentang batasan penelitian yang akan dilakukan baik 

dari segi materi, waktu dan lokasi studi. 

1.7.1 Ruang Lingkup Spasial 

 
Sumber : BAPPEDA Provinsi Lampung 

 GAMBAR 1.2 PETA ADMINISTRASI DESA KELAWI 

Ruang lingkup spasial atau batasan wilayah yang diambil dalam 

penelitian kali ini terletak pada kawasan objek wisata Pantai Minang Rua yang 

berada di Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. 

Penelitian ini akan terfokus pada Desa Kelawi yang secara administratif 

merupakan salah satu dari dua desa yang ada di Kecamatan Bakauheni yang 

memiliki objek wisata pantai. 
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1.7.2 Ruang Lingkup Substansial  

Batasan substansi yang akan dibahas pada sasaran ke-1 penelitian ini 

adalah indikator dalam memenuhi pembangunan pariwisata yang tertuang dalam 

UU RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang meliputi: 

1) Industri Pariwisata 

2) Destinasi Pariwisata 

3) Pemasaran  

4) Kelembagaan Kepariwisataan  

Analisis ini dilakukan berdasarkan pada indikator yang telah ditentukan 

dan disesuaikan dengan ketersediaan di lapangan. Setelah analisis ketersediaan 

indikator telah selesai, akan dilakuakn analisis skoring pada sasaran ke-2. 

Dalam menganalisis sasaran ke-2, penelitian ini akan menggunakan 

analisis skoring yang mengacu pada analisis Stugess. Analisis ini dilakukan ketika 

hasil dari analisis sasaran ke-1 telah selesai dilakukan. Perhitungan skor tersebut 

diantaranya adalah: 

Jumlah Kelas Klasifikasi: 

1+3.3log(n) .....(1) 

Keterangan:  

n = jumlah komponen yang digunakan 

 

Interval: 

 
       

            
 .....(2) 

Keterangan: 

Max = jumlah maksimal skoring 

Min = jumlah minimal skoring 

Dalam pembahasan analisis di sasaran ke-3, analisis yang digunakan 

adalah analisis evaluasi. Dimana analisis ini akan dilakukan setelah perhitungan 

skoring di analisis sasaran ke-2 telah selesai dilakukan. Analisis evaluasi ini akan 

membandingkan hasil dari analisis sasaran ke-1 dan ke-2 dengan tolok ukur yang 

telah ditentukan yaitu berdasarkan UU RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang 

Kepariwisataan. 
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1.7.3 Ruang Lingkup Temporal 

Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini adalah dimulai 

dari perumusan konsep dalam penyusunan proposal sampai dengan perumusan 

rekomendasi guna memenuhi kapasitas POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) 

yang belum terlaksana dalam mendukung pengembangan Pantai Minang Rua. 

1.8 Metodologi 

1.8.1 Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian kali ini, pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah 

penelitian deduktif. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini menggunakan teori 

yang sudah ada yaitu Teori Pembangunan Kepariwisataan yang termuat dalam 

UU RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang nantinya akan 

menjadi acuan dalam menilai kapasitas POKDARWIS Pantai Minang Rua.  

Juga dalam melakukan analisis, jenis penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan analisis 

skoring oleh Sturgess serta analisis evaluasi formal dan evaluasi semu. Dalam 

pengambilan data, metode yang digunakan berupa wawancara dan observasi 

lapangan sehingga data yang dihasilkan berupa data kualitatif. 

1.8.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan cara dalam pengambilan data di 

lapangan yang nantinya akan diolah dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan 

substansial penelitian. Data yang dibutuhkan dalam penelitian kali ini berupa data 

primer dan sekunder. Ada beberapa metode yang akan digunakan dalam 

pengumpulan data primer di lapangan yaitu kualitatif melalui wawancara, 

pengamatan langsung melalui observasi lapangan serta pengumpulan data 

sekunder melalui dokumen-dokumen yang mendukung dalam penelitian ini. 

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui survey lapangan 

secara langsung dan biasanya bersifat kualitatif. Pada penelitian kali ini, 

pengambilan data primer akan menggunakan beberapa metode seperti wawancara 

dan observasi. 
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1. Wawancara 

Metode wawancara merupakan metode yang bersifat kualitatif dengan 

cara tanya jawab secara langsung atau mewawancarai beberapa narasumber yang 

ada di lapangan. Pada wawancara kali ini, pemilihan sampel yang akan digunakan 

adalah metode purposive sampling dengan sasaran yang diinginkan adalah 

pemerintah setempat dan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) yang ada di 

Pantai Minang Rua. Dalam wawancara tersebut, hal yang ingin diketahui adalah 

tingkat partisipasi pemerintah setempat dan komunitas lokal khususnya 

POKDARWIS dalam pengembangan wisata di Pantai Minang Rua. 

2. Pengamatan Langsung dan Observasi 

Metode pengamatan langsung dan observasi merupakan metode 

pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap 

fenomena yang ada di lapangan. Metode observasi yang digunakan adalah metode 

observasi kualitatif. Dimana menurut (Babbie, 1986: 85; Muhadjir, 2011: 351) 

dalam (Hasana, 2017) observasi kualitatif bersifat naturalistik diterapkan dalam 

konteks suatu kejadian natural, mengikuti alur alami kehidupan amatan. Observasi 

kualitatif tidak dibatasi kategorisasi-kategorisasi pengukuran (kuantitatif) dan 

tanggapan yang telah diperkirakan terlebih dahulu. Observasi pada penelitian ini 

menghasilkan data berupa data dokumentasi. Data yang dihasilkan melalui 

dokumentasi adalah bukti dari kegiatan dan fenomena yang ada di lapangan yang 

dapat menunjang kegiatan wisata di Pantai Minang Rua. 

1.8.3 Metode Analisis Data 

Setelah mengetahui metode apa saja yang dibutuhkan dalam teknik 

pengumpulan data, yang harus diperhatikan adalah metode dalam mengolah dan 

menganalisis data yang telah didapatkan. Metode analisis data merupakan metode 

yang ditentukan dalam pengolahan dan analisis data yang telah didapatkan 

sebelumnya guna memenuhi target dan sasaran penelitian. Pada penelitian kali ini, 

metode yang akan digunakan dalam mengolah serta menganalisis data adalah 

metode analsis deskriptif kualitatif. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif melalui pendekatan 

kualitatif yang berlokasi di Pantai Minang Rua, Desa Kelawi Kecamatan 
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Bakauheni. Pada metode analisis deskriptif akan dilakukan pengumpulan data 

secara kualitatif dan dianalisis melalui analisis deskriptif yang nantinya akan 

diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini akan 

dilakukan tiga analisis berdasarkan tiga sasaran yang telah ditentukan. Analisis 

pertama yaitu analisis deskriptif dari pembangunan kepariwisataan yang telah 

dilakukan oleh POKDARWIS di Pantai Minang Rua. Komponen tersebut penulis 

adopsi dari UU RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang 

diantaranya adalah : 

1. Pembangunan industri pariwisata oleh POKDARWIS Pantai Minang 

Rua 

2. Pembangunan destinasi pariwisata oleh POKDARWIS Pantai Minang 

Rua 

3. Pembangunan pemasaran pariwisata oleh POKDARWIS Pantai 

Minang Rua 

4. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan oleh POKDARWIS 

Pantai Minang Rua 

 Melalui pengumpulan data dari lapangan dengan cara observasi, akan 

diketahui kondisi kepariwisataan yang terdapat di Pantai Minang Rua. Dari 

keempat komponen tersebut akan diketahui seberapa besar peran pemerintah desa, 

masyarakat lokal dan komunitas yang ada di Desa Kelawi khususnya 

POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) dalam mendukung keberlangsungan 

kegiatan wisata di Pantai Minang Rua. 

Dalam mengidentifikasi kapasitas POKDARWIS (Kelompok Sadar 

Wisata), dari keempat komponen tersebut akan diidentifikasi masing-masing 

komponen apakah sudah terpenuhi atau belum oleh POKDARWIS (Kelompok 

Sadar Wisata) Desa Kelawi dalam mendukung kegiatan wisata Pantai Minang 

Rua. Setelah semua indikator selesai di analisis, maka akan dilakukan skoring 

berdasarkan masing-masing indikator yang ada. Skoring ini akan menilai seberapa 

besar kinerja yang dihasilkan oleh POKDARWIS dalam membantu 

pengembangan wisata Pantai Minang Rua. Skoring yang digunakan adalah 

berdasar pada metode perhitungan Sturgess dalam (Kurniati & Rahardjo, 2014). 
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Dalam perhitungan ini, jumlah komponen yang digunakan adalah sebanyak 19 

komponen.  

Dalam penetapan skor perhitungan yang digunakan adalah: 

o Komponen yang tersedia dengan kualitas baik/layak pakai akan 

memiliki nilai 1 

o Komponen yang tersedia dengan kualitas tidak baik/tidak layak pakai 

akan memiliki nilai 0.5 

o Komponen yang tidak tersedia akan memiliki nilai 0 

Dalam penentuan klasifikasi kapasitas digunakan rumus Sturgess berupa: 

1+3.3log(n) .....(1) 

Keterangan:  

n = jumlah komponen yang digunakan 

Sehingga berdasarkan perhitungan rumus Sturgess didapatkan sebanyak 

5 klasifikasi yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. 

Selanjutnya dalam menentukan interval dalam klasifikasi, rumus yang digunakan 

yaitu: 

Interval = 
       

            
 .....(2) 

Keterangan: 

Max = jumlah maksimal skoring 

Min = jumlah minimal skoring 

Berdasarkan rumus tersebut, interval yang didapatkan pada setiap kelas 

klasifikasi adalah sebesar 3.8. Setelah didapatkan interval pada setiap klasifikasi, 

selanjutnya akan dilakukan skoring sesuai dengan hasil pengambilan data di 

lapangan berupa wawancara dan observasi sehingga didapatkan skor kapasitas 

POKDARWIS Pantai Minang Rua.  

TABEL I.2 KLASIFIKASI KAPASITAS STURGESS 

No Klasifikasi Rentang 

1 Sangat Tinggi 15.3 - 19 

2 Tinggi 11.5 – 15.2 

3 Sedang  7.7 – 11.4 
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No Klasifikasi Rentang 

4 Rendah  3.9 – 7.6 

5 Sangat Rendah 0 – 3.8 

Sumber: Sturgess 

Setelah mendapat hasil berupa klasifikasi tingkat kapasitas 

POKDARWIS Pantai Minang Rua dalam mengembangkan wisata, langkah 

analisis selanjutnya yaitu mengevaluasi kinerja POKDARWIS sesuai dengan 

undang-undang yang ada. Dari keempat pendekatan evaluasi menurut Dunn 

(1980), evaluasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Formal 

Evaluation atau Evaluasi Formal dan Pseudo Evaluation atau evaluasi semu. 

Penulis menggunakan dua evaluasi dikarenakan dalam pemilihan indikator 

menggunakan pedoman UU RI No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dan 

sedangkan dalam pemilihan variabel menggunakan beberapa sumber literatur. Hal 

ini sesuai dengan fungsi dari evaluasi formal yaitu sebagai evaluator bagi 

organisasi yang berpedoman pada undang-undang atau dokumen formal lainnya. 

Teori tersebut diperjelas dengan indikator yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu menggunakan UU RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. 

Evaluasi ini akan membandingkan bagaimana hasil survey di lapangan dengan 

kesesuaian undang-undang yang digunakan. Dalam hal ini, komponen yang akan 

dievaluasi adalah Kapasitas dari POKDARWIS Pantai Minang Rua dalam 

mengembangkan wisata. 

Komponen dalam menganalisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman dalam (Sugiyono, 2016) yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Coding Data (Pengkodean Data) 

Menurut (Junaid, 2016) coding adalah proses menelaah dan menguji data 

mentah yang ada dengan melakukan pemberian label dalam bentuk kata-kata, 

frase atau kalimat. Dalam hal ini, penulis menggunakan tiga format kode yaitu: 

 

 

Keterangan:  

a : kode informan  

b : kode kategori pertanyaan  

a-b.c 
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c : nomor urutan pertanyaan 

2. Kategorisasi data 

Kategorisasi data merupakan tahapan pemberian kode terhadap data 

sesuai dengan tujuan dan informasi yang terkandung dalam data tersebut. 

Kategorisasi data dilakukan sesuai dengan informan dalam mengeskplorasi 

fenomena pengaruh pengembangan pariwisata. Jenis kode informasi data pada 

penelitian diperjelas dengan keterangan sebagai berikut : 

1. Kode PRMS  : Promosi Wisata 

2. Kode GOV  : Pemerintah / Dinas Instansi Terkait 

3. Kode ANCL  : Komponen Ancillary Services 

4. Kode PKDRWS  : POKDARWIS 

5. Kode KDES  : Kepala Desa 

6. Kode KDUS  : Kepala Dusun 

3. Triangulasi Data 

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang 

dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Pada masa 

1950’an hingga 1960’an, metode tringulasi tersebut mulai dipakai dalam 

penelitian kualitatif sebagai cara untuk meningkatkan pengukuran validitas dan 

memperkuat kredibilitas temuan penelitian dengan cara membandingkannya 

dengan berbagai pendekatan yang berbeda. Triangulasi metode dilakukan dengan 

cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berdeda. Sebagaimana 

dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, 

obervasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan 

gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan 

metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan 

wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain 

itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek 

kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan 

diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi 

tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau 

informan penelitian diragukan kebenarannya.  
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4. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian kemudian 

dirangkum, yaitu proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, 

abstraksi dan transformasi data kasar yang telah diperoleh. Data yang diperoleh di 

lokasi penelitian dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terperinci. 

Reduksi data dalam penelitian ini dimaksudkan dengan merangkum dan memilih 

hal-hal pokok dari data wawancara yang telah diambil dari beberapa sampel di 

Desa Kelawi serta disusun secara sistematis sehingga data dapat memberikan 

gambaran yang jelas tentang kapasitas masyarakat Desa Kelawi dalam 

mendukung wisata Pantai Minang Rua dan mempermudah penulis mencari 

kembali data yang telah diperoleh bila diperlukan. Selanjutnya membuat 

abstraksi, abstraksi dimaksudkan untuk merangkum data secara inti sehingga data 

yang telah diperoleh dan dikumpulkan lebih mudah untuk dikendalikan dan 

diverifikasi. 

5. Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, tabel, bagan, dan sejenisnya. Penyajian data merupakan hasil dari 

reduksi data yang disajikan secara sistematis yang mudah dibaca atau dipahami 

secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya dalam konteks sebagai pernyataan. 

Penyajian data ini merupakan sekumpulan informan yang tersusun dan memberi 

kemungkinan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data akan mudah untuk memahami apa yang terjadi. Penyajian data 

dilakukan dengan mendeskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam 

observasi dan wawancara serta menghadirkan dokumen yang menunjang data. 

Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dalam bentuk deskripsi teks dari 

hasil wawancara informan yang telah ditentukan sebelumnya oleh penulis di Desa 

Kelawi. Penyajian data ini memuat seluruh hasil analisis yang ditentukan dalam 

mencapai tujuan penelitian di Pantai Minang Rua. Dari penyajian data yang 

dipaparkan nantinya akan dapat ditarik kesimpulan penelitian di Pantai Minang 

Rua. 
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6. Kesimpulan 

Kesimpulan awal yang yang dikemukakan masih bersifat sementara dan 

akan berubah bila tidak menemukan bukti kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data selanjutnya, tetapi jika kesimpulan pada tahap awal didukung 

oleh bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. Dari keseluruhan data yang diperoleh dan 

dikumpulkan akan diseleksi mana yang akan ditampilkan dalam kesimpulan dan 

yang memiliki makna tentang hasil penelitian evaluasi kapasitas POKDARWIS 

(Kelompok Sadar Wisata) dalam mendukung pengembangan wisata di Pantai 

Minang Rua. 

1.8.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan batasan objek yang akan diamati dalam 

sebuah penelitian. Berikut adalah variabel yang digunakan pada penelitian ini 

berdasarkan pada indikator pembangunan kepariwisataan menurut UU RI Nomor 

10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan: 

1. Indikator ke-1 : Mengidentifikasi pembangunan industri pariwisata oleh 

POKDARWIS Pantai Minang Rua. Variabel yang digunakan diadopsi dari 

Pendit (2009) antara lain: 

a. Toko cinderamata 

b. Akomodasi 

c. Jasa boga 

d. Transportasi  

e. Atraksi wisata 

f. Biro perjalanan 

2. Indikator ke-2 : Mengidentifikasi pembangunan destinasi pariwisata oleh 

POKDARWIS Pantai Minang Rua. Terdapat sembilan variabel yang 

diadopsi dari UU RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yaitu:  

a. Daya tarik alami 

b. Daya tarik buatan 

c. Air bersih 

d. Listrik 
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e. Sarana telekomunikasi 

f. Sistem pembuangan air kotor 

g. Sistem pembuangan sampah 

h. Jalan 

3. Indikator ke-3 : Mengidentifikasi pembangunan pemasaran pariwisata oleh 

POKDARWIS Pantai Minang Rua. Variabel yang dibutuhkan diadopsi dari 

peneitian sebelumnya oleh Nurmayasari (2017) yaitu: 

a. Website Wisata 

b. Media Sosial Wisata 

4. Indikator ke-4 : Mengidentifikasi pembangunan kelembagaan pariwisata 

oleh POKDARWIS Pantai Minang Rua. Dalam mengidentifikasi 

pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh POKDARWIS 

Pantai Minang Rua, terdapat tiga variabel yang diadopsi dari Setyanto & 

Pangestuti (2019) yaitu : 

a. Dinas Pariwisata 

b. Asosiasi pengusaha perhotelan 

c. Pemandu wisata 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya diperuntukan bagi 

sasaran ke-1. Hal ini dikarenakan dalam penyelesaian analisis skoring di sasaran 

ke-2 membutuhkan hasil analisis lanjutan dari sasaran ke-1 dan untuk mencapai 

sasaran ke-3 dibutuhkan penyelesaian analisis lanjutan dari sasaran ke-2. 

Sehingga dalam penetapan variabel hanya terdapat pada sasaran ke-1 karena hasil 

analisis dari sasaran ke-1 akan menentukan analisis ke sasaran selanjutnya. 

1.8.5 Metode Pemilihan Sampel 

Metode pemilihan sampel merupakan metode yang digunakan oleh 

penulis dalam menentukan jumlah sampel yang akan dijadikan sebagai 

narasumber pada penelitian. Sampel atau narasumber yang akan diambil pada 

penelitian kali ini berupa key informan atau tokoh tertentu yang memiliki 

pengetahuan akan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Pengambilan 

sampel ini menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive sampling 

menurut Sugiyono (2010) adalah salah satu teknik untuk menentukan sampel 
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penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu dengan tujuan agar data yang 

diperoleh nantinya bisa lebih representatif. 

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara terhadap 

pengurus POKDARWIS atau kelompok sadar wisata Pantai Minang Rua, Kepala 

Desa Kelawi serta pihak lain yang turut serta dalam pengembangan kawasan 

wisata Pantai Minang Rua. Berikut adalah tokoh yang akan dijadikan sebagai 

narasumber beserta jenis informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

TABEL I.3 DAFTAR NARASUMBER 

No Narasumber Informasi 

1 Ketua POKDARWIS 

Pantai Minang Rua 

Pelaksanaan kegiatan atau program Pokdarwis, keterlibatan 

POKDARWIS dalam pengembangan Pantai Minang Rua dan 

peran POKDARWIS dalam pengambilan keputusan terkait 

pariwisata desa. 

2 Humas 

POKDARWIS Pantai 

Minang Rua 

Pelaksanaan promosi serta pengenalan wisata Pantai Minang 

Rua kepada masyarakat luas. 

3 BALAWISTA Pantai 

Minang Rua 

Pelayanan tambahan terhadap pengunjung sekaligus sebagai 

penjaga pantai 

4 Kepala Desa Kelawi Pengembangan pariwisata desa dan dukungan pemerintah desa 

terhadap pariwisata Minang Rua. 

5 Kepala Dusun 

Minang Rua 

Peran masyarakat lokal sekitar kawasan wisata terhadap 

perkembangan wisata Pantai Minang Rua serta  

6 Dinas Pariwisata 

Kabupaten Lampung 

Selatan 

Peran lembaga pemerintah dalam pengembangan wisata Pantai 

Minang Rua 

Sumber : Hasil Analisis, 2020 

1.8.6 Tahapan Analisa Penelitian 

Tahapan analisa data merupakan tahapan yang dilakukan penulis dalam 

melakukan analisis data yang dibutuhkan dalam penelitian. Tujuan dari tahapan 

analisa data adalah untuk mempermudah penulis dalam melakukan analisa guna 

mencapai tujuan penelitian. Tahap analisa data terdiri dari tiga komponen yaitu 

input, proses dan output. Input yang dimaksudkan pada tahapan analisa ini adalah 

data-data yang dibutuhkan untuk selanjutnya diproses melalui analisis yang telah 

ditentukan sebelumnya sehingga akan menghasilkan output yang menjawab 

tujuan dari penelitian. Berikut merupakan bagan tahapan analisa penelitian 

kapasitas POKDARWIS dalam mendukung pengembangan wisata di Pantai 

Minang Rua: 



21 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Analisis, 2020 

GAMBAR 1.3 BAGAN TAHAPAN ANALISA PENELITIAN 

  

Input Proses Output 

a. Ketersediaan toko 

cinderamata 

b. Ketersediaan akomodasi 

c. Ketersediaan jasa boga 

d. Ketersediaan transportasi 

umum 

e. Ketersediaan atraksi 

wisata 

f. Ketersediaan biro 

perjalanan wisata 

Identifikasi 

pembangunan industri 

pariwisata 

(Deskriptif Kualitatif) 

a. Jenis daya tarik alami 

b. Jumlah daya tarik alami 

c. Jenis daya tarik buatan 

d. Jumlah daya tarik buatan 

e. Sumber air bersih 

f. Jumlah toilet/kamar bilas 

g. Jumlah sumber 

listrik/gardu 

h. Jumlah menara BTS 

i. Jumlah IPAL 

j. Jenis tempat sampah 

k. Jumlah tempat sampah 

l. Jumlah TPS 

m. Kondisi Jalan menuju 

tempat wisata 

Identifikasi 

pengembangan 

destinasi pariwisata 

(Deskriptif Kualitatif) 

a. Ketersediaan website 

wisata 

b. Ketersediaan media 

sosial wisata 

Identifikasi 

pengembangan 

pemasaran pariwisata 

(Deskriptif Kualitatif) 

a. Peran Dinas Pariwisata 

Kabupaten Lampung 

Selatan dalam 

mendukung 

pengembangan wisata 

Pantai Minang Rua 

b. Jumlah masyarakat 

pemilik hotel 

c. Jumlah masyarakat yang 

berprofesi sebagai 

pemandu wisata 

Identifikasi 

pengembangan sumber 

daya pariwisata 

(Deskriptif Kualitatif) 

Analisis Evaluasi  Kesimpulan dan Rekomendasi 

Skoring 

Klasifikasi 

Kapasitas 

POKDARWIS dalam 

pengembangan wisata 

Pantai Minang Rua 



 
 

 

1.8.7 Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian merupakan tahapan yang dilalui oleh penulis guna 

mencapai tujuan akhir penelitian dimulai dari tahap persiapan hingga tahap akhir. 

Tahapan penelitian kali ini bermula dari perumusan konsep lalu dilanjutkan 

dengan perumusan masalah dan tujuan. Studi literatur, penentuan metode lalu 

pengumpulan data di lapangan melalui survey. Setelah survey akan dilakukan 

coding data yang dilanjut dengan pengolahan data dan analisis data lalu 

pembuatan kesimpulan. Setelah kesimpulan terumuskan, lalu akan dibuat berupa 

rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Kelawi khususnya 

di Pantai Minang Rua. tahapan penelitian ini membantu penulis dalam 

menyelesaikan penelitian secara sistematis karena langkah-langkah yang harus 

dilakukan dalam penelitian telah tersusun secara bertahap dan berurutan mulai 

dari perumusan konsep hingga pembuatan rekomendasi hasil penelitian di Pantai 

Minang Rua. 

 
Sumber : Hasil Analisis, 2019 

GAMBAR 1.4 BAGAN TAHAPAN PENELITIAN  

Perumusan Konsep 

Perumusan Masalah 

Perumusan Tujuan 

Studi Literatur 

Penetuan Metode 

Pengumpulan Data (survey) 

Pengolahan Data 

Analisa Data 

Kesimpulan 

Rekomendasi 
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1.9 Sistematika Laporan 

Sistematika penulisan merupakan gambaran kerangka penulisan yang 

akan dicantumkan pada penelitian ini. Terdiri dari beberapa bab yang akan 

menjelaskan isi dari penelitian yang akan dilakukan. 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang penulis melakukan penelitian serta rumusan-rumusan dari 

permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian. Pada bab ini dijelaskan juga 

apa saja yang akan menjadi tujuan akhir dari penelitian tersebut. Terdiri dari latar 

belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, sasaran 

penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka berpikir, metodologi serta 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA EVALUASI POKDARWIS DAN 

KEPARIWISATAAN 

Pada bab ini dijelaskan pengertian serta studi literatur yang diambil dalam 

melakukan penelitian. Berisi materi-materi khusus yang terfokus pada teori-teori 

tentang kepariwisataan serta penjelasan terhadap evaluasi kapasitas 

POKDARWIS. 

BAB III GAMBARAN UMUM DESA KELAWI DAN PANTAI MINANG 

RUA 

Berisi penjelasan tentang gambaran umum wilayah penelitian yang akan 

dituangkan dalam bentuk aspasial maupun spasial. Bab ini menjelaskan tentang 

karakteristik serta gambaran besar Desa Kelawi dan Kawasan Wisata Pantai 

Minang Rua. 

BAB IV ANALISIS EVALUASI KAPASITAS POKDARWIS PANTAI 

MINANG RUA 

Bab ini berisikan tentang bagaimana analisis yang digunakan dalam mengolah 

data di lapangan pada saat survey berlangsung. Pada bab ini dijelaskan analisis 

dari pemecahan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian. Analisis yang 

dibahas adalah analisis deskriptif, analisis skoring dan analisis evaluasi kapasitas 

POKDARWIS Pantai Minang Rua. 



24 

 
 

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi tentang temuan penelitian terkait kapasitas POKDARWIS Pantai 

Minang Rua, kesimpulan dari hasil analisis evaluasi yang telah dilakukan 

sebelumnya dan keterbatasan penelitian yang dialami oleh peneliti serta 

rekomendasi penelitian lanjutan juga rekomendasi yang akan ditujukan kepada 

beberapa pihak dalam penelitian. 
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1.10 Kerangka Berpikir 

        

  
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

Sumber : Hasil Analisis, 2020 

 GAMBAR 1.5 KERANGKA BERPIKIR  

Terdiri dari daerah pesisir serta 70 pulau 

dengan garis pantai yang membentang 

sepanjang 1.105 km dan daerah pegunungan 

di bagian barat yang merupakan rangkaian 

dari Bukit Barisan menjadikan Provinsi 

Lampung dikenal sebagai “The Treasure of 

Sumatera” (Saputra, 2010)  

Pada arahan RTRW (Rencana Tata 

Ruang Wilayah) Kabupaten Lampung 

Selatan, Kabupaten Lampung selatan 

diperuntukan sebagai salah satunya 

yaitu pusat pengembangan pariwisata. 

Salah satu Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan yang memiliki potensi wisata bahari 

adalah Kecamatan Bakauheni. Potensi wisata bahari yang ada di Kecamatan Bakauheni 

diantaranya adalah Pantai Minang Rua di desa Kelawi. Pantai Minang Rua sendiri dikelola 

oleh masyarakat sekitar lokasi wisata serta POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) yang ada 

di Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni.  

 

Eksistensi dari Pantai Minang Rua belum banyak didengar oleh sebagian wisatawan lokal 

maupun internasional. Hal ini menandakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan wisata di 

Pantai Minang Rua belum optimal sehingga perlu dilakukannya evaluasi kapasitas 

POKDARWIS sebagai upaya pengembangan wisata yang lebih baik. 

 “Bagaimana evaluasi  kapasitas POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) Pantai Minang Rua 

dalam mendukung pengembangan wisata Pantai Minang Rua?” 

 

Mengevaluasi kapasitas POKDARWIS dalam mendukung pengembangan wisata Pantai 

Minang Rua. 

Mengidentifikasi kriteria indikator 

kapasitas POKDARWIS dalam 

mengembangkan wisata berdasarkan 

peraturan yang berlaku. 

Mengidentifikasi tingkat  

kapasitas POKDARWIS 

dalam mengembangkan 

wisata Pantai Minang Rua. 

Merumuskan rekomendasi 

untuk meningkatkan 

kapasitas POKDARWIS 

Pantai Minang Rua 

Analisis Deskriptif Kualitatif (Data 

Obervasi dan Wawancara) 

Analisis Skoring dan 

Klasifikasi Kapasitas 

POKDARWIS. 

Evaluasi Formal 

Kapasitas POKDARWIS Pantai Minang Rua 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Latar Belakang 

 

Rumusan 

Masalah 

 

Pertanyaan 

Penelitian 

 

Tujuan 

Penelitian 

 

Sasaran 

Penelitian 

 

Alat Analisis 

 

Hasil 

Penelitian 

 


