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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan merupakan kata kunci bagi segala hal. Salah satunya adalah 

pembangunan dalam sektor atau bidang pariwisata. Sebagai negara yang memiliki 

potensi di sektor wisata, pembangunan pada sector wisata di indonesia merupakan 

hal yang harus dilakukan. Pembangunan pariwisata pada intinya merupakan suatu 

aktifitas yang menggali dan mencari segala potensi pariwisata baik dalam segi 

sumber daya alam, sumber daya manusia yang semua hal tersebut memerlukan 

penanganan secara menyeluruh. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 1990 pasal 3,1 pada hakikatnya tujuan dari penyelenggaraan 

pariwisata adalah sebagai berikut: pertama adalah untuk Memperkenalkan, 

mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik 

wisata. Kedua adalah untuk memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan 

persahabatan antar bangsa. Ketiga adalah untuk memperluas dan meratakan 

kesempatan berusaha dan lapangan kerja. Selanjutnya adalah untuk  meningkatkan 

pendapatan Nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran 

rakyat. Serta untuk mendorong pendayagunaan produksi nasional. 

Pembangunan pariwisata yang berhasil adalah pembangunan pariwisata 

yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, sehingga pembangunan 

pariwisata yang dilakukan dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat itu 

                                                           
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan pasal 3 
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sendiri baik dalam segi ekonomi, social dan juga dalam segi budaya. Menurut Argyo 

Demantoto 20092, tujuan dari pembangunan pariwisata yang melibatkan 

masyarakat diantaranya yaitu : yang pertama untuk memberdayakan masyarakat 

melalui program pembangunan pariwisata. Kedua untuk meningkatkan peran dan 

partisipasi masyarakat agar memperoleh keuntungan secara ekonomi, social dan 

budaya dari kegiatan pembangunan pariwisata. Serta untuk memberikan 

kesempatan yang seimbang kepada semua anggota masyarakat baik laki-laki 

maupun perempuan. Oleh karena itu salahsatu pendekatan yang digunakan dalam 

pengembangan pariwisata berbasis masyarakat adalah pendekatan partisipatif.  

 Desa menawarkan begitu banyak potensi alam dengan semua keasliannya. 

Di desa kita dapat menghirup udara yang masih segar dan sejuk serta bebas dari 

polusi udara yang membuat kita menghirup udara yang lebih segar. Kita juga akan 

dimanjakan dengan pemandangan yang tidak bisa kita lihat di perkotaan, salah satu 

contoh pemandangan tersebut adalah jika kita memasuki sebuah desa pasti kita akan 

dimanjakan dengan jajaran sawah dan lahan pertanian yang masih hijau serta sedap 

dipandang mata. Di desa kita akan meras lebih tenang karena di desa kita tidak akan 

menhadapi kemacetan seperti di kota-kota besar. Lingkungan yang ada di desa juga 

akan cenderung lebih bersih dan terawat sehingga akan membuat kita merasa lebih 

nyaman. Selain itu masyarakat di desa juga cenderung lebih ramah kepada setiap 

orang, hal ini dikarenakan masyarakat desa lebih sopan dan santun untuk 

mengahdapi orang daripada masyarakat yang ada di perkotaan.  

                                                           
2 Argyo Demartoto, Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Surakarta : Sebelas Maret 
University Press, 2009), halaman 100   
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Salah satu bentuk pengembangan wisata yang berbasis masyarakat lokal 

adalah pengembangan Desa Wisata. Desa wisata adalah Suatu kawasan pedesaan 

yang menawarkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial 

budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata 

ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta 

mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan. 

Salahsatu contoh dari desa wisata adalah adanya desa wisata organik yang terletak 

di desa Lombok kulon, kecamatan wonosari, kabupaten bondowoso, provinsi jawa 

timur3. Melimpahnya potensi Sumber Daya Alam (SDA) di Bondowoso, Jawa 

Timur, yang belum dikelola dengan baik oleh pemerintah kabupaten, memotivasi  

masyarakat di Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, bergerak aktif 

membangun desa wisata organik.  

Desa wisata organik Lombok Kulon pertama kali dirintis oleh bapak 

Baidhawi pada tahun 2010. Bapak Baidhawi merupakan penduduk asli dari 

masyarakat desa Lombok Kulon. Desa wisata organik terletak di desa Lombok 

Kulon, kecamatan wonosari kabupaten Bondowoso. Berikut merupakan rekam 

jejak bapak Baidhawi selaku inisiator desa wisata organik Lombok Kulon : pada 

tahun 2007 mewakili Jawa Timur melakukan studi banding di Thailand, pada tahun 

2008 studi banding PT Multifarm Lembah Hijau sebagai fasilitator, pada tahun 

2012 peresmian desa wisata organik Lombok Kulon, pada tahun 2014 menjadi juara 

1 dalam lomba festival makanan khas dan lain-lain.  

                                                           
3 Desa Wisata Organik, (http://www.jejakkasus.info/2016/01/desa-wisata-organik-di-desa-
lombok.html), diakses tanggal 10 Maret 2017 

http://www.jejakkasus.info/2016/01/desa-wisata-organik-di-desa-lombok.html
http://www.jejakkasus.info/2016/01/desa-wisata-organik-di-desa-lombok.html
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Ide awal dari dibagunnya desa wisata organik Lombok Kulon berasal dari 

sistem pertanian organik yang diterapkan oleh petani yang ada di desa Lombok 

Kulon. Mulai dari tahun 2003 sebagian petani desa Lombok kulon menggunakan 

sistem pertanian organik. Pertanian organik adalah metode pertanian dengan 

menggunakan bahan alami dalam proses pertanian. Baik itu dalam penggunaan 

pupuk dan bahan lainnya dalam pertanian atau tidak menggunakan bahan kimia 

dalam proses pertanian yang dilaksanakan. Pertanian organik yang dilaksanakan 

mengalami perkembangan setiap tahunnya. Seiring berjalannya waktu pada tahun 

2007 sistem pertanian organik merupakan jenis pertanian yang digunakan oleh 

sebagian besar petani yang ada di desa Lombok Kulon. Pada tahun-tahun 

berikutnya masyarakat mulai sadar akan pentingnya melaksanakan pertanian 

organik. Sehingga pada tahun 2013 pertanian organik yang dilaksanakan di desa 

Lombok Kulon mendapatkan sertifikat organik.  

Desa Lombok Kulon memilki beberapa kelompok tani. Pada awalnya untuk 

mendapatkan sertifikat organik, kelompok tani yang bernama “Tani Mandiri 1” 

mengusulkan kepada pihak sertifikasi dan pengajuan sertifikasi organik nasional di 

terima pada tahun 2013. Dari hal tersebut, berlanjut dengan kelompok tani lainnya 

yang ada di Desa Lombok Kulon. Hingga saat ini terapat 5 kelompok tani dengan 

jumlah 375 petani yang telah mendapatkan sertifikat organik. Dari keseluruhan 

jumlah total kelompok tani yang mendapat sertifikat pertanian organic di desa 

Lombok kulon ada sejumlah 6 kelompok tani yaitu : Kelompok Tani Mandiri 1, 

Kelompok Tani Mandiri 1A, Kelompok Tani Mandiri 1B, Kelompok Tani Mandiri 

2, Kelompok Tani Karya Tani dan Kelompok Tani Keluarga Tani. Sejumlah 
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kelompok tani tersebut bergabung menjadi satu dalam Gabungan Kelompok Tani 

(Gapoktan) “Al-Barokah”. Saat ini kelompok tani yang sudah mendapat sertifikat 

internasional sudah mencapai 68 ha dari 3 kelompok Tani yang ada di desa  Lombok 

Kulon yaitu Tani Mandiri 1B, Tani Mandiri 1 dan Keluarga Tani. . Pada 2013, hasil 

produksi beras yang dihasilkan dari sistem pertanian organik yang dilaksanakan  

mendapatkan sertifikasi organik dari Lembaga Sertifikasi Organik Seloliman 

(Lessos). Selain pertanian organik, di desa wisata ini juga terdapat budidaya 

perikanan yang dikelola secara organik.  

Desa wisata organik Lombok Kulon berkembang setiap tahunnya. Banyak 

produk-produk dari pertanian organik menjadi andalan ulama dari desa wisata 

Lombok Kulon. Dari awal datang hingga akhir, pengunjung disuguhi berbagai 

kegiatan yang tak jauh-jauh dari sistem pertanian organik. Selain untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi, sayur-mayur serta hasil dari pertanian organik yang 

dibudidayakan warga tersebut juga dijual kepada para pengunjung.  Desa wisata  

Organik mengelola hampir semua produk holtikultura dan buah dengan konsep 

pengelolaan organik sehingga hasilnya juga sangat aman untuk dikonsumsi. Di desa 

wisata  Organik ini kita dapat menyaksikan secara langsung bagaimana warga yang 

sedang menanam produk hotlikultura dan buah dengan pola organik sehingga 

wawasan kita tentang dunia organik juga tentu akan bertambah. petani Lombok 

Kulon adalah satu-satunya petani organik murni yang ada di kabupaten 

Bondowoso. 

Saat ini petanian berbasis organik sedang marak dilaksanakan di beberapa 

daerah. Hal ini dikarenakan banyak keuntungan dan manfaat yang dapat diperoleh 
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dari pertanian berbasis organik. Pertanian organik adalah sistem produksi pertanian 

yang mengoptimalkan kesehatan tanaman, ekosistem, dan aktifitas biologi tanah 

melalui pengelolaan tanah dan tanaman dengan cara memanfaatkan bahan-bahan 

organik/alami atau menghindari penggunaan pupuk, pestisida, maupun hormon-

hormon kimia. Beberapa kelebihan dari pertanian organic antara lain adalah 

memiliki harga jual yang lebih tinggi, menghasilkan makanan sehat, biaya 

operasional lebih rendah, lingkungan pertanian menjadi sehat, memperbaiki, 

menjaga ph tanah dan kualitas air, mengurangi limbah pertanian, dan meningkatkan 

populasi mikroorganisme tanah. 

Dari sekian potensi yang dimiliki oleh desa Lombok Kulon harus mendapat 

perhatian yang serius dari pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah pemerintah 

kabupaten bondowoso. Karena sesuai dengan “PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2005-2025”.4 

Dijelaskan bahwa pemerintah daerah mewujudkan tata kelola lingkungan hidup 

secara seimbang dan berkelanjutan diarahkan pada pengembangan sumberdaya 

alam hayati; pengembangan energi; pemanfaatan sumberdaya alam terbarukan; 

pemanfaatan sumberdaya alam tak terbarukan.  

Berdasarkan pemaparan masalah diatas, peneliti tertarik melakukan 

penelitian lebih lanjut yang berjudul “Pengembangan Wisata Organik Di Desa 

Lombok Kulon Berbasis Partisipasi Masyarakat”. Selain meneliti tentang 

                                                           
4 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2005-2025 
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bagaimana pengembangan wisata organic Lombok kulon, peneliti juga akan 

meneliti tentang permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan desa wisata 

organik yang terletak di desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten 

Bondowoso.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka akan ditarik rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengembangan wisata organik berbasis pasrtisipasi masyarakat di 

desa Lombok Kulon kabupaten Bondowoso? 

2. Apa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wisata organik berbasis 

partisipasi masyarakat di desa Lombok Kulon kabupaten Bondowoso? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk 

menjawab pertanyaan dan memecahkan permasalahan terkait pembahasan secara 

ilmiah, maka dari itu penelitian ini memiliki tujuan: 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pengembangan wisata organik berbasis 

pasrtisipasi masyarakat di desa Lombok Kulon kabupaten Bondowoso. 
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2. Untuk mendeskripsikan apa permasalahan yang dihadapi dalam 

mengembangkan wisata organic berbasis partisipasi masyarakat di desa 

Lombok Kulon kabupaten bondowoso.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah referensi dan wawasan 

bagi mahasiswa ilmu pemerintahan tentang Pengembangan Kapasitas Desa Wisata 

Orgainik Berbasis Partisipasi Masyarakat di desa Lombok kulon kabupaten 

bondowoso. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pemerintah, dengan adanya penelitian ini, maka dapat memberi masukan 

serta dapat dijadikan refresensi tentang model pengembangan wisata organic 

dan juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan, 

membuat dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan 

wisata organic. Serta juga pemerintah daerah juga dapat mengetahui bagaimana 

Pengembangan Wisata Organik Berbasis Partisipasi Masyarakat di desa 

Lombok Kulon kabupaten Bondowoso, dan permasalahan yang dihadapi dalam 

Pengembangan  Wisata Organik Berbasis Partisipasi Masyarakat di desa 

Lombok Kulon kabupaten Bondowoso, serta dapat dijadikan sebagai bahan 

rekomendasi dalam perbaikan dan pengembangan pariwisata di kabupaten 

Bondowoso.  
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b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

Pengembangan Wisata Orgainik Berbasis Partisipasi Masyarakat di desa 

Lombok Kulon kabupaten Bondowoso, serta permasalahan yang dihadapi  

dalam Pengembangan Wisata Organik Berbasis Partisipasi Masyarakat di desa 

Lombok Kulon kabupaten Bondowoso.  

 

E. DEFINISI KONSEPTUAL 

Definisi konseptual adalah definisi yang menggambarkan konsep dengan 

menggunakan konsep-konsep lain, atau mendefinisikan konstruk dengan konstruk-

konstruk lain. 5 Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Desa Wisata 

Menurut Priasukmana & Mulyadin (2001),6 Desa Wisata merupakan suatu 

kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan 

keaslian pedesaaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, 

keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, 

atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk 

dikembangkanya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, 

makanan-minuman, cindera-mata, dan kebutuhan wisata lainnya.  

Perwilahan dalam dunia pariwisata adalah pembagian wilayah pariwisata 

yang memiliki potensi, wilayah perluasan tersebut merupakan tempat/daerah yang 

                                                           
5 Ulber, Silalahi, 2009, Metode Penelitian Sosial, Bandung, Refika Aditama, Hal. 123 
6 Priasukmana, Soetarso dan R. Mohamad Mulyadin, Pembangunan Desa Wisata : Pelaksanaan 
Undang-undang Otonomi Daerah. 2001, Info Sosial Ekonomi. 
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karena atraksinya, situasinya dalam hubungan lalu lintas dan fasilitas 

kepariwisataannya menyebabkan tempat atau daerah tersebut menjadi obyek 

kebutuhan wisatawan. 7 Dalam desa wisata ada 2 komponen utama, yaitu: 

1) Akomodasi, yaitu sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan 

atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk. 

2) Atraksi, yaitu sebuah kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting 

fisik lokasi desa yang memungkinkan berinteraksinya wisatawan sebagai 

partisipasi aktif, seperti kursus tari, bahasa dan lain-lain yang spesifik. 

Sehingga jika ditarik kesimpulan dari beberapa paparan diatas, desa wisata 

dapat diartikan sebagai tempat atau daerah yang memiliki produk, pelaku, akses dan 

potensi wisata yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke daerah tersebut  

sehingga menjadikan daerah tersebut sebagai tempat tujuan wisata. 

2. Partisipasi 

Mubyanto8 mendefinisikan partisipasi sebagai kesedian untuk membantu 

berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setia orang tanpa berarti 

mengorbankan kepentingan sendiri. Bentuk-bentuk partisipasi dapat dibedakan 

beberapa macam sebagai berikut: 

1) Partisipasi dalam melalui kontak dengan pihak lain sebagai sala satu titik awal 

perubahan sosial. 

                                                           
7 Pendit, Nyoman S. 1994. Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana. Cetakan kelima. 
Pradnya Paramita. Jakarta. hal. 71 
8 Ndraha, Taliziduhu. 1990. Pembangunan Masyarakat Tinggal Landas: Penerbit Rineka Cipta. 
Jakarta. Hal 102-104 
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2) Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan member tanggapan terhadap 

informasi, baik dalam artian menerima mengiyakan, menerima dengan syarat, 

maupun dalam art menolaknya. 

3) Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasu pengambilan keputusan. 

4) Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan. 

5) Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangka hasil 

pembangunan. 

6) partisipasi dalam menilai pembangunan yaitu keterlibata masyarakat dan 

menilai sejauh mana pelaksanaan pembanguna sesuai dengan rencana dan 

sejauh mana hasilnya dalam memenuh kebutuhan masyarakat. 

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi adalah sebuah keadaan 

dimana seseorang atau sekelompok orang memperlihatkan keikutsertaannya dalam 

suatu program atau kegiatan, dan dalam kegiatan itu menampilkan rasa 

kebersamaan tim aatau kelompok. 

3. Masyarakat 

Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan 

kebudayaan. Sedangkan unsur-unsur dari masyarakat sendiri meliputi:9 

1) Manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tidak ada ukuran yang 

mutlak/angka yang pasti yang menentukan berapa jumlah manusia yang harus 

                                                           
9 Soerjono, Soekanto. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Edisi Baru Keempat: Rajawali Pers. 
Jakarta. Hal 20-21 
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ada. Akan tetapi secara teoritis angka minimnya adalah 2 (dua) orang yang 

hidup bersama. 

2) Bercampur untuk waktu yang lama. Dengan berkumpulnya manusia, maka akan 

timbul manusia-manusia baru melalui pemikiran-pemikiran. 

3) Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. 

4) Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama 

menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya 

terikat satu dengan yang lain. 

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Jadi masyarakat adalah sebuah sistem 

yang terdiri atas berbagai komponen yang meliputi populasi, kebudayaan, hasil-

hasil kebudayaan material, organisasi sosial serta lembaga-lembaga social dan 

sistemnya, dimana mempunyai suatu tujuan bersama dan tinggal dalam satu 

kawasan yang sama pula. 

4. Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan 

potensi yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati 

diri, harkat dan martabatnya secara maksimal, untuk bertahan dan mengembangkan 

diri secara mandiri baik di bidang agama, social, ekonomi dan budaya. 

Pemberdayaan diidentikkan kemampuan individu atau masyarakat untuk 

mengontrol lingkungan dan kehidupannya. Kesadaran dalam diri setiap individu 

untuk lebih maju dan mandiri muncul dengan melihat kemampuan dan potensi yang 

mereka miliki yang bisa digunakan untuk memajukan kehidupan yang lebih baik. 
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Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat seringkali melibatkan perencanaan, 

pengorganisasian, dan pengembangan berbagai aktifitas program atau proyek 

kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan 

social masyarakat (social well being) masyarakat.10  

F. DEFINISI OPERASIONAL 

Definisi operasional adalah suatu definisi mengeani variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat 

diamati.11 Adapun variabel-variabel yang akan didefinisikan secara operasional 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Proses Inisiasi Desa Wisata Organic Lombok Kulon 

Desa Wisata kampong organik ini digagasi oleh seseorang yang bernama 

baidawi. Ide ini muncul dari banyaknya potensi di desa yang belum dikelola secara 

maksimal. Padahal, ada banyak usaha yang bisa dimanfaatkan untuk menambah 

penghasilan. Sesuai dengan namanya desa wisata organik, ditetapkannya desa 

wisata ini tak lepas dari pengembangan pertanian organik yang dilakukan oleh para 

petani. Tak heran jika produk-produk dari pertanian organik menjadi andalan utama 

dari desa wisata Lombok Kulon. Bukan hal yang mudah untuk mendapatkan 

dukungan serta bantuan baik berupa partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Dalam 

membentuk suatu kawasan desa wisata, dukungan dan bantuan merupakan suatu 

hal yang sangat penting. Oleh karena itu harus ada upaya dan usaha yang harus 

                                                           
10 Edi Suharto, 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung, PT Refika 
Aditama. Hlm 71 
11 Azwar, Saifuddin, 2003, Reliabilitas dan Validitas, Yogyakarta, Pustaka Belajar, Hal. 74 
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dilakukan untuk memberi edukasi kepada masyarakat setempat. Hal ini dilakukan 

untuk memperoleh dukungan dan bantuan dari amsyarakat yang nantinya 

manfaatnya akan kembali kepada masyarakat tersebut. 

2. Pengembangan Desa Wisata Organic Lombok Kulon 

Dari sekian banyaknya potensi yang dimiliki oleh desa Lombok Kulon, 

perlu adanya suatu langkah yang tepat untuk menggali dan mengembangkan 

potensi yang ada. Pengembangan yang dilakukan disesuaikan dengan potensi yang 

ada serta berkelanjutan untuk memastikan pengembangan yang dilaksanakan terus 

meningkat. Usaha pengembangan yang dilakukan di desa wisata organic Lombok 

kulon meliputi beberapa hal sebagai berikut :  

a) Mengenal dan menggali potensi desa 

b) Mengolah dan mengembangkan potensi desa. 

c) Menyiapkan sumber daya manusia 

d) Melakukan promosi 

3. Partisipasi Masyarakat 

Salahsatu bentuk dukungan dari masyarakat terhadap adanya desa wisata 

organic antara lain adalah dengan adanya partisipasi masyarakat. Karena jika ingin 

membentuk suat desa wisata, partisipasi masyarakat sangatlah penting adanya. 

Karena dengan adanya partisipasi masyarakat, maka manfaat yang diperoleh dari 

adanya desa wisata akan lebih banyak. Salahsatu bentuk partisipasi masyarakat 

antara lain dapat dikategorikan sebagai berikut : 
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1) Kesediaan warga masyarakat untuk terlibat, mengikuti serta menjalankan 

program yang dilaksanakan di desa wisata 

2) Komitmen untuk menjaga atau memelihara adanya desa wisata 

3) Keterlibatan berupa sumbangsi baik berupa materi ataupun ide-ide yang dapat 

dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengembangkan wisata organic 

4. Aktifitas dan Produk Desa Wisata Organik 

Aktifitas yang ada di desa wisata organic pada awalnya hanya diisi dengan 

pertanian organic. Berjalannya waktu pengelola dan masyarakat terus menggali 

berbagai aktifitas yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan. Beberapa aktifitas 

wisata tersebut antara lain antara lain adalah wisata di bidang edukatif, wisata 

bidang kuliner, dan wisata di bidang atraksi Tubing. Dengan adanya berbagai 

aktifitas wisata di desa wisata organic Lombok kulon diharapkan dapat lebih 

menarik wisatawan untuk berkunjung melaksanakan kegiatan wisata di desa wisata 

organic Lombok kulon. 

5. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pengembangan  

Terdapat bebrapa faktor yang berpengaruh dalam proses pengembangan 

yang dilaksanakan. Factor tersebut dibagi ke dalam factor pendukung dan faktor 

penghambat dalam pengembangan wisata organic di desa Lombok kulon. Factor 

pendukung dalam hal ini meliputi tingginya partisipasi masyarakat dan kegiatan 

promosi yang dilaksanakan. Sedangkan factor penghambat adalah kurangnya peran 

dari pemerintah desa Lombok Kulon dan Dinas Pariwisata kabupaten Bondowoso.  
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G. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh 

kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.12 Adapun dalam penelitian ini 

metode yang digunakan adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang menggunakan deskripsi lewat kata-kata.13 Sedangkan menurut 

sugiarto penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak 

diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan 

untuk mengungkapkan gejala secara holistik- kontekstual melalui pengumpulan 

data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.14 

Berikut uraian dari metode yang digunakan dalam penelitian ini: 

a) Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan jenis deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 

menghasilkan data-data berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak 

menekankan pada angka.15 Penelitian ini ditujukan untuk memahami fenomena-

fenomena dari sudut pandang partisipan. Adapun dalam penelitian ini 

menggambarkan tentang Pengembangan Wisata Organik Berbasis Pasrtisipasi 

Masyarakat di desa Lombok Kulon, Kabupaten Bondowoso, dan juga kendala yang 

dihadapi dalam usaha pengembangan tersebut. Sehingga dalam penelitian kita 

                                                           
12 Subagyo, P Joko, 2006, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta, Hal. 
2 
13 Endraswara, Suwardi, 2006, Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan: Ideologi, 
Epistemologi, dan Aplikasi, Yogyakarta, Pustaka Widyatama, Hal. 85 
14 Sugiarto, Eko, 2015, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis, Yogyakarta, 
Suaka Media, Hal. 8 
15 Sugiyono, 2008, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung, Alfabeta, Hal. 9 
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harus terjun langsung untuk melihat dan memahami fenomena yang terjadi di 

lapangan terkait dengan permasalahan tersebut. 

b). Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah benda, hal atau organisasi tempat data atau variabel 

penelitian yang dipermasalahkan melekat.16 Adapun dalam penelitian ini subyek 

penelitiannya adalah Bapak Baidhawi selaku pengelola Desa Wisata Organik 

Lombok Kulon, dan juga masyarakat sekitar yang terlibat dalam proses 

pengembangan wisata organic di desa Lombok Kulon, kabupaten Bondowoso. 

c). Sumber Data 

Menurut Arikunto, sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat 

diperoleh.17 Sedangkan menurut Sutopo, sumber data adalah tempat data diperoleh 

dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun 

dokumen-dokumen.18 Sumber data dibagi menjadi dua jenis yaitu:  

Data Primer, adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan 

secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat 

dipercaya, yakni subjek penelitan atau informan yang berkenaan dengan variabel 

yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung.19 Dengan 

adanya sumber data primer peneliti berharap bisa mendapatkan informasi yang 

                                                           
16 Arikunto, Suharsismi, 1998, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. PT. Rineka Cipta. 
Jakarta. Hal. 200 
17 Arikunto, Suharsismi, 1998, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. PT. Rineka Cipta. 
Jakarta. Hal. 144 
18 Sutopo, 2006, Metodologi Penelitian Kualitatif, Surakarta: UNS, Hal. 56-57 
19 Arikunto, Suharsismi, 2010, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Edisi Revisi), 
Jakarta, Rineka Cipta, Hal. 22 
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lebih lengkap karena langsung berhadapan dengan sumber yang dianggap mewakili 

dan faham mengenai apa yang diteliti. Dalam penelitian ini, data sekunder akan 

diperoleh dari subyek penelitian yaitu  Bapak Baidh, dan juga masyarakat sekitar 

yang terlibat dalam proses pengembangan wisata organic di desa Lombok Kulon, 

kabupaten Bondowoso. 

Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data 

yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi 

yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Dapat dikatakan data sekunder 

ini bisa berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, SMS, foto dan 

lain-lain.20 Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari perundang-undangan yang 

berhubungan dan berkaitan dengan peneliti ini. 

d). Teknik Pengumpulan Data 

Sehubungan dengan jenis penelitian yang dipilih ialah metode deskriptif 

kualitatif, maka teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Sebab penelitian kualitatif menghasilkan data berupa non-angka, 

sehingga peneliti perlu melakukan wawancara serta penuturan langsung dari 

sumber data. 

1. Observasi  

Menurut Hasan, observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan 

pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisasi, 

                                                           
20 Arikunto, Suharsismi, 2010, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Edisi Revisi), 
Jakarta, Rineka Cipta, Hal. 22 
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sesuai dengan tujuan empiris.21 Dalam penelitian ini Observasi dilakukan desa 

wisata Lombok Kulon kabupaten bondowoso. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu.22 Dalam penelitian ini wawancara di lakukan kepada subyek penelitian, 

agar memperoleh data terkait penerapan “Pengembangan Wisata Organik Berbasis 

Partisipasi Masyarakat di desa Lombok Kulon Kabupaten Bondowoso”. Adapun 

subyek yang akan di wawancara dalam penelitian ialah pengelola desa wisata 

Lombok Kulon kabupaten bondowoso yaitu bapak Baidawi, Kepala Desa Lombok 

Kulon Kabupaten Bondowoso dan juga beberapa masyarakat desa Lombok kulon 

kabupaten Bondowoso.  

 Selain itu, peneliti menggunakan wawancara terstruktur yang mana semua 

hal-hal yang akan dipertanyakan telah terstruktur, dan sudah dipersiapkan 

sebelumnya secara rinci dengan menyusun daftar pertanyaan yang nantinya akan 

digunakan dalam wawancara kepada subyek penelitian. 

3. Dokumentasi 

Menurut Arikunto, dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data 

mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

                                                           
21 Hasan, M. Iqbal, 2002, Pokok- Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Bogor, 
Ghalia Indonesia, Hal. 86 
22 Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 
Bandung, Alfabeta, Hal. 231 
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notulen, rapot, agenda dan sebagainya.23 Sedangkan menurut Sugiyono, 

dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang.24 Dalam penelitian ini dokumentasi berasal dari dokumen-dokumen 

terkait pengembangan Wisata Organik berbasis partisipasi masyarakat di Desa 

Lombok Kulon Kbupaten Bondowoso, gambar atau foto, berita, jurnal ilmiah 

maupun buku catatan lapang peneliti.  

e). Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna memperoleh data 

penelitian. Adapun dalam penelitian ini lokasi penelitian akan dilaksanakan di : 

1. Desa wisata Organik yang berlokasi di Desa Lombok Kulon, Kecamatan 

Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.  

 Lokasi penelitian ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi 

penelitian yang diambil sesuai dengan karakteristik masalah dan tema yang akan 

diteliti oleh peneliti yaitu tentang pengembangan wisata organic yang terletak di 

Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur.  

f). Teknik Analisis Data  

Analisa data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dihasilkan tema yang 

                                                           
23 Arikunto Suharsismi, 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Ed Revisi VI, Jakarta, 
PT Rineka Cipta, Hal. 158 
24 Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 
Bandung, Alfabeta, Hal. 240 
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dapat dirumuskan menjadi hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.25 

Dengan kata lain analisis data pada hakekatnya adalah pemberitahuan peneliti 

kepada pembaca tentang apa saja yang hendak dilakukan terhadap data yang sedang 

dan telah dikumpulkan, sebagai cara yang nantinya bisa memudahkan peneliti 

dalam memberi penjelasan dan mencari interpretasi dari responden atau menarik 

kesimpulan.26 Adapun tahapan-tahapan dalam analisis data menurut Miles dan 

Huberman adalah sebagai berikut: 27 

a. Reduksi data 

Pada tahap ini peneliti akan menganalisis data yang dilakukan dengan 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari fokus 

tema dan polanya. Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan catatan 

lapang peneliti yang dilakukan di pengelola desa wisata Lombok Kulon kabupaten 

bondowoso yaitu bapak Baidawi, Kepala Desa Lombok Kulon Kabupaten 

Bondowoso dan juga beberapa masyarakat desa Lombok kulon kabupaten 

Bondowoso.  

 Selanjutnya, data tersebut akan dipilah-pilah untuk mengetahui tingkat 

relevansi dan kaitannya dengan penelitian tersebut. Setelah itu, data yang terpilih 

akan disederhanakan, diklasifikasikan sesuai jenisnya, dalam arti 

mengklasifikasikan data atas dasar tema-tema, dan meadukan data tambahan. 

                                                           
25 Lexy J, Moleong, 2011, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung, PT Remaja 
Rosdakarya, Hal. 282 
26 Hamidi, 2004, Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan 
Penelitian, Malang, UMM Press, Hal. 80 
27 Sugiyono, Edi, 2014, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Bandung, Alfabeta, Hal. 76 
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Kemudian, peneliti akan membuat abstraksi atau ringkasan inti sebagai data kasar 

menjadi uraian yang singkat. 

b. Penyajian Data 

Pada tahap ini peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi yang 

tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian 

kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antarkategori, dan sejenisnya. Dengan adanya penyajian data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Display data atau 

penyajian data yang digunakan dalam penelitian kualitatif biasanya adalah dalam 

bentuk teks naratif. Pada tahap ini peneliti akan menguraikan dan menggambarkan 

tentang Pengembangan Wisata Organik Berbasis Pasrtisipasi Masyarakat di desa 

Lombok Kulon, Kabupaten Bondowoso. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Dari data yang diperoleh, dikategorikan, dicari tema dan polanya, kemudian 

ditarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, 

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan 

pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. Melalui penarikan kesimpulan akan 

diketahui hasil dari penelitian melalui semua data yang telah diperoleh yaitu tentang 
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Pengembangan Wisata Organik Berbasis Pasrtisipasi Masyarakat di desa Lombok 

Kulon, Kabupaten Bondowoso, dan juga kendala yang dihadapi dalam usaha 

pengembangan tersebut 




