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        BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang sangat besar, dihuni oleh 

bermacam-macam ras, suku, dan etnis yang berbeda-beda. Masing-masing 

daerah memiliki keunggulan tersendiri termasuk potensi alamnya. Hal ini 

menguntungkan dalam bidang kepariwisataan. Dengan banyaknya potensi 

alam yang di miliki akan menarik banyak wisatawan asing akan berkunjung 

ke Indonesia dan akan memberikan keuntungan tersendiri bagi Negara 

Indonesia. 

Pariwisata dipandang sebagai sektor penting dalam pengembangan 

ekonomi dunia. Jika sektor pariwisata berkembang atau mundur maka akan 

banyak negara yang terpengaruh secara ekonomi.
1
 Kegiatan pariwisata

merupakan kegiatan yang sifatnya sementara, Dilakukan secara suka rela 

tanpa paksaan untuk menikmati objek dan atraksi wisata. Dalam 

perkembangan pariwisata maka akan menjadi salah satu sumber pendapatan 

Negara. 

Pariwisata dijadikan fokus koordinasi karena pariwisata merupakan 

penyumbang devisa terbesar setelah ekspor migas, disamping juga mampu 

berperan penting dalam penyerapan kesempatan kerja dan pemberdayaan 
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usaha mikro dalam jumlah yang tinggi pada daerah-daerah tujuan wisata 

maupun daerah-daerah lain penghasil produk daerah wisata.
2
 

Didunia internasional, Indonesia juga terkenal dengan potensi 

pariwisatanya yang beraneka ragam. Mulai dari wisata alam seperti pantai, 

air tejun, pegunungan, dan wiata budaya yang masih kental dengan adat 

budaya dari berbagai macam suku, budaya yang ada di daerah Indonesia. 

Salah satu daerah objek wisata Indonesia yang memiliki potensi wisata 

sangat besar adalah Pulau Lombok. Lombok merupakan salah satu pulau di 

Indonesia yaitu provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), di pulau ini banyak 

sekali objek wisata yang sangat menarik, eksotis, dan mempoesona untuk 

dikunjungi serta dapat dijadikan sebagai ikon wisata khususnya bagi 

provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini dapat kita lihat pada ragam objek 

wisata yang ditawarkan oleh pulau ini diantaranya  yaitu  wisata  kuliner,  

pantai,  laut,  gunung,  alam,  kesenian,  budaya, tradisi, dan objek wisata 

lainnya. 

Diantara keanekaragaman wisata yang ada di Pulau Lombok, potensi 

daerah wisata  bagian  Lombok  Tengah  saat  ini  mulai  berkembang.  

Salah satu  objek wisata yang saat ini dikembangkan dan didorong oleh 

Pemerintah Nusa Tenggara Barat  yaitu desa tradisional suku Sasak, 

Dusun Sade. Dusun Sade merupakan desa wisata  tradisional  yang  

sampai  saat  ini  masih  memegang  erat  tradisi  suku  asli masyarakat 
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Pulau Lombok yaitu tradisi suku Sasak, dusun ini terletak di Desa 

Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara 

Barat, Indonesia.  

Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dikatakan berhasil ketika 

pembangunan pariwisata yang sepenuhnya melibatkan partisipasi aktif 

masyarakat, sehingga pembangunan pariwisata yang di lakukan dapat dapat 

memberikan  keuntungan bagi masyarakat itu sendiri baik dalam segi 

ekonomi, sosial dan juga dalm segi budaya. Tujuan dari pembangunan 

pariwisata yang melibatkan masyarakat diantaranya yaitu : a) 

memberdayakan masyarakat melalui pembangunan pariwisata. b) 

meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat agar memperoleh 

keuntungan secara ekonomi, sosial dan budaya dari kegiatan 

pengembangan pariwisata. c) memberikan kesempatan yang seimbang 

kepada semua anggota masyarakat baik laki-laki maupun perempuan.
3
  

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.
4
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Dusun Sade merupakan salah satu desa wisata andalan bagi pariwisata 

di Pulau Lombok, khususnya wilayah Lombok Tengah. Tradisi lokal, 

pedesaan yang masih alami lengkap dengan bangunan adat, serta warisan 

leluhur yang terus dijaga sampai saat ini, menjadikan keistimewaan dan 

nilai lebih pariwisata bagi desa ini yang patut di pertahankan. Para 

wisatawan mulai menyukai tempat wisata yang tidak hanya dilihat dari 

keindahan alamnya saja tetapi lebih kepada kebudayaan. Oleh karena itu 

mulai berkembang jenis wisata yaitu desa wisata budaya. Di desa wisata 

budaya ini menawarkan kegiatan wisata yang menekankan pada unsur 

kebudayaan yang ada di suku sasak dan bentuk wisata aktif yang 

melibatkan wisatawan berhubungan langsung dengan masyarakat Sade. 

Dengan menonjolkan ciri khas kelokalan budaya setempat diharapkan desa 

wisata ini mampu bersaing dengan tempat wisata lainnya.
5
 

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 

Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah 

Tahun 2013-2028 BAB III Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah 

Bagian Kesatu pasal 13 (1) Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah 

(DPD) terdiri dari Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) meliputi 

Dusun Sade sebagai kawasan wisata budaya. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat telah menunjuk desa Sade sebagai desa Wisata Budaya sesuai Surat 

                                                           
5
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Keputusan (SK) Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 2 tahun 1989 tentang 

penetapan 15 kawasan pariwisata Penetapan suatu desa dijadikan sebagai 

desa wisata harus memiliki beberapa kriteria seperti : 1) Memiliki atraksi 

wisata, yaitu semua yang mencakup alam, budaya dan   hasil    ciptaan 

manusia. 2) Aksesbilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan 

dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi. 3) Sistem 

Kepercayaan dan kemasyarakatan, merupakan aspek penting mengingat 

adanya aturan-aturan yang khusus atau kearifan lokal pada komunitas 

sebuah desa. 4) Ketersediaan infrastruktur; meliputi fasilitas dan pelayanan 

transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya. 5) 

Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang 

tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya.
6
   

Penetapan suatu Desa di jadikan Desa Wisata Budaya. Dalam 

Peraturan daerah No.7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

tahun (2011-2031) Kabupaten Lombok Tengah pada Bab V (Rencana Pola 

Ruang Wilayah) mengenai cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang 

terdapat di Kabupaten Lombok Tengah. Dalam pasal 21 ayat (1) huruf d 

no.4 tentang rencana pengelolaan kawasan cagar budaya Dusun tradisional 

Sade dan tradisional di Kecamatan Pujut. 

Dusun Sade dikenal sebagai Dusun yang mempertahankan kebudayaan 

Suku Sasak. Semenjak tahun 1975 Dusun ini sudah dikunjungi oleh para 
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wisatawan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pemprov NTB 

telah menetapkan Sade sebagai Desa Wisata Budaya pada tahun 1989. 

Peningkatan jumlah wisatawan yang datang ke Sade mulai terjadi semenjak 

diresmikannya penggunaan Bandara Internasional Lombok Praya pada 

bulan November tahun 2011. Hal ini disebabkan jarak tempuh dari Bandara 

ke Desa Sade hanya  20– 30 menit perjalanan. Dusun seluas 5 Hektar ini, 

memiliki 150 rumah. Setiap rumah terdiri dari satu kepala keluarga, dengan 

jumlah penduduk sekitar 700 orang yang kesemuanya adalah suku Sasak 

Lombok.
7
 

Keunikan dari Desa Wisata Sade, para penduduk di dusun Sade 

kebanyakan menjadi pengerajin tenun ikat khususnya bagi perempuan 

sedangkan untuk laki-laki menjadi buruh tani, walaupun ada sebagian 

masyarakat juga yang menjadi pengerajin pernak-pernik seperti gelang, 

kalung, cincin dll. Uniknya lagi di Dusun sade ini Rumah adat Suku Sasak 

terbuat dari jerami dan berdinding anyaman bambu (bedek) lantai dari tanah 

liat yang dicampuri kotoran kerbau dan abu jerami, Seni dan Budaya yang 

ada di dusun Sade yakni Peresean  merupakan kesenian untuk mengadu 

ketangkasan bagi para lelaki yang dilakukan oleh 2 orang pemain 

(pepadu) dengan menggunakan rotan sebagai alat pemukul dan perisai yang 

terbuat dari bahan kulit sebagai tameng. Gendang Beleq  merupakan seni 
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hiburan yang lebih bersifat profan dengan menabuh drum yang terbuat dari 

kulit hewan dan diiringi musik gamelan.  

Disini peneliti akan menjelaskan data kunjungan wisatawan yang datang ke 

Dusun Sade mulai tahun 2012 hingga 2016 sebagai berikut: 

     Tabel 1.1 Data Kunjungan Wisatawan Di Dusun Sade Desa Rembitan 

       Sumber Data: Data Rekafitulasi Kunjungan Wisatawan Dusun Sade 
 

Menurut tabel diatas dapat disimpulkan bahwa data pengunjung baik 

wisatawan lokal maupun wisatawan asing yang telah mengunjungi Dusun 

Wisata Sade, Pada tahun 2012-2016 wisatawan lokal terus mengalami 

kenaikan angka pengunjung yang begitu banyak setiap tahun. Begitu pula 

dari data wisatawan mancanegara pada tahun 2012-2015 mengalami 

kenaikan angka yang tidak terlalu banyak akan tetapi dari 2015-2016 

mengalami kenaikan cukup banyak sesuai dengan data tabel di atas.
8
 

Masyarakat Dusun Wisata Sade saat ini dapat dikatakan mulai 

berkembang dengan memanfaatkan pariwisata sebagai media 

pemberdayaan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan partisipasi 

                                                           
8
 Data Rekafitulasi Kunjungan Wisatawan Dusun Sade 

 

NO 

TAHUN 

KUNJUNGAN 

 

LOKAL 

 

    ASING 

 

JUMLAH 

 

KET 

1 2012 36.576 13.102 49.678  

2 2013 38.141 13.219 51.360  

3 2014 40,111 13.450 53.561  

4 2015 43.295 13.517 56.812  

5 2016 110.584 45.468 156.052  

 Jumlah 268.707 98.756 367.463  
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masyarakat dalam mengembangkan pariwisata di Dusun Sade dan mampu 

memberikan pengaruh terhadap peningkatan perekonomian masyarakat 

yang bisa dibilang cukup merata karena hampir setiap keluarga kini telah 

mulai berjualan tenun ikat dan pernak-pernik hasil kerajinan tangan mereka 

sendiri yang dijual kepada para wisatawan yang berkunjung, Sade 

menawarkan beragam wisata menarik antara lain wisata adat budaya, 

kesenian dan wisata kerajinan tangan. Para wisatawan juga bisa langsung 

berintraksi dengan masyarakat di dusun Sade. 

Dusun Sade dulu pernah mendapatkan penghargaan nasional oleh 

Pemerintah Pusat sebagai desa wisata yang mampu melaksanakan gerakan 

sadar wisata dan aksi SAPTA PESONA pada tahun 2010. Kriteria yang 

dinilai pada pemberian penghargaan desa wisata  ini diantaranya kegiatan 

masyarakat yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan usaha 

kepariwisataan dan mampu menciptakan manfaat bagi kesejahtraan 

masyarakat. Selain itu, penerapan nilai-nilai SAPTA PESONA di desa 

wisata dan melalui penerapan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah dan 

unsur kenangan.
9
 

Permasalahan yang ada dalam pengembangan desa wisata budaya Sade 

ialah SDM masyarakat Dusun Sade, pemahaman masyarakat tentang ilmu 

kepariwisataan yang masih terbatas, sehingga ketidak tahuannya 

masyarakat cenderung diam terhadap pengembangan  pariwisata. 
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Pemerintah seharusnya melakukan  beberapa hal  untuk meningkatkan sumber 

daya masyarakat, upaya tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan 

sumber daya manusia melalui kegiatan bimbingan, penyuluhan dan 

pelatihan di bidang kepariwisataan.  

Masyarakat dusun Sade harus ikut serta atau terlibat dalam berbagai 

kegiatan pengembangan wisata yang ada di Sade. Peran serta pemerintah di 

Dusun Sade hanya sebagai fasilitator dan monitoring pariwisata saja. 

Pemerintah dan masyarakat sebenarnya memiliki tanggung jawab yang sama 

dalam pengembangan pariwisata. Sehingga pemerintah seharusnya 

lebih berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Tugas tersebut salah 

satunya diwujudkan dalam bentuk kerja sama yang baik antara pemerintah dan 

masyarakat.  

Partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam kegiatan pengembangan 

pariwisata berbasis masyarakat atau community based tourism (CBT) 

sangatlah penting karena di dalam pembangunan desa wisata masyarakat 

adalah ujung tombak dalam pengembangan desa wisata mereka sendiri. 

Hal ini akan berdampak terhadap pemberdayaan baik potensi sosial budaya 

maupun ekonomi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang 

dimiliki supaya masyarakat sejahtera, maju dan menjadi lebih mandiri 

terlepas dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. 

Adanya masalah tersebut membuat peneliti ingin mengetahui 

pengembangan Desa wisata, Sehingga peneliti dalam penelitian 
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mengangkat judul “Pengembangan Desa Wisata Budaya Berbasis 

Masyarakat Di Dusun Sade Desa Rembitan Kabupaten Lombok 

Tengah” 

1.1   Rumusan Masalah  

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu 

penelitian maka dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pengembangan Desa Wisata Budaya berbasis masyarakat 

di Dusun  Sade Desa Rembitan Kabupaten Lombok Tengah ? 

2. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Desa 

Wisata Budaya berbasis masyarakat di Dusun Sade Desa Rembitan 

Kabupaten Lombok Tengah ? 

1.2  Tujuan Penelitian 

Dilakukannya suatu penelitian adalah untuk mencapai tujuan-tujuan 

tertentu, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengembangan Desa Wisata Budaya berbasis 

masyarakat di Dusun Sade Desa Rembitan Kabupaten Lombok 

Tengah. 

2. Untuk mengetahui apa saja permasalahan yang di hadapi dalam 

pengembangan Desa Wisata Budaya berbasis masyarakat di Dusun 

Sade Desa Rembitan Kabupaten Lombok Tengah. 
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1.3   Manfaat Penelitian 

Setelah mengetahui rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah di 

uraikan di atas, juga di harapkan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1.3.1  Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan ataupun bahan referensi 

dalam perumusan dan pengembangan konsep Pengembangan Desa Wisata 

Budaya berbasis masyarakat di Dusun Sade Desa Rembitan Kabupaten 

Lombok Tengah, dan dapat memberikan manfaat akademis untuk 

menambah wawasan dan ilmu kepariwisataan. 

1.3.2 Manfaat Praktis 

Bagi pemerintah, dengan adanya penelitian ini maka dapat memberi 

masukan serta dapat dijadikan refrensi tentang pengembangan desa wisata 

budaya dan juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

merencanakan, membuat dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan 

dengan pengembangan wisata budaya. Serta juga pemerintah daerah juga 

dapat mengetahui bagaimana Pengembangan desa wisata budaya berbasis 

masyarakat di dusun Sade, dan permasalahan yang dihadapi dalam 

Pengembangan desa wisata budaya, serta dapat dijadikan sebagai bahan 

rekomendasi dalam perbaikan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten 

Lombok tengah. 

Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

Pengembangan desa wisata budaya berbasis masyarakat di dusun Sade, 
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serta permasalahan yang dihadapi dalam Pengembangan desa wisata 

budaya berbasis masyarakat di dusun Sade. 

1.4 Definisi Konseptual  

Definisi konseptual bertujuan untuk menguraikan tentang penjabaran 

beberapa istilah atau konsep yang terkait pada penelitian yang dilakukan. 

Untuk itu dalam rangka memperjelas penguraian lebih lanjut dalam 

penulisan ini. Maka perlu dilakukan penjelasan mengenai beberapa 

pengertian atau istilah yang berkaitan dengan upaya untuk menyamakan 

pemahaman terhadap pokok pembahasan terhadap pengertian masing-

masing konsep yang terkandung dalam pengertian tersebut. serta dapat 

memperoleh kejelan arti dari penelitian ini, sehingga mempermudah dalam 

penelitian terhadap variabel-variabel yang hendak diukur, diteliti dan digali 

datanya. Maka penulis mengemukakan definisi konsep sebagai berikut.
10

 

1.4.1 Desa Wisata  

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 
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kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi 

untuk dikembangkanya berbagai komponen kepariwisataan.
11

 

Disini Sade disebut sebagai Desa Wisata Budaya karena Dusun Sade 

menawarkan kegiatan wisata yang menekankan pada unsur kebudayaan 

yang ada di suku sasak dan bentuk wisata aktif yang melibatkan wisatawan 

berhubungan langsung dengan masyarakat Sade. Dengan menonjolkan ciri 

khas kelokalan budaya setempat diharapkan desa wisata ini mampu 

bersaing dengan tempat wisata lainnya.  

Pengembangan menjadi desa wisata didasarkan atas potensi atau daya 

dukung yang dimiliki, serta mencerminkan cirikhas masing-masing desa, 

antara lain: flora, fauna, rumah adat, pemandangan alam, iklim, makanan 

tradisional, kerajinan tangan, seni tradisional, dan sebagainya. Potensi yang 

di miliki kemudian digarap sedemikian rupa dengan tidak lupa 

memberdayakan masyarakat desanya sendiri. Hasilnya diharapkan dapat 

bermanfaat untuk membangun desa dan kesejahteraan masyarakat di 

sekitarnya. Dengan demikian desa yang tadinya tidur, dibangunkan untuk 

diberdayakan dengan memanfaatkan kemampuan masyarakatnya, menjadi 

desa wisata yang produktif. Hal tersebut sebenarnya merupakan modal 

tersembunyi yang perlu ditumbuhkan.
12

 

 

                                                           
11

 Soetarso Priasukamana, 2013, Pembangunan Desa Wisata: Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi 

Daerah, Jurnal, Hlm 38 

 
12

 Antara Made, 2015, Pengelolaan Pariwisata Berbasis Potensi Lokal, Pustaka Larasan, Hlm. 27. 



14 
 

1.4.2 Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) 

Pariwisata berbasis masyarakat adalah pariwisata dimana masyarakat 

atau warga setempat memainkan peranan penting dan utama dalam 

pengambilan keputusan mempengaruhi dan memberi manfaat terhadap 

kehidupan dan lingkungan mereka. Dalam konsep pariwisata berbasis 

masyarakat terkandung didalamnya adalah konsep pemberdayaan 

masyarakat, upaya pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya selalu 

dihubungkan dengan karakteristik sasaran sebagai suatu komunitas yang 

mempunyai  ciri,  latar  belakang,  dan  pemberdayaan masyarakat, yang 

terpenting adalah dimulai dengan bagaimana cara menciptakan kondisi 

suasana, iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk 

berkembang.
13

 

Pariwisata berbasis masyarakat adalah salah satu konsep yang 

menjelaskan peranan komunitas dalam pembangunan pariwisata 

Community Based Tourism  (CBT). Secara konsep prinsip dasar dari 

pariwisata berbasis masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai 

pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan 

kepariwisataan, CBT adalah pola pengembangan pariwisata yang 

mendukung dan memungkinkan keterlibatan masyarakat setempat 

sepenuhnya karena masyarakat yang menjadi subyek utama dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan usaha pariwisata dan segala 

keuntungan yang diperoleh. 
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1.5  Definisi Operasional 

Defenisi Operasional adalah petunjuk tentang bagaimana suatu variabel 

yang diobsesi dapat diukur.
14

 Adapun variabel yang akan didefenisikan 

secara operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat:  

1. Pengembangan Potensi Pada Desa Wisata Budaya Sade 

2. Pengembangan Desa Wisata Budaya Sade Berbasis Masyarakat 

3. Peran Pokdarwis dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

4. Peran Pemerintah dalam Pengembangan Desa Wisata Budaya Sade 

1.7   Metode Penelitian 

1.7.1  Jenis penelitian 

Penelitian tentang pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat di 

Dusun Sade Rembitan Kabupaten Lombok Tengah dengan menggunakan 

penelitian deskriptif dan metode kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti 

akan menjelaskan mengenai upaya pengembangan desa wisata budaya di 

dusun Sade. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengkaji kualitas 

hubungan, kegiatan situasi, dengan penekanan kuat pada deskripsi 

menyeluruh dalam menggambarkan rincian segala sesuatu yang terjadi 

pada kegiatan atau situasi tertentu.
15

 Metode deskriptif adalah suatu metode 
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 Suharasaputra, Uhar, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindaka. Bandung: PT Refika 
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dalam peneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu 

sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.
16

 

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang di selidiki. Penelitian 

deskriptif mempelajari masalah dalam masyarakat, termasuk didalam tata 

cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, antara lain 

tentang hubungan, kegiatan –kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses 

yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. 

1.7.2 Sumber Data  

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh sebagai hasil pengumpulan 

sendiri, untuk kemudian disiarkan langsung.
17

 Data tersebut dapat berupa 

data (catatan) penelitian dari hasil observasi dan data hasil wawancara 

dengan subyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari 

observasi dan wawancara secara langsung dengan informan di lingkungan 

Desa Rembitan serta catatan lapang peneliti selama penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, data atau laporan 

historis yang telah tersusun dalam arsip, baik yang dipublikasikan dan yang 
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tidak dipublikasikan. Data Sekunder merupakan data pendukung dari data 

primer 
18

,  yang dapat berupa buku-buku, arsip, internet, dan laporan-

laporan program Dusun Sade. 

1.7.3 Teknik pengumpulan data  

a. Observasi 

Sebagai metode ilmiah observasi dapat diartikan sebagai pengamatan, 

meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan 

seluruh alat indra.
19

 Jadi dalam penelitian ini observasi langsung dilakukan 

di Desa Rembitan Dusun Sade. Hal ini dimaksudkan untuk memberi 

gambaran secara langsung kepada peneliti apa saja yang akan di observasi 

tentang perihal yang akan diteliti sehingga peneliti mengetahui secara 

mendalam tentang pengembangan desa wisata berbasis masyarakat di 

dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, 

metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan mencatat data-

data dan arsip-arsip yang sudah ada.
20

 Studi dokumentasi dilakukan untuk 

memperkuat bukti data dan arsip yang diperoleh dilapangan dan mendapat 

gambaran dari sudut pandang subyek melalui suatu media tertulis dan 

dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh yang bersangkutan. 
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c. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu cara pengumpulan data dengan sebuah 

dialog yang dilakukan oleh peneliti langsung kepada informan atau pihak 

yang berkompeten dalam suatu permasalahan.
21

 Dalam penelitian ini 

peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada kepala Desa 

Rembitan tentang pengembangan berbasis masyarakat di dusun Sade, 

Kepala Dusun Sade, pengelola tempat pariwisata, Pokdarwis dan beberapa 

masyarakat yang terdapat dalam Dusun Sade. Penelitian ditujukan untuk 

memperoleh data yang diinginkan terkait dengan penelitian ini. 

1.7.4  Subyek penelitian  

Adapun subyek penelitian dalam penelitian ini : 

a. Kepala Desa Rembitan  

b. Kepala Dusun Sade  

c. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) 

d. Pengelola Wisata Budaya Sade 

e. Masyarakat Dusun Sade 

1.7.5  Lokasi penelitian 

Dalam penelitian yang berjudul pengembangan desa wisata budaya berbasis 

masyarakat di dusun Sade desa Rembitan, peneliti akan melaksanakan 

penelitian di kantor Kantor Desa Rembitan dan Dusun Sade Kabupaten 

Lombok Tengah. 

                                                           
21

 Ibid Hlm:130 



19 
 

1.7.6 Analisis data 

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan, tahap 

selanjutnya yang harus dilalui adalah tahap analisa data. Analisa data ini 

sangatlah penting dalam menunjang penelitian, karena data tersebut akan 

mengarahkan peneliti untuk menyimpulkan kebenaran semua masalah yang 

telah diberikan dalam proposal
22

. Berdasarkan hal tersebut dikemukakan 

bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola dan memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain.  

Berikut model gambar dalam analisis data : 

Gambar 1.1 Analisis Data Model Interaktif Miles & Hubeman  

 

 

 

 

 

 

 Sumber      :  Emzi (2010) 
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 a.   Pengumpulan data  

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data dilokasi studi dengan 

melakukan observasi wawancara mendalam dan mencatat dokumen dengan 

menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan 

menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data 

berikutnya. Peneliti melakukan observasi dan wawancara secara langsung 

pada Kepala Desa Rembitan dan Kepala Dusun Sade untuk mendapatkan 

data yang diinginkan dalam penelitian tentang pengembangan desa wisata 

budaya berbasis masyarakat di Dusun Sade Kabupaten Lombok Tengah.  

b. Reduksi data  

Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan 

dan abstraksi data kasar dalam field note, data yang di peroleh dari dusun 

Sade akan di pilah-pilah sesuai dengan rumusan masalah penelitian 

sehingga akan memberikan gambaran yang lebih jelas dalam memfokuskan 

pada hal-hal penting yang relevan sehingga akan mempermudah dalam 

penyajian data.  

c. Sajian Data ( Display Data ) 

Sajian Data (Display Data) adalah suatu rangkaian organisasi, 

informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dalam 

proses ini antara lain dilakukan pembuatan matrik, gambar/skema, jaringan 

kerja keterkaitan kegiatan maupun tabel. Kesemuan yaitu dirancang untuk 

merakit informasi secara teratur agar mudah dilihat serta dimengerti secara 
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kompak. Penyajian data digunakan  untuk lebih meningkatkan pemahaman 

peneliti dan menjawab mengenai bagaimana pengembangan desa wisata 

budaya berbasis masyarakat di Dusun Sade Desa Rembitan Kabupaten 

Lombok Tengah. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang 

relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki 

makna tertulis. Proses penyajian data dilakukan dengan cara menampilkan 

data, membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang 

sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai 

tujuan penelitian. 

d.  Pengambilan Kesimpulan ( conclution drawing ) 

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian untuk menjawab 

fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Sehingga setelah data yang 

diperoleh tentang pengembangan desa wisata budaya berbasis masyarakat 

di dusun sade disajikan dalam bentuk uraian untuk menjawab rumusan 

masalah, maka selanjutnya akan disimpulkan. Melalui penarikan 

kesimpulan, temuan baru dalam penelitian yang berupa deskripsi atau 

gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas akan menjadi jelas 

setelah diteliti. 

Berdasarkan analisis interactive model, kegiatan pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan merupakan proses 

siklus dan interaktif. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang 

berlanjut, berulang, dan terus menerus. Dengan demikian reduksi data, 
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penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan 

secara berueutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling menyusul. 


