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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan kepariwisataan yang dijalankan pemerintah diarahkan 

pada pengembangan pariwisata sebagai sektor andalan dan unggulan dalam 

arti luas untuk mampu menjadi salah satu penghasil devisa, mendorong 

ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian 

rakyat, memperluas lapangan pekerjaan, dan kesempatan berusaha serta 

meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memelihara kepribadian bangsa, 

nilai-nilai agama serta kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup
1
.  

Salah satu prinsip kepariwisataan yang terkandung dalam Undang-

undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan adalah memberdayakan 

masyarakat setempat dimana masyarakat berhak berperan dalam proses 

pembangunan kepariwisataan dan berkewajiban menjaga dan melestarikan 

daya tarik wisata; serta membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, 

berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata. 

Keikutsertaan masyarakat juga dijelaskan secara eksplisit dijelaskan dalam 

UU RI No 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menyatakan bahwa 

pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan 

kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi 

tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Hal ini 

menunjukkan bahwa masyarakat yang berada di tingkat lokal memiliki 

kesempatan yang sama dalam penyelenggaraan kepariwisataan.  
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Potensi daya tarik wisata baik yang bernuansa alam maupun budaya pada 

umumnya berada di pedesaan, seiring dengan keberadaan masyarakat Indonesia 

yang sebagian besar berada di pedesaan. Oleh karena itu, berbagai potensi daya 

tarik wisata dikembangkan agar masyarakat mendapat manfaat sebesar-besarnya 

terkait potensi desa yang ada dengan menjadikannya kawasan desa wisata. 

Mengingat wisatawan dalam perjalanan wisatanya membutuhkan berbagai 

kebutuhan baik barang maupun jasa. Masyarakat di pedesaan yang telah merasakan 

manfaat dari kunjungan wisatawan ke daerahnya, tentu akan berusaha menjaga 

lingkungan untuk tetap lestari bahkan meningkat kualitasnya. Karena apabila 

lingkungan alam dan budayanya rusak, tentu wilayahnya tidak akan lagi diminati 

oleh wisatawan. Hal ini tentunya akan berdampak pada berkurangnya pendapatan 

mereka. Dengan demikian, maka melalui pengembangan desa wisata, lingkungan 

alam dan budaya setempat akan terjaga kelestarian dan kualitasnya, karena 

masyarakat akan berusaha menjaga dan memelihara lingkungannya untuk tetap 

lestari bahkan meningkat kualitasnya. 
2
 

Desa wisata merupakan bentuk pariwisata, yang sekelompok kecil 

wisatawan tinggal di dalam atau di dekat kehidupan tradisional atau di desa-

desa terpencil dan mempelajari kehidupan desa dan lingkungan setempat.
3
  

Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan 

fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat 

yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Pengembangan desa 

wisata didasarkan pada pemenuhan kepuasaan wisatawan yang tidak hanya 
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didapat dari fasilitas modern pariwisata tetapi juga interaksi dengan 

lingkungan dan komunitas lokal yang memiliki kekhasan tersendiri.
4
 

Pengelolaan desa wisata yang berbasis lokal memerlukan kepedulian 

dan partisipasi masyarakat sendiri untuk senantiasa berinovasi dan kreatif 

dalam mengembangan wilayah desanya yang dijadikan sebagai desa wisata. 

Menurut Cohen dan Uphoff (1979) peran atau partisipasi yang dilakukan oleh 

masyarakat bisa dilihat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

pengelolaan atau pemanfaatan, pengawasan, menikmati hasil dan evaluasi. 
5
. 

Secara umum, perkembangan desa wisata terjadi karena pergeseran pariwisata 

massal menjadi pariwisata alternatif, dimana desa wisata juga merupakan 

salah satu bentuk pariwisata alternatif. Wisatawan semakin sadar akan dampak 

yang terjadi akibat adanya pariwisata massal, sehingga mereka mulai beralih 

ke pariwisata alternatif. Dampak-dampak yang terjadi akibat adanya 

pariwisata massal terjadi di berbagai bidang, baik secara perekonomian, 

lingkungan dan sosial budaya. Kota Batu merupakan salah satu destinasi 

wisata yang banyak diminati oleh para wisatawan. Panorama alam yang indah 

serta udara yang sejuk menjadi ikon tersendiri yang membedakan Kota Wisata 

Batu dengan kota lainnya di Indonesia. Potensi wisata melalui kekayaan alam 

dan budaya yang begitu luar biasa turut mendukung kegiatan pariwisata di 

dalamnya. Berbagai objek wisata banyak dikembangkan di Kota Batu mulai 

dari wisata perdesaan hingga wisata modern perkotaan.  

 Semenjak  dicanangkan  sebagai  Kota Wisata pada tahun 2009, 

pemerintah Kota Batu memberikan perhatian yang lebih pada sektor pariwisata. 
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Sebagai ikon wisata baru di Indonesia, Kota Batu terus berbenah untuk 

meningkatkan sarana dan prasarana dalam melayani kunjungan wisatawan yang 

semakin meningkat tiap tahunnya. Peningkatan kunjungan wisatawan terlihat pada 

salah satu objek wisata di Kota Batu yakni Taman Selecta sebanyak 528.818 

pengunjung kemudian meningkat di tahun 2013 menjadi 756.174 pengunjung . 
6
 

Berdasarkan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu 2010 

– 2030 terdapat sistem dan fungsi perwilayahan guna menunjang kegiatan 

pariwisata yakni Kecamatan Batu dan Kecamatan Bumiaji. Kecamatan Batu 

(Bagian Wilayah Kota I) diperuntukkan sebagai kawasan pengembangan 

kegiatan pariwisata serta jasa penunjang akomodasi wisata. Kemudian 

Kecamatan Bumiaji (Bagian Wilayah Kota III) dijadikan sebagai wilayah 

utama pengembangan kawasan agropolitan, pengembangan kawasan wisata 

alam dan lingkungan serta kegiatan agrowisata. Desa Tulungrejo merupakan 

salah satu lokasi pengembangan desa Wisata yang ditunjuk pemerintahan Kota 

Batu sebagai desa percontohan dalam rangka pengembangan wilayah kepari-

wisataan, khususnya pertanian. Dalam pe-laksanaannya, kelompok 

pengembang yang bernama TFE (Tulungrejo Funducation Experience) 

bekerja sama dengan masya-rakat yang berdomisili di daerah Tulungrejo dan 

memiliki aset yakni lahan pertanian yang berpotensi wisata untuk dijadikan 

sebagai investor dalam perkembangan paket wisata bersama pengelola. Objek 

wisata yang terdapat di Desa Wisata Tulungrejo antara lain, sebagai berikut: 

1) Selecta,  

2) Wana Wisata Coban Talun,  

                                                 
6
 Statistik Daerah Kota Batu 2014 



5 

 

3) Wisata Agro, antara lain:  

a) Lahan Perkebunan Apel  

4) Wisata Peternakan, antara lain:  

a) Ternak Sapi Perah  

5) Wisata Adventure  

Sebagian besar masyarakat desa Tulungrejo memiliki sikap 

mendukung terhadap pengembangan kawasan desa Tulungrejo sebagai 

kawasan desa wisata, namun demikian masih ada kekhawatiran dari 

masyarakat terutama berkaitan dengan takutnya kaum pemodal masuk ke 

dalam menguasai program ini. Demikian pula, masyarakat setuju dengan 

pengembangan desa Tulungrejo sebagai desa wisata adat dan budaya, mengingat 

bahwa desa Tulungrejo merupakan desa yang cukup potensial dalam kerangka 

mendukung pariwisata kota Batu dalam aspek adat dan budaya masyarakat. Selain itu 

pengembangan kawasan desa Tulungrejo sebagai kawasaan desa wisata adat dan 

budaya akan membantu dalam mengembangkan dan melestarikan budaya leluhur 

masyarakat setempat. 

Besarnya potensi wisata di Kota Desa Tulungrejo tersebut sebenarnya tidak 

diimbangi dengan SDM masyarakat setempat karena kebanyakan masyarakat desa 

tulungrejo merupakan tamatan SMA.  Sehingga objek pariwisata di desa tulungrejo 

agak sedikit tertinggal dari destinasi wisata lainnya dikota batu. Seharusnya dengan  

banyaknya masyarakat desa tulungrejo dapat  menjadi peluang yang besar pula bagi 

Pemerintah Kota Batu untuk dapat mengembangkannya sebagai modal 

pembangunan dalam meningkatkan ekonomi daerahnya. Salah satu faktor penentu 

pengembangan desa wisata adalah keterlibatan atau peran aktif dari berbagai pihak, 
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terutama Dinas Pariwisata Kota Batu sebagai unit organisasi pemerintah daerah yang 

mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan pembangunan pariwisata 

daerah.  Berdasarkan Perda Kota Batu nomor 5 tahun 2008, Dinas Pariwisata Kota 

Batu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan 

kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pariwisata 

Kota Batu menyelenggarakan fungsi  perumusan kebijakan teknis di bidang 

pariwisata dan kebudayaan, penyelenggaraan urusan pariwisata dan kebudayaan serta 

pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas, pelaksanaan tugas lain yang diberikan 

oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi. Akan tetapi peran dan dukungan 

pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu dalam 

pengembangan Desa Wisata Tulungrejo masih kurang bisa dilihat karena pemerintah 

hanya sebagai fasilitator dan sepenuhnya menyerahkan wewenang untuk 

pengelolaan kepada pemerintah Desa dan masyarakat Tulungrejo. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana peran Dinas Pariwisata Kota Batu dalam Pengembangan Desa 

Wisata Tulungrejo? 

2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat peran Dinas Pariwisata Kota 

Batu dalam rangka Pengembangan Desa Wisata Tulungrejo? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan 

tujuan penelitian sebagai berikut ; 

1. Mengetahui peran Dinas Pariwisata Kota Batu dalam Pengembangan Desa 

Wisata Tulungrejo. 

2. Mengetahui Kendala yang dialami Dinas Pariwisata Kotra Batu dalam 

rangka Pengembangan Desa Wisata Tulungrejo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi Bahan referensi dalam rangka 

pengembangan khazanah ilmu pengetahuan terutama yang terkait dengan bidang 

Pengembangan Sektor Pariwisata khususnya Pengembangan Desa Wisata  

2. Manfaat Praktis 

Bagi Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kota Batu Khususnya 

Dinas Pariwisata diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam 

membuat kebijakan yang terkait  pengembangan Desa Wisata  

 

E. Definisi Konseptual 

1. Peranan Dinas Pariwisata Kota Batu 

Peran adalah seperangkat tikah laku yang diharapkan orang lain 

terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem dan dipengaruhi 
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oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersipat stabil untuk 

membentuk perilaku yang diharapkan dari seseorang pada pada situasi sosial 

tertentu.
7
 

Peranan yaitu aspek dinamis kedudukan atau status, Apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka dia telah melaksanakan suatu peranan. Jadi peranan 

menentukan apa yang harus diperbuat oleh seseorang sehubungan dengan 

posisinya dalam masyarakat.
8
 

Pemerintah daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi 

pariwisata daerahnya sebagai motivator, dalam pengembangan pariwisata, 

peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha 

pariwisata terus berjalan, fasilitator, sebagai fasilitator pengembangan 

potensi pariwisata peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas 

yang mendukung segala program yang diadakan oleh Dinas Pariwisata. 

dinamisator, dalam pilar good governance, agar dapat berlangsung 

pembangunan yang ideal,  maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus 

dapat bersinergi dengan baik. 
9
 

Pemerintah dalam pembangunan nasional memainkan peranan 

yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah 

sebagai a. Stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan 

tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi 

ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. b. 
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Inovator, dalam memainkan peran selaku innovator pemerintah sebagai 

keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. c. Pelopor, selaku 

pelopor pemerintah harus menjadi panutan (role model) bagi seluruh 

masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan 

dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan 

keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap 

lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi 

kepentingan negara. d. Pelaksana sendiri, meskipun benar bahwa 

pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab 

nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai 

pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan 

yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena 

secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin 

terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta 

melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah. 
10

 

Berdasarkan konsep pengertian di atas dapat penulis simpulkan 

pengertian peranan adalah sesuatu yang sudah menjadi bagian dari suatu badan 

yang mana badan ini dapat menjadi komando utama pada suatu kegiatan yang 

ada di dalam atau di luar organisasi. Dan dalam penelitian ini, Dinas Pariwisata 

Kota Batu sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah Kota Batu  

berperan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berkenaan 

dengan Pengembangan Pariwisata yang dalam hal penelitian ini adalah 

berkenaan dengan Pengembangan Desa Wisata.  
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2. Desa Wisata  

Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, 

akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur 

kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang 

berlaku. Suatu desa wisata memiliki daya tarik yang khas (dapat berupa 

keunikan fisik lingkungan alam perdesaan, maupun kehidupan sosial budaya 

masyarakatnya) yang dikemas secara alami dan menarik sehingga daya tarik 

perdesaan dapat menggerakkan kunjungan wisatawan ke desa tersebut. 
11

  

Desa Wisata adalah suatu wilayah pedesaan dengan keseluruhan 

suasana yang mencerminkan keaslian “desa”, baik dari struktur ruang, 

arsitektur bangunan, maupun pola kehidupan sosial-budaya 

masyarakatnya, serta mampu menyediakan komponen-komponen 

kebutuhan pokok wisatawan seperti akomodasi, makanan dan minuman, 

cindera mata, dan atraksi-atraksi wisata.
12

 

 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah penjelasan tentang 

variabel  yang dengan penjelasan tersebut diketahui unsur unsur atau indikator- 

indikator dari variabel tersebut. Dengan demikian definisi operasional berfungsi 

untuk data yang dikumpulkan agar peneliti lebih fokus lebih mendalam. Adapun 

indikator dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Desa wisata merupakan wilayah pedesaan yang memiliki potensi 

keunikan dan daya tarik wisata yang khas, baik berupa karakter fisik 

lingkungan alam pedesaan dan kehidupan sosial budaya masyarakat, yang 

dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan pengembangan 

fasilitas pendukung wisatanya.. Peranan Dinas Pariwisata Kota Batu dalam 

Pengembangan Desa Wisata yang meliputi : 

a) Peran Legalisasi 

b) Peran memfasilitasi investor  

c) Peran penguatan kelembagaan pariwisata 

d) Peran promosi pariwisata  

e) Peran penyediaan fasilitas 

f) Peran pengalokasian anggaran 

g) Partisipasi masyarakat lokal 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian tentang Peran Dinas Pariwisata dalan Pengembangan Desa 

Wisata dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Metode 

penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian deskriptif  

kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian 

deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 
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hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif 

mempelajari masalah dalam masyarakat, termasuk di dalamnya tata cara 

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

tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, 

serta proses- proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari 

suatu fenomena. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Sebagai metode ilmiah observasi dapat diartikan sebagai pengamatan, 

meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan 

menggunakan seluruh alat indra
13

. Teknik observasi merupakan teknik 

penelitian mulai penjajakan lapangan guna mengenal segala unsur 

lingkungan sosial, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian 

keadaan lapangan adalah untuk menilai keadaan, situasi, latar dan 

konteksnya, lebih spesifik lagi observasi dikatakan sebagai penelitian 

dengan cara pengindraan yaitu mengamati. Secara luas, observasi atau 

pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. 

“Akan tetapi observasi atau pengamatan disini diartikan lebih sempit, 

yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati 

dan mencatat sistematik gejala-gejala yang diselidiki.” Jadi dalam 

penelitian ini observasi Teknik observasi yang dilakukan di sini yaitu: 

participatory observation. Hal ini dilakukan untuk mengamati kondisi 

fisik, aktivitas yang dilakukan Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan 
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Desa Wisata. Observasi dilakukan pula pada saat terjadi interaksi 

antara Dinas Pariwisata Kota Batu dengan Masyarakat Desa 

Tulungrejo. 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, 

metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan mencatat 

data-data yang sudah ada.
14

 Metode dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku-buku, dokumen, dan 

peraturan-peraturan. Maupun segala informasi yang berhubungan 

dengan Dinas Pariwisata Kota Batu dalan Pengembangan Desa Wisata.  

Teknik yang digunakan untuk menghimpun berbagai informasi dari 

bahan-bahan dokumentasi berupa dokumen kebijakan yang terkait 

dengan proses dan prosedur Pengembangan Desa Wisata, foto-foto 

atau dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan 

Pengembangan Desa Wisata di Desa Tulungrejo Kota Batu.  

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
15

. 

“Wawancara (interview) dilakukan melalui tanya jawab lisan dengan 

siapa saja yang diperlukan. Wawancara dilakukan apabila keterangan 

atau pendapat dengan jalan lain sudah tidak dapat diperoleh atau jalan 

dianggap terlalu sulit diperoleh.” Dalam penelitian ini peneliti akan 
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melakukan wawancara secara face to face dengan pihak-pihak yang 

dianggap dapat memberikan data maupun penjelasan dengan tujuan 

agar data yang diperoleh valid dan objektif.  Wawancara dalam 

penelitian ini meliputi : 

1. Gambaran Pengembangan Desa Wisata di Desa Tulungrejo 

2. Peran Dinas Pariwisata Kota Batu dalam memfasilitasi dalam bentuk fisik 

speerti sarana dan prasarana serta non fisik seperti fasilitas pembinaan dan 

perhatian terhadap kegiatan-kegiatan pengembangan pariwisata 

3. Peran Dinas Pariwisata dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah 

Kota Batu untuk pengembangan Desa Wisata  

4. Peran Dinas Pariwisata Kota Batu dalam memberikan pemahaman 

secara komperehensif kepada masyarakat maupun swasta serta 

perlu berperan aktif dan agresif untuk memainkan peran motivator 

demi terbangunnya Desa Wisata di Desa Tulungrejo. 

5. Peran Dinas Pariwisata Kota Batu dengan melakukan upaya untuk 

mewujudkan good tourism governance dalam pengembangan Desa 

Wisata. 

6. Kendala Internal maupun Eksternal yang dialami Dinas pariwisata 

Kota Batu dalam rangka pengembangan desa wisata di Desa 

Tulungrejo. 

3. Subyek penelitian 

Peneliti penetapkan para informan yang diharapkan bisa memberikan 

informasi seluas-luasnya terutama yang beruhubungan dengan Dinas 

Pariwisata Kota Batu dalan Pengembangan Desa Wisata  
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1. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu

2. Kepala Desa Tulungrejo

4. Lokasi Penelitian

Dilakukannya oleh peniliti serangkaian penelitian berupa observasi,

dokumentasi, dan wawancara agar mendapatkan informasi dengan mudah

oleh karena itu yang menjadi lokasi penelitian adalah di Dinas Pariwisata

Kota batu.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif yaitu menggambarkan realitas yang sedang terjadi. Peneliti 

mengumpulkan datanya dengan cara mengangsur atau menabung 

informasi, mereduksi, mengelompokkan dan seterusnya sampai terahir 

memberi interpretasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

Analisis Model Interaktif, dengan tiga prosedur 
16

  yaitu

a. Reduksi data

Reduksi data dimaksudkan sebagai proses penyederhanaan data 

dengan cara memilah milah , mengelompokkan, mengarahkan memilih 

data-data pokok yang penting dan tidak penting, dari berbagai sumber dan 

berbagai metode pengumpulan data guna menentukan tema dan polanya 

serta mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

memudahkan menarik kesimpulan dan diverifikasi sesuai fokus penelitian 

yaitu Peran Dinas Pariwisata Kota Batu Dalam Pengembangan Desa 

Wisata dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci.  

16
 Miles, Matthew. B, dan A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas 

Indonesia Press. hlm. 15-20 
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Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, 

dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih 

yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya ( melalui proses 

penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan ). Reduksi data 

dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada 

tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang 

tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, 

penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara 

b. Penyajian Data 

Penyajian data atau display data dimaksudkan sebagai 

sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat 

penyajian-penyajian, peneliti dapat memahami apa yang sedang terjadi 

dan apa yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi 

peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu 

dari data penelitian, sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan. 

Data-data tentang Peran Dinas Pariwisata Kota Batu Dalam 

Pengembangan Desa Wisata Tulungrejo kemudian dipilah-pilah dan 

disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan 

katagori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan 

permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara 

diperoleh pada waktu data direduksi. Penyajian data dilakukan dengan 

menggunakan tabel yang berkaitan dengan Peran Dinas Pariwisata Kota 

Batu Dalam Pengembangan Desa Wisata Tulungrejo. 



17 

 

c. Menarik Kesimpulan/Verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan dari 

konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung. Sedangkan 

verifikasi merupakan kegiatan pemikiran kembali yang melintas dalam 

pemikiran penganaisis selama peneliti mencatat, atau suatu tinjauan 

ulang pada catatan-catatan lapangan atau peninjauan kembali serta 

tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan 

“kesempatan intersubjektif”, dengan kata lain makna yang muncul dari 

data harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya 

(validitasnya). 

Dalam tahapan untuk menarik kesimpulan dari katagori-

katagori data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya 

menuju kesimpulan akhir mampu menjawab permasalahan yang 

dihadapi. Tetapi dengan bertambahnya data melalui verifikasi secara 

terus menerus, maka diperoleh kesimpulan yang bersifat grounded. 

Dengan kata lain, setiap kesimpulan senantiasa akan selalu terus 

dilakukan verivikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan 

interpretasi peneliti. Analisis data merupakan suatu kegiatan yang 

logis, data kualitatif berupa pandangan-pandangan tertentu terhadap 

fenomena yang terjadi utamanya Peran Dinas Pariwisata Kota Batu 

Dalam Pengembangan Desa Wisata Tulungrejo 

Verifikasi dalam penelitian dilakukan secara kontinyu 

sepanjang penelitian oleh peneliti yang dimaksudkan untuk 

menganalisis dan mencari makna dari informasi yang dikumpulkan 
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dengan mencari tema, pola hubungan, permasalahan yang muncul, 

hipotesa dan disimpulkan secara tentatif, sehingga terbentuk proposisi 

tertentu yang bisa mendukung teori ataupun penyempurnaan teori. 

Prosedur analisis dilakukan dengan 3 (tiga) fase yang disebut sebagai 

“Model Interaktif”, seperti digambarkan berikut ini:  

 Gambar 1.1 

Analisis Model Interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  Miles dan Huberman ( 1992:15-20). 
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