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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Temuan melalui hasil dari berbagai penelitian sebelumnya adalah hal yang 

sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung. Dalam penelitian ini 

penulis memaparkan penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan 

permasalahan yang akan diteliti. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan 

penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori 

yang digunakan dalam mengkaji penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu 

yang sama-sama membahas mengenai pariwisata dan dampak perubahan sosial. 

Pertama, tugas akhir yang disusun oleh Muhammad Faiz Maulana Jurusan 

Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis tahun 2017 yang 

berjudul “Dampak Pengembangan wisata Kampung Wisata Jodipan terhadap 

masyarakat kawasan(Studi pada kelurahan Jodipan)”. Hasil penelitiannya adalah 

bahwa penilaian dampak sosial dan lingkungan pengembangan kawasan kampung 

wisata Jodipan yaitu dampak sosial adanya pengembangan terhadap kehidupan 

masyarakat adalah terjadinya pergesean profesi pekerjaan dari yang tidak 

mempunyai pekerjaan tetap menjadi mempunyai pekerjaan tetap. Hal ini dapat 

dilihat dari adanya penyerapan tenaga kerja tertinggi pada kelompok pekerjaan 

penjaga tiket, pedagang, dan penjaga parkir yaitu masing-masing sebesar 38%, 

27%, dan 20% dari total tenaga kerja. Pengembangan ini juga merubah sikap dan 

perilaku masyarakat yang juga merugikan kawasan seperti penambahan jalan 

pemukiman yang digunakan sebagai lapak-lapak dengan mayarakat. Dampak 
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lingkungan adanya pengembangan wisata di kawasan wisata Jodipan yaitu 

semakin berubahnya kawasan ini yang dulunya dikenal dengan kawasan kumuh 

menjadi kawasan yang nyaman dan bebas dari sampah. 

Penelitian kedua, tugas akhir dari Wila Anggraeni jurusan Ilmu Ekonomi 

Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis tahun 2015 yang berjudul 

“Dampak Kawasan Pariwisata Pantai Senggigi terhadap Kegiatan Ekonomi 

masyarakat di Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat”. Hasil 

penelitiannya adalah Kawasan pantai Senggigi mampu memperbaiki akses (sarana 

& prasarana) berupa perbaikan jalan,listrikm PDAM, penunjang keamanan dan 

meningkatnya jumlah transportasi baik transportasi darat maupun transportasi laut 

yang menunjang kegiatan ekonomi masyrakat. Banyaknya jumlah transportasi 

dikawasan pantai Senggigi mempermudah wisatawan/pengunjung untuk 

menjangkau segala kegiatan yang dilakukan. Terjadinya perubahan fungsi lahan 

untuk usaha pariwisata, dari tanah kebun menjadi lahan bisnis seperti 

hotel,villa,cafe,restoran,tempat hiburan. Selain investor, lahan dikawasan 

pariwisata pantai Senggigi juga dimanfaatkan oleh masyarakat setempat sebagai 

tempat usaha seperti makanan & minuman disepanjang pinggir pantai. 

Dampak positif bagi sisi ekonomi kawasan pariwisata pantai Senggigi 

adalah munculnya perubahan hiburan, makanan & minuman (Rumah Makan & 

Restoran) dan transportasi sehingga membuka lapangan kerja bagi masyarakat 

yang semula masyarakat disekitar pantai Senggigi tidak memiliki pekerjaan 

sekarang memiliki pekerjaan. 

Penelitian ketiga, oleh Muhammad Ilham Ridlo jurusan Ilmu 

Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2017 yang berjudul 
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“Strategi Pengembangan pariwisata pantai Pulau Merah Banyuwangi (Studi di 

Dinas Kebudayaan & Pariwisata kabupaten Banyuwangi). Hasil penelitiannya 

adalah berdasarkan keadaan lokasi pantai pulau merah maka di dalam 

Pengembangan yang harus memenuhi unsur penting dalam pembinaan dan 

pembentukan terhadap karakter fisik lingkungan, sehingga sesuai dengan skalanya 

pembenahan demi penambahan merupakan unsur tertib lingkungan serta bagian di 

dalam mewujudkan terciptanya kenyamanan bagi pengunjung. Disamping itu 

banyaknya wisatawan lokal maupun interlokal yang terus meningkat setiap 

tahunnya di pantai ini mulai dari penduduk tetap, pendatang, maupun wisatawan 

asing menimbulkan permintaan yang terus meningkatakan suatu pelayanan sehari-

hari. Untuk mempermudah ketika wisatawan dalam satu tempat maka solusi yang 

ditawarkan salah satunya dengan mendirikan beberapa toilet yang bersih dan 

mushola salah satunya. Karena pantai pula merah menjadi tempat yang masih 

banyak dinikmati oleh beberapa wisatawan untuk berkunjung tidak hanya bersih, 

namun tertata rapi dan menarik, selain berwisata juga bisa digunakan tempat 

berkumpul anak keluarga. 

Perkembangan ekonomi masyarakat kabupaten Banyuwangi semakin 

meningkat dari tahun ke tahun, ini dikarenakan pendapatan masyarakat kabupaten 

Banyuwangi semakin meningkat dari tahun ke tahun, ini dikarenakan pendapatan 

masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang juga semakin meningkat. Hal ini juga 

menyebabkan tingkat minat pengunjung semakin meningkat, terutama dengan 

adanya perubahan gaya hidup yang cenderung ke era gadget yang sangat 

mempengaruhi kalangan tua dan muda untuk menghabiskan waktu disini, mencari 

hiburan, spot foto sunset atau surfing. Daya pengunjung wisatawan tidak hanya 
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untuk kebutuhan dunia maya, namun dengan adanya pula merah yang ombaknya 

sangat layak untuk surfing se internasional maka efek setelah event itu sangat 

berdampak positif bagi warga sekitar pantai, dari yang kecil maupun dewasa 

sekaranf sudah lihai untuk surfing, maka tak jarang bila kalian kesana menjumpai 

turis-turis mancanegara.  

Dampak dari strategi pengembangan pantai pulau merah dinilai positif. 

Sebab ini merupakan fasilitas umum yang diharapkan warga selatan Banyuwangi 

bisa menikmati pengingkatan ekonomi yang sangat drastis, sebelumnya pulau 

merah adalah pantai yang sangat jarang dikunjungi dan masih sedikit peminatnya 

karena dianggap kumuh, kurang fresh dan kurang nyaman karena waktu itu 

penataannya tidak teratur dan banyaknya sampah yang berserakan, akses jalannya 

juga masih terjal sehingga wisatawan masih enggan untuk berkunjung. Maka dari 

itu pemerintah Kabupaten Banyuwangi memperbaruhi pantai pulau merah dengan 

sebaik-baiknya, tidak meninggalkan budaya adat istiadat warga setempat yang 

minoritas dan meningkatkan keindahan panorama alam pantai pulau merah yang 

belum ter expose mata maupun kamera dengan menggandeng dinas budaya dan 

pariwisata Banyuwangi.  

Kebijakan terhadap strategi pengembangan pariwisata pantai mempunyai 

beberapa titik perhatian dalam melaksanakan pembaharuan pada yang kebutuhan 

primer maupun sekunder dan bukan sesuatu yang terjadi saja melainkan sudah 

direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat didalam suatu proses kebijakan 

strategi pengembangan pariwisata pantai, proses kebijakan ini merupakan pola 

tindakan yang digagas oleh penjabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-

keputusan terselubung. 
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Penelitian terdahulu membahas bagimana dampak sosial dan dampak 

lingkungan pengembangan kawasan wisata,kemudian juga membahas strategi 

pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, hasil dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa peneliti akan membahas bagaimana bentuk perubahan sosial 

masyarakat dan dampak terjadinya perubahan sosial ekonomi terhadap 

kesejahteraan sosial masyarakat desa Plosorejo, kecamatan Kademangan, 

kabupaten Blitar dengan adanya wisata edukasi kampung coklat. 

 

2.2 Konsep Pariwisata 

2.2.1 Pengertian pariwisata 

Menurut Yoeti (1982:103) kata “pariwisata” yang berasal dari Sansekerta, 

sesungguhnya bukanlah berarti “tourisme” (bahasa belanda) atau "tourism" 

(bahasa inggris). Kata pariwisata menurut sinonim pengertian “tour” berdasarkan 

pemikiran sebagai berikut :  

a. Kata Pari, berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap (ingat kata 

paripurna). 

b. Wisata, berarti perjalanan, bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata 

“travel” dalam bahasa inggris. 

Atas dasar itu, maka kata pariwisata seharusnya diartikan sebagai 

perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke 

tempat lain.Menurut Spillane (1987:21), istilah pariwisata yaitu kegiatan 

melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari 

kepuasaan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau 

istirahat, menunaikan tugas, berziarah, dan lain-lain. Sedangkan menurut definisi 
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yang luas pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, 

bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha 

mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagian dengan lingkungan hidup 

dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu. 

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, 

termasuk pengelolaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait. 

Dimana sektor pariwisata diyakini tidak hanya sekedar mampu menjadi sektor 

andalan dalam usaha meningkatkan perolehan devisa untuk pembangunan yang 

sekarang sedang giat-giatnya dilakukan pemerintah, akan tetapi juga mampu 

mengentaskan kemiskinan. Seperti yang diungkapkan oleh Yoeti (2008:14) yaitu : 

“Pembangunan pariwisata diarahkan pada peningkatan pariwisata menjadi sektor 

andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, termasuk sektor-sektor 

lainnya yang terkait, sehingga lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pendapatan 

daerah, pendapatan negara, serta penerimaan devisa meningkat melalui 

pengembangan dan pendayagunaan potensi kepariwisataan nasional.” 

Olehmkarena itu dalam pengembangan pariwisata sebagai industri, perlu 

dipertimbangkan dalam segala macam seni tanpa terkecuali, karena diakui bahwa 

pariwisata sebagai industri tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan 

sektor-sektor ekonomi, sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Bila 

pengembangan tidak terarah, tidak direncanakan dengan matang, maka bukan 

manfaat yang akan diperoleh, tetapi perbenturan sosial, kebudayaan, kepentingan 

dan akibatnya pelayanan kepada wisatawan akan menjadi korban dan selanjutnya 

akan mematikan usaha-usaha yang telah lama dibina dengan susah payah. 
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Sedangkan, menurut Suwantoro (2004:03) pada hakikatnya berpariwisata 

adalah suatu proses berpergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat 

lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai 

kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, budaya, politik, agama, 

kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah 

pengalaman ataupun untuk belajar. 

Istilah pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, 

yaitu sebagai perubahan tempat tinggal sementara sesorang diluar tempat 

tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang 

menghasilkan upah. Dengan demikian dapat dikatan bahwa perjalanan wisata 

merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang atau lebih dengan tujuan 

mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. Dapat 

juga karena kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan olah raga untuk 

kesehatan, konvensi, keagamaan dan keperluan usaha yang lainnya. 

Kegiatan yang mendatangkan wisatawan juga disebut pariwisata, maka 

jika obyek pariwisata tidak bisa mendatangkan wisatawan bisa disebut gagal. 

Tanpa adanya wisatawan semua kegiatan pembangunan dan pemugaran obyek-

obyek kebudayaan, pembangunan hotel, persediaan angkutan dan sebagainya itu 

tidak memiliki makna kepariwisataan. Sebaliknya, begitu ada wisatawan yang 

mengunjungi obyek-obyek terebut, yang memanfaatkan fasilitas hotel dan 

angkutan, maka semua kegiatan itu mendapat arti kepariwisataan dan lahirlah 

yang diebut pariwisata. Maka dapat dikatakan bahwa yang disebut pariwisata 

ialah segala kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan. 

Semua kegiatan pembangunan hotel, pemugaran obyek-obyek budaya, pembuatan 
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pusat rekreasi, penyelenggaraan pekan pariwisata, penyediaan angkutan dan 

sebagainya, semua itu dapat diebut sebagai kegiatan kepariwisataan sepanjang 

dengan kegiatan-kegiatan itu semua dapat diharapkan para wisatawan tertarik 

untuk datang (Soekadijo,2000:1-2). 

 

2.2.2 Jenis-jenis Pariwisata 

Menurut Pendit (2006:37) mengenai jenis pariwisata perlu pula 

dibicarakan disini untuk menyusun statistik atau data-data penelitian dan 

peninjauan yang lebih akurat dalam bidang ini. Setiap orang telah memaklumi 

bahwa pembangunan ekonomi modern saat ini tanpa penelitian dan peninjauan 

yang sistematik akan menemuimkegagalan dan berakibat kerugian serta 

pemborosan tidak sedikit. Justru karenanya pembangunan industri pariwisata di 

Indonesia juga harus didasarkan atas prinsip-prinsip ini. Ini berarti jenis-jenis 

pariwisata harus kita ketahui dan diperhitungkan supaya dapat memberikan 

pengertian dan tempat wajar dalam pembangunan industri, sesuai dengan falsafah 

ambeg pramarta serta situasi dan kondisi yang ada. 

Dengan kata lain, yang paling penting kita dahulukan dan yang kurang 

penting, kemudian. Jenis-jenis yang telah dikenal saat ini, antara lain : Wisata 

Alam, Wisata Budaya, Wisata Kesehatan, Wisata Olahraga, Wisata Komersil, 

Wisata Komersial adalah Wisata Industri, Wisata Politik, Wisata Konvensi, 

Wisata Sosial, Wisata Pertanian, Wisata Maritim (Marina) atau Bahari, Wisata 

Cagar Alam, Wisata Buru, Wisata Pilgrim, Wisata Bulan Madu, Wisata 

Petualangan. 
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Sedangkan menurut Spillane (1987:28) walaupun banyak jenis wisata 

ditentukan menurut motif tujuan perjalanan, dapat pula dibedakan adanya 

beberapa jenis pariwisata khusus sebagai berikut : 

a. Pariwisata untuk Menikmati Perjalanan (Pleasure Tourism) 

Alasan dan Motivasi mengenai pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang 

yang membutuhkan kesegaranmdalam lingkup keseharian yang 

meninggalkan tempat tinngalnya untuk berlibur, untuk mencari udara 

segar yang baru, untuk memenuhi kehendak ingin tahunya, untuk 

mengendorkan ketegangan sarafnya, untuk melihat sesuatu yang baru, 

untuk menikmati keindahan alam, untuk mengetahui hikayat rakyat 

setempat, untuk mendapatkanmketenangan, dan kedamaian di daerah luar 

kota, atau bahkan sebaliknya untuk menikmati hiburan di kota-kota besar 

ataupun untuk ikut serta dalam karamaian pusat-pusat wisatawan. 

Sementara orang mengadakan perjalanan semata-mata untuk menikmati 

tempat-tempat atau alam lingkungan yang jelas berbeda antara satu dengan 

yang lainnya. Yang lain akan bangga jika dapat mengirimkan gambar-

gambar untuk menyatakan bahwa telah begitu banyak kota maupun negara 

yang telah dikunjungi. Jenis pariwisata ini menyangkut begitu banyak 

unsur yang sifatnya berbeda-beda. 

b. Pariwisata untuk Rekreasi (Recreation Tourism) 

Alasan dan motivasi pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang 

menginginkan pemanfaatan hari liburnyamuntuk beristirahat, untuk 

memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohaninya, yang ingin 

menyegarkan keletihan dan kelelahnnya. Biasanya, mereka tinggal selama 
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mungkin di tempat yang dianggapnya benar-benar menjamin tujuan 

rekreasi tersebut (misalnya di tepi pantai, di pegunungan, di pusat-pusat 

peristirahatan atau pusat-pusat kesehatan) dengan tujuan menemukan 

kenikmatan yang diperlukan. Dengan kata lain mereka lebih menyukai 

health resort. Dalam kategori ini ialah mereka yang karena alasan 

kesehatan dan kesembuhan harus tinggal di tempat-tempat yang khusus 

untuk memulihkan kesehatannya. 

c. Pariwisata untuk Kebudayaan (Cultural Tourism) 

Alasan dan motivasi mengenai jenis ini ditandai oleh adanya rangkaian 

motivasi, seperti keinginan untuk belanja di pusat-pusat pengajaran dan 

riset, untuk mempelajari adat-istiadat , kelembagaan dan cara hidup rakyat 

negara lain, peninggalan peradaban masa lalu atau sebaliknya, pusat-pusat 

kesenian, pusat-pusat keagamaan, atau juga untuk ikut serta dalam 

festival-festival seni musik, teater, tarian rakyat, dan lain-lain. 

d. Pariwisata untuk Olahraga (Sport Tourism) 

Alasan dan motivasi ini dapat dibagi dalam dua kategori : a) Big Sports 

Events yaitu peristiwa-peristiwa olahraga besar seperti Olympiade Games, 

kejuaran tinju, dan lain-lain. b) Sporting Tourism of the Practitioners yaitu 

pariwisata olahraga bagi mereka yang ingin berlatih dan 

memperpraktekkan sendiri, seperti pendakian gunung, olahraga naik kuda, 

memancing, dan lain-lain. 

e. Pariwisata untuk Urusan Usaha Dagang (Business Tourism) 

Alasan dan motivasi mengenai jenis pariwisata ini menurut para ahli teori, 

perjalanan usaha ini adalah bentuk professional travel atau perjalanan 
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karena ada kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang tidak 

memberikan kepada pelakunya baik pilihan daerah tujuan maupun pilihan 

waktu perjalanan. Jenis yang satu ini dapat dikatakan berhubungan dengan 

pameran-pameran yang dilakukan oleh pengusaha bahkan orang-orang 

yang diluar profesi ini. 

f. Pariwisata untuk Berkonvensi (Convection Tourism) 

Alasan dan motivasi mengenai peranan jenis wisata ini makin lama makin 

penting. Konvensi dan pertemuan bentuk ini sering dihadiri oleh ratusan 

dan bahkan ribuan peserta yang biasanya tinggal beberapa hari di kota atau 

negara penyelenggara. Jenis wisata ini merupakan salah satu perbedaan 

karena dalam jenis ini sebagai penyediaan sarana dan prasarana yang 

khusus dalam menjamin efisensi operasi konfersi. 

Beberapa jenis wisata diatas dapat diketahui dalam melakukan wisata 

harus melihat sesuai dengan alasan dan motivasi dalam melakukan perjalanan 

wisatanya. Alasannya dalam melakukan perjalanan wisata sudah dijelaskan diatas 

bahwa dalam perjalanan wisata itu memiliki alasan masing-masing yang telah 

dilakukan oleh setiap orang maupun kelompok. Sedangkan dalam motivasinya 

setiap daerah harus memberikan hal yang terbaik dengan adanya pembaharuan-

pembaharuan dalam sebuah wisata dengan memberikan pelayanan yang baik dan 

memuaskan. Hendaknya daerah dalam melakukan promosi dengan mengusung 

adanya atraksi-atraksi yang baru untuk dapat menarik calon wisatawan atau 

pengunjung untuk menikmatinya. 
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2.3 Partisipasi Mayarakat 

Partisipasi dapat diartikan sebagai upaya peran serta masyarakat dalam 

suatu kegiatan baik dalam bentuk pernyataan ataupun kegiatan. Partisipasi 

merupakan keikutsertaan masyarakat dalam program-program pembangunan. 

Menurut A. Oktarina Dewi A. A. P Jurusan Antropologi, Makasar (2013, 

hal :10) Ada berbagai tingkatan dan arti partisi[asi masyaarkat antara lain : 

a. Pasrtisipasi Manipulasi (Manipulative Partsipation)  

Karakteristik dari model partisipasi ini adalah keanggotaan berifat 

keterwakilan pada suatu komisi kerja, organisasi kerja, dan atau 

kelompok-kelompok. Jadi tidak berbasis pada partisipasi individu. 

b. Partisipasi Pasif (Passive Partisipation) 

Partisipasi rakyat dilihat dari apa yang telah diputuskan atau apa 

yang telah terjadi, informasi dari administrator tanpa mau mendengarkan 

respon dari rakyat tentang keputusan atau infromasi tersebut. Informasi 

yang disampaikan hanya untuk orang-orang luar yang profesional. 

c. Partisipasi Melalui Konsultasi (Partisipation by Consulation) 

Partisipasi rakyat dengan berkonsultasi atau menjawab pertanyaan. 

Orang dari luar mendefinisikan masalah-masalah dan proses 

pengumpulan informasi dan mengawasli analisa. Proses konsultasi 

tersebut tidak ada pembagian dalam pengambilan keputusan dan 

pandangan-pandangan rakyat tidak dipertimbangkan oleh orang lain. 

d. Partisipasi Untuk Insentif (Partisipation for Material Incentive) 

Partisipasi rakyat melalui dukungan beberapa sumber daya, 

misalnya tenaga kerja, dukungan pangan, pendapatan atau intensif 
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material lainnya. Mungkin petani menyediakan lahan dan tenaga, tetapi 

mereka dilibibatkan dalam proses percobaan-percobaan dan 

pembelajaran. Kelemahan dari model partisipasi ini adalah apabila 

intensif habis maka teknologi yang digunakan dalam program juga tidak 

akan berlanjut. 

e. Partisipasi Fungsional (Functional Partisipation) 

Partisipasi dapat dilihat dari lembaga eksternal sebagai suatu tujuan 

akhir untuk mencapai target proyek, khususnya mengurangi biaya. 

Rakyat mungkin berpartisipasi melalui pembentukan kelompok untuk 

menentukan tujuan yang terkait dengan proyek. Keterlibatan seperti itu 

mungkin cukup menarik, dan mereka juga dilibatkan dalam proses 

pengambilan keputusan, tetapi cenderung keputusan tersebut diambil 

setelah keputusan utama ditetapkan oleh orang luar desa atau luar 

komunitas rakyat desa yang bersangkutan. 

f. Partisipasi Interaktif (Interactive Partisipation)  

Partisipasi rakyat dalam analisi bersama mengenai pengembangan 

perencanaan aksi dan pembentukan atau penekanan lembaga lokal. 

Partisipasi dilihat sebagai suatu hak, tidak hanya berarti satu cara untuk 

mencapai target proyek saja, tetapi melibatkan multi-disiplin metodologi 

dan ada proses belajar terstruktur. Pengambilan keputusan bersifat lokal 

oleh kelompok dan kelompok menentukan  bagaimana ketersediaan 

sumber daya yang digunakan, sehingga kelompok tersebut memiliki 

kekuasaan untuk menjaga potensi yang ada dilingkungannya. 
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g. Partisipasi Inisiatif (Self-Mobilisation) 

Partisipasi melalui pengambilan inisiatif secara independen dari 

lembaga luar untuk melakukan perubahan siste. Masyarakat 

mengembangkan hubungan dengan lembaga eksternal untuk advis 

mengenai sumber daya dan teknik yang mereka perlukan, tetapi juga 

mengawasi bagaimana sumber daya tersebut digunakan. Hal ini dapat 

dikembangkan jika pemerintah dan LSM menyiapkan satu kerangka 

pemikiran untuk mendukung suatu kegiatan.  

 

2.4 Obyek dan daya tarik 

Menurut Suwena dan Widyatmaja (2010:83) bahwa daerah tujuan wisata 

(DTW) merupakan tempat dimana segala kegiatan pariwisata bisa dilakukan 

dengan tersedianya fasilitas dan atraksi wisata untuk wisatawan. Dalam 

mendukung keperluan DTW perlu ada unsur pokok yang harus mendapat 

perhatian guna wisatawan bisa tenang, aman, dan nyaman berkunjung. Semua ini 

sangat penting dalam meningkatkan pelayanan bagi wisatawan sehingga 

wisatawan bisa lebih lama tinggal di daerah yang dikunjungi. Adapun unsur 

pokok tersebut antara lain : (1) Obyek dan daya tarik wisata, (2) Prasarana wisata, 

(3) Sarana wisata, (4) Tata laksana/infrastruktur, dan (5) Masyarakat/lingkungan.  

Sedangkan menurut Yoeti (1988:206) Suatu daerah tujuan wisata 

hendaknya rnemenuhi beberapa syarat, yaitu ketersediaan (a) sesuatu yang dapat 

dilihat (something to see); (b) sesuatu yang dapat dilakukan (something to do); (c) 

sesuatu yang dapat dibeli (something to buy). Dengan perkembangan spektrum 

pariwisata yang makin luas, maka syarat tersebut masih perlu ditambah, yakni : 
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(d) sesuatu yang dinikmati, yakni hal-hal yang memenuhi selera dan cita rasa 

wisatawan dalam arti luas; (e) sesuatu yang berkesan, sehingga mampu menahan 

wisatawan lebih lama atau merangsang kunjungan langsung. 

Pendapat Yoeti (1988:215) bahwa daya tarik wisata yang juga disebut 

objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke 

suatu daerah tujuan wisata. Umumnya daya tarik suatu objek wisata berdasarkan 

pada :  

a. Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman 

dan bersih.  

b. Adanya aksesbilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya,  

c. Adanya ciri khusus/prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan 

yang hadir.  

d. Adanya sarana/prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang 

hadir.  

e. Objek wisata alam mempunyai daya tarik tinggi karena keindahan alam 

pegunungan, sungai, dan lain-lain.  

f. Objek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai 

khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara adat, dan lain-lain.  

Berdasarkan yang dikatakan Nyoman S. Pendit didalam bukunya ilmu 

pariwisata (2004:117) menyebutkan bahwa potensi wisata adalah segala sesuatu 

yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Potensi wisata dapat di bagi 

menjadi dua (2) yaitu : 

a. Potensi Budaya, merupakan potensi yang tumbuh dan berkembang di 

masyarakat contohnya adat istiadat, kesenian dan budaya.  
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b. Potensi Alamiah, merupakan potensi yang ada di lingkungan masyarakat 

yang berupa potensi fisik dan geografi seperti keindahan alam.  

Menurut Suwantoro (1997:20), pembangunan suatu objek wisata harus 

dirancang dengan bersumber pada potensi daya tarik yang dimiliki objek tersebut 

dengan mengacu pada kriteria keberhasilan berbagai kelayaan :  

a. Kelayakan finansial  

Studi kelayakan ini menyangkut perhitungan secara komersial dari 

pembangunan objek wisata tersebut. Perkiraan untung-rugi sudah harus 

diperkirakan dari awal.  

b. Kelayakan sosial ekonomi regional  

Studi kelayakan ini dilakukan untuk melihat apakah investasi yang 

ditanamkan untuk membangun suatu objek wisata juga akan memiliki 

dampak sosial ekonomi regional, seperti menciptakan lapangan 

pekerjaan/berusaha, peningkatan pendapatan devisa dan lain-lain.  

c. Kelayakan teknis  

Pembangunan objek wisata harus dapat dipertanggungjawabkan secara 

teknis dengan melihat daya dukungan yang ada.  

d. Kelayakan lingkungan  

Analisis dampak lingkungan dapat dipergunakan sebagai acuan kegiatan 

pembangunan suatu objek wisata. Pembangunan objek wisata bukanlah 

untuk merusak lingkungan tetapi sekedar memanfaatkan sumber daya alam 

untuk kebaikan manusia dan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.  

Peran pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata adalah dengan 

menyediakan infrastruktur yang tidak hanya dalam bentuk fisik, memperluas 
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semua fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak 

swasta yang bekerja sama, sampai promosi daerah wisata keluar negeri.  

 

2.5 Strategi Pengembangan Pariwisata 

a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata  

Menurut Yoeti (1996:170), wisatawan adalah orang yang 

melakukan perjalanan sementara waktu ke tempat atau daerah yang sama 

sekali masih asing baginya. Karena jauh dari tempat tinggalnya, maka ia 

memerlukan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya yaitu 

semenjak berangkat sampai ditempat tujuan, hingga dia kembali 

kerurnahnya. Oleh karena itu sebelum seorang wisatawan melakukan 

perjalanan wisatanya, terlebih dahulu kita menyediakan prasarana dan 

sarana pariwisata seperti berikut:  

1) Fasilitas transportasi yang akan mernbawanya dari dan ke daerah tujuan 

wisata yang ingin dikunjunginya. 

2) Fasilitas akomodasi, yang merupakan tempat tinggal sementara di 

tempat atau di daerah tujuan yang akan dikunjunginya.  

3) Fasilitas Catering Service yang dapat memberi pelayanan mengenai 

makanan dan minuman sesuai dengan selera masing-masing.  

4) Obyek dan atraksi wisata yang ada di daerah tujuan yang akan 

dikunjunginya. 

5) Aktivitas rekreasi yang dapat dilakukan di tempat yang akan dikunjungi 

tersebut.  
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6) Fasilitas pembelanjaan dimana dia dapat membeli barang-barang pada 

umumnya dan souvenir pada khususnya.  

7) Tempat atau toko dimana dia dapat membeli atau reparasi kamera dan 

mencuci serta mencetak film hasil pemotretannya.  

Semua ini merupakan prasarana dan sarana kepariwisataan yang 

harus diadakan sebelum mempromosikan suatu daerah tujuan wisata. 

Sedangkan mengenai prasarana (infrastruktur) adalah semua fasilitas yang 

dapat memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar 

sedemikan rupa, sehingga dapat memudahkan manusia untuk dapat 

memenuhi kebutuhannya.  

Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam pengembangan 

pariwisata di daerah, pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya 

dalam pengembangan sarana dan prasarana pariwisata. Sarana pariwisata 

terbagi menjadi tiga bagian penting, yaitu :  

1) Sarana Pokok Pariwisata (Main Tourism Superstructures)  

Persoalan yang muncul dan kehidupannya tergantung pada wisatawan 

yang melakukan perjalanan wisata. Yang termasuk didalam kelompok 

ini adalah : Hotel, Villa, Restoran dll.  

2) Sarana Pelengkap Pariwisata (Suplementing Tourism Superstructures)  

Fasilitas-fasilitas pelengkap sebagai sarana pokok dan fungsinya dapat 

membuat daya tarik yang dikunjunginya. Yang termasuk didalam ini 

adalah : wisata budaya dan wisata alam (kolam renang, lokasi outbond, 

area perkemahan dll)  
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3) Sarana Penunjang Pariwisata (Supporting Tourism Superstructures)  

Fungsinya adalah sebagai tempat para pengunjung bisa membelanjakan 

uangnya ditempat yang dikunjunginya. Seperti pasar seni, kuliner, oleh-

oleh dan cindera mata kerajinan khas daerah.  

Menurut Yoeti (1996:189) yang dimaksud prasarana pariwisata 

adalah semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses perekonomian 

berjalan dengan lancar sedemikian rupa sehingga dapat memudahkan 

manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Sedangkan Lothar A. 

Kreck dalam Yoeti (1996:172) membagi prasarana pariwisata menjadi dua 

kelompok :  

1) Prasarana Perekonomian, yang dibagi atas :  

i. Pengangkutan atau Transportasi, yang dapat membawa wisatawan 

menuju dari suatu tempat wisata ke tempat wisata yang lain.  

ii. Prasarana Komunikasi, yang mendorong wisatawan agar 

mengadakan perjalanan jarak jauh. Dengan adanya komunikasi maka 

wisatawan tetap bisa berkomunikasi dengan keluarganya di 

negara/daerah asalnya.  

iii. Sistem Perbankan, pelayanan bank yang lancar dan baik agar 

wisatawan mendapat jaminan untuk mempermudah mengirim dan 

menerima uangnya.  

iv. Kelompok Utilities, yaitu kelompok prasarana yang sifatnya 

mendasar. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah penerangan 

listrik, persediaan air minum, dan sumber energi. 
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2) Prasarana Sosial, yang dibagi atas :  

i. Sistem Pendidikan  

Seperti adanya lembaga-lembaga pendidikan yang mengkhususkan 

dalam pendidikan kepariwisataan merupakan suatu usaha untuk 

meningkatkan tidak hanya pelayanan bagi para wisatawan, tetapi 

juga untuk memelihara dan mengawasinya.  

ii. Pelayanan Kesehatan 

Seperti tersedianya rumah sakit, klinik kesehatan, apotik, dan dokter 

yang menjamin pelayanan kesehatan bagi wisatawan.  

iii. Faktor Keamanan, dan  

iv. Petugas yang langsung melayani wisatawan, seperti polisi, tour 

guide, dan pramuwisata.  

Sarana dan prasarana merupakan salah satu kekuatan dalam 

kesuksesan sektor pariwisata untuk ditingkatkan dari segi kapasitas dan 

kualitas. Kesuksesan dalam pengembangan sektor pariwisata ini tidak 

lepas dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai agar para wisata 

dan wisatawan mendapatkan pelayanan yang baik dan menikmati saat 

rekreasi atau liburan. Menurut Spillane (1987:99), Motivasi mendorong 

orang untuk mengadakan perjalanan akan menimbulkan permintaan-

permintaan yang sama mengenai prasarana.  

Sarana-sarana perjalanan dalam perhubungan, sarana-sarana akomodasi 

dan jasa-jasa, serta persedian-persedian lainnya. Tidak hanya perusahaan-

perusahaan yang dapat menyediakan kamar-kamar untuk menginap (hotel), 

makanan dan minuman (bar dan restoran), perencanaanperjalanan wisata (tour 
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operator), agen perjalanan (travel agent), industri kerajinan (handicrafts), 

pramuwisata (guiding and english course), tenaga terampil (tourism academy), 

tetapi industri pariwisata juga mernerlukan prasarana ekonomi, seperti jalan 

raya, jembatan, terminal, pelabuhan, lapangan udara.  

Di samping itu dibutuhkan pula prasarana yang bersifat public 

utilities, seperti pembangkit tenaga listrik, proyek penjernihan air bersih, 

fasilitas olahraga dan rekreasi, pos dan telekomunikasi, bank, money 

changer, perusahaan asuransi, periklanan, percetakan, dan banyak sektor 

perekonomian lainnya. Sehingga banyak dijelaskan mengenai sarana-

prasarana ini sangat mendukung dengan berhasilnya dalam pengembangan 

pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. 

b. Pengembangan Pariwisata  

Menurut Joyosuharto (1995), pengembangan pariwisata memiliki 

tiga fungsi yaitu : (1) menggalakkan ekonomi, (2) memelihara kepribadian 

bangsa dan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup, (3) memupuk 

rasa cinta tanah air dan bangsa. Sejalan dengan Pendit (1990), pariwisata 

mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi, karena dapat menyediakan 

lapangan kerja, menstimulasi berbagai sektor produksi, serta memberikan 

kontribusi secara langsung bagi kemajuan-kemajuan dalam usaha-usaha 

pembuatan dan perbaikan pelabuhan, jalan raya, pengangkutan serta 

mendorong pelaksanaan program kebersihan dan kesehatan, proyek sarana 

budaya, pelestarian lingkungan hidup dan sebagainya yang dapat 

memberikan keuntungan dan kesenangan baik kepada masyarakat 

setempat maupun wisatawan dari luar. 
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“Menurut Yoeti (1997:33), pengembangan pariwisata pada suatu 

daerah tujuan wisata, baik secara lokal, regional atau ruang lingkup 

nasional pada suatu negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan 

perekonomian daerah atau negara tersebut. Dengan perkataan lain, 

pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan 

diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi rakyat banyak. Kita 

menyadari bahwa bila pada suatu daerah tujuan wisata industri 

pariwisatanya berkembang dengan baik dengan sendirinya akan 

memberikan dampak positif bagi daerah itu, karena itu dapat menciptakan 

lapangan kerja yang cukup luas bagi penduduk setempat. Sehingga 

pengembangan tersebut memiliki beberapa alasan.” 

Alasan Pertama, Secara langsung dengan dibangunnya sarana dan 

prasarana kepariwisataan di daerah itu maka tenaga kerja akan banyak 

disedot oleh proyek-proyek, seperti: pembuatan jalan-jalan ke obyek-

obyek pariwisata, jembatan, pembangkit tenaga listrik, persediaan air 

bersih, pembangunan tempat-tempat rekreasi, obyek wisata, angkutan 

wisata, terminal dan lapangan udara, perhotelan, restoran, biro perjalanan, 

butik, pusat perbelanjaan, souvenirshop, sanggar-sanggar kesenian dan 

tempat hiburan lainnya. Dan bahkan bukan itu saja, dengan banyaknya 

wisatawan yang mengunjungi daerah itu, secara tidak langsung akan 

timbul permintaan baru akan hasil-hasil pertanian, peternakan, 

perkebunan, industri perabot rumah tangga, kerajinan kecil dan pertenunan 

serta pendidikan untuk melayani wisatawan yang datang. Uang yang 

dibelanjakan wisatawan pada suatu daerah tujuan wisata sangat besar 
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pengaruhnya bagi daerah tujuan wisata atau negara yang mengembangkan 

pariwisata sebagai suatu industri.  

Alasan kedua, pengembangan pariwisata itu lebih banyak bersifat 

non ekonomis. Wisatawan yang datang berkunjung pada suatu daerah 

tujuan wisata salah satu motivasinya adalah untuk menyaksikan dan 

melihat keindahan alam dan termasuk didalamnya cagar alam, tempat 

bersejarah dan candi-candi, bangunan-bangunan kuno, perkebunan dan 

sawah ladang. Semuanya itu memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk 

pemeliharaan dan perawatan. Dengan majunya pariwisata sebagai suatu 

industri, biaya obyek dan atraksi pariwisata akan dapat diperoleh dari hasil 

kegiatan kepariwisataan.  

Sesungguhnya, dengan adanya kegiatan kepariwisataan akan 

timbul hasrat dan keinginan untuk memelihara semua aset wisata yang 

dimaksud. Industri pariwisata dikatakan sebagai industri tanpa cerobong 

asap yang bebas dari polusi dan pencemaran lainnya. Walaupun kegiatan 

kepariwisataan banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, transportasi 

dan komunikasi, tetapi tempat-tempat yang menjadi pemusatan wisatawan 

itu selalu menghendaki suasana yang nyaman, bersih, dan aman dan 

memiliki lingkungan yang terpelihara sehingga tercipta suasana harmonis 

dan menyenangkan bagi semua pengunjung.  

Alasan ketiga, mengapa bidang pariwisata perlu dikembangkan 

ialah untuk menghilangkan kepicikan berpikir, mengurangi salah 

pengertian, dapat mengetahui tingkah laku orang lain yang datang 

berkunjung, terutama bagi masyarakat di mana proyek kepariwisataan itu 
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dibangun. Pertukaran pikiran dan adanya interaksi antara wisatawan yang 

datang dengan penduduk setempat akan dapat membuka mata penduduk 

sekitarnya dalam banyak hal. Perbedaan pandangan, penafsiran dan salah 

pengertian dapat dihilangkan melalui kepariwisataan. Hal ini dapat terjadi, 

karena dalam bisnis pariwisata, mereka yang rnelayani para wisatawan 

harus bersikap tanpa mernbedakan ras, bangsa, dan agama. Jadi perbedaan 

politik, aliran dan kepercayaan, salah pengertian, prangsangka buruk akan 

dapat dihilangkan melalui kegiatan kepariwisataan. 

 

2.6 Perubahan Sosial 

2.6.1 Pengertian Perubahan Sosial 

Menurut Selo Sumarjan perubahan-perubahan pada lembaga 

kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, 

termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku diantara kelompok-

kelompok dalam masyarakat. Tekanan pada definisi tersebut terletak pada 

lembaga-lembaga kemasyarakatn sebagai himpunan pokok manusia, yang 

kemudian mempengaruhi struktur masyarakat lainnya(Soekanto,2013:263). 

Perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi di 

dalam atau mencakup sistem sosial. Lebih tepatnya, ada perbedaan antara keadaan 

sistem tertentu dalam jangka waktu berlainan. Berbicara tentang perubahan, 

berarti kita membayangkan sesuatu yang terjadi setelah jangka waktu tertentu; 

kita berurusan dengan perbedaan keadaan yang diamati antara sebelum dan 

sesudah jangka waktu tertentu (Sztompka,2008:3). 
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Banyaknya yang berpendapat bahwa kecenderungan terjadinya perubahan-

perubahan sosial merupakan gejala wajar yang timbul dari pergaulan hidup 

manusia. Ahli lain berpendapat bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya 

perubahan dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat, 

seperti misalnya perubahan dalam unsur-unsur geografis, biologis, ekonomis, atau 

kebudayaan. Kemudian, ada pula yang berpendapat bahwa perubahan-perubahan 

sosial bersifat periodik dan non periodik. Pendapat-pendapat tersebut umumnya 

menyatakan bahwa perubahan merupakan lingkaran kejadian-kejadian. 

Perubahan sosial dalam analisis sosiologi menyangkut dorongan-dorongan 

perubahan sosial yang inheren dalam kontruksi tatanan sosial yang bersangkutan. 

Hal ini dirasakan oleh masyarakat Indonesia banyak terjadi perubahan tatanan 

sosial. Yang dimaksud tatanan sosial disini dapat berupa keadaan transisi dan 

prasosial, keadaan individual sampai ke kehidupan sosial seperti kelembagaan 

sosial dan struktur masyarakat. Misalnya dalam mengidentifikasi beberapa 

mekanisme keorganisasian, eksploitasi dan alienasi, disorganisasi tentang anomi 

dan sebagainya (Munandar, 1998:89). 

Pitirim A. Sorokin (dalam Soekanto, 2013:263) berpendapat bahwa 

segenap usaha untuk mengemukakan adanya suatu kecenderungan yang tertentu 

dan tetap dalam perubahan-perubahan sosial tidak akan berhasil baik. Dia 

meragukan kebenaran akan adanya lingkaran-lingkaran perubahan sosial tersebut. 

Akan tetapi, perubahan-perubahan tetap ada dan yang paling penting adalah 

lingkaran terjadinya gejala-gejala sosial harus dipelajari karena dengan jalan 

tersebut barulah akan dapat diperoleh suatu generalisasi. Beberapa sosiolog 

berpendapat bahwa ada kondisi-kondisi sosial primer yang menyebabkan 
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terjadinya perubahan. Misalnya kondisi-kondisi ekonomis, teknologis, geografis 

atau biologis menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada aspek-aspek 

kehidupan sosial lainnya (William F. Ogburn menekankan pada kondisi 

teknologis). Sebaliknya ada pula yang mengatakan bahwa semua kondisi tersebut 

sama pentingnya, satu atau semua akan menelorkan perubahan-perubahan sosial. 

Pada dewasa ini proses-proses pada perubahan sosial dapat diketahui dari 

adanya ciri-ciri tertentu, yaitu sebagai berikut: 

1. Tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya karena setiap 

masyarakat mengalami perubahan yang terjadi secara lambat atau secara 

tepat. 

2. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu, akan diikuti 

dengan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. Karena 

lembaga-lembaga sosial tadi sifatnya interdependen, maka sulit sekali untuk 

mengisolasi perubahan pada lembaga-lembaga sosial tertentu saja. Proses 

awal dan proses-proses selanjutnya merupakan suatu mata rantai. 

3. Perubahan-perubahan sosial yang cepat biasanya mengakibatkan 

disorganisasi yang bersifat sementara karena berada di dalam proses 

penyesuaian diri. Disorganisasi akan diikuti oleh suatu reorganisasi yang 

mencakup pemantapan kaidah-kaidah dan nilai-nilai lain yang baru. 

4. Perubahan-perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendanaan atau 

bidang spiritual saja karena kedua bidang tersebut mempunyai kaitan timbal 

balik yang sangat kuat. 
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2.6.2 Bentuk-bentuk Perubahan 

Adakalanya perubahan sosial terjadi hanya sebagian saja, terbatas ruang 

lingkupnya, tanpa menimbulkan akibat besar terhadap unsur lain dari sistem. 

Sistem sebagai keseluruhan tetap utuh, tidak terjadi perubahan menyeluruh atas 

unsur-unsurnya meski didalamnya terjadi perubahan sedikit demi sedikit 

(Sztompka, 2002:4). 

Menurut Soekanto (2013:268), perubahan sosial dapat dikategorikan ke 

dalam beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut: 

1. Perubahan lambat dan perubahan cepat 

Perubahan-perubahan yang memerlukan waktu lama, dan rentetan-

rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat dinamakan 

evolusi. Pada evolusi perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau 

kehendak tertentu. Perubahan tersebut terjadi karena usaha-usaha masyarakat 

untuk menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan, keadaan-keadaan, dan 

kondisi-kondisi baru, yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat. 

Rentetan perubahan-perubahan tersebut tidak perlu sejalan dengan rentetan 

peristiwa-peristiwa di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan.  

Perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung 

dengan cepat dan menyangkut dasar-dasar atau sendi-sendi pokok kehidupan 

masyarakat (yaitu lembaga-lembaga kemasyarakatan) lazimnya dinamakan 

sebagai “revolusi”. Unsur-unsur pokok revolusi adalah adanya perubahan 

yang cepat, dan perubahan tersebut mengenai dasar-dasar atau sendi-sendi 

pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan-perubahan yang 

terjadi dapat direncanakan terlebih dahulu atau tanpa rencana. Ukuran 
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kecepatan suatu perubahan yang dinamakan revolusi, sebenarnya bersifat 

relatif karena revolusi dapat memakan waktu yang lama. 

2. Perubahan kecil dan perubahan besar 

Agak sulit untuk merumuskan masing-masing pengertian tersebut 

diatas karena batas-batas pembedanya sangat relatif. Sebagai pegangan 

dapatlah dikatakan bahwa perubahan-perubahan kecil merupakan perubahan-

perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa 

pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Perubahan mode pakaian 

misalnya tidak akan membawa pengaruh apa-apa bagi masyarakat secara 

keseluruhan karena tidak mengakibatkan perubahan-perubahan pada 

lembaga-lembaga kemayarakatan. Sebaliknya, suatu proses industrialisasi 

yang berlangsung pada masyarakat agraris, misalnya, merupakan perubahan 

yang akan membawa pengaruh besar pada masyarakat. Berbagai lembaga 

kemasyarakatan juga akan ikut terpengaruhi misalnya hubungan kerja, sistem 

milik tanah, hubungan kekeluargaan, stratifikasi masyarakat dan seterusnya. 

3. Perubahan yang dikehendaki (intended-Change) atau perubahan yang direncanakan 

(planned-change) dan perubahan yang tidak dikehendaki (Unintended-change) atau 

perubahan yang tidak direncanakan (Unplanned-change). 

Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan 

yang perkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak 

yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak-pihak yang 

menghendaki perubahan dinamakan agent of change, yaitu seseorang atau 

sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin 

satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Agent of change mempimpin 
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masyarakat dalam mengubah sistem sosial. Dalam melaksanakan agent of change 

langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan. 

Bahkan mungkin menyiapkan pula perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga 

kemasyarakatan lainnya. Suatu perubahan yang dikehendaki atau yang 

direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan agent of 

change tersebut.  Cara mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan 

direncanakan terlebih dahulu dinamakan rekayasa sosial (social engineering) atau 

sering pula dinamakan perencanaan sosial (social planning). 

Setiap masyarakat selalu mengalami perubahan-perubahan, termasuk pada 

masyarakat primitif dan masyarakat kuno sekalipun. Jadi perubahan sosial itu 

normal adanya. Kalau ada yang menganggap perubahan sosial sebagai abnormal, 

hal itu tidak lebih karena faktor traumatis. Perubahan di nilai sebagai “siksaan”, 

“penuh krisis”, dan dicap sebagai usaha agen asing yang sudah tentu tidak 

dikehendaki. Jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial itu merujuk kepada 

perubahan suatu fenomena sosial di berbagai tingkat kehidupan manusia mulai 

dari tingkat individual hingga tingkat dunia (Narwako,2010:363). 

 

2.6.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Jalannya Proses Perubahan 

Di dalam masyarakat dimana terjadi suatu proses perubahan, terdapat 

faktor-faktor yang mendorong jalannya perubahan yang terjadi(Pudjiwati, 

1995:204). Faktor-faktor tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Kontak dengan kebudayaan lain 

Salah satu proses yang menyangkut hal ini adalah diffusion. Difusi 

adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari individu kepada 

individu lain, dan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Dengan proses 
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tersebut, manusia mampu menghimpun penemuan-penemuan baru yang telah 

dihasilkan. Dengan terjadinya difusi, suatu penemuan baru yang telah 

dihasilkan. Dengan terjadinya difusi, suatu penemuan baru yang telah 

diterima oleh masyarakat dapat diteruskan dan disebarkan pada masyarakat 

luas sampai umat manusia di dunia dapat menikmati kegunaannya. Proses 

tersebut merupakan pendorong pertumbuhan suatu kebudayaan dan 

memperkaya kebudayaan-kebudayaan masyarakat manusia. Ada tipe difusi, 

yaitu pertama difusi intramasyarakat (intrasociety diffusion), dan kedua difusi 

antar masyarakat (inter-society diffusion). Difusi intra masyarakat 

terpengaruh oleh beberapa faktor, misalnya:  

1. Suatu pengakuan bahwa unsur yang baru tersebut mempunyai kegunaan; 

2. Ada tidaknya unsur-unsur kebudayaan yang mempengaruhi diterimanya 

atau tidak diterimanya unsur-unsur yang baru; 

3. Unsur baru yang berlawanan dengan fungsi unsur lama, kemungkinan 

besar tidak akan diterima; 

4. Kedudukan dan peranan sosial dari individu yang menemukan sesuatu 

yang baru tidak akan mempengaruhi apakah hasil penemuannya itu 

dengan mudah diterima atau tidak; 

5. Pemerintah dapat membatasi proses difusi tersebut. 

Difusi antar masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor pula, yaitu 

antara lain: 

1. Adanya kontak antara masyarakat-masyarakat tersebut; 

2. Kemampuan untuk mendemonstrasikan kemanfaatan penemuan baru 

tersebut; 

3. Pengakuan akan kegunaan penemuan baru tersebut; 
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4. Ada-tidaknya unsur-unsur kebudayaan yang menyaingi unsur-unsur 

penemuan baru tersebut; 

5. Peranan masyarakat yang menyebarkan penemuan baru di dunia ini; 

6. Paksaan dapat juga dipergunakan untuk menerima suatu penemuan baru. 

Pertemuan antara individu dari satu masyarakat dengan individu dari 

masyarakat lainnya juga memungkinkan terjadinya difusi. Misalnya hubungan 

antar individu dimana bentuk masing-masing kebudayaannya hampir-hampir 

tidak berubah. Hubungan demikian dinamakan juga hubungan symbiotik. Cara 

lain yang mungkin juga dilakukan adalah dengan pemasukan secara damai 

(penetraction pacifique). Sebagai contoh unsur-unsur kebudayaan asing yang 

dibawa oleh para degangan untuk kemudian dimasukan ke dalam kebudayaan 

penerima dengan tidak sengaja dan tanpa paksaan. Akan tetapi, kadang 

penetraction pacifique juga dilakukan dengan sengaja, misalkan usaha-usaha 

yang dilakukan oleh para penyiar agama. 

Banyak faktor yang mempengaruhi perubahan sosial pada masyarakat itu 

sendiri antara lain : 

a. Bertambambahnya atau berkurangnya penduduk  

Pertambahan penduduk yang sangat cepat di Pulau Jawa 

mengakibatkan terjadinya perubahan sosial dalam struktur masyarakat, 

terutama lembaga-lembaga kemasyarakatan. 

Perpindahan penduduk telah berlangsung beratus-ratus ribu tahun 

yang lamanya di dunia. Pada masyarakat yang bekerja berburu, 

perpindahan seringkali dilakukan, karena bergantung diri pada persediaan 

hewan-hewan buruannya. Apabila hewan-hewan tersebut habis, maka 

mereka berpindah ke tempat yang lain.  
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Berkurangnya penduduk mungkin disebabkan karena perpindahan 

penduduk dari desa ke daerah yang lainnya. Perpindahan penduduk 

mengakibatkan kekosongan, misalnya dalam bidang lowongan pekerjaan dan 

stratifikasi sosial yang  bisa mempengaruhi lembaga-lembaga kemasyarakatan. 

b. Penemuan-penemuan baru atau yang disebut sebagai faktor-faktor 

Teknologi 

Banyak penemuan teknologi yang mengakibatkan perubahan sosial 

yang luas dalam masyarakat. Penemuan-penemuan yang baru juga 

merupakan proses sosial dan kebudayaan yang besar, akan tetapi yang 

terjadi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama adalah inovasi. Proses 

tersebut ialah penemuan baru. Jalannya unsur kebudayaan yang baru tadi 

akan diterima, di pelajari dan pada akhirnya di pakai dalam masyarakat 

yang bersangkutan. Penemuan-penemuan baru sebagai penyebab 

terjadinya perubahan-perubahan dapat dibedakan dalam pengertian-

pengertian discovery dan investion. Discovery adalah penemuan unsur 

kebudayaan yang baru berupa alat maupun gagasan yang diciptakan oleh 

individu atau kelompok. Discovery baru terjadi invetion kalau masyarakat 

sudah mengakui, menerima dan sudah menerapkan penemuan baru ini. 

Di dalam unsur masyarakat tertentu ada individu yang sadar akan 

adanya kekurangan dalam kebudayaan masyarakatnya itu sendiri, di antara 

orang-orang tersebut sebagai suatu hal yang harus diterima oleh 

masyarakat. Seperti orang lain mungkin tidak puas dengan keadaan, akan 

tetapi mereka tidak mungkin akan memperbaiki keadaan tersebut. Mereka 

inilah yang akan menjadi pencipta penemuan-penemuan baru.  
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Keinginan akan kualitas diri juga merupakan pendorong bagi penciptaan 

penemuan-penemuan yang baru. Keinginan untuk mempertinggi kualitas suatu 

karya merupakan suatu dorongan untuk peneliti menciptakan penemuan-

penemuan baru. Perlu di ketahui bahwa penemuan-penemuan baru dalam 

kebudayan kerohanian dapat pula menyebabkan terjadinya perubahan. 

 

2.7 Dampak Sosial- Ekonomi 

Pembangunan suatu proyek sejak didalam perencanaan memang sudah 

bertujuan untuk meningkatkan sosial-ekonomi, sehingga secara teoritis dampak 

setiap proyek harus membawa dampak positif terhadap masyarakat setempat, 

provinsi, nasional ataupun Internasional. Kenyataan yang sering dijumpai tidak 

selalu demikian. Masyarakat tingkat provinsi dan nasional mendapatkan dampak 

positif tetapi masyarakat setempat tidak mendapat atau sedikit sekali mendapat 

dampak positif. Masyarakat setempat bahkan akan menerima dampak negatif 

fisik-kimia, biologi dan budaya. Maka seringkali secara keseluruhan dampak 

sosial-ekonomi sering menjadi negatif (Gunawan.2002:108). 

Penetapan komponen-komponen sosial-ekonomi cenderung lebih sulit 

dikarenakan sifat manusia sangat dinamis dan setiap komponen mempunyai 

hubungan yang erat dan interaksi. Yang biasanya dilakukan oleh peneliti ialah 

dengan mempelajari komponen-komponen yang digunakan oleh peneliti lain dan 

dari berbagai pustaka. Tetapi tetap saja tidak dapat dengan mudah ditiru karena 

keadaan masyarakat dan proyeknya tidaklah sama, sedang waktu yang beradapun 

seolah memungkinkan suatu perubahan dalam masyarakat yang sama.  
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Menurut Gunawawan (2002:109-110) dapat dicoba beberapa komponen-

komponen yang selalu dianggap penting untuk diketahui, di antaranya adalah 

sebagai berikut: 

a. Pola perkembanagn penduduk (jumlah, umur, perbandingan kelamin dan 

lain sebagainya); pola perkembangan penduduk pada masa-masa yang lalu 

sampai sekarang perlu diketahui. 

b. Pola perpindahan: pola perpindahan ini juga erat hubungannya dengan 

perkembangan penduduk; pola perpindahan yang perlu diketahui ialah 

pola perpindahan ke luar dan masuk ke suatu daerah secara umum, serta 

pola perpindahan musiman dan tetap. 

c. Pola perkembangan ekonomi: Pola perkembangan ekonomi masyarakat ini 

erat hubungannya pula dengan pola perkembangan penduduk, 

perpindahan, keadaan sumberdaya alam yang tersedia dan sumber 

pekerjaan yang tersedia. 

d. Penyerapan tenaga kerja: Masalah pengangguran ini merupakan masalah 

umum khususnya di negara berkembang, negara majupun saat ini sudah 

mengalami masalah tersebut. Makin banyak proyek yang akan dibangun 

dapat menyerap tenaga kerja setempat akan semakin besar dampak 

positifnya, sekalipun harus mengadakan pelatihan khusus. 

e. Berkembangnya struktur ekonomi: Struktur ekonomi disini dimaksudkan 

dengan adanya aktivitas perekonomian lain akibat adanya proyek tersebut 

sehingga merupakan sumber-sumber pekerjaan baru yang sering menyerap 

tenaga kerja yang lebih besar. 
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f. Peningkatan pendapatan masyarakat: Keadaan umum untuk masyarakat di 

negara berkembang adalah rendahnya pendapatan masyarakat. 

Peningakatn pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung  dari 

proyek akan memberikan dampak yang berarti. 

g. Perubahan lapangan kerja: Dengan timbulnya lapangan pekerjaan baru 

baik yang langsung mapun yang tidak langsung karena perkembangan 

struktur ekonomi perlu diperhatikan karena tidak selalu perubahan itu 

menguntungkan bagi masyarakat secara umum. 

h. Kesehatan masyarakat: Kesehatan masyarakat selain erat hubungannya 

dengan pendapatan masyarakat juga erat kaitannya dengan kebiasaan 

dalam kehidupannya. 

i. Bentuk komponen kritis lainnya yaitu sumberdaya apa yang sangat langka 

dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. 

Konsep pembangunan pariwisata diarahkan untuk keejahetraan yang harus 

dilandasi kepentingan dan partisipasi masyarakat sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan integrasi culture, ekologi dan sistem 

pendukung kehiudpan (Lewaherilla,2002). Struktur kasta dan kelas dapat berubah 

dengan sendirinya karena adanya perubahan dari dalam dan dari luar masyarakat. 

Misalnya, kemajuan teknologi membuka kemungkinan timbulnya mobilitas ke atas.  

Dalam penelitian ini parameter sosial yang dikemukakan adalah 

pendidikan, keagamaan dan perilaku masyarakat. 

a. Pendidikan 

Dari segi pendidikan hingga tahun 2017 jumlah penduduk desa Paciran 

telah menempuh pendidikan dasar hingga menengah atas mencapai 764 
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orang. Dan yang berhasil menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan 

tinggi di tahun 2017 sebanyak 86. Kesadaran masyarakat akan pentingnya 

pendidikan semakin meningkat dan terjangkau biaya pendidikan, hal ini 

merupakan indikator kesejahteraan masyarakat. 

Lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran konkret 

dari mobilitas vertikal ke atas, bukan di anggap sebagai social evalator 

(perangkat) yang bergerak dari kedudukan yang rendah ke kedudukan 

yang lebih tinggi. Pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang 

untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi untuk berusaha, sehingga 

ias berhasil menjadi pedagang yang kaya, secara otomatis telah 

meningkatkan status sosialnya.  

b. Keagamaan  

Dari segi keagamaan masyarakat desa Plosorejo mayoritas beragama 

islam, dari tabel di atas nampak bahwa kegiatan-kegitan keagamaan 

seperti yasinan/tahlil, pengajian dan kegiatan sosial (pembangunan 

masjid/rumah) masih dijalankan walaupun pesertanya agak berkurang, 

serta kurangnya sosialisasi masyarakat antar sesama menjadi kegiatan-

kegiatan itu luntur. Jadi pembangunan pariwisata memberikan dampak 

positif terhadap kegiatan keagaman yang ada disekitar wisata tersebut. 

c. Perilaku masyarakat 

Menurut anonimus (2000)m kegiatan pariwisata berdampak posotif dan 

negatif, baik dalam masalah ekonomi, sosial dan lingkungan alamiah yang 

berpengaruh terhadap perilaku masyarakat.  
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2.8 Konsep Masyarakat 

Menurut Koentjaraningrat (1989:138), masyarakat adalah kesatuan hidup 

manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat 

kolektif dimana manusia itu bergaul dan berinteraksi. Interkasi antara individu 

dengan keinginan dan tujuan yang sama tersebut pada akhirnya melahirkan 

kebudayaan. Masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling 

berhubungan satu sama lain, sementara kebudayaan adalah suatu sistem norma 

dan nilai yang terorganisasi yang menjadi pegangan bagi masyarakat tersebut. 

Melalui kebudayaannya, manusia menciptakan tatanan kehidupan yang ideal. 

Ciri-ciri masyarakat menurut Soekanto (2013:136), dalam masyarakat 

yang modern, sering dibedakan antara masyarakat pedesaan dengan masyarakat 

perkotaan rural community, dan urban community. Perbedaan tersebut sebenarnya 

tidak mempunyai hubungan dengan pengertian masyarakat sederhana karena 

dalam masyarakat modern, betapa pun kecilnya suatu desa, pasti ada pengaruh-

pengaruh dari kota lain. Sebaliknya pada masyarakat bersahaja pengaruh dari kota 

secara relatif tidak ada. Pembedaan antara masyarakat pedesaan dengan 

masyarakat masyarakat perkotaan pada hakikatnya bersifat gradual.  

Ciri-ciri masyarakat pedesaan meliputi: 

a. Warga memiliki hubungan yang lebih erat. 

b. Sistem kehidupan biasanya berkelompok atas dasar kekeluargaan. 

c. Umumnya hidup dari pertanian. 

d. Golongan orang tua memegang peranan penting. 

e. Dari sudut pemerintahan, hubungan antara penguasa dan rakyat bersifat 

informal. 
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f. Perhatian masyarakat lebih pada keperluan utama kehidupan. 

g. Banyak berurbanisasi ke kota karena ada faktor yang menarik. 

Ciri-ciri masyarakat perkotaan meliputi: 

a. Jumlah penduduknya tidak tentu. 

b. Pekerjaan lebih bervariasi, lebih tegas batasannya dan lebih sulit mencari 

pekerjaan. 

c. Perubahan sosial terjadi secara cepat, menimbulkan konflik antara 

golongan muda dengan golongan orang tua. 

d. Interaksi lebih disebabkan faktor kepentingan daripada faktor pribadi. 

e. Perhatian lebih pada penggunaan kebutuhan hidup yang dikaitkan dengan 

masalah prestise. 

f. Kehidupan keagamaan lebih longgar. 

g. Banyak migran yang berasal dari daerah dan berakibat negatif di kota, 

yaitu pengangguran, naiknya kriminalitas, persoalan rumah dan lain-lain. 

Menurut Gillin dan Gillin (dalam Soekanto, 2013:186) berpendapat bahwa 

tipe-tipe masyarakat dapat dikalsifikasikan sebagai berikut: 

a. Crescive institutions dan enacted institutions merupakan klasifikasi dari 

sudut perkembangannya.Crescive institutions adalah lembaga paling 

primer yang tumbuh secara tak sengaja dari adat istiadat masyarakat, 

sedangkan enacted intitutionsmerupakan lembaga yang dengan egaja 

dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu. 

b. Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, adanya klasifikasi 

basic institutions dan subsidiary institutions. Basic instituions dianggap 

sebagai lembaga masyarakat yang sangat penting untuk memelihara dan 
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mempertahankan tata tertib dalam masyarakat, sedangkan subsidiary 

intitutions adalah yang dianggap kurang penting. 

c. Dari sudut penerimaan masyarakat dapat dibedakan approved atau social

sanctional institutional dan unsanctioned institutions.Approved atau social

sanctioned adalah lembaga-lembaga masyarakat seperti misalnya

sekolahan, sedangkan unsanctioned institutions merupakan yang ditolak

oleh masyarakat.

d. General institutional dengan restricted intitutions adalah kalsifikasi

berdasarkan pada faktor penyebarannya. Misalkan agama adalah

merupakan suatu general institution karena dikenal oleh hampir semua

masyarakat di dunia. Sedangkan restriced institutions seperti agama Islam,

Protestan, Katolik, Buddha dan lain-lainnya.

e. Berdasarkan fungsinya terdapat pembedaan antara operative institutions

dan regulative institutions. Operative institutions berfungsi sebagai

lembaga yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk

mecapai tujuan lembaga yang bersangkutan. Sedangkan regulative

institutions bertujuan untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan

yang tidak menjadi bagian mutlak lembaga itu sendiri.


