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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan zaman saat ini menuntut semua pihak yang ada untuk  

melakukan perubahan dan bergerak kearah yang lebih modern atau lebih maju. 

Pemerintah menjadi salah satu pihak yang dituntut untuk  melakukan perubahan  

dalam pembangunan nasional yang tidak hanya melihat pada satu sudut pandang  

saja. Pemerintah memang secara tegas memiliki tugas dan tujuan untuk mencapai  

pembangunan nasional dan berorientasi kepada pelayanan masyarakat yang 

terarah  dan realistis serta dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.1 

Pembangunan  menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga 

menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Untuk mengoptimalkan dan 

meratakan pembangunan di Indonesia maka pembangunan daerah diserahkan 

sepenuhnya kepada pemerintah daerah dengan penyelenggaraan otonomi daerah 

yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. 2  Sesuai dengan adanya peraturan 

otonomi  daerah sebagaimana yang tertuang dalam  Undang - Undang Nomor 22 

Tahun 1999 yang  kemudian diubah menjadi Undang - Undang  Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan  Daerah, disebutkan bahwa pemerintah daerah  

berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri  urusan pemerintahan menurut 

asas yang berlaku  dan tugas pembantuan. Pemberian wewenang pemerintah pusat 

kepada daerah diarahkan untuk  mempercepat  terjadinya  perubahan  guna  

                                                           
1  Hidayana. 2016. Peran Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan,  Dan Pariwisata Kota  

Mengenai  City Branding  Dalam Menarik Wisata Wan Di Kota Balikpapan. eJournal  Il mu 

Komunikasi, 2016,  4 ( 3 ): 389 – 398. Hal. 390.   
2 Dea Pratiwi. 2015. Peran Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Dalam Mengembangkan 

Potensi Obyek Wisata Di Daerah Kabupaten Kutai Timur. eJournal Ilmu Pemerintahan , 2015, 3 

(2): 1070 – 1082. Hal. 1070.  
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mencapai kesejahteraan masyarakat melalui  kualitas pelayanan yang juga 

melibatkan peran  serta masyarakat.3 

Seiring dengan pemberlakuan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang pemerintahan daerah yang memberikan otonomi penuh kepada daerah 

memungkinkan daerah menyelenggarakan pelaksanaan pemerintahan daerah yang 

serius dengan aspirasi dan kehendak masyarakat setempat. Di sisi lain 

memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk melakukan 

penataan dan pengaturan terhadap segala sesuatu yang ada di daerahnya. 

Kewenangan tersebut antara lain adalah berupa pembinaan dan pengembangan 

potensi sektor pariwisata. 

Sektor pariwisata sangat dimungkinkan  karena ketersediaan berbagai 

potensi pariwisata  yang ada serta dukungan pemerintah daerah  dalam bentuk 

regulasi.  Menurut salah satu  koordinator pariwisata Kabupaten Mojokerto  

bahwa sifat dari pariwisata itu sendiri yaitu  dinamis, dimana suatu saat akan 

muncul titik  puncak  kejenuhan  atau  kebosanan  bagi  wisatawan untuk 

menikmati kondisi yang sudah  ada, dan itu sangat berpengaruh pada tingkat  

kunjungan wisatawan ke suatu objek wisata yang  pastinya berdampak langsung 

pada Pendapatan  Asli Daerah dari sektor pariwisata.4 

Pariwisata behubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata yaitu 

“sebagai sesuatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang diluar tempat 

tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan untuk 

                                                           
3  Febrianti Dwi Cahya Nurhadi ,  Mardiyono ,  Stefanus Pani Rengu. Tanpa tahun. Strategi 

Pengembangan Pariwisata  Oleh Pemerintah Daerah  Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi  

pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata  Kabupaten Mojokero ).  Jurnal 

Administrasi Publik (JAP ), Vol . 2 , No. 2 , Hal . 325 - 331  
4 Ibid.,  
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menghasilkan upah dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjalanan wisata 

merupakan suatu perjalanan yang dilakukan seseorang atau lebih dengan tujuan 

antara lain untuk medapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui 

sesuatu”.5 

Kegiatan wisata selain sebagai tempat dituju untuk mencari kesenangan juga 

dapat membantu mengembangkan perekonomian masyarakat disekitarnya. 

Menurut Wahab wisata merupakan industri gaya baru yang mampu menyediakan 

pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hala kesempatan kerja, pendapatan tarif 

dalam mengaktifkan sektor produksi.6 Pariwisata merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan 

ekonomi. Perkembangan sektor pariwisata agar bisa lebih maju dan berkontribusi 

pada pendapatan ekonomi Negara. Maka diterbitkannya undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan merupakan salah satu 

upaya pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

melalui pariwisata, melestarikan sumber daya alam, memajukan kebudayaan, serta 

mengangkat citra bangsa Indonesia. 

Pengembangan objek wisata seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah 

dengan stakeholder wisata itu sendiri. Pemerintah Kabupaten melalui Dinas 

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten tertentu haruslah 

melaksanakan tugasnya khususnya dalam pengelolaan sebuah objek wisata daerah 

yang dapat membantu pengembangan baik dari sektor ekonomi, sosial, dan 

budaya. Pengelolaan yang baik yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan 

                                                           
5 Gamal Suwantoro. 2004. Dasar - dasar Pariwisata. Yogyakarta: Andi.  Hal. 90. 
6 Wahab, Saleh. 2003. Pengertian Pemasaran Wisata Menurut Para Ahli. PT. Pradya Paramitha, 

Jakarta 
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Pariwisata Pemuda dan Olahraga akan berpengaruh terhadap perkembangan suatu 

objek wisata. 

Pengelolaan merupakan suatu proses yang membantu merumuskan 

kebijakan-kebijakan dan pencapaian tujuan.7 Peran pemerintah dalam pengelolaan 

pariwisata, seperti melaksanakan pembinaan kepariwisataan dalam bentuk 

pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan dari 

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang diantaranya adalah 

melakukan pembinaan manajemen keolahragaan. Pembinaan dan pengembangan 

kebudayaan, pemberdayaan kesenian rakyat serta kesejarahan dan kepurbakalaan.8 

Madura merupakan sebuah pulau kecil dan terpencil di daerah timur laut 

pulau Jawa. Namun jangan salah, Madura merupakan sebuah pulau yang kaya 

akan kebudayaan, adat istiadat dan keanekaragaman alamnya. Selain Karapan 

Sapi, masih banyak keunikan yang terdapat di Madura namun belum dieksplorasi 

dan dikembangkan oleh pemerintah setempat, bahkan semua sumber daya ini 

terlihat diacuhkan. Salah satunya adalah tempat-tempat wisata di Madura yang 

kurang terawat, padahal itu semua merupakan aset yang paling berharga untuk 

mengenalkan Madura pada dunia. 

Salah satu kawasan yang sangat dikenal di kabupaten Pamekasan adalah 

wisata yang bernama Api Tak Kunjung Padam yang terletak di Desa Larangan 

Tokol, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur.9 Api 

Tak Kunjung Padam, sebuah sebuah tempat wisata yang begitu menakjubkan 

terdapat di Pulau Madura bagian timur ini, tepatnya terletak di desa Larangan 

                                                           
7 Hayun, Z. 2001. Studi Pengembangan Potensi Youth Camp untuk Kegiatan Wisata Alam. Skripsi 

Fakultas Pertanian Uiversitas Lampung. Bandar Lampung. 
8 http://disparpora.mojokertokab.go.id 
9 Unzilatur . “Api Alam Abadi :http://www.emadura.com, diakses pada 29 Agustus 2017 
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Tokol, Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan yang berjarak 4 km kearah 

selatan dari Kota Pamekasan. Jengkah begitu masyarakat setempat menyebut 

tempat wisata ini. Tempat ini sangat unik karena wisata alam seperti ini hanya ada 

2 di Indonesia. Tempat wisata yang biasa disebut sebagai api tak kunjung padam 

ini merupakan sebuah wisata alam yang masih alami, sebuah wisata yang boleh 

dibilang hot (panas) karena wisata ini berkaitan dengan pesona pemandangan api 

yang tak pernah mati (abadi). 

Pemilik kawasan wisata Api Tak Kunjung Padam ini adalah bapak H Ali. 

menurut beliau tanah ini adalah warisan turun temurun keluarganya. Banyak mitos 

yang menceritakan asal mula terbentuknya api tak kunjung padam ini. Namun 

semuanya kini beralih fungsi, Api Tak Kunjung Padam bukan lagi sebuah tempat 

wisata alami dengan keunikan alamnya berupa tanah yang terus-menerus 

mengeluarkan nyala api yang indah. Kini tempat wisata Api Tak Kunjung Padam 

ini lebih mirip perkampungan kumuh yang sesak dengan warga dan peralatan-

peralatan rumah tangganya. Sarana dan Prasarana wisata Api Tak Kunjung Padam 

terdapat beberapa kekurangan, seperti akses transportasi baik jalan raya maupun 

jembatan yang susah dilewati, kamar mandi, kebersihan dan lain-lain. Selain itu 

kurangnya promosi dari dinas terkait dalam memperkenalkan potensi yang 

dimiliki sehingga masyarakat luar daerah tidak mengetahui adanya tempat wisata 

tersebut. 

Pemerintah setempat seakan tidak tahu menahu dengan potensi dan aset 

yang sangat besar ini. Padahal apabila tempat-tempat wisata di Madura khususnya 

Pamekasan ini diperhatikan dan lebih diseriusi dalam pengelolaannya akan 
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menjadi sebuah aset besar untuk mempromosikan Madura dan daerahnya kepada 

dunia dan masyarakat luas. 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk 

mengambil judul penelitian tentang “Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 

Dalam Pengelolaan Obyek Wisata Api Tak Kunjung Di Kabupaten Pamekasan ”. 

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengelolaan 

obyek wisata Api Tak Kunjung Padam di Kabupaten Pamekasan? 

2. Faktor apa saja  yang menjadi kendala pengelolaan obyek wisata Api Tak 

Kunjung Padam di Kabupaten Pamekasan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian adalah  

1. Untuk mengetahui peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam 

pengelolaan objek wisata Api Tak Kunjung Padam di Kabupaten Pamekasan. 

2. Untuk mengetahui kendala  pengelolaan objek wisata Api Tak Kunjung 

Padam di Kabupaten Pamekasan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan konsep pengelolaan objek wisata oleh pemerintah daerah 

dalam usaha pengembangan pariwisata. 
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2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi 

pemerintah tentang tugas dan fungsinya dalam melakukan pembinaan dan 

pengembangan pariwisata di Indonesia. 

 
E. Definisi Konsep Dan Operasional 

1. Definisi Konsep 

Defenisi konseptual ini dimaksudkan untuk memberikan penegasan tentang 

makna dan arti kata yang ada didalam permasalahan yang disajikan. Dengan 

adanya penegasan arti tersebut akan mempermudah dalam memahami 

maksud yang tercantum dalam penelitian  

a. Peran 

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap 

sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka ia menjalankan sesuatu.10 Dalam pengertiannya, peran 

(role) adalah sesuatu yang diharapkan yang dimiliki oleh individu yang 

mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat.11 

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). 

Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya 

sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. 

Pembedaan antara kedudukan dari peranan adalah suatu kepentingan ilmu 

                                                           
10 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar , cet.7 (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 220. 
11 Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta: Modern English 

Press, 1991, hal: 1132 
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pengetahuan keduanya tak dapat dipisah-pisahkan, oleh karena yang satu 

tergantung pada yang lain dan sebaliknya juga demikian tak ada peranan 

tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya 

dengan kedudukan atau kedudukan tanpa peranan..12 

b. Pengelolaan Pariwisata 

Pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi. Hal 

tersebut seperti yang dikemukakan oleh Usman manajemen diterjemahkan 

dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. 13  Dalam 

beberapa konteks keduanya mempunyai persamaan arti, dengan kandungan 

makna to control yang artinya mengatur dan mengurus. Menurut Manullang 

manajemen merupakan sebuah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, 

penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai 

tujuan yang sudah di tetapkan.14 

Definisi Pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 

“Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

pemerintah, dan pemerintah daerah.”15 Selain itu, Wahab mengemukakan 

pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu memepercepat 

pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan 

penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktif 

lainnya. Selanjutnya sabagai sektor yang kompleks, pariwisata juga 

merealisasi industri-industri klasik seperti industri kerajinan tangan dan 

                                                           
12 Ibid.,  
13Husaini Usman. (2006). Manajemen, Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan. Jakarta:Bumi 

Aksara.hal.3 
14 M. Manullang, (2006), Teori Manajemen. Jakarta : Ghalia Indonesia.hal.5 
15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 “Pariwisata 
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cinderamata. Penginapan dan transportasi secara ekonomis juga dipandang 

sebagai industri.16 Pariwisata menurut Ismayanti, adalah kegiatan dinamis 

yang melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai bidang 

usaha.17 

Pengelolaan pariwisata adalah proses mengkoordinasikan dan 

mengintegrasikan semua sumber daya baik manusia maupun teknikal dalam 

mencapai tujuan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan segala potensi 

yang dimiliki wisata secata efektif dan efesien. 18  Pengelolaan pariwisata 

haruslah pengelolaan yang berkelanjutan untuk menjadikan pariwisata 

tersebut sebagai daya tarik bagi wisatawan. Menurut Dutton dan Hall  

pengelolaan berkelanjutan adalah pengelolaan yang dapat memenuhi 

kebutuhan dan aspirasi manusia saat ini, tanpa mengorbankan potensi 

pemenuhan kebutuhan dan aspirasi manusia dimasa mendatang. Pada 

kondisi ekologis tersebut seharusnya ditambahkan faktor-faktor sosial yang 

berpengaruh langsung pada berkelanjutannya interaksi anatara kelompok 

masyarakat dan lingkungan fisiknya19. 

 Pengelolaan  pariwisata merupakan langkah-langkah yang harus 

dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah 

ditentukan sebelumnya. Upaya-upaya pembangunan tersebut antara lain 

                                                           
16 Nyoman S. Pendit.2006. Ilmu Pariwisata (Sebuah Pengantar Perdana). Jakarta: PT Raja 

Pradnya Persada. 
17 Ismayanti. 2010. Pengantar Pariwisata. Jakarta: PT Gramedia Widisarana Indonesia.Hal:55 
18 Andriyani, yekti. (2009). Pengelolaan Obyek Wisata Tlatar Oleh Dinas Pariwisata Dan 

Kebudayaan Kabupaten Boyolali. Tesis fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas sebelas 

maret Surakarta diakses pada tanggal 22 Agustus 2017 

19 Ibid.,  
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daya tarik pariwisata, sarana dan prasarana pariwisata, promosi pariwisata, 

dan sumber daya manusia.20 

1) Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata 

Menurut Yoeti  daya tarik pariwisata adalah suatu objek ciptaan Tuhan 

maupun hasil karya manusia yang menarik minat orang untuk berkunjung 

dan menikmatinya. Suatu obyek wisata keberadaannya harus memenuhi / 

ditunjang beberapa syarat, yaitu: 

a) Something to see yaitu segala sesuatu yang dapat dilihat pada suatu 

obyek wisata misalnya di tempat tersebut harus ada obyek wisata dan 

atraksi wisata yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh daerah lain. 

b) Something to do yaitu segala sesuatu yang dapat dilakukan di suatu 

objek wisata misalnya disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat 

wisatawan betah tinggal lebih lama di tempat itu. 

c) Something to buy yaitu segala sesuatu yang dapat dibeli misalnya 

tempat tersebut harus tersedia fasilitas untuk berbelanja (shopping), 

terutama barang-barang souvenir dan kerajinan rakyat sebagai oleh-oleh 

untuk dibawa pulang ke tempat asal wisatawan. 

Daya tarik wisata yang juga disebut objek wisata merupakan potensi 

yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. 

Adapun unsur pokok yang harus diperlihatkan dalam menunjang 

pengembangan obyek dan daya tarik wisata yaitu: 

a) Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, 

nyaman dan bersih 

                                                           
20  Sumihardjo, T. 2008. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Pengembangan Daya 

Saing Berbasis Potensi Daerah. Bandung: Fokus Media. 
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b) Adanya ciri khusus/spesifikasi yang bersifat langka, yang tidak ada 

pada daerah lain 

c) Adanya aksesbilitas yang banyak untuk dapat menjangkau objek wisata 

tersebut. 

2. Defenisi Operasional 

Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel di observasi 

atau diukur. Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengelolaan objek wisata 

Api Tak Kunjung Padam 

1) Pengelolaan wisata Api Tak Kunjung Padam 

2) Perbaikan sarana dan prasarana wisata Api Tak Kunjung Padam 

3) Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata Api Tak Kunjung 

Padam 

4) Penggunaan anggran untuk pariwisata Api Tak Kunjung Padam 

b. Faktor penghambat pengelolaan pariwisata Api Tak Kunjung Padam 

1) SDM yang kurang kompeten 

2) Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai pada pariwisata Api 

Tak Kunjung Padam 

3) Kurang melibatkan stakeholder dalam pengembangan pariwisata. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam metode penelitian deskriptif. 

Menurut Muhidin dan Abdurrahman metode penelitian deskriptif adalah suatu 
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metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan memaparkan 

karakteristik dari beberapa variabel dalam suatu situasi.21 Tujuan dari penelitian 

deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah 

ketersediaan sumber data. Sumber data adalah bagaimana peneliti memperoleh 

data yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis. Berkaitan dengan 

hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, 

sumber data tertulis, foto dan statistik. Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain:  

a. Orang atau pelaku atau informan (pengalaman, pemikiran, perilaku, 

percakapan, perasaan, persepsi dan sebagainya). Pelaku yang menjadi 

sumber data dalam penelitian ini meliputi perangkat Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Pemekasan serta masyarakat di sekitar kawasan 

wisata Api Tak Kunjung Padam. Data diperoleh langsung dari hasil 

wawancara terhadap pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Pamekasan  dan masyarakat lokal sehubungan dengan objek 

yang diteliti. Data tersebut berupa hasi rekaman wawancara terhadap Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan  serta masyarakat lokal 

Kawasan wisata Api Tak Kunjung Padam. 

                                                           
21  Abdurahman, Muhidin, & Somantri. 2011. Metode penelitian kulitatif. Bandung : Pustaka 

Setia.hal.168 
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b. Kejadian atau peristiwa yang terjadi di lokasi wisata Api Tak Kunjung 

Padam. Peneliti memperoleh data dari informasi malalui pengamatan 

langsung yang bersumber dari peristiwa atau fenomena yang dianggap 

cocok dan bermanfaat untuk mengungkapkan permasalahan atau fokus 

penelitian. Data tersebut berupa foto-foto peristiwa yang terjadi di lokasi 

wisata Api Tak Kunjung Padam. 

c. Dokumen. Data ini berupa dokumen terkait judul penelitian yang dilakukan, 

catatan-catatan resmi misalnya skema dan bagan keorganisasian, serta 

peraturan-peraturan yang tertulis ataupun arsip-arsip yang relevan dengan 

penelitian ini. Data tersebut ddiperoleh dari Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Pamekasan. 

Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka data 

yang diperoleh peneliti dapat digolongkan menjadi dua jenis: 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan langsung 

atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau kata-

kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai dan 

digunakan sebagai data utama, misalnya dengan cara wawancara dan atau 

dengan melakukan observasi secara langsung. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah ada dan penyusunannya tidak 

dilakukan oleh peneliti. Data sekunder dapat diperoleh dari Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan berupa buku catatan, laporan, 



 

14 
 

peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Kegiatan pengumpulan data pada prinsipnya merupakan kegiatan 

penggunaan metode dan instrumen yang telah ditentukan dan diuji validitas dan 

reliabilitasnya. Secara sederhana, pengumpulan data diartikan sebagai proses atau 

kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjaring berbagai 

fenomena, informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup 

penelitian. Adapun teknik pengempulan data yang digunakan dalam skripsi ini 

adalah: 

a. Observasi 

Merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti dengan cara mengamati 

kegiatan yang terjadi pada kawasan wisata Api Tak Kunjung Padam 

Kabupaten Pamekasan. Observasi peneliti melibatkan diri secara langsung 

pada situasi yang diteliti serta melakukan pemotretan peristiwa yang terjadi 

di lokasi kawasan  wisata Api Tak Kunjung Padam. 

b. Interview (wawancara) 

Merupakan suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh suatu data atau 

informasi yang dibutuhkan dengan cara mengadakan tanya jawab secara 

langsung dengan pihak yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan 

tersebut. Sasaran Interview dalam kegiatan ini dilakukan pada masyarakat 

sekitar kawasan Api Tak Kunjung Padam serta Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten  Pemekasan dan pemilik atau pengurus wisata Api 

Tak Kunjung Padam. 
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c. Dokumentasi  

Teknik pengmpulan data dengan mencatat dan memanfaatkan data yang 

diperoleh dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan 

yang berkaitan dengan penelitian yang berupa dokumen-dokumen, buku 

catatan, laporan, peraturan perundang-undangan, dan arsip-arsip. 

 

4. Subjek Penelitian 

Subjek  penelitian merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang 

terkait dari situasi sosial. Berdasarkan uraian di atas maka subjek yang akan 

diteliti dan akan dijabarkan nanti pada bab IV adalah : 

a. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan 

b. Tiga pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Pamekasan 

 

 

5. Lokasi dan Situs Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal istilah populasi dan sampel. Istilah 

yang digunakan adalah setting atau lokasi penelitian. Lokasi penelitian merupakan 

tempat dimana peneliti melakukan penelitian, sehingga peneliti dapat memperoleh 

informasi sesuai dengan tema, masalah serta fokus penelitian yang telah 

ditetapkan. Lokasi penelitian ini adalah daerah wisata Api Tak Kunjung Padam 

Pamekasan. Pertimbangan peneliti memilih lokasi ini adalah karena menurut 

peneliti, keberadaan wisata Api Tak Kunjung Padam Pamekasan memiliki  

potensial yang tinggi baik dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Akan tetapi 

saat ini wisata Api Tak Kunjung Padam tidak terawat dan bahkan rusak. Situs 
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penelitian adalah tempat dimana seharusnya peneliti menangkap keadaan 

sebenarnya dari objek yang diteliti. Adapun yang menjadi situs dalam penelitian 

ini, meliputi: 

a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemekasan 

b. Kantor Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan 

c. Pemilik atau pengurus wisata Api Tak Kunjung Padam 

 

6. Analisis Data 

Dalam suatu penelitian seringkali peneliti membutuhkan proses analisis data 

hasil penelitian untuk menarik suatu kesimpulan dari hipotesis penelitian yang 

dilakukan. Analisis data merupakan tahap yang sangat menentukan dalam 

keseluruhan proses penelitian, hal ini karena analisis data menyangkut kekuatan 

analisis dan kemampuan dalam mendeskripsikan data dan situasi, peristiwa dan 

konsepsi yang merupakan bagian dari objek peneliti. Jadi semua penelitian 

diharuskan untuk menganalisis data agar dapat memecahkan masalah. Menurut 

Arikunto (data yang bersifat kualitatif, maka pengolahannya dibandingkan dengan 

standar atau kriteria yang telah dibuat oleh peneliti, sedangkan data yang bersifat 

kuantitatif dapat bersifat statistik dan non-statistik.22 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisa kualitatif 

yaitu analisa dengan cara memberikan penjelasan dengan kata-kata atau kalimat 

yang menerangkan data mengenai dampak sosial, budaya dan ekonomi yang 

terjadi pada masyarakat sekitar kawasan wisata Api Tak Kunjung Padam yang 

berada di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan  Kabupaten Pamekasan. 

                                                           
22 Arikunto, S (2002). Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineka 

Cipta.hal.212 
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Tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan dan menganalisis peranan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Pemekasan terhadap pengembangan wisata Api Tak Kunjung Padam 

Kabupaten Pemekasan. 

b. Mendeskripsikan dan menganalisis responsibilitas Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pemekasan terhadap pengembangan wisata Api Tak Kunjung 

Padam Kabupaten Pemekasan 

Miles dan Huberman dalam Sugiyono menyatakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas.23 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari tiga kegiatan, yaitu: 

a. Data Reduction (reduksi data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

b. Data Display (penyajian data) 

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan 

antar kategori dan sejenisnya. Dengan penyajian data akan mempermudah 

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

c. Conclusion Drawing / Verification 

                                                           
23 Sugiyono. (2010), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung. 
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Penarikan keimpulan. Kesimpulan awal yang disampaikan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat 

dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti 

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang 

kredibel. 

Selama penelitian, peneliti akan menjaga keabsahan data yang diperoleh 

dari penelitian. Peneliti juga akan melakukan pengecekan data yang diperoleh 

serta akan membandingkan data yang diperoleh dengan sumber yang berbeda. 

Dalam hal ini, peneliti akan memadukan data hasil wawancara terhadap Dinas 

Pariwisata  dan Kebudayaan Kabupaten Pemekasan dengan data dokumentasi 

berupa aturan-aturan. Selain itu peneliti juga akan menjaga keteralihan data 

dengan cara mencatat semua informasi yang diterima serta menghindari 

subjektivitas sehingga data yang diperoleh benar-benar murni. 


