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  ABSTRAK 

Kelurahan Ampel adalah salah satu kelurahan yang ada di Kota Surabaya 

yang memiliki obyek wisata unggulan yaitu Obyek Wisata Religi Sunan Ampel . 

Obyek Wisata Religi Sunan Ampel berlokasi di Jalan Ampel Suci No. 54 

Surabaya, Obyek Wisata Religi Sunan Ampel memiliki destinasi wisata yaitu 

Masjid Ampel, Makam Sunan Ampel dan Pasar Oleh-oleh Ampel Suci. Kawasan 

Wisata Religi Sunan Ampel mulai banyak dikunjungi wisatawan dan mulai 

menjadi Obyek Wisata pada tahun sekitar 1970 namun pengembangan yang 

dilakukan oleh pihak pengelola baru dimulai pada tahun 1990 dan hingga 

sekarang pengelola masih akan melakukan pengembangan. Dalam pengembangan 

yang dilakukan oleh Obyek Wisata Religi Sunan Ampel masyarakat secara tidak 

langsung  terkena dampak pengembangan obyek wisata ini. Dampak yang yang 

dirasakan masyarakat pun beragam , salah satunya adalah Dampak Sosial Budaya 

terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat ampel. Berdasarkan penjelasan di atas 

maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai dampak sosial budaya 

dari pengembangan Obyek Wisata Religi Sunan Ampel terhadap kehidupan 

sehari-hari (Studi Deskriptif Tentang Kehidupan Sehari – hari masyarakat 

ampeldari Pengembangan Obyek Wisata Religi Sunan Ampel di Kelurahan 

Ampel Surabaya). 

 

 

Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian 

deskriptif-kualitatif. Artinya metode penelitian ini menghasilkan data – data yang 

berupa kata-kata, gambar dan buka angka. Metode ini juga menitikberatkan pada 

observasi dan suasana ilmiah. Pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi 

partisipasi lengkap, artinya dalam melakukan pengumpulan data, penulis sudah 

terlibat sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan sumber data, jadi suasananya 

sudah natural (Sugiyono,2015:227).  

 

Hasil dari analisis data lapangan berdasarkan rumusan masalah yang telah 

dibuat sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa Dampak Sosial Budaya dari 

Pengembangan Obyek Wisata Religi Sunan Ampel  yang paling dirasakan oleh 

masyarakat sekitar adalah dampak terhadap kehidupan sehari – hari mulai dari 

kemacetan lalu lintas, meningkatnya tingkat kejahatan, perubahan desain 

arsitektur bangunan. 

 

Untuk itu, penulis berharap dengan pengembangan yang dilakukan oleh 

pihak pengelola maupun pemerintah dapat menanggulangi dampak negative yang 

muncu akibat berkembangnya Obyek Wisata Religi Sunan Ampel. 
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