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Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata sangat diharapkan 

khususnya generasi muda. Partisipasi serta dukungan generasi muda dalam 

mengembangkan pariwasata dapat dilakukan dengan keikutsertaan mereka dalam 

setiap kegiatan yang dilaksankan oleh pemerintah melalui dinas kebudayaan dan 

pariwisata. 

Penyelenggaran pemilihan duta wisata Inu Kirana merupakan salah satu 

bentuk kebijakan yang telah dilakukan oleh dinas Kebudayan dan Pariwisata 

Kabupaten Kediri. Dinas kebudayaan dan Pariwisata memberikan kesempatan 

bagi para generasi muda untuk ikut berpartisapasi dalam kegiatan ini. Kegiatan ini 

juga sebagai bentuk pengembangan sumber daya manusia dibidang pariwisata.  

Tujuan dari penelitian ini mengetahui bagaimana tanggapan remaja 

tentang pemilihan duta wisata Inu Kirana yang dilaksanakan oleh dinas 

kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Kediri sebagai salah satu bentuk 

pengembangan sumber daya manusia khususnya bidang pariwisata. Tanggapan ini 

berupa opini remaja terhadap Pemilihan Duta Wisata Inu Kirana Kabupaten 

Kediri.  

Dalam penyusunan hasil penelitian ini, peneliti mengunakan metode 

penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti deskriptif merupakan penelitian yang 

menggambarkan keadaan realitas sosial yang komplek secara terperinci atau suatu 

penelitian yang dimaksud memberikan suatu gambaran suatu gejala sosial tertentu, 

penelitian ini digunakan untuk menjawab apa penjelasan yang lebih terperinci 

mengenai gejala sosial seperti yang dalam permasalahan penelitian yang 

bersangkutan. Metode kualitatif adalah penelitian yang menggunakan penelitian 

alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan 

dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. 

Remaja Kabupaten Kediri mendukung terselenggaranya acara pemilihan 

duta wisata Inu Kirana dengan keikutsertaan maupun memberikan dukungan 

kepada remaja yang ikut dalam pemilihan duta wisata Inu Kirana. Remaja 

Kabupaten Kediri menyadari bahwa keikutsertaan dan dukungan mereka dalam 

pemilihan duta wisata Inu Kirana memberikan manfaat yang positif bagi diri 

sendiri maupun pariwisata.  

Opini remaja terhadap pemilihan duta wisata Inu Kirana sangat membantu 

sehingga kegiatan seperti ini dapat terus berlangsung dan semakin banyak remaja 

Kediri yang bersedia untuk mengikuti ajang kegiatan seperti ini. Dan juga proses 

pemilihan duta wisata Inu Kirana semakin tahun terus menarik sehingga motivasi 

dan kreatifitas para remaja untuk mengikuti pemilihan duta wisata Inu Kirana 

semakin bertambah.  
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