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ABSTRAKSI 

 

 

Penelitian ini berjudul “ Upaya Kepala Desa Dalam Pengembangan Potensi 

Wisata Dikawasan Desa Wisata Mojodeso”. Sesuai dengan tempat penulis, judul ini 

muncul karena penulis menemukan Permasalahan untuk dilakukan Penelitian Tugas 

Akhir. Permasalahan yang muncul seperti perubahan yang memacu untuk menjadi lebih 

baik pada Desa Mojodeso, kebersamaan antara  masyarakat dalam mengembangkan 

potensi yang ada untuk dijadikan daya tarik wisata. Sehingga diadakan nya penelitian ini 

untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata. Peran 

Kepala Desa Merupakan sesorang yang memiliki kemampuan memimpin, artinya 

memliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok tanpa pengindahkan 

bentuk alasannya sedangkan pengembangan potensi wisata merupakan salah satu peran 

dari Kepala Desa dalam dunia kerja terhadap pengembangan desa yang dipimpinnya. 

Pengembangan dilakukan untuk tujuan menjadikan dan menggali potensi wisata yang 

berada didesa supaya pengembangan desa menjadikan sebuah objek dan daya tarik bagi 

tersendiri bagi wisatawan.adanya luas wilayah yang menjadikan kendala dalam 

pengembangan potensi wisata, adanya perbedaan disetiap individu yang mementingkan 

kepentingan pribadi masing-masing. Di butuhkan peran dari Kepala Desa yang 

mempunyai Karakteristik Kepemimpinan sehingga mampu dan menguasai semua 

kegiatan dan tujuan yang telah di tentukan. 

Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah Metode deskriftif kualitatif 

yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis, 

gambar, bukan angka dan penelitian kualitatif diperoleh dari wawancara dan catatan 

lapangan, metode deskriftif bermaksud membuat pemahaman mengenai situasi atau 

kejadian-kejadian, dan diharapkan mendapat gambaran secara sistematis, actual, akurat 

mengenai fakta yang ada dilapangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Upaya 

Kepala Desa dalam Pengembangan Potensi Wisata dikawasan Desa Wisata Mojodeso 

adalah Kepala Desa yang memberi pengaruh perubahan kepada masyarakatnya, 

memberikan contoh, dan memberi kejelasan serta pemahaman bagi masyarakatnya untuk 

melakukan pengembangan potensi wisata secara bersama 
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