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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Istilah pariwisata muncul dari adanya kejenuhan seseorang/individu dalam 

melakukan kegiatan sehari-hari yang terulang terus menerus menyebabkannya 

membutuhkan suatu waktu untuk menyegarkan kembali pikirannya. Entah itu 

dengan melakukan kegiatan lain yang berbeda dari biasanya atau dengan 

mengunjungi tempat-tempat menarik untuk menyegarkan pikiran maupun mata. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia no. 10 Tahun 2009, pariwisata 

adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta 

layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah 

Daerah. Sedangkan wisatawan, orang yang melakukan kegiatan pariwisata 

diartikan ( Leiper 1981 dalam Gartner, 1996)  sebagai seseorang atau individu yang 

melakakukan kegiatan/aktivitas perjalanan pergi dari daerah asalnya ke daerah lain 

untuk waktu sesaat yang sekurang-kurangnya 1 malam serta perilaku tersebut 

bertujuan untuk memperoleh pengalaman yang menyenangkan dari daerah yang 

dikunjungi.  

Banyak orang melakukan kegiatan pariwisata (berwisata) untuk memenuhi 

kepuasan mereka salah satunya akan kebutuhan rohani mereka. Orang-orang 

berwisata untuk refreshing, menyegarkan pikiran mereka yang sedang jenuh akan 

kegiatan mereka sehari-hari seperti bekerja atau sekolah. Berwisata biasanya 

dilakukan disaat mendapatkan hari libur kerja/sekolah, kemudian menyempatkan 

hari libur tersebut untuk menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman dengan 

melakukan perjalanan berwisata ke tempat yang sudah pernah dikunjungi ataupun 

belum pernah. Dengan melihat keindahan yang disajikan pada tempat wisata, 

mereka merasa segar kembali, tidak stres, dan puas karena tidak lagi melihat hal-

hal yang menjenuhkan seperti kegiatan mereka sehari-hari. Sehingga berwisata ini 

menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan manusia. 
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 Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki berbagai macam flora 

dan fauna dan tatanan geografis yang indah. Beragamnya kondisi geografis 

Indonesia menyebabkan di beberapa wilayah Indonesia mempunyai struktur tanah 

atau bangunan alam yang khas sehinga menarik wisatawan untuk mengunjunginya. 

Tak jarang tempat – tempat di berbagai daerah di Indonesia terkenal akan wisata 

alamnya yang menawan. Seperti Lumajang, sebuah kota kecil yang terletak di 

Provinsi Jawa Timur, yang ada di kawasan Tapal Kuda, dan dikelilingi rangkaian 

gunung Semeru-Bromo dan dilalui aliran sungai yang tak jarang membawa 

muntahan lahar Semeru dengan debit yang deras. Adanya geografis dataran rendah, 

garis pantai, hingga pegunungan membuat Kabupaten Lumajang memiliki banyak 

potensi tempat wisata. Yang salah satunya sedang dikembangkan dan dikenal luas 

yaitu Air Terjun Tumpak Sewu. 

 Air terjun Tumpak Sewu yang berada di perbatasan Lumajang-Malang 

tepatnya di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang ini 

mulai dikenal masyarakat luas melalui acara TV di Trans 7, My Trip My Adventure. 

Fasilitas yang disediakan di Obyek Wisata Tumpak Sewu ini terbilang lengkap. 

Dilihat dari parkiran yang memadai untuk mobil maupun motor, termasuk penjaga 

keamanannya, ojek motor, view point, toilet, penginapan, tempat makan, musholla, 

serta guide yang menguasai bahasa Inggris dan medan trekking. Ditambah lagi 

Obyek Wisata Tumpak Sewu ini juga menjadi gerbang awal untuk menikmati 

wisata alam sekitar yang saling berdekatan. Seperti Goa Tetes, dan Telaga Biru, 

yang masih satu kompleks dengan penyedia fasilitas Obyek Wisata Tumpak Sewu. 

Dengan banyaknya tempat yang bisa dituju, sekaligus fasilitas yang memadai, 

tempat wisata ini semakin menarik untuk dikunjungi wisatawan. Seiring dengan 

pengembangan fasilitasnya, air terjun ini semakin dikenal oleh orang-orang 

Indonesa maupun mancanegara. Sajian wisata alam berupa lembah sungai yang 

dikelilingi tebing-tebing tinggi beserta banyaknya deretan air terjun yang ada, 

membuat wisata ini menjadi sarat dikunjungi wisatawan.  
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Tabel 1.1 Data kunjungan wisatawan per objek wisata di Kabupaten 

Lumajang tahun 2018 

 

Keterangan : Wisnus = Wisatawan nusantara, Wisman = Wisatawan mancanegara, warna biru 

menunjukkan tabel data View Point Tumpak Sewu 

Sumber : Diolah dari Data Kunjungan Wisatawan 2018 di Kabupaten Lumajang 

(lumajangkab.go.id) 

  

 Berdasarkan pada tabel 1.1, terlihat bahwa Wisata Alam Air Terjun Tumpak 

Sewu ini memiliki kepopuleran sendiri dari intensitas pengunjung yang terbilang 

WISNUS WISMAN WISATAWAN

1 Alun-alun Lumajang 918.463     -             918.463             

2 Pemandian Alam Selokambang 90.855       -             90.855                

3 Hutan Bambu 77.255       67               77.322                

4 Kawasan Pantai Dampar Indah 64.812       -             64.812                

5 Pemandian Tirtowono 51.800       137             51.937                

6 Pantai Wotgalih 51.743       4                 51.747                

7 Ranu Bedali 48.630       16               48.646                

8 Kawasan Pendakian G. Semeru 46.154       1.384         47.538                

9 Pantai Watu Pecak 44.843       -             44.843                

10 Pura Mandara Giri Semeru Agung 43.998       75               44.073                

11 Pemandian Joyokarto 41.007       -             41.007                

12 Waterpark (Kawasan Wonorejo Terpadu) KWT 38.030       -             38.030                

13 Puncak B29 35.203       355             35.558                

14 Pantai Bambang 32.522       -             32.522                

15 Pemandian Surojoyo 22.671       -             22.671                

16 Kolam Renang Veteran 20.182       -             20.182                

17 View point Air Terjun Tumpak Sewu 18.494       828             19.322                

18 Pemandian Alam Tirtosari View 14.420       -             14.420                

19 Pemandian Kayu Batu 11.995       -             11.995                

20 Ranu Klakah 9.487          -             9.487                  

21 Air Terjun Trap Sewu 7.587          11               7.598                  

22 Piket Nol 7.511          -             7.511                  

23 Museum Daerah Kab. Lumajang KWT 5.685          6                 5.691                  

24 Air Terjun Kapas Biru 5.145          71               5.216                  

25 Goa Tetes 5.128          16               5.144                  

26 Air Terjun Kabut Pelangi 4.894          98               4.992                  

27 Wisata Agro Kertowono 4.677          -             4.677                  

28 G. Lemongan 4.561          5                 4.566                  

29 Taman Wisata TPI Tempursari 2.985          -             2.985                  

30 Pemandian Telaga Semeru 2.602          -             2.602                  

31 Air Terjun Watu Lapis 1.964          -             1.964                  

32 Air Terjun Sumber Telu 1.705          5                 1.710                  

33 Ranu Pakis 1.133          -             1.133                  

34 Kawasan Situs Biting 555             -             555                      

35 Candi Gedong Putri 473             -             473                      

36 Candi Randuagung 385             -             385                      

37 Agro Royal Family -              -             -                      

1.739.554 3.078         1.742.632          TOTAL

NO NAMA OBYEK WISATA
TOTAL
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lebih banyak dibanding dengan pariwisata lain. Walaupun wisatawan nusantara 

terlihat kurang memadai dibanding pariwisata lain yang terletak di kota Lumajang 

(Alun-Alun Lumajang, Pemandian Alam Selokambang, dan lainnya) , namun dari 

segi lokasi, dimana Tumpak Sewu letaknya jauh (kurang lebih 60 km dari pusat 

kota), jumlah wisatawan nusantara ini terbilang banyak. Terlebih, jumlah 

wisatawan mancanegara pun mendapatkan urutan kedua terbanyak setelah 

Kawasan Pendakian Gunung Semeru.  

Gambar 1.1 Tumpak Sewu di Instagram filippo_cesarini 

Sumber: www.instagram.com/filippo_cesarini  

 

 Dalam gambar 1.1 Tumpak Sewu di Instagram filippo_cesarini seorang 

Travel Photography dengan followers 107k (107.000) dan foto Air Terjun Tumpak 

Sewu hasil karyanya dengan like 60.711 saat gambar ini diambil, menunjukkan 

bahwa Tumpak Sewu disukai dan diketahui banyak orang.  
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Gambar 1.2 Tumpak Sewu di pencarian Youtube 

Sumber: www.youtube.com 

 

 Gambar 1.2 Pencarian kata Tumpak Sewu di situs Youtube terdapat 

beberapa video yang menggambarkan pemandangan Air Terjun Tumpak Sewu, 

dengan video teratas, views/sudah dilihat sebanyak 379k (379.000) kali oleh 

pengguna Youtube. Dari tabel dan gambar inilah kepopuleran Tumpak Sewu 

terbukti. Fenomena ini tentunya tidak lepas dari bagaimana pengembangan 

pariwisata yang dilakukan di Air Terjun Tumpak Sewu.   
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 Pengembangan pariwisata, menurut Nuryanti, (1994) adalah suatu proses 

yang berkelanjutan untuk melakukan matching dan adjustment antara sisi supply 

dan demand kepariwisatan yang tersedia untuk mencapai misi yang telah 

ditentukan. Banyaknya pengunjung di Wisata Alam Tumpak Sewu yang masih 

terhitung wisata baru ini, tentunya tidak lepas dari pengembangan yang dilakukan 

pihak pengembang wisata Tumpak Sewu. Seperti yang dijelaskan Sunaryo (2013), 

mengilustrasikan pemangku kepentingan dalam pariwisata yaitu pemerintah 

sebagai fasilitator dan regulator, masyarakat sebagai Tuan rumah dan pelaku atau 

pelaksana pariwisata, dan swasta sebagai penyedia industri atau pengembang dan 

sebagai investor. Maka dari ketiga pemangku kepentingan pariwisata ini memiliki 

hubungan yang sangat erat, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya.  

 Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata, merupakan 

fenomena dimana masyarakat sebagai stakeholders tempat pariwisata tersebut 

dibangun, terlibat aktif dalam pembangunan di daerah mereka, di setiap tahapan 

pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap 

pemanfaatan dan tahap evaluasi. Partisipasi dan kerja sama dari seluruh masyarakat 

yang ada sangat diperlukan sekali, karena salah satu faktor yang menentukan dalam 

terlaksananya suatu pembangunan adalah faktor manusia itu sendiri. Melalui 

pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat ini akan dapat dilaksanakan 

pembangunan daerah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat. Tujuan utama dalam mengembangkan pariwisata yang melibatkan 

partisipasi masyarakat secara aktif adalah untuk memberdayakan masyarakat, 

memperbaiki ekonomi masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah setempat, 

karena semakin berpartisipasi masyarakat dalam aktivitas pariwisata maka 

kesempatan kerja masyarakat juga semakin terbuka sehingga pendapatan 

masyarakat semakin meningkat. Maka pemerintah selayaknya berupaya untuk 

mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. Untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan 

bisa melakukan pembentukan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Tumpak 

Sewu sebagai motivator atau pelaku utama penggerak masyarakat. Yang kemudian 

menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan, menyediakan wadah tempat 
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berpartisipasi masyarakat, memberikan pengarahan, petunjuk sehingga masyarakat 

mengetahui partisipasi yang mampu diberikan untuk membantu dalam 

pengembangan pariwisata di daerahnya sendiri. Setelahnya masyarakat bisa 

mempunyai sebuah pandangan ingin bergerak dalam bidang apa di pengembangan 

pariwisata ini.   

 Terdapat penelitian terdahulu Rosita Ramadhani, tentang Pengelolaan  

Pariwisata Berbasis Masyarakat di Air Terjun Tumpak Sewu (2017), disebutkan 

bahwa wisata alam ini dikelola oleh Pokdarwis Sidomulyo dengan mengajak 

masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata. Awalnya 

dimulai dengan Kelompok Sadar Wisata Tumpak Sewu, yang melihat potensi 

wisata di Desa Sidomulyo, kemudian mengajak masyarakat, dan pemerintah desa 

untuk meminta ijin membuka tempat wisata dan berpartisipasi mendapatkan 

penghasilan tambahan dengan membuka warung, ojek, homestay, dan toko 

souvenir. Dituliskan pula pengembangan pariwisata berbasis masyarakat melalui 

kelompok sadar wisata, terdapat pembagian tugas yang kurang jelas, dan laporan 

rutin yang tidak jalan semestinya. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam 

program usaha pendukung pembangunan dan evaluasi juga kurang dijelaskan, 

penelitiannya lebih berpusat ke pengembangan oleh Pokdarwis Sidomulyo. 

 Penelitian terdahulu lainnya oleh Indri, tentang Pariwisata Selfie (Studi 

Deskriptif Objek Wisata Bukit Pinus, Desa Carangwulung, Kecamatan 

Wonosalam, Kabupaten Jombang) yang meneliti tentang konsep pembangunan 

objek wisata Bukit Pinus dengan memakai spot foto selfie untuk menarik 

pengunjung. Dalam segi pengembangannya komponen penawaran dan permintaan 

berhasil menciptakan interaksi pengelola wisata dengan penunjung. Ada juga 

tahapan–tahapan pengembangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengelolaan, dan proses perawatan dan evaluasi. Tahapan-tahapan yang dipakai 

dalam penelitian Indri lebih berfokus ke perjalanan historis Objek Wisata Bukit 

Pinus, kurang menjelaskan partisipasi masyarakat dalam pengembangan 

pariwisatanya.  
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Penelitian terdahulu selanjutnya oleh Puteri Intan Permatasari, tentang 

Pengembangan Fungsi Ekowisata Mangrove “Bee Jay Bakau Resort” Kota 

Probolinggo bagi Pengunjung yang meneliti tentang pengembangan fungsi 

ekowisata di objek wisata Bee Jay Bakau Resort. Dalam penelitiannya disebutkan 

bahwa pihak pengembang selalu mengembangkan wisatanya sehingga sarana-

sarana wisata, edukasi, dan sebagainya semakin disukai pengunjung. Pengunjung 

juga merasakan kepuasan dari fasilitas dan luas lahan yang dimiliki Bee Jay Bakau 

Resort. Namun dalam penelitiannya tidak menjelaskan lebih dalam partisipasi 

masyarakat dalam pengembangan di Bee Jay Bakau Resort. Masyarakat hanya 

terlibat dalam penjualan makanan dan minuman di stand/area yang sudah 

disediakan oleh Bee Jay Bakau Resort 

Penelitian terdahulu diatas menjelaskan potensi pengembangan suatu 

pariwisata dengan konsepnya masing-masing untuk menarik pengunjung tetap 

berkunjung kesana. Pengembangan yang dilakukan juga runtun, namun partisipasi 

masyarakat kurang ditemukan. Tahap pengembangan kedua penelitian terdahulu 

juga kurang memperlihatkan partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi. Menurut 

Cohen dan Uphoff (1980) tahap evaluasi adalah tahap yang harus diperhatikan 

dalam partispasi masyarakat di pengembangan pariwisata untuk mendapatkan hasil 

pengembangan yang progresif. Dengan demikian peneliti tertarik untuk memilih 

tema Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Alam Air Terjun 

Tumpak Sewu Lumajang dimana pengembangan pariwisata Tumpak Sewu 

melakukan pembangunan wisata berbasis masyarakat, dengan aktor utama 

Kelompok Sadar Wisata Tumpak Sewu, bisa mengajak masyarakat untuk 

mengambil partisipasi pengembangan pariwisata pula dalam bidang lain selain 

menjadi anggota Pokdarwis Tumpak Sewu. Adapun yang dimaksud seperti 

membuka warung-warung makan, membuka persewaan kamar mandi, hingga jasa 

ojek motor untuk mengantarkan wisatawan ke view point Tumpak Sewu. 

Sebagaimana yang dimaksudkan Suwantoro dalam bukunya Dasar-dasar 

Pariwisata (1997: 23-24), 

 “Masyarakat di sekitar objek wisatalah yang akan menyambut kehadiran 

wisatawan tersebut dan sekaligus akan memberikan layanan yang diperlukan 
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oleh para wisatawan. Untuk ini masyarakat di sekitar objek wisata perlu 

mengetahui berbagai jenis dan kualitas layanan yang dibutuhkan oleh para 

wisatawan. Dalam hal ini pemerintah melalui instansi-instansi terkait telah 

menyelenggarakan berbagai penyuluhan kepada masyarakat. Salah satunya 

adalah dalam bentuk bina masyarakat sadar wisata. Dengan terbinanya 

masyarakat yang sadar wisata akan berdampak positif karena mereka akan 

memperoleh keuntungan dari wisatawan yang membelanjakan uangnya. Para 

wisatawan akan untung karena mendapat pelayanan yang memadai dan juga 

mendapatkan berbagai kemudahan dalam memenuhi kebutuhannya.” 

 Dalam pengembangan pariwisata, partisipasi masyarakat terhadap 

pembangunan obyek wisata juga ada kaitannya dengan kepuasan wisatawan, karena 

dengan adanya partisipasi, masyararakat bisa meningkatkan kemampuan 

masyarakat dalam hal pembangunan, dengan cara melibatkan mereka dalam 

pengambilan keputusan baik dari awal perencanaan tempat wisata, sampai 

kegiatan-kegiatan selanjutnya. Perjalanan historis terbentuknya Pokdarwis Tumpak 

Sewu sebagai pengembang wisata yang dibentuk dari masyarakat, hingga 

partisipasi masyarakat di kegiatan pengembangan wisata merupakan hal yang 

menarik bagi peneliti.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan deskripsi latar belakang yang telah dituliskan sebelumnya, 

maka rumusan masalah penelitan ini adalah “Bagaimana partisipasi masyarakat 

dalam pengembangan wisata alam Air Terjun Tumpak Sewu di Desa Sidomulyo, 

Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang ?”.  

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Akademis 

1. Digunakan untuk menambah kajian terkait dengan wisata alam Air Terjun 

Tumpak Sewu. 

2. Untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pengembangan 

wisata alam Air Terjun Tumpak Sewu 

3. Untuk mendeskripsikan berbagai pengembangan wisata yang bisa ditemui 

di wisata alam Air Terjun Tumpak Sewu 

1.3.2 Tujuan Praktis 
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1. Memberikan informasi data tentang pengembangan wisata yang dilakukan

di Wisata Alam Air Terjun Tumpak Sewu.

2. Memberikan informasi bagaimana Wisata Alam Air Terjun Tumpak Sewu

berdampak di masyarakat sekitar.

3. Memberikan informasi partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata

alam Air Terjun Tumpak Sewu

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan menjadi manfaat secara akademis sebagai 

penelitian untuk mencapai syarat kelulusan sarjana Antropologi Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga Surabaya, yang 

mengembangkan ilmu Antropologi Pariwisata, dan berbagi pengetahuan 

tentang wisata yang terdapat di kota Lumajang, salah satunya Wisata Alam 

Air Terjun Tumpak Sewu. 

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi kajian untuk pengembangan 

potensi wisata yang terdapat di kota Lumajang, khususnya Wisata Alam Air 

Terjun Tumpak Sewu untuk menjadi destinasi wisata yang lebih 

mengedepankan pengembangan wisata yang memberi dampak positif pada 

masyarakat sekitar daerah wisata. 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Pengembangan Pariwisata 

Perencanaan dan pengembangan pariwisata merupakan suatu proses yang 

dinamis dan berkelanjutan menuju ketatanan nilai yang lebih tinggi dengan cara 

melakukan penyesuaian dan koreksi berdasar pada hasil monitoring dan evaluasi 

serta umpan balik implementasi rencana sebelumnya yang merupakan dasar 

kebijaksanaan dan merupakan misi yang harus dikembangkan. Perencanaan dan 

pengembangan pariwisata bukanlah system yang berdiri sendiri, melainkan terkait 
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erat dengan sistem perencanaan pembangunan yang lain secara inter sektoral dan 

inter regional. 

 Perencanaan pariwisata haruslah di dasarkan pada kondisi dan daya dukung 

dengan maksud menciptakan interaksi jangka panjang yang saling menguntungkan 

diantara pencapaian tujuan pembangunan pariwisata, peningkatan kesejahteraan 

masyarakat setempat, dan berkelanjutan daya dukung lingkungan di masa 

mendatang (Fandeli, 1995). Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang 

dalam tahap pembangunannya, berusaha membangun industri pariwisata sebagai 

salah satu cara untuk mencapai neraca perdagangan luar negeri yang berimbang. 

Pengembangan kepariwisataan saat ini tidak hanya untuk menambah devisa negara 

maupun pendapatan pemerintah daerah. Akan tetapi juga diharapkan dapat 

memperluas kesempatan berusaha disamping memberikan lapangan pekerjaan baru 

untuk mengurangi pengangguran. Pariwisata dapat menaikkan taraf hidup 

masyarakat yang tinggal di kawasan tujuan wisata tersebut melalui keuntungan 

secara ekonomi, dengan cara mengembangkan fasilitas yang mendukung dan 

menyediakan fasilitas rekreasi, wisatawan dan penduduk setempat saling 

diuntungkan. Pengembangan daerah wisata hendaknya memperlihatkan tingkatnya 

budaya, sejarah dan ekonomi dari tujuan wisata. 

Menurut James J. Spillane (1987), ada lima unsur industri pariwisata yang sangat 

penting dilakukan dalam pengembangan pariwisata, yaitu: 

1. Attractions (daya tarik)  

 Attractions adalah obyek daya tarik wisata yang merupakan 

komponen utama dalam menarik kedatangan wisatawan.  Attractions dapat 

digolongkan menjadi site attractions dan event attractions. Site Attractions 

merupakan daya tarik fisik yang permanen dengan lokasi yang tetap yaitu 

tempat-tempat wisata yang ada di daerah tujuan wisata seperti kebun 

binatang, keraton, dan museum. Sedangkan event attractions adalah atraksi 

yang berlangusng sementara dan lokasinya dapat diubah atau dipindah 
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dengan mudah seperti festival, pameran, atau pertunjukan-pertunjuka 

kesenian daerah. 

2. Facilities (fasilitas-fasilitas yang diperlukan)  

 Facilities bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan individu 

mencakup fasilitas yang menunjang dan mendukung tempat wisata. 

Fasilitas cenderung berorientasi pada daya tarik di suatu lokasi karena 

fasilitas harus terletak dekat dengan pasarnya. Selama tinggal di tempat 

tujuan wisata, wisatawan memerlukan tidur, makan dan minum. Oleh 

karena itu sangat dibutuhkan fasilitas penginapan. Jenis fasilitas penginapan 

ditentukan oleh persaingan, setidaknya fasilitas yang ditawarkan harus sama 

dengan fasilitas yang tersedia di tempat persaingan di pasar yang sama. 

Jenis fasilitas penginapan juga ditentukan oleh jenis angkutan yang 

digunakan oleh wisatawan, misalnya perkembangan lapangan pesawat 

terbang sering menciptakan kebutuhan hotel-hotel yang bermutu. Selain itu 

ada kebutuhan akan support industries yaitu toko souvenir, laundry, 

pemandu, daerah festival, dan fasilitas rekreasi (untuk kegiatan). 

3. Infrastrucuture (infrastruktur)  

 Daya tarik dan fasilitas tidak dapat dicapai dengan mudah kalau 

belum ada infrastruktur. Infrastruktur termasuk semua konstruksi dibawah 

dan diatas tanah dari suatu wilayah atau daerah, bagian penting dari 

infrastruktur pariwisata termasuk: 

(a) Sistem pengairan  

(b) Jaringan komunikasi  

(c) Fasilitas kesehatan  

(d) Sumber listrik dan energi  

(e) Sistem pembuangan kotoran/air  

(f) Jalan-jalan/jalan raya  
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 Jika semakin lama suatu tempat tujuan menarik semakin banyak 

wisatawan, maka dengan sendirinya akan mendorong perkembangan 

infrastruktur. Dalam kasus lain hal yang sebaliknyalah yang berlaku, 

perkembangan infrastruktur perlu untuk mendorong perkembangan 

pariwisata, infrastruktur dari suatu daerah sebenarnya dinikmati baik oleh 

wisatawab maupun rakyat yang juga tinggal disana, maka ada keuntungan 

bagi penduduk yang bukan wisatawan. Pemenuhan atau penciptaan 

infrastruktur adalah suatu cara untuk menciptakan suasana yang cocok bagi 

perkembangan pariwisata. 

4. Transportations (transportasi)  

 Dalam pariwisata, kemajuan dunia transportasi atau pengangkutan 

sangat dibutuhkan karena sangat menentukan jarak dan waktu dalam suatu 

perjalanan pariwisata, transportasi baik transportasi darat, udara, maupun 

laut merupakan suatu unsur utama langsung yang merupakan tahap dinamis 

gejala-gejala pariwisata, yang menyebabkan pergerakan seluruh roda 

industri pariwisata mulai dari tempat sang wisatawan tinggal menuju tempat 

dimana obyek wisata berada sampai kembali lagi ke tempat asal. 

5. Hospitality (keramahtamahan)  

 Wisatawan yang berada dalam lingkungan yang tidak mereka kenal 

memerlukan kepastian jaminan keaman khususnya untuk wisatawan asing 

yang memerlukan gambaran tentang tempat tujuan wisata yang akan mereka 

datangi. Situasi yang kurang aman mengenai makanan, air, atau 

perlindungan memungkinkan orang menghindari berkunjung ke suatu 

lokasi. Maka kebutuhan dasar akan keamanan dan perlindungan harus 

disediakan dan juga keuletan serta keramahtamahan tenaga kerja wisata 

perlu dipertimbangkan supaya wisatawan merasa aman dan nyaman selama 

perjalanan wisata.   

1.5.3 Pendekatan Pengembangan Pariwisata 
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 Persepsi pariwisata semata-mata sebagai instrumen untuk meningkatkan 

pendapatan memunculkan berbagai dampak negatif. Persaingan yang makin ketat 

satu pariwisata dengan wisata lain menyebabkan pengembangan pariwisata 

menjadi eksploitatif terhadap sumber daya Alam dan Manusia. Dalam tulisan 

Suwantoro (1997), disebutkan bahwa untuk menghindari berbagai kekeliruan 

tersebut maka diperlukan pendekatan-pendekatan yang baru : 

1. Pariwisata harus dijadikan sebagai suatu instrumen untk meningkatkan  

a. Kualitas hubungan antar manusia 

b. Kualitas hidup penduduk setempat 

c. Kualitas lingkungan hidup 

2. Kriteria-kriteria pengembangan pariwisata yang diperkenalkan Ron 

O’Grady (2006) disebutkan bahwa, 

a. Keputusan membuat berbagai macam konsep pariwisata dimanapun 

harus melalui pendapat orang lokal dan diterima oleh mereka 

b. Ada pembagian profit yang jelas dan masuk akal yang didapat dari 

pariwisata untuk masyarakat 

c. Pariwisata yang dibangun harus berdasarkan prinsip ekologi dan 

lingkungan sekitar, memperhitungkan dan menghormati budaya dan 

kepercayaan masyarakat sekitar, serta tidak menempatkan 

masyarakat sekitar untuk tidak punya suara dalam pengembangan 

pariwisata di daerahnya 

d. Jumlah pengunjung pariwisata diharapkan tidak melebihi kapasitas 

yang berlebihan dan sampai menganggu kehidupan interaksi sosial 

masyarakat sekitar 

3. Pengembangan pariwisata perlu dijadikan sebagai bagian dari 

pembangunan nasional yang berkelanjutan, sehingga pengembangan 

pariwisata harus dilakukan dalam kesatuan yang terpadu dengan sektor-

sektor pembangunan lainnya. 

 Sunaryo (2013), menyatakan bahwa, masyarakat sebagai salah satu 

pemangku kepentingan memiliki kedudukan dan peran penting dalam mendukung 
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keberhasilan pembangunan pariwisata. Mulai dari proses perencanaan, 

penyelenggaraan /pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfatan hasil yang diperoleh. 

Untuk mendukung keberhasilan pembangunan kepariwisataan, maka setiap upaya 

atau program pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan posisi, 

potensi, dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku pembangunan. 

 Berdasarkan konsep pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan 

kepariwisataan maka upaya pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan 

pada hakikatnya harus diarahkan pada beberapa hal sebagai berikut.  

1. Meningkatnya kapasitas, partisipasi, dan inisiatif masyarakat pembangunan 

kepariwisataan.  

2. Meningkatnya posisi dan kualitas keterlibatan/partisipasi masyarakat. 

3. Meningkatnya nilai manfaat positif pembangunan kepariwisataan bagi 

kesejahteraan ekonomi masyarakat.  

4. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam melakukan perjalanan wisata 

1.5.4 Partisipasi Masyarakat  

 Partisipasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu tindakan 

ikut mengambil bagian, keikutsertaan atau ikut serta. Partisipasi melibatkan lebih 

banyak mental dan emosi daripada fisik seseorang, sehingga pribadinya diharapkan 

lebih banyak terlibat dari pada fisiknya sendiri. Partisipasi yang didorong oleh 

mental dan emosi yang demikian itu, disebut sebagai partisipasi "sukarela". 

Sedangkan partisipasi dengan paksaan disebut mobilisasi. Partisipasi mendorong 

orang untuk ikut bertanggung jawab di dalam suatu kegiatan, karena apa yang 

disumbangkannya adalah atas dasar kesukarelaan sehingga timbul rasa bertanggung 

jawab kepada organisasi. 

 Menurut Juliantara (2004:84) partisipasi diartikan sebagai keterlibatan 

setiap warga negara yang mempunyai hak dalam pembuatan keputusan, baik secara 

langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili 
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kepentingannya, partisipasi masyarakat merupakan kebebasan dan berbicara dan 

berpartisipasi secara konstruktif.  

 Sementara partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) adalah 

keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi 

yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif 

solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan 

keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Westra 

(2000) menyatakan bahwa ada manfaat yang diperoleh dari kegiatan partisipasi 

masyarakat kepada semua pihak, antara lain : 

1. Lebih dimungkinkan diperolehnya keputusan yang benar 

2. Mempergunakan kemampuan masyarakat dalam berfikir kreatif 

3. Memajukan nilai-nilai martabat manusia (human dignity), dengan cara 

meningkatkan motivasi, serta membangun kepentingan bersama 

4. Meningkatkan nilai tanggung jawab pada individu 

5. Memperbaiki semangat bekerja sama serta menimbulkan kesatuan kerja 

6. Lebih memungkinkan dalam mengikuti perubahan-perubahan 

Dalam tulisan Ndraha ( 1990 ) dituliskan hasil penelitan Goldsmith dan Blustain 

pada tahun 1980 di Jamaica yang disimpulkan bahwa  masyarakat akan   tergerak 

untuk berpartisipasi jika : 

1. Partisipasi tergerak jika dilakukan oleh organisasi yang sudah dikenal oleh 

masyarakat  

2. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang 

bersangkutan. 

3. Manfaat yang diperoleh melalui   partisipasi   itu   dapat memenuhi 

kepentingan masyarakat setempat. 

4. Dalam   proses   partisipasi   itu terjamin  adanya  control  yang dilakukan    

oleh    masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang   jika   mereka   

tidak atau  kurang  berperanan  dalam pengambilan keputusan. 
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1.6 Landasan Teori 

Menurut Cohen dan Uphoff (1977) mengatakan bahwa jenis partisipasi 

yang harus diperhatikan dalam masyarakat adalah : (1) partisipasi dalam 

perencanaan; (2) partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan; (3) partisipasi dalam 

pemanfaatan hasil; dan (4) partisipasi dalam evaluasi. Cohen dan Uphoff (1980) 

mengatakan keempat jenis partisipasi ini secara bersama-sama menjadi siklus 

bagaimana kegiatan pembangunan di daerah berjalan. Walaupun dalam praktiknya, 

jarang ada siklus yang interaksinya konsisten atau lengkap keempatnya berjalan 

sehingga partisipasi dalam berbagai kegiatan ini seringkali tidak maksimal atau 

tidak setara. Namun partisipasi-partisipasi ini bisa menjadi perhatian dan mewakili 

cara-cara  di mana partisipasi dalam pembangunan daerah dapat dibantu dan 

dinilai/dilihat. Cohen dan Uphoff juga menyatakan bahwa partisipasi pada tahap 

perencanaan dan penyelenggaraan bisa diartikan sebagai input/masukan dalam 

pembangunan dimana terjadi pembentukan rencana, adanya tenaga kerja, dan 

sumber daya yang disumbangkan. Sedangkan partisipasi dalam pemanfaatan hasil 

dan evaluasi diartikan sebagai partisipasi pada saat output/hasil akibat perencanaan 

dan penyelenggaraan yang tidak selalu sebagai manfaat namun bisa pula sebagai 

hal yang negatif bagi masyarakat terkait. 

Partisipasi dalam perencanaan adalah apa yang paling sering dirujuk oleh 

ilmuwan politik ketika mereka memikirkan partisipasi, sedangkan administrator 

cenderung berfokus pada partisipasi pelaksanaan pembangunan. Di sisi lain, para 

ekonom di masa lalu menekankan partisipasi dalam pemanfaatan hasil sebagai hal 

yang paling penting. Tidak ada yang terlalu peduli tentang partisipasi dalam 

evaluasi, sama seperti evaluasi itu sendiri sering diabaikan. (Cohen dan Uphoff 

1977 dalam Soetomo 2008) membagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

ke dalam 4 tingkatan, yaitu :  

a. Partisipasi dalam perencanaan, yang diwujudkan dengan

keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat perencanaan pembangunan.

Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan dan
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penetapan program pembangunan dan sejauh mana masyarakat 

memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk saran ataupun 

pengambilan keputusan untuk pembangunan. Cohen dan Uphoff (1980) 

mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan 

secara khusus berpusat pada pembentukan ide, perumusan pilihan yang 

tersedia, penilaian terhadap pilihan, dan merencanakan untuk penerapan 

pilihan yang dipilih. Dengan demikian, tahap perencanaan dibagi 

menjadi 3 jenis, yaitu perencanaan awal, perencanaan yang sedang 

berlangsung, dan perencanaan operasional  

Perencanaan awal dimulai ketika mengetahui dan mengidentifikasi 

apa yang dibutuhkan masyarakat dan bagaimana cara mendekati mereka 

untuk menjelaskan proyek tersebut. Tahapan ini merupakan tahap yang 

paling penting, karena proyek yang akan dilakukan masih diangan-

angan, sehingga persetujuan masyarakat untuk pembangunan proyek 

bergantung pada bagaimana cara mendekati masyarakat tersebut supaya 

percaya dan setuju. Pada tahap ini akan banyak opsi-opsi pilihan yang 

akan dihapus dalam tahap perencanaan dalam pembentukan ide dan 

pilihan perencanaan sebelumnya supaya sesuai dengan kemauan 

masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam hal ini sangat penting untuk 

memberikan informasi penting tentang area lokal dan mencegah 

kesalahpahaman sehingga dapat ditemukan strategi untuk 

penyelesaiannya. Beberapa contoh perencanaan awal adalah kapan 

proyek ini dilakukan, dimana akan dibangun, jalan mana yang boleh 

dilewati, siapa yang bisa berpartisipasi dalam proyek, berapa biaya yang 

dibutuhkan, dan kontribusi apa yang harus dilakukan oleh masyarakat 

maupun proyek.  

Perencenaan yang sedang berlangsung, dapat terjadi ketika 

masyarakat lokal yang tidak berpartisipasi dalam perencenaan awal 

dapat diminta untuk berpartisipasi dalam keputusan yang sedang 

berlangsung setelah proyek tiba di wilayah tersebut. Partisipasi dalam 
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perencanaan yang sedang berlangsung yang terjadi setelah keputusan 

awal dibuat, pada beberapa kasus lebih penting untuk keberhasilan 

proyek daripada partisipasi dalam perencanaan awal karena terdapat 

berbagai ide baru untuk mencari kebutuhan dan prioritas baru yang 

mungkin baru ditemukan atau baru terpikirkan ketika proyek baru 

berjalan. 

Perencaanan operasional, adalah perencanaan dimana organisasi-

organisasi mulai ada dalam keputusan-keputusan pengambilan 

keputusan dalam perencaan pembangunan. Organisasi ini kemudian 

akan terlibat dalam keputusan pengambilan keanggotaan, prosedur 

rapat, pemilihan pimpinan, dan pengaruh organisasi lainnya. 

b. Cohen dan Uphoff (1980) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat

dalam pelaksanaan pembangunan bisa dilihat dalam 3 aspek

partisipasi yaitu kontribusi sumber daya, bidang administrasi/tenaga

kerja dalam proyek, dan program usaha yang mendukung

pembangunan. Partisipasi dalam kontribusi sumber daya bisa diliat dari

berbagai bentuk, contohnya dalam penyumbangan dana, tenaga kerja,

material pembangunan, dan informasi. Lalu partisipasi dalam tenaga

kerja proyek adalah partisipasi dimana masyarakat bekerja sebagai

karyawan, ataupun secara sukarela dalam proyek tersebut maupun

sebagai anggota dari pengembang proyek dimana mereka mempunya

tugas dalam mengkoordinasi atau mengisi beberapa bagian penting

dalam proyek pembagunan. Yang terakhir adalah partisipasi masyarakat

dalam program usaha yang mendukung pembangunan. Partisipasi ini

tidak selalu menjadi hal yang menguntungkan bagi proyek, hasil yang

didapatkan tergantung dari orang yang menjalankan program usaha

tersebut. Contohnya dalam pembangunan usaha warung makan, penjual

jajanan, penjual minuman, dan sebagainya.

c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil. Tahap menikmati hasil, yang

dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada
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tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, dengan melihat 

posisi masyarakat sebagai subyek pembangunan, maka semakin besar 

manfaat proyek dirasakan, berarti proyek tersebut berhasil mengenai 

sasaran. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan dapat 

dibedakan menjadi, pertama, manfaat material seperti peningkatan 

pendapatan atau aset lain yang penting bagi kepentingan pribadi. Kedua, 

manfaat sosial, pendidikan, kesehatan dan jasa-jasa lain. Ketiga, 

manfaat individual seperti pengembangan diri, kekuasaan politik, dan 

kepercayaan umum bahwa seseorang mulai dapat mengendalikan 

kuasanya. Keempat, konsekuensi yang diharapkan. Cohen dan Uphoff 

(1980) mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan dalam proses 

pemanfaatan hasil juga tidak boleh terlepas dari hasil yang merugikan.  

Hal ini dilakukan supaya mengetahui siapa dibalik terjadinya hasil ini, 

dan bagaimana cara untuk mengatasi hal merugikan tersebut supaya 

menjadi pertimbangan evaluasi terkait pengembangan proyek. Hasil 

merugikan ini bentuknya berbagai macam, contohnya polusi alam, 

konflik sosial, dan berbagai macam lainnya. 

d. Partisipasi dalam evaluasi, yang diwujudkan dalam bentuk

keikutsertaan masyarakat dalam menilai serta mengawasi kegiatan

pembangunan serta hasil-hasilnya. . Dalam evaluasi menurut Cohen dan

Uphoff (1980), pihak yang menyuarakan pendapat bisa menyampaikan

aspirasinya dalam berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk protes atau demo

terhadap pihak berkepentingan, bisa dalam menyuarakan pendapatnya

secara tidak langsung melalui sosial media atau seseorang yang

mempunyai koneksi yang mengenal pihak atas, tidak langsung ke pihak

berkepentingan. Bentuk lainnya juga bisa dalam spontanitas seperti saat

berbincang-bincang dalam kegiatan sehari-hari, seperti saat ngopi dan

bergosip.  Penilaian ini juga bisa dilakukan secara langsung, misalnya

dengan ikut serta dalam proses evaluasi rutin dengan mengawasi dan

menilai kegiatan-kegiatan yang berjalan sebelumnya. Tahap evaluasi,

dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini
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merupakan umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan 

pelaksanaan proyek selanjutnya. Meskipun partisipasi evaluatif lebih 

jarang terjadi dalam praktiknya dibandingkan partisipasi pada tahap 

yang lain, hal ini perlu mendapat perhatian lebih jika upaya 

pembangunan ingin ditingkatkan secara progresif. Yang perlu digaris 

bawahi di sini adalah konsisten dengan upaya yang dilakukan dalam 

komunitas pembangunan untuk memperkenalkan evaluasi sistematis ke 

dalam sebagian besar atau semua kegiatannya ke masyarakat.  

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Tipe Penelitian 

Pada penelitian faktor pengaruh partisipasi masyarakat terhadap 

pengembangan sarana dan prasarana Wisata Alam Air Terjun Tumpak Sewu ini 

peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (1992: 21-22) adalah salah satu 

prosedur penelitian yng menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan 

dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan secara kualitatif dilakukan 

supaya mendapatkan ide, persepsi, gagasan, pendapat, perilaku, dan sebagainya  

tentang apa yang dialami subjek penelitian. Metode deskriptif menggunakan 

pendekatan kualitatif ini bertujuan memperoleh pandangan dari peneliti secara 

seutuhnya sesuai pengamatan dan secara emik atau dari sudut pandang masyarakat 

yang diteliti. Sedangkan deskriptif berarti menekankan suatu deskripsi tentang 

fenomena yang terjadi dalam kehidupan suatu masyarakat. (Spradley, 2007:3).  

Metode ini menggunakan wawancara dan observasi sebagai cara 

mendapatkan data penelitian. Peneliti akan mengamati perilaku maupun fenomena 

yang terjadi di lokasi penelitian dengan tinggal disana untuk sementara waktu. 

Kemudian peneliti akan meminta ijn dan waktu untuk mewawancarai informan 

yang cocok untuk menjawab penelitian dengan pedoman wawancara yang sudah 

disiapkan terlebih dahulu. Peneliti kemudian akan kembali lagi ke lokasi untuk 
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observasi ulang, dan mencocokkan/cross-check data, serta menambah data 

penelitian yang kurang di penelitian sebelumnya.  

Alasan peneliti menggunakan metode ini karena bisa menggambarkan 

secara menyeluruh yang terjadi dalam pengembangan wisata alam Air Terjun 

Tumpak Sewu oleh Pokdarwis dan masyarakat Desa Sidomulyo yang menjadi 

objek penelitian. Dan diharapkan semua data yang diperoleh bisa menjawab semua 

permasalahan terkait dengan faktor pengaruh partisipasi masyarakat terhadap 

pengembangan wisata alam Air Terjun Tumpak Sewu terhadap wisatawan. 

 1.7.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Wisata Alam Air Terjun Tumpak Sewu 

Lumajang yang berlokasi di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten 

Lumajang, di dekat gapura perbatasan Lumajang-Malang. Lokasi ini dipilih 

berdasarkan pertimbangan sebagai berikut : 

1. Wisata Alam Air Terjun Tumpak Sewu adalah salah satu wisata air terjun

yang menyajikan keindahan dan tampil berbeda dibandingkan air terjun lain

di Indonesia dengan deretan air terjunnya, tebing yang mengelilingi dan

derasnya aliran air.

2. Wisata Alam Air Terjun Tumpak sewu merupakan tempat wisata di

Lumajang yang berkembang dan meraih popularitas dengan cepat hingga

ke mancanegara.

3. Lokasi Air Terjun Tumpak Sewu yang strategis, berada di gapura

perbatasan Lumajang-Malang yang seringkali dijadikan patokan penunjuk

jalan, dan berada di pinggir jalan antar kota Lumajang-Malang dengan jarak

tempuh menuju tumpak wisata tidak terlalu jauh dari jalan raya serta

transportasi umum seperti bus kecil antar kota yang bisa digunakan para

wisatawan menuju jalan masuk Wisata Alam Air Terjun Tumpak Sewu

4. Wisata Alam Air Terjun Tumpak Sewu juga menyajikan tempat wisata lain

yang jaraknya berdekatan dan bisa sekali tempuh seperti Goa Tetes yang

sudah lebih dulu terkenal di Lumajang, lalu Goa Bidadari, dan Telaga Biru.
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Serta fasilitas yang disediakan cukup lengkap seperti penginapan, warung, 

ojek motor, dan tempat parkir yang luas. 

5. Pengembangan wisata Air Terjun Tumpak Sewu dilakukan oleh Kelompok 

Sadar Wisata dibentuk dari partisipasi masyarakat Desa Sidomulyo. 

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk mengumpulkan data penelitian, peneliti memilih memakai cara 

wawancara mendalam, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi saat melakukan 

penelitian di lokasi. (Djaelani, 2013) Peneliti merasa menggunakan teknik 

pengumpulan tersebut sesuai dengan tujuan penelitian sehingga mempermudah 

mendapatkan data sesuai gambaran peneliti dalam pengembangan pariwisata di 

wisata alam Tumpak Sewu. Dalam penelitian kualitatif, menurut Sugiono 

(2018:225), pengumpulan data yang dilakukan secara alamiah dapat mendapatkan 

informasi dari informan secara menyeluruh. Didukung juga dengan in-depth 

interview, observasi, serta dokumentasi. 

1. Wawancara Mendalam (In-depth interview) 

 Wawancara mendalam merupakan suatu teknik pengumpulan data 

dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan secara tanya 

jawab untuk mendapatkan pendapat maupun keterangan menurut informan. 

Wawancara dilakukan peneliti dengan mengajukan beberapa pokok 

pertanyaan yang direncanakan sebelumnya dan ditulis dalam pedoman 

wawancara, kemudian ditambahkan dengan pertanyaan spontan kepada 

informan, lalu informan menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan 

pendapat dan pengetahuannya pribadi. 

 Dalam proses wawancara yang dilakukan peneliti, peneliti 

menggunakan handphone untuk dijadikan voice recorder, disertai dengan 

buku catatan. Hal ini dilakukan supaya peneliti tidak lupa dan bisa memutar 

kembali percakapan yang dilakukan di kemudian hari, sehingga informasi 

yang dituliskan di penelitian lebih banyak dan tepat. 

 Wawancara dilakukan dengan bertatap muka langsung antara 

informan dan peneliti. Selanjutnya peneliti mengajukan beberapa 
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pertanyaan pada informan. Peneliti menggunakan bahasa yang sopan dan 

mudah dipahami supaya semua informan dapat mengerti pertanyaan yang 

diajukan dan menjalin komunikasi lebih baik. Peneliti juga melakukan 

transaksi jual beli atau memanfaatkan fasilitas yang disediakan dulu oleh 

informan supaya informan tidak berat hati untuk menjalankan wawancara. 

Hal ini dilakukan supaya terjalin rapor yang baik antara peneliti dengan 

informan ( Sudarwin, 2002 ) 

Wawancara pertama dilakukan di Kantor Sekretariat Tumpak Sewu 

pada hari Rabu, 26 Februari 2020, pada jam 13.27 WIB dengan informan 

Ketua Kelompok Sadar Wisata, Abdul Karim yang sebelumnya sudah 

direncanakan bertemu melalui perbincangan di Whatsapp.  Kendalanya saat 

itu adalah hilang sinyal handphone tiba-tiba selama satu jam sehingga yang 

awalnya wawancara direncanakan jam 12.00 WIB jadi molor. Peneliti saat 

itu (jam 12.00 WIB) langsung menghampiri ke lokasi penelitian yaitu 

Tumpak Sewu dan bertanya dengan penjaga parkir disana, semua tidak 

mengetahui dimana Bapak Abdul berada. Kemudian peneliti menunggu 

beberapa saat, dan 1 jam kemudian sinyal sudah ada lagi sehingga bisa 

menghubungi Bapak Abdul langsung. Dari penuturannya, Bapak Abdul 

sedang menemani  wisatawan mancanegara turun ke Air Terjun Tumpak 

Sewu sehingga jadwal wawancara jadi terundur 1,5 jam. Saat bertemu, 

Bapak Abdul mempersilahkan peneliti masuk ke Kantor Sekretariat 

Tumpak Sewu, dan wawancara dilaksanakan disana sambil disuguhi teh 

hangat. Sambil merokok Bapak Abdul menjawab dengan lancar pertanyaan 

wawancara peneliti diselingi gelak tawa dan rasa bangga karena mengingat 

masa-masa pengembangan Tumpak Sewu awal-awal. Suasana saat itu 

sedang mendung-mendungnya, tak lama hujan pun turun di tengah-tengah 

wawancara kami. Selesai wawancara, sambil menunggu hujan reda hari 

sudah petang menunjukkan kurang lebih pukul 16.00 WIB. Kemudian 

peneliti meminta Bapak Abdul untuk info penginapan di Tumpak Sewu dan 

diarahkanlah ke penginapan Bapak Bakir yang letaknya tak jauh dari pintu 

keluar daerah wisata Tumpak Sewu. 
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Wawancara kedua dilakukan keesokan harinya dengan Ibu Ponisri 

pemilik warung di dekat pos loket Tumpak Sewu pada tanggal 27 Februari 

2020, pukul 11.00 WIB. Peneliti sambil memesan minum dan membeli 

makanan ringan di warungnya meminta ijin untuk melakukan wawancara. 

Wawancara dilakukan dengan suasana santai, Ibu Ponisri sambil 

menyiapkan rujak dagangannya menjawab pertanyaan peneliti sambil 

sesekali cerita masa lalunya. Ibu Ponisri juga bercerita bahwa tidak bisa 

baca tulis, sekolahnya juga tidak tuntas, sehingga terkadang menjawab 

pertanyaannya sambil menerangkan bahwa dia kurang bisa menjawab 

beberapa pertanyaan penelitian.  

Setelah dari warung Ibu Ponisri, peneliti melanjutkan ke Kamar 

Mandi Umum yang letaknya di area parkir dan melihat ada orang yang 

berjaga disana. Orang ini yang bernama Bapak Juyud informan peneliti 

yang berumur 71 tahun, lalu peneliti meminta ijin untuk wawancara. 

Kendalanya wawancara dengan Bapak Juyud yaitu kurang mengerti maksud 

pertanyaan penelitian, jawaban yang diberikan seringkali melenceng dari 

maksud pertanyaan sehingga peneliti seringkali mengulang pertanyaan, dan 

melewati pertanyaan jika tetap jawaban yang diberikan tidak berhubungan 

dengan pertanyaan. Seringkali pula bercerita tentang mendiang istrinya, dan 

kehidupannya sekarang yang ditinggal istrinya.  

Informan ketiga yang bertemu peneliti pada hari itu adalah Bapak 

Yadik pada pukul 12.49 WIB. Bapak Yadik yang lokasi warungnya di dekat 

view point Tumpak Sewu dan dekat pula dengan jalan turun ke Air Terjun 

Tumpak Sewu dan dikunjungi banyak orang dibanding warung sebelahnya  

menarik peneliti untuk mewawancarainya. Saat itu istri dari Bapak Yadik 

sedang menjaga warung dan Bapak Yadik tidur di sebelahnya, sambil 

memesan durian yang dijual di warungnya, peneliti bertanya untuk meminta 

ijin menyempatkan waktu wawancara, dan istrinya segera membangunkan 

Bapak Yadik supaya beliau yang menjawab pertanyaan saya. Walau baru 

bangun tidur Bapak Yadik terlihat semangat menjawab pertanyaan-

pertanyaan saya. Di tengah-tengah wawancara, kami disuguhkan teh hangat 
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dan pisang goreng, istri beliau bilang bahwa ini gratis. Pada akhir 

wawancara peneliti juga sempat didoakan supaya menjadi mahasiswa yang 

berperan di negara Indonesia dan tidak melenceng di jalur kotor politik.  

Pada hari kedua 28 Februari 2020, informan peneliti selanjutnya 

yaitu Bapak Paiman Kepala Desa Sidomulyo. Kendalanya saat itu adalah 

peneliti awalnya mendapatkan nomor Kepala Desa dari pegawai pemerintah 

desa saat peneliti tanggal 26 Februari 2020 pagi hari ke Kantor Desa 

Sidomulyo dan saat itu Kepala Desa sedang tidak ada di tempat. Sesudah 

dari sana peneliti meninggalkan pesan whatsapp ke Kepala Desa Bapak 

Paiman untuk meminta tolong bertemu wawancara, yang kemudian pesan 

whatsapp peneliti tidak dibalas dari tanggal 26 Februari 2020 hingga 27 

Februari 2020 malam baru dibalas supaya bertemu pada tanggal 28 Februari 

2020 di Kantor Desa Sidomulyo. Saat bertemu bapak Paiman sempat 

meminta daftar pertanyaan peneliti, setelah membaca beberapa saat baru 

bapak Paiman mempersilahkan memulai wawancara. Wawancara dilakukan 

di kantor saat senam rutin kantor hari Jumat berlangsung sehingga suara 

musik senam dan orang-orang lainnya menjadi kendala dalam wawancara 

peneliti. 

Hari ketiga tanggal 29 Februri 2020, peneliti melakukan wawancara 

dengan Bapak Bakir selaku pemilik penginapan tempat peneliti menginap. 

Saat melakukan checkout peneliti meminta ijin untuk melakukan 

wawancara dengan Bapak Bakir. Saat wawancara dilakukan ada istri Bapak 

Bakir duduk di sebelahnya dan sesekali membantu menjawab pertanyaan 

peneliti. Kendalanya saat wawancara dengan Bapak Bakir adalah 

keramaian, karena dilakukan di ruang tamu rumah Bapak Bakir yang 

letaknya di sebelah penginapan. Ruang tamu Bapak Bakir pintunya terbuka 

dan karena dekat dengan jalan raya yang menanjak, suara raungan mesin 

truk yang lewat sering membuat peneliti kurang mendengar jelas jawaban 

informan.  

Pada hari ketiga ini, seusainya wawancara dengan Bapak Bakir, 

peneliti berangkat ke Tumpak Sewu lagi lalu peneliti melakukan wawancara 
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dengan Benny, wisatawan Tumpak Sewu asal Surabaya yang jauh-jauh ke 

Lumajang untuk mengunjungi Tumpak Sewu. Peneliti tertarik untuk 

wawancara dengan Benny karena saat itu Benny dan temannya terlihat habis 

turun ke Air Terjun Tumpak Sewu dan sedang beristirahat di warung dekat 

area parkir. Benny adalah mahasiswa asal Surabaya, yang sudah dua kali 

mengunjungi Tumpak Sewu. 

 Peneliti mendapatkan beberapa kendala dalam proses wawancara, 

ada suara bising masyarakat sekitar melakukan pemotongan kayu, suara 

knalpot motor yang keras, dan kendaraan besar lewat, menganggu sulitnya 

mendengar jawaban informan. Peneliti juga sempat terhalang pandemi 

selama beberapa bulan yang mengakibatkan tempat wisata ditutup dan 

penelitian lapangan kembali yang akan dilakukan untuk menjelaskan 

jawaban informan pada penelitian lapangan pertama jadi tertunda beberapa 

bulan. Saat peneliti tertunda tidak bisa ke lapangan, peneliti hanya bisa 

melakukan wawancara dan meminta arsip untuk kelengkapn data penelitian 

melalui pesan whatsap. Beberapa pesan yang terkirim banyak yang dibaca 

saja oleh informan. Beberapa bulan kemudian setelah ada info wisata 

Lumajang satu-persatu mulai buka kembali, peneliti menanyakan kondisi 

Tumpak Sewu, pesan whatsapp akhirnya kembali dibalas dan dipersilahkan 

untuk mengunjungi lagi karena sudah buka kembali.  

 Peneliti kembali kesana pada 27 Agustus 2020 pukul 10.00 WIB 

untuk wawancara kembali dengan Bapak Abdul Karim yang sebelumnya 

sudah disepakati untuk bertemu. Sesampainya peneliti disana Bapak Abdul 

susah dihubungi baik telepon maupun pesan whatsapp,  menurut 

masyarakat sekitar Bapak Abdul sedang mengaji di Masjid, sehingga harus 

menunggu hingga siang hari pukul 13.00. Setelah bertemu Bapak Abdul dan 

masyarakat sekitar masjid menjamu makanan dan minuman untuk peneliti 

dari acara mengaji tadi. Saat peneliti makan, Bapak Abdul meminta untuk 

bersantai dulu, sambil menyulut rokok bapak Abdul berbincang-bincang 

dengan warga lainnya di masjid. Setelah waktu menunjukkan pukul 14.00 
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Bapak Abdul Karim mempersilahkan saya untuk memulai wawancara 

dengannya. 

2. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

mengamati dan mencatat segala sesuatu yang ditangkap indra tentang obyek 

penelitian yang diteliti. Peneliti menggunakan teknik ini dengan melihat 

atau mengamati secara langsung obyek penelitiannya yaitu kegiatan 

masyarakat, wisatawan, pengelola pariwisata, dan tempat wisatanya dengan 

hadir di lokasi penelitian Wisata Alam Air Terjun Tumpak Sewu Lumajang. 

Peneliti melakukan observasi penelitian di Tumpak Sewu pada 

bulan Januari hingga Maret 2020. Observasi pertama dilakukan pada 

Januari 2020, dimana pada saat itu peneliti melakukan perjalanan ke kantor 

desa Sidomulyo dan kantor Sekretariat Tumpak Sewu untuk pemberian 

surat ijin penelitian skripsi. Saat tiba di Kantor Desa Sidomulyo, kepala desa 

sedang tidak ada di tempat, sesudah peneliti memberikan surat ijin, peneliti 

meminta kontak Kepala Desa ke pegawai Kantor Desa Sidomulyo untuk 

digunakan di kemudian hari supaya bisa janjian bertemu untuk wawancara. 

Peneliti tiba di Tumpak Sewu pada jam 13.10 dan bertemu langsung dengan 

Ketua Kelompok Sadar Wisata, Abdul Karim serta berbincang sebentar. 

Pada saat itu peneliti juga mengamati bagaimana staff kantor Sekretariat ini 

bekerja, bagaimana interaksi pengunjung, masyarakat dan pengelola Wisata 

Air Terjun Tumpak Sewu, serta apa saja yang dilakukan mereka. Observasi 

kedua dilakukan pada bulan Februari 2020, tepatnya di hari Rabu, 26 

Februari hingga Sabtu, 29 Februari, selama 3 hari 2 malam dengan 

menginap di penginapan yang disediakan masyarakat sekitar Tumpak Sewu. 

Peneliti melakukan observasi di pagi dan sore hari melihat interaksi 

masyarakat, pengunjung dan pengelola Tumpak Sewu. Melihat bagaimana 

penginapan disini dijalankan oleh masyarakat, apa saja yang dilakukan 

masyarakat, pengunjung, dan pengelola Tumpak Sewu. Peneliti juga 

menikmati warung-warung milik masyarakat disana dan memanfaatkan 

beberapa fasilitas yang disediakan masyarakat maupun pengelola.  
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Peneliti juga melakukan observasi terakhir pada tanggal 27 Agustus 

2020. Peneliti melihat bagaimana kondisi Tumpak Sewu setelah pandemi, 

namun untuk sesaat karena peneliti saat itu menemui kendala kehabisan 

waktu dan tidak ada rencana menginap karena mencari-cari informan yang 

tidak kunjung ketemu. 

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan melakukan kegiatan 

fotografi dan videografi untuk merekam jejak kegiatan wawancara yang 

dilakukan berikut fenomena-fenomena yang terjadi di lokasi penelitian 

untuk mendukung data penelitian. Dokumentasi juga bisa berupa rekaman 

suara informan saat peneliti melakukan wawancara. Hal ini supaya 

mempermudah peneliti untuk mencatat data yang diberikan informan di 

kemudian hari untuk memaksimalkan data yang kurang jelas perkataan 

informan saat bertemu langsung. 

Peneliti melakukan dokumentasi di lapangan menggunakan 

handphone, yang berfungsi sebagai perekam suara maupun kamera untuk 

memotret. Peneliti memotret berbagai fasilitas dan kegiatan yang ada di 

Tumpak Sewu, melakukan pemotretan menggunakan handphone tentang 

fasilitas yang berada di Tumpak Sewu. Sedangkan perekam suara 

digunakan saat mewawancara informan untuk mendapatkan rekaman suara 

yang bisa mempermudah peneliti dalam mengingat ulang informasi yang 

didapatkan.  

1.7.4 Teknik Pemilihan Informan 

Informan adalah subyek penelitian yang berguna untuk memberikan data 

berupa informasi sesuai yang dketahui akan objek penelitian. Informan dibagi 

menjadi 2 dalam penelitian ini, yaitu informan pangkal dan informan. Informan 

pangkal berarti informan yang berhubungan langsung atau mengetahui banyak dan 

mendalam akan informan lain yang bisa menjadi mengetahui dasar obyek 

penelitian. 
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Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan pertanyaan penelitian, maka 

diperlukan pemilihan informan yang tepat dan menguasai data, sehingga penelitian 

bisa dikembangkan dengan baik sehingga memperoleh data yang pas. Menurut 

Spradley (2007:68-77), pemilihan informan didasarkan pada kriteria berikut : 

1. Enkulturasi penuh

Seseorang yang menguasai dan memahami kegiatan yang tengah 

diteliti karena sering berhubungan langsung dan sudah melalui proses 

enkulturasi 

2. Keterlibatan langunsg

Seseorang yang terlibat langsung di dalam kegiatan yang sedang 

diteliti 

3. Suasana budaya yang tidak dikenal

Menerima tindak budaya sebagaimana adanya 

4. Cukup waktu

Seseorang yang mempunyai waktu sehingga nyaman dan 

memberikan data sebanyaknya saat wawancara  

5. Non-analitik

Seseorang yang tidak menganalisis sendiri informasi yang ia 

temukan dan menyampaikannya ke peneliti 

Pemilihan informan dalam penelitian sebagai berikut : 

1. Bapak Abdul Karim selaku ketua kelompok sadar wisata

2. Masyarakat Desa Sidomulyo

a. Ibu Ponisri selaku pemilik warung

b. Bapak Juyud selaku pemilik toilet umum

c. Bapak Yadik selaku pemilik warung

d. Bapak Bakir selaku pemilik penginapan

3. Bapak Paiman selaku Kepala Desa Sidomulyo

4. Pengunjung Wisata Air Terjun Tumpak Sewu

a. Benny pengunjung dari Surabaya

Dalam penelitian ini, pemilihan informan pangkal dalam penelitian ini 

adalah ketua Pokdarwis Tumpak Sewu, Abdul Karim. Peneliti mengetahui Abdul 
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Karim sebagai Ketua Pokdarwis ketika tiba di lapangan penelitian dan bertanya 

pada penjaga parkir disana. Sebagai Ketua Pokdarwis dan pemuda desa Sidomulyo, 

Abdul Karim mempunyai data-data masyarakat yang berpartisipasi dalam 

pengembangan pariwisata Tumpak Sewu, kemudian sebagai posisi jabatannya 

Ketua Pokdarwis sehingga mengetahui dan bertanggung jawab bagaimana Tumpak 

Sewu ini dibentuk dari awal hingga menjadi sekarang ini. Peneliti juga 

mendapatkan info penginapan Bapak Bakir dari Bapak Abdul Karim, yang 

kemudian Bapak Bakir jadi informan penelitian sebagai masyarakat yang 

berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata Tumpak Sewu sebagai pemilik 

penginapan. Kemudian Ibu Ponisri menjadi pilihan sebagai informan karena 

warungnya yang terlihat terawat dan dekat dengan pos loket Tumpak Sewu. 

Informan selanjutnya Bapak Yadik, yang mempunyai warung di dekat view point 

Tumpak Sewu yang berukuran besar dan ramai dikunjungi pengunjung saat peneliti 

berada di lokasi. Lalu ada Bapak Juyud, informan yang umurnya sudah 71 tahun 

namun masih menjaga kamar mandi umum miliknya sendiri.  

Peneliti juga memilih informan dari wisatawan yang sedang berkunjung ke 

wisata alam Air Terjun Tumpak Sewu, untuk mendukung data yang dibutuhkan. 

Benny merupakan wisatawan asal Surabaya yang berstatus mahasiswa, yang jauh-

jauh dari luar kota ingin berkunjung ke Tumpak Sewu bersama temannya karena 

tertarik dengan pemandangannya. Pihak Pemerintah Desa, khususnya kepala desa 

yaitu Bapak Paiman, juga menjadi pilihan informan yang bisa mendukung data 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena pihak desa, memegang daftar 

administrasi masyarakatnya, data geografis dan data-data desa yang diperlukan 

dalam penelitian begitu juga beberapa informasi tentang warganya sendiri. Selain 

itu peneliti juga membutuhkan pertemuan dengan Bapak Paiman untuk 

menyerahkan surat ijin penelitian lapangan dan meminta ijin untuk melakukan 

penelitian lapangan di desa Sidomulyo.  

1.7.5 Teknik Analisis Data 
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Analisis data dilakukan setelah data hasil penelitian lapangan terkumpul 

untuk mengetahui dan memilah masalah yang mampu menjawab permasalahan 

penelitian. Menurut prosedur Miles dan Huberman, ada 4 tahapan untuk 

menganalisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, analisis data, dan penarikan 

kesimpulan. Data hasil observasi dan wawancara di lapangan, di transkrip dalam 

bentuk dialog antara peneliti dan informan sesuai kondisi saat di lapangan. Lalu 

dari transkrip tersebut, data akan direduksi terlebih dahulu. 

Proses reduksi data, menurut Sugiyono (2018:247) adalah proses yang 

merangkum, dan memilah data lapangan yang penting dan satu fokus dengan 

masalah penelitian. Proses reduksi data ini mempermudah peneliti untuk 

meminimalisir kesalahan atau data yang tidak perlu dalam menjawab masalah 

penelitian sehingga bisa menentukan tema dan pola yang sesuai dengan data yang 

didapat.  Pada proses reduksi data, hal pertama yang dilakukan adalah 

mengumpulkan catatan hasil wawancara dan observasi, berikut pula kajian pustaka 

sebagai referensi tambahan untuk menganalisis masalah penelitian. Kedua, data 

yang sudah dikumpulkan, dapat diklasifikasikan antara mana yang berhubungan 

dengan permasalahan penelitian dan mana yang keluar dari topik penelitian dan 

sesuai tema untuk mempermudah peneliti menganalisis dan mengerjakan data 

selanjutnya.  

Setelah melakukan proses reduksi data, maka proses selanjutnya adalah 

penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan menampilkan data ke dalam 

bentuk grafik seperti tabel, diagram, atau yang lainnya. Penyajian data akan 

mempermudah peneliti untuk melakukan proses selanjutnya, yaitu proses analisis 

data.  

Proses analisis data dilakukan terhadap data yang sudah diklasifikasi dan 

disajikan, kemudian peneliti akan menggunakan teori untuk menganalisis data tadi 

untuk menjawab permasalahan penelitian. Peneliti dalam proses ini akan 

menganilisis data berdasarkan ilmu pengetahuan yang ia miliki. Data yang sudah 

dianalisis tersebut akan mendapatkan jawaban yang menjawab permasalahan 

penelitian peneliti.  Selanjutnya penarikan kesimpulan beserta saran penelitian bisa 

diperoleh dari hasil penelitian. 
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