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ABSTRAK 

 

Dewi, Anggit Puspita. 2010. Peranan Pembangunan Owabong Dalam 

Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari 

Kabupaten Purbalingga. Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Semarang. 

Kata Kunci : Peranan Pembangunan, Owabong, Kehidupan Sosial Ekonomi Desa 

Bojongsari. 

Salah satu daerah yang memiliki potensi untuk mengembangkan bidang 

kepariwisataan adalah daerah kabupaten Purbalingga. Pengembangan potensi 

tersebut ditujukan dalam Pembangunan objek wisata air yang dikenal dengan 

nama Owabong. Adanya Owabong diharapkan dapat memberikan peranan dalam 

meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa Bojongsari kecamatan 

Bojongsari kabupaten Purbalingga. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah :1) Bagaimana 

peranan pembangunan Owabong terhadap kehidupan sosial ekonomi pada 

masyarakat desa Bojongsari. 2) Bagaimana upaya masyarakat desa Bojongsari 

memanfaatkan Owabong dalam kehidupan sosial ekonomi. Penelitian ini 

bertujuan, 1) Untuk mengetahui bagaimana peranan pembangunan Owabong 

terhadap kehidupan sosial ekonomi pada masyarakat desa Bojongsari, 2) Untuk 

mengetahui bagaimana upaya masyarakat desa Bojongsari memanfaatkan 

Owabong dalam kehidupan sosial ekonomi. 

Dasar penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Fokus 

penelitian yaitu peranan pembangunan Owabong terhadap kehidupan sosial 

ekonomi pada masyarakat desa Bojongsari dan upaya masyarakat desa Bojongsari 

memanfaatkan Owabong dalam kehidupan sosial ekonomi Subjek penelitian 

adalah  masyarakat di sekitar Owabong yang memanfaatkan keberadaan Owabong 

dalam bidang sosial ekonomi (pedagang, karyawan Owabong). Teknik 

pengumpulan data dengan wawancara (mendalam dan terbuka), observasi dan 

dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis data kualitatif dengan 

tahapan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Keabsahan data 

yang dilakukan dengan cara triangulasi.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa keberadaan pembangunan Owabong  

memberikan peranan sosial diantaranya tingkat pendidikan masyarakat yang 

meningkat, didirikannya sarana baru sebagai penunjang kegiatan sosial 

masyarakat, serta pengaruh pada struktur sosial yang dapat terwujud dalam hal 

kebudayaan, keamanan dan kebersihan lingkungan. Dalam bidang ekonomi, 

Owabong memberikan peranan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat 

dikarenakan terbukanya peluang mata pencaharian baru. Sebagian masyarakat 

mendirikan usaha dalam bidang jual beli, dan bekerja menjadi karyawan 

Owabong. Upaya masyarakat dalam memanfaatkan keberadaan Owabong 

dijadikan sebagai sarana untuk mempererat hubungan antara warga masyarakat. 

Selain itu dengan adanya Owabong memunculkan ide dan kreatifitas warga 

masyarakat untuk mendirikan berbagai usaha sehingga tingkat ekonomi warga 

masyarakat meningkat. 
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Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa  

pembangunan Owabong memberikan peranan dalam kehidupan sosial dan 

ekonomi. Peranan ini dapat membantu meningkatkan kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat desa Bojongsari menjadi lebih baik dan maju. Masyarakat harus dapat 

menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan yang terjadi setelah dibangunnya 

Owabong terutama dalam aspek sosial dan ekonomi. Adanya peranan yang 

tersebut hendaknya masyarakat lebih menjaga nama baik keberadaan Owabong 

dimata umum, terutama para pengunjung yang datang dari luar kota Purbalingga. 

Pihak Owabong dan masyarakat harus siap sedia memberikan sebuah solusi ketika 

suatu saat ada berbagai masalah yang berhubungan dengan keberadaan Owabong. 

Masyarakat hendaknya lebih mampu menggali potensi dan kreatifitas yang 

mereka miliki dalam bidang usaha. Sehingga dapat mendirikan usaha yang lebih 

menguntungkan dan menjanjikan dalam bidang ekonomi. 

 

 

 


