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ABSTRAK 
 

Yudo Asmoro, Anggris. 2009. Peranan Desa Piton Kecamatan Punung 
Kabupaten Pacitan Sebagai Desa Wisata Dalam Mempertahankan Budaya Lokal. 
Skripsi, Jurusan Sosiologi Dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing I : Dra. Elly Kismini, M.Si., Pembimbing II : 
Nugroho T. Brata, S.Sos., M.Hum. 
 
Kata kunci : Desa Wisata, Budaya Lokal, Peranan. 

 
Kehidupan masyarakat yang serba modern menjadikan wisata pedesaan 

merupakan dambaan masyarakat untuk berwisata ke tempat-tempat yang masih 
bersifat tradisional, diantaranya adalah desa wisata Piton. Desa ini terkenal 
dengan budaya yang masih kental ke-jawa-an (asli) dan para turis dapat tinggal 
bersama penduduk (live in) untuk merasakan kehidupan sehari-hari orang 
desa/pegunungan. Festival seni yang ada di desa ini adalah Karawitan, Jathilan, 
dan Solawatan. Dari desa wisata Piton, para turis pun dapat menuju tempat wisata 
lain yaitu; Goa Gong, Goa Kalak, Pantai Klayar, dan Pantai Teleng Ria. 

Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana wujud Desa Wisata, 
peranan Desa Wisata dan perubahan sosial budaya masyarakat desa Piton 
Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan setelah menjadi desa wisata? Tujuan 
penelitian adalah untuk mengetahui bentuk Desa Wisata, peranan desa wisata 
dalam mempertahankan budaya lokal dan perubahan budaya lokal yang terdapat 
di Desa Piton Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan. Pendekatan dalam 
penelitian adalah pendekatan metodologis yang menggunakan deskriptif kualitatif. 
Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau kata-kata tertulis dari orang atau 
masyarakat dan perilaku yang diamati. 

perwujudan Desa Wisata Piton berupa penyediaan kamar untuk fasilitas live 
in, yang pusatnya di perumahan dusun Krajan Wetan. Pengurus desa wisata 
sebagian besar dari dusun Krajan Wetan. Peran masyarakat Desa Piton terhadap 
desa wisata diwujudkan dengan pelestarian alam yang indah, bersih dan aman. 
Hal ini disimbolkan dengan kata BERIMAN (bersih, indah, aman dan nyaman). 
Budaya lokal yang dimiliki Desa Piton tidak berubah secara signifikan. Hal ini 
dibuktikan dengan adanya budaya lokal sebelum dan sesudah desa Piton menjadi 
desa wisata. Budaya lokal desa Piton berasal dari tradisi jawa nenek moyang yang 
sampai sekarang masih seperti keasliannya. Perubahan sosial budaya tidak 
berubah secara signifikan karena terdapat kumpulan pengajian dan bentuk 
semacamnya. Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin dan kegiatan itu masih 
tetap bertahan sampai sekarang. 

Upaya perangkat desa termasuk pengurus desa wisata Piton adalah dengan 
mendorong dan selalu menampilkan seni budaya lokal pada hari besar. Perangkat 
desa memberikan program Ing Ngarso Sung tulodho, yaitu segala bentuk contoh 
yang baik harus   dimiliki    oleh setiap warga, sehingga budaya lokal yang 
dipunyai tidak punah, Ing Madyo Mangun Karso,yaitu mempertahankan dan 
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memperbaiki   kehidupan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang 
lebih baik dan Tut Wuri Handayani, yaitu mengedapankan sikap mandiri, mau 
belajar dan selalu menjadikan yang lebih baik. Program ini memberikan karakter 
dari seluruh warga Desa Piton itu sendiri.  

Adanya pengembangan Desa Piton sebagai desa wisata telah membawa 
perubahan pada masyarakat desa piton sendiri, sehingga sekarang masyarakat 
Desa Piton telah membuat lingkungan tempat tinggal serta kehidupan tardisional 
mereka sebagai lahan untuk membiayai kehidupan mereka dengan cara 
menyenwakan kamar dan tetap mempertahankan kebudayaaan semula hanya 
sebuah kebiasaan saja mendjadi sebuah aset wisata yang menjanjikan.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Dalam kehidupannya, manusia selalu berurusan dengan kebudayaan. Hal 

ini dikarenakan kebudayaan merupakan bagian dari kehidupan manusia. 

Kegiatan yang dilakukan manusia dalam kesehariannya dari hal yang paling 

kecil sampai suatu hal yang terbesar merupakan wujud dari keterlibatan 

manusia dengan kebudayaan. Meskipun demikian, disadari atau tidak oleh 

manusia itu sendiri, manusia lahir dari kebudayaan. Dalam perkembanganya, 

manusia selalu belajar dari manusia yang lain dalam berbagai aspek kehidupan 

termasuk di dalamnya adalah pola perilaku dalam kehidupannya.  

Kebudayaan itu sendiri meliputi berbagai unsur, di antaranya adalah 

bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan 

teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Unsur-

unsur kebudayaan tersebut, ada yang mudah sekali berubah seiring 

perkembangan jaman, tetapi ada pula yang sangat sulit berubah. Dari ketujuh 

unsur  kebudayaan di atas, ada satu unsur kebudayaan yang dapat menonjolkan 

sifat khasnya, sehingga sangat sesuai dengan masyarakatnya, yaitu kesenian. 

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia juga memiliki beraneka 

ragam kesenian yang sangat beragam di setiap propinsi yang berjumlah  33 

propinsi yang tersebar dari sabang sampai merauke. Salah satu diantaranya 

adalah Propinsi Jawa Timur. Propinsi Jawa Timur merupakan sebuah propinsi 
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yang terletak di ujung timur pulau Jawa yang terbagi ke dalam beberapa 

kabupaten dan kota madya, salah satunya adalah Kabupaten Pacitan. 

Kabupaten Pacitan mempunyai banyak obyek wisata yang tersebar di 

seluruh kabupaten. Obyek-obyek wisata ini mempunyai prospek yang bagus 

untuk dikembangkan menjadi industri pariwisata yang mampu bersaing dengan 

daerah lain. Pengembangan obyek-obyek wisata tersebut akan dapat 

meningkatkan pendapatan asli daerah dan dapat memberdayakan masyarakat 

Pacitan sendiri, sehingga mereka merasa memiliki, memberdayakan, 

melestarikan dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan 

memberikan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. 

Obyek-obyek wisata yang ada di Pacitan antara lain;  

1. Pantai Teleng Ria (Teleng Ria Beach),  

2. Pantai Srau (Srau Beach),  

3. Pantai Klayar (Klayar Beach),  

4. Pantai Sidomulyo/Taman (Taman Beach),  

5. Goa Gong (Gong Cave),  

6. Goa Tabuhan (Tabuhan Cave),  

7. Goa Putri (Putri Cave),  

8. Pemandian Air Hangat,  

9. Upacara Ceprotan (Ceprotan Ceremony),  

10. Gunung Payung (Payung Montain),  

11. Goa Kalak, dan masih banyak lagi. 
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(www.jatim.go.id/telecenter/pacitan/modules.php?name=Content&pa=sh

owpage&pid=5).  

Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pacitan adalah Kecamatan 

Punung. Kecamatan Punung berada pada bagian barat Kabupaten Pacitan. 

Obyek-obyek wisata alam yang berada di kecamatan Punung yaitu;  

1. Gunung Payung,  

2. Gua Gong,  

3. Gua Tabuhan,  

4. Gua Putri,  

5. Gua Kalak,  

6. Telaga Guyang Warak,  

7. Batu Akik,  

8. Musik Alam Tabuhan.  

Sedangkan obyek-obyek wisata budaya di kecamatan ini antara lain;  

1. Museum Purbakala Buwana Keling,  

2. Situs Song Terus,  

3. Situs Song Keplek.  

(http://id.wikipedia.org/wiki/Punung%2C_Pacitan). 

Pada umumnya Kecamatan Punung mempunyai karakter perbukitan yang 

menyebar pada seluruh wilayahnya dan karakter alam seperti inilah yang 

menjadikan punung lebih menarik sebagai panorama alam.  

Desa Piton terletak di Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan. Desa Piton 

ini merupakan desa yang dilewati jalur wisata ke Goa Gong. Arah desa ini 
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sejauh ± 3 Km ke jurusan Goa Gong, melalui desa Kendal – Desa Sooka. 

Bentuk dari Pendopo Balai Desa adalah tehnik joglo yang masih asli. Dan 

rumah penduduk desa Piton mayoritas adalah tehnik joglo dengan ciri khas 

klasik asli. Penduduk desa sebagian besar adalah petani. Perekonomian di desa 

piton dulunya hanyalah petani saja. Penduduk hanya menanam padi, jagung, 

kacang tanah, dan sebagainya untuk menghidupi keluarganya. 

Salah satu tempat wisata yang ada di Desa Piton adalah Kali Luweng. 

Kali Luweng ini adalah tempat pemandian dengan fasilitas air hangat. Mata air 

yang masih menyimpan berbagai khasiat dan manfaat utamanya bagi kesehatan 

dan kebugaran tubuh. Pamandian ini menyediakan tempat berendam dan tiga 

buah kolam renang dengan ukuran berbeda sehingga baik wisatawan dari yang 

masih balita sampai dewasa bisa berenang di kolam renang yang telah tersedia. 

Fasilitas yang tersedia adalah Ruangan Informasi, kios atau warung makan dan 

penyewaan celana dan baju renang dan penginapan. 

Selain pemandian air hangat, terdapat alam panorama yang indah dan 

tersedia hanya di puncak Gunung Payung. Dan menurut kepala desa, Desa 

Piton merupakan tempat penginapan bagi para wisatawan yang ingin 

menikmati alam di bumi Pacitan. Sehingga Desa Piton merupakan desa wisata 

yang dapat memberi kenyamanan bagi para pengunjungnya.  

Era wisata merupakan dambaan para turis untuk berkunjung ke desa 

wisata terutama desa wisata Desa Piton. Desa ini terkenal dengan budaya yang 

masih kental ke-jawa-an (asli) dan para turis dapat tinggal bersama penduduk 

(live in) untuk merasakan kehidupan sehari-hari orang desa/pegunungan. 
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Festival seni yang ada di desa ini adalah Karawitan, Jathilan, dan Solawatan. 

Dari desa wisata Piton, para turis pun dapat menuju tempat wisata lain yaitu;  

1. Goa Gong,  

2. Goa Kalak,  

3. Pantai Klayar, dan  

4. Pantai Teleng Ria.  

Desa wisata adalah sebuah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa 

karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan desa 

wisata Piton, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif 

masih asli (budaya lokal). Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti 

makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah 

kawasan desa wisata Piton. Di luar faktor-faktor tersebut, alam dan lingkungan 

yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor terpenting dari sebuah 

kawasan tujuan wisata. Disamping itu, harga yang ditawarkan juga sangat 

murah (http://id.wikipedia.org/wiki/desa wisata). 

Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan 

fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat 

yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Nuryanti 1993: 2-3). 

Selain berbagai keunikan, kawasan desa wisata juga harus memiliki 

berbagai fasilitas untuk menunjangnya sebagai kawasan tujuan wisata. 

Berbagai fasilitas ini akan memudahkan para pengunjung desa wisata dalam 

melakukan kegiatan wisata. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh kawasan desa 

wisata Piton antara lain adalah sarana transportasi, telekomunikasi, kesehatan, 
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dan juga akomodasi. Khusus untuk sarana akomodasi, desa wisata Piton 

menyediakan sarana penginapan berupa pondok-pondok wisata (home stay) 

sehingga para pengunjung pun turut merasakan suasana pedesaan yang masih 

asli (www.tourismvillage.com/about.html). 

Daya tarik dari desa wisata Piton adalah fasilitas Live In bagi para 

wisatawan yang dapat merasakan nikmatnya jadi penduduk desa asli dengan 

budaya lokalnya dimana para wisatawan dapat ikut serta dalam kegiatan 

masyarakat Desa Piton. Jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara 

yang melakukan kunjungan di Kabupaten Pacitan, terutama desa wisata Piton, 

umumnya masih sangat minim. Untuk meningkatkan minat wisatawan luar ke 

desa wisata Piton saat ini yang perlu dilakukan yakni menggalakkan kembali 

rutinitas budaya lokal Desa Piton sebagai upaya menarik minat pelancong luar. 

Untuk menggarap potensi desa wisata Piton, yang perlu dilakukan saat ini ialah 

mengedepankan kebudayaan daerah, untuk dinikmati wisatawan. Upaya ini 

menjadi salah satu langkah menyiapkan program pemerintah yang dikenal 

dengan “Visit Indonesia 2010”.  

Adanya daya tarik tersendiri dari Desa Piton Kecamatan Punung 

Kabupaten Pacitan dengan tetap mempertahankan kebuadayaan aslinya 

membuat daya tarik tersendiri bagi peneliti untuk mengkaji lebih jauh tentang 

wisata Desa Piton, terutama terkait dengan usaha untuk tetap memperthankan 

kebudayaan aslinya. 
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Dari alasan-alasan ini, peneliti mencoba mengadakan penelitian desa 

wisata di Desa Piton dengan judul:  Peranan Desa Piton Kecamatan Punung 

Kabupaten Pacitan Sebagai Desa Wisata Dalam Mempertahankan 

Budaya Lokal. 

 

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

Manusia dan kebudayaan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan. 

Dalam kehidupan sehari-hari orang tidak akan lepas dari masalah kebudayaan 

karena kebudayaan itu sendiri adalah bagian dari kehidupan manusia. 

Pendukung kebudayaan manusia adalah manusia itu sendiri sekalipun manusia 

itu mati, tetapi kebudayaan yang dimilikinya akan diwariskan kepada 

keturunannya, baik secara vertikal (kepada anak cucu mereka) maupun 

horisontal (manusia lain) yang dapat belajar dengan manusia yang lain melalui 

berbagai pengalamannya (Poerwanto 2000: 88). 

Kebudayaan sebagai produk masyarakat tidaklah bersifat statis, tetapi 

akan selalu berubah. Tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh masuknya 

unsur budaya asing sekalipun suatu kebudayaan dalam masyarakat tertentu 

pasti akan berubah dengan berlalunya waktu (Ihromi 1986: 32).  

Dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi bahwa permasalahannya 

adalah tentang peran masyarakat Desa Piton untuk mempertahankan budaya 

lokal yang ada pada desa itu sendiri. Batasan penelitian ini adalah tentang 

bagaimana mempertahankan budaya lokal yang ada di Desa Piton sebagai 

central dari desa wisata Desa Piton tersebut. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka muncul permasalahan-

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana perwujudan Desa Wisata yang terdapat di Desa Piton 

Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan? 

2. Bagaimana peran Desa Wisata yang terdapat di Desa Piton Kecamatan 

Punung Kabupaten Pacitan untuk mempertahankan budaya lokal? 

3. Bagaimana perubahan sosial budaya masyarakat desa Piton Kecamatan 

Punung Kabupaten Pacitan setelah menjadi desa wisata? 

 

D. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam penlitian ini dimaksudkan untuk membatasi 

ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti. Hal ini dilakukan bertujuan 

untuk memperjelas batas-batasnya dan untuk menghindari kesalahan 

penafsiran judul skripsi. Selain itu juga untuk memudahkan dalam 

mengungkap isi dan makna serta pedoman dalam pelaksaan penelitian.  

Istilah yang perlu ditegaskan adalah desa wisata dan budaya lokal. 

Penjelasan istilah adalah sebagai berikut : 

1. Desa Wisata 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Desa, 

disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 
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setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

Desa bukan bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian 

dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian 

dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak 

mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah 

desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan.  

Sedangkan Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, 

akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur 

kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang 

berlaku (Nuryanti 1993: 2-3). 

Desa Wisata adalah dimana sekelompok kecil wisatawan tinggal 

dalam atau dekat dengan suasana tradisional, sering di desa-desa yang 

terpencil dan belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat 

(Edward 1995: 166). 

Dari pengertian-pengertian tersebut, desa wisata dapat disimpulkan 

adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas 

pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang 

menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku untuk para wisatawan 

yang ingin tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional dan belajar 

tentang kehidupan pedesaan serta lingkungan setempat. 
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2. Budaya Lokal 

Menurut Herawati (2006) budaya berasal dari kata ”buddayah” yang 

kemudian membentuk kata buddi yang artinya budi atau akal. Sehingga kata 

budaya dapat diartikan sebagai daya dari budi. Sedangkan lokal adalah suatu 

wilayah yang mempunyai batas-batas tertentu yang terdiri dari corak dan 

tradisi manusia. 

Jadi, budaya lokal adalah suatu tradisi yang berada dalam wilayah itu 

sendiri yang terdiri dari corak dan tradisi manusia, adat istiadatnya dan 

karakter dari penduduk dari wilayah tersebut (Joyomartono 1991). 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bentuk Desa Wisata yang terdapat di Desa Piton 

Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan.  

2. Untuk mengetahui peranan desa wisata dalam mempertahankan budaya 

lokal di Desa Piton Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan. 

3. Untuk mengetahui perubahan budaya lokal yang terdapat di Desa Piton 

Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat. Manfaat yang diharapkan 

dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu manfaat secara praktis dan manfaat 

secara teoritis. 
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1. Manfaat secara praktis 

Manfaat secara praktis diharapkan dapat dijadikan pijakan atau masukan 

dari bagi para peneliti lainnya. Manfaat praktis lainnya, yaitu bagi 

masyarakat desa Piton, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai 

masukan untuk mengembangkan dan melestarikan budaya lokal. Bagi 

pembaca atau peneliti lainnya, hasil penelitian ini dapat memberikan 

informasi tentang budaya lokal khususnya perubahan-perubahan yang 

terjadi. 

2. Manfaat secara teoritis 

Secara teoritis, manfaatnya adalah dapat bermanfaat untuk menambah ilmu 

dan mengembangkan ilmu Sosiologi dan Antropologi. Manfaat teoritis 

lainnya, yaitu menambah khasanah keilmuan dalam bidang Antropologi 

khususnya kajian perubahan kebudayaan. 

 

3. Sistematika Skripsi 

Berdasarkan buku panduan penulisan karya ilmiah tahun 2008 yang 

diterbitkan oleh Unnes Press, secara umum sistematika penulisan skripsi ini 

terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian pokok, dan bagian akhir 

skripsi. Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar judul, lembar 

pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan peruntukan, lembar abstrak, 

kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran 

(Wibowo et al. 2008). 
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Bagian pokok skripsi ini terdiri atas bab pendahuluan, teori yang 

digunakan untuk landasan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian dan 

penutup. Dalam skripsi dapat diperjelas sebagai berikut: 

BAB I :   PENDAHULUAN; 

terdiri dari; latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan 

masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II :  LANDASAN TEORI; 

teori-teori yang mendukung jalannya penelitian ini yaitu; Teori 

Kebudayaan dan Teori Fungsionalisme. Pendekatan Sosiologi dan 

Antropologi, dan kerangka berpikir sebagai desain awal penelitian. 

BAB III :  METODE PENELITIAN; 

terdiri dari; pendekatan penelitian, sumber data penelitian, metode 

pengumpulan data, validitas data, analisis data, metode penyajian 

hasil analisis data, dan indikator keberhasilan 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN; 

terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB V :  PENUTUP; 

terdiri dari simpulan, saran dan rekomendasi. 

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka ini 

wajib artinya hanya pustaka yang dirujuk dalam teks skripsi ini yang harus 

ditulis dalam daftar pustaka. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

A. Teori Kebudayaan 

Menurut Herawati (2006) budaya berasal dari kata ”buddayah” yang 

kemudian membentuk kata buddi yang artinya budi atau akal. Sehingga kata 

budaya dapat diartikan sebagai daya dari budi. Daya dari budi dapat berupa 

cipta, rasa, dan karsa. Cipta adalah kemampuan mental/berfikir dengan kata 

lain bahwa cipta sama dengan hasil (dari belajar) yang dapat berupa fisik dan 

atau nonfisik. Rasa adalah jiwa manusia, dapat berupa nilai-nilai sosial 

(immaterial culture). Sedangkan karsa adalah material culture. 

Menurut Koentjaraningrat (1984), kebudayaan merupakan keseluruhan 

gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta 

keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu. Sedangkan Sutan Takdir 

Alisyahbana mendefinisikan kebudayaan merupakan manifestasi dari cara 

berfikir manusia (Herawati 2006). 

Wujud kebudayaan menurut Herawati (2006), dapat berupa :  

1. ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan. Biasanya wujud ini 

berupa abstrak.  

2. aktifitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Hal ini 

ditunjukkan dengan sistem sosial, yaitu tindakan berpola manusia itu 

sendiri.  

3. benda-benda hasil karya manusia (kebudayaan fisik).  
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Ketiga wujud kebudayaan tersebut tidak terpisah satu sama lain. 

Kebudayaan ideal dan adat-istiadat mengatur dan mengarahkan tindakan 

manusia. Gagasan, tindakan dan karya manusia menghasilkan benda-benda 

kebudayaan secara fisik. Kebudayaan fisik membentuk suatu lingkungan 

hidup tertentu yang makin menjauhkan manusia dari lingkungan alamnya, 

sehingga dapat mempengaruhi pola berpikir dan berbuatnya. 

Wujud kebudayaan daerah yang ada di Indonesia memberikan 

kontribusi kemajuan bangsa dengan melestarikan budaya masing-masing 

daerah/lokal. Bahkan sekarang terjadi beberapa daerah yang dijadikan daerah 

wisata yang disebut desa wisata. Desa wisata ini memberikan kontribusi yang 

sangat positif sekaligus melestarikan budaya lokal. Selain itu juga unsur-

unsur kebudayaan universal sangat mendukung desa wisata ini.  

Menurut Koentjaraningrat (1984), Unsur-unsur kebudayaan universal 

dibagi menjadi tujuh unsur, yaitu:  

1. Sistem Religi, 

yaitu manusia sebagai homo religius. Manusia percaya bahwa ada yang 

menggerakkan dalam hidupnya sehingga memiliki kepercayaan/keyakinan. 

Hal ini ditunjukkan dengan adanya upacara keagamaan dan lain-lain.  

2. Sistem Organisasi Kemasyarakatan,  

yaitu manusia sebagai homo socius. Sistem organisasi dan kemasyarakatan 

dapat berupa aturan-aturan dalam masyarakat untuk mencapai tujuan baik 

individu maupun kolektif. Contohnya adalah sistem perkawinan, sistem 

hukum dan lain sebagainya.  
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3. Bahasa,  

yaitu manusia sebagai homo languages. Bahasa ini bisa tertulis, lisan dan 

bahasa tubuh (body language).  

4. Sistem Pengetahuan,  

yaitu manusia sebagai homo sapiens. Makhluk hidup yang ada didunia yang 

paling pintar. 

5. Sistem Kesenian,  

yaitu untuk memenuhi psikis manusia.  

6. Sistem Mata Pencaharian,  

yaitu manusia sebagai homo economicus. Dalam sebuah kehidupan harus ada 

perekonomian untuk menunjang kehiudpan tersebut.  

7. Sistem Peralatan dan Perlengkapan Hidup,  

yaitu manusia sebagai homo faber.  

(Herawati 2006) 

Berdasarkan teori ini maka penelitian lebih mengarah pada bentuk 

pelestarian budaya lokal, budaya lokal sangat tidak ternilai harganya. Jika 

terjadi kemusnahan budaya maka Indonesia tidak akan mempunyai arti apa-

apa terhadap negara lain. Selanjutnya adalah manusia yang membudaya 

adalah wujud manusia sebagai mahluk yang mulia dan memiliki kedudukan 

tinggi.  

Pelestarian budaya bertujuan untuk mempertahankan fungsi 

kebudayaan nasional. Karena fungsi kebudayaan nasional adalah sebagai 

sistem gagasan dan pralambang yang memberi identitas kepada bangsa 
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Indonesia. Dan juga sebagai sistem dan pralambang yang dipakai bangsa 

Indoenisa yang ber-Bhinneka untuk saling berkomunikasi sehingga dapat 

memperkuat solidaritas. 

 

B. Teori Fungsionalisme 

Teori yang digunakan untuk menganalisis disini adalah teori 

fungsoinalisme. Teori fungsionalisme adalah sesuatu yang urgen dan sangat 

bermanfaat dalam suatu kajian tentang analisa masalah sosial. Secara garis 

besar fakta sosial yang menjadi pusat perhatian sosiologi terdiri atas dua tipe 

yaitu struktur sosial dan pranata sosial. Menurut teori fungsional struktural, 

struktur sosial dan pranata sosial tersebut berada dalam suatu sistem sosial 

yang berdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan 

dan menyatu dalam keseimbangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

teori ini menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan 

perubahan-perubahan dalam masyarakat. Asumsi dasarnya adalah bahwa 

setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain, sebaliknya 

kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan 

sendirinya. 

Robert K. Merton, telah mengutip tiga postulat yang ia kutip dari 

analisa fungsional dan disempurnakannya (Poloma, 2003), diantaranya ialah :  

1) Postulat pertama,  

postulat pertama adalah kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatasi 

sebagai suatu keadaan dimana seluruh bagian dari sistem sosial bekerjasama 



17 
 

dalam suatu tingkatan keselarasan atau konsistensi internal yang memadai, 

tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau 

diatur.  

Atas postulat ini Merton memberikan koreksi bahwa kesatuan fungsional 

yang sempurna dari satu masyarakat adalah bertentangan dengan fakta. Hal 

ini disebabkan karena dalam kenyataannya dapat terjadi sesuatu yang 

fungsional bagi satu kelompok, tetapi dapat pula bersifat disfungsional bagi 

kelompok yang lain.  

2) Postulat kedua,  

postulat kedua yaitu fungsionalisme universal yang menganggap bahwa 

seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-

fungsi positif. Terhadap postulat ini dikatakan bahwa sebetulnya disamping 

fungsi positif dari sistem sosial terdapat juga dwifungsi. Beberapa perilaku 

sosial dapat dikategorikan kedalam bentuk atau sifat disfungsi ini. Dengan 

demikian dalam analisis keduanya harus dipertimbangkan.  

3) Postulat ketiga,  

postulat ketiga yaitu indispensability yang menyatakan bahwa dalam setiap 

tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, objek materiil dan kepercayaan 

memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus 

dijalankan dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan 

dalam kegiatan system sebagai keseluruhan.  
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Menurut Merton, postulat yang ketiga ini masih kabur (dalam artian tak 

memiliki kejelasan), belum jelas apakah suatu fungsi merupakan keharusan. 

(Poloma, 2003).  

Fungsionalisme struktural sering menggunakan konsep sistem ketika 

membahas struktur atau lembaga sosial. Sistem ialah organisasi dari 

keseluruhan bagian-bagian yang saling tergantung. Dari asumsi tersebut 

terlihat penekanan analisis yang menyeluruh dan memandang bagian-bagian 

mempunyai konsekuensi untuk mencapai keadaan normal dengan memenuhi 

persyaratan sistim. 

Menurut Ralf Dahrendorf (dalam Soetomo 1995), bahwa pokok 

fungsionalisme adalah setiap masyarakat merupakan suatu struktur unsur 

yang relatif gigih dan stabil, mempunyai struktur unsur yang terintegrasi 

dengan baik, setiap unsur dalam masyarakat mempunyai fungsi yang 

memberikan sumbangan pada terpeliharanya masyarakat sebagai suatu sistem 

dan setiap struktur sosial yang berfungsi didasarkan pada konsesus mengenai 

nilai di kalangan para anggotanya. 

Dari beberapa pendapat bahwa teori fungsionalisme ini memberikan 

kontribusi dalam penelitian ini bahwa masyarakat desa Piton mempunyai 

fungsi yang memberikan sumbangan pada terpeliharanya masyarakat sebagai 

suatu sistem. 
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C. Telaah Pustaka 

1.Masyarakat 

Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab ”Syaraka” yang berarti 

ikut serta berpartisipasi. Bahasa arab ”musyaraka” berarti saling bergaul. 

Sedangkan dalam bahasa inggris dikenal dengan ”society” yang berasal 

dari bahasa latin ”socius” yang artinya kawan. Menurut istilah, masyarakat 

adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat 

istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan terikat oleh rasa identitas 

bersama (Koentjaraningrat 1990: 146). 

Masyarakat menurut Herawati (2006) adalah kesatuan hidup 

manusia yg berinteraksi sesuai dengan sistem adat istiadat tertentu yang 

sifatnya berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. 

Masyarakat menunjukkan pada warga sebuah desa, kota, suku 

bangsa. Bila anggota-anggota suatu kelompok, baik kelompok besar atau 

kecil hidup bersama sedemikian rupa sehingga merasakan bahwa 

kelompok tersebut dapat memenuhi kepentingan-kepentingan hidup yang 

utama, maka kelompok tadi disebut masyarakat setempat. Atau dengan 

kata lain masyarakat setempat menunjuk pada bagian masyarakat yang 

bertempat tinggal di suatu wilayah (dalam arti geografis) dengan batas-

batas tertentu dimana faktor utama yang menjadi dasar adalah interaksi 

yang lebih besar diantara anggota-anggotanya, dibandingkan dengan 

penduduk di luar batas wilayahnya. 
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Ciri-ciri masyarakat antara lain:  

a. interaksi antar warga,  

b. adat istiadat, norma, hukum, aturan-aturan khas yang mengatur seluruh 

pola tingkah laku warga.  

c. kontinuitas dalam waktu (terdapat kesinambungan),  

d. rasa identitas yang kuat yang mengikat semua warganya. 

Unsur-unsur masyarakat meliputi: 

a. Kategori Sosial,  

yaitu kesatuan manusia yang terjadi karena ada suatu ciri obyektif yang 

dapat dikenakan pada anggotanya. contohnya umur, pendidikan, mata 

pencaharian. 

b. Golongan Sosial,  

yaitu kesatuan manusia yang memiliki ciri tertentu sebagai pengikat 

yaitu sistem norma-norma, rasa identitas sosial dan kesinambungan 

(bukan masyarakat karena tidak ada perasaan khusus untuk melakukan 

interaksi sosial) 

c. Kelompok Sosial,  

yaitu kelompok/group/himpunan. Termasuk kesatuan manusia yang 

hidup bersama dan ada hubungan timbal balik dan saling 

mempengaruhi.  

Kelompok sosial mempunyai syarat, yaitu:  

a. anggota kelompok merupakan bagian dari interaksi,  

b. ada hubungan timbal balik/interaksi,  
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c. ada suatu faktor yang dimiliki bersama misalnya nasib, ideologi, 

kepentingan, tujuan. 

2. Peran Masyarakat Desa 

Menurut Sajogyo (1983: 48) masyarakat desa yang tumbuh itu 

mempunyai sifat-sifat berikut ; 

a. Mempunyai rakyat yang menetap 

b. Mempunyai wilayah desa yang tegas batas-batasnya 

c. Mempunyai pamong desa dengan lurah sebagai pucuk pimpinan. 

d. Memperlihatkan kegiatan-kegiatan masyarakat sebagai kesatuan desa. 

Peran masyarkat pedesaan untuk menumbuhkan nilai desa wisata ini 

sangat penting. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam 

peran adalah status sosial. Apabila status merupakan gambaran tentang 

kedudukan seorang dalam suatu masyarakat maka peran menunjukkan 

aspek dinamis dari kedudukan orang itu. 

Untuk meningkatkan peran masyarakat pedesaaan dalam 

pengembangan desa wisata maka setiap kebudayaan selalu mempunyai 

norma-morma tertentu yang membenarkan peran seorang berdasarkan 

umur, pekerjaan, asas sopan santun, dan gender (Liliweri, 2004). 

Semua manusia dilahirkan dalam perbedaan umur sehingga dalam 

setiap keluarga, kelompok atau masyarakat dikenal konsep usia tua dan 

muda. Setiap kebudayaan membedakan peran berdasarkan usia, ada peran 

yang wajib atau tabu bagi orang tua, dan ada peran yang wajib atau tabu 

bagi mereka yang usia muda. Atas dasar inilah terjadi saling menghormati 
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antara yang muda dan yang tua. Sehingga semua peran kehidupan 

disosialisasikan norma bahwa orang lebih muda menghormati yang lebih 

tua. 

Peran masyarakat desa dalam pekerjaan diwujudkan dalam struktur 

jabatan desa. Struktur jabatan desa terdiri dari kepala desa dan beserta 

pengurus hariannya. Disamping itu hubungan antar manusia harus didasari 

sopan santun. Sistem sopan santun berbahasa yang lebih menarik dijumpai 

dalam cara masyarakat Jawa berkomunikasi. Yakni dengan membedakan 

sopan santun bahasa sesuai dengan kata ganti orang, sistem sapaan, 

penggunaan gelar, dan sebagainya. Sehingga dalam bahasa Jawa dikenal 

ngoko, madyo, kromo, dan kromo inggil. 

Peran masyarakat desa dalam bidang gender sangat mencolok sekali 

yaitu wanita hanya melakukan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. 

Sedangkan laki-laki bertugas untuk memimpin rumah tangga, sebagai 

pencari nafkah. 

3. Desa Wisata 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Desa, 

disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  
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Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan 

bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan 

bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki 

hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, 

sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan.  

Sedangkan Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, 

akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur 

kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang 

berlaku (Nuryanti 1993: 2-3). 

Terdapat dua konsep yang utama dalam komponen desa wisata, 

yaitu: pertama adalah akomodasi, yaitu sebagian dari tempat tinggal para 

penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep 

tempat tinggal penduduk (budaya tempat tinggal penduduk). Kedua adalah 

atraksi maksudnya seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat 

beserta setting fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya 

wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti : kursus tari, bahasa dan lain-

lain yang spesifik. 

Sedangkan Edward Inskeep, (1995: 166), memberikan definisi :  

”Village Tourism, where small groups of tourist stay in or near traditional, 

often remote villages and learn about village life and the local environment. 

Inskeep”. 

Artinya adalah wisata pedesaan dimana sekelompok kecil wisatawan 

tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional, sering di desa-desa 
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yang terpencil dan belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan 

setempat. 

Jadi, menurut pandangan penulis berdasarkan definisi tersebut maka desa 

wisata adalah desa yang masih mempunyai seni tardisional dan kondisi 

alam masih memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakatnya 

sehingga sekelompok kecil wisatawan tinggal dalam atau dekat dengan 

suasana tradisionalnya.  

4. Pendekatan Pengembangan Desa Wisata 

Pengembangan dari desa wisata harus direncanakan secara hati-hati 

agar dampak yang timbul dapat dikontrol. Berdasar dari penelitian dan 

studi-studi dari UNDP/WTO dan beberapa konsultan Indonesia, dicapai 

dua pendekatan dalam menyusun rangka kerja/konsep kerja dari 

pengembangan sebuah desa menjadi desa wisata.  

Pertama adalah pendekatan pasar untuk pengembangan desa wisata. 

Pendekatan ini bisa secara tidak langsung, setengah langsung, dan secara 

interaksi langsung. Interaksi tidak langsung dalam pendekatan pasar yaitu 

model pengembangan didekati dengan cara bahwa desa mendapat manfaat 

tanpa interaksi langsung dengan wisatawan. Bentuk kegiatan yang terjadi 

semisal : penulisan buku-buku tentang desa yang berkembang, kehidupan 

desa, arsitektur tradisional, latar belakang sejarah, pembuatan kartu pos 

dan sebagainya. (www.id.wikipedia.org/wiki/desa wisata). 

Interaksi setengah langsung adalah bentuk-bentuk one day trip yang 

dilakukan oleh wisatawan, kegiatan-kegiatan meliputi makan dan 
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berkegiatan bersama penduduk dan kemudian wisatawan dapat kembali ke 

tempat akomodasinya. Prinsip model tipe ini adalah bahwa wisatawan 

hanya singgah dan tidak tinggal bersama dengan penduduk. Sedangkan 

interaksi langsung adalah wisatawan dimungkinkan untuk 

tinggal/bermalam dalam akomodasi yang dimiliki oleh desa tersebut. 

Dampak yang terjadi dapat dikontrol dengan berbagai pertimbangan yaitu 

daya dukung dan potensi masyarakat setempat. Alternatif lain dari model 

ini adalah penggabungan dari model pertama dan kedua. (UNDP and 

WTO. 1981: 69). 

Pada pendekatan ini diperlukan beberapa kriteria yaitu : 

a. Atraksi wisata;  

yaitu semua yang mencakup alam, budaya dan hasil ciptaan manusia. 

Atraksi yang dipilih adalah yang paling menarik dan atraktif di desa. 

Misalnya tari-tarian atau yang lainnya. 

b. Jarak Tempuh;  

jarak tempuh dari kawasan wisata terutama tempat tinggal wisatawan 

dan juga jarak tempuh dari ibukota provinsi dan jarak dari ibukota 

kabupaten. Biasanya orang yang benar-benar suka dengan keindahan 

alam atau seni tradisional, orang itu suka dengan berwisata, walaupun 

jaraknya jauh sekalipun. Orang yang suka dengan keindahan alam atau 

keunikan daerah biasanya dari wisatawan mancanegara. 
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c. Besaran Desa;  

Besaran desa adalah menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, 

jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa. Kriteria ini 

berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu desa. Sebuah 

desa yang memberikan sebuah keunikan dan keindahan akan lebih 

mudah menarik para wisatawan.  

d. Sistem kepercayaan dan kemasyarakatan;  

Sistem ini merupakan aspek penting mengingat adanya aturan-aturan 

yang khusus pada komunitas sebuah desa. Perlu dipertimbangkan 

adalah agama yang menjadi mayoritas dan sistem kemasyarakatan yang 

ada. 

e. Ketersediaan infrastruktur;  

Infrastruktur desa meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas 

listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya. 

Masing-masing kriteria digunakan untuk melihat karakteristik utama 

suatu desa untuk kemudian menentukan apakah suatu desa akan menjadi 

desa dengan tipe berhenti sejenak, tipe one day trip atau tipe tinggal inap. 

Pendekatan kedua adalah pendekatan fisik. Pendekatan ini 

merupakan solusi yang umum dalam mengembangkan sebuah desa melalui 

sektor pariwisata dengan menggunakan standar-standar khusus dalam 

mengontrol perkembangan dan menerapkan aktivitas konservasi, yaitu : 

a. Mengkonservasi sejumlah rumah yang memiliki nilai budaya dan 

arsitektur yang tinggi dan mengubah fungsi rumah tinggal menjadi 
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sebuah museum desa untuk menghasilkan biaya untuk perawatan dari 

rumah tersebut.  

    Contoh pendekatan dari tipe pengembangan model ini adalah Desa 

Wisata di Koanara, Flores. Desa wisata yang terletak di daerah wisata 

Gunung Kelimutu ini mempunyai aset wisata budaya berupa rumah-

rumah tinggal yang memiliki arsitektur yang khas. Dalam rangka 

mengkonservasi dan mempertahankan rumah-rumah tersebut, penduduk 

desa menempuh cara memuseumkan rumah tinggal penduduk yang 

masih ditinggali. Untuk mewadahi kegiatan wisata di daerah tersebut 

dibangun juga sarana wisata untuk wisatawan yang akan mendaki 

Gunung Kelimutu dengan fasilitas berstandar resor minimum dan 

kegiatan budaya lain. 

b. Mengkonservasi keseluruhan desa dan menyediakan lahan baru untuk 

menampung perkembangan penduduk desa tersebut dan sekaligus 

mengembangkan lahan tersebut sebagai area pariwisata dengan 

fasilitas-fasilitas wisata. Contoh pendekatan pengembangan desa wisata 

jenis ini adalah Desa Wisata Sade, di Lombok. 

c. Mengembangkan bentuk-bentuk akomodasi di dalam wilayah desa 

tersebut yang dioperasikan oleh penduduk desa tersebut sebagai industri 

skala kecil. Contoh dari bentuk pengembangan ini adalah Desa wisata 

Wolotopo di Flores. Aset wisata di daerah ini sangat beragam antara 

lain : kerajinan tenun ikat, tarian adat, rumah-rumah tradisional dan 

pemandangan ke arah laut. Wisata di daerah ini dikembangkan dengan 
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membangun sebuah perkampungan skala kecil di dalam lingkungan 

Desa Wolotopo yang menghadap ke laut dengan atraksi-atraksi budaya 

yang unik. Fasilitas-fasilitas wisata ini dikelola sendiri oleh penduduk 

desa setempat. Fasilitas wisata berupa akomodasi bagi wisatawan, 

restaurant, kolam renang, peragaan tenun ikat, plaza, kebun dan 

dermaga perahu boat. 

Prinsip dasar dari pengembangan desa wisata adalah : 

a. Pengembangan fasilitas-fasilitas wisata dalam skala kecil beserta 

pelayanan di dalam atau dekat dengan desa. 

b. Fasilitas-fasilitas dan pelayanan tersebut dimiliki dan dikerjakan oleh 

penduduk desa, salah satu bisa bekerja sama atau individu yang 

memiliki. 

c. Pengembangan desa wisata didasarkan pada salah satu “sifat” 

budaya tradisional yang lekat pada suatu desa atau “sifat” atraksi 

yang dekat dengan alam dengan pengembangan desa sebagai pusat 

pelayanan bagi wisatawan yang mengunjungi kedua atraksi tersebut. 

 

5. Jenis Wisatawan Pengunjung Desa Wisata 

Karena bentuk wisata pedesaan yang khas maka diperlukan suatu 

segmen pasar tersendiri. Terdapat beberapa tipe wisatawan yang akan 

mengunjungi desa wisata ini yaitu wisatawan domestic dan wisatawan 

manca Negara (www.tourismvillage.com/about.html) 

Wisatawan domestik terdapat tiga jenis pengunjung domestik yaitu  : 
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a. Wisatawan atau pengunjung rutin yang tinggal di daerah dekat desa 

tersebut. 

     Motivasi kunjungan : mengunjungi kerabat, membeli hasil bumi atau 

barang-barang kerajinan. Pada perayaan tertentu, pengunjung tipe 

pertama ini akan memadati desa wisata tersebut. 

b. Wisatawan dari luar daerah (luar propinsi atau luar kota), yang transit 

atau lewat dengan motivasi, membeli hasil kerajinan setempat. 

c. Wisatawan domestik yang secara khusus mengadakan perjalanan wisata 

ke daerah tertentu, dengan motivasi mengunjungi daerah pedesaaan 

penghasil kerajinan secara pribadi.    

Wisatawan manca negara, yaitu : 

a. Wisatawan yang suka berpetualang dan berminat khusus pada 

kehidupan dan kebudayaan di pedesaan. Umumnya wisatawan ini tidak 

ingin bertemu dengan wisatawan lainnya dan berusaha mengunjungi 

kampung dimana tidak begitu banyak wisatawan asing. 

b. Wisatawan yang pergi dalam grup (di dalam suatu biro perjalanan 

wisata). Pada umumnya mereka tidak tinggal lama di dalam kampung 

dan hanya tertarik pada hasil kerajinan setempat. 

c. Wisatawan yang tertarik untuk mengunjungi dan hidup di dalam 

kampung dengan motivasi merasakan kehidupan di luar komunitas yang 

biasa dihadapinya. 
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6. Tipe Desa Wisata 

Menurut pola, proses dan tipe pengelolanya desa atau kampung 

wisata di Indonesia sendiri, terbagi dalam dua bentuk yaitu tipe terstruktur 

dan tipe terbuka (www.tourismvillage.com/about.html). 

a. Tipe Terstruktur (Enclave) 

Tipe terstruktur ditandai dengan karakter-karakter sebagai berikut : 

1) Lahan terbatas yang dilengkapi dengan infrastruktur yang spesifik 

untuk kawasan tersebut. Tipe ini mempunyai kelebihan dalam citra 

yang ditumbuhkannya sehingga mampu menembus pasar 

internasional. 

2) Lokasi pada umumnya terpisah dari masyarakat atau penduduk lokal, 

sehingga dampak negatif yang ditimbulkannya diharapkan terkontrol. 

Selain itu pencemaran sosial budaya yang ditimbulkan akan terdeteksi 

sejak dini. 

3) Lahan tidak terlalu besar dan masih dalam tingkat kemampuan 

perencanaan yang integratif dan terkoordinir, sehingga diharapkan 

akan tampil menjadi semacam agen untuk mendapatkan dana-dana 

internasional sebagai unsur utama untuk “menangkap” servis-servis 

dari hotel-hotel berbintang lima. 

Contoh dari kawasan atau perkampungan wisata jenis ini adalah 

kawasan Nusa Dua, Bali dan beberapa kawasan wisata di Lombok. 

Pedesaan tersebut diakui sebagai suatu pendekatan yang tidak saja berhasil 

secara nasional, melainkan juga pada tingkat internasional. Pemerintah 
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Indonesia mengharapkan beberapa tempat di Indonesia yang tepat dapat 

dirancang dengan konsep yang serupa. 

b. Tipe Terbuka (spontaneus) 

Tipe ini ditandai dengan karakter-karakter yaitu tumbuh menyatunya 

kawasan dengan struktur kehidupan, baik ruang maupun pola dengan 

masyarakat lokal. Distribusi pendapatan yang didapat dari wisatawan 

dapat langsung dinikmati oleh penduduk lokal, akan tetapi dampak 

negatifnya cepat menjalar menjadi satu ke dalam penduduk lokal, 

sehingga sulit dikendalikan. Contoh dari tipe perkampungan wisata jenis 

ini adalah kawasan Prawirotaman, Yogyakarta. 

(http://id.wikipedia.org/wiki/Desa_wisata). 

 

7. Budaya Lokal 

Kebudayaan mempunyai definisi yang agak berbeda-beda menurut 

titik tolak penelitian. Secara garis besarnya adalah sebagai berikut: 

a. Ahli sosiologi mendefinisikan kebudayaan adalah keseluruhan 

kecakapan-kecakapan (adat, akhlak, kesenian, ilmu, dan lain-lain) yang 

dimiliki manusia sebagai subjek masyarakat. 

b. Ahli sejarah menekankan perrtumbuhan kebudayaan dan 

mendefinisikan sebagai warisan sosial dan tradisi. 

c. Ahli filsafat menekankan aspek normatif, kaidah kebudayaan dan 

terutama pembinaan nilai dan realisasi cita-cita. 
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d. Ahli antropologi mendefinisikan kebudayaan adalah sebagai tata hidup 

dan kelakuan. (Bakker, 1989: 27)  

Pengertian paling tua atas kebudayaan diajukan oleh Edward Burnet 

Tylor dalam karyanya berjudul Primitif Culture, bahwa kebudayaan adalah 

kompleks dari keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, 

adat istiadat, dan setiap kemampuan lain dan kebiasaan yang dimiliki oleh 

manusia sebagai anggota suatu masayarakat (Liliweri, 2004: 107). 

Jadi, kebudayaan lokal adalah penciptaan, penertiban dan 

pengolahan nilai-nilai insani. Terlingkup di dalamnya usaha 

memanusiakan bahan alam mentah serta hasilnya. Dalam bahan alam, 

alam diri dan alam lingkungannya baik fisik maupun sosial, nilai-nilai 

diidentifikasikan dan dperkembangkan sehingga sempurna. 

Dalam penjelasan terhadap UUD 1945, bab XIII pasal 32 dikatakan 

bahwa kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai usaha 

budinya rakyat Indonesia seluruhnya. 

Manusia dan kebudayaan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan. 

Dalam kehidupan sehari-hari orang tidak akan lepas dari masalah 

kebudayaan karena kebudayaan itu sendiri adalah bagian dari kehidupan 

manusia. Pendukung kebudayaan manusia adalah manusia itu sendiri 

sekalipun manusia itu mati, tatapi kebudayaan yang dimilikinya akan 

diwariskan kepada keturunannya, baik secara vertikal (kepada anak cucu 

mereka) maupun horisontal (manusia lain) yang dapat belajar dengan 
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manusia yang lain melalui berbagai pengalamannya. (Poerwanto, 2000: 

88) 

Kebudayaan sebagai produk masyarakat tidaklah bersifat statis, 

tetapi akan selalu berubah. Tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh 

masuknya unsur budaya asing sekalipun suatu kebudayaan dalam 

masyarakat tertentu pasti akan berubah dengan berlalunya waktu (Ihromi 

1986: 32).  

Kebudayaan sebagai penciptaan dan perkembangan nilai meliputi 

segala apa yang ada dalam alam fisik, personal dan sosial, yang 

disempurnakan untuk realisasi tenaga manusia dan masyarakat. Jelaslah 

bahwa usaha membudaya selalu dapat dilanjutkan lebih sempurna lagi dan 

tak akan terbentur pada suatu batas terakhir. 

Joyomartono (1991:5-6), mengatakan bahwa faktor yang 

menyebabkan perubahan kebudayaan diantaranya adalah;  

a. faktor dari dalam, yaitu perkembangan dari masyarakat itu sendiri.  

b. faktor dari luar, yaitu perubahan sebagai kontak dengan masyarakat 

yang memilih cara hidup yang berbeda, antara lain perkembangan 

sebagai akibat difusi, perkembangan sebagai akibat akulturasi, 

perkembangan sebagai akibat asimilasi.  

Kebudayaan di desa Piton masih mempunyai ciri khas kebudayaan 

pedesaaan, yaitu masyarakat pedesaaan. Masyarakat pedesaan adalah 

masyarakat yang terbentuk oleh suatu sistem adat istiadat tertentu yang 

bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu identitas bersama 
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(Koentjaraningrat 1990: 146). Hasil dari masyarakat pedesaan inilah 

membentuk budaya lokal.  

Agar kebudayaan lokal ini tidak berubah secara signifikan, maka 

peran desa Piton sebagai desa wisata sangat diperlukan. Hal ini karena 

desa Piton ini merupakan desa yang dilewati jalur wisata ke Goa Gong. 

Arah desa ini sejauh ± 3 Km ke jurusan Goa Gong, melalui desa Kendal – 

Desa Sooka. Bentuk dari Pendopo Balai Desa adalah teknik joglo yang 

masih asli. Dan rumah penduduk desa Piton mayoritas adalah teknik joglo 

dengan ciri khas klasik asli. Penduduk desa sebagian besar adalah petani. 

Sesuai dengan sifat-sifat masyarakat desa yang dikemukakan oleh Sajogyo 

(1983), yaitu;  

a. rakyat yang menetap,  

b. mempunyai batas desa,  

c. mempunyai pamong desa dan lurah sebagai pucuk pimpinan,  

d. memperlihatkan kegiatan-kegiatan masyarakat sebagai kesatuan desa.  

 

8. Unsur-unsur Budaya Lokal 

Menurut Bakker (1989) bahwa unsur-unsur kebudayaan ada dua 

macam, yaitu kebudayaan subjektif dan kebudayaan objektif. Kebudayaan 

subjektif adalah tampak dalam kesehatan badan, penghalusan perasaan, 

kecerdasan budi bersama dengan kecakapan untuk mengkomuikasikan 

hasil pemakaian budi kepada lain-lain, serta kerohanian. Secara 

dikonkretisasikan lagi bahwa wujud kebudayaan subjektif adalah 
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keterampilan, kecekatan, keadilan, kedermawanan, elokuensi, dan fungsi-

fungsi lain yang dikembangkan dalam masyarakat tersebut. 

Kebudayaan objektif adalah hasil kebudayaan, instrument, aspek-

aspek universal dari kebudayaan masyarakat setempat. Perwujudan dari 

kebudayaan objektif adalah ilmu pengtehauan, teknologi, kesosialan, 

ekonomi, kesenian, agama. 

Sedangkan menurut Liliweri (2004) unsur-unsur kebudayaan dari 

suatu masyarakat meliputi antara lain:  

i) Sejarah Kebudayaan,  

Sejarah kebudayaan suatu masyarakat merupakan batu sendi bagi 

kepentingan menganalisis dan memahami kebudayaan. 

ii) Identitas Sosial,  

Para anggota dari setiap budaya mempunyai keunikan yang dijadikan 

sebagai identitas sosial untuk menyatakan tentang siapa mereka dan 

mengapa mereka ada. Dengan kata lain kebudayaan dapat mewakili 

seuatu perilaku personal atau kelompok. 

iii) Budaya Material,  

Yaitu hasil produksi suatu kebudayaan berupa benda yang dapat 

ditangkap indera, misalnya makanan, pakaian, alat-alat rumah tangga dan 

lain-lain. 

iv) Peranan Relasi,  

Peran relasi ini lebih menititik beratkan pada aspek status sosial. 
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v) Kesenian,  

Semua kebudayaan meliputi gagasan dan perilaku yang menampilkan 

pula segi-segi estetika untuk dinikmati dan itu yang seringkali disebut 

dengan seni. 

vi) Bahasa dan Interaksi,  

Dalam studi kebudayaan, bahasa ditempatkan sebagai sebuah unsur 

penting dan dapat dikategorikan sebagai unsur kebudayaan yang 

berbentuk nonmaterial. 

vii) Stabilitas Kebudayaan,  

Stabilitas kebudayaan berkaitan erat dengan dinamika kebudayaan. Para 

antropolog mengemukakan bahwa semua kebudayaan selalu mengalami 

perubahan dan juga mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri 

dari ancaman perubahan baik dari dalam maupun dari luar. 

viii) Kepercayaan Atas Kebudayaan dan Nilai,  

Setiap kebudayaan harus memiliki nilai-nilai dasar yang merupakan 

pandangan hidup dan sistem kepercayaan dimana semua pengikutnya 

terlibat. 

ix) Etnosentrisme,  

Yaitu suatu “paham” dimana para penganut suatu kebudayaan atau suatu 

kelompok suku bangsa selalu merasa superior daripada kelompok lain 

diluar mereka. Etnosentrisme dapat membangkitkan sikap nasionalisme. 
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x) Perilaku Non Verbal,  

Yaitu cara berkomunikasi melalui pernyataan wajah, nada, suara, isyarat-

isyarat, kontak mata, dan lain-lain. 

xi) Hubungan Antar Ruang,  

Unsur lain dari kebudayaan adalah bagaimana caranya untuk 

menggunakan ruang. 

xii) Konsep Tentang Waktu,  

Kebanyakan orang Jawa menggunakan waktu dari bulan, sehingga 

terdapat waktu yang dinamakan Pon, Kliwon, Pahing, Wage, dan Legi. 

xiii) Pengakuan dan Ganjaran,  

Kebudayaan memberikan ganjaran dan ucapan teria kasih kepada mereka 

yang selamat atas kelahiran, selamat dari bahaya maut, dan lain 

sebagainya. Demikian juga hukuman bagi mereka yang melanggar 

norma-norma budaya. 

xiv) Pola pikir,  

Setiap kebudayaan mengajarkan sistem berpikir logis, kebenaran dan 

kebijaksanaan. 

xv) Aturan-Aturan Budaya.  

Semua yang ada didunia ini mempunyai aturan termasuk kebudayaan. 

Aturan dari kebudayaan tersebut biasanya berbentuk norma-norma 

kebudayaan. 
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D. Pendekatan Sosiologi  

Berdasarkan telaah pustaka yang peneliti kaji bahwa manusia dalam 

kehidupannya memiliki tiga aspek, yaitu manusia sebagai makhluk biologis, 

manusia sebagai makhluk budaya, dan manusia sebagai makhluk sosial 

(Herawati, 2006). 

Manusia sebagai makhluk biologis adalah manusia yang selalu 

memiliki kebutuhan akan pribadinya sendiri seperti makanan, seks, rasa 

senang, kepuasan dan lain sebagainya. Hal ini bisa dikategorikan 

antropologi biologi. Manusia sebagai makhluk budaya dipandang sebagai 

antropologi budaya adalah manusia yang mempunyai akal pikiran untuk 

menyesuaikan diri dengan alam lingkungannya. Selain itu juga manusia 

dapat menciptakan peralatan sebagai sarana untuk menunjang 

kehidupannya. Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia tidak dapat 

hidup tanpa bantuan orang lain. Inilah yang dipandang sebagai antropologi 

sosial (Herawati, 2006). 

Menurut Herawati (2006) bahwa manusia merupakan makhluk sosial, 

makhluk budaya, dan biologis. Hal ini menunjukkan bahwa manusia akan 

selalu mempertahankan diri dan lingkungannya untuk kelangsungan 

hidupnya. Jadi dalam penelitian ini desa Piton adalah desa yang mempunyai 

masyarakat yang dapat disebut sebagai masyarakat yang berbudaya. 

Buktinya adalah masyarakat desa Piton masih menjalankan tradisi-tradisi 

nenek moyangnya seperti rumah yang berbentuk joglo, kebutuhan akan 
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kehidupannya masih mengandalkan lahan pertanian dan juga masih sering 

mengadakan upacara adat desa Piton sendiri. 

Sarana dan prasarana yang terdapat di desa Piton merupakan pondasi 

desa wisata. Kebudayaan yang masih asli dari desa Piton memberikan 

keunggulan tersendiri. Sebab itulah desa Piton dapat menjadi desa wisata 

atas dasar karaketristik kebudayaan yang masih asli. Contohnya adalah cara 

penduduk memuliakan tamu yang bersahabat.  

Atas dasar kebudayaan asli dari penduduk desa piton yang 

membawanya menuju desa wisata, maka peneliti akan mengupas konsep 

peranan desa Piton dan perubahan budaya lokal. Untuk mendapatkan hasil 

yang terbaik peneliti dapat mendeskripsikan kebudayaan yang ada di desa 

piton. Kemudian peran dari kebudayaan tersebut yang menjadikan desa 

Piton menjadi desa wisata. Selain peran kebudayaan desa Piton juga sarana 

dan prasarana yang ada juga sangat mempengaruhi keindahan desa wisata. 

 

E. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir adalah bentuk kerangka yang dianalogikan oleh 

peneliti untuk melakukan penelitian berdasarkan permaslahan dan tujuan 

yang ingin dicapai. Selain itu juga berfungsi sebagai peta konsep dalam 

penelitian ini. Kerangka berpikir ini untuk membantu supaya tidak terjadi 

penyimpangan dalam penelitian. 
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Peneliti melakukan pertama kali adalah melihat dan mengobservasi 

masyarakat asli desa Piton itu seperti apa dan kebudayaan dari masyarakat 

desa Piton.  

Langkah kedua adalah mengobservasi desa Piton sebagai desa wisata. 

Langkah ketiga adalah meneliti bagaimana peran masyarakat desa Piton 

dalam budaya lokalnya dan bagaimana perubahan kebudayaan masyarakat 

desa Piton.  

Jika masyarakat Desa Piton tidak melakukan pelestarian budaya dalam 

desa wisata Desa Piton maka tidak ada peran sama sekali oleh masyarakat 

dalam mempertahankan budaya local yang dimiliki sebagai pesona wisata 

yang ada dalam Desa Piton tersebut. Jika hal itu terjadi maka akan terjadi 

penutupan desa wisata sebagai pesona kebudayaan Desa Piton tersebut. Hal 

ini dapat dipahami melalui gambar 1. kerangka berpikir peneliti. 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 

Masyarakat Desa Piton Kebudayaan Masyarakat Desa Piton 

Desa Piton sebagai Desa Wisata 

Bagaimana wujud perubahan 
kebudayaan masyarakat desa Piton? 

Bagaimana Peran 
Masyarakat Desa Piton 
dalam budaya lokalnya? 
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Sebaliknya jika masyarakat Desa Piton ikut aktif berperan untuk 

melestarikan kebudayaan masyarakat Desa Piton maka desa wisata Desa 

Piton akan menjadi semakin baik dan sebagai pesona kebudayaan yang 

terindah dalam Kabupaten Pacitan.  

Hasil dari kerangka tersebut bisa menjadikan penelitian ini lebih 

akurat dan efisien, disamping itu lebih terarah untuk mencapai tujuan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode  Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian 

kualitatif. Bogdan dan Tylor (1975:5) mengemukakan bahwa metodologi 

kualitatif sebagai prosedur penelititan yang menghasilkan data deskristif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari prang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 

2004:4). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2004:6). 

Pendekatan penelitian ini yaitu pendekatan metodologis. Pendekatan 

metodologis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif 

kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan pendekatan prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau kata-kata tertulis 

dari orang atau masyarakat dan perilaku yang diamati. Pendekatan kualitatif 

digunakan dalam penelitian ini karena data yang dikumpulkan berupa teks tertulis. 

Dengan pendekatan ini peneliti berusaha mendeskripsikan dan mengungkapkan 

apa adanya tentang tujuan dari penelitian ini. 

 

 



43 
 

B. Sumber Data Penelitian 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari 

mana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian disebut responden karena 

peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan data. 

Responden adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan 

peneliti, baik pertanyaan secara tertulis ataupun pertanyaan secara lisan. 

Responden dalam penelitian juga disebut sebagai informan,yaitu orang memberi 

informasi secara lengkap tentang subjek penelitian. Sumber data selanjutnya 

adalah dokumen dan catatan yang berhubungan dengan subjek penelitian.  

1. Informan  

Informan adalah tokoh masyarakat atau orang yang dapat memberi 

informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipercaya serta legkap. Informan ini 

dipilih dari orang-orang yang betul-betul dapat dipercaya dan mengetahui obyek 

yang diteliti. Informan ini adalah Pamong Desa, Lurah/Kepala Desa, 

Koordinator Desa Wisata Desa Piton, dan tokoh-tokoh masyarakat desa Piton. 

Informan yang paling utama adalah penurus dari desa wisata di desa Piton. 

2. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, legger, agenda, dan sebagainya (Arikunto 1998: 236). 

Data yang dibutuhkan melalui metode dokumentasi, yaitu buku, jurnal, 

artikel yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi untuk mendapatkan 

daftar nama dan jumlah penduduk yang ada di desa Piton. Selain itu, 
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dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa foto-foto. 

Penelitian dilakukan dengan cara mencari sumber informasi yang ada kaitannya 

dengan penelitian berupa dokumentasi foto. Teknik foto atau pemotretan 

dilakukan untuk mendapatkan dokumentasi yang berkenaan dengan objek 

penelitian.  

Selain itu dokumentasi tersebut dapat dijadikan sebagai sumber informasi 

lainnya sebagai pendukung penelitian. Hasil dokumentasi ini selanjutnya dapat 

digunakan untuk data sekunder yang melengkapi dan mendukung data primer 

hasil dari pengamatan. 

Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data peneliti 

mengklasifikasikannya menjadi 3 , yaitu : 

1. Person  

Sumber data person adalah sumber data yang berupa orang. Sumber data ini 

yang bias memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau 

jawaban tertulis melalui angket. 

2. Place 

Sumber data place adalah sumber data berupa tempat. Sumber data ini yang 

menyajikan tampilan berupa keadaan diam atau bergerak. Keadaan diam 

misalnya raungan, kelengkapan alat, wujud benda, dan lain-lain. Keadaan 

bergerak misalnya aktivitas, kinerja, laju kendaraan, ritme nyanyian, gerak tari, 

sajian sinetron, kegiatan belajar-mengajar, dan lain sebagainya. Keduanya 

merupakan objek untuk penggunaan metode observasi. 
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3. Paper 

Sumber data paper adalah sumber data berupa symbol. Sumber data ini yang 

menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-simbol lain. 

Dengan pengertiannya ini maka “paper” bukan terbatas hanya pada kertas 

sebagaimana terjemahan dari kata “paper” dalam bahasa inggris, tetapi dapat 

berwujud batu, kayu, tulang, daun lontar, dan sebagainya, yang cocok untuk 

penggunaan metode dokumentasi. 

(Arikunto, 2002: 107) 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data ini mempunyai dua langkah, yaitu: pengumpulan 

data dengan observasi dan teknik wawancara. 

1. Observasi  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi partisipasi, 

artinya peneliti mengamati secara langsung desa wisata Desa Piton serta ikut 

aktif didalam kegiatan tersebut.  

Observasi awal dilakukan guna memperoleh informasi mengenai kondisi 

Desa Piton Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan, meliputi letak dan kondisi 

geografis, kependudukan, mata pencaharian, tingkat pendidikan, kehidupan 

ekonomi, kehidupan keagamaan, dan kegiatan lainnya yang ada dalam 

masyarakat tersebut. 
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Observasi yang dilakukan dengan cara mengamati budaya lokal Desa 

Piton yang menjadi desa wisata di Kabupaten Pacitan. Peneliti melakukan 

observasi ke dalam rumah yang dijadikan tempat tinggal (live in) oleh para 

wistawan. Selain itu juga mengobservasi budaya lokal secara keseluruhan yang 

selam ini ada dalam desa wisata Desa Piton. 

2. Wawancara 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

terarah yang berarti pedoman wawancara sudah disusun secara terinci 

sebelumnya. Namun, pada tahap awal penelitian digunakan teknik wawancara 

yang tidak terarah, yakni wawancara yang sifatnya bebas, santai, informan 

diberikan kebebasan untuk memberikan  keterangan yang ditanyakan dan 

mengeluarkan pendapatnya.  Diharapkan dalam wawancara tersebut akan 

didapat keterangan secara umum yang merupakan keterangan yang tidak 

terduga dan keterangan yang tidak diketahui jika menggunakan wawancara 

terarah. 

Teknik wawancara ditujukan kepada informan yang akan memberikan 

informasi sebanyak-banyak tentang penelitian ini. Wawancara dalam penelitian 

ini bertujuan untuk memperoleh keterangan lebih rinci dan mendalam 

mengenai perubahan budaya lokal yang terjadi di Desa Piton Kecamatan 

Punung Kabupaten Pacitan. 

Wawancara ini ditujukan kepada pengurus desa wisata dan pengurus Desa 

Piton. Wawancara pertama kali dilakukan kepada kepala Desa Piton. Kedua 

adalah kepada ketua pengurus desa wisata Desa Piton dan ketiga kepada 
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seluruh lapisan masyarakat Desa Piton itu sendiri. Wawancara kepada para 

wisatawan untuk melihat hasil dari desa wisata Desa Piton. 

Wawancara yang dilakukan tidak hanya dalam satu kali pertemuan, tetapi 

terus berkelanjutan sesuai dengan data yang diperlukan dan yang dibutuhkan 

dalam penelitian kali ini, dengan menggunakan alat pengumpul data sebagai 

berikut: 

a. Pedoman wawancara. 

b. Alat tulis. 

c. Catatan-catatan. 

d. Kamera dan alat rekam (Moleong, 2004:151-152). 

 

D. Validitas Data 

Validitas data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik triangulasi 

data sebagai teknik pemeriksaan data. Teknik triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data 

itu.  

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

pemeriksaan dengan memanfaatkan penggunaan sumber lain untuk 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

dipilih melalui waktu dan alat yang berbeda yaitu dengan cara: 

1. membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. membandingkan apa yang dikatakan oleh orang umum tentang desa Piton 

terhadap apa yang dikatakan secara pribadi. 
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3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dari dokumen yang diambil. 

Dengan menggunakan teknik triangulasi, digunakan untuk menggunakan 

dan menemukan informan baru untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh 

adalah yang terpercaya. Disamping itu teknik juga dapat memberikan kesesuain 

antara data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dengan demikian 

hasil dari penelitian ini, benar-benar data adalah akurat, solid, valid, dan 

terpercaya. 

 

E. Analisis Data 

Analisis data kualitatif menurut Bodgan dan Biklen (dalam Moleong 2004: 

248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yang dipalajari, dan memutuskan apa yang dapat dilaporkan kepada orang 

lain. 

Dalam penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, 

menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. 

Peneliti melakukan proses pengumpulan data dan sekaligus menyeleksi data yang 

diperoleh, selanjutnya menyederhanakan data dengan cara mengurangi atau 

membuang yang tidak perlu. Proses analisis data dimulai dari mengumpulkan data 

yang meliputi mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Niels 

dan Huberman dalam Rohidi 1992: 16-19). 
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F. Metode Penyajian Hasil Analisis Data  

Langkah selanjutnya setelah penelitian adalah menyajikan data hasil analisis 

data. Menurut  Moleong (2004) metode penyajian data ada dua macam, yaitu 

formal dan informal. Penyajian data dalam penelitian ini menggunakan penyajian 

data informal. Penyajian data secara informal adalah perumusan dengan kata-kata 

biasa walaupun dengn terminologi yang teknis sifatnya. 

 

G. Penarikan Simpulan  

Menarik kesimpulan penelitian selalu harus mendasarkan diri atas dasar 

semua data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Penarikan kesimpulan 

dalam penelitian ini didasarkan atas data, bukan atas angan-angan atau keinginan 

peneliti. 

 

H. Indikator Keberhasilan Penelitian 

Indikator keberhasilan penelitian ini dapat dilihat dari hasil peran 

masyarakat desa yang selalu mempertahankan budaya desa Piton kecamatan 

Punung Kabupaten Pacitan dalam bentuk desa wisata. Keberhasilan selanjutnya 

adalah dapat melihat bentuk budaya yang ada di desa Piton dan juga bentuk desa 

Piton yang selalu menunjukkan budaya yang asli nan indah. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Bentuk Desa Wista Desa Piton Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan, Jawa 

Timur 

Desa Piton berada di Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan Propinsi 

Jawa Timur.  Desa Piton berbatasan dengan Desa Wareng dan Desa Kendal di 

sebelah utara. Desa Sooka di sebelah timur. Berbatasan dengan Desa Bomo – 

wisata Goa Gong di sebelah selatan, dan berbatasan dengan Desa Sekar 

(Kecamatan Donorojo). 

Berdasarkan dari data monografi desa pada tahun 2008, diperoleh data 

bahwa Desa Piton mempunyai 10 dusun dan setiap dusun dikepalai oleh 

kepala dusun. Untuk wilayah setiap dusun dapat dilihat pada tabel 4.1. Desa 

ini mempunyai 26 rukun tetangga (RT) dan 12 rukun warga (RW) 

Tabel 4.1.  

Wilayah dusun Desa Piton 

No. Dusun Kepala Dusun 2008 RT RW Keterangan 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Krajan Wetan 
Krajan Kulon 
Crabak 
Bulu 
Mrican 
Banjarjo 
Salam 
Petung 
Nglegok 
Sengon 

Painen 
Sugeng Suprapto 
Suratman 
Djoko Wahyudi 
Sumarto 
Supeno 
Kateno  
Sardjono 
Sukarto 
Kateno 

4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 dusun 
26  RT 
12 RW 
 
 
 
 
 

Sumber monografi desa tahun 2008 
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Dari setiap dusun tersebut membentuk Demang yang menjabat atau 

disebut pengurus desa yang dikepalai oleh kepala desa. Wilayah desa Piton 

merupakan daaerah pegunungan. Kondisi sosial ekonomi sebagian besar 

adalah sebagai petani. Untuk saat ini, terdapat beberapa PNS (Pegawai Negeri 

Sipil) di kalangan pengurus desa. Pedagang yang ada hanya sekitar 30%.  

Pertaniannya meliputi ketela, padi, kacang tanah, kedelai, dan jagung. 

Area perkebunan terdapat pisang, melinjo, kelapa, dan mangga. Area 

perhutanan terdapat pohon jati, pohon sengon laut, dan tanam gamelina. 

Perekonomian masyarakat Desa Piton sangat tergantung dari pertanian. Akan 

tetapi setelah Desa Piton menjadi desa wisata sebagian tergantung dari para 

wisatawan. 

Potensi desa Piton bermacam-macam. Potensi ini dapat dilihat pada 

tabel 4.3. yang bermacam-macam. Bentuk desa wisata di Desa Piton adalah 

bentuk panorama alam dan budaya yang dihidangkan dalam wisata. 

Tabel 4.2.  

Potensi Alam Desa Piton 

No. Dusun Usaha Potensi Alam 
1 
 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Krajan Wetan 
 
Krajan Kulon 
Crabak 
Bulu 
Mrican 
Banjarjo 
Salam 
Petung 
Nglegok 
Sengon 

Kasur, sale goreng, keripik 
 
Kios mapan, krecek 
Krecek, sale goreng 
 
Rambak 
Sale goreng, keripik 
Krecek, ketela 
 
Tempe 
Watu lintang 

Gunung pakung, kali 
luweng 
home stay 
telaga dasar 
goa sriti 
keindahan perbukitan 
keindahan perbukitan 
pertanian 
budi daya kapas 
peternak lele 
telaga sawah wetan 

Sumber monografi desa tahun 2008 
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Desa wisata Desa Piton ini dikelola oleh pengurus desa wisata, baik 

dari panorama alam, panorama rumah yang tradisional, dan kebudayaan yang 

melekat pada penduduk masyarakat Desa Piton. Pengurus desa wisata Desa 

Piton dapat dilihat pada tabel 4.3.  

Tabel 4.3 

Pengurus Desa Wisata Desa Piton 

No Nama Alamat Status/jabatan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Ponimin 

Endang Sunarti 

Miskoen 

Suyati 

Suprihatin 

Warsitin 

Dami Astuti 

Suyanto 

Sutrisno 

RT 01/II 

RT 01/II Karjan Wetan 

RT 01/I 

RT 01/I Karjan Wetan 

RT 01/II 

RT 01/II 

RT 01/I Krajan Wetan 

RT 01/I 

- 

Ketua Desa Wisata 

Anggota/pengurus 

Anggota/pengurus 

Anggota/pengurus 

Anggota/pengurus 

Anggota/pengurus 

Anggota/pengurus 

Anggota/pengurus 

Anggota/pengurus 

Sumber monografi desa tahun 2008 

Dari table 4.3 dapat kita ketahui bahwa pengurus wisat Desa Piton ada 

sembilan orang yang terdiri dari ketua dan pengurus yang mempunyai tugas 

masing-masing dan tersebar dalam beberapa rt dan rw. Didalam 

pelaksanaanya, para pengurus tersebut saling membantu dalm melaksanakan 

tugas-tugasnya.   

2. Perkembangan Desa Wisata Desa Piton 

Era wisata merupakan dambaan para turis untuk berkunjung ke desa 

wisata terutama desa wisata Desa Piton. Desa ini terkenal dengan budaya 

yang masih kental ke-jawa-an (asli) dan para turis dapat tinggal bersama 
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penduduk (live in) untuk merasakan kehidupan sehari-hari orang 

desa/pegunungan.  

Dari desa wisata Piton, para turis pun dapat menuju tempat wisata lain 

yaitu;  

1. Goa Gong,  

Goa ini menyuguhkan panorama stalagmit dan stalagtit yang indah seperti 

Gong pada gamelan. 

2. Goa Kalak,  

Goa ini menyuguhkan bentuk keindahan air yang mengalir didalam gua 

tersebut. 

3. Pantai Klayar, dan  

Pantai yang terdekat dengan Desa Piton. Pantainya sangat indah dengan 

kebersihan pantainya. 

4. Pantai Teleng Ria.  

Pantai sejenis dengan pantai Klayar 

Festival seni yang ada di desa ini adalah : 

1. Karawitan,  

Karawitan adalah sebuah bentuk festival seni dengan menyodorkan 

gamelan dan sejenisnya. 

2. Jathilan,  

Jathilan adalah bentuk pameran sejenis tari-tarian yang khas dari desa 

Piton sendiri. 
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3. Solawatan. 

Sholawatan adalah bentuk puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW dan 

dilakukan secara berkelompok dengan cara menyanyi atau sejenisnya. 

Desa wisata adalah sebuah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa 

karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan desa 

wisata Piton, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif 

masih asli (budaya lokal). Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti 

makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah 

kawasan desa wisata Piton. Di luar faktor-faktor tersebut, alam dan 

lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor 

terpenting dari sebuah kawasan tujuan wisata. 

Pada tanggal 29 Maret 2004, terdapat sosialisasi penataan lingkungan 

hidup dan lingkungan sehat serta desa wisata. Desa Piton pada akhirnya 

memutuskan untuk menjadikan desanya jadi desa wisata. Dusun Krajan 

Wetan mendirikan kurang lebih 16 rumah yang dipersiapkan untuk 

peristirahatan sejenak (home stay) yang terpusat di dusun Karjan Wetan. Dari 

sinilah salah satu wisata yang paling ditonjolkan (wawancara, 2008, lampiran 

4).  

Perkembangan Desa Piton sebagai desa wisata telah membawa 

bebrgai perubahan yang ada pada Desa Piton, hal ini dibuktikan setelah 

adanya jalur transportasi menuju desa wisata. Usaha warga desa Piton mulai 

meningkat sehingga menjadikan perekonomian desa meningkat. Dari 
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pertanian juga terdapat paguyuban kelompok tani sehingga mempermudah 

komunikasi daaaari dinas Pertanian ke para petani.  

Desa Piton merupakan desa yang dilewati jalur wisata ke Goa Gong. 

Arah desa ini sejauh ± 3 Km ke jurusan Goa Gong, melalui desa Kendal – 

Desa Sooka. Bentuk dari Pendopo Balai Desa adalah tehnik joglo yang masih 

asli. Dan rumah penduduk desa Piton mayoritas adalah tehnik joglo dengan 

ciri khas klasik asli. Salah satu tempat wisata yang ada di Desa Piton adalah 

Kali Luweng. Kali Luweng ini adalah tempat pemandian dengan fasilitas air 

hangat. Mata air yang masih menyimpan berbagai khasiat dan manfaat 

utamanya bagi kesehatan dan kebugaran tubuh. Pamandian ini menyediakan 

tempat berendam dan tiga buah kolam renang dengan ukuran berbeda 

sehingga baik wisatawan dari yang masih balita sampai dewasa bisa berenang 

di kolam renang yang telah tersedia. Fasilitas yang tersedia adalah ruangan 

informasi, kios atau warung makan dan penyewaan celana dan baju renang 

dan penginapan. 

Selain pemandian air hangat, terdapat alam panorama yang indah dan 

tersedia hanya di puncak Gunung Payung. Dan menurut kepala desa, Desa 

Piton merupakan tempat penginapan bagi para wisatawan yang ingin 

menikmati alam di bumi Pacitan. Sehingga Desa Piton merupakan desa 

wisata yang dapat memberi kenyamanan bagi para pengunjungnya.  

3. Budaya Desa Piton 

Kebudayaan di desa Piton masih mempunyai ciri khas kebudayaan 

pedesaaan, yaitu masyarakat pedesaaan. Masyarakat pedesaan adalah 
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masyarakat yang terbentuk oleh suatu sistem adat istiadat tertentu yang 

bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu identitas bersama. Hasil dari 

masyarakat pedesaan inilah membentuk budaya lokal. 

Budaya lokal adalah suatu tradisi yang berada dalam wilayah itu 

sendiri yang terdiri dari corak dan tradisi manusia, adat istiadatnya dan 

karakter dari penduduk dari wilayah tersebut (Joyomartono 1991). Salah satu 

peninggalan budaya desa Piton adalah Pendopo Balai Desa. Bentuk dari 

Pendopo Balai Desa adalah teknik joglo yang masih asli. Rumah penduduk 

desa Piton mayoritas adalah teknik joglo dengan ciri khas klasik asli. 

Bentuk budaya desa Piton sebelum dijadikan desa wisata adalah 

bentuk keasliannya yang meliputi tata krama, lingkungan pedesaan, susunan 

pedesaan, pertanian, kesenian dan masyarakat sosialnya. Dalam bentuk sosial 

masyarakat terdapat kumpulan pengajian setiap minggunya dan biasanya 

bergilir atau dari rumah ke rumah. 

Bentuk budaya desa Piton setelah menjadi desa wisata adalah 

menonjolkan simbol atau slogan BERIMAN yaitu: 

1. BER artinya bersih, 

Kebersihan desa sangat penting karena hal itu tolok ukur desa wisata. 

Kebersihan ini harus digalakkan untuk menarik wisatawan domestik atau 

mancanegara. 

2. I artinya Indah,  

Tempat wisata jika tidak indah maka tidak akan dikunjungi oleh para 

wisatawan. Jadi desa wisata Desa Piton selalu mengedapankan 
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keindahannya, misalnya keindahan alam yang pegunungan dan pantai yang 

sangat indah sekali 

3. MAN artinya aman dan nyaman.  

Bentuk desa wisata menyajikan rumah tinggal (live in) yang bisa digunakan 

untuk istirahat dan bisa berkumpul dengan masyarakat. 

Slogan tersebut mulai dimiliki setiap warga desa sehingga menjadikan 

karakter warga desa Piton itu sendiri. Perwujudan dari slogan tersebut adalah 

dengan adanya rutinitas kebersihan tiap bulan sekali yang diselenggarakan 

oleh RT setempat. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah memperindah desa 

Piton sebagai desa wisata. Selain itu, perlindungan dan kegiatan keamanan 

seperti pos ronda tetap berjalan untuk mencapai aman lahir batin dan nyaman 

dalam mengarungi kehidupan ini (wawancara, 2008, lampiran 4). 

Perubahan sosial budaya yang terjadi di desa Piton adalah sarana dan 

prasana saja. Sarana meliputi pemanfaatan masjid yang mulai diramaikan 

masyarakat. Jalan atau akses masuk ke desa Piton mulai dipebaiki. Sedangkan 

prasarana adalah listrik yang masuk desa pada awal tahun 2003. Listrik ini 

dimanfaatkan oleh warga untuk mendengarkan radio, menonton TV atau yang 

lainnya. Perubahan tersebut cukup wajar dan tidak mengubah budaya lokal 

desa Piton (wawancara, 2008, lampiran 4). 

4. Peran Masyarakat Desa Piton Dalam Mempertahankan Budaya Lokal 

Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, yakni lembaga yang 

dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra 

pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga 
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kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Salah satu fungsi lembaga 

kemasyarakatan adalah sebagai penampungan dan penyaluran aspirasi 

masyarakat dalam pembangunan. Hubungan kerja antara lembaga 

kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif 

dan koordinatif. Hal ini adalah salah satu peran masyarakat.  

Upaya perangkat desa dalam mempertahankan budaya lokal adalah 

dengan menganut ajaran: 

1. Ing Ngarso Sung tulodho,  

    Ing Ngarso Sung tulodho artinya segala bentuk contoh yang baik harus    

dimiliki     oleh setiap warga, sehingga budaya lokal yang dipunyai tidak 

punah. Hal ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara budaya lokal 

dengan budaya yang datang dari luar oleh para turis domestik atau 

mancanegara (wawancara, 2008, lampiran 4). 

2. Ing Madyo Mangun Karso,  

 Ing Madyo Mangun Karso artinya mempertahankan dan memperbaiki   

kehidupan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. 

3. Tut Wuri Handayani.  

Tut Wuri Handayani adalah mengedapankan sikap mandiri, mau belajar 

dan selalu menjadikan yang lebih baik. Hal ini sudah terbukti bahwa sikap 

dan budaya masyarakat tetap bertahan dalam keberssamaan dan persatuan. 

Peran masyarakat telah terbukti dengan adanya program prangkat desa 

yang selalu membawa kemajuan. Disamping masyarakat mendapatkan 

kehormatan sebagai tuan rumah desa wisata, masyarakat juga sangat 
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diuntungkan dalam hal perekonomian melalui program live in. Program ini 

memberikan semangat yang membawa kemajuan untuk dipertahankan. 

Masyarakat bisa menunjukkan potensi desa Piton dan budaya lokal sendiri 

tanpa melalui pengurus desa. Sehingga masyarakat sangat antusias dalam hal 

mempertahankan budaya lokal. 

 

B. Pembahasan  

Desa Piton mempunyai letak geografis bergunung kapur namun gunung 

tersebut merupakan pegunungan hijau dan banyak ditumbuhi pohon akasia. 

Masyarakat desa Piton sebagian besar petani sehingga perekonomian 

tergantung dari hasil tani. Dengan keadaan alam Desa Piton yang merupakan 

daerah pegunungan, memunculkan potensi alam untuk desa wisata antara lain 

gunung kapur yang tinggi untuk wisata naik gunung atau hiking.  

Seiring perkembangan jaman, Desa Piton mengalami banyak perubahan. 

Salah satu diantaranya adalah munculnya Desa Piton sebagai desa wisata, 

seperti yang diungkapkan oleh Nuryanti (1993: 2-3), bahwa Desa wisata adalah 

suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang 

disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan 

tata cara dan tradisi yang berlaku . 

Perkembangan Desa Piton sebagai desa wisata berdampak pula pada 

perubahan budaya yang ada di Desa Piton. Hal sesuai dengan Ihromi 

(1999:32). Yang mengemukakan bahwa kebudayaan sebagai produk 

masyarakat tidaklah bersifat statis, tetapi akan selalu berubah. Tanpa adanya 
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gangguan yang disebabkan oleh masuknya unsur budaya asing sekalipun suatu 

kebudayaan dalam masyarakat tertentu pasti akan berubah dengan berlalunya 

waktu. kebudayaan bersifat adaptif, karena kebudayaan itu melengkapi 

manusia dengan cara-cara penyesuaian diri pada kebutuhan-kebutuhan 

fisiologis dari badan mereka sendiri dan penyesuaian pada lingkungan yang 

bersifat fisik-geografis, maupun pada lingkungan sosialnya. 

Dengan adanya perubahan Desa Piton sebagai sebuah desa wisata, 

menunjukkan adanya perubahan yang terjadi dalam masyarakat Desa Piton. 

Perubahan tersebut menunjukkan adanya perubahan dalam tatanan kehidupan 

masyarakat dalam berbagai bidang.  

Perkembangan Desa piton sebagai desa wisata didukung dan dilakukan 

oleh seluruh anggota masyarakat Desa Piton. Adanya dukungan dari warga 

masyarakat Desa Piton dalam pengembangan Desa Piton sebagai desa wisata 

sesuai dengan Liliweri (2004), yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan 

peran masyarakat pedesaaan dalam pengembangan desa wisata maka setiap 

kebudayaan selalu mempunyai norma-morma tertentu yang membenarkan 

peran seorang berdasarkan umur, pekerjaan, asas sopan santun, dan gender 

(Liliweri, 2004). 

Suasana alam pedesaan Desa Piton, menjadi daya tarik tersendiri bagi 

para wisatawan. Hal ini sesuai dengan Ihromi (1986: 32), bahwa dengan 

Kebudayaan sebagai produk masyarakat tidaklah bersifat statis, tetapi akan 

selalu berubah. Tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh masuknya unsur 
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budaya asing sekalipun suatu kebudayaan dalam masyarakat tertentu pasti akan 

berubah dengan berlalunya waktu.  

Wisata Desa Piton hanya menyediakan kamar untuk fasilitas live in. 

Pusat dari desa wisata terdapat pada dusun Krajan Wetan. Sehingga pengurus 

desa wisata sebagian besar dari dusun Krajan Wetan. Peran masyarakat Desa 

Piton terhadap desa wisata diwujudkan dengan pelestarian alam yang indah, 

bersih dan aman. Hal ini disimbolkan dengan kata BERIMAN (Bersih, Indah, 

Aman dan Nyaman).  Hal ini sesuai dengan Tahun 2008 adalah tahun wisata 

Indonesia sehingga desa wisata Desa Piton sudah berperan dalam melestarikan 

budaya lokal dengan memberikan rumah inap (home stay) dan hiburan yang 

berupa karawitan.  

Peran Desa Piton sebagai desa wisata sangat diperlukan. Hal ini karena 

Desa Piton ini merupakan desa yang dilewati jalur wisata ke Goa Gong. Arah 

desa ini sejauh ± 3 Km ke jurusan Goa Gong, melalui desa Kendal – Desa 

Sooka. Bentuk dari Pendopo Balai Desa adalah teknik joglo yang masih asli. 

Dan rumah penduduk desa Piton mayoritas adalah teknik joglo dengan ciri 

khas klasik asli. Penduduk desa sebagian besar adalah petani. Sesuai dengan 

sifat-sifat masyarakat desa yang dikemukakan oleh Sajogyo (1983), yaitu;  

1. rakyat yang menetap,  

2. mempunyai batas desa,  

3. mempunyai pamong desa dan lurah sebagai pucuk pimpinan,  

4. memperlihatkan kegiatan-kegiatan masyarakat sebagai kesatuan desa. 
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Dengan adanya usaha pelestarian budaya lokal yang dilkukan secara  

bersama-sama oleh penduduk Desa Piton, memperlihatkan akan masih 

kentalnya suasana pedesaan.  

Kebudayaan di Desa Piton masih mempunyai ciri khas kebudayaan 

pedesaan, yaitu masyarakat pedesaan. Hal ini sesuai dengan Koentjaraningrat 

(1990:146), bahwa masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang terbentuk 

oleh suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terekam oleh 

suatu identitas bersama. 

Dengan adanya desa wisata, masyarakat terbantu dengan meningkatnya 

perekonomian masyarakat. Sarana dan prasarana dari masyarakat sendiri telah 

memiliki lingkungan bersih, kamar tidur yang layak, dan fasilitas MCK. 

Adanya Desa Piton sebagai Desa wisata,  menyebabkan munculnya berbagai 

macam perubahan dalam kehidupan masyarakat Desa Piton seperti yang 

diungkapkan oleh  Joyomartono (1991:36), bahwa kebudayaan cenderung 

dinamis mengikuti perubahan yang terjadi di lingkunganya, di mana dinamika 

perubahan unsur-unsur kebudayaan antara unsur yang satu dengan unsur yang 

lain tidak selalu sama. 

Bentuk budaya lokal yang dimiliki desa Piton tidak berubah secara 

signifikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya budaya lokal sebelum dan 

sesudah Desa Piton menjadi desa wisata. Budaya lokal Desa Piton berasal dari 

tradisi Jawa nenek moyang yang sampai sekarang masih seperti keasliannya. 

Perubahan sosial budaya tidak berubah secara signifikan karena terdapat 
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kumpulan pengajian dan bentuk semacamnya. Kegiatan tersebut dilakukan 

secara rutin dan kegiatan itu masih tetap bertahan sampai sekarang. 

Upaya perangkat desa termasuk pengurus desa wisata Desa Piton adalah 

dengan mendorong dan selalu menampilkan pada hari besar. Termasuk 

peringatan hari Desa Piton (hasil wawancara, lampiran 1). Untuk 

mempertahankan budaya lokal yang ada di Desa Piton, perangkat desa 

memberikan program Ing Ngarso Sung tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, 

dan Tut Wuri Handayani. Program ini memberikan karakter dari seluruh warga 

Desa Piton itu sendiri. Sehingga budaya lokal masyarakat Desa Piton dapat 

dilestarikan dan dijaga keaslianya samapai sekarang seperti yang disampaikan 

oleh  Liliweri (2004), yaitu untuk meningkatkan peran masyarakat pedesaaan 

dalam pengembangan desa wisata maka setiap kebudayaan selalu mempunyai 

norma-morma tertentu yang membenarkan peran seorang berdasarkan umur, 

pekerjaan, asas sopan santun, dan gender. 

 

 

 



64 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa : 

1. Bentuk desa wisata yang ada di Desa Piton berupa live in dan home stay. 

Pusat dari desa wisata terdapat pada dusun Krajan Wetan. 

2. Peran perangkat desa dalam mempertahankan budaya lokal adalah dengan 

menganut ajaran Ing Ngarso Sung tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, dan 

Tut Wuri Handayani. Ing Ngarso Sung tulodho artinya segala bentuk contoh 

yang baik harus dimiliki oleh setiap warga, sehingga budaya lokal yang 

dipunyai tidak punah. Ing Madyo Mangun Karso artinya mempertahankan 

dan memperbaiki kehidupan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

yang lebih baik. Sedangkan Tut Wuri Handayani adalah mengedapankan 

sikap mandiri, mau belajar dan selalu menjadikan yang lebih baik. Hal ini 

sudah terbukti bahwa sikap dan budaya masyarakat tetap bertahan dalam 

keberssamaan dan persatuan 

3. Bentuk budaya lokal yang dimiliki Desa Piton tidak berubah secara 

signifikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya budaya lokal sebelum dan 

sesudah desa Piton menjadi desa wisata. Budaya lokal Desa Piton berasal dari 

tradisi Jawa nenek moyang yang sampai sekarang masih seperti keasliannya. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan peneliti, maka dapat 

dikemukakan beberapa saran sebagai berikut; 

1. Perlu diadakan pelatihan untuk membuat sistem Desa Wisata yang berskala 

nasional dan internasional supaya masyarakat dapat terbantu perekonimannya. 

2. Perlu ditata secara rapi fasilitas desa wisata sehingga dapat menarik perhatian 

para turis domestik maupun internasional. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Dalam rangka menyelesaikan studi sarjana Sosiologi Antropologi di 

Universitas Negeri Semarang (Unnes), maka mahasiswa diwajibkan untuk 

melakukan penelitian. Hasil dari penelitian ini nantinya akan dilaporkan dan 

dipertanggungjawabkan di depan penguji sehingga akhirnya akan menghasilkan 

laporan yang sah. Laporan yang sah ini disebut skripsi.  

Penelitian yang akan penulis kaji berjudul “PERANAN DESA PITON 

KECAMATAN PUNUNG KABUPATEN PACITAN SEBAGAI DESA WISATA 

DALAM MEMPERTAHANKAN BUDAYA LOKAL”, dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perubahan budaya lokal yang terdapat di Desa Piton 

Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan 

2. Untuk mengetahui bentuk Desa Wisata yang terdapat di Desa Piton Kecamatan 

Punung Kabupaten Pacitan. 

3. Untuk mengetahui peranan desa wisata dalam mempertahankan budaya lokal 

di Desa Piton Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan. 

 

Untuk itu, penulis memohon kerjasama kepada segenap anggota masyarakat 

dalam memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya serta lengkap. Untuk 

mempermudah bapak/ibu, telah disiapkan beberapa pertanyaan. Apabila bapak/ibu 

keberatan untuk dicantumkan identitasnya maka penulis akan bersedia merahasiakannya.  

Atas kerjasama bapak/ibu dalam memberikan informasi yang sejelas-

jelasnya penulis ucapkan terima kasih.  

 



   

 

 

Semoga informasi bapak/ibu dapat bermanfaat bagi masyarakat desa Piton 

maupun sekitarnya dan bahkan semoga bermanfaat nusa dan bangsa Indonesia. 

 

Hormat penulis, 

 

 

Anggris Yudo A. 

NIM. 3501402043 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

 

A. Identitas Informan 

Nama :  ........................................................  

Alamat  :  ........................................................  

Status/jabatan  :  ........................................................  

 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Bagaiamana kondisi geografis desa Piton sebagai desa wisata? 

2. Bagaiamana kondisi sosial-ekonomi masyarakat desa Piton? 

3. Apa saja potensi alam yang dijadikan desa wisata di desa Piton? 

4. Bagaiamana kondisi pertanian desa piton? 

5. Sejak kapan desa Piton dijadikan desa wisata? 

6. Bagaimana bentuk desa wisata yang telah tercipta di desa Piton? 

7. Bagaimana peran masyarakat dalam membangun desa Piton 

sebagai desa wisata? 

8. Wisata seperti apa yang perlu ditonjolkan kepada wisatawan di 

desa Piton? 

9. Bagaimana kemajuan yang dialami desa Piton sebagai desa 

wisata? 

10. Bagaimana pendapat saudara terhadap desa Piton yang menjadi 

desa wisata? 



   

 

11. Bagaimana bentuk budaya masyarakat desa Piton sebelum 

menjadi desa wisata? 

12. Bagaimana bentuk budaya masyarakat desa Piton setelah 

menjadi desa wisata? 

13. Bagaimana perubahan sosial budaya masyarakat desa Piton 

setelah menjadi desa wisata? 

14. Bagaimana upaya perangkat desa dalam memberdayakan budaya 

lokal desa Piton sebagai desa wisata? 

15. Bagaimana peran masyarakat desa dalam mempertahankan 

budaya lokal desa Piton sebagai desa wisata? 

16. Bagaimana peran saudara sebagai masyarakat desa dalam 

mempertahankan budaya lokal desa Piton sebagai desa wisata? 

Semoga Bermanfaat  



   

 

Daftar Informan 

PENGURUS DESA WISATA DESA PITON 

Tahun 2006 -2011 

 

 

No Nama Alamat Status/jabatan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Ponimin 

Endang Sunarti 

Miskoen 

Suyati 

Suprihatin 

Warsitin 

Dami Astuti 

Suyanto 

Sutrisno 

RT 01/II 

RT 01/II Karjan Wetan 

RT 01/I 

RT 01/I Karjan Wetan 

RT 01/II 

RT 01/II 

RT 01/I Krajan Wetan 

RT 01/I 

- 

Ketua Desa Wisata 

Anggota/pengurus 

Anggota/pengurus 

Anggota/pengurus 

Anggota/pengurus 

Anggota/pengurus 

Anggota/pengurus 

Anggota/pengurus 

Anggota/pengurus 

 

 

 



   

 

Lampiran 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bentuk rumah Balai Desa  
Desa Piton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Bentuk rumah tradisional masyarakat Desa Piton 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3  Salah satu rumah yang dipakai untuk fasilitas penginapan di  Desa  
Wisata Piton 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Salah satu wisata pantai yang berada di Desa Piton 
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