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SARI 

Andriana, Putri. 2019. Perilaku Masyarakat Dalam Menunjang Program Sapta Pesona 

Di Desa Wisata Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Skripsi. Jurusan 
Geografi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Apik Budi 

Santoso, M.Si,156 halaman.  

Kata Kunci : Perilaku, Program Sapta Pesona, Desa Wisata 

Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah memiliki beragam destinasi 

wisata. Salah satunya adalah desa wisata. Salah satu desa wisata di kota Semarang adalah 
Desa Wisata Nongkosawit. Keberadaan Desa Wisata Nongkosawit sebagai destinasi wisata 

belum banyak diketahui wisatawan. Sebagai desatinasi wisata penerapan program Sapta 

Pesona dirasa penting sebagai wujud menjadi tuan rumah yang baik. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui atraksi wisata di Desa Wisata Nongkosawit, dan menganalisis 
perilaku masyarakat dalam menunjang program Sapta Pesona di Desa Wisata Nongkosawit.  

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sampel 

dalam penelitian adalah masyarakat yang terkait pelaksanaan paket wisata atau kegiatan 
kepariwisataan di Desa Wisata Nongkosawit yang meliputi Pemerintah Desa (Lurah), 

Pokdarwis Kandang Gunung, kelompok kesenian, pelaku industri rumah tangga/kerajinan, 

pengelola peternakan dan petani yang berjumlah 47 orang. Teknik sampling yang 

digunakan adalah total sampling. Alat dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan kuesioner, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data 

menggunakan analisis deskriptif, dan statistik deskriptif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa atraksi wisata dari tiga indikator syarat 
destinasi wisata di Desa Wisata Nongkosawit telah terpenuhi, dari unsur something to see 

berupa pemandangan persawahan, atraksi budaya kesenian Kuda Lumping, dan Kuntulan, 

dari unsur something to do berupa wisata edukasi pertanian tradisional, belajar nabuh 
gamelan, dan outbond dolanan bocah tempo dulu, dan dari unsur something to buy berupa 

kerajinan jenitri dan aneka makanan dari singkong. Atraksi wisata dari tiga indikator jenis 

atraksi wisata telah terpenuhi, dari daya tarik keadaan alam berupa Curug Mah Tukung, 

dan peternakan sapi, kambing, ayam, dari daya tarik buatan manusia berupa Omah Pang, 
dan dari daya tarik budaya berupa tradisi Kirab Pusaka Kyai Bende, kesenian wayang 

angkrek, makanan khas nasi tedun dan minuman khas wedang rojo. Atraksi yang telah 

ada tersebut dilengkapi dengan adanya transportasi, akomodasi, fasilitas pelayanan 

dan infrastruktur untuk mendukung kegiatan kepariwisataan di Desa Wisata 

Nongkosawit. Perilaku masyarakat dalam menunjang program Sapta Pesona yang 

dihitung menggunakan statistik deskriptif termasuk kriteria baik dengan skor 110,5(80,1%). 

Unsur aman skornya 107,5(77,9%) termasuk kriteria baik, unsur tertib skornya 
115,3(83,6%) termasuk kriteria sangat baik, unsur bersih skornya 109,6(79,4%)  termasuk 

kriteria baik, unsur sejuk skornya 115,5(83,7%) termasuk kriteria sangat baik, unsur indah 

skornya 115,7(83,8%) termasuk kriteria sangat baik, unsur ramah skornya 126,5(91,7%) 
termasuk kriteria sangat baik, dan unsur kenangan skornya 83,3(60,4%) termasuk kriteria 

cukup.  

Saran dari penelitian ini adalah pengelola perlu membuat rata persebaran atraksi 

wisata di setiap dusun sehingga masyarakat dari setiap dusun dapat berkontribusi dalam 
pelaksanaan paket wisata/kegiatan kepariwisataan di Desa Wisata Nongkosawit dan 

pengelola perlu meningkatkan unsur kenangan dengan lebih banyak melibatkan 

masyarakat dalam pembuatan produk khas desa wisata.  
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ABSTRACT 

Andriana, Putri. 2019. Community Behavior on Supporting The Sapta Pesona Program in 

The Nongkosawit Tourism Village of Gunungpati Sub-district Semarang City. Final Project. 

Departement of Geography. Faculty of Social Science. Semarang State University. Advisor 
Drs. Apik Budi Santoso, M.Si, 156 pages. 

Keywords : Behavior, Sapta Pesona Program, Tourism Village 
Semarang City as the Capital of Central Java Province has a variety of tourist 

destinations. One of them is a tourism village. One of the tourism villages in Semarang

City is the Nongkosawit Tourism Village. The existence of the Nongkosawit Tourism 

Village as a tourist destination is not yet well known to tourists. As a tourist desatination 
applying Sapta Pesona program is considered important as a form of being a good host. 

The aims of this research is to know tourist attractions in the Nongkosawit Tourism Village, 

and analyze community behavior on supporting the Sapta Pesona program in the 
Nongkosawit Tourism Village.  

This research is a descriptive study with quantitative approach. The sample in this 

research is the community related with tour packages or tourism activities in the 
Nongkosawit Tourism Village that includes the Village Government (Village Head), 

Pokdarwis Kandang Gunung, arts groups, household/craft industries, breeders and farmers 

which amounts to 47 people. The sampling technique used total sampling. Data collection 

tools and techniques was used questionnaires, observation, interviews and documentation. 
Data analysis techniques used descriptive analysis, and descriptive statistics. 

The results showed that the tourist attractions of three indicators of tourist 

destination requirements in Nongkosawit Tourism Village have been fulfilled, from the 

element of something to see in the form of rice fields scene, the cultural attractions of Kuda 

Lumping, and Kuntulan, from the element of something to do in the form of education 

traditional agricultural tours, gamelan music learning, and outbound ancient games kid, and 

from the element of something to buy in the form of craft jenitri and various foods from 

cassava. Tourist attractions of three indicators of types tourist attractions have been fulfilled,

from natural conditions in the form of Curug Mah Tukung, and animal husbandry of 

cow,goat,chicken , man-made attractions in the form of Omah Pang, and cultural attractions 

in the form of Kirab Pusaka Kyai Bende traditions, angkrek wayang art, typical food of rice 

tedun and typical drink of wedang rojo. The existing attractions are complemented by 

transportation, accommodation, service facilities and infrastructure to support tourism 

activities in the Nongkosawit Tourism Village. Community behavior on supporting the 

Sapta Pesona program is calculated using descriptive statistics including good criteria with 

a score of 110,5(80,1%). The safe element scores 107,5(77,9%) including good criteria, the 

orderly element scores 115,3(83,6%) including very good criteria, the clean element scores 

109,6(79,4%) including good criteria, the cool element scores 115,5(83,7%) including very 

good criteria, the beautiful element scores 115,7(83,8%) including very good criteria, the 

friendly element scores 126,5(91,7%) including very good criteria, and the memorable 

element scores 83,3(60,4%) including sufficient criteria. 

The suggestion from this research is that managers need to make the distribution 

of tourism attractions in each hamlet is made evenly distributed so that people from each 

hamlet can contribute to the implementation of tour packages/tourism activities in the 

Nongkosawit Tourism Village, and managers need to increase the element of memories by 

involving more people in making typical products of tourism villages. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah  

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman karena 

kondisi fisik geografis (Sriyanto,2018:182). Kondisi fisik geografis Indonesia 

sebagai negara tropis dan negara kepulauan menjadikan Indonesia memiliki 

berbagai keunikan alam dan keanekaragaman budaya yang dapat menarik 

wisatawan untuk berkunjung. 

Satu dekade terakhir, terjadi perubahan tren perjalanan wisatawan yang 

ditandai dengan motivasi dan pola perjalanan wisata baru. Perubahan yang 

dimaksud adalah terkait dengan perubahan kecenderungan dari motivasi dan 

pola perjalanan wisata yaitu dari wisata massal (mass tourism) ke arah wisata 

alternatif (alternative tourism). Bentuk – bentuk kegiatan wisata alternatif perlu 

menjadi perhatian penting dalam pengembangan daya tarik wisata di Indonesia, 

khususnya terkait keragaman budaya dan keunikan alam. Sejalan dengan 

pemikiran tersebut, maka pengembangan wisata pedesaan (village tourism) atau 

desa wisata (tourism village) sebagai aset pariwisata menjadi alternatif yang 

dipandang sangat strategis untuk menjawab sejumlah agenda dalam 

pembangunan kepariwisataan (Disporapar, 2014:1-3). 

Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi 

kekayaan alam dan budaya yang melimpah sehingga menjadikannya banyak 

memiliki beragam  destinasi wisata seperti wisata alam, wisata warisan budaya, 
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wisata religi, wisata belanja dan wisata kuliner (pariwisata.semarangkota.go.id). 

Karena beragamnya  destinasi wisata ini, menyebabkan Kota Semarang sebagai 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang memiliki jumlah kunjungan wisatawan 

tertinggi pada tahun 2017, yaitu sebesar 4.297.866 wisatawan yang terdiri dari 

4.198.584 wisatawan nusantara, dan 99.282 wisatawan mancanegara (Data 

Disporapar Tahun 2017). Selain itu, juga mulai berkembang wisata alternatif di 

Kota Semarang salah satunya dengan dibentuknya desa wisata pada tahun 2012.  

Menurut Damanik dkk (2014:03) desa wisata dapat diartikan desa secara 

sengaja dibangun atau secara alami memiliki kemampuan untuk menarik 

kunjungan wisatawan karena ketersediaan potensi atraksi alam dan budayanya. 

Melalui pengembangan desa wisata, masyarakat di pedesaan, khususnya 

pedesaan yang memiliki potensi daya tarik berupa alam maupun budaya, diberi 

wawasan mengenai kepariwisataan, diberi kemampuan untuk mengambil 

manfaat dari keberadaan potensi dan daya tarik desanya (Soekarya,2011:3). 

Salah satu desa yang telah ditetapkan menjadi desa wisata oleh Pemerintah Kota 

Semarang adalah Desa Wisata Nongkosawit yang berlokasi di Kelurahan 

Nongkosawit Kecamatan Gunugpati Kota Semarang.  

Desa Wisata Nongkosawit masih terdengar asing bagi masyarakat Kota 

Semarang ataupun wisatawan. Hal ini dikarenakan desa wisata ini masih kalah 

populer dari Desa Wisata Kandri yang sudah diketahui oleh banyak orang. 

Kebanyakan wisatawan yang ingin mengunjungi desa wisata yang berada di 

Kota Semarang hanya mengetahui mengenai Desa Wisata Kandri. Padahal, 

penetapan Desa Wisata Kandri dengan Desa Wisata Nongkosawit dilakukan 
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secara bersamaan pada tahun 2012 lalu.  Penetapan Desa Wisata Nongkosawit 

sebagai desa wisata Kota Semarang sesuai dengan Surat Keputusan Walikota 

Semarang Nomor 556/407 pada tanggal 21 Desember 2012 tentang  Penetapan  

Kelurahan  Kandri  dan Nongkosawit  Kecamatan  Gunungpati dan  Kelurahan  

Wonolopo  Kecamatan Mijen  sebagai  Desa  Wisata  Kota Semarang. Dalam 

surat keputusan tersebut, Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati ditetapkan 

sebagai desa wisata berbasis daya tarik alam dan berbasis daya tarik budaya. 

Sedangkan, Kelurahan Nongkosawit Kecamatan Gunungpati dan Kelurahan 

Wonolopo Kecamatan Mijen ditetapkan sebagai desa wisata berbasis budaya 

dan berbasis daya tarik kerajinan.  

Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Semarang jika Desa Wisata 

Nongkosawit adalah desa wisata berbasis budaya dan berbasis daya tarik 

kerajinan, maka di desa wisata ini mempunyai atraksi wisata budaya seperti 

Kirab Pusaka Kyai Bende, Kesenian Kuda Lumping dan Kesenian Wayang 

Angkrek. Kemudian untuk atraksi berbasis daya tarik kerajinan terdapat 

kerajinan jenitri (rudraksa). Selain atraksi budaya dan kerajinan, di Desa Wisata 

Nongkosawit juga memiliki atraksi wisata lain seperti wisata edukasi pertanian 

tradisional, wisata alam, kuliner khas dan outbond. Dari atraksi wisata yang ada 

di Desa Wisata Nongkosawit ini kemudian dibuat paket wisata bagi pengunjung 

yang ingin berwisata. Kemudian, di Desa Wisata Nongkosawit juga terdapat 

kelembagaan di masyarakat yang terkait pariwisata yaitu Kelompok Sadar 

Wisata (Pokdarwis) yang bernama Kandang Gunung. Meskipun sudah 

ditetapkan sebagai desa wisata Kota Semarang, namun perkembangan Desa 
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Wisata Nongkosawit masih terbilang lambat serta belum banyak diketahui oleh 

wisatawan akan atraksi wisatanya. Berbeda halnya dengan Desa Wisata Kandri 

yang sudah lebih maju serta sudah banyak diketahui oleh para wisatawan akan 

atraksi wisatanya.  

Untuk memaksimalkan pembangunan kepariwistaan Desa Wisata 

Nongkosawit diperlukan adanya dukungan dari berbagai pihak. Hal ini sesuai 

dengan Pedoman Kelompok Sadar Wisata (2012: 01) bahwa kegiatan  

pembangunan kepariwisataan,  sebagaimana halnya pembangunan  di sektor  

lainnya, pada  hakekatnya melibatkan peran dari seluruh pemangku kepentingan  

yang ada dan  terkait.  Pemangku  kepentingan  yang  dimaksud meliputi  tiga  

pihak  yaitu: Pemerintah,  Swasta  dan Masyarakat, dengan  peran dan fungsinya 

masing-masing. 

Peran masyarakat sebagai tuan rumah(host) diharapkan dapat 

menciptakan sebuаh kenyаmаnаn berkunjung pаdа wisаtаwаn sehinggа аkаn

menimbulkаn kesаn yаng bаik untuk setiаp wisаtаwаn yаng berkunjung ke Desa

Wisata Nongkosawit. Menurut Rahmawati dkk (2017:195) mengungkapkan jika 

pаdа desа wisаtа penerаpаn konsep Sаdаr Wisаtа dаn Sаptа Pesonа menjаdi

hаl penting dаlаm dаsаr pengembаngаnnyа kаrenа dаpаt mendorong kesаdаrаn

mаsyаrаkаt untuk menjаdi tuаn rumаh yаng bаik. Konsep Sadar Wisata menurut

Pedoman Kelompok Sadar Wisata (2012:5)  memiliki dua poin pokok yaitu : 

pertama, sadar wisata masyarakat sebagai tuan rumah yang baik dan yang kedua 

masyarakat sebagai wisatawan. Masyarakat sebagai tuan rumah dapat dilihat 

dari penerapan Sapta Pesona.   
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Sapta Pesona merupakan tujuh unsur pesona yang  harus  diwujudkan  

bagi terciptanya  lingkungan  yang kondusif dan  ideal bagi berkembangnya  

kegiatan kepariwisataan  di  suatu tempat yang  mendorong tumbuhnya minat  

wisatawan  untuk berkunjung. Ketujuh unsur sapta pesona tersebut yaitu : aman, 

tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan (Pedoman Kelompok Sadar 

Wisata,2012:5). Sapta Pesona juga merupakan bagian dari program Pemerintah 

Indonesia sebagai bentuk upaya untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke 

suatu daerah destinasi wisata. Menurut Farida dkk (2017:54) terwujudnya 

ketujuh unsur Sapta Pesona di  dalam  pengembangan  kepariwisataan  di daerah   

diharapkan  akan  mampu:  1. meningkatnya  minat  kunjungan  wisatawan  ke 

destinasi;  2.  tumbuhnya  iklim  usaha kepariwisataan  yang  prospektif;  3. 

meningkatnya  lapangan  pekerjaan  dan  peluang pendapatan, serta dampak 

ekonomi multi ganda pariwisata bagi masyarakat. 

Masyarakat Desa Wisata Nongkosawit dapat menciptakan lingkungan 

yang ideal untuk berkembangnya kegiatan kepariwisataan melalui perilaku 

dalam menunjang program Sapta Pesona. Perilaku masyarakat dalam menunjang 

program Sapta Pesona contohnya seperti bagaimana perilaku masyarakat dalam 

menciptakan keamanan dan ketertiban di desa wisata supaya wisatawan merasa 

tenang ketika berkunjung, perilaku masyarakat yang selalu menjaga kebersihan 

lingkungan sekitar desa wisata dengan tidak membuang sampah secara 

sembarangan yang dapat mengotori desa wisata, perilaku masyarakat dalam 

menciptakan kesejukan dan keindahan desa wisata dengan menanam pohon dan 

tanaman hias disekitar rumah, perilaku keramah-tamahan masyarakat dalam 
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menyambut wisatawan dan berinteraksi dengan wisatawan, dan perilaku 

masyarakat yang mengangkat budaya lokal sehingga dapat meninggalkan 

kenangan yang berkesan bagi wisatawan yang berkunjung.  

Penerapan Sapta Pesona melalui perilaku masyarakat yang menunjang 

program ini secara keseluruhan sesuai unsur-unsur Sapta Pesona sangat 

diperlukan dalam sebuah daerah destinasi wisata, dalam hal ini adalah Sapta 

Pesona di Desa Wisata Nongkosawit supaya kedepannya dapat diketahui unsur-

unsur dari Sapta Pesona apa yang kurang maksimal dan perlu dievalusi atau 

diperbaiki.  

Desa Wisata Nongkosawit merupakan desa wisata yang terus mengalami 

perkembangan. Meskipun perkembangannnya terbilang lambat dan belum 

maksimal, namun desa wisata ini memiliki atraksi wisata yang menarik. Atraksi 

wisata yang menarik di Desa Wisata Nongkosawit belum banyak diketahui oleh 

wisatawan dan dalam mengembangkan desa wisata haruslah diimbangi dengan 

perilaku masyarakat dalam menunjang program Sapta Pesona untuk dapat 

menciptakan lingkungan yang ideal bagi berkembangnya kegiatan 

kepariwisataan sehingga dapat menjadi desa wisata yang unggul dan dapat 

menarik minat wisatawan yang lebih banyak untuk berkunjung.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian di Desa Wisata Nongkosawit dengan judul “Perilaku

Masyarakat Dalam Menunjang Program Sapta Pesona Di Desa Wisata 

Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang”.  
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2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, 

terdapat dua permasalahan mengenai belum banyaknya wisatawan yang 

mengetahui atraksi wisata yang tersedia di Desa Wisata Nongkosawit serta 

perilaku masyarakat dalam menunjang program Sapta Pesona dirasa penting 

untuk diteliti karena dapat menjadi bahan evaluasi di Desa Wisata Nongkosawit 

kedepannya, sehingga rumusan masalah penelitiannya adalah :  

a. Bagaimana atraksi wisata di Desa Wisata Nongkosawit Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang ? 

b. Bagaimana perilaku masyarakat dalam menunjang program Sapta Pesona di 

Desa Wisata Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang ? 

3. Tujuan Penelitian  

Penelitian yang dilakukan penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah 

dirumuskan penulis. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, 

penelitian yang disusun oleh penulis memiliki tujuan sebagai berikut :  

a. Untuk mengetahui atraksi wisata di Desa Wisata Nongkosawit Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang. 

b. Untuk menganalisis perilaku masyarakat dalam menunjang program Sapta 

Pesona di Desa Wisata Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang. 
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4. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat yang 

bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis :  

a. Manfaat Teoritis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah atau memberikan 

wawasan keilmuan dan pengetahuan geografi  khususnya geografi yang 

membahas mengenai pariwisata tentang perilaku masyarakat dalam 

menunjang program Sapta Pesona di desa wisata.  

2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi berbagai 

penelitian ilmiah selanjutnya yang terkait dengan topik atau judul 

penelitian ini. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Pemerintah, sebagai masukan agar selalu memperhatikan Desa 

Wisata Nongkosawit dengan baik sehingga lebih bermanfaat untuk 

masyarakat sekitar dan dapat menjadi referensi wisata yang ada di Kota 

Semarang.  

2) Bagi Masyarakat, sebagai motivasi dan masukan untuk terus 

mendukung program pemerintah dalam pengembangan Desa Wisata 

Nongkosawit serta senantiasa berperilaku yang baik dalam menunjang 

program Sapta Pesona. 

3) Bagi Peneliti, dapat mengetahui kondisi Desa Wisata Nongkosawit 

secara lebih mendalam sehingga kedepannya diharapkan dapat 

berkontribusi dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit.  
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5. Batasan Istilah 

a. Perilaku  

Perilaku berarti tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan. 

Perilaku merupakan tindakan atau perbuatan suatu organisme yang dapat 

diamati dan dipelajari (Hardati,2015: 58).  

Perilaku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perilaku manusia 

khususnya masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kegiatan 

kepariwisataan Desa Wisata Nongkosawit dalam kehidupan sehari-hari yang 

menunjang program Sapta Pesona. Contoh perilaku masyarakat dalam 

menunjang program Sapta Pesona misalnya seperti kegiatan kerja bakti 

supaya lingkungan menjadi bersih, kegiatan penanaman pohon supaya udara 

menjadi lebih sejuk sekaligus memperindah pemandangan desa wisata, dan 

menanam berbagai tanaman hias disekitar rumah untuk memperindah 

pemandangan di desa wisata.  

b. Masyarakat 

Masyarakat adalah sebagai kesatuan yang tetap dari orang-orang yang 

hidup di daerah tertentu dan bekerja sama dalam kelompok-kelompok 

berdasarkan kebudayaan yang sama untuk mencapai kepentingan yang sama 

(Hendropuspito dalam Handoyo, 2015:01).  

Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat 

yang tinggal di Desa Wisata Nongkosawit yang terkait dalam pelaksanaan 

paket wisata atau kegiatan kepariwisataan di desa wisata seperti Pemerintah 

desa, Pokdarwis Kandang Gunung, kelompok kesenian, pelaku industri 
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rumah tangga/kerajinan, pengelola peternakan, dan petani yang berada pada 

usia produktif/dewasa yaitu rentang usia 15-64 tahun dimana masyarakat 

tersebut  perilakunya dianggap dominan/menentukan dalam kegiatan 

kepariwisataan di Desa Wisata Nongkosawit. Masyarakat yang terkait 

kegiatan kepariwisataan Desa Wisata Nongkosawit merupakan masyarakat 

yang terlibat dalam pengelolaan paket wisata. 

c. Program Sapta Pesona  

Jones (1984) dalam Cakrawijaya (2014:139) mengungkapkan pengertian 

program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan. Sapta  Pesona 

menurut  Disparbud  (2004) dalam Hamzah (2016:119),  yaitu suatu  kondisi  

yang  diwujudkan  dalam rangka  menarik  minat  wisatawan berkunjung ke 

suatu daerah atau wilayah tertentu  di  Negara  Indonesia  meliputi unsur-

unsur  diantaranya  aman,  tertib, bersih,  sejuk,  indah,  ramah,  dan kenangan.  

Program Sapta Pesona yang dimaksud adalah program Pemerintah 

Indonesia yang terdapat dalam UU RI Nomer 10 Tahun 2009 pasal 28. 

Program Sapta Pesona tercermin dalam perilaku masyarakat yang terkait 

pelaksanaan paket wisata/kegiatan kepariwisatan di Desa Wisata 

Nongkosawit untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya 

kegiatan Kepariwisataan. Contoh Program Sapta Pesona dalam perilaku 

masyarakat adalah tidak  mengganggu  kenyamanan wisatawan yang 

berkunjung sehingga wisatawan merasa aman, memelihara lingkungan 

dengan  mentaati peraturan yang berlaku untuk menciptakan ketertiban, 

membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan  untuk 
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menjaga kebersihan, melakukan penghijauan dengan menanam pohon supaya 

udara menjadi lebih sejuk, menjaga daya tarik wisata serta vegetasi dan 

tanaman hias sebagai elemen estetika supaya memperindah pemandangan 

desa wisata, bersikap akrab dan terbuka terhadap wisatawan yang berkunjung 

untuk menciptakan kesan ramah, serta mengangkat budaya lokal sehingga 

dapat meninggalkan kenangan bagi setiap wisatawan yang berkunjung. 

d. Desa Wisata 

Desa  wisata  adalah  suatu  bentuk  intergrasi  antara  atraksi, 

akomodasi  dan  fasilitas  pendukung  yang  disajikan  dalam  bentuk suatu 

struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi 

yang berlaku serta berbagai kelengkapan termasuknya tumbuhnya fasilitas 

yang lazim disebut homestay  (Disporapar,2014:6).  

Desa wisata dalam penelitian ini adalah Desa Wisata Nongkosawit 

yang lokasi administrasinya di Kelurahan Nongkosawit Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang. Desa Wisata Nongkosawit berdasarkan SK  

Walikota Semarang Nomor 556/407 sebagai desa wisata berbasis budaya dan 

berbasis daya tarik kerajinan. Atraksi berbasis budaya yang terdapat di desa 

wisata ini seperti Kirab Pusaka Kyai Bende, Kesenian Kuda Lumping dan 

Kesenian Wayang Angkrek, dan atraksi berbasis daya tarik kerajinan seperti 

kerajinan jenitri (rudraksa). Selain atraksi budaya dan kerajian, juga terdapat 

atraksi wisata edukasi pertanian tradisional, wisata alam, kuliner khas dan 

outbond. Dari atraksi wisata yang ada di Desa Wisata Nongkosawit ini 

kemudian dibuat paket wisata bagi pengunjung yang ingin berwisata.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

1. Deskripsi Teoretis 

a. Perilaku  

1) Definisi Perilaku  

Menurut Atmadja (2003) dalam Hardati dkk (2015:51) perilaku 

manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas, baik yang dapat diamati 

langsung maupun yang tidak dapat diamati pihak luar. Kemudian, Skiner 

(1938) dalam Notoatmodjo (2003:114) merumuskan bahwa perilaku 

merupakan respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan 

dari luar). Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus 

terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespons, maka 

teori Skiner ini disebut teori “S-O-R” atau Stimulus-Organisme-Respons.  

Jadi dari definisi para ahli penulis mencoba menyimpulkan 

perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan organisme 

yang terjadi karena adanya respon terhadap stimulus (rangsangan dari luar) 

baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh 

pihak luar. Perilaku manusia dapat diartikan sebagai kegiatan yang 

dilakukan manusia karena adanya respon terhadap stimulus.  

2) Bentuk Perilaku  

Menurut Hardati dkk (2015:51) dilihat dari bentuk respon stimulus, 

perilaku dapat dibedakan menjadi dua yaitu perilaku tertutup dan terbuka.  
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a) Perilaku tertutup adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam 

bentuk terselubung atau tertutup. Respon terhadap stimulus ini masih 

terbatas pada perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran dan sikap 

yang belum dapat diamati secara jelas oleh orang lain.  

b) Perilaku terbuka adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam 

bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap stimulus ini 

sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktek.  

3) Faktor-faktor Perilaku  

Menurut Notoadmodjo (2010) dalam Wulandari (2018:13) bahwa 

perilaku merupakan bentuk respon dari stimulus (rangsangan dari luar). 

Hal ini berarti meskipun bentuk stimulusnya sama namun bentuk respon 

yang terjadi akan berbeda dari setiap orang. Faktor-faktor yang 

membedakan respon terhadap stimulus disebut determinan perilaku. 

Determinan perilaku dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 

a) Faktor internal yaitu karakteristik orang yang bersangkutan yang 

bersifat given atau bawaan. Misalnya: tingkat kecerdasan, 

pengetahuan, motivasi, tingkat emosional, jenis kelamin, dll.  

b) Faktor eksternal yaitu lingkungan baik lingkungan fisik, ekonomi, 

politik, kebudayaan dll. Faktor lingkungan ini sering menjadi faktor 

yang dominan yang mewarnai perilaku seseorang.  

4) Proses Terjadinya Perilaku 

Perilaku terjadi karena adanya proses-proses tertentu yang dilalui 

oleh organisme sehingga dapat membentuk suatu perilaku itu sendiri. 
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Organisme yang dimaksud dalam hal ini adalah manusia. Rogers (1974) 

dalam Notoatmodjo (2003:121) menjelaskan bahwa suatu perilaku terjadi 

dengan proses yang berurutan. Proses-proses terjadinya perilaku yaitu 

sebagai berikut :  

a) Awareness (kesadaran), yakni orang tersebut menyadari dalam arti 

mengetahui stimulus (objek) terlebih dahulu 

b) Interest, yakni orang mulai tertarik kepada stimulus 

c) Evaluation (menimbang-nimbang baik dan tidaknya stimulus tersebut 

bagi dirinya). Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi 

d) Trial, orang telah mulai mencoba parilaku baru 

e) Adoption, subjek telah berperilaku sesuai dengan pengetahuan, 

kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus.  

b. Masyarakat  

Menurut Firmansyah dalam Pedoman Kelompok Sadar Wisata 

(2012:1) pembangunan  kepariwisataan  memerlukan dukungan  dan  

keterlibatan  seluruh  pemangku kepentingan  di  bidang  pariwisata. 

Masyarakat adalah salah  satu unsur  penting pemangku kepentingan untuk 

bersama-sama  dengan Pemerintah  dan  kalangan usaha/swasta bersinergi  

melaksanakan  dan  mendukung pembangunan kepariwisataan.  Oleh  karena  

itu pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan posisi, potensi dan 

peran masyarakat baik sebagai subjek atau pelaku  maupun  penerima  

manfaat pengembangan,  karena dukungan  masyarakat  turut  menentukan  

keberhasilan  jangka panjang pengembangan kepariwisataan. 
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Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab syaraka yang 

berarti “ikut serta, berpartisipasi”. Secara khusus Kontjaraningrat 

mendefinisikan masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi 

menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang 

terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat,2000:143-146). 

Raplh Linton (dalam Handoyo dkk,2015:2) memberi batasan 

masyarakat sebagai setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama 

dalam waktu yang cukup lama, sehingga mereka dapat mengorganisasi diri 

dan sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan sosial dengan batas-batas 

yang jelas. Unsur penting dari definisi ini adalah kelompok manusia, bekerja 

sama dalam waktu lama, dan hidup dalam wilayah dengan batas-batas yang 

jelas.  

Kemudian Kusumohamidjojo (2000) dalam Handoyo dkk (2015:3) 

memahami masyarakat sebagai kelompok manusia yang hidup relatif sebagai 

kebersamaan berdasarkan suatu tatanan kebudayaan tertentu. Definisi ini 

memuat unsur pokok, yaitu kelompok manusia, hidup dalam kebersamaan, 

berdasarkan kebudayaan tertentu.  

Jadi berdasarkan definisi para ahli, penulis mencoba menyimpulkan 

bahwa masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang berinteraksi 

menurut suatu sistem adat istiadat tertentu, yang saling bekerja sama dan yang 

terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Pejelasan dari definisi ini berarti 

masyarakat merupakan  kelompok manusia atau sekumpulan orang yang 

jumlahnya lebih dari satu yang berada pada suatu wilayah tertentu yang 
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berinteraksi atau berhubungan berdasarkan suatu sistem adat istiadat tertentu 

karena terikat oleh suatu rasa identitas bersama dan saling bekerja sama untuk 

mencapai tujuan bersama.  

Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan 

masyarakat  Desa Wisata Nongkosawit yang terkait kegiatan kepariwisataan 

seperti Pemerintah desa, Pokdarwis Kandang Gunung, kelompok kesenian, 

pelaku industri rumah tangga/kerajinan, pengelola peternakan dan petani. 

c. Pariwisata dan Kepariwisataan  

1) Geografi pariwisata  

Menurut Santoso (2011:8) pariwisata merupakan sektor yang 

unik dan berdimensi jamak. Unik karena di dalam mengadakan 

perjalanan orang mencari kesenangan yang sifatnya sangat subyektif dan 

tidak punya ukuran baku. Akibatnya apa yang ditawarkan dalam 

pariwisata sangat variatif adanya, baik dilihat dari jenis, harga, maupun 

kualitas. Berdimensi jamak karena pariwisata menjadi kajian berbagai 

bidang ilmu. Kemudian Cooper (1993) dalam Santoso (2011:8) 

mengemukakan bahwa pariwisata berkembang dalam sejumlah ilmu 

diantaranya ekonomi, geografi, sosiologi, antropologi, psikologi, hukum 

dan politik, pertanian, ekologi, dan pendidikan.  

Geografi mempelajari aneka macam gejala di muka bumi dari 

sudut pandang kelingkungan, kewilayahan atau keruangan. Karena itu 

lingkup kajian geografi pariwisata atau kajian geografi tentang 

kepariwisataan menyangkut tinjauan dari salah satu sudut pandang 
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tersebut atau kombinasinya, sekalipun tinjauan keruangan merupakan 

kajian pokok utamanya. Geografi yang menggunakan pendekatan 

analisis keruangan dapat menjelaskan lokasi sebaran (distribusi) karena 

antara lokasi dan sebaran dapat memberi informasi kondisi keruangan 

(Santoso:2011:4). 

Pariwisata menjadi salah satu bidang kajian geografi seperti yang 

diungkapkan Robinson (dalam Santoso:2011:9) dimana geografi 

berhubungan dengan lingkungan, baik alam maupun manusia. Ilmu 

geografi selalu berhubungan dengan lokasi suatu fenomena, hubungan 

antar fenomena, dan distribusi keruangan. Pariwisata erat kaitannya 

dengan pemanfaatan ruang, lokasi-lokasi daerah tujuan wisata, lokasi 

dimana wisatawan bergerak dari satu daerah ke daerah lain. Dengan 

demikian geografi mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

menyediakan ruang sebagai daerah tujuan wisata yang sesuai dengan 

permintaan wisatawan dan memberikan kepuasan pada wisatawan yang 

berbeda karakternya.  

Jadi berdasarkan definisi para ahli, geografi pariwisata adalah 

bagian dari cabang ilmu geografi yang mengkaji mengenai pariwisata 

seperti bagaimana pemanfaatan ruang, lokasi-lokasi daerah tujuan wisata, 

lokasi dimana wisatawan bergerak dari satu daerah ke daerah lain. Kajian 

geografi pariwisatan ini dapat dijelaskan dari sudut pandang 

kelingkungan, kewilayahan atau keruangan. 
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2) Definisi Pariwisata dan Kepariwisataan  

Istilah pariwisata diperkenalkan pertama kali di Indonesia pada 

saat Musyawarah Nasional Yayasan Tourisme Indonesia ke-II atas usul 

dari Presiden Pertama Ir. Soekarno dan akhirnya pada 1961 istilah 

pariwisata dipakai resmi menggantikan istilah tourisme. Istilah 

pariwisata belum dipahami banyak orang nemun oleh para ahli bahasa 

dan pariwisata Indonesia bahwa kata pariwisata berasal dari dua suku 

kata yaitu pari dan wisata. Pari berarti banyak atau berulangkali dan 

berkeliling sedangkan wisata berarti perjalanan dengan tujuan rekreasi 

(Muljadi dan Andi Warman,2014:8). Menurut Suwena (2010:12) dalam 

Topowijono (2018:458) pariwisata adalah suatu perjalanan yang 

dilakukan berulang kali dari suatu tempat ke tempat lain.  

Kemudian menurut Pedoman Kelompok Sadar Wisata (2012:10) 

pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan  didukung  

berbagai  fasilitas  serta  layanan  yang disediakan  oleh  masyarakat,  

pengusaha,  Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Jadi dari beberapa 

definisi tetang pariwisata, peneliti mencoba membuat kesimpulan jika 

pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata seperti perjalanan 

dengan tujuan rekreasi dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan 

yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan 

Pemerintah Daerah.  

Sementara itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 

tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa kepariwisataan adalah 
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keseluruhan kegiatan yang terkait  dengan  pariwisata  dan  bersifat  

multidimensi serta  multidisiplin  yang  muncul  sebagai  wujud 

kebutuhan  setiap  orang  dan  negara  serta  interaksi antara  wisatawan  

dan  masyarakat  setempat,  sesama wisatawan,  Pemerintah,  Pemerintah  

Daerah  dan pengusaha.  

Pаdа Undаng-Undаng Kepаriwisаtааn jugа dijelаskаn

mengenаi pengertiаn dаerаh tujuаn wisаtа аtаu destinаsi pаriwisаtа

yаitu sebаgаi kаwаsаn geogrаfis yаng berаdа dаlаm sаtu аtаu lebih  

wilаyаh аdministrаtif yаng di dаlаmnyа terdаpаt dаyа tаrik wisаtа,

fаsilitаs umum, fаsilitаs pаriwisаtа, аksesibilitаs, sertа mаsyаrаkаt yаng

sаling terkаit dаn melengkаpi terwujudnyа kepаriwisаtааn (Rahmawati

dkk,2017:196). 

3) Unsur-unsur Pengadaan(supply) 

Dalam pengembangan kepariwisataan dibutuhkan unsur-unsur 

pengadaan (supply). Unsur pengadaan ini merupakan unsur penyediaan 

dalam hal susuatu yang ditawarkan kepada wisatawan. Menurut  Pearce 

(dalam Santoso,2011:39-40) unsur-unsur pengadaan ini meliputi :  

a) Atraksi  

Atraksi atau daya tarik wisata adalah  segala  sesuatu  yang 

memiliki  keunikan,  keindahan,  dan  nilai  yang  berupa 

keanekaragaman  kekayaan  alam,  budaya,  dan  hasil buatan  

manusia  yang  menjadi  sasaran  atau  tujuan kunjungan wisatawan 

(Pedoman Kelompok Sadar Wisata,2012). Atraksi atau daya tarik 
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dapat menyebabkan wisatawan datang, yang kedatangannya 

dimungkinkan oleh adanya transportasi, akomodasi, dan hal-hal lain 

yang memudahkan berlangsungnya perjalanan wisata. Dengan 

makin banyaknya kedatangan wisatawan, berbagai unsur dapat turut 

berubah macam atau fungsinya. Atraksi atau daya tarik dapat timbul 

dari keadaan alam (keindahan panorama, flora dan fauna, sifat khas 

perairan laut, danau), obyek buatan manusia (museum, katedral, 

masjid kuno, makan kuno, dsb), ataupun unsur-unsur dan pariwisata 

budaya (kesenian, adat istiadat, makanan, dsb).  

b) Transportasi  

Transportasi yaitu bagaimana fasilitas angkutan baik udara, 

laut dan darat yang tersedia dan dapat digunakan oleh wisatawan 

baik internasional maupun didalam negeri (Muljadi dan Andi 

Warman,2014:79). Perkembangan transportasi berpengaruh atas 

arus wisatawan dan juga perkembangan akomodasi. Di samping itu 

perkembangan teknologi transportasi juga berpengaruh atas 

fleksibilitas arah perjalanan, jika angkutan dengan kereta api bersifat 

linier, tidak banyak cabang atau kelokannya, dengan kendaraan 

mobil arah perjalanan dapat menjadi lebih bervariasi. Demikian pula 

dengan angkutan pesawat terbang yang dapat melintasi berbagai 

rintangan alam (dan waktu yang lebih singkat).  
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c) Akomodasi  

Tempat menginap dapat dibedakan antara yang dibangun untuk 

keperluan umum (hotel, motel, tempat pondokan, tempat berkemah 

waktu liburan) dan yang diadakan khusus perorangan untuk 

menampung menginap keluarga, kenalan atau anggota perkumpulan 

tertentu/terbatas. Dalam perkembangannya macam-macam 

akomodasi juga berubah menjadi lebih fleksibel, baik dalam bentuk 

maupun pengelolaannya.  

d) Pengadaan fasilitas pelayanan  

Penyediaan fasilitas dan pelayanan makin berkembang dan 

bervariasi sejalan dengan perkembangan arus wisatawan. 

Perkembangan pertokoan dan jasa pelayanan pada tempat wisata 

dimulai dengan adanya pelayanan jasa kebutuhan sehari-hari 

(penjual makan, warung mium/jajanan) kemudian jasa-jasa 

perdagangan, selanjutnya jasa untuk kenyamanan dan kesenangan 

(toko pakaian, toko perabot rumah tangga), lalu jasa yang 

menyangkut keamanan dan keselamatan (dokter, apotek, polisi, 

pemadam kebakaran), dan pada akhirnya perkembangan lebih lanjut 

meyangkut juga jasa penjualan barang mewah.  

e) Prasarana (infrastruktur)  

Infrastruktur yang memadai diperlukan untuk mendukung 

jasa pelayanan dan fasilitas pendukung. Pembangunan infrastruktur 

secara tidak langsung juga memberi manfaat (dapat digunakan) bagi 
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penduduk setempat disamping mendukung pengembangan 

pariwisata. Hal ini menyangkut tidak saja pembangunan  

infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, jalan kereta api) tetapi 

juga penyediaan saluran air minum, penerangan listrik, dan juga 

saluran pembuangan limbah.  

d. Sapta Pesona  

Menurut Ngare (dalam Hamzah, 2016:119) mendirikan  suatu  tempat  

wisata  harus memperhatikan  hal-hal  yang  penting dalam  dunia  pariwisata. 

Hal penting dalam dunia pariwisata salah satunya adala Sapta Pesona.  

1) Awal mula Sapta Pesona  

Istilah Sapta Pesona (Tujuh Pesona) pertama kali disebutkan 

dalam Tujuh Strategi Kebijaksanaan Pariwisata di Pelita V yang 

diterapkan setelah mengikuti pertemuan Pasar Pariwisata Dunia (WTM) 

sebagai tanda dimulainya era promosi pariwisata internasional 

(Topowijono,2018:459). Setelаh mengikuti pertemuаn tersebut,

pemerintаh mengeluаrkаn 7 kebijаkаn strаtegi pokok pаriwisаtа yаng

sаlаh sаtunyа аdаlаh melаksаnаkаn kаmpаnye wisаtа melаlui Sаptа

Pesonа. Sejаk itu Sаptа Pesonа mulаi umum digunаkаn dаn

dikаmpаnyekаn sebаgаi kondisi yаng hаrus diwujudkаn di setiаp objek

dаn dаyа tаrik wisаtа di Indonesiа (Rahmawati,2017:196).  

2) Definisi Sadar Wisata dan Sapta Pesona  

Menurut Pedoman Kelompok Sadar Wisata (2012:11) Sadar 

Wisata adalah  suatu  kondisi  yang menggambarkan  partisipasi  dan  



23 

dukungan  segenap komponen  masyarakat  dalam  mendorong  

terwujudnya iklim  yang  kondusif  bagi  tumbuh  dan  berkembangnya 

kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah. Kemudian Sapta Pesona 

adalah adalah  jabaran  konsep  Sadar Wisata  yang  terkait  dengan  

dukungan  dan  peran masyarakat  sebagai  tuan  rumah  dalam  upaya  

untuk menciptakan  lingkungan dan  suasana  kondusif  yang mampu  

mendorong  tumbuh  dan  berkembangnya industri  pariwisata,  melalui  

perwujudan  unsur aman,tertib,  bersih,  sejuk,  indah,  ramah  dan  unsur 

kenangan. 

3) Unsur-unsur Sapta Pesona  

Unsur-unsur Sapta Pesona merupakan tujuh pesona yang harus 

diwujudkan dalam sebuah daerah tujuan wisata. Dalam Pedoman 

Kelompok Sadar Wisata (2012:12-16) dijabarkan ketujuh unsur-unsur 

yang terkandung dalam Sapta Pesona serta dijelaskan bagaimana bentuk 

aksi yang perlu diwujudkan dalam sebuah daerah tujuan wisata terkait 

unsur tersebut. Penjabaran unsur-unsur yang terkandung di dalam  Sapta 

Pesona diantaranya sebagai berikut :  

a) Aman  

Aman adalah suatu  kondisi  lingkungan  di  destinasi  

pariwisata  atau daerah  tujuan  wisata  yang  memberikan  rasa  

tenang, bebas dari rasa takut dan kecemasan bagi wisatawan dalam  

melakukan  perjalanan  atau  kunjungan  ke daerah tersebut. Bentuk 

aksi yang perlu diwujudkan terkait unsur aman antara lain :  
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1. Tidak menganggu kenyamanan wisatawan yang sedang 

berkunjung  

2. Menolong dan melindungi wisatawan 

3. Memelihara keamanan lingkungan sekitar  

4. Meminimalkan  resiko  kecelakaan  dalam penggunaan 

fasilitas publik. 

b) Tertib  

Tertib adalah suatu  kondisi  lingkungan  dan  pelayanan  di  

destinasi pariwisata  atau  daerah  tujuan  wisata  yang mencerminkan 

sikap disiplin yang tinggi serta kualitas fisik  dan  layanan  yang  

konsisten  dan  teratur  serta efisien  sehingga  memberikan  rasa  

nyaman  dan kepastian  bagi  wisatawan  dalam  melakukan 

perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut. Bentuk aksi yang 

perlu diwujudkan terkait unsur tertib antara lain :  

1. Memelihara  lingkungan  dengan  mentaati peraturan yang 

berlaku. 

2. Disiplin waktu/tepat waktu. 

3. Serba teratur, rapi dan lancar. 

c) Bersih  

Bersih adalah suatu  kondisi  lingkungan serta  kualitas  

produk dan pelayanan  di  destinasi  pariwisata  atau  daerah  tujuan 

wisata  yang  mencerminkan  keadaan yang  sehat/higienis  sehingga  

memberikan  rasa  nyaman  dan senang  bagi  wisatawan  dalam  
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melakukan  perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut. Bentuk 

aksi yang perlu diwujudkan terkait unsur bersih antara lain : 

1. Tidak membuang sampah/limbah sembarangan. 

2.  Menjaga  kebersihan lingkungan  objek  dan  daya tarik  wisata  

serta  sarana  prasarana pendukungnya. 

3. Menyiapkan  sajian  makanan  dan  minuman  yang higienis. 

4. Menyiapkan  perlengkapan  penyajian  makanan dan minuman 

yang bersih. 

5. Pakaian dan penampilan petugas bersih dan rapi. 

d) Sejuk  

Sejuk adalah suatu  kondisi  lingkungan  di  destinasi  

pariwisata  atau daerah  tujuan  wisata  yang  mencerminkan  keadaan 

yang  sejuk  dan  teduh  yang  akan  memberikan perasaan nyaman 

dan “betah” bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau

kunjungan  ke  daerah tersebut. Bentuk aksi yang perlu diwujudkan 

terkait unsur sejuk antara lain :  

1. Melaksanakan  penghijauan  dengan  menanam pohon. 

2. Memelihara penghijauan di objek dan daya tarik wisata serta 

jalur wisata. 

e) Indah  

Indah adalah suatu  kondisi  lingkungan  di  destinasi  

pariwisata  atau daerah  tujuan  wisata  yang  mencerminkan  keadaan 

yang indah dan menarik yang akan memberikan rasa kagum dan  
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kesan  yang  mendalam  bagi  wisatawan dalam  melakukan  

perjalanan  atau  kunjungan  kedaerah  tersebut,  sehingga  

mewujudkan  potensi kunjungan  ulang  serta  mendorong  promosi  

ke  pasar wisatawan yang lebih luas. Bentuk aksi yang perlu 

diwujudkan terkait unsur indah antara lain : 

1. Menjaga  objek  dan  daya  tarik  wisata  dalam tatanan yang 

estetik, alami dan harmoni. 

2. Menjaga  lingkungan  dan  tempat  tinggal  secara teratur  dan  

serasi  serta  menjaga  karakter kelokalan. 

3. Menjaga keindahan vegetasi, tanaman hias dan peneduh  

sebagai  elemen  estetika  lingkungan yang bersifat alami. 

f) Ramah  

Ramah adalah suatu  kondisi  lingkungan  yang  bersumber  

dari  sikap masyarakat di destinasi pariwisata atau daerah tujuan 

wisata  yang  mencerminkan  suasana  yang  akrab, terbuka  dan  

penerimaan  yang  tinggi  yang  akan memberikan  perasaan  nyaman,  

perasaan diterima dan “betah” (seperti di rumah sendiri) bagi

wisatawan dalam  melakukan  perjalanan  atau  kunjungan  ke daerah 

tersebut. Bentuk aksi yang perlu diwujudkan terkait unsur ramah 

antara lain : 

1. Bersikap  sebagai  tuan  rumah  yang  baik serta selalu siap 

membantu wisatawan. 

2. Memberi informasi tentang adat  istiadat secara sopan. 



27 

3. Menunjukkan  sikap  menghargai  dan  toleransi terhadap 

wisatawan. 

4. Menampilkan senyum yang tulus. 

g) Kenangan  

Kenangan adalah suatu bentuk pengalaman yang berkesan di 

destinasi pariwisata  atau  daerah  tujuan  wisata  yang  akan 

memberikan  rasa  senang  dan  kenangan  indah  yang membekas  

bagi  wisatawan  dalam  melakukan perjalanan atau kunjungan ke 

daerah tersebut. Unsur kenangan merupakan unsur yang terakhir dari 

ketujuh unsur-unsur Sapta Pesona. Bentuk aksi yang perlu 

diwujudkan terkait unsur kenangan antara lain : 

1. Menggali  dan  mengangkat  keunikan  budaya lokal. 

2. Menyajikan  makanan  dan  minuman  khas  lokal yang bersih, 

sehat dan menarik. 

3. Menyediakan cinderamata  yang  menarik,  unik/khas serta 

mudah dibawa.  

e. Desa Wisata  

Yoeti (dаlаm Suwenа. 2010:85) menyаtаkаn sebuаh destinаsi wisata 

аgаr dаpаt menаrik wisаtаwаn pаling tidаk hаrus memenuhi beberаpа syаrаt

yаitu something  to  see (sesuаtu untuk dilihаt), something to do (sesuаtu

untuk dilаkukаn), dаn something to buy (sesuаtu untuk dibeli). Salah satu 

destinasi wisata yang menawarkan something  to  see, something to do, dan 

something to buy adalah desa wisata.  
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1) Definisi Desa Wisata 

Desa wisata adalah suatu wilayah dengan luasan tertentu dan 

memiliki potensi keunikan daya tarik wisata yang khas dengan 

komunitas masyarakatnya yang mampu menciptakan perpaduan 

berbagai daya tarik wisata dan fasilitas pendukungnya untuk menarik 

kunjungan wisatawan (Disporapar,2014:12). Desa wisata menurut Putra 

(2006:6) dalam Tpowijono (2018:458) adalah pengembangan suatu 

wilayah (desa) dengan memanfaatkan unsur-unsur yang ada di 

masyarakat desa sebagai atribut produk wisata yang mampu 

menyediakan dan memenuhi serangkaian kebutuhan wisata. 

Damanik dkk (2014: 26) menjelaskan jika desa wisata dianggap 

sebagai alternatif untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan, dan 

lebih mengutamakan masyarakat sebagai pelaku pariwisata sehingga 

diharapkan masyarakat desa mendapatkan lebih banyak manfaat dari 

kegiatan pariwisata. Daya tarik utama desa sebenarnya terletak pada 

ramuan asli, yaitu gaya hidup dan cara hidup masyarakat. Keasliannya 

dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, fisik, dan sosial daerah pedesaan, 

misalnya budaya, kegiatan pertanian, bentangan alam, jasa, pariwisata 

sejarah dan budaya, serta pengalaman unik yang dihadirkan dari 

keindahan desa.  

2) Tipologi Desa Wisata  

Setiap desa wisata memiliki karakteristik yang berbeda antara 

satu dengan yang lain. Dalam Dinas Kepemudaan Olahraga dan 
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Pariwisata Jawa Tengah (2014:14-19) tipologi desa wisata terbagi 

menjadi 4 jenis yaitu :  

a) Desa wisata berbasis keunikan sumber daya alam sebagai daya tarik 

wisata utama,  

Merupakan wilayah pedesaan dengan keunikan lokasi yang 

berada di daerah pegunungan, lembah, pantai, sungai, danau, dan 

berbagai bentuk bentang alam yang unik lainnya, sehingga desa 

tersebut memiliki potensi keindahan panorama dan lansekap untuk 

menarik kunjungan wisatawan. Contohnya Desa Komodo di Nusa 

Tenggara Timur, Desa Loksado di Kabupaten Hulu, Kalimantan 

Selatan, Desa Sawai di Pulau Seram, Maluku.  

b) Desa wisata berbasis keunikan sumber daya budaya sebagai daya 

tarik wisata utama 

Desa ini merupakan wilayah pedesaan dengan keunikan 

berbagai unsur adat tradisi dan kekhasan kehidupan keseharian 

masyarakat yang melekat sebagai bentuk budaya masyarakat 

pedesaan, baik terkait dengan aktivitas mata pencaharian, religi 

maupun bentuk aktifitas lainnya. Contohnya : Desa Wologai di Nusa 

Tengara Timur, Desa Lingga di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. 

c) Desa wisata berbasis keunikan aktivitas ekonomi kreatif sebagai 

daya tari utama 

Eko wisata ini merupakan wilayah pedesaan yang memiliki 

keunikan aktifitas ekonomi kreatif sebagai daya tarik utama 
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wisatawan berkunjung. Aktifitas tersebut tumbuh dan berkembang 

dari kegiatan industri rumah tangga masyarakat lokal, baik berupa 

membuat kerajinan maupun aktifitas khas desa tersebut. Contohnya : 

Desa Karangbanjar di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa 

Tengah, Desa Tembi di Bantul, Yogyakarta.  

d) Desa wisata berbasis kombinasi (keunikan sumber daya alam, 

sumber daya budaya, dan aktifitas ekonomi kreatif) 

Desa yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara 

satu atau lebih daya tarik wisata yang di miliki seperti alam, budaya, 

dan aktifitas ekonomi kreatif. Contohnya : Desa Wae Rebo di 

Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur yang merupakan desa 

wisata kombinasi sumber daya alam dan sumber daya budaya, Desa 

Pentingsari di Kecamatan Cangkringan, Sleman, Yogyakarta yang 

merupakan desa wisata kombinasi sumber daya alam dan aktifitas 

ekonomi kreatif, Desa Wisata Batu Bulan di Kabupaten Gianyar,Bali 

yang merupakan desa wisata kombinasi sumber daya budaya dan 

aktifitas ekonomi kreatif, Desa Dieng Kulon di Dataran Tinggi 

Dieng, Kabupaten Banjarnegara yang merupakan desa wisata 

kombinasi sumber daya alam, sumber daya budaya dan aktifitas 

ekonomi kreatif. 
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2. Kajian hasil-hasil penelitian yang relevan 

Ariesta Dwi Wulandari dkk (2018) melakukan penelitian dengan judul 

“Perilaku Peduli Lingkungan Masyarakat dalam Pengelolaan Desa Wisata

Kandri Kecamatan Gunungpati”. Penelitian ini merupakan penelitian yang

menggunakan teknik analisis data Deskriptif Persentase, dengan menggunakan 

metode pengambilan sampel Sampling Area dan teknik pengambilan sampel 

menggunakan rumus Slovin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat 

sudah berperan dalam pengelolaan Desa Wisata Kandri serta telah memiliki 

perilaku peduli lingkungan dalam pengelolaan Desa Wisata Kandri. Persamaan 

penelitian Ariesta dengan penelitian penulis adalah mengkaji mengenai perilaku 

masyarakat yang tinggal di desa wisata dan memiliki perpedaan pada pokok 

kajian perilakunya.  

Siska Wahyu Rahmawati dkk (2017) melakukan penelitian dengan judul ”

Penerapan Sapta Pesona Pada Desa Wisata (Analisis Persepsi Wisatawan atas 

Layanan Penyedia Jasa di Kampung Wisata Kungkuk, Desa Punten, Kota Batu)”.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 

campuran(mixed methods). Sampel dalam penelitian ini merupakan wisatawan 

yang berkunjung di Kampung Wisata Kungkung berjumlah 40 responden. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penerаpаn Sаptа Pesonа di Kаmpung Wisаtа

Kungkuk pаdа ketujuh unsurnyа dаpаt dilаksаnаkаn dengаn bаik nаmun  mаsih

belum optimаl terutаmа pаdа unsur kebersihаn dаn kenаngаn. Persamaan

penelitian Siska dengan penelitian penulis adalah membahas mengenai Sapta 
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Pesona di sebuah daerah tujuan wisata dan memiliki perbedaan pada subyek 

yang dikaji. 

Faizal Hamzah dan Eko Tri Utomo (2016) melakukan penelitian dengan 

judul “Implementasi Sapta Pesona Pada Museum Mandala Wangsit Siliwangi

Kota Bandung”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan

teknik analisis data berupa deskriptif kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wisatawan yang berkunjung di Museum Mandala Wangsit 

Siliwangi berjumlah 50 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

implementasi sapta  pesona  di  Museum  Mandala Wangsit  Siliwangi  dalam  

kategori kurang  baik  khususnya  dalam  dimensi sapta  pesona  indah  dan 

kenangan. Persamaan penelitian Faizal  dengan penelitian penulis adalah 

mengkaji mengenai Sapta Pesona di daerah tujuan wisata dan perbedaannya 

terletak pada subyek penelitiannya. 

Eko Adi Saputro dkk (2016) melakukan penelitian dengan judul 

“Partisipasi Petani Kentang dalam Pengembangan Pariwisata di Dataran Tinggi

Dieng (Studi Kasus di Desa Sembungan Kecamatan Kejajar Kabupaten 

Wonosobo)”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah Purposive 

Sampling dengan perhitungan menggunakan rumus Slovin. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa partisipasi  petani kentang dalam pengambilan keputusan 

pengembangan pariwisata masuk kedalam kriteria sedang dengan skor 64,59%, 

dalam pelaksanaan masuk kedalam kriteria sedang yaitu 66,14%, dalam 

pemantauan dan evaluasi 49,17% masuk kedalam kriteria rendah, dan dalam 
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pemanfaatan masuk kedalam kriteria tinggi dengan skor 81,37%. Persamaan 

penelitian Eko dengan penelitian penulis adalah membahas mengenai 

keterlibatan masyarakat dalam pariwisata dan perbedaanya terletak pada kajian 

utamanya. 

Topowijono dan Supriono (2018) melakukan penelitian dengan judul 

“Analysis of Sapta Pesona (Seven Enchantments) Implementation in Tourism 

Village: Study at Pujon Kidul Tourism Village of Malang Regency, Indonesia”.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepala desa, masyarakat, 

koordinator desa wisata dan wisatawan yang berkunjung di Desa Wisata Pujon 

Kidul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sapta Pesona di Desa 

Wisata Pujon Kidul sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini didukung dengan 

tidak adanya keluhan dari wisatawan yang berkunjung di Desa Wisata Pujon 

Kidul. Persamaan penelitian Topowijono dengan penelitian penulis adalah 

membahas mengenai penerapan dan pelaksanaan Sapta Pesona di Desa Wisata 

dan perbedaanya terletak pada pendekatan penelitiannya dan kajian utama Sapta 

Pesonanya.  
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3. Kerangka Berpikir  

Gambar 1. Kerangka Berpikir 

Gambar   1. Kerangka Berpikir Penelitian 
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BAB V 

PENUTUP 

1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan dan dianalisis, maka 

simpulan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :  

a. Atraksi wisata dari tiga indikator syarat destinasi wisata di Desa Wisata 

Nongkosawit  telah terpenuhi, dari unsur something to see berupa 

pemandangan persawahan, dan atraksi budaya kesenian Kuda Lumping, dan 

Kuntulan, dari unsur something to do berupa wisata edukasi pertanian 

tradisional, belajar nabuh gamelan, dan outbond dolanan bocah tempo dulu, 

dan dari unsur something to buy berupa kerajinan jenitri dan aneka makanan 

dari singkong. Atraksi wisata dari tiga indikator jenis atraksi telah terpenuhi, 

dari daya tarik keadaan alam berupa Curug Mah Tukung, dan peternakan 

sapi, kambing, ayam, dari daya tarik buatan manusia berupa Omah Pang, 

dan dari daya tarik budaya berupa tradisi Kirab Pusaka Kyai Bende, 

kesenian wayang angkrek, makanan khas nasi tedun dan minuman khas 

wedang rojo. Atraksi yang telah ada tersebut dilengkapi dengan adanya 

transportasi, akomodasi, fasilitas pelayanan dan infrastruktur untuk 

mendukung kegiatan kepariwisataan di Desa Wisata Nongkosawit.  

b. Perilaku masyarakat dalam menunjang program Sapta Pesona secara 

keseluruhan dari ketujuh unsur termasuk kriteria baik dengan skor 110,5 

atau 80,1%. Untuk unsur aman termasuk kriteria baik dengan skor 107,7 

atau 77,9%, unsur tertib termasuk kriteria sangat baik dengan skor 115,3 

atau 83,6%, unsur bersih termasuk kriteria baik dengan skor 109,6 atau 
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79,4%, unsur sejuk termasuk kriteria sangat baik dengan skor 115,5 atau 

83,7%, unsur indah termasuk kriteria sangat baik dengan skor 115,6 atau 

83,8%, unsur ramah termasuk kriteria sangat baik dengan skor 126,5 atau 

91,7%, dan unsur kenangan termasuk kriteria cukup dengan skor 83,3 atau 

60,4%. Unsur dengan skor tertinggi yaitu unsur ramah hal ini dikarenakan 

masyarakat Desa Wisata Nongkosawit merupakan masyarakat yang sangat 

terbuka dan ramah. Kemudian untuk skor terandah terdapat pada unsur 

kenangan hal ini dikarenakan masih sedikitnya masyarakat yang terlibat 

dalam menciptakan produk khas desa wisata sehingga unsur kenangan 

belum berjalan maksimal.  

2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan 

saran sebagai berikut :  

a. Pengelola atau Pokdarwis Kandang Gunung perlu membuat rata persebaran 

atraksi wisata di setiap dusun sehingga masyarakat dari setiap dusun dapat 

berkontribusi dalam pelaksanaan paket wisata/kegiatan kepariwisataan di 

Desa Wisata Nongkosawit. 

b. Pengelola atau Pokdarwis Kandang Gunung perlu meningkatkan unsur 

kenangan dengan lebih banyak melibatkan masyarakat dalam pembuatan 

produk khas desa wisata.  
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