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ABSTRAK 

 

Penelitian ini di latar belakangi oleh keberadaan Area Ekowisata di 
sepanjang bantaran Sungai Gajahwong dan saluran irigasi yang mengitari Kampung 
Mrican, Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kabupaten Kota 
Yogyakarta. Area Ekowisata ini dulunya merupakan bekas perkampungan kumuh, 
peternakan babi, proyek taman yang mangkrak dan tempat pembuangan sampah 
serta limbah rumah tangga yang dibersihkan serta di renovasi oleh pemuda dan 
masyarakat Mrican. Pengelolaan dan pengembangan Ekowisata kemudian di 
amanahkan kepada Pemuda Mrican yang tergabung dalam Mrican Youth 
Community diharapkan mampu memberikan perubahan positif bagi kehidupan 
masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak dari kegiatan 
ekowisata tersebut terhadap perubahan struktur sosial masyarakat Mrican, dengan 
pembatasan pada konsep interaksi sosial dan kelompok sosial.  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 
menggunakan metode penelitian kualitatif. Pemarapan hasil penelitian ini 
menggunakan metode naratif-deskriptif. Sedangkan sumber data utama adalah 
wawancara terhadap Stake holder program pengembangan dan Pengelolaan 
Ekowisata tersebut yang meliputi, anggota Mrican Youth Community, masyarakat 
RW 08 Kampung Mrican, Pemerintah Kelurahan Giwangan, dan pengunjung area 
ekowisata tersebut. 

Hasil dari penelitian ini adalah Dampak pembangunan atau kegiatan 
pengembangan ekowisata Bendung Lepen terbagi menjadi 3 hal yaitu dampak 
lingkungan, ekonomi, dan citra masyarakat. Pertama, pada lingkungan hidup. 
Dampak positifnya adalah terbentuknya lingkungan yang bersih, terfasilitasi, tertata 
rapi dan ruang untuk kegiatan ekonomi. Kedua, pada kegiatan ekonomi. Dampak 
positifnya adalah terbentuknya sumber pendapatan dan lapangan pekerjaan baru. 
Ketiga, pada citra masyarakat. Dampaknya adalah berubahnya citra mereka dari hal 
yang bersifat negatif, ke hal yang bersifat positif. Sebelum kegiatan ekowisata, 
kampung Mrican terkenal sebagai kampung kumuh, terbelakang, kampung pelaku 
kriminal, dan kampung prostitusi. Sedangkan setelah adanya kegiatan 
pengembangan ekowisata, kampung Mrican terkenal sebagai kampung yang bersih, 
kreatif, dan inovatif. Adapun perubahan struktur sosial yang terjadi pada 
masyarakat Mrican terbagi menjadi 2 hal yang saling berkaitan, yaitu perubahan 
cara pandang masyarakat terhadap lingkungan, dan perubahan interak sisosial. Di 
masa sebelum adanya kegiatan Ekowisata, mereka termasuk sebagai pelaku 
perusak lingkungan berubah menjadi agen yang turut melakukan sosialisasi 
pentingnya menjaga lingkungan bagi pengunjung. Selain itu mereka turut memberi 
sanksi sosial bagi individu masyarakat lain yang belum menyadari pentingnya 
menjaga lingkungan hidup tersebut. 

 
Kata Kunci: Dampak, Perubahan Sosial, Ekowisata. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Skripsi ini berjudul Dampak Pengembangan Ekowisata Sungai 

Gajahwong Terhadap Perubahan Struktur Sosial Masyarakat: Studi 

Masyarakat Kampung Mrican, Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, 

Kota Yogyakarta. Agar mudah dipahami dan mengurangi kesalahpahaman 

maka disini peneliti menjelaskan beberapa pengertian yang ada dalam judul 

skripsi ini, yaitu: 

1. Dampak Pengembangan  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “Dampak” 

diartikan sebagai pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik positif 

maupun negatif  sedangkan “Pengembangan” ialah suatu proses, cara atau 

perbuatan mengembangkan.1 Dari penjelasan tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pengertian dari dampak pengembangan merupakan 

suatu pengaruh kuat yang mendatangkan akibat dari suatu proses 

pengembangan.  

2. Ekowisata Sungai Gajahwong 

Ekowisata Sungai Gajahwong merupakan objek wisata konservasi 

alam yang dulunya merupakan kawasan kumuh yang kemudian 

 
1Dampak (Def.1) (n.d). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)Online. Diakses melalui 

https://kbbi.web.id/dampak,11 November 2020. 

https://kbbi.web.id/dampak
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dikembangkan menjadi wilayah ekowisata yang menawarkan berbagai 

spot wisata seperti flying fox, sepeda air, wahana susur sungai 

menggunakan perahu serta dijadikan sebagai tempat budidaya ikan nila.2 

Ekowisata Gajahwong ini berada di Masyarakat Kampung Mrican, 

Kelurahan Giwangan, Kecematan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.  

3. Perubahan Struktur Masyarakat 

Perubahan Struktur masyarakat akan selalu terjadi dan selalu kita 

alami. Perubahan dapat terjadi secara lambat atau cepat, disengaja 

(Intended change) maupun tidak disengaja (unintended change). Secara 

umum suatu perubahan yang terjadi pada masyarakat sebagai akibat dari 

proses formasi atau reformasi yang berasal dari pola dalam masyarakat, 

hal ini datang dari pengaruh luar sehingga muncul perubahan dalam 

struktur. 

Wilbert Moore mengatakan perubahan sosial diartikan sebagai 

perubahan penting dari struktur sosial, dan yang diartikan struktur sosial 

adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial.3 Perubahan struktur yang 

terjadi dimasyarakat disebabkan karena terjadinya suatu perubahan-

perubahan kondisi dan situasi dimana ia hidup. Industri pariwisata adalah 

salah satu dari pola industri modern yang umumnya akan datang memaksa 

bahasa prinsip dagangan dan dengan segala cara akan menyampingkan 

 
2Pribadi Wicaksono, “Yogyakarta Akan Poles Kali Gajah Wong Jadi Wisata Susur Sungai” 

https://www.google.com/amp/s/travel.tempo.co/amp/1313391/yogyakarta-akan-poles-kali-gajah-
wong-jadi-wisata-susur-sungai, diakses tanggal 11 November 2020. 

3Lauer H Robert, Perspektif Tentang Perubahan Sosial (Jakarta: Bina Aksara, 1977). 

https://www.google.com/amp/s/travel.tempo.co/amp/1313391/yogyakarta-akan-poles-kali-gajah-wong-jadi-wisata-susur-sungai
https://www.google.com/amp/s/travel.tempo.co/amp/1313391/yogyakarta-akan-poles-kali-gajah-wong-jadi-wisata-susur-sungai
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nilai agraris tradisional yang ada pada masyarakat yang sudah ada 

sebelumnya. 

Pengambilan judul "Dampak Pengembangan Ekowisata Sungai 

Gajahwong Terhadap Perubahan Struktur Masyarakat: Studi Masyarakat 

Kampung Mrican, Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota 

Yogyakarta" merupakan penelitian tentang dampak dari pengembangan 

ekowisata sungai gajahwong terhadap struktur sosial dan ekonomi 

masyarakat. 

B. Latar Belakang 

Industri pariwisata adalah program yang sangat lengkap hal ini karena 

dalam program tersebut akan melibatkan banyak sekali industri, seperti industri 

perhotelan, restoran, kerajinan, dan juga industri tour dan travel. Dilihat dari 

kompleksitas industri pariwisata ini bisa jadi membuka dan menutup masalah 

ketenagakerjaan. Selain devisa yang didapat oleh negara pihak pemerintah 

daerah juga akan merasakan banyak keuntungan, terutama adalah masyarakat 

di sekitaran pariwisata.  

Memperhatikan kondisi dan potensi pariwisata yang sangat beragam 

dan kompetitif, pemerintah terus berusaha dalam meningkatkan dan 

mengembangkan sektor wisata sebagai suatu penghasil devisa dan pengentasan 

kesenjangan pendapatan. Merujuk pada TAP MPR No. IX/1998, pariwisata 

juga dijadikan penanggulangan krisis ekonomi.  

Jenis dari pariwisata kemudian menjadi perhatian dari pemerintah baik 

pusat atau daerah. Pemerintah memberikan beberapa program terkait 



 
 

4 
 

pariwisata seperti pariwisata alam, cagar budaya dan serta konsep pariwisata 

terkait dengan konservasi alam yang banyak orang kenal dengan ekowisata. 

Program ekowisata sendiri pernah dicetuskan oleh presiden Megawati 

Soekarno Putri pada tahun 2002 yaitu memberdayakan dan melibatkan 

masyarakat di dalam pelestarian alam dan warisan budaya serta pengembangan 

ekowisata.4 

Kerusakan alam dan sumber daya alam yang semakin menurun hingga 

membuat dunia terasa kotor merupakan dasar dari kebijakan pemerintah 

didalam merencanakan ekowisata. Pengembangan ekowisata juga bertujuan 

untuk memenuhi tuntutan wisatawan yang pada umumnya berasal dari kota, 

menginginkan suasana baru di pedesaan atau di alam yang jauh dari kebisingan 

dan hiruk pikuk kota. Sementara bagi wisatawan mancanegara yang berasal 

dari daerah industri, berkeinginan melakukan perjalanan yang bermakna 

dengan melihat daerah atau wilayah yang suasananya berbeda dengan daerah 

asalnya. Fandeli mengatakan bahwa pengembangan pariwisata harus 

memperhatikan aspek ekonomi dan memperhatikan aspek kelestarian alam 

serta masyarakat lokal.5 

Yogyakarta adalah daerah Istimewa yang merupakan bagian dari 

provinsi Indonesia yang terletak di selatan Jawa Tengah. Daerah Istimewa 

Yogyakarta memiliki 1 kota yaitu kota Yogyakarta yang terdiri dari 4 

 
4Ivan Aditya, “Kawasan Sungai Gajah Wong Dikembangkan Jadi Spot Wisata”, 

https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/kawasan-sungai-gajah-wong-dikembangkan-
jadi-spot-wisata/, diakses 11 November 2020. 

5Chafid Fandeli, Pengusahaan Pariwisata (Yogyakarta: Pustaka pelajar Offset, 2000). Hlm 
31. 

https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/kawasan-sungai-gajah-wong-dikembangkan-jadi-spot-wisata/
https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/kawasan-sungai-gajah-wong-dikembangkan-jadi-spot-wisata/
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kabupaten diantaranya: Gunung Kidul, Bantul, Kulonprogo, dan Sleman 

dengan jumlah desa sekitar 438 desa yang ada dalam provinsi tersebut. 

Yogyakarta adalah kota yang banyak lokasi dari tempat sejarah, foodestate, dan 

wisata alam. Keadaan geografis yang menarik dan juga budaya jawa yang 

menarik adalah nilai tambah dalam menarik wisatawan. Bahkan dari sudut-

sudut kota Yogyakarta kita disuguhi oleh tempat-tempat yang menarik. 

Ekowisata sungai Gajahwong yang berada di Kampung Mrican adalah 

salah satu bentuk ekowisata yang berada di wilayah kota Yogyakarta. Selain 

menjadi ekowisata kawasan ini juga dijadikan sebagai budi daya ikan Nila. 

Tempat ini menawarkan wahana seperti susur sungai, flying fox, dan sepeda 

air.6 Dahulunya lokasi ini adalah kawasan kumuh seperti halnya bantaran 

sungai yang lain. Tetapi karena adanya inisiatif dari masyarakat setempat dan 

dibantu dengan dukungan dari pemerintah akhirnya kampung ini diubah 

menjadi kawasan wisata. 

Setelah menjadi kawasan ekowisata sungai ini memberi dampak yang 

baik bagi masyarakat sekitar baik dari segi sosial maupun ekonomi hingga 

lingkungan. Heroe dilansir dari Humas Pemerintah Daerah DIY mengatakan 

bahwa kawasan Sungai Gajahwong akan mendukung ekonomi warga, mereka 

juga mampu mengembangkan wisata kuliner, kampung sayur dan buah. Hal ini 

tentunya selain mendapatkan keuntungan secara ekonomi tetapi juga menjadi 

cara agar pelestarian tetap terjadi. 

 
6Ivan Aditya, “Kawasan Sungai Gajah Wong Dikembangkan Jadi Spot Wisata”, 

https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/kawasan-sungai-gajah-wong-dikembangkan-
jadi-spot-wisata/, diakses tanggal 11 November 2020. 

https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/kawasan-sungai-gajah-wong-dikembangkan-jadi-spot-wisata/
https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/kawasan-sungai-gajah-wong-dikembangkan-jadi-spot-wisata/
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Dengan adanya pengembangan ekowisata Sungai Gajahwong 

menumbuhkan banyak harapan bagi warga disekitarnya, khususnya guna 

memperoleh pendapatan diluar ekonomi, tetapi juga dibidang peternakan 

bahkan pertanian. Dengan terus meningkatnya jumlah wisatawan baik asing 

ataupun lokal tentunya akan membuka kesempatan lain bagi masyarakat 

khususnya dibidang pendidikan. Penambahan pendapatan dari adanya lokasi 

wisata sedikit banyak membantu warga dalam biaya pendidikan anak-anak 

mereka, sehingga mereka memiliki sebuah kesempatan yang lebih baik 

nantinya. 

Pengembangan yang baik pada sektor ekowisata khususnya pada 

tingkat daerah tujuannya adalah agar terciptanya kelestarian lingkungan alam 

yang alami dan memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat sekitar. 

Pengembangan secara fisik dan arus keluar wisatawan tentunya akan memberi 

nilai tambah bagi banyak sektor, perhatian dari awal merupakan bentuk dari 

pemerintah. Untuk tugas dari masyarakat yang terkena dampak dari kawasan 

ekowisata adalah menjaga kelestarian alam serta nilai budaya yang ada guna 

kepentingan masyarakat.  

Kawasan Sungai Gajahwong memiliki potensi yang sangat besar untuk 

menjadi kawasan ekowisata. Di kawasan ini terdapat dua pengelolaan 

ekowisata yaitu, Bendung Lepen dan Dermaga Cinta. Dahulu kawasan sungai 

ini adalah kawasan yang sangat kumuh, banyak sampah, peternakan tidak rapi 

sehingga menyebabkan kawasan ini sangat dipenuhi oleh limbah. “Awalya 

daerah yang dibersihkan hanya sekitar 50 meter tetapi sekarang sudah 100 
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meter” Kata Mas Andi (Pengeola Bendungan Lepen). Tetapi setelah adanya 

kesadaran warga kawasan ini disulap menjadi kawasan wisata yang bisa 

memberikan dampak positif bagi para masyarakat.  

Penelitian ini adalah untuk melihat potensi dampak kegiatan di kawasan 

ekowisata Sungai Gajahwong terhadap masyarakat sekitar. Dampak yang 

ditimbulkan oleh kawasan ekowisata ini adalah dari perubahan pada struktur 

sosial masyarakat Sungai Gajahwong. Perubahan yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah perubahan struktur ekonomi dan sosial. Perubahan dalam 

segi ekonomi adalah pergeseran Okupasi pergeseran pendapatan. Sedangkan 

dalam pergeseran sosial adalah pendidikan, perilaku masyarakat dan intensitas 

gotong royong. Jadi dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana 

dampak yang ditumbulkan oleh adanya kawasan ekowisata Sungai Gajahwong 

di Kampung Mrican, Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota 

Yogyakarta. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang disampaikan diatas 

maka permasalahan peneliti adalah “Bagaimanakah Dampak Pengembangan 

Ekowisata Sungai Gajahwong Terhadap Perubahan Struktur Sosial Masyarakat 

Kampung Mrican, Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota 

Yogyakarta?" 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan peneliti melakukan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Bagimana dampak dari 
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pengembangan ekowisata Sungai Gajahwong Terhadap Perubahan Struktur 

Sosial Masyarakat Kampung Mrican, Kelurahan Giwangan, Kecamatan 

Umbulharjo, Kota Yogyakarta. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Dengan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai dampak 

pengembangan ekowisata Sungai Gajahwong terhadap perubahan struktur 

sosial dan ekonomi masyarakat di Kampung Mrican, Kelurahan 

Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. 

2. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu 

pengetahuan atau sumbangsih pemikiran terkait dampak dari 

pengembangan ekowisata Sungai Gajahwong terhadap perubahan struktur 

masyarakat baik dalam sosial maupun ekonomi masyarakat. Serta hasil 

dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi peneliti 

selanjutnya yang ingin mendalami penelitian terkait dampak dari 

pengembangan ekowisata bagi masyarakat sehingga hasil yang diperoleh 

nantinya dapat dijadikan sebagai perbandingan agar memperbanyak 

temuan-temuan lainnya. 

F. Kajian Pustaka 

Setelah mengkaji beberapa kajian pustaka, peneliti mendapatkan 

beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini 

diantaranya sebagai berikut: 
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1. Penelitian yang dilakukan Mujiburrahmad, Irwan A. Kadir dan Ikhwan 

Muslim pada tahun 2020 yang berjudul Peranan Ekowisata Berbasis 

Masyarakat Terhadap Perubahan Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa 

Mon Ikeun Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Dengan model 

survey dengan sampel kepala keluarga masyarakat Desa Mon Ikeun 

Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian ini 

mengataan peranan ekowisata berbasis masyarakat terdapat hubungan 

yang signifikan antara kondisi ekonomi dengan peranan ekowisata7. 

2. Penelitian lain juga dilakukan oleh Novie yang diberi judul Pemberdayaan 

masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Jatimulyo, Girimulyo, 

Kulon Progo DIY.8 Penelitian ini berfokus pada deskripsi dari desa 

ekowisata taman sungai mudal dan proses program pemerintah. Hasil 

penelitian ini mengatakan bahwa program pemerintah telah terealisasi 

serta mengatakan masyarakat memiliki andil dalam program pemerintah 

dalam pemberdayaan desa ekowisata. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ama Ridlwan, Slamet 

Muchsin dan Hayat pada tahun 2017 yang berjudul Model Pengembangan 

Ekowisaa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Lokal. Metode yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu dengan 

menggunakan data primer dan sekunder. Teknik analisis yang dipakai 

 
7Mujiburrahmad, Irwan A. Kadir dan Ikhwan Muslim, “Peranan Ekowisata Berbasis 

Masyarakat Terhadap Perubahan Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Mon Ikeun Kecamatan 
Lhoknga Kabupaten Aceh Besar”, Jurnal Bisnis Tani Vol. 6:1 (April 2020), Hlm, 26-36. 

8Novie Istoria, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Jatimulyo, 
Girimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta”, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Ilmu 
Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), Hlm. 1-173.  



 
 

10 
 

adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini 

adalah bahwa KWE Puspa Jagad sudah menerapkan CBT yang bisa 

diperhatikan dari kegiatan pengelola KWE Puspa jagad. Pengembangan 

yang dilakukan mampu membuat KWE Puspa jagad menjadi lebih baik.9 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Endah Tisnawati dan Desrina Ratriningsih 

yang dilakukan pada tahun 2017 dengan judul “Pengembangan Konsep 

Pariwisata Sungai Berbasis Masyarakat Studi Kasus: Kawasan Bantaran 

Sungai Gadjahwong Yogyakarta”. Hasil dari penelitian ini adalah 

banyaknya keanekaragmana aktraksi sunai, partisipasi masyarakat dan 

akses ke kawasan memiliki poensi dalam peningkatan daya tarik wisata 

dalam menjadikan kemakmuran masyarakat disekitar Sungai 

Gajahwong.10 

5. Skripsi yang dilakukan oleh Abd Muqthi pada tahun 2020 yang berjudul 

“Stategi Forum Komunikasi Daerah Aliran Sungai (FORSIDAS) dalam 

Menjaga Lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS) Gajahwong”. Hasil 

dalam penelitian ini addalah FORSIDAS mempunyai program M2K 

(Munggah Madep Kali) yang memiliki kerjasama dengan pemerintah 

daerah dalam menata ulang kawasan Sungai Gajahwong walaupun 

menderiata kerugian tetapi kawasan dapat tertata dengan baik. Serta 

mampu menyedikan wisata hijau di tengah kota. 

 
9 Muhammad Ama Ridlwan, Slamet Muchsin, dan Hayat, “Model Pengembangan Ekowisata 

dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Lokal”, Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political 
Science Review 2 (2) (2017) Hlm, 141-158. 

10Endah Tisnawati and Desrina Ratriningsih, "Pengembangan Konsep Pariwisata Sungai 
Berbasis Masyarakat ; Studi Kasus: Kawasan Bantaran Sungai Gadjah Wong Yogyakarta", Jurnal 
Arsitektur KOMPOSISI, Vol, 11:5 (April, 2017) Hlm, 189-201. 
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6. Dampak Lingkungan Dari Pengembangan Ekowisata Bahari Di Kawasan 

Konservasi Lamun Triora, Binan, Kepulauan Seribu Oleh Aras Mulyadi 

Dkk, Pada Tahun 2016. Data yang dipakai dalam penelitin ini adalah data 

sekunder yaiu dari UPTD. Hasil dari penelitian ini bahwa masyarakat 

sanga mendukung pengembangan ekowisata bahari. Tetapi ada ancaman 

yang menjadi masalah yaitu terkait limbah yang dibuang dari wisatawan 

yang datang11. 

7. Penelitian yag dilakukan oleh Byna Kameswara dan Suhirman, dengan 

judul “Pengorganisasian Dan Dampa Pengembangan Ekowisata 

Berkelanjutan, Desa Budaya Kerangtalangu, Kota Denpasar”. Hasil dari 

peneltian ini adalah bahwa partisipasi pada masyarakat harus melewati 

banyak tahapan. Dimana tahapan merupakan alur yang saling terkait dan 

sangat berdampak bagi masyarakat untuk pembangunan.12 

8. Peneitian yang dilakukan oleh I Ketut Mustika Pengembangan Ekowisata 

Berwawasan Kearifan Lokal Di Wilayah Eks Karesidenan Besuki, Jawa 

Timur. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa pembangunan 

ekowisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan ini memiliki peran 

yang besar antara masayarakat dan pemerintah terutama pada untuk 

 
11Aras mulyadi, dkk. “Dampak Lingkungan Dari Pengembangan Ekowisata Bahari Di 

Kawasan Konservasi Lamun Trikora, Bintan, Kepulauan Riau. Berkala Perikanan Terubuk, Vol, 
45:1 (Februari, 2017), Hlm 95–111. 

12 Byna Kameswara dan Suhirman, “Pengorganisasian Dan Dampak Pengembangan 
Ekowisata Berkelanjutan, Desa Budaya Kerangtalangu, Kota Denpasar”, Jurnal Pariwisata, Vol. 7 
no. 1 (April 2020), Hlm, 20-30. 
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aksesibilitas. Faktor terpenting lain yang berpengaruh adalah kemampuan 

intelektual dengan kekuatan lokal.13 

9. Penelitian yang dilakukan oleh Khairudin, Styawan Pudyatmoko, Chafid 

Fandeli dan Wisjnu Martani yang berjudul Partisiasi Masyarakat Lokal 

Dalam Pengembangan Ekowisata Pada Tahun 2019. Metode yang dipakai 

dalam penelitian ini adalah dengan wawancara mendalam dan kajian 

dokumen. Analisis penelitian ini memakai analisis deskriptif dan proposi 

teoritis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa untuk setiap periode 

memiliki tingkat partisiasi yang berbeda. Periode perama dan kedua adalah 

dilakukan secara gotong royong, dan periode ketiga dilakukan oleh 

profesional14. 

Metode penelitiannya deskriptif kualitatif, dan hasilnya menjelaskan 

bahwa dalam pengembangan destinasi pariwisata Pantai Baru tidak terlepas 

dari adanya partisipasi masyarakat yang sangat totalitas dibuktikan dengan 

adanya pembangunan fasilitas-fasilitas destinasi pariwisata Pantai Baru oleh 

semua kalangan masyarakat yang bergotong-royong baik dari bapak-bapak, 

ibu-ibu dan pemuda/pemudi di desa tersebut. 

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang telah dibahas diatas 

adalah fokus pembahasan dari penelitian, dimana peneliti melakukan penelitian 

terkait dengan dampak dari pengembangan ekowisata gajahwong terhadap 

 
13I Ketut Mustika, "Pengembangan Ekowisata Berwawasan Kearifan Lokal Di Wilayah Eks 

Karesidenan Besuki, Jawa Timur", Jurnal Master Pariwisata, Vol, 4:2 (Januari, 2018) Hlm, 240-252. 
14Kaharuddin Kaharuddin, "Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Ekowisata", 

Jurnal Ilmu Kehutanan, (Febuari, 2020). Hlm 42-54. 
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perubahan struktur sosial dan ekonomi masyarakat di Kampung Mrican 

Kelurahan Giwangan kota Yogyakarta.  

Perbedaan selanjutnya yaitu pada lokasi penelitian yang terletak di 

kawasan kota sedangkan pada penelitian sebelumnya kebanyakan memilih 

melakukan penelitian di kawasan perdesaan serta yang menarik adalah lokasi 

tersebut di kawasan perkotaan yang memiliki kepadatan penduduk dan juga 

tingkat pencemaran lingkungan yang tinggi. Oleh sebab itu, peneliti 

mengambil judul “Dampak Pengembangan Ekowisata Sungai Gajahwong 

Terhadap Perubahan Struktur Masyarakat: Studi Kampung Mrican, Kelurahan 

Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta”. 

G. Kerangka Teori 

Pada Penelitian ini, peneliti memberikan beberapa teori sebagai bahan 

dasar dari penelitian.teori tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Dampak 

Menurut Godfrey & Clarke, bahwa dampak dari pariwisata terjadi 

dalam beragam bentuk. Dampak tersebut dapat dilihat dari dua sisi baik 

positif maupun negatif. Dampak tersebut meliputi aspek ekonomi, sosial 

budaya dan lingkungan fisik. Kreag mengelaborasi dua teori yang 

berkenaan dengan dampak dari pariwisata. Pertama dapat dlihat dari sudut 

pandang divergen dan kedua berdasarkan pemahaman dampak 
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overlapping (saling melengkapi).15 Keduanya dapat dilihat dari gambar di 

bawah ini 

 
Gambar 1.1 Dampak Sudut Pandang Divergen 

 
  
 

Gambar 1.2 Dampak Sudut pandang Overlapping. 

 
 

Berdasarkan gambar di atas, setiap teori memiliki pandangan yang 

berbeda dalam melihat suatu dampak dari perkembangan pariwisata. Pada 

pemahaman teori pertama, dampak pariwisata dipandang secara divergen 

(berbeda-beda) maka akan memengaruhi perkembangan wisata. 

Sementara dalam beberapa kasus dampak pariwisata dapat dilihat sebagai 

pandangan yang saling melengkapi. Dengan kata lain cara pandang yang 

satu bisa saling melengkapi cara pandang yang lain. 16 

Secara umum dapat dilihat bahwa dampak pariwisata terjadi akibat 

terjadinya interaksi wisatawan dengan destinasi wisata diantaranya 

 
15Kreag, Glenn, The Impact of Tourism. (Minnesota: Minnesota Sea Grant Program, 2001). 

Diunduh dari www.segrant.umn.edu, 20 Juli 2021 pukul 22.00 WIB. 
16Ibid. 
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meliputi: lama tinggal di destinasi wisata, jenis aktivitas wisatawan, 

tingkat penggunaan, tingkat kepuasan wisatawan, dan karakteristik sosio-

ekonomi. Dampak pariwisata terhadap ekonomi bisa bersifat positif dan 

bisa bersifat negatif. Seperti yang diungkapkan oleh Cohen secara umum 

dampak pariwisata meliputi: penerimaan devisa, pendapatan masyarakat, 

peluang kerja, harga dan tarif, distribusi manfaat dan keuntungan, 

kepemilikan dan pengendalian, pembangunan dan pendapatan 

pemerintah.17 

Di sisi lain, pariwisata memberikan dampak yang merugikan bagi 

masyarakat diantaranya: bahaya ketergantungan (overdependence) 

terhadap industri pariwisata, Peningkatan inflasi dan nilai lahan, 

Peningkatan frekuensi impor, produksi musiman, pengembalian modal 

lambat (low rate return on investment), dan mendorong timbulnya biaya 

eksternal lainnya. Aspek sosial budaya dalam pariwisata menjadi bagian 

yang menarik untuk diperhatikan. Dari sisi ini pula pariwisata memiliki 

energi dalam melakukan perubahan dalam kehidupan masyarakat baik itu 

ke arah yang lebih baik (eskalasi) maupun ke arah penurunan 

(degradasi).18 

Berdasarkan pemahaman diatas, penulis akan mengklasifisikasikan 

terlebih dahulu dampak pengembangan ekowisata tersebut ke dalam 3 

bagian, yaitu pertama, dampak bagi lingkungan, kedua, dampak bagi 

 
17Ismayanti, Pengantar Pariwisata, (Jakarta: Grasindo, 2010) Hal 52-55 
18Ismayanti.Pengantar Pariwsata. (Jakarta: Grasindo. 2010) Hlm. 52-55. 
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ekonomi masyarakat, dan ketiga, dampak bagi citra masyarakat yang 

terjadi di masyarakat Kampung Mrican. Masing-masing dampak tersebut 

akan dipisahkan antara dampak positif dan negatifnya. 

2. Pengembangan 

Menurut Poerwadarminto (2002) “Pengembangan adalah suatu 

proses atau cara menjadikan sesuatu menjadi maju, baik sempurna dan 

berguna”. Yoeti menegaskan bahwa Pengembangan suatu produk pada 

dasarnya adalah usaha yang dilakukan secara sadar berencana untuk 

memperbaiki produk yang sedang berjalan dan menambah jenis produk 

yang dihasilkan ataupun yang akan dipasarkan.19 

Berkenaan dengan pengembangan sebuah ekowisata maka sangat 

penting pengetahuan akan prinsip ekowisata. Didalam The Ecotourism 

Society mengatakan 8 prinsip terkait ekowisata, prinsip itu antara lain:20 

a. Mencegah dan menanggulangi dampak dan aktivitas wisatawan 

terhadap alam dan budaya, pencegahan dan penanggulangan 

disesuaikan dengan sifat dan karakter alam dan budaya setempat. 

b. Pendidikan konservasi lingkungan, mendidik wisatawan dan 

masyarakat setempat akan pentingnya konservasi. 

c. Pendapatan langsung untuk kawasan. 

d. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Masyarakat diajak 

merencanakan pengembangan ekowisata. 

 
19Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional 

Indonesia, 2014 Hal, 201. 
20Sukiman, “Pengembangan Media Pembelajaran”, (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 

2012), Hlm, 53. 
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e. Penghasilan pada masyarakat secara nyata terhadap ekonomi rakyat 

dari kegiatan ekowisata mendorong masyarakat untuk menjaga 

kelestarian kawasan alam. 

f. Menjaga keharmonisan dengan alam. Semua upaya pengembangan 

termasuk pengembangan fasilitas dan utilitas harus tetap menjaga 

keharmonisan dengan alam. 

g. Daya dukung lingkungan. Pada umumnya lingkungan alam 

mempunyai daya dukung yang lebih rendah dengan daya dukung 

kawasan buatan. 

h. Peluang penghasilan pada proporsi yang lebih besar terhadap Negara 

Tujuan dari pengembangan ekowisata yang masyarakat atau dari 

pemerintah inginkan adalah kelestarian alam dan budaya serta 

kesejahteraan masyarakat. 21 

3. Ekowisata 

Salah satu cabang dari pariwisata adalah ekowisata, masyarakat 

dunia mendefinisikan ekowisata sebagai perjalanan wisata alam yang 

bertanggung jawab dengan cara mengkorversi lingkungan dan 

meningkatkan kesejahteraan lokal.22 Adanya konsep ekowisata, para 

wisatawan diarahkan pada usaha-usaha dalam pelestarian lingkungan. 

 
21Chafid Fandeli, Pengusahaan Pariwisata (Yogyakarta: Pustaka pelajar Offset, 2000). Hlm 

95. 
22Janianton Damanik dan Helmut F. Weber, Perencanaan Ekowisata Dan Teori Aplikat 

(Yogyakarta: Andi Offset, 2006); Dias Satria, ‘Pengembangan Ekowisata’, Journal of Indonesian 
Applied Economics, Vol. 3.c (2009), Hlm, 37–47. 
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Ekowisata dalam pengertian yang disajikan oleh Iwan Nugroho 

juga mengungkapkan konsep yang sama. Menurut Iwan Nugroho 

ekowisata adalah suatu wisata yang dikemas secara profesional, terlatih, 

dan memuat unsur pendidikan, sebagai suatu sektor atau usaha ekonomi, 

yang mempertimbangkan warisan budaya, partisipasi dan kesejahteraan 

penduduk lokal serta upaya konservasi sumber daya alam dan 

lingkungan.23 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ekowisata 

merupakan perjalanan wisata yang menyajikan lingkungan yang alami 

yang dilakukan guna wisata atau rekreasi tetapi juga bertanggung jawan 

pada lingkungan dan memiliki prinsip pembangunan yang berkelanjutan. 

Ekowisata memiliki dasar-dasar prinsip pengembangan khususnya 

di Indonesia, prinsip tersebut adalah: 

a. Pelestarian 

Tujuan utama dari ekowisata adalah pelestarian lingkungan.24 Tetapi 

dilapangan malah sering menimbulkan kerusakan alam contohnya 

adalah ketika berwisata, para wisatawan membuang sampah tidak 

pada tempatnya atau pembangunan yang malah tidak aman bagi 

lingkungan itu sendiri. Guna mengatasi ini sehingga perlu adanya 

pemecahan yaitu seperti mengikutsertakan masyarakat atau 

 
23Iwan Nugorho, Ekowisata Dan Pembangunan Berkelanjutan (Yogyakarta: Pustaka pelajar 

Offset, 2015). Hlm, 17. 
24Ferdinal Asmin, "Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan: Dimulai Dari Konsep 

Sederhana", (Desember, 2017) Hlm, 10.  
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wisatawan untuk ikut serta menjaga dan bertanggung jawab dalam 

pelestarian lingkungan. 

b. Pendidikan  

Terkait dalam perihal pendidikan ekowisata berprinsip bahwa semua 

kegiatan pariwisata harus membawa dan memberikan unsur edukasi 

untuk semua kegiatannya. Dowling menjelaskan bahwa ekowisata 

sudah semestinya bersifat pendidikan, disisi lain menurut Fannel, 

ekowisata banyak mempelajari tentang alam dan sejarah serta adat 

daerah tersebut bersifat edukasi.25 

c. Pariwisata 

Kegiatan pariwisata harus ada unsur yang bisa memberi kebahagiaan 

pada wisatawan baik itu kegiatan jasa atau produk. Sehingga memiliki 

nilai jual dan nilai motivasi yang nantinya dapat memberi inspirasi 

terhadap wisatawan yang hadir. 

d. Ekonomi 

Dalam bidang ekonomi menjelaskan bahwa harus adanya kesempatan 

ekonomi terhadap masyarakat dan ekowisata sendiri. Hal ini sangat 

penting karena dari kegiatan ekonomi dapat memberikan 

kesejahteraan masyarakat sekitar dan guna pelestarian ekowisata itu 

sendiri, dan pastinya harus dibarengi dengan pelayanan yang terbaik 

bagi wisatawan. 

 

 
25Ibid, Hlm, 11. 
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e. Peran Serta Masyarakat 

Peran masyarakat adalah hal yang sangat penting dalam kesuksesan 

kegiatan pariwisata di ekowisata itu sendiri.26 

4. Perubahan Struktur Sosial Masyarakat 

Dalam kehidupan bermasyarakat selalu mengalami perubahan. 

Perubahan itu terjadi baik didesa maupun di kota. Perubahan bisa terjadi 

dengan cepat atau lambat, dengan sengaja (intended change) ataupun 

secara tidak sengaja (unintended change). Wilbert Moore mengatakan 

bahwa perubahan sosial diartikan sebagai perubahan penting dari struktur 

sosial, dan dimaksud struktur sosial ialah pola perilaku dan interaksi 

sosial.27 

Guna mempelajari dan memahami perubahan sosial harus 

diketahui alasan-alasan yang melatarbelakangi perubahan tersebut, alasan 

terjadinya perubahan dalam masyarakat bisa jadi disebabkan oleh 

permasalahan yang belum selesai atau faktor yang tidak memuaskan 

masyarakat. Mungkin juga karena terpaksa demi menyesuaikan suatu 

faktor dengan faktor lain yang sudah mengalami perubahan terlebih 

dahulu28. 

Menurut Soekanto struktur sosial juga dapat dipahami sebagai 

jaringan dari pada unsur-unsur sosial pokok dalam kehidupan masyarakat. 

Unsur pokok tersebut adalah, sebagai berikut: (1) interaksi sosial, (2) 

 
26Ibid, Hlm, 21. 
27Lauer H Robert, Perspektif Tentang Perubahan Sosial (Jakarta: Bina Aksara, 1977). Hlm 

31. 
28Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Rajawali Press, 1987). Hlm 50. 
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kelompok sosial, (3) kebudayaan atau nilai norma sosial, (4) lembaga-

lembaga sosial, (5) stratifikasi sosial dan (6) kekuasaan atau wewenang. 

Pada penelitian ini, peneliti memiliki batasan penelitian pada satu 

unsur, yaitu unsur intreaksi sosial yang terdampak dari adanya 

pengembangan ekowisata. 

Adapun pengertian dari interaksi sosial menurut sosiolog Soerjono 

Soekanto memberikan definisi interaksi sosial sebagai proses sosial 

mengenai cara-cara berhubungan yang bisa dilihat ketika individu dan 

kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem dan hubungan 

sosial.29 

Interaksi sosial adalah fokus inti dalam berkehidupan sosial, wujud 

dari interaksi sosial adalah berbicara, menyapa, berjabat tangan, sampai 

pada sebuah perdebatan. Pengertian interaski sosial yang dibahas dalam 

penelitian ini adalah interaksi antar dua orang atau lebih yang diperlihatan 

dalam perilaku yaitu sikap dan tingkah laku dengan berbagai macam 

tujuan dari individu itu sendiri. Proses dari interaksi terjadi secara 

bekelajutan dan berulang-ulang dengan ritme yang serupa dan bertahan 

dalam kurun waktu yang lama dengan teratur dan aturan tertentu. Faktor-

faktor dalam iteraksi sosial menurut Soekanto, adalah:30 

a. Faktor imitasi memiliki peran penting dalam proses interaksi sosial, 

hal positif dari imitasi dapat membuat seseorang mematuhi kaedah-

 
29Ibid, Hlm, 78.  
30Ibid, Hlm, 123. 
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kaedah yang berlaku. Karena menurut Gabriel Trade bahwa 

kehidupan sosial ini sebenarnya adalah hasil dari faktor imitasi saja.  

b. Faktor sugesti, yang dimaksud disini adalah pengaruh psikis baik yang 

datang dari orang lain dan pada umumnya diterima tanpa adanya 

kritikan. 

c. Faktor identifikasi, dalam psikologi hal tersebut dapat berupa 

dorongan untuk menjadi sama, persis dengan individu lain, baik 

secara batiniah dan lahiriah. 

d. Faktor simpatik yaitu perasaan tertarik individu satu terhadap individu 

lain yang didasarkan pada bukan sikap logis rasional tetapi 

berdasarkan perasaan 

H. Metodologi Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Sungai Gajahwong Kampung Mrican 

Kelurahan Giwangan Kota Yogyakarta. Pemilihan lokasi ekowisata 

Sungai Gajahwong sebagai lokasi penelitian dikarenakan objek wisata ini 

sangat potensial dikembangkan, ditiru oleh lokasi-lokasi di daerah 

bantaran sungai yang lain. Alasan ini sangat baik ketika banyak wilayah 

lain khususnya di daerah bantaran yang masih kumuh menjadi wilayah 

yang baik dalam perkembangan struktur masyarakat dan juga memiliki 

potensial ekonomi. 
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2. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualtitatif. Adapun metode deskriptif kualitiatif ini bertujuan 

untuk memahami fenomena yang terjadi oleh subjek penelitian seperti 

perilaku, tindakan, motivasi, persepsi, dan lain-lain yang terjadi 

dilapangan dengan cara deskriptif berbentuk tulisan atau lisan dari perilaku 

orang yang diamati.31 

Peneliti memilih menggunkana metode penelitian kualitatif 

bertujuan untuk mengetahui gambaran langsung keadaan di lapangan yang 

sedang terjadi. Selain itu, peneliti juga dapat mengetahui tahapan dan 

dampak pengembangan ekowisata Sungai Gajahwong terhadap perubahan 

struktur sosial masyarakat di Kampung Mrican, Kelurahan Giwangan, 

Umbulharjo Yogyakarta. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan sumber dari informasi atau data yang 

memberikan informasi terkait kenyataan, keadaan, dan kejadian 

dilokasi penelitian. Sumber penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Tokoh masyarakat Kampung Mrican, Kelurahan Giwangan, Kota 

Yogyakarta. 

 
31 Lexy J.Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989), 

Hlm 6. 
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2) Pengelola Ekowisata Sungai Gajahwong yang tergabung dalam 

Mrican Youth Community, seperti: 

Ketua : Andi Nur wijanarko 

Sekertaris : Aditya 

Bendahara : Tri Widyarto 

Kordinator Perikanan : Suragidianto 

Kordinator Parkir : Juang 

Kordinator Pedanag : Gianto 

3) Masyarakat kampung Mrican 

b. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah dampak pengembangan ekowisata Sungai 

Gajahwong Terhadap perubahan struktur masyarakat di Kampung 

Mrican, Kelurahan Giwangan, Kota Yogyakarta. 

 

4. Teknik Penentuan Informan 

Penentuan informan dalam penelitian ini, menggunakan teknik 

Purposive sampling berdasarkan kriteria. Dalam pengambilan Informan 

menggunakan teknik sampel berdasarkan pertimbangan, memilih 

Informan yang benar-benar paham dengan topik, kondisi yang akan 

diteliti.32 Dalam penelitian ini, informan adalah orang yang terlibat 

 
32 Arini Mayanfa’uni, “Pemberdayaan Pe Arini Mayanfa’uni, “Pemberdayaan Perempuan 

Melalui Kelompok Wanita Tani Cempaka di rw 02 kelurahan petukangan selatan, “hlm 1 
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langsung dalam pengembangan ekowisata Sungai Gajahwong, 

diantaranya:  

a. Ibu Lurah sebagai pemangku kebijakan dalam pengembangan 

Ekowisata Sungai Gajahwong. 

b. Bapak andi sebagai Ketua Mrican Youth Community yang bergerak 

dalam pengembangan Ekowisata Sungai Gajahwong di Kampung 

Mrican. 

c. Pemuda Karangtaruna dan masyarakat yang terlibat dalam 

pengembangan ekowisata. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Ada tiga teknik atau cara yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data untuk memperoleh data yang valid di lapangan yaitu: 

a. Observasi 

Teknik observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan 

pengamatan langsung ke lapangan. Dalam penelitian ini peneliti 

menyelidiki  langsung perilaku, situasi yang terjadi kemudian 

mencatatnya.  Penelitian ini menggunakan teknik observasi dan 

partisipasi yaitu peneliti tidak terlibat aktif dalam kehidupan 

informan. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan peneliti 

adalah melihat dan mengamati interaksi, kehidupan, kegiatan 

lingkungan masyarakat daerah wisata sungai gajahwong serta 

mengamati dampak dari pengembangan ekowisata.33  

 
33 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. Hlm 174  
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b. Wawancara 

Teknik wawancara merupakan salah satu cara menggali data dan 

informasi penelitian yang dilakukan oleh dua pihak yaitu 

pewawancara dan narasumber. Peneliti melakukan wawancara dengan 

orang-orang yang memahami dan mengetahui keadaan masyarakat 

daerah aliran sungai Kampung Mrican, sebelum dan sesudah adanya 

pengembangan ekowisata adanya ekowisata. Wawancara ini 

dilakukan mulai dari 17 Maret 2021 sampai 24 Juli 2021. 

c. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi yang diperoleh 

dari informan berupa dokumen publik seperti majalah, koran dan 

laporan kantor. Sedangkan dokumen privat seperti buku, foto dan 

surat. Dokumentasi dalam penelitian ini mengambil beberapa arsip 

tentang sejarah pengembangan ekowisata Sungai Gajahwong. 

6. Teknik Validitas Data 

Memakai triangulasi data atau sumber, merupakan 

membandingkan dan memeriksa derajat kepercayaan suatu informasi yang 

didapat melalui alat dan waktu yang berbeda dengan metode kualitatif. Hal 

ini bisa didapat dengan: 

a. Membandingkan data dari hasil observasi dengan hasil data dari 

wawancara. 

b. Membandingkan sesuatu apa yang dibicarakan orang di depan umum 

dengan yang dikatakan secara pribadi. 
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c. Membandingkan yang dikatakan oleh orang-orang tentang keadaan 

penelitian dengan yang dibicarakan sepanjang waktu 

d. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai 

pandangan dan pendapat orang 

e. Membandingkan hasil dari wawancara dengan isi dokumen yang 

berkaitan. 

7. Teknik Analisa Data 

Memakai analisis model intreaktif, dimana model ini memiliki tiga 

komponen dasar yang harus dilalui oleh peneliti, yaitu: 

a. Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri sumber data yang 

tersedia baik dari hasil observasi, wawancara serta dokumentasi yang 

diperoleh dari lapangan kemudian data itu diamati dan ditulis dalam 

bentuk narasi. 

b. Reduksi Data 

Dilakukan daam rangka pemilihan atau penyeleksian data. Memilih 

data yang relevan dengan topik penlitian kemudian ditulis dalam 

bentuk uraian yang mudah dipahami. Proses ini dilakukan dari awal 

sampai akhir penelitian. 

c. Penyajian Data 

Setelah reduksi data tahap selanjutnya yaitu penyajian data. Data 

disajikan dalam bentuk narasi dan deskriptif berdasarkan data-data 

yang ditemukan. 
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d. Penarikan Kesimpulan 

Setelah data disajikan, tahap terakhir adalah pengambilan kesimpulan 

proses penarikan kesimpulan harus dilakukan secara evakuatif 

berdasarkan kegiatan yang pernah ditempuh sebelumnya, kesimpulan 

dapat menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian. 

I. Sistematika Pembahasan 

Dalam hal sistematika pembahasan peneliti akan menguraikan sesuai 

yang direncanakan dalam penulisan skripsi ini: 

Pada BAB I, Peneliti akan menjelaskan tentang pendahuluan yang 

menjelaskan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kajian teori, dan 

metodologi penelitian serta sistematika pembahasan 

Pada BAB II, peneliti akan menjelaskan tentang gambaran umum 

Kampung Mrican, Kelurahan Giwangan, Kecematan Umbulharjo, Kota 

Yogyakarta, Mudal seperti letak, luas wilayah, kondisi geografis, sejarah 

berdirinya Desa Ekowisata Taman Sungai Gajahwong, struktur kepengurusan, 

potensi dan aktivitas kegiatan Desa Ekowisata Sungai Gajahwong, serta 

infrastruktur pendukung Desa Ekowisata Sungai Wong. 

BAB III, peneliti akan menjelaskan tentang dampak ekowisata Sungai 

Gajahwong dalam perubahan struktur masyarakat Kampung Mrican. 

Pada BAB IV, merupakan bab penutup, berisikan mengenai kesimpulan 

dari bab-bab sebelumnya dan berisikan saran-saran. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang didapatkan melalui penelitian ini antara lain sebagai 

berikut: 

1. Dampak pembangunan atau kegiatan pengembangan ekowisata Bendung 

Lepen terbagi menjadi 3 hal yaitu dampak lingkungan, ekonomi, dan citra 

masyarakat. Pada masing-masing dampak tersebut terdapat dua jenis yang 

berbeda, yaitu dampak positif dan negative. Pertama, pada lingkungan 

hidup. Dampak positifnya adalah terbentuknya lingkungan yang bersih, 

terfasilitasi, tertata rapi dan ruang untuk kegiatan ekonomi bagi 

masyarakat Mrican. sedangkan dampak negatifnya adalah timbulnya 

ketidaknyamanan bagi masyarakat di sekitar area lokasi Ekowisata terkait 

kebisingan dan potensi membahayakan bagi kesehatan mereka. Kedua, 

pada kegiatan ekonomi. Dampak positifnya adalah terbentuknya sumber 

pendapatan dan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Sedangkan 

dampak negatifnya adalah adanya sekelompok masyarakat yang 

bergantung pada kegiatan perekonomian di area Ekowisata tersebut. 

Ketiga, pada citra masyarakat. Salah satu dampak yang dibanggakan oleh 

masyarakat Mrican adalah berubahnya citra mereka dari hal yang bersifat 

negative, ke hal yang bersifat positif. Sebelum adanya kegiatan ekowisata, 

kampung Mrican terkenal sebagai kampung kumuh, terbelakang, 
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kampung pelaku kriminal, dan kampung prostitusi. Sedangkan setelah 

adanya kegiatan pengembangan ekowisata, kampung Mrican kebih 

terkenal sebagai kampung yang bersih, kreatif, dan inovatif. 

2. Adapun perubahan struktur sosial yang terjadi pada masyarakat Mrican 

terbagi menjadi 2 hal yang saling berkaitan, yaitu perubahan cara pandang 

masyarakat terhadap lingkungan, dan perubahan interaksi sosial.  Di masa 

sebelum adanya kegiatan Ekowisata, mereka termasuk sebagai pelaku 

perusak lingkungan dengan membuang limbah rumah tangga, dan sampah 

ke area bantaran sungai. Di masa awal kegiatan mereka menjadi subjek 

perubahan perilaku (kebiasaan membuang sampah di sungai) dari 

komunitas pengelola. Di tahap ini, ketika peneliti menemui mereka di 

kawasan Ekowisata tersebut, peran mereka telah berubah dari sekedar 

subjek perubahan menjadi agen yang turut melakukan sosialisasi 

pentingnya menjaga lingkungan bagi pengunjung. Selain itu mereka turut 

memberi sanksi sosial bagi individu masyarakat lain yang belum 

menyadari pentingnya menjaga lingkungan hidup tersebut. 

B. Saran 

Adapun saran yang dapat disampaikan penulis setelah melakukan penelitian ini 

antara lain sebagai berikut: 

1. Untuk komunitas Mrican Youth sebagai pengelola, diharapkan untuk 

berubah menjadi organisasi yang lebih professional sembari tetap menjaga 

tradisi kekeluargaan dan gotong royong yang telah ada. 
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2. Untuk Masyarakat Mrican, diharapkan tetap menjaga dan mengelola 

lingkungan hidup sembari tetap menularkan semangat yang sama kepada 

pengunjung ekowisata. 

3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan untuk menyempurnakan 

penelitian ini dengan menggunakan teori yang lebih komprehensif atau 

teori-teori lain yang terbaharukan.
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