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ABSTRAK 

Destinasi wisata memberikan harapan baru sekaligus peluang bagi masyarakat atau 

warga yang hidup di sekitarnya. Sebagai bentuk dari perwujudan kemajuan dalam 

perekonomian maka sepantasnya dilakukan pembangunan destinasi wisata. Selain 

memberikan angin segar dalam ekonomi bagi masyarakat yang berada di sekelilingnya juga 

memperkenalkan daerah yang digunakan sebagai wisata. Brumbung atau Bahasa lainnya 

Brumbun menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup digemari oleh banyak masyarakat 

baik lokal maupun non-lokal. Selain karena hangatnya dari sumber air langsung juga 

merupakan tempat yang memiliki cerita tersendiri (legenda). Keadaan tersebut menjadikan 

keberkahan bagi masyarakat sekitar dalam sosial ekonomi yang dulunya hampir setiap hari 

mencari hutang untuk memenuhi sandang pangan sedikit demi sedikit mulai terbantu dengan 

hadirnya wisata Brumbun. 

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi kondisi sosial masyarakat sekitar wisata 

Brumbung serta menganalisis seberapa jauh kontribusi hadirnya wisata Brumbung dalam 

pertumbuhan dan peningkatan sosial ekonomi masyarakat Dusun Tepanas. Partisipan diminta 

untuk mendeskripsikan keadaan riil mereka dalam keseharian seperti halnya proses 

penghidupan selama setiap hari sebelum dan sesudah adanya wisata Brumbung, pekerjaan 

yang dilakukan setelah hadirnya wisata Brumbung dan poin-poin yang berkaitan dengan 

kondisi sosial ekonomi masyarakat Dusun Tepanas. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatit bersifat deskriptif-eksploratif yang 

bertujuan guna mendapatkan data yang komprehensif dan rigid. Informan dalam penelitian 

ini berjumlah 8 orang yang terdiri dari 1 kepala pengelola objek wisata, 3 masyarakat yang 

mempunyai usaha berupa warung, 2 petugas parkir, dan 2 petugas kebersihan. Data primer 

diperoleh dari hasil wawancara sedangkan data sekunder didapatkan dari hasil observasi dan 

dokumentasi di lokasi penelitian yaitu di Objek Wisata Pemandian Air Hangat Brumbun 

Dusun Tepanas Desa Kranji Paciran Lamongan. 

Berdasarkan penelitian dari fokus masalah yang peneliti kaji ditemukan kesimpulan 

bahwa kontribusi wisata Brumbung terhadap kesejahteraan masyarakat dusun Tepanas sangat 

berpengaruh dalam peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat, dengan berdirinya 

wisata yang menciptakan banyak lapangan pekerjaan masyarakat bisa memiliki pekerjaan 

tanpa harus bertumpu pada masyarakat lain sehingga masyarakat tetap bisa memenuhi 

kebutuhan sehari-harinya dan terjauh dari kata pengangguran, dengan berdirinya wisata ini 

menjadikan hidup lebih bersosialisme antar masyarakat dan saling toleransi sesamanya serta 

banyak agenda atau kegiatan yang bernuansa kekeluargaan. 

 
Kata kunci : Wisata, Kontribusi, Kesejahteraan Masyarakat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara sangat membantu dalam 

menumbuhkan dan memajukan kesejahteraan bangsanya. Sumber daya yang dapat 

dimanfaatkan dengan optimal dan maksimal akan berdampak besar dalam setiap 

sektor di suatu negara. Sebagai negara yang dikenal atas kesuburan tanah dan sumber 

daya alam yang melimpah, Indonesia dapat bergerak cepat dalam melakukan 

pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki. Salah satu pemanfaatan sumber daya 

alam yaitu dengan melakukan pengembangan inovasi dan kreasi. Seperti halnya 

penciptaan sebuah destinasi wisata, baik wisata alam yang sudah ada dengan 

sendirinya maupun wisata yang dapat dibuat sesuai dengan kondisi alam sekitar atau 

wisata buatan. Pemanfaatan tersebut selain mampu menarik banyak para wisatawan 

untuk berkunjung dan melihat, wisata tersebut juga dapat membuka lapangan kerja 

bagi masyarakat yang hidup di sekitarnya. 

Sesuai dengan bunyi alinea 4 pada Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan 

bahwa tujuan nasional yang dicita-citakan adalah terwujudnya kesejahteraan umum, 

yang dimaksud umum yaitu seluruh rakyat Indonesia. Adanya cita-cita yang 

diharapkan tersebut mengharuskan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan 

pembangunan ekonomi yang dilaksanakan secara maksimal.1 Dalam pembangunan 

ekonomi, sektor pariwisata menjadi salah satu sektor penting dalam mendongkrak 

 
 

 
 

1 Indah Puspitasari, Moh Saleh, dan Duwi Yunitasari, Analisis Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Periode Tahun 2011-2015, e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Vol. V 

No. 1 (2018),hlm 11. 
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perekonomian Indonesia, selain hanya untuk menambah penghasilan negara juga 

mengenalkan keadaan alam di Indonesia yang penuh dengan keindahan. 

Berkembangnya sektor pariwisata yang didukung dan dikelola dengan baik 

maka dapat mendatangkan banyak manfaat baik dari segi ekonomi, sosial, maupun 

budaya. Sebaliknya, pengelolaan dan dukungan yang tidak baik bahkan minim 

persiapan maka akan menimbulkan banyak permasalahan yang merugikan masyarakat 

sekitar. Lasmi N Sihombing dalam tulisannya mengungkapkan bahwa sektor wisata 

merupakan salah satu bentuk industri yang berdiri sendiri. Kehadiran sektor wisata 

dapat membantu serta melengkapi percepatan pertumbuhan pada industri lainnya. 

Lebih lanjut, Lasmi menuliskan industri pada sektor pariwisata mampu menjadi 

penggerak dalam perekonomian Indonesia karena perkembangan sektor wisata begitu 

dinamis sekaligus memberikan kesempatan kerja bagi setiap warga yang tinggal 

berada di sekitar area pariwisata.2 

Pengelolaan industri pariwisata tergantung pada pemerintah daerah setempat 

dalam menggali potensi dan keunggulan alam yang ada di sekitarnya. Hal tersebut 

diperlukan dalam menunjang minat dan ketertarikan wisatawan lokal maupun non- 

lokal untuk mengunjungi wisata tersebut. Umumnya, masyarakat yang melakukan 

perjalanan wisata atau singgah ke suatu wisata tidak lain hanyalah untuk melepaskan 

penat dari kesibukan, refreshing, rekreasi, menenangkan diri bahkan hanya sekedar 

menikmati keindahan dan keunikan alam yang disuguhkan. 

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang 

memiliki cukup banyak destinasi wisata dari wisata religi, wisata alam, hingga wisata 

buatan. Menariknya, wisata-wisata tersebut dominan berada di wilayah Kecamatan 

Paciran. Sebuah kecamatan yang berada di belahan Utara Kabupaten Lamongan 
 

2 Lasmi N Sihombing, Kontribusi Daya Tarik Wisata Taman Wisata Iman dalam Meningkatkan Sosial 

Ekonomi Keluarga Pedagang Pakaian dan Aksesoris di Sitinjo Kecamatan Sitinjo Kabupaten Dairi, Skripsi 

(Sumatera: Universitas Sumatera Utara, 2018) 
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dengan jarak kurang lebih 43 Km. Luas wilayah Kecamatan Paciran sendiri mencapai 

61,304 Km2 dengan ketinggian 2 Km dari permukaan laut. Objek-objek wisata yang 

berada di Kecamatan Paciran beragam mulai dari tempat rekreasi, wisata religi, 

edukasi, hingga alam.3 Dengan letak geografis yang berada di dekat laut membuat 

pemerintah daerah setempat menciptakan dan memanfaatkan kesempatan yang ada 

guna meningkatkan kunjungan wisatawan. Keadaan tersebut tidak menutup 

kemungkinan di daerah-daerah yang tidak dekat dengan laut terdapat objek wisata 

yang mampu membuat tertarik para pengunjung. Seperti halnya objek wisata 

Pemandian Air Hangat Brumbung yang terletak di Desa Kranji. 

Objek wisata Pemandian Air Hangat Brumbung merupakan satu-satunya 

destinasi wisata yang memiliki potensi air hangat alami. Sejak tahun 2006, pemandian 

air hangat ini resmi menjadi sebuah objek wisata. Salah satu alasan memilih daerah 

Brumbung menjadi tujuan penelitian ini karena selain untuk wisata rekreasi, wisata ini 

juga disebut wisata yang melegendaris, hal ini dibuktikan atas keterkaitannya dengan 

kisah Wali Songo. Menurut Mulyono dalam jatimtimes.com, konon Brumbung sudah 

ada sejak masa Wali Songo yakni masa Sunan Drajat. Para Wali Songo sering 

mengadakan pertemuan dan bahkan berdiam diri di area Brumbung. Memang sejak 

dari dulu namanya adalah Brumbung tapi sekarang banyak masyarakat yang 

menyebutnya dengan sebutan Brumbun. Imbuhnya, air yang ada di Brumbung pernah 

berubah warna dan rasa sehingga banyak masyarakat yang menggunakan air tersebut 

jatuh sakit. Kemudian Sunan Drajat mencoba menancapkan tongkat yang dimiliki di 

atas tanah kapur dekat sendangnya dan alhasil keluar air bersih dan tawar dari tanah 

tersebut.4 Dahulu di tempat tersebut hanya terdapat dua kolam kecil yang dibatasi 
 

3 https://lamongankab.go.id/paciran/profil diakses pada 02 Februari 2021 pada pukul 11.26 WIB 
4Ardiyanto, “Pemandian Air Panas Brumbung Lokasi Wisata Alternatif di Lamongan, 

”https://jatimtimes.com/baca/131315/20151222/105350/pemandian-air-panas-brumbung-lokasi-wisata 

alternatif-di-lamongan diakses pada 14 Februari 2021 pukul 23.30 WIB. 

https://lamongankab.go.id/paciran/profil
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dengan dinding-dinding yang sebagian besar dari batu-batuan. Namun semakin 

bertambahnya pengunjung yang datang, pemerintah setempat mulai merenovasi 

beberapa tempat dan juga memperluas pemandian supaya dapat menampung 

pengunjung yang ingin menikmati air hangatnya 

Kehadiran wisata di suatu daerah sangat berperan terhadap kehidupan 

masyarakat sekitarnya. Peran atau kontribusi bagi masyarakat awam diartikan sebagai 

sumbangsih atau keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu. Kontribusi 

tidak bisa diartikan hanya sebagai keikutsertaan seseorang secara formalitas saja, 

melainkan harus ada bukti, aksi nyata bahwa orang atau kelompok tersebut ikut 

membantu turun ke lapangan dalam mensukseskan suatu kegiatan tertentu.5 Apabila 

kata kontribusi ditarik dalam konteks pariwisata, maka dapat diartikan bagaimana 

sebuah objek wisata mampu memberikan dampak baik itu positif atau negatif 

terhadap warga yang hidup dan tinggal di sekitarnya juga masyarakat yang menikmati 

objek wisata tersebut. 

Definisi kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku 

yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif 

maupun negatif terhadap pihak lain.
6 
Kontribusi sektor wisata Pemandian Air Hangat 

Brumbung sendiri terhadap ekonomi masyarakat memberikan dampak yang cukup 

berarti bagi warga yang berada di sekitar kawasan wisata. Bahkan terdapat 

masyarakat setempat yang dulunya sebelum dibuka wisata Pemandian Air Hangat 

tidak dapat membuka usaha ataupun tidak mempunyai usaha sama sekali namun 

 

 

 
5 https://pengertiandefinisi.com/konsep-dan-pengertian-kontribusi/ diakses pada 09 Februari 2021 pada 

pukul 03.07 WIB. 

 
6 Lasmi H Shihombing, Kontribusi Sektor Wisata Taman Wisata Iman Dalam Meningkatkan 

Sosial Ekonomi Keluarga Pedagang Pakaian Dan Aksesori Di Sitinjo Kecamatan Sitinjo Kabupaten 

Dairi, Skripsi (Sumatera: Universitas Sumatera Utara, 2018),hlm. 12. 

https://pengertiandefinisi.com/konsep-dan-pengertian-kontribusi/
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semenjak kehadiran wisata tersebut mampu membuka usaha jualan di tempat wisata 

Brumbung. 

Di lain sisi, seiring dengan berjalannya sektor wisata di kawasan tersebut 

kepedulian masyarakat untuk merawat wisata Brumbung mulai semakin menurun. 

Terjadinya faktor menurunnya kepedulian masyarakat terhadap merawat atau menjaga 

wisata brumbung karena adanya masyarakat yang tidak mempunyai keterkaitan 

dengan brumbung tidak mendapat apa-apa. Sedangkan masyarakat yang mempunyai 

keterkaitan dengan brumbung seperti mempunyai usaha di tempat wisata brumbung 

dan masyarakat yang mempunyai sawah sekitar brumbung. Maka dapat disimpulkan 

bahwa adanya rasa kecemburuan sosial antara masyarakat yang berada di wisata 

brumbung dengan masyarakat yang di luar wisata berdampak terjadinya penurunan 

pada kegiatan upacara sedekahan (dekahan) di setiap tahunnya atau kegiatan yang 

berhubungan sosial masyarakat dengan wisata brumbung. 

Dengan kondisi yang masih belum stabil akibat dari penyebaran virus Covid- 

19 yang masih belum menunjukkan penurunan signifikan memiliki dampak pada 

penurunan pengunjung yang datang ke lokasi wisata Brumbung. Awal berita 

penyebaran virus yang terjadi di Indonesia membuat pengelola wisata Brumbung 

harus mengambil langkah untuk mengantisipasi serta melakukan penutupan area 

kurang lebih sampai 5 bulan untuk tahun 2020. Kondisi tersebut sangat berdampak 

terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Keadaan itu membuat warga yang berada 

di sekitar merasa tidak tahu apa yang akan dilakukan ke depannya demi memperoleh 

kembali pundi-pundi keuangan mereka. Alhasil pada akhir tahun 2020 wisata 

Pemandian Air Hangat Brumbung kembali dibuka melalui beberapa pertimbangan 

tentunya memulihkan kegiatan ekonomi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. 
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Hal itu dilakukan demi meningkatkan perekonomian di kawasan wisata yang sudah 

mulai lesu. 

Selain itu, warga yang mempunyai usaha di lokasi tempat wisata juga 

diharapkan sudah mulai membuka kembali kedai atau warung masing-masing. 

Sampai pada saat ini, untuk usaha yang sudah ada di area wisata sudah dari 10 – 15 

stand yang tersedia. Terdapat 4 kolam diantaranya 2 kolam air hangat yang berasal 

dari sumber mata air hangat brumbung sendiri untuk laki-laki dan perempuan, 1 

kolam untuk orang dewasa dan 1 kolam untuk anak-anak kecil. Dari sekian banyak 

stand yang ada hanya ada 1 stand yang menyediakan berbagai perlengkapan alat 

untuk renang. Seperti pelampung untuk orang dewasa dan anak-anak juga ada 

kacamata renang dan alat untuk pelindung handpone pada saat dibawa untuk 

berenang.7 Berdasarkan pada saat melakukan observasi yaitu masyarakat yang berada 

di ruang lingkup objek wisata saat ini dibatasi untuk berada di area objek wisata. 

Karena tempat yang kurang memfasilitasi untuk masyarakat yang akan berada di area 

wisata, sehingga adanya anggaran dana dari pemerintah desa nantinya dapat 

dipergunakan untuk memperluas bagian stand-stand yang ada dan membenahi akses- 

akses yang belum terbangun serta rencana untuk dibuatkan suatu tempat-tempat lain 

seperti membangun pendopo, membuatkan taman di sekitar area objek wisata, dan 

menambah kolam.8 

Sektor wisata Pemandian Air Hangat Brumbung ini sepenuhnya milik 

Pemerintah Desa Kranji. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa Dusun 

Tepanas berada di bawah kepemerintahan Desa Kranji sehingga setiap pengelolaan 

dan   pemenuhan   fasilitas   dilakukan   oleh   yang   berwenang.   Namun   ironisnya, 

pemerintah setempat tidak berkeinginan untuk menjalin kerjasama dengan Pemerintah 
 

7 Observasi pada tanggal 15 Agustus 2020 

8 Observasi pada tanggal 05 September 2020 
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Daerah seperti Dinas Pariwisata dikarenakan pihak Pemerintahan Desa Kranji 

berkomitmen untuk menggali dan mengakomodir segala kebutuhan atas wisata 

Brumbung tanpa campur tangan dari pihak Pemerintah Daerah yang nantinya hasil 

atau aset Desa Kranji bisa dimiliki secara utuh oleh Pemerintahan Desa Kranji. Untuk 

dana pembangunan wisata Brumbung sendiri yaitu berasal dari Program Pemerintah 

Dana Desa yang selama 2 tahun ini mengalokasikan anggaran untuk pembangunan 

wisata Air Hangat Brumbung. 

Pernyataan di atas juga sesuai dengan adanya pelimpahan wewenang oleh 

pemerintah pusat yang terkandung dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1974, 

Undang-undang No. 18 Tahun 1997 dan Undang-undang No. 34 tahun 2000 kepada 

pemerintah daerah untuk mengatur keuangan secara mandiri yang juga diharapkan 

untuk mampu menggali setiap potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut.9 Dari 

penjabaran yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti ingin melakukan sebuah 

penelitian dengan judul “Kontribusi Wisata Pemandian Air Hangat Brumbung 

Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan, maka dapat 

merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Bagaiman Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat Tepanas Kranji Paciran ? 

 

2. Bagaimana Kontribusi Sektor Wisata Pemandian Air Hangat Terhadap 

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Tepanas Kranji Paciran ? 

 

 

 

 
9 Niko setyahadi, Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan asli Daerah, Skripsi 

(Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2009) 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, tujuan 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi wisata pemandian air hangat terhadap 

peningkatan kesejahteraan masyarakat Tepanas Kranji Paciran. 

2. Untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ada di masyarakat 

Tepanas Kranji Paciran. 

D. Manfaat Penelitian 

 

Selain tujuan penelitian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terdapat 

beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah 

wawasan berfikir mengenai teori peran atau kontribusi sebuah objek wisata dalam 

pengembangan ekonomi masyarakat. Selain itu, diharapkan juga mampu 

memperkaya wawasan atas teori kontribusi sosial terutama dalam meningkatkan 

sosial ekonomi di wilayah sekitar. Dan sekaligus dapat menjadi referensi dalam 

bidang keilmuan sosial dan ekonomi masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

 

a. Bagi Peneliti. Penelitian ini memberikan pengetahuan baru bagi diri sendiri 

sebagai bentuk pembelajaran diri dalam menciptakan iklim wisata yang 

mampu memberikan kontribusi terhadap sosial ekonomi masyarakat sekitar. 

b. Bagi Pengelola. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

kontribusi bagi setiap pelaku usaha agar senantiasa melakukan kebijakan- 

kebijakan atau pembaharuan-pembaharuan di sektor pariwisata guna memikat 

minat para pengunjung serta rekomendasi dalam pengembangan suatu wisata. 
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c. Bagi Masyarakat Umum. Diharapkan mampu memberikan input sekaligus 

sebagai bahan rujukan yang edukatif untuk diketahui tentang begitu besar 

kontribusi dan andilnya sebuah sektor wisata dalam meningkatkan 

kesejahteraan pada sosial ekonomi masyarakat sekitar. 

E. Kajian Pustaka 

 

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa sumber pustaka, peneliti 

belum menemukan penelitian yang berfokus pada pembahasan tentang Kontribusi 

Wisata Pemandian Air Hangat Brumbung Terhadap Peningkatan Kesejahteraan 

Masyarakat Dusun Tepanas Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. 

Berikut hasil penelusuran dengan beberapa sumber pustaka sebagai berikut : 

Pertama jurnal ilmiah yang ditulis oleh Ni Made Santi dan teman-temannya 

dengan judul “Kontribusi Wisata Bahari Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pesisir 

Nusa Penida, Klungkung” mengungkapkan bahwa wisata bahari yang terletak di Nusa 

Penida mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kesejahteraan 

masyarakat sekitar dengan dibuktikkan rata-rata kontribusi yang dicapai sebesar 36%. 

Sebelumnya dituliskan bahwa mayoritas penduduk pesisir Pulau Nusa Penida bermata 

pencaharian sebagai petani rumput laut. Namun ironisnya, keadaan tersebut tidak 

diimbangi dengan keterampilan dan pengetahuan sebagian masyarakat dalam 

mengolah dan memproduksi rumput laut menjadi bahan atau makanan yang bernilai 

guna. Alhasil berdampak pada terbuangnya hasil panen rumput laut karena membusuk 

dan bahkan hanya menunggu pengepul datang untuk menjual hasil panen dengan 

harga yang rendah. 

Dalam penelitian tersebut juga didapat bahwa sebanyak 90% masyarakat 

memiliki tingkat kesejahteraan sedang, 3,3% tergolong kesejahteraan tinggi, dan 

sisanya masuk kategori rendah. Metode penelitian yang dilakukan adalah analisis 
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deskriptif dengan menggunakan wawancara, kuesioner responden, serta dokumentasi. 

Kelebihan pada penelitian ini adalah mampu menjelaskan sekaligus menampilkan 

data dengan baik sesuai topik penelitian dan memperinci setiap indikator menjadi 

poin-poin kecil untuk memudahkan dalam tolok ukur atas penilaian kesejahteraan 

masyarakat. Selain itu, terdapat kekurangan pada tulisan ini yaitu tidak adanya 

penggambaran terkait sosial ekonomi secara teratur yang ada di masyarakat sebagai 

bentuk dari kehidupan yang sejahtera melainkan penjelasan yang terbagi dengan sub 

indikator lainnya.10 Dengan begitu, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian 

yang akan dilakukan yaitu terletak pada variabel independen dan objek wisata yang 

dituju disertai kondisi geografis yang juga sangat berbeda. 

Kedua jurnal ilmiah yang berjudul “Kontribusi Objek Wisata Goa Pindul 

Terhadap Perekonomian Masyarakat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

keadaan ekonomi masyarakat di kawasan objek wisata goa pindul sebelum dan 

sesudah Goa Pindul dijadikan objek wisata. Dan seberapa besar pengaruh wisata goa 

pindul terhadap perekonomian masyarakat Gunungkidul khususnya di sekitar 

Bejiharjo. Penelitian menggunakan metode deskriptif dan menggunakan 2 sumber 

data yaitu sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh dari berbagai Instansi terkait 

yaitu Badan Pusat Statistik D.I Yogyakarta, Dinas Pariwisata dan Pengelola objek 

wisata. Sedangkan data primer menggunakan wawancara dengan memakai kuesioner 

responden yang berada di objek wisata Goa Pindul.11 

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh I Made Adikampana dengan judul 

"Optimalisasi Kontribusi Pariwisata Ceking Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal” 

menyebutkan adanya ketidakoptimalan wisata Ceking dalam menunjang dan 

 

10 Ni Made Santi dkk, Kontribusi Wisata Bahari Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Pulau 
Nusa Penida, Klungkung, Jurnal Kajian Bali, 2017: Vol.07 No.2,hlm 81-98. 

 
11 Restika Cahya Ningsih, Kontribusi Objek Wisata Goa Pindul Terhadap Perekonomian Masyarakat, 

Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, 2013: Vol.14 No.1,hlm 67-79. 
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memberikan kontribusi terhadap ekonomi masyarakat lokal. Dari hasil penelitian ini 

menjelaskan tentang permasalahan yang berupa upaya pembenahan dalam melakukan 

strategi untuk mendapatkan minat kunjungan yang tinggi dari para wisatawan. Lebih 

lanjut, menurutnya kontribusi pariwisata terhadap ekonomi masyarakat 

diklasifikasikan menjadi 2 yaitu: kontribusi primer dan kontribusi sekunder. 

Kontribusi primer adalah penerimaan langsung pembelanjaan pengunjung atas 

penyediaan barang dan jasa pariwisata. Sedangkan kontribusi sekunder yang 

kemudian dikenal kontribusi secara tidak langsung. Kontribusi optimal yang dicita- 

citakan pada penelitian ini adalah tergantung pada lamanya tinggal pengunjung di 

area wisata Ceking tersebut. Sehingga semakin lamanya tinggal wisatawan maka 

memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap timbulnya kontribusi ekonomi. 

Di dalam penelitian ini juga dituliskan bahwa hanya sekitar 3% saja jumlah 

pengunjung yang menginap di area Ceking sedangkan sisanya hanya singgah 

sementara.12 Pada penelitian ini, I Made berfokus pada optimalisasi sebuah objek 

wisata dalam memimbulkan kontribusi terhadap perekonomian warga sekitar. Dan 

hasilnya akan diberikan langkah-langkah atau strategi yang digunakan untuk 

meningkatkan kunjungan para wisatawan salah satunya dengan pengembangan 

produk pariwisata yang ada. Kondisi ini membedakan dengan penelitian yang akan 

dilakukan dengan kecenderungan ingin mengetahui seberapa besar kontribusi yang 

ditimbulkan terhadap keadaan ekonomi sosial masyarakat sekitar dengan adanya 

sektor wisata. 

Keempat jurnal ilmiah yang berjudul “Kontribusi Desa Pariwisata Sendang 

Duwur Kabupaten Lamongan Terhadap Ekonomi Masyarakat”. Dari hasil penelitian 

Ursulla mariska dan Saptono nugroho, menjelaskan bahwa desa wisata sendang 

12 I Made Adikampana, Optimalisasi Kontribusi Pariwisata Ceking Terhadap Ekonomi Masyarakat 

Lokal, Jurnal ilmiah pariwisata, 2012: Vol.2 No.1, hlm 1-5. 
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duwur belum berkontribusi secara optimal dalam meningkatkan perekonomian 

masyarakat lokalnya pasalnya pembelanjaan pengunjung yang besarannya ditentukan 

oleh lama tinggal tidak dapat digunakan karena tidak adanya kontribusi yang 

diberikan dari komponen penginapan. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif 

dan data kuantitatif dan sumber datanya yaitu primer dan sekunder dengan 

menggunakan teknik wawancara, menyebarkan kuesioner, observasi dan 

dokumentasi.13 

Kelima skripsi berjudul “Kontribusi Taman Wisata Danau Ranau Dalam 

Pengembangan Ekonomi Masyarakat Di Desa Way Panas Kecamatan Warkuk Ranau 

Selatan Kabupaten Oku Selatan” yang ditulis oleh Mutiara Sartika menjelaskan 

bahwa penelitian ini cenderung fokus terhadap pembahasan Taman Wisata Danau 

Ranau dan kontribusinya pada pengembangan perekonomian masyarakat. Mutiara 

menambahkan bahwa dengan dibukanya Wisata Danau Ranau tersebut memberikan 

keuntungan tersendiri bagi masyarakat yang berada di kawasan wisata seperti 

pembangunan infrastruktur yang memadai berupa jalan sehingga para masyarakat 

yang mayoritas berkerja sebagai petani dan nelayan dapat menjual dan memasarkan 

hasil panennya di pusat perputaran perekonomian. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau “field research” 

yang bersifat deskriptif dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi 

sebagi metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi 

Taman Wisata Danau Ranau di Desa Way Panas Kecamatan Warkuk Ranau Selatan 

membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan wisata, 

sehingga dengan adanya kontribusi Wisata Danau Ranau kondisi perekonomian 

 
 

13 Ursulla Mariska Maduma Silaban dan Saptono Nugroho, Kontribusi Desa Wisata Sendang Duwur 

Kabupaten Lamongan Terhadap Ekonomi Masyarakat, Jurnal Destinasi Pariwisata, 2018: Vol.6.No.2,hlm 250. 
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masyaraat saat ini menjadi lebih baik.14 Perbedaan yang muncul pada penelitian ini 

dengan penelitian yang akan dilakukan yakni bahwa penelitian ini memberikan 

edukasi dan mengajak kepada masyarakat dalam menjaga serta memanfaatkan potensi 

lokal yang dimiliki. Hal itu bertujuan agar masyarakat dan pengelola selalu 

melakukan pengembangan yang mampu meningkatkan pengunjung wisata. Dan juga 

variabel independen yang dipakai adalah pengembangan ekonomi masyarakat sekitar 

bukan pada kondisi sosial ekonomi yang ada di masyarakat tersebut. 

F. Kerangka Teori 

 

1. Pariwisata 

 

a. Definisi Pariwisata 

 

Pariwisata adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh wisatawan ke 

suatu tempat tujuan wisata di luar keseharian dan lingkungan tempat tinggal 

untuk melakukan persinggahan sementara waktu dari tempat tinggal, yang di 

dorong oleh beberapa keperluan tanpa bermaksud untuk mencari nafkah 

namun didasarkan atas kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan, dan 

disertai untuk menikmati berbagai hiburan serta fasilitas yang tersedia yang 

dapat melepaskan lelah dan penat selama melakukan aktivitas sehari-hari. 

Sedangkan dalam ilmu sosiologi, Pitana dan Gayatri, mengatakan 

bahwa pariwisata mencakup tiga elemen utama, yaitu: 

a. A dynamic element, yaitu travel ke suatu destinasi wisata 

 

b. A static element, yaitu singgah di daerah tujuan 

 

c. A consequential element, atau akibat dari dua hal diatas 

(khususnya pada masyarakat lokal), yang meliputi dampak 

 

14 Mutiara Sartika, Kontribusi Taman Wisata Danau Ranau Dalam Pengembangan Ekonomi 

Masyarakat Di Desa Way Panas Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Oku Selatan, Skripsi 

(Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019),hlm 13-21. 
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ekonomi , sosial budaya dan fisik dari adanya kontak dengan 

wisatawan.15 

Dalam hal ini juga diutarakan oleh Prof. Salah Wahab di dalam buku 

Pengetahuan Dasar Ilmu wisata yang mengatakan bahwa pariwisata itu 

merupakan suatu aktifitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat 

pelayanan secara bergantian diantara orangorang dalam suatu negara itu 

sendiri (di luar negeri), meliputi pendiaman orangorang dari daerah lain 

(daerah tertentu), suatu negara atau benua untuk sementara waktu dalam 

mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang 

dialaminya dimana ia memperoleh pekerjaan.16 Pada defini ini dapat diartikan 

bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung 

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

pemerintah dan pemerintah daerah. 

2. Peran Wisata untuk Kesejahteraan 
 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: 

KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata menyebutkan bahwa melalui 

pembangunan kepariwisataan di desa mampu meningkatkan kesejahteraan dan 

secara tidak langsung dapat memberdayakan masyarakat yang berada di kawasan 

tersebut. Pembangunan kepariwisataan yang berada di desa dapat berupa 

pembangunan desa wisata. Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara 

atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung sebagai wujud representasi dari 

 

15 Mutiara Sartika, Kontribusi Taman Wisata Danau Ranau Dalam Pengembangan Ekonomi 

Masyarakat Di Desa Way Panas Kecamatan Warkuk Ranau Selatan Kabupaten Oku Selatan, Skripsi 

(Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019),hlm 20-24. 

16 I Ketut Suwena dan Gusti Ngurah Widyatmaja, Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata (Denpasar : 
Pustaka Larasan, 2017), hlm.1-6. 
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kehidupan yang berlaku di masyarakat.
17 

Atraksi sendiri merupakan bentuk upaya 

dalam memikat para wisatawan yang datang serta memberikan kesan yang baik 

selama wisatawan berada di area wisata. Dengan demikian, secara tidak langsung 

kehadiran desa wisata dapat memberikan berkah dan manfaat bagi warga yang 

hidup di sekitar area wisata sekaligus berguna untuk meningkatkan kualitas hidup 

yang lebih mandiri dan sejahtera. 

Peran desa wisata terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar dengan adanya 

objek wisata adalah dapat memenuhi kebutuhan material (ekonomi), spiritual, 

sosial agar memperoleh hidup layak bagi setiap orang yang bekerja di berbagai 

macam kegiatan wisata yang berlokasi disekitar tempat wisata.
18 

Dan dengan 

adanya wisata tersebut akan berdampak positif untuk meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi dan sosial masyarakatnya karena banyak terbukanya lapangan pekerjaan 

yang menjadi sumber pendapatan bagi keluarga, menambah variasi pekerjaan, 

peningkatan pengetahuan dalam pengelolaan usaha pariwisata, terjalinnya 

interaksi sosial antarwarga serta terdapat parsitipasi antar warga. 

3. Kesejahteraan Sosial 

 

Kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhnya kebutuhan material, 

spiritual dan sosial. Friedlander mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagi 

berikut19: 

Sistem yang teroganisir dari pelayanan-pelayanan sosial institusi- 

institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan 

kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang 

memadai dan relasi-relasi personal serta sosial. Sehingga 

memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan 
 

 

17 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata. 

18 Mita Wahyunita, Peran Desa Wisata Terhadap Kesejahteraan Pekerja Pariwisata Di Desa 

Wisata Bejiharjo Kecamatan Karangmojo Kabupaten Gunungkidul, Skripsi (Yogyakarta: Universitas 

Gajah Mada, 2014),hlm 3. 

19 Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, (Bandung : PT. Refika Aditama,2014),hlm 9. 
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kesejahteraan sosial sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuahan 

keluarga dan masyarakat. 

 

Dari definisi di atas kesejahteraan merupakan suatu sistem yang memberikan 

pelayanan sosial kepada individu, kelompok maupun masyarakat. Dengan 

demikian pelayanan sosial dapat diwujudkan untuk membantu para masyarakat 

yang kurang mampu ataupun masyarakat yang terhambat dalam masalah 

perekonomian maupun sosialnya. 

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang di dalam kehidupannya 

selalu berkaitan dengan orang lain baik berupa pekerjaan maupun dari segi hal 

apapun. Pekerjaan sosial adalah suatu profesi pelayanan kepada manusia baik 

individu, kelompok maupun masyarakat yang memberikan pelayanan 

profesionalnya. Untuk meningkatkan kapasitasnya para pekerja sosial 

menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan 

tersebut serta fokus untuk meningkatkan keberfungsian sosial. 

Kondisi sosial juga disebut dengan istilah kesejahteraan sosial sebagai kondisi 

terpenuhinya kebutuhan non material. Kondisi sejahtera terjadi apabila pada 

kehidupan manusia merasakan bahagia, karena kebutuhan dasar manusia sudah 

terpenuhi. Menurut definisi kesejahteraan sosial dibagi menjadi tiga kelompok 

yaitu kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan, kesejahteeraan sosial sebagai 

suatu kegiatan dan kesejahteraan sebagai ilmu. Adapun definisi kesejahteraan 

menurut Edi Suharto kesejahteraan sosial juga termasuk bagian dari suatu proses 

yang dilakukan oleh seseorang, lembaga sosial, lembaga masyarakat maupun 

badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui 

pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.20 Demikian definisi di atas 

 
 

20 Edi suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat,(Bandung : PT Refika Aditama),hlm 

3 
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merupakan salah satu kegiatan yang mencerminkan bahwa manusia adalah 

makhluk sosial dan harus saling membantu, agar kehidupan ini berjalan dengan 

harmonis dan menciptakan puncak kesejahteraan. 

4. Ekowisata 

 

a. Definisi Ekowisata 

 

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 

tentang pedoman pengembangan ekowisata di daerah, ekowisata adalah 

kegiatan wisata di alam di daerah yang bertanggung jawab dengan 

memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha- 

usaha konservasi sumber daya alam, serta peningkatan kesejahteraan 

masyarakat lokal. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 

2009 tentang pedoman pengembangan ekowisata di daerah jenis-jenis 

ekowisata di daerah antara lain: ekowisata bahari, ekowisata hutan, ekowisata 

pegunungan, dan ekowisata karst21 

Dari definisi diatas mengenai ekowisata yaitu dapat disederhanakan 

bahwa ekowisata merupakan suatu bentuk wisata berbasis alam yang 

mengandung prinsip konservasi, mengandung unsur pendidikan dan 

pengalaman, tidak eksploitatif dan tidak konsumtif, mempertahankan 

kebudayaan masyarakat setempat (berbasis budaya lokal), adanya unsur 

pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, adanya manajemen atau 

pengelolaan, berkelanjutan dan berskala kecil.
22

 

 

 

 
 

 
 

21 Umi Muliya, Windy Mononimbar dan Very Lahamendu, Kajian Pengelolaan Ekowisata Bahari 

Berbasis Dpl Desa Bahoi Di Likupang Barat, hlm 76. 

22 Dini Andriani dan I Gde Pitana, Ekowisata : Teori, Aplikasi dan Implikasi, hlm 4. 
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b. Prinsip Ekowisata 

 

Dikutip dari buku I Nyoman Sukma Arida bahwa berdasarkan para ahli 

Eplerwood, menyebutkan ada bebrapa prinsip dalam pengembangan 

ekowisata, antara lain : 

1. Mencegah dan menanggulangi dampak dari aktivitas wisatawan 

terhadap alam dan budaya. Pencegahan dan penanggulangan 

diseuaikan dengan sifat dan karakter alam dan budaya setempat. 

2. Pendidikan konservasi lingkungan. Mendidik wisatawan dan 

masyarakat setempat akan pentingnya arti konservasi. Proses 

pensisikan ini dapat dilakukan langsung di alam. 

3. Pendapatan langsung untuk kawasan. Mengatur agar kawasan yang 

digunakan untuk ekowisata dan manajemen pengelola kawasan 

pelestarian dapat menerima langsung penghasilan atau pendapatan. 

Retribusi dan pajak konservasi dapat dipergunakan secara langsung 

untuk membina, melestarikan dan meningkatkan kualitas pelestarian 

alam. 

4. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan 

ekowisata. Masyarakat diajak dalam merencanakan pengembangan 

ekowisata, sekaligus dalam pengawasan. 

5. Penghasilan masyarakat : keuntungan secara nyata nterhadap terhadap 

ekonomi masyarakat dari kegiatan ekowisata mendorong masyarakat 

menjaga kelestarian kawasan alam.23 

 

 

 

 
23 I Nyoman Sukma Arida, Ekowisata : Pengenmbangan, Partisipasi Lokal dan Tantangan Ekowisata 

(Denpasar : Cakra Press, 2017),hlm 21. 
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5. Keadaan Sosial Ekonomi 

 

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh addib qonuni dalam 

tulisannya sosial ekonomi adalah posisi dalam masyarakat berkaitan dengan 

orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya dan hak-hak serta 

kewajibannya dalam hubungan sumber daya.24 Sosial ekonomi menurut 

Abdulsyani adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia 

yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapaan, tingkat pendidikan, 

jenis rumah tinggal dan jabatan dalam organisasi.25 Berdasarkan beberapa 

pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kedudukan atau posisi seseorang dalam 

masyarakat berkaitan dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan pemilikan 

kekayaan atau fasilitas. 

6. Dampak sosial ekonomi wisata 

 

Dampak secara sederhana dapat diartikan sebagai akibat atau pengaruh ketika 

akan mengambil suatu keputusan, yang bersifat timbal balik antara satu dengan 

yang lainnya. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik, maupun 

biologi. Dampak dapat bersifat biofisik, dapat juga bersifat sosial ekonomi dan 

budaya. 

Pengertian sosial dan ekonomi jarang dibahas secara bersamaan. Pengertian 

sosial dalam ilmu sosial menunjuk pada objeknya yaitu masyarakat. Sedangkan 

pada departemen sosial tertujukan pada kegiatan yang ditunjukkan untuk 

 

 

 

 

24 Ahmad Addib Qonumi, Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Kemandirian Dan 

Prestasi Belajar Siswa Kelas XI Ips Di Man 1 Bojonegoro, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim, 2015),hlm 14. 

25 Maftukhah, Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Geografi 

Siswa Kelas VIII Smpn 1 Randudongkal Kabupaten pemalanag, Skripsi(Semarang: Universitas Negeri 

Semarang, 2007),hlm 10. 
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mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidang kesejahteraan 

yang ruang lingkup pekerjaan dan kesejahteraan sosial.26 

Dalam penelitian yang dimaksud dalam dampak sosial ekonomi adalah 

perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terlibat dengan adanya objek 

wisata pemandian air hangat brumbung seperti para petugas parkir, masyarakat 

yang mempunyai stand di dalam area objek wisata tersebut. 

G. Metode Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Menurut Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif 

menggunakan latar alamiah dengan menafsirkan fenomena yang terjadi dan 

dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Selain itu, menurut 

Jane Richie penelitian kualitatif berupaya menyajikan dunia sosial dan 

perspektifnya di dunia nyata dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan 

manusia yang sedang diteliti.27 Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian 

dengan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan yaitu eksplorasi 

mendalam dan komprehensif berdasarkan pengumpulan data dengan melibatkan 

subjek penelitian. Pada penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan terkait 

Kontribusi Wisata Pemandian Air Hangat Brumbung Terhadap Kondisi Sosial 

dan Kondisi Ekonomi Masyarakat Dusun Tepanas Kranji Paciran. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

26 Rakhmi Safriana, Dampak Sosial Ekonomi Pengelolaan Pariwisata Pemerintah Dan Swasta 

Terhadap Kondisi Masyarakat Loka, Skripsi (Purwokereto: Isntitut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018),hlm 

7. 
27 Lexy j. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm 

5-6. 
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2. Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini akan dilakukan di tempat wisata Pemandian Air Hangat 

Brumbung yang berlokasikan di Dusun Tepanas Desa Kranji Kecamatan Paciran 

Kabupaten Lamongan Jawa Timur. 

3. Sumber Data 

 

Menurut Loftland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah 

kata-kata dan tindakan selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen.28 

Pada penelitian ini sumber data yang utama mengacu pada data yang telah 

didapatkan dari lapangan dan data tambahan berupa sumber data tertulis serta 

foto atau dokumentasi. Dalam hal ini, sumber data utama dicatat melalui catatan 

tertulis dan atau recorder pada handphone. Pada saat melakukan perekaman, 

narasumber tidak berkenan untuk dilakukan recording dengan alasan tidak 

percaya diri dan dikhawatirkan tidak begitu lancar. Untuk nama informan tetap 

tertulis sesuai dengan nama aslinya dan sudah mendapatkan izin dari pihak yang 

bersangkutan. Sumber data tertulis yang digunakan dalam penelitian ini berasal 

dari buku, jurnal, dan skripsi. Selain itu, sumber tertulis berupa arsip foto 

kegiatan kontribusi masyarakat. 

4. Subjek dan Objek Penelitian 

 

Subjek pada penelitian kualitatif disebut dengan istilah informan yaitu 

individu yang dijadikan sebagai sumber informasi untuk memperoleh data dalam 

menjawab permasalahan penelitian. Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti 

menggunakan teknik penentuan sampel quota sampling yaitu informan dipilih 

berdasarkan jumlah yang telah ditetapkan untuk setiap kategori kelompok. Jumlah 

informan yang dipilih untuk setiap kelompok sama. Penentuan sampel dalam 

 

28 Ibid.,157 
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pemilihan informan berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan seperti kepala 

pengelola objek wisata, masyarakat sekitar objek wisata, dan petugas parkir objek 

wisata. Subjek dalam penelitian ini sebagai berikut : 

a. Kepala pengelola Objek Wisata 

 

Kepala merupakan bagian dari kepengurusan objek wisata sebagai 

bertanggungjawab atas hal yang terjadi kepada kondisi wisata terhadap 

perkembangan masyarakat. 

b. Masyarakat Sekitar Objek Wisata 

 

Dalam hal ini masyarakat yang mengetahui bagaimana kontribusi 

wisata terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. 

c. Petugas parkir objek wisata 

 

Dalam hal ini dimana petugas parkir yang memahami kondisi 

objek wisata secara keseharian atas naik turunnya pengunjung yang 

datang. 

Sementara untuk objek pada penelitian ini yaitu kontribusi wisata pemandian 

air hangat brumbung terhadap sosial ekonomi masyarakat. 
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Tabel 1.2 Jumlah Informan Penelitian 

 

NO Subyek Penelitian Jumlah (orang) 

 
1 

Bapak Ahmad Tasrun ( Kepala pengelola objek wisata) 
 

1 

 
2 

Masyarakat Sekitar Objek Wisata Yang mempunyai 
 

Usaha 

 
3 

 

3 
 

Petugas parkir objek wisata 
 

2 

4. Petugas Kebersihan 2 

 
 

5. Metode Pengumpulan Data 

 

Dalam pengumpulan data penulis akan menggunakan beberapa metode 

sebagai berikut : 

a. Wawancara 

 

Wawancara merupakan kumpulan informasi yang telah didapatkan 

melalui tanya jawab lisan dan percakapan. Pada saat melakukan 

wawancara untuk memudahkan dalam mengingat informasi dari informan 

dibantu dengan recorder pada handphone. Menurut Esterberg ada 

beberapa jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur, wawancara 

semiterstruktur, dan tidak terstruktur. Wawancara semiterstruktur 

termasuk dalam kategori in-depth interview. Dalam pelaksanaanya lebih 

bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari 

wawancara jenis ini untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka 

dan informan diminta untuk menuangkan pendapat dan idenya. Untuk 

menunjang akurasi data yang diperoleh, maka peneliti menggunakan 
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wawancara semiterstruktur.29 Wawancara semiterstruktur dalam penelitian 

ini yaitu kepala pengelola, masyarakat sekitar objek wisata dan penjaga 

objek wisata yang diberi amanah oleh kepala pengelola. 

b. Observasi 

 

Menurut Nasution, obervasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Para 

ilmuwan dapat bekerja berdasarkan data yaitu fakta mengenai dunia 

kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Observasi ada beberapa 

macam yaitu obervasi partisipatif dan non partisipatif.30 Pada penelitian 

ini menggunakan jenis observasi partisipatif, yaitu peneliti terlibat dalam 

kegiatan penelitian yang fokus pada kontribusi wisata terhadap keadaan 

sosial ekonomi masyarakat. Observasi awal dimulai pada bulan Agustus- 

September 2020. Dan akan dimulai observasi kembali pada bulan Maret- 

April 2021 setiap hari. 

c. Dokumentasi 

 

Menurut Guba dan Lincoln, dokumen merupakan catatan yang 

bersifat pribadi seperti buku harian, surat-surat, atau catatan lapangan.31 

Pada metode ini untuk mencari data sebagai pelengkap berupa arsip 

kegiatan pada objek wisata, dokumen yang berkaitan dengan sejarah 

berdirinya wisata Pemandian Air Hangat, profil objek wisata, letak 

geografis, dan data pengunjung objek wisata. 

 

 

 

 

 
29 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R &D, (Bandung : CV Alfabet a, 2013),hlm 

233. 
30 Ibid., 226. 

31 Lexy j. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm 

216. 
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6. Metode Analisis Data 

 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model Miles 

dan Huberman. Pada penelitian ini, penulis akan menggunkan analisis data yaitu 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan sebagai berikut : 

a. Reduksi Data 

 

Data yang didapatkan dari lapangan kemungkinan berjumlah cukup 

banyak sehingga perlu dilakukan pencatatan secara terperinci dan teratur. 

Semakin lama peneliti berada di lapangan dan terlibat dalam kegiatan maka 

semakin banyak jumlah data yang diperoleh, semakin kompleks, dan rumit. 

Dalam hal ini agar mempermudah melakukan analisa data maka perlu 

dilakukan reduksi data. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal – hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan polanya. Data 

yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya 

mencari data lagi bila diperlukan dalam proses penelitian.32 Setelah 

mendapatkan data dari lapangan maka peneliti melakukan reduksi data dengan 

memfokuskan pada hal yang pokok dan penting agar fokus serta sesuai untuk 

menjawab permasalahan penelitian dalam melakukan analisa data. 

b. Penyajian Data 

 

Data penelitian yang sudah dilakukan reduksi maka selanjutnya dilakukan 

display data. Pada penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian kata naratif, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya. Sebagaimana yang dituturkan oleh Miles dan Huberman bahwa 

“the most frequent from of display data for qualitative research data in the 

 

32 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R &D, (Bandung : CV Alfabet a, 2013),hlm 

247. 
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past has been narrative text”.33 Berdasarkan hal tersebut maka dalam 

penelitan ini menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif. 

c. Penarikan Kesimpulan 

 

Menurut Miles dan Huberman langkah ketiga dalam analisa data yaitu 

penarikan kesimpulan. Pada kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, 

apabila kesimpulan yang dikemukankan pada tahap awal didukung oleh bukti 

valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data 

maka kesimpulan yang dikemukan merupakan kesimpulan yang kredibel .34 

Dengan demikian pada penelitian ini untuk memperoleh kesimpulan maka 

peneliti menggunakan langkah penarikan kesimpulan. 

7. Uji Keabsahan Data 

 

Pada teknik keabsahan data sebelum ditetapkan maka data perlu dilakukan 

teknik pemeriksaan. Teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dan di luar data untuk keperluan 

pengecekan atau pembanding data. Pada penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi sumber. Menurut Patton, triangulasi sumber berarti membandingkan 

dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai 

dengan jalan sebagai berikut35 : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 
 

 
 

33Ibid.,249. 

34Ibid.,252. 
35Lexy J.Moleong, M.A, Metodoogi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 

2017),hlm 124-330. 
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2. Membandingkan perkataan orang di depan umum dengan yang dikatakannya 

secara pribadi 

3. Membandingkan perkataan orang tentang situasi penelitian dengan perkataan 

orang sepanjang waktu 

4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan 

 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti yang juga terlibat dalam observasi 

partisipatif maka pengecakan data dilakukan melalui observasi. Pembandingan 

hasil data di lapangan dengan teknik triangulasi sumber kepada informan yang 

lebih mengetahui secara mendalam terkait kontribusi wisata kepada kepala 

pengelola objek wisata. 

H. Sistematika Pembahasan 
 

Sistematika pembahasan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran secara utuh, menyeluruh, dan sistematis tentang skripsi yang ditulis oleh 

peneliti, sehingga akan mempermudah pembaca dalam memahami hasil peneliti ini. 

Adapun skripsi ini akan dibagi menjadi empat bab, yaitu: 

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode 

penelitian, dan sistematika pembahaasan. Pendahuluan ini merupakan bagian penting 

dari penelitian sebagai pengantar dan gambaran penelitian serta batasan penelitian. 

Bab II mengenai gambaran lokasi penelitian yang berisi deskripsi wilayah dan 

pada bab ini akan membahas tentang sejarah berdirinya, tujuan, keadaan sosial 

ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Bab III memaparkan terkait pembahasan yang terdiri dari hasil penelitian yang 

membahas mengenai kontribusi wisata terhadap peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan bagaimana keadaan sosial ekonomi masyarakat sekitar wisata 

sebelum dan sesudahnya ada wisata tersebut. 
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Bab IV merupakan penutup. Penutup terdiri dari kesimpulan, analisis data, 

saran-saran, dan lampiran. Kesimpulan merupakan penjelasan secara singkat 

mengenai hasil penelitian. Saran merupakan penyampaian sebuah solusi dari peneliti 

kepada pembaca. 



 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan pemaparan peneliti di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

adanya wisata pemandian air hangat brumbung memiliki perubahan peningkatan 

kesejahteraan terhadap masyarakat Dusun Tepanas. Peningkatan kesejeahteraan salah 

satunya adalah penghasilan yang diperoleh dari hasil usaha yang dimiliki untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bisa dikatan lebih dari cukup. 

Setelah adanya wisata pemandian air hangat dalam memenuhi kebutuhan 

tingkat pertama yaitu, dapat dipenuhi oleh masyarakat yang pekerjaan utamanya 

sebagai pedagang warung, petugas parkir dan petugas kebersihan wisata pemandian 

air hangat brumbung. Kebutuhan yang di rasakan sangat cukup, sehingga penghasilan 

yang mereka dapatkan tidak digunakan untuk hal-hal lain yang tidak sedang 

dibutuhkan. 

Dalam tingkat kebutuhan kedua yaitu rasa aman, para pemilik warung maupun 

pekerja wisata tidak mengeluh ketakutan saat dalam kawasan wisata. Hal itu terjadi 

karena kawasan wisata yang diawasi oleh security dan masyarakat lain ikut serta 

mengawasi kawasan wisata tersebut. Meskipun tak banyak yang mengalami 

kecemasan, namun selalu memikirkan untuk mendapatkan penghasilan agar tetap 

terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. 

Pada tingkat kebutuhan ketiga yaitu rasa cinta, keluarga dari narasumber 

sangat mendukung dalam pekerjaan yang dijalaninya. Karena mata pencaharian yang 

paling utama hingga keluarga sangat memberi dukungan agar tetap selalu 

bersemangat dalam mencari rezeki. Penghasilan yang diperoleh meskipun tidak 
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banyak namun setidaknya kebutuhan sehari-hari terpenuhi dengan penghasilan masuk 

dari pekerjaan yang sekarang. 

Tingkat kebutuhan yang terakhir yaitu rasa harga diri, para pekerja dan 

pemilik warung sangat memiliki akan rasa percaya diri. Mereka merasakan rasa 

percaya diri agar tidak memiliki rasa minder terhadap orang lain. Adanya rasa percaya 

diri yang tumbuh bisa membuat mereka bangkit untuk bersemangat dalam mencari 

penghasilan untuk kebutuhan pokoknya. Mereka juga mengedepankan diri selalu 

kepada Allah SWT terkait semua rezeki yang sudah diatur. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah setelah adanya wisata pemandian air 

hangat brumbung, para masyarakat merasakakan ada peningkatan kesejahteraan 

terhadap ekonominya. Yang semula sebelum adanya wisata banyak masyarakat yang 

membutuhkan lapangan pekerjaan demi mencari penghasilan hingga setelah adanya 

wisata banyak masyarakat membuka lapangan pekerjaan menurut diri masing-masing. 

Meskipun demikian, masyarakat tetap selalu semangat bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari dan tidak mengeluh atas kondisi yang terjadi. 

B. Saran 

 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukakn oleh peneliti, adapun saran yang 

diberikan oleh peneliti adalah: 

1. Masyarakat Dusun Tepanas 

 

Mengingat dengan semakin berkembangnya era modern dan semakin maju 

Negara dengan berbagai inovasi atau kreatifitas anak bangsa, peneliti berharap 

masyarakat lebih menguasai hal itu untuk mengembangkangkan pemikiran 

kreatifitas untuk mendukungnya wisata pemandian air hangat. Agar semakin 

banyak pengunjung yang datang dengan suasana wisata berbeda dari sebelumnya. 

Karena di zaman yang sekarang banyaknya wisata dengan berbagai kreatifitas 
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untuk menarik pengunjung datang. Maka diharapkan untuk masyarakat dapat 

memiliki pola pikir untuk saling mensupport wisata pemandian air hangat 

brumbung. 

2. Peneliti Selanjutnya 

 

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan metode kuantitatif 

yaitu dengan cara menggunakan data kuisioner agar data yang didapat lebih 

akurat, komprehensif dan valid untuk melengkapi dan mendukung penelitian 

yang dilakukan sebelumnya. Hal tersebut digunakan untuk menambah data yang 

sudah ada dari penelitian sebelumnya. 

3. Pembaca 

 

Untuk pembaca peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat menambah 

wawasan sebuah pengetahuan tentang ilmu kesejahteraan sosial yang nantinya 

dapat bermanfaat bagi pembaca untuk mengetahui lebih dalam tentang ilmu 

kesejahteraan sosial melalui segi pemenuhan kebutuhan yang dipaparkan oleh 

Abraham Maslow dalam kehidupan peningkatan kesejahteraan masyarakat Dusun 

Tepanas. 
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