
 

 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Tentang Desa Wisata Pentingsari  

4.1.1 Informasi Umum Desa Wisata Pentingsari  

Desa wisata merupakan sebuah integrasi antara atraksi, akomodasi, 

aksesbilitas, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam sebuah struktur 

kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara tradisi yang berlaku. Desa 

Wisata Pentingsari berada di lereng Gunung Merapi, Kelurahan Umbulharjo, 

Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa 

ini memiliki luas wilayah seratus tiga Hektar dan ditempati oleh 399 jiwa. 

Penghasilan utama masyarakat Pentingsari adalah pertanian dan perkebunan. 

Setelah resmi menjadi desa wisata pada tanggal 15 April 2008 berdasarkan Surat 

Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman nomor 556/336, saat ini Desa Wisata 

Pentingsari menjadi desa terbaik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Desa Wisata Pentingsari memiliki luas wilayah 103 Hektar dan ditempati oleh 

399 jiwa. Desa Wisata Pentingsari terbagi atas empat RT dan termasuk dalam RW 

10. 

Tabel 4.1 Informasi Umum Desa Wisata Pentingsari 

No  Komponen  Jenis Obyek  Keterangan  

1.  Attractions (atraksi)  

a. Alam   a. Sungai 

b. Sawah 

c. Perkebunan 

Kegiatan yang 

berkaitan dengan 

alam Desa Wisata 

Pentingsari  

b. Peninggalan Sejarah a. Luweng/ Tungku 

b. Watu Payung  

c. Watu Dakon  

d. Pancuran 

Sendangsari  

Benda-benda 

peninggalan pada 

masa Pangeran 

Diponegoro  

c. Kesenian  a. Wayang  

b. Gamelan/ Cokekkan  

c. Tarian Jawa  

a. Kesenian 

menggunakan 

janur dan 



 

 

rumput  

b. Seni 

Karawitan  

c. Tarian 

Jathilan  

d. Upacara Adat  Kendhuri Upacara selamatan 

mulai dari sebelum 

kelahiran hingga 

meninggal dunia 

2.  Accesbilities (aksesbilitas) 

a. Kondisi Jalan  
Baik 

Jalanan sudah 

diperhalus dengan 

menggunakan aspal 

dan semen cor 

b. Sarana Transpotasi  Terbatas  Sarana transportasi 

umum hanya 

menjangkau hingga 

pasar saja yakni bus 

kota dan angkutan 

kota 

c. Papan Penunjuk  Tersedia  Dipasangkan di 

gapura menuju desa 

dan di perempatan 

gang untuk 

menandakan lokasi 

kegiatan  

3.  Acomodations (akomodasi) 

a. Penginapan  

Tersedia  

Terdapat 50 

homestay yang 

dikelola warga 

dengan kebersihan 

yang dijaga  

b. Jasa Pemandu  Tersedia  Memiliki 49 tenaga 

jasa pemandu untuk 

mengawal seluruh 

kegiatan wisatawan  

c. Papan Keterangan 

Obyek  

Tersedia  Dipasangkan di 

setiap titik-titik pusat 

kegiatan terutama di 

bagian teras rumah 

sebagai penanda  

4.  Ancilliary Service (Fasilitas 

Pendukung) 

a. Rumah Makan/ 

Warung 
Layanan Katering  

Terdapat 4 kelompok 

ibu-ibu yang 

bertanggung jawab 

dalam menyiapkan 

makanan bagi 

wisatawan  

b. TIC (Tourism 

Information Center) 

Tersedia  Tempat untuk 

mencari informasi 

wisata apa saja yang 

dimiliki beserta 

fasilitasnya  



 

 

c. Jasa Komunikasi  Terbatas  Desa Wisata 

Pentingsari terletak di 

dataran tinggi yang 

sulit dijangkau sinyal 

d. Jasa Penerangan  Tersedia  Sudah dialiri dengan 

listrik dari PLN ke 

seluruh wilayah desa 

e. Air Bersih  Tersedia  Air bersih mengalir 

langsung dari mata 

air Gunung Merapi 

f. Pos Keamanan  Tersedia  Karang taruna 

bertugas sebagai 

penanggung jawab 

keamanan  

g. MCK Tersedia  Jumlah MCK cukup 

ditambah juga 

dengan kamar mandi 

warga yang 

digunakan apabila 

jumlah tamu melebihi 

kapasitas  

h. Lahan Parkir  Tersedia  Lahan parkir luas 

hingga bisa 

menampung beberapa 

bus pariwisata  

i. Toko Souvenir  Tersedia  Toko Souvenir yang 

ada menjual berbagai 

hasil kerajinan warga 

Desa Wisata 

Pentingsari 

5.  Aktivitas  

a. Wisatawan  
Lokal dan Mancanegara  

Desa Wisata 

Pentingsari didatangi 

oleh berbagai 

kalangan wisatawan  

b. Penduduk 399 Jiwa Terdapat 399 jiwa 

yang mendiami Desa 

Wisata Pentingsari 

6.  Pengelola  

a. Pemerintah  

- 

Pemerintah hanya 

melakukan 

pembinaan dan 

sebagai media 

promosi saja  

b. Swasta/ yayasan  - Tidak ada investor 

asing  

c. Perorangan  Seluruh Warga Desa  Dikelola secara 

mandiri oleh seluruh 

warga Desa Wisata 

Pentingsari 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 



 

 

 Tabel diatas berisikan informasi umum mengenai Desa Wisata Pentingsari 

terkait dengan daya tarik yang dimiliki, aktivitas masyarakatnya, hingga masalah 

pengelolaan.  

Daya tarik yang ditawarkan Desa Wisata Pentingsari kepada wisatawan antara 

lain mengenai atraksi alam, wisata kebudayaan, dan kesenian. Untuk atraksi alam 

Desa Wisata Pentingsari menyediakan beberapa paket dan atraksi wisata 

diantaranya kunjungan obyek pertanian/ perkebunan, atraksi bajak sawah dan 

tanam padi, atraksi wiwitan/ panen padi (jika musim), memancing dan 

menangkap ikan, tracking atau petualangan, sepak bola lumpur, outbond TK 

hingga dewasa, dan Vulcano tour Merapi atau tour menyusuri lahar dingin 

merapi menggunakan jeep. Kondisi alam Desa Wisata Pentingsari yang masih 

asri dan sejuk membuat para pengunjung nyaman untuk singgah di desa ini. 

Hamparan sawah yang luas serta berbagai jenis tanaman sayuran yang dikelola 

dengan baik oleh masyarakat setempat menambah keasrian Desa Wisata 

Pentingsari. 

Keberagaman atraksi budaya yang dimiliki oleh Desa Wisata Pentingsari 

terkait dengan benda-benda peninggalan jaman dahulu diantaranya pertama 

Sendangsari Pancuran suci. Konon masyarakat mempercayai bahwa pancuran ini 

merupakan tempat bertemunya Dewi Nawang Wulan dan Joko Tarub dan 

dipercaya air dari pancuran ini bias menyembuhkan berbagai penyakit dan 

membuat kita menjadi awet muda ketika meminum atau cuci muka dengan air ini. 

Yang kedua luweng (alat masak) merupakan alat masak warga Dusun 

Pentingsari pada jaman Pangeran Diponegoro. Ketiga yakni Rumah Joglo yang 

berada di poros Desa Wisata Pentingsari. Rumah Joglo ini sering dgunakan 



 

 

sebagai tempat pertemuan,  diklat, pentas seni dan budaya. Yang keempat adalah 

Watu Payung. Merupakan batu dengan ukuran besar yang bentuknya menyerupai 

paying konon katanya pada jaman Pangeran Diponegoro batu ini digunakan untuk 

tempat persembunyian warga dari musuh. 

Atraksi kesenian yang ada di Desa Wisata Pentingsari antara lain pertama 

adalah tari Jathilan merupakan tarian penyambutan bagi setiap rombongan 

wisatawan yang datang berkunjung ke Desa Wisata Pentingsari. Kedua adalah 

Cokekan atau karawitan yakni seni belajar memainkan alat musik gamelan. Yang 

ketiga adalah kegiatan belajar menari dan membatik. Keempat adalah kegiatan 

membuat kerajinan tangan dari janur, membuat kerajinan wayang menggunakan 

bahan baku suket atau rumput. Yang kelima adalah kegiatan ronda malam dan 

bakti sosial. Yang keenam adalah acara kendhuri yakni acara selamatan mulai 

dari proses sebelum mengandung, melahirkan, hingga prosesi selamatan untuk 

warga yang meninggal dunia. 

Fasilitas yang ditawarkan Desa Wisata Pentingsari diantaranya adalah rumah 

makan atau warung, homestay, penerangan, air bersih, pos keamanan, poliklinik, 

jasa pemandu, air bersih, dan papan keterangan obyek yang seluruh dari 

rangkaian fasilitas yang ada ini sudah termasuk dalam paket wisata yang siap 

ditawarkan kepada wisatawan yang hendak berkunjung ke Desa Wisata 

Pentingsari.  

Desa Wisata Pentingsari menawarkan paket-paket wisata kepada para 

tamunya. Yang terdiri dari paket menginap, paket permainan, dan fasilitas yang 

dapat digunakan di desa tersebut.  

1. Paket kegiatan 2 hari 1 malam meliputi: 



 

 

a. Penyambutan: dengan tarian tradisional jawa  

b. Eksplorasi alam desa: dengan berkeliling desa, susur sungai, bajak 

sawah, tanam padi, dan sebagainya. 

c. Eksplorasi seni dan budaya: gamelan, tari tradisional, membatik, kreasi 

janur, dan wayang suket. 

d. Bakti sosial: penataan fasilitas umum, penghijauan, dan sebagainya. 

e. Harga paket: Rp 195.000/orang  

2. Paket kegiatan 3 hari 2 malam meliputi: 

a. Penyambutan: dengan tarian tradisional jawa  

b. Eksplorasi alam desa: dengan berkeliling desa, susur sungai, bajak 

sawah , tanam padi, dan sebagainya  

c. Eksplorasi seni dan budaya: gamelan, tari tradisional, membatik, kreasi 

janur, dan wayang suket 

d. Bakti sosial: penataan fasilitas umum, penghijauan, dan sebagainya  

e. Harga paket: Rp 360.000/orang  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Brosur Desa Wisata Pentingsari 



 

 

Informasi mengenai paket wisata yang ditawarkan Desa Wisata Pentingsari 

dapat dilihat seperti dalam gambar diatas. Gambar diatas merupakan dokumen 

milik pengurus Desa Wisata Pentingsari yang digunakan sebagai media promosi 

kepada setiap wisatawan yang ingin berwisata ke Desa Wisata Pentingsari. Di 

dalam gambar tersebut memuat paket-paket wisata yang ditawarkan hingga harga 

yang harus dikeluarkan wisatawan sesuai dengan paket yang telah dipilih.  

Biaya yang diberikan di atas sudah termasuk dengan biaya menginap dan 

makan 3 kali di homestay yang ada di Desa Wisata Pentingsari. Tamu juga 

mendapatkan fasilitas tambahan seperti fasilitator kegiatan, penggunaan aula, 

lapangan, sound system, dan perlengkapan acara yang dibutuhkan. Desa Wisata 

Pentingsari memberikan batas minimal 40 orang masing-masing rombongan yang 

akan melakukan kegiatan di desa ini. 

4.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Desa Wisata Pentingsari  

4.2.1 Tingkat Partisipasi Masyarakat 

Berdasar hasil wawancara dengan beberapa warga dan pengurus desa wisata, 

terungkap bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata 

Pentingsari sangat tinggi.  Masyarakat terlibat langsung dengan cara menyiapkan 

homestay, menyiapkan makanan untuk pengunjung, dan menangani paket 

kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan permintaan tamu pada saat 

mereka tiba di Desa Wisata Pentingsari. 

4.2.2 Partisipasi Masyarakat terhadap Kehidupan Sosial Budaya 

Demikian juga dengan partisipasi masyarakat terhadap kehidupan sosial 

budaya masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. nampak pada cara berinteraksi 

dalam bekerjasama melakukan kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, adat istidat 

sejak turun temurun. Budaya yang ada di Desa Wisata Pentingsari diantaranya 



 

 

pementasan Kuda Lumping, seni tabuh, dan seni lukis. Kegiatan ini bukan hanya 

ditampilkan  saat acara keagamaan saja, namun ditampilkan juga sebagai atraksi 

bagi para tamu yang berkunjung ke Desa Wisata Pentingsari. 

4.2.3 Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Alam 

Partisipasi masyarakat dalam pelesatarian alam ini terlihat dari aturan tidak 

tertulis yang dilakukan dengan tulus oleh masyarakat yakni apabila masyarakat 

ingin memotong satu pohon besar, maka masyarakat wajib menanam 10 pohon 

sebelum memotong pohon tersebut hingga tanaman pengganti diyakini hidup. 

Pengelolaan lingkungan dilakukan secara partisipatif, mencangkup segala 

kegiatan secara komprehensif dan integrative dalam membangun hubungan  

antara manusia dan lingkungannya. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan 

sebuah upaya terpadu dalam menjaga, mengembangkan, menata, dan 

mengendalikan lingkugan untuk menjaga kesejahteraan kehidupan manusia. 

4.2.4 Partisipasi Masyarakat Terhadap Peluang Ekonomi 

Menurut wawancara dengan beberapa warga dan pengurus desa, mereka 

mengatakan jika pengembangan suatu destinasi wisata secara tidak langsung akan 

menimbulkan terjadinya transaksi ekonomi pada masyarakat lokal dan 

pengunjungnya. Masyarakat Desa Wisata Pentingsari akan mendapatkan 

penghasilan melalui kegiatan pariwisata sebagai contoh dalam pengadaan 

homestay, menjual makanan, menjual hasil kesenian, dan perkebunan yang telah 

dikemas baik sebagai cindera mata bagi wisatawan yang hendak kembali ke 

daerah asalnya.  

Dengan demikian dampak dari adanya pariwisata bagi masyarakat Pentingsari 

adalah akan timbulnya tambahan penghasilan untuk kesejahteraan kehidupan 

keluarga dan biaya tambahan untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari. 



 

 

4.3 Hasil Wawancara Pengurus Desa Wisata Pentingsari  

4.3.1 Susunan Pengurus Desa Wisata Pentingsari  

Berikut adalah susunan pengurus dusun di Desa Wisata Pentingsari:  

a. Kepala Dusun : Rejo Mulyono 

b. Ketua RT 1 : Bapak Sugeng 

c. Ketua RT 2 : Bapak Dasimun 

d. Ketua RT 3 : Bapak Joko 

e. Ketua RT 4 : Bapak Arief 

f. Ketua RW 10 : Bapak Bayu 

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan dan pengelolaan di Desa 

Wisata Pentingsari dimulai dari ide, perencanaan, dan pelaksanaan. Berikut adalah 

susunan kepengurusan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan wisata 

di Desa Wisata Pentingsari:  

a. Pelindung  : Bapak Rejo Mulyono (Kadus)  

b. Penasehat  : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman 

Daerah Istimewa Yogyakarta  

c. Pengawas : 

1. Bapak Warindi 

2. Bapak H. Rajim 

d. Ketua:  

1. Bapak Doto Yogantoro 

2. Totok Irbananto 

e. Bendahara: 

1. Bapak Sugiwanto 

2. Ibu Dian Anggraini 



 

 

f. Sekertaris  : Bapak Dasimun 

g. Seksi-seksi:  

1. Seksi kegiatan dan atraksi: 

a. Bapak Maryanto 

b. Bapak Budiyanto 

2. Seksi Kesenian : BapakSudiyan 

3. Seksi Keamanan:   

a. Bapak Sariman 

b. Bapak Budi Purnomo 

4. Seksi Pengembangan:  

a. Bapak Suparmin 

b. Bapak Antonius Rubiso 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Ketua dan Pemandu Desa Wisata Pentingsari (koleksi 

pribadi) 

4.3.2 Hasil Wawancara Pengurus Desa Wisata Pentingsari  

Berikut ini disajikan dan dibahas hasil-hasil wawancara dengan  para pengurus 

dewa wisata.  Untuk menghargai pribadi masing-masing responden, maka dalam 

proses pembahasan, identitas responden diganti dengan huruf R (R1, R2, dst).  



 

 

Namun untuk memberi gambaran sekilas, tabel di bawah sedikit memberi latar 

belakang dari para responden pengurus yang bersedia terlibat dalam penelitian.  

Tabel 4.2 Profil 5 (R26-R30) Pengurus Desa Wisata Pentingsari 

berdasarkan jenis kelamin, umur, jabatan,  lama menjabat 

No Responden Jenis 

Kelamin 

Umur Jabatan Lama 

Menjabat 

1 R26 Pria 29 Th  Pemandu di Desa Wisata 

Pentingsari  

8 Th  

2 R27 Pria  47 Th  Pemilik Homestay Omahe 

Simbok 

7 Th  

3 R28 Pria  41 Th  Pemandu di Desa Wisata 

Pentingsari  

8 Th  

4 R29 Wanita  42 Th  Penjaga toko souvenir di 

Desa Wisata Pentingsari  

6 Th  

5 R30 Wanita  41 Th  Anggota kelompok 

memasak di Desa Wisata 

Pentingsari  

7 Th  

6  R31 Pria  53 Th  Wakil Ketua Pengurus 

Desa Wisata Pentingsari  

2 Th  

Sumber: Data Primer diolah, 2016 

Tabel di atas menjelaskan mengenai informasi umum sebagian pengurus Desa 

Wisata Pentingsari yakni tentang jabatan dan lama menjabat mereka. Seluruh 

pengurus desa merupakan warga Desa Wisata Pentingsari. Walaupun begitu 

menjadi pengurus dalam sebuah desa wisata bukanlah pekerjaan utama. 

Di bagian berikut akan dibahas hasil wawancara dengan pengurus Desa 

Wisata Pentingsari dimana semua hasil transkrip wawancara akan terlampir dalam 

lampiran nomor IV.1 sampai dengan IV.10. 

1. Potensi dan sumber daya yang terdapat di Desa Wisata Pentingsari (Alam, 

Sosial, Budaya) yang dapat dikembangan untuk mendukung perkembangan 

pariwisata. 

Hasil wawancara mengenai potensi dan sumber daya desa Penting sari, 

menunjukkan bahwa R27, R29, R30, dan R31 mengatakan jika atraksi alam di 



 

 

Desa Wisata Pentingsari adalah “sungai yakni susur sungai dan menangkap 

ikan dan sawah adalah kegiatan membajak sawah dan menanam padi”. 

Kemudian R26 dan R28 menambahkan bahwa atraksi alam di Desa Wisata 

Pentingsari yakni “kegiatan berkebun misalnya menanam sayuran dan buah-

buahan”. Lalu untuk atraksi budaya R26, R28, dan R29 memperkenalkan 

“budaya tarian jawa dan kesenian gamelan”. R27 dan R31 menambahkan 

ada kesenian “membatik” dan R30 menambahkan budaya mengenal “karakter 

wayang”.  

Untuk atraksi sosial  R27 mengatakan bahwa wisatawan diajak “kegiatan 

ronda malam dan gotong royong membersihkan desa” yang dilakukan setiap 

hari Jumat. Kemudian mengenai atraksi kerajinan R26, R28, dan R31 

mengatakan bahwa diajarkan seni membuat “kerajinan tangan dengan bahan 

dasar janur dan rumput yang dibuat wayang”. 

Desa Wisata Pentingsari memiliki berbagai macam atraksi yang 

ditawarkan kepada wisatawannya. Atraksi tersebut menyangkut atraksi alam, 

budaya, hingga kesenian. Keberagaman atraksi yang ada inilah yang 

membedakan desa ini dengan desa wisata lain yang ada di Kabupaten Sleman. 

Wisatawan diajak langsung berinteraksi dengan kenampakan alam yang ada 

dan warga lokal. 

2. Kegiatan yang paling menonjol di Desa Wisata Pentingsari sehingga dijadikan 

sebagai sebuah atraksi wisata yang menarik 

Mengenai kegiatan yang paling menonjol di Desa Wisata Pentingsari R26 

mengatakan bahwa atraksi yang paling ditonjolkan adalah “atraksi seni dan 

budayanya”. Lalu diperjelas oleh R27, R28, R29, R30, dan R31 yakni 

kesenian “membuat karakter pewayangan dari bahan dasar rumput atau 



 

 

suket” yang lebih dikenal dengan nama “Mendhong”. Kegiatan inilah yang 

membedakan desa ini dengan desa wisata lain yang ada di Kabupaten Sleman. 

Desa Wisata Pentingsari menjadikan kesenian wayang sebagai atraksi 

yang paling ditonjolkan kepada setiap wisatawan yang berkunjung. Kesenian 

wayang dengan menggunakan bahan baku rumput diberi nama mendhong. 

Kesenian ini menjadi menarik karena merupakan atraksi yang unik dan 

berbeda dengan atraksi yang ada di desa wisata lain. 

3. Dukungan yang diberikan masyarakat setempat terhadap perkembangan 

pariwisata di Desa Wisata Pentingsari 

Menurut hasil wawancara dukungan yang diberikan masyarakat setempat 

mengenai perkembangan pariwisata di Desa Wisata Pentingsari R26, R29, 

R30, dan R31 mengatakan untuk masyarakat yang mampu dalam hal finansial 

berkontribusi dalam “membangun  homestay” untuk menampung wisatawan 

yang datang. Bagi yang tidak memiliki cukup uang mereka membantu dalam 

hal tenaga dan waktu seperti yang diungkapkan R26, R27, R28, R30, dan R31. 

Mereka membantu tenaga berupa menjadi “pemandu, penanggung jawab 

keamanan, anggota kelompok katering, menjaga toko souvenir secara 

bergantian, menjadi tenaga pengajar dalam mengolah makanan tradisional 

misalnya, dan juga membantu dalam kegiatan gotong royong dan 

pembangunan fasilitas desa”. 

Seluruh warga Desa Wisata Pentingsari ikut berpartisipasi dalam 

pelaksanaan kegiatan wisata yang ada di desa tersebut. Bentuk partisipasi 

mereka berupa jasa pemandu, penanggung jawab keamanan, penjaga toko 

souvenir, hingga penyedia homestay. 



 

 

4. Kendala yang dihadapi dalam usaha mengembangkan wisata di Desa Wisata 

Pentingsari 

Dari wawancara tersebut disimpulkan bahwa R26, R27, R28, R29, R30, 

dan R31 menjelaskan bahwa masalah yang menjadi kendala dalam usaha 

pengembangan desa adalah “masalah dana”. Lalu R29 menambahkan 

kendala lain adalah masih “minimnya jumlah pemandu” yang ada di Desa 

Wisata Pentingsari jika terjadi lonjakan jumlah tamu yang melebihi kapasitas 

biasanya. Kemudian R31 juga mengatakan “kurangnya kreatifitas pemandu 

dalam membuat atraksi baru dan berinovasi” masih menjadi kendala dalam 

pengembangan kegiatan wisata desa.  

Beberapa kendala masih dialami Desa Wisata Pentingsari dalam proses 

pengembangannya. Kendala yang dialami misalnya masalah pendanaan dan 

masalah masih minimnya jumlah SDM yang dimiliki. Selain itu SDM yang 

dimiliki masih kurang berinovasi sehingga membuat Desa Wisata Pentingsari 

kesulitan dalam menambahkan atraksi yang bisa menarik wisatawan. 

5. Manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat dengan adanya pengembangan 

wisata di Desa Wisata Pentingsari 

Dari wawancara tersebut diketahui bahwa R26, R27, R28, R29, R30 dan  

R31 menjelaskan mengenai manfaat ekonomi yang didapatkan masyarakat 

dari adanya kegiatan wisata di Desa Wisata Pentingsari adalah “pendapatan 

tambahan” yang diperoleh dari kegiatan menjadi pemandu atau dari hasil 

penjualan cindera mata yang bisa membantu kehidupan sehari-hari. 

Dengan adanya kegiatan wisata di Desa Wisata Pentingsari membuat 

warga sekitar desa memperoleh keuntungan tambahan berupa penghasilan 

yang diperoleh dari adanya kegiatan memandu wisatawan, menjaga toko 



 

 

cindera mata, hingga penghasilan dari penyediaan homestay untuk wisatawan 

menginap. Hal ini menguntungkan warga karena sebagian warga yang hanya 

bekerja sebagai buruh dan petani merasa diuntungkan dengan mendapat 

penghasilan tambahan. 

6. Kecukupan SDM yang dimiliki Desa Wisata Pentingsari dalam pengembangan 

wisata  

Menurut  R26 dan R28 menjelaskan bahwa jumlah SDM yang ada di Desa 

Wisata Pentingsari “sudah cukup”. Hal ini berbeda dengan pendapat R27, 

R29, R30, dan R31 yang menjelaskan bahwa jumlah SDM di desa ini “masih 

kurang” terutama mengenai jumlah pemandu yang masih harus ditambahkan 

jumlahnya. 

Disimpulkan jika memang jumlah SDM di Desa Wisata Pentingsari 

jumlahnya masih perlu ditambahkan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi 

jumlah wisatawan yang meningkat sehingga setiap rombongan yang datang 

bisa mendapat jumlah pemandu yang cukup. 

7. Peran serta pemerintah daerah/ desa dan Dinas Pariwisata dalam 

pengembangan wisata di Desa Wisata Pentingsari  

Uraian mengenai peran pemerintah daerah dan Dinas Pariwisata, R26, 

R28, dan R29 mengatakan jika pemerintah hanya berperan dalam “sarana 

promosi” saja. Namun R27, R30, dan R31 menambahkan bahwa pemerintah 

juga membantu dalam “pengadaan pendanaan” yakni PNPM yang diberikan 

sebanyak tiga kali. Yang pertama sebanyak 30 juta rupiah, kedua 40 juta 

rupiah, dan yang ketiga 60 juta rupiah. Lalu selain masalah pendanaan 

pemerintah membantu dalam “memberikan pelatihan kepada perwakilan 



 

 

pengurus” Desa Pentingsari untuk bagaimana langkah memajukan wisata di 

desa tersebut untuk waktu yang akan datang. 

Pemerintah ambil bagian dalam pelaksanaan kegiatan wisata yang ada di 

Desa Wisata Pentingsari. Bentuk bantuan pemerintah yakni berupa pendanaan, 

media promosi, dan pelatihan bagi pengurus desa. Dengan adanya bantuan 

dari pemerintah membantu desa ini dalam proses pengembangan kegiatan 

wisata. 

8. Pengelola daya tarik wisata yang ada di Desa Wisata Pentingsari 

Menurut wawancara tersebut  dapat disimpulkan bahwa R26, R27, R28, 

R29, R30, dan R31 mengatakan bahwa yang mengelola daya tarik dan 

kemudian dijadikan atraksi bagi Desa Wisata Pentingsari adalah “seluruh 

warga” yang ada di Desa Wisata Pentingsari. 

Masyarakat sangat berperan penting dalam pengelolaan dan pelaksanaan 

kegiatan wisata di Desa Wisata Pentingsari. Partisipasi yang diberikan warga 

kepada desa bukan hanya berupa dana finansial namun juga berupa jasa dan 

tenaga. 

9. Pembagian keuntungan antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat terkait 

dengan kegiatan wisata di Desa Wisata Pentingsari 

Disimpulkan bahwa R26, R27, R28, R29, R30, dan R31 mengatakan 

bahwa keuntungan yang didapatkan dari adanya kegiatan wisata di Desa 

Wisata Pentingsari merupakan “hak seluruh warga desa”. Sistem 

pembagiannya adalah setengah dimasukkan untuk dana KAS desa dan sisanya 

dibagikan kepada pengurus yang ada di Desa Wisata Pentingsari. 

Menurut temuan diatas penghasilan yang diperoleh dari adanya kegiatan 

wisata yang ada di Desa Wisata Pentingsari seluruhnya merupakan hak desa 



 

 

dan warga. Uang yang diperoleh masuk ke dalam dana KAS desa dan 

kemudian sisanya dibagikan kepada warga yang bertugas sebagai pengurus. 

10. Pihak yang diuntungkan dengan adanya pengembangan atraksi wisata di Desa 

Wisata Pentingsari 

Menurut uraian dari responden dapat disimpulkan bahwa R26, R27, R28, 

R29, R30, dan R31 berpendapat bahwa “seluruh warga” Desa Wisata 

Pentingsari yang diuntungkan dalam adanya kegiatan wisata di desa ini baik 

yang termasuk dalam pengurus desa ataupun warga biasa.  

Dengan adanya kegiatan wisata di Desa Wisata Pentingsari seluruh warga 

merasa diuntungkan. Keuntungan yang diperoleh berupa tambahan 

penghasilan. Selain tambahan penghasilan hal ini juga membuat warga 

menjadi memiliki kemampuan berorganisasi yang baik dalam bekerja sama 

melaksanakan kegiatan wisata di Desa Wisata Pentingsari. 

4.4 Profil Responden Pengunjung 

Responden dari penelitian ini berjumlah 25 responden yang terdiri dari wisatawan 

lokal yang datang berkunjung ke Desa Wisata Pentingsari. Dari adanya penjabaran 

mengenai profil responden dimaksudkan untuk memahami karakteristik responden lebih 

mendalam dan membantu memperoleh gambaran mengenai keadaan ciri responden. 

Tabel 4.3 Profil 25 (R1-R25) Wisatawan Lokal 

berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan,  pekerjaan, daerah asal 

No Resp Jenis Kelamin Umur Pendidikan Pekerjaan Daerah Asal 

1 R1  Pria  47 Th  S1 Guru  Bogor  

2 R2 Wanita  20 Th SMA  Mahasiswa  Yogyakarta 

3 R3 Wanita  20 Th SMA  Mahasiswa  Temanggung  

4 R4 Pria  19 Th SMA  Mahasiswa  Boyolali  

5 R5 Wanita  24 Th SMA  Karyawati  Yogyakarta 

6 R6 Wanita  28 Th S2 Operator 

Outbond & 

Tour Travel 

Yogyakarta 

7 R7 Pria 27 Th S1 Karyawan  Yogyakarta 

8 R8 Pria  28 Th SMA  Karyawan  Yogyakarta 

9 R9 Wanita  46 Th D3 Karyawati Yogyakarta 



 

 

10 R10 Pria  44 Th D3 Karyawan  Malang 

11 R11 Wanita  17 Th SMP Pelajar Jakarta 

12 R12 Wanita  19 Th D3 Mahasiswa  Tegal  

13 R13 Wanita  18 Th  SMP  Pelajar  Jakarta  

14 R14 Wanita  17 Th SMP  Pelajar Jakarta 

15 R15 Pria  17 Th  SMP  Pelajar Jakarta 

16 R16 Pria  46 Th S1 Guru  Jakarta  

17 R17 Pria  37 Th  S1  Guru  Jakarta  

18 R18 Wanita  26 Th  S1  Guru  Jakarta  

19 R19 Pria  45 Th  SMA  Wiraswasta  Tangerang  

20 R20 Pria  21 Th  SMA Mahasiswa  Yogyakarta  

21 R21 Pria  25 Th  SMA Mahasiswa  Yogyakarta  

22 R22 Wanita  27 Th  S1  Guru  Yogyakarta  

23 R23 Wanita  32 Th  S1  Guru  Jakarta   

24 R24 Pria  40 Th  S1 Guru  Jakarta  

25 R25 Wanita  22 Th  SMA Mahasiswa  Yogyakarta  

Sumber: Data Primer diolah, 2016 

Tabel di atas merupakan informasi umum dari responden yang merupakan 

wisatawan dari Desa Wisata Pentingsari. Informasi umum tersebut berkaitan dengan 

jenis kelamin, umur, latar belakang pendidikan, jenis pekerjaan, dan daerah asal 

responden. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 25 

orang. 

Tabel 4.4 Profil 25 (R1-R25) Wisatawan Lokal  

berdasarkan kecenderungan wisata yang diminati wisatawan, rencana kunjungan 

wisatawan, alasan berwisata ke Desa Wisata Pentingsari, dan transportasi yang 

digunakan mengunjungi Desa Wisata Pentingsari 

No Resp 

Kecenderungan Wisata 
Kunjungan 

Wisata 

Alasan 

Wisata 

Transportas

i yang 

digunakan 
Alam Budaya Buatan 

1 R1 Gunung Keraton  SKE  Direncanakan  Studi 

Tour  

Bus 

Pariwisata  

2 R2 Pantai  Tari 

Jathilan  

D’Arca Direncanakan  Acara 

Makrab  

Motor  

3 R3 Pantai  Tari 

Jathilan  

D’Arca  Direncanakan  Acara 

Makrab  

Mobil  

4 R4 Gunung  Taman Sari  SKE  Direncanakan  Mencari 

pengala

man 

wisata 

baru 

Mobil  

5 R5 Hutan  Keraton  SKE  Direncanakan  Acara 

tour  

Mobil  



 

 

6 R6 Kaliurang  Keraton  Taman 

Pintar  

Direncanakan  Outbond  Motor  

7 R7 Kaliadem  Keraton  Taman 

Pelangi 

Direncanakan  Outbond  Motor  

8 R8 Gunung  Tari 

Jathilan  

SKE Direncanakan  Acara 

tour  

Motor  

9 R9 Gunung  Taman Sari  SKE  Direncanakan  Outbond  Motor  

10 R10 Pantai  Keraton  Taman 

Pintar  

Direncanakan  Acara 

tour  

Mobil  

11 R11 Gunung  Taman Sari  SKE  Direncanakan  Acara 

tour  

Bus 

Pariwisata  

12 R12 Pantai  Tari 

Jathilan  

Taman 

Pintar  

Direncanakan  Acara 

tour  

Motor  

13 R13 Pantai  Keraton  Taman 

Pintar  

Direncanakan  Acara 

tour  

Bus 

Pariwisata  

14 R14 Camping  Museum 

Merapi  

SKE  Direncanakan  Acara 

tour  

Bus 

Pariwisata  

15 R15 Pantai  Keraton  D’Arca  Direncanakan  Acara 

tour  

Bus 

Pariwisata 

16 R16 Pantai  Tari 

Gambyong 

Taman 

Pintar   

Direncanakan  Studi 

Tour  

Bus 

Pariwisata  

17 R17 Pantai  Tari 

Jathilan 

Trans 

Studio 

Direncanakan  Studi 

Tour  

Bus 

Pariwisata  

18 R18 Gunung  Tari 

Jathilan  

SKE  Direncanakan  Studi 

Tour  

Bus 

Pariwisata  

19 R19 Pantai  Monjali  Taman 

Pintar  

Direncanakan  Studi 

Tour  

Bus 

Pariwisata  

20 R20 Gunung  Tarian 

Jathilan  

Taman 

Pintar  

Direncanakan  Acara 

Makrab  

Motor  

21 R21 Gunung  Keraton  SKE  Direncanakan Acara 

Makrab  

Motor  

22 R22 Gunung 

Merapi  

Museum  Taman 

Pintar  

Direncanakan  Acara 

Tour  

Mobil  

23 R23 Pantai  Tarian Jawa  Taman 

Pintar  

Direncanakan  Acara 

Tour  

Mobil  

24 R24 Gunung 

Merapi  

Keraton  Taman 

Pintar  

Direncanakan  Studi 

Tour  

Bus 

Pariwisata  

25 R25 Pantai  Keraton  Taman 

Pintar  

Direncanakan  Acara 

Makrab  

Motor  

 Sumber: Data Primer diolah, 2016 

  Tabel diatas menjelaskan mengenai informasi umum dari responden namun informasi 

yang diambil terkait dengan kecenderungan wisata yang diminati oleh responden, lalu 

alasan  wisata dari responden apakah kegiatan wisata ini direncanakan atau tidak 



 

 

direncanakan, dan juga alat transportasi yang digunakan untuk menuju Desa Wisata 

Pentingsari. 

Berikut akan dijelaskan mengenai tabulasi profil responden yang digunakan dalam 

penelitian ini yang berjumlah 25 orang wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata 

Pentingsari. Untuk memudahkan dalam memahami karakter dari responden, maka 

paparan mengenai profil responden disajikan dalam bentuk tabel yang datanya diperoleh 

melalui kuesioner.  

1. Jenis Kelamin Responden  

Pengelompokan jenis kelamin responden dalam penelitian ini dapat dilihat dalam 

tabel berikut ini: 

Tabel 4.5 

Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Responden Jumlah 

Pria R1, R4, R7, R8, R10, R16, R17, R19, 

R20, R21, R24 

11 

Wanita R2, R3, R5, R6, R99, R11, R12, R13, 

R14, R15, R18, R22, R23, R25 

14 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 

Dalam tabel diatas ditunjukan jika jumlah responden dengan jenis kelamin 

pria berjumlah 11 orang, dan responden dengan jenis kelamin wanita berjumlah 14 

orang. Dapat dikatakan mayoritas responden yang ada dalam penelitian ini berjenis 

kelamin wanita. 

2. Usia Responden  

Untuk pengelompokan ciri responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.5 

berikut ini: 

 

 

 



 

 

Tabel 4.6 

Usia Responden 

Rentang Usia Responden Jumlah 

< 20 Tahun R4, R11, R12, R13, R14, R15 6 

20 – 30 Tahun R2, R3, R5, R6, R7, R8, R18, R20, 

R21, R22, R25 

11 

31 – 47 Tahun R1, R9, R10, R16, R17, R19, R23, R24 8 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 

Tabel diatas menggambarkan profil responden berdasarkan usia, dimana 

nampak bahwa secara kebetulan responden yang berhasil dijumpai didominasi oleh 

responden yang berusia 20 hingga 47 tahun (19 orang dari 25 responden). Hal ini bisa 

jadi menunjukan bawah pada saat penelitian, Desa Wisata Pentingsari sedang 

dikunjungi oleh mayoritas orang dewasa (berusia 20 hingga 47 tahun).  

3. Pendidikan Terakhir Responden  

Tabulasi mengenai informasi pendidikan terakhir responden dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini:  

Tabel 4.7 

Pendidikan Terakhir Responden 

Pendidikan Responden Jumlah 

SMP R11, R13, R14, R15 4 

SMA  R2, R3, R4, R5, R8, R19, R20, R21, R25 9 

D3 R9, R10, R12 3 

S1 R1, R7, R16, R17, R18, R22, R23, R24 8 

S2 R6 1 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 

Menurut tabel diatas nampak jika mayoritas pengunjung yang digunakan 

sebagai responden dalam penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan trakhir 

SMA hingga sarjana. Hal ini nampak dari jumlah responden yang berjumlah 21 orang 

dari 25 orang responden. Diantara mereka ada yang berlatar belakang pendidikan 

SMA, D3, S1, bahkan S2.  

 



 

 

4. Pekerjaan Responden  

Penjelasan mengenai pekerjaan responden yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

dilihat dalam tabel 4.8 berikut ini: 

Tabel 4.8 

Pekerjaan Responden 

Pekerjaan Responden Jumlah 

Guru R1, R16, R17, R18, R22, 

R23, R24 

7 

Mahasiswa R2, R3, R4, R12, R20, 

R21, R25 

7 

Karyawan/ Karyawati R5, R7, R8, R9, R10 5 

Operator Outbond dan 

Tour Travel 

R6 1 

Wiraswasta R19 1 

Pelajar R11, R13, R14, R15 4 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 

Menurut tabel di atas mayoritas responden yang digunakan dalam penelitian 

ini berprofesi sebagai guru, mahasiswa dan karyawan/ karyawati. Hal ini dilihat 

karena wisatawan dengan profesi tersebut berjumlah 19 orang dari 25 orang sampel 

responden. Namun terdapat juga responden yang berprofesi sebagai karyawan/ 

karyawati, pelajar, wiraswasta, dan sebagai operator outbond dan tour and travel. 

5. Daerah Asal Responden  

Paparan mengenai daerah asal responden akan dibahas dalam tabel 4.9 berikut ini: 

Tabel 4.9 

Daerah Asal Responden 

Daerah Asal Responden Jumlah 

Bogor R1 1 

Malang R10 1 

Jakarta R11, R13, R14, R15, 16, R17, R18, 

R23, R24 

9 

Tangerang R19 1 

Yogyakarta R2, R5, R6, R7, R8, R9, R20, R21, 

R22, R25 

10 

Temanggung R3 1 

Boyolali R4 1 

Tegal R12 1 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 



 

 

 Menurut tabel di atas nampak jika pengunjung yang datang ke Desa Wisata 

Pentingsari berasal dari berbagai daerah berbeda. Dan dari tabel tersebut diketahui 

jika jumlah pengunjung dari wilayah sekitar Jawa Tengah dan DIY berjumlah 13 

orang. Dapat dikatakan jika Desa Wisata Pentingsari banyak diminati wisatawan 

bukan hanya wisatawan yang berasal dari dekat Jawa Tengah dan DIY saja namun 

juga yang jauh seperti Jakarta hingga Malang.  

6. Alasan Wisata Responden  

Penjelasan mengenai alasan responden dalam berwisata ke Desa Wisata Pentingsari 

dapat dilihat dalam tabel 4.10 berikut ini: 

Tabel 4.10 

Alasan Wisata Responden 

Alasan Berwisata Responden Jumlah 

Study Tour Sekolah R1, R16, R17, R18, 19, 

R24 

6 

Acara Makrab Kampus R2, R3, R20, R21, R25 5 

Mencari Pengalaman Baru R4 1 

Acara Tour R5, R8, R10, R11, R12, 

R13, R14, R15, R22, R23 

10 

Outbond R6, R7, R9 3 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 

Menurut tabel di atas diperoleh beberapa alasan responden dalam 

mengunjungi Desa Wisata Pentingsari. Diantaranya adalah dalam rangka mengikuti 

kegiatan study tour sekolah, kemudian ada juga yang datang karena mengikuti acara 

makrab atau malam keakraban dari universitas. Selain itu juga ada yang datang ke 

Desa Wisata Pentingsari dengan alasan ingin mencoba bermain dengan fasilitas 

outbond yang disediakan di Desa Wisata Pentingsari. Terdapat pula responden yang 

mengatakan jika ia mengunjungi Desa Wisata Pentingsari karena ingin mencari 

pengalaman baru dalam berwisata. Namun dari mayoritas responden lebih memilih 

mengunjungi Desa Wisata Pentingsari dengan alasan mengikuti kegiatan tour. 

 



 

 

7. Alat Transportasi yang Digunakan Responden 

Untuk mengetahui alat transportasi apa yang digunakan responden untuk mencapai 

Desa Wisata Pentingsari dapat dilihat dalam tabel 4.11 berikut ini: 

Tabel 4.11 

Alat Transportasi yang Digunakan Responden 

Alat Transportasi Responden Jumlah 

Bus Pariwisata R1, R11, R13, R14, R15, R16, 

R17, R18, R19, R24 

10 

Mobil R3, R4, R5, 10, R22, R23 6 

Motor R2, R6, R7, R8, R9, R12, R20, 

R21, R25 

9 

Sumber: Data Primer diolah, 2016 

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat jika mayoritas responden datang 

mengunjungi Desa Wisata Pentingsari menggunakan bus pariwisata. Hal ini dengan 

alasan karena dapat memuat jumlah banyak sekaligus. Selain menggunakan bus 

pariwisata, alat transportasi yang digunakan ada motor dan mobil. Untuk responden 

yang menggunakan motor lebih kepada mahasiswa dengan tujuan lebih praktis dan 

tidak akan terjebak macet. 

4.5 Hasil Analisis dan Pembahasan  

4.5.1 Analisis 4A Kepariwisataan Desa Wisata Pentingsari  

a. Attractions/ atraksi  

Desa Wisata Pentingsari menawarkan berbagai macam atraksi yang 

menarik untuk wisatawannya. Atraksi yang ditawarkan adalah eksplorasi 

alam desa, eksplorasi seni budaya, eksplorasi ekonomi desa, dan bakti sosial.  

1. Eksplorasi alam desa 

Kegiatan eksplorasi alam desa terkait dengan aktivitas yang 

berhubungan dengan keadaan alam Desa Wisata Pentingsari. Ekplorasi 

alam desa meliputi kegiatan menjelajah desa, workshop pertanian dan 

perkebunan, susur sungai, bajak sawah, tanam padi, tangkap ikan, dan 



 

 

bola lumpur. Atraksi ini dijadikan sebagai paket wisata dengan rincian 

harga sebagai berikut: 

a. Kunjungan obyek pertanian/ perkebunan Rp 20.000/ orang  

b. Atraksi bajak sawah dan tanam padi  Rp 25.000/ orang  

c. Atraksi Wiwitan atau panen padi   Rp 20.000/ orang 

d. Memancing/ tangkap ikan   Rp 15.000/ orang 

e. Tracking atau petualangan    Rp 10.000/ orang  

f. Sepak bola lumpur     Rp 10.000/ orang  

g. Outbond TK-SD    Rp 75.000/ orang  

h. Outbond SMP-Mahasiswa    Rp 100.000/ orang 

i. Vulcano tour Merapi     Rp 100.000/ orang  

Kegiatan outbond yang ditawarkan berupa kegiatan fun game untuk 

melatih kerjasama dari tim yang bermain. Untuk kegiatan vulcano tour 

Merapi menggunakan Jeep sebagai alat transportasi menyusuri sungai 

yang dialiri dengan lahar dingin dari Gunung merapi. Paket atraksi yang 

ditawarkan dihitung untuk rombongan minimal 40 orang. 

2. Eksplorasi seni budaya  

Atraksi eksplorasi seni dan budaya yang dimaksudkan adalah kegiatan 

mengenal budaya dan kesenian yang ada di Desa Wisata Pentingsari. 

Diantaranya kebudayaan mengenai gamelan, tarian tradisional, dan batik. 

Wisatawan diajak bukan hanya mengenal saja bagaimana kebudayaan 

tersebut namun juga diajarkan bagaimana cara memainkan gamelan, 

mengetahui jenis-jenis tarian tradisional, dan bagaimana cara membatik.  

Untuk kegiatan kesenian, Desa Wisata Pentingsari memiliki atraksi kreasi 

dengan menggunakan janur dan rumput. Atraksi yang paling ditonjolkan 



 

 

sebagai ciri khas dari Desa Wisata Pentingsari adalah atraksi membuat 

tokoh pewayangan menggunakan bahan dasar rumput yang lebih dikenal 

dengan nama “mendhong”.  

Berikut adalah rincian kegiatan kesenian dan kebudayaan yang ada di 

Desa Wisata Pentingsari: 

a. Penyambutan/ punokawan/ jathilan  Rp 25.000/orang 

b. Cokekan/ karawitan     Rp 20.000/orang  

c. Belajar gamelan     Rp 15.000/orang  

d. Belajar tari klasik     Rp 20.000/orang  

e. Paket kenduri     Rp 25.000/orang 

f. Belajar membatik    Rp 25.000/orang  

g. Kreasi janur      Rp 10.000/orang  

h. Kreasi wayang suket     Rp 10.000/orang  

Paket kenduri merupakan atraksi yang ada di Desa Wisata Pentingsari 

jika ada warga desa yang memiliki hajatan atau acara tertentu misalnya 

acara kelahiran hingga acara peringatan kematian. Wisatawan boleh ambil 

bagian dalam kegiatan ini sehingga akan terjalin keakraban antara warga 

dengan wisatawan.  

3. Eksplorasi ekonomi desa  

Kegiatan eksplorasi ekonomi desa merupakan atraksi yang berkaitan 

dengan bagaimana desa mengolah kekayaan alam yang dimiliki yang 

kemudian akan dijadikan sebagai sumber ekonomi bagi Desa Wisata 

Pentingsari. Atraksi yang ditawarkan kepada wisatawan diantaranya 

adalah kegiatan pembuatan tempe, pengolahan kopi, pembuatan kripik 



 

 

jamur dan ubi, serta berbagai pengolahan tanaman herbal yang bukan 

hanya dijadikan minuman namun diolah menjadi keripik juga.  

Kegiatan ini dijadikan paket atraksi kuliner dengan harga Rp 20.000/orang 

untuk masing-masing produk pengolahan.  

Paket atraksi kuliner adalah atraksi melihat secara dekat bagaimana 

proses pembuatan olahan makanan yang akan dijadikan cinderamata khas 

Desa Wisata Pentingsari. Wisatawan bukan hanya melihat namun juga 

bisa membuat bersama dengan warga desa lainnya. 

4. Bakti sosial  

Kegiatan bakti sosial yang ada di Desa Wisata Pentingsari diantaranya 

adalah kegiatan penataan fasilitas umum, bedah rumah, penghijauan, 

hingga taman bacaan. Atraksi ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa 

kepedulian wisatawan kepada sesama terutama terhadap warga desa. 

Diharapkan wisatawan mampu ambil bagian dalam kegiatan gotong-

royong yang ada di Desa Wisata Pentingsari.  

Berikut adalah rincian harga untuk kegiatan bakti sosial yang ada di Desa 

Wisata Pentingsari: 

a. Atraksi ronda malam    Rp 10.000/orang  

b. Bakti sosial     Rp 15.000/orang  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.3 Brosur Atraksi Desa Wisata Pentingsari 

Dari gambar di atas dapat terlihat secara lengkap atraksi-atraksi yang 

ditawarkan oleh pengelola Desa Wisata Pentingsari dengan keterangan harga 

yang dapat dijadikan referensi pilihan wisata yang ingin dilakukan selama 

berada di Desa Wisata Pentingsari. 

b. Accesbillities/ aksesbilitas  

1. Kondisi jalan  

Desa Wisata Pentingsari  terletak di daerah lereng merapi dengan 

kondisi jalan yang menanjak, melewati wilayah persawahan, dan jembatan 

yang dibawahnya merupakan sunagi aliran lahar dingin dari Gunung 

Merapi. Hal ini membuat kondisi jalan akses menuju Desa Wisata 



 

 

Pentingsari tidak terlalu besar ukurannya dengan kanan kiri merupakan 

pemukiman warga dan menanjak naik.  

Meskipun demikian kondisi jalan yang ada di Desa Wisata Pentingsari 

sudah menggunakan aspal dan semen yang dicor. Dengan kondisi jalan 

yang sudah bagus ini akan memudahkan wisatawan yang datang dengan 

menggunakan kendaraan pribadi yang ukurannya besar.  

Selain dengan kondisi jalan yang baik, didukung pula dengan lebar jalan 

yang cukup sehingga bisa dilalui oleh wisatawan yang datang 

menggunakan bus pariwisata.  

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Kondisi Jalan Desa Wisata Pentingsari (koleksi pribadi) 

2. Sarana transportasi  

Untuk menjangkau Desa Wisata Pentingsari wisatawan bisa 

menggunakan kendaraan pribadi atau menggunakan alat transportasi 

umum. Untuk alat transportasi umum bisa menggunakan bis dengan arah 

tujuan kaliurang melalui Terminal Giwangan menuju Pasar Pakem. 

Setelah turun di Pasar Pakem, wisatawan melanjutkan perjalanan menuju 

Desa Wisata Pentingsari menggunakan ojek hingga menjangkau lokasi 

desa.  

Hampir semua wisatawan yang datang berkunjung memilih 

menggunakan kendaraan pribadi. Selain dinilai melalui kepraktisannya, 



 

 

juga dari aspek keamanan lebih terjamin sehingga aman membawa semua 

jumlah wisatawan. Alat transportasi yang biasanya digunakan oleh 

wisatawan yang datang berkunjung adalah mobil, motor, hingga bus 

pariwisata.  

3. Papan penunjuk  

Keberadaan papan penunjuk jalan yang ada di sepanjang jalan akses 

menuju Desa Wisata Pentingsari sangat membantu untuk memudahkan 

wisatawan mengakses desa. Papan penunjuk dipasang di lokasi-lokasi 

yang mudah dibaca dengan ukuran dan tulisan yang jelas. Papan penunjuk 

ini berisikan informasi arah menuju desa dan juga sebagai penanda lokasi 

kegiatan wisata yang diadakan di Desa Wisata Pentingsari.  

    

 

 

 

  Gambar 4.5 Penunjuk Arah Desa Wisata Pentingsari 

c. Acomodations/ Akomodasi   

Akomodasi merupakan komponen yang berkaitan dengan fasilitas 

yang disediakan Desa Wisata Pentingsari guna kenyamanan wisatawan 

selama berkunjung.  

Komponen yang dimaksud antara lain: 

1. Penginapan/ Homestay 



 

 

Desa Wisata Pentingsari memiliki 50 homestay yang dikelola oleh 

sebagian warga. Homestay tersebut berupa kamar dengan fasilitas kasur 

dan lemari. Karena berupa homestay maka kondisinya berbeda dengan 

hotel dengan tempat tidur yang bagus. Namun begitu kondisi homestay di 

Pentingsari bisa dikatakan bersih dan nyaman untuk ditinggali. Selain itu 

udara pegunungan yang begitu segar membuat suasana kamar semakin 

nyaman untuk ditinggali. Harga dari setiap kamar yang ditawarkan 

seharga  100 ribu rupiah untuk menyewa kamar dan mendapat fasilitas 

katering 3x semalam.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Homestay Desa Wisata Pentingsari (koleksi pribadi) 

2. Jasa pemandu  

Pemandu wisata merupakan komponen penting yang harus ada dalam 

kegiatan kewisataan. Pemandu wisata berguna untuk menjelaskan kondisi 

lingkungan obyek wisata dan mengarahkan mengenai kegiatan yang bisa 

dilakukan didalam lokasi wisata tersebut.  

Desa Wisata Pentingsari memiliki 49 orang pemandu wisata yang 

bertugas mengarahkan dan menjelaskan atraksi dan potensi apa yang 

dimiliki Desa Wisata Pentingsari kepada setiap wisatawan yang datang. 



 

 

Pemandu-pemandu tersebut merupakan warga desa yang minimal berlatar 

belakang pendidikan lulusan SMA.  

Sayangnya jumlah pemandu di Desa Wisata Pentingsari dirasa masih 

kurang apalagi jika terjadi lonjakan jumlah tamu di atas 300 orang. 

Pengurus desa harus mengambil pemandu dari desa lain untuk membantu 

mendampingi wisatawan yang datang. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Pemandu Desa Wisata Pentingsari (koleksi pribadi) 

3. Papan keterangan obyek   

Papan keterangan obyek memiliki fungsi sebagai penanda agar 

memudahkan wisatawan ketika mengikuti serangkaian tour wisata yang 

ada di Desa Wisata Pentingsari. Papan keterangan obyek biasanya 

dipasang membentuk arah dengan bertuliskan lokasi kegiatan wisata. 

Papan dipasangkan di sudut-sudut gang dengan ukuran dan tulisan yang 

mudah dibaca oleh wisatawan. Selain dipasang di sudut gang, papan 

keterangan obyek juga dipasang didepan lokasi rumah yang menjadi 

tempat berlangsungnya kegiatan. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Papan Penunjuk Lokasi (koleksi pribadi) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Papan Penunjuk Lokasi  

 

 

 

 

Gambar 4.10 Papan Penunjuk Lokasi (koleksi pribadi) 

d. Ancilliary service/ fasilitas pendukung  

Ancilliary service merupakan fasilitas pendukung yang disediakan 

pengelola Desa Wisata Pentingsari guna memberikan kenyamanan bagi 

wisatawan yang datang. 



 

 

Komponen yang disediakan antara lain: 

1. Rumah makan  

Ketersediaan rumah makan di Desa Wisata Pentingsari memang masih 

dirasa kurang. Namun begitu Desa Wisata Pentingsari memiliki kelompok 

katering yang terdiri dari 3 hingga 5 orang ibu-ibu yang bertugas 

mengurus katering wisatawan yang berkunjung. Kelompok katering ini 

menyediakan berbagai jenis masakan yang bervariasi menunya mulai dari 

makanan utama, snack, hingga buah-buahan. Menu makanan utama yang 

disiapkan yakni nasi, sayur, lauk pauk, buah dan minuman. Untuk paket 

katering ini, wisatawan hanya membayar 100 ribu rupiah saja dan 

mendapatkan 3 kali layanan katering untuk makan pagi, siang, dan makan 

malam. Wisatawan juga bisa menentukan apakah layanan makanan ini 

disajikan dalam meja prasmanan atau dalam bentuk nasi box.  

2. Tourism Information Center  

Tourism information center atau TIC merupakan elemen penting yang 

harus ada dalam sebuah kegiatan wisata. TIC berfungsi sebagai wadah 

informasi penting terkait dengan kegiatan wisata yang ada didalamnya. 

Informasi yang dimaksud misalnya terkait apa saja atraksi didalamnya, 

apa saja fasilitas yang disediakan, harga yang ditawarkan, dan sebagainya.  

Di Desa Wisata Pentingsari keberadaan TIC sangat membantu dalam 

wisatawan yang akan melakukan kegiatan wisata di desa tersebut. 

Wisatawan dapat dengan mudah menggali informasi terkait dengan 

potensi yang dimiliki Desa Wisata Pentingsari. TIC yang ada di Desa 

Wisata Pentingsari terletak di rumah ketua pengurus desa wisata yakni 

Bapak Doto Yogantoro.  



 

 

3. Jasa komunikasi  

Desa Wisata Pentingsari terletak di kawasan lereng Gunung Merapi 

dengan ketinggian ±600 meter di atas permukaan laut dengan jarak 12,5 

kilometer dari puncak Gunung Merapi. Hal ini membuat kesulitan dalam 

wisatawan dan warga yang ada di sekitar Desa Wisata Pentingsari 

memperoleh signal untuk gadget mereka.  

Menurut pengurus desa setempat provider yang bisa menjangkau Desa 

Wisata Pentingsari adalah Telkomsel. Telkomsel memiliki jaringan yang 

luas menjangkau hingga pelosok desa sehingga meskipun di kawasan 

dataran tinggipun wisatawan tetap mendapatkan sinyal untuk gadget yang 

mereka bawa. 

4. Penerangan  

Seluruh wilayah dari Desa Wisata Pentingsari sudah dialiri listrik oleh 

PLN baik itu rumah, balai desa, hingga akses sepanjang jalan desa. 

Dengan adanya penerangan yang baik dan aliran listrik yang stabil, tamu 

yang datang akan merasa nyaman dan memudahkan mereka melakukan 

kegiatan baik kegiatan didalam atau diluar rumah. Untuk kegiatan diluar 

rumah bisa menggunakan sound sistem dengan aliran listrik yang stabil, 

dan untuk kegiatan didalam rumah, masing-masing rumah dan homestay 

yang ada di Desa Wisata Pentingsari sudah menggunakan penerangan 

yang baik.  

5. Air bersih  

Air yang mengalir di Desa Wisata Pentingsari berasal dari sumber air 

Gunung Merapi yang dialirkan menggunakan pipa menuju sumur umum 

yang kemudian dialirkan ke masing-masing rumah warga. Kualitas air 



 

 

tersebut bukan hanya segar namun juga jernih karena langsung dari mata 

air gunung. Air yang dingin dengan suasana pegunungan yang asri 

membuat wisatawan slalu merasa nyaman untuk tinggal berlama-lama di 

Desa Wisata Pentingsari.  

 

 

 

 

 

Gambar 4.11 Tandon Penampungan Air (koleksi pribadi) 

6. Pos keamanan  

Pos keamanan yang ada di Desa Wisata Pentingsari dibangun di titik-

titik penting seperti perempatan gang, dekat lapangan pusat kegiatan, dan 

ujung gang pintu masuk menuju desa. Hal ini dimaksudkan agar 

memudahkan memantau kondisi sekitar desa terutama di lokasi yang 

sering dijadikan pusat kegiatan wisatawan.  

Bukan hanya jumlah pos yang dibangun memadahi, namun jumlah 

penjaga keamanan yang bertugas bergantian juga cukup. Petugas 

keamanan yang bertugas merupakan warga desa sendiri dan terkadang 

juga dibantu wisatawan yang ada mengikuti kegiatan ronda malam. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Pos Kampling (koleksi pribadi) 

7. MCK 

Desa Wisata Pentingsari memiliki 20 MCK yang tersebar di beberapa 

titik pusat kegiatan. Ditambah pula dengan kamar mandi milik warga 

yang terdapat di rumah-rumah masyarakat. Kebersihan MCK sangat 

dijaga karena dengan kondisi yang bersih akan membuat wisatawan 

nyaman untuk menggunakannya. Air yang ada juga jernih dan bersih 

mengalir langsung dari kaki Gunung Merapi.  

Jumlah MCK di Desa Wisata Pentingsari juga masih akan ditambah 

sehinga dengan adanya penambahan MCK umum ini wisatawan tidak 

perlu menggunakan kamar mandi milik warga lagi. Penambahan MCK 

rencananya akan ditambahkan 10 bilik lagi. Kamar mandi pribadi 

dirumah-rumah warga hanya digunakan jika jumlah wisatawan yang 

datang melebihi kapasitas dan pengelola desa wisata juga memberikan 

santunan kepada warga yang kamar mandinya digunakan untuk mengganti 

biaya air.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 MCK (koleksi pribadi) 

8. Lahan parkir  

Desa Wisata Pentingsari memiliki lahan parkir yang cukup luas hingga 

mampu menampung bus pariwisata yang membawa rombongan 

wisatawan. Namun lokasi antara lahan parkir dengan homestay berjauhan 

karena untuk mencapai homestay jalan yang dilewati sempit sehingga bus 

atau mobil tidak bisa melewatinya. Kondisi lahan parkir yang ada di Desa 

Wisata Pentingsari masih berupa tanah urukan yang diratakan. Hal ini 

membahayakan apabila sedang musim hujan akan membuat tanah menjadi 

licin dan membahayakan wisatawan yang melewatinya.  

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Lahan Parkir Motor (koleksi pribadi) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Lahan Parkir Mobil (koleksi pribadi) 

9. Toko souvenir  

Toko souvenir menjual berbagai macam kreasi olahan dari Desa 

Wisata Pentingsari. Diantaranya kopi, berbagai macam keripik buah dan 

sayuran, kerajinan dari limbah plastik bekas. Semua hasil kreasi ini 

merupakan hasil dari perkumpulan ibu-ibu Desa Wisata Pentingsari yang 

dibuat dengan cara yang masih tradisional.  

Namun sayangnya jumlah toko souvenir yang ada di Desa Wisata 

Pentingsari hanya terdapat 1 toko saja. Penjaga dari toko souvenir tersebut 

adalah ibu-ibu PKK yang berganti secara bergantian. Jam operasional 

toko souvenir mulai dari jam 9 pagi hingga pukul 3 sore. Selain 

jumlahnya masih belum memadahi, toko souvenir tersebut juga jarang 

beroprasi hal ini sangat disayangkan apabila ada wisatawan yang ingin 

membeli cinderamata khas Desa Wisata Pentingsari.    

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16 Toko Souvenir (koleksi pribadi) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Olahan Keripik (koleksi pribadi) 

4.5.2 Tanggapan pengunjung terhadap 4A Kepariwisataan Desa Wisata 

Pentingsari 

Dibagian berikut akan dibahas mengenai hasil wawancara dengan responden 

yang merupakan pengunjung Desa Wisata Pentingsari, dimana seluruh hasil 

analisis transkrip wawancara terlampir dalam lampiran no IV.11 sampai dengan 

IV.29. 

1. Kesan pertama setelah mengunjungi Desa Wisata Pentingsari  

Hasil dari wawancara penulis dengan responden Desa Wisata Pentingsari 

diketahui mengenai kesan pertama yang dirasakan wisatawan setelah datang 

ke Desa Wisata Pentingsari seperti yang dirasakan oleh R1, R2, R16, R19, 

R21, R22, dan R24 bahwa kesan pertama saat sampai di Desa Wisata 



 

 

Pentingsari yakni “suasana desa yang asri”. Sementara R3, R8, R10, R11, 

R12, R13, R14, dan R25 lebih merasakan “kesejukan udara” dibanding aspek 

keasrian. R4, dan R17 lebih fokus pada aspek kemenarikan “budaya” yang 

telah dikelola menjadi atraksi atau daya tarik yang ditawarkan desa untuk 

dinikmati para pengunjungnya. Keramahan masyarakat desa, baik pengurus 

maupun warga nampaknya begitu berkesan bagi R5, R6, R7, R9, dan R18 

begitu mereka tiba di Desa Wisata Pentingsari. Hal tersebut dikuatkan oleh 

R20 dan R23 dengan mengatakan bahwa “desa ini sangat membuat tamunya 

nyaman untuk singgah ke sini”.  

Temuan di atas menunjukkan bahwa sejak awal kedatangan para tamu 

(responden), Desa Pentingsari dengan berbagai aspeknya (warga, suasana, 

budaya, dan keramahannya) telah membuat para pengunjungnya memiliki 

kesan yang baik dan bahkan membuat mereka merasa nyaman.   

2. Tanggapan wisatawan terhadap atraksi yang ditawarkan Desa Wisata 

Pentingsari  

a. Tanggapan wisatawan terkait dengan daya tarik Desa Wisata Pentingsari 

misalnya mengenai peninggalan sejarah, upacara adat/ kesenian  

 Menurut tanggapan R1, R6, R7, R8, R9, R20, R21, R23, R25 

mengenai atraksi yang ada di Desa Wisata Pentingsari “sangat beragam”. 

R2, dan R10 menambahkan bahwa salah satu atraksi yang ada di desa 

tersebut adalah “kebudayaan masa lalu peninggalan Pangeran 

Diponegoro”. R3, R11, R13, R15, R16, R17, R22, R24 juga beranggapan 

bahwa atraksi budaya yang ditawarkan “sangat menarik dan sangat 

beragam”. Kesenian yang dimaksud misalnya adalah mengenai “kesenian 

gamelan atau karawitan” hal ini perkuat lebih lanjut oleh R4 yang 



 

 

menikmatinya sebagai atraksi. Berbeda dengan R5 dan R12 yang 

mengatakan bahwa atraksi yang berkaitan dengan alam juga dijadikan 

sebagai daya tarik wisata misalnya adalah kegiatan “outbond”. R18 dan 

R19 menambahkan jika “kerajinan tradisional” seperti kreasi dengan 

janur dan rumput juga dijadikan sebagai atraksi yang menarik untuk 

dipelajari. R14 menjelaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan wisata yang 

diadakan di desa ini mampu “melatih kemandirian” tamunya. 

 Dari data di atas terlihat bahwa Desa Wisata Pentingsari memiliki 

berbagai macam atraksi (alam, budaya, dan kesenian) yang disuguhkan 

kepada setiap tamunya. Serangkaian kegiatan tersebut bertujuan untuk 

melatih kemandirian dari setiap wisatawan yang datang dan berkunjung. 

b. Tanggapan wisatawan mengenai keterawatannya, keasliannya, keragaman 

atraksi yang ditawarkan Desa Wisata Pentingsari kepada wisatawan yang 

datang  

 Menurut data yang diperoleh dari  R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, 

R10, R11, R13, R15, R16, R17, R20, R21, R22, R24, dan R25 

berpendapat bahwa keaslian budayanya sangat “dijaga dan dirawat” 

dengan sangat baik. Hal ini dikuatkan oleh R12 yang mengatakan bahwa 

atraksi yang disuguhkan sangat “erat dengan nuansa pedesaan” karena 

keaslian alamnya yang sangat dijaga. Selain itu pengelola dan warga 

sangat “pandai dalam memperkenalkan budaya masyarakat setempat” 

kepada para tamu yang datang hal ini seperti yang dikatakan oleh R18. 

Kemudian R23 mengungkapkan bahwa atraksi yang ditawarkan Desa 

Wisata Pentingsari “sangat unik” hal inilah yang membedakan dengan 

desa wisata lainnya. Dikuatkan oleh R14 yang menjelaskan bahwa nuansa 



 

 

pedesaannya sangat kental sekali membuat tamu “ingin selalu berkunjung 

kembali”. R1 memberikan saran bahwa tetap perlu “menjaga kelestarian” 

dari budaya peninggalan sejarah terutama benda-benda peninggalan pada 

masa Pangeran Diponegoro perlu dirawat kembali supaya wisatawan 

merasa lebih nyaman saat mengunjunginya.  

 Dari temuan di atas dapat dilihat jika memang pengelola dan warga 

mengelola dan memperkenalkan budaya dan kekayaan atraksi yang 

mereka miliki dengan sangat baik. Keunikan dan keasliannya sangat dijaga 

sehingga menjadikan Desa Wisata Pentingsari berbeda dengan desa lain 

yang ada di Kabupaten Sleman. Suasananya yang masih sangat alami 

membuat tamu nyaman dan selalu ingin datang berkunjung kembali. 

3. Tanggapan wisatawan mengenai akses menuju Desa Wisata Pentingsari 

Komponen yang dinilai mengenai: 

a. Kondisi jalan  

 Dari temuan yang diperoleh menunjukan jika kondisi jalan akses Desa 

Wisata Pentingsari “sudah halus dan bagus”. Hal ini dinyatakan oleh R1, 

R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R12, R13, R14, R15, R16, R17, 

R18, R19, R20, R21, R22, dan R23. Kondisi jalan di pentingsari berupa 

tanah urukan yang diratakan kemudian ada beberapa titik yang sudah di 

aspal dan menggunakan semen cor. Ditambahkan oleh R5, R11, R24, dan 

R25 bahwa sebaiknya jalanan yang ada di Desa Wisata Pentingsari bekas 

aspal dan semen cor “diperbaiki kembali” untuk meningkatkan 

kenyamanan tamu yang datang.  

 Berdasarkan data di atas menunjukan jika akses jalan sepanjang Desa 

Wisata Pentingsari sudah halus dan bagus karena sudah menggunakan 



 

 

aspal dan semen cor. Namun memang perawatannya perlu dilakukan 

terutama di bagian bagian yang sudah rusak dan terkikis. Hal ini dilakukan 

demi kenyamanan setiap wisatawan yang datang. 

b. Sarana transportasi  

 Menurut hasil wawancara responden mengenai sarana transportasi, 

diperoleh data yakni R1, R6, R7, R9, R12, R13, R17, R18, dan R19 

menjelaskan bahwa untuk sarana transportasi umum yang langsung 

mengakses Desa Wisata Pentingsari masih “sangat terbatas jumlahnya”. 

Angkutan umum hanya mengantar sampai ke Pasar Pakem saja lalu 

dilanjutkan menggunakan ojek untuk sampai ke Desa Wisata Pentingsari. 

Hal ini menyulitkan wisatawan apalagi untuk wisatawan yang datang dari 

luar kota Yogyakarta. Hal ini dikuatkan dengan keterangan dari R2, R3, 

R4, R5, R8, R10, R11, R14, R15, R20, R21, R22, R23, R24, dan R25 yang 

“menggunakan kedaraan pribadi” mulai dari motor, mobil, minibus, 

hingga bus pariwisata untuk lebih memudahkan menjangkau lokasi Desa 

Wisata Pentingsari.  

Menurut data di atas disimpulkan bahwa untuk akses transportasi 

umum untuk mengakses lokasi Desa Wisata Pentingsari masih terbatas. 

Alat transportasi umum yang ada hanya sampai di Pasar Pakem saja. 

Untuk memudahkannya para wisatawan yang datang berkunjung ke desa 

tersebut memilih membawa kendaraan pribadi. Ada yang menggunakan 

motor, mobil, minibus, hingga menggunakan bus pariwisata. 

c. Papan penunjuk  

 Dari uraian hasil wawancara dijelaskan bahwa papan penunjuk 

dipasangkan di titik-titik penting guna memudahkan tamu dalam 



 

 

menjangkau lokasi. Menurut R1, R4, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, 

R14, R15, R16, R17, R20, R21, R22, R23, R24, dan R25 papan penunjuk 

yang ada di Desa Wisata Pentingsari “jumlahnya sudah cukup” dan dengan 

adanya papan ini memudahkan mereka menjangkau lokasi desa dengan 

mudah. Namun R2, R3, R5, R6, R14, R18, dan R19 menambahkan jika 

“jumlahnya harus ditambahkan lagi dengan ukuran yang mungkin lebih 

besar sehingga mudah untuk dibaca”. Untuk papan keterangan lokasi 

kegiatan memang masih terpasang dengan ukuran yang kurang besar.  

Dari analisis di atas dapat dikatakan bahwa keberadaan papan 

penunjuk yang ada di Desa Wisata Pentingsari sudah baik dengan lokasi 

pemasangan yang strategis dan sudah sesuai dengan fungsinya yakni 

memudahkan wisatawan dalam perjalanan menuju lokasi kegiatan. Namun 

jumlahnya mungkin perlu ditambahkan kembali dengan ukuran tulisan 

yang lebih besar sehingga memudahkan saat dibaca. 

4. Tanggapan wisatawan mengenai fasilitas yang sudah disediakan di Desa 

Wisata Pentingsari  

Komponen yang dinilai mengenai: 

a. Lahan parkir  

 Berdasarkan hasil wawancara dengan wisatawan mengenai lahan parkir 

seluruh responden (R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, 

R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24, dan R25) 

mengungkapkan bahwa “lahan parkir yang ada di Desa Wisata 

Pentingsari memang luas” hingga mampu menampung bus pariwisata 

yang membawa rombongan tamu. Namun R9 mengungkapkan jika lokasi 

parkir “jaraknya berjauhan dari homestay” dan kondisi “lahan parkir 



 

 

masih berupa tanah urukan” seperti yang disampaikan oleh R13. Hal ini 

mengganggu apabila musim hujan datang akan menyebabkan tanah selip 

dan licin jika dilewati.  

 Dari temuan di atas diketahui bahwa lahan parkir Desa Wisata 

Pentingsari memang luas namun masih berupa tanah yang dihaluskan. Ini 

akan membahayakan jika terjadi musim hujan akan menyebabkan tanah 

menjadi licin dan kendaraan akan menjadi selip. 

b. MCK  

 Data yang diperoleh menunjukan jika R1, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, 

R10, R11, R12, R13, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24, 

dan R25 mengungkapkan jumlah MCK yang ada di Desa Wisata 

Pentingsari “sudah memadahi” dengan kondisi yang bersih dan layak 

untuk digunakan. Namun “jumlahnya masih perlu ditambahkan” seperti 

yang diungkapkan R2 dan R14 untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan 

jumlah tamu yang datang dan berkunjung ke Desa Wisata Pentingsari.  

 Berdasarkan data di atas diketahui jumlah MCK yang ada di Desa 

Wisata Pentingsari cukup banyak dengan kondisi yang bersih sehingga 

layak digunakan. Dikatakan pula jika jumlahnya masih harus diperbanyak 

guna mengantisipasi kenaikan jumlah wisatawan yang datang 

mengunjungi Desa Wisata Pentingsari. 

c. Toko souvenir  

 Menurut hasil wawancara penulis dengan responden diperoleh data 

mengenai “terdapat toko souvenir” di Desa Wisata Pentingsari seperti 

yang dikatakan oleh R5, R6, R7, R8, R10, dan R17. Lokasinya dekat 

dengan lokasi pusat kegiatan dengan menyediakan kerajinan hasil 



 

 

kreatifitas masyarakat Pentingsari dan olahan makanan yang dibuat masih 

secara tradisional. Namun R1, R2, R3, R4, R9, R11, R12, R13, R14, R15, 

R16, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24, dan R25 mengungkapkan jika 

jumlahnya masih harus ditambahkan lagi. Karena toko souvenir yang ada 

di Desa Wisata Pentingsari “jumlahnya masih terbatas” karena hanya ada 

1 toko saja dan “jarang beroperasi”  hal ini sangat disayangkan sekali.  

 Menurut data di atas dijelaskan bahwa memang ada toko souvenir di 

Desa Wisata Pentingsari namun jumlahnya hanya 1 toko saja. Selain itu 

toko tersebut sering tutup sehingga pengunjung kesulitan jika akan 

membeli cinderamata khas Desa Wisata Pentingsari. 

d. Poliklinik umum  

 Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan 

responden diketahui jika Desa Wisata Pentingsari “tidak ada fasilitas 

poliklinik”, hal ini dikuatkan dengan keterangan dari seluruh responden 

(R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, 

R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24, dan R25). Untuk itu 

kebanyakan wisatawan yang datang “membawa sendiri perlengkapan 

kesehatan” misal obat-obatan pribadi. 

 Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan seperti 

poliklinik belum tersedia di Desa Wisata Pentingsari. Untuk 

mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan rombongan membawa obat-

obatan pribadi. 

e. Pos kampling  

 Temuan hasil wawancara dengan wisatawan menunjukan jika pos 

kampling yang ada di Desa Wisata Pentingsari “jumlahnya memadahi” 



 

 

dan dibangun di tempat-tempat yang memang strategis seperti yang 

dikatakan seluruh responden (R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, 

R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24, 

dan R25). Jumlah penanggung jawab yang memadahi pula, dan wisatawan 

diajak berpartisipasi dalam kegiatan ronda malam pula.  

 Berdasarkan data di atas diketahui keamanan di Desa Wisata 

Pentingsari sangat terjamin dengan tersedianya jumlah pos keamanan yang 

memadahi dengan penanggung jawab keamanan yang bertugas pula. 

Dengan begitu akan membuat wisatawan merasa nyaman selama 

berkegiatan di desa ini. 

f. Air bersih  

 Menurut wawancara yang telah dilakukan dengan wisatawan Desa 

Wisata Pentingsari, seluruh responden (R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, 

R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, 

R23, R24, dan R25)  menjelaskan jika jumlah air bersih yang ada di Desa 

Wisata Pentingsari “sudah memadahi” bahkan bisa dikatakan melimpah. 

Kualitas airnya juga baik, jernih dan segar karena dialirkan langsung dari 

mata air Gunung Merapi menggunakan pipa langsung menuju 

penampungan desa. 

 Dari data di atas disebutkan bahwa jumlah air di Desa Wisata 

Pentingsari sangat melimpah. Air mengalir langsung dari mata air Gunung 

Merapi dengan kualitas air yang bersih, jernih, dan segar. 

g. Listrik  

 Seperti yang disampaikan oleh seluruh responden (R1, R2, R3, R4, R5, 

R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, 



 

 

R20, R21, R22, R23, R24, dan R25)  berdasarkan hasil wawancara 

mengenai listrik menunjukan jika seluruh rumah dan homestay yang ada di 

Desa Wisata Pentingsari “sudah dialiri listrik” yang cukup dan hal ini 

sangat membantu keberlangsungan aktivitas tamu selama berada di Desa 

Wisata Pentingsari. 

 Seluruh rumah yang ada di Desa Wisata Pentingsari sudah dialiri 

dengan aliran listrik dari PLN. Hal ini bertujuan untuk membantu 

operasional warga dan wisatawan yang ada didalamnya. 

h. Restoran atau warung makan  

 Menurut data yang diperoleh dari wawancara dengan R2, R3, R6, R8, 

R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R18, R20, R21, R22, R23, R24, 

dan R25 mengatakan jika jumlah warung makan yang ada di Desa Wisata 

Pentingsari masih “terbatas jumlahnya”. Namun dibantu dengan adanya 

layanan jasa katering yang sudah termasuk dengan paket menginap di 

homestay. Kemudian R1, R4, R5, R7, R17, dan R19 menambahkan jika 

terdapat “warung makanan namun lokasinya ada di desa lain”. Yang ada 

di Desa Wisata Pentingsari hanya toko-toko kecil yang menjual makanan 

ringan saja. Hal ini menyulitkan wisatawan yang datang jika mereka jenuh 

dengan makanan yang disediakan layanan katering.  

 Untuk kebutuhan makan wisatawan selama berada di Desa Wisata 

Pentingsari pihak pengelola menyediakan layanan katering. Dikarenakan 

memang jumlah warung makanan di desa ini masih terbatas jumlahnya. 

Warung yang tersedia hanya menjual makanan ringan saja dan jika 

wisatawan bosan dengan makanan katering mereka bisa membeli makanan 



 

 

lain namun harus keluar dari kawasan Desa Wisata Pentingsari terlebih 

dahulu. 

i. Jasa komunikasi  

 Menurut temuan data berdasarkan hasil wawancara dengan wisatawan 

yang ada diketahui jika layanan komunikasi masih “sangat terbatas”. 

Seperti yang dikatakan R2, R3, R4, R6, R7, R8, R10, R11, R12, R13, R14, 

R15, R18, R20, R21, R22, R23, R24, dan R25 mereka kesulitan 

memperoleh sinyal selama berada di Desa Wisata Pentingsari. Hal ini 

karena memang lokasi desa yang terletak pada dataran tinggi membuat 

sinyal sulit dijangkau di lokasi ini. Namun untuk R1, R5, R9, R16, R17, 

dan R19 mengungkapkan hal berbeda jika mereka “masih bisa 

mendapatkan sinyal” selama di Desa Wisata Pentingsari karena mereka 

menggunakan provider tertentu yang memang jaringan sinyalnya kuat 

hingga pelosok desa. 

 Kesulitan mendapat sinyal selama berkegiatan di Desa Wisata 

Pentingsari dirasakan oleh sebagian wisatawan yang datang. Hal ini terjadi 

karena desa yang berada di dataran tinggi. Hanya provider tertentu saja 

yang masih bisa digunakan karena memang sinyalnya kuat menjangkau ke 

pelosok desa. 

j. Homestay  

 Temuan data hasil wawancara dengan R1, R2, R3, R4, R5, R6, R9, 

R10, R11, R12, R13, R16, R17, R19, R20, R21, R23, R24, dan R25 

mengatakan bahwa homestay yang ada di Desa Wisata Pentingsari 

kondisinya “bersih dan nyaman” untuk ditinggali. Kenyamanannya timbul 

pula dari “pelayanan pemilik homestay yang sangat ramah dan 



 

 

menyenangkan” seperti yang dikatakan oleh R7, R8, R14, dan R18. 

Ditambahkan oleh R11 mengungkapkan jika “bangunan homestay 

sederhana, namun nyaman sekali untuk ditinggali”. Jumlah homestay yang 

ada di Desa Wisata Pentingsari kira-kira 50 kamar. Jumlah ini mampu 

menampung 500 orang ramu yang datang seperti yang dikatakan R15. Dan 

R22 menyatakan juga jika harga yang dipasang pihak pengelola homestay 

masih terjangkau. 

 Menurut data di atas diketahui jika kondisi homestay yang ada di Desa 

Wisata Pentingsari sangat nyaman untuk ditinggali. Desa Wisata 

Pentingsari memiliki 50 unit homestay dengan pelayanan yang ramah dan 

bersih sehingga wisatawan yang datang merasa nyaman untuk tinggal di 

desa tersebut. 

k. Kualitas harga dan rasa catering yang disediakan  

 Menurut hasil wawancara mengenai kualitas harga dan rasa dari 

katering yang disediakan dapat disimpulkan bahwa seluruh responden (R1, 

R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, 

R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24, dan R25)  mengungkapkan jika 

kualitas rasa dari layanan katering yang diberikan kepada para tamu 

“sangat enak walaupun hanya masakan sederhana khas rumahan”. 

Dengan menu yang bervariasi pula harga yang dipasang masih terjangkau 

dengan 100 ribu rupiah pengunjung mendapatkan 3 kali makan dengan 

nasi, sayur, lauk, buah dan minuman.   

 Desa Wisata Pentingsari menyediakan layanan catering dengan fasilitas 

makan 3 kali sehari. Wisatawan cukup membayar 100 ribu rupiah dengan 

masakan rumahan berupa nasi, sayur, lauk, dan buah. 



 

 

5. Pemenuhan fasilitas yang dibutuhkan wisatawan selama berada di Desa 

Wisata Pentingsari  

 Hasil wawancara mengenai pemenuhan fasilitas untuk wisatawan yang 

disediakan oleh Desa Wisata Pentingsari dapat diketahui dari jawaban R1, R4, 

R5, R6, R7, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R23, dan 

R25 mengatakan jika fasilitas yang ada di Desa Wisata Pentingsari “sudah 

memenuhi” kebutuhan mereka. Ditambahkan oleh R2, R3, R8, R19, R20, R21, 

R22, dan R24 jika sebaiknya “perlu dilakukan penambahan terkait fasilitas 

umum”. Misalnya penambahan jumlah MCK, pengadaan poliklinik, dan 

penambahan jumlah warung penjual makanan.  

 Fasilitas yang ada di Desa Wisata Pentingsari sudah memenuhi 

kebutuhan wisatawan yang datang. Namun masih perlu ditambahkan fasilitas 

umum untuk menambah kenyamanan wisatawan. Seperti penambahan MCK, 

poliklinik, dan fasilitas penjualan makanan demi memudahkan wisatawan 

selama tinggal di Desa Wisata Pentingsari. 

6. Saran yang diberikan wisatawan kepada Desa Wisata Pentingsari guna 

perbaikan kualitas layanan kepada wisatawan selanjutnya  

 Setelah dilakukan wawacara dengan wisatawan diperoleh saran-saran 

dari responden yang datang mengunjungi Desa Wisata Pentingsari guna 

dijadikan untuk perbaikan kualitas. R1 dan R3 berpendapat bahwa “desa ini 

masih membutuhkan perawatan untuk tetap menjaga keaslian budaya yang 

dimilikinya dan perbaikan untuk beberapa fasilitas yang mulai rusak”. 

Ditambahkan oleh R2, R11, R12, R14, R20, R21, R23, dan R24 yang  

mengatakan mengenai  perlunya “penambahan jumlah fasilitas umum 

misalnya MCK, homestay, dan poliklinik”. R4 dan R18 berpendapat jika “desa 



 

 

ini perlu berinovasi terkait dengan atraksi yang ditawarkan supaya semakin 

menarik minat pengunjung”.  

 R5, R6, R7, R9, R15, dan R22 mengungkapkan jika sebaiknya Desa 

Wisata Pentingsari “ditanami kembali beberapa pohon supaya menambah 

kesejukan terutama di lahan terbuka yang mulai gersang” sehingga terasa 

lebih sejuk ketika beraktivitas disekitarnya. R8 berpendapat jika Desa Wisata 

Pentingsari harus “tetap menjaga keaslian budaya dan kegiatan yang dimiliki 

supaya membedakan dengan desa wisata lain” di Kabupaten Sleman. R10 

memberikan saran jika “diperlukan adanya posko informasi dengan petugas 

didalamnya yang menjaga supaya memberikan informasi” yang lengkap 

mengenai Desa Wisata Pentingsari.  

 R13, R17, dan R25 menambahkan jika “perlunya perbaikan akses jalan 

sepanjang desa ini terutama bagian aspal dan semen cor yang sudah mulai 

rusak” untuk kenyamanan bersama. R16 menjelaskan jika sebaiknya 

“pengelola wisata di Desa Wisata Pentingsari lebih memperkenalkan atraksi 

budayanya” yang beraneka ragam kepada para tamu. Dan R19 berpendapat 

jika masih “perlu dilakukan penambahan jumlah pendamping wisata supaya 

lebih fokus dalam mendampingi tamu yang datang”.  

Perbaikan fasilitas dan sarana prasarana yang ada di Desa Wisata Pentingsari 

penting dilakukan guna menambahkan kenyamanan wisatawan. Menjaga 

keaslian dan keragaman budaya serta atraksi untuk membedakan dengan desa 

wisata lain sehingga menjadi ciri khas tersendiri. Saran yang diberikan 

wisatawan berguna untuk perbaikan pelayanan dari pengelola desa untuk 

wisatawan. 

 


