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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Partisipasi Masyarakat 

1. Partisipasi  

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris “Participate” yang artinya 

mengikutsertakan, ikut mengambil bagian (Willie Wijaya, 2004). 

Pengertian yang sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli 

Djalal dan Dedi Supriadi (2001) dimana partisipasi dapat juga berarti 

bahwa pembuat keputusan masyarakat kelompok atau masyarakat ikut 

terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, 

ketrampilan, bahan dan jasa.  

Menurut Siagian dalam Fina (2010) partisipasi itu ada yang 

bersifat aktif dan pasif. Bentuk Partisipasi aktif pasif:  

a. Turut memikirkan nasib sendiri dengan memanfaatkan lembaga-

lembaga sosial dan politik yang ada dimasyarakat sebagai saluran 

aspirasinya. 

b. Menunjukan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang 

tinggi dengan tidak menyerahkan penentuan nasib kepada orang lain, 

(seperti kepada pemimipin, tokoh masyarakat, baik yang sifatnya 

formal maupun informal). 

c. Memenuhi kewajiban sebagai warga Negara yang bertanggung 

jawab seperti membayar pajak secara jujur serta berkewajiban 

lainya. 

d. Ketaatan kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

e. Kerelaan melakukan pengorbanan yang dituntut oleh pembangunan 

demi kepentingan bersama yang luas dan penting. 

Dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah proses aktif dan 

inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujudnya sebagai 

sesuatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukung 

yaitu: adanya kemauan, kemampuan, kesempatan untuk berpartisipasi. 
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a. Bentuk-bantuk partisipasi 

Partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam 

pengembangan pembangunan menurut Supriatna 2010 yaitu: 

1) Partisipasi dalam perencanaan 

Yaitu partisipasi dalam pengembangan ide seseorang atau 

sekelompok orang turut memberikan saran atau ide-ide demi 

kebaikan pembangunan. Partisipasi ini merupakan tahap 

pertama dalam pembanguan. 

2) Partisipasi dalam pengambilan keputusan  

Setiap penyelenggara terutama dalam kehidupan 

bermasyarakat pasti melewati tahap penentuan kebijaksanaan. 

Dalam rumusan yang lain adalah menyangkut pembuatan 

keputusan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini sangat besar 

sekali, terutama karena keputusan yang diambil menyangkut 

nasib mereka secara keseluruhan. Semakin besar kemampuan 

untuk menentukan nasib sendiri, semakin besar partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan. Pengambuilan keputusan 

program pembangunan harus dilaksanakan, keterlibatan 

masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting 

(Supriatna 2010). 

3) Partisipasi dalam pelaksanaan 

Partisipasi ini merupakan tindak lanjut dari tahap 

pertama diatas. Dalam hal ini menegaskan bahwa partisipasi 

dalam pembangunan memberikan kontribusi guna menunjang 

pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang, 

material ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan 

pembangunan. 

b. Bentuk partisipasi masyarakat  menurut Hamijoyo 2007 dilihat dari 

kesadarannya antara lain: 

1) Partisipasi buah pikiran / ide 

Yaitu saran, anjuran atau pemikiran yang berkenaan 

dengan pengelolaan atau pengembangan obyek wisata  
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2) Partisipasi harta benda 

Partisipasi yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan 

untuk perbaikan atau pembangunan obyek wisata. 

3) Partisipasi ketrampilan dan kemahiran 

Partisipasi yang diberikan orang untuk mendorong aneka 

ragam bentuk usaha. 

c. Tingkat partisipasi masyarkat: 

1) Tinggi 

Yaitu proses yang melibatkan peran serta masyarakat 

dalam tiga bentuk sumbangan. 

2) Sedang  

Yaitu proses yang melibatkan peran serta masyarakat 

dalam bentuk dua sumbangan. 

3) Rendah  

Yaitu proses yang melibatkan peran serta masyarakat 

dalam satu bentuk sumbangan saja. 

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi 

Angell (dalam Ross, 1967) mengatakan partisipasi yang 

tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor-faktor 

yaitu: 

1) Usia 

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap 

seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. 

Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan 

keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih 

mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada 

mereka yang dari kelompok usia lainnya. 

2) Jenis kelamin 

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai 

bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan 

adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam masyarakat 
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peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah 

tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut 

telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan 

pendidikan perempuan yang semakin baik. 

3) Pendidikan 

Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup 

seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan 

bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. 

4) Pekerjaan dan penghasilan 

Pekerjaan dan penghasilan yang baik akan mencukupi 

kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. 

5) Lamanya tinggal 

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu 

dan pengalamannya berinteraksi. Semakin lama ia tinggal dalam 

lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan 

cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam 

setiap kegiatan lingkungan tersebut. 

 

2. Masyarakat 

Masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar 

makhluk sosial. 

Pengertian Masyarakat Menurut Para Ahli 

a. Koentjaraningrat 1979 

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi 

menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan 

yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. 

b. Ralph linton 1999 

Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah 

hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat 

mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu 

kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. 
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c. Selo Soemardjan 1968 

Menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang 

hidup bersama, yang mengahsilkan kebudayaan. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, Masyarakat 

adalah sekumpulan individu yang hidup bersama di suatu tempat 

atau disuatu pemukiman yang membentuk sebuah sistem dalam 

suatu pemukiman tersebut, sekumpulan individu yang saling 

berinteraksi satu sama lain.  

Gambaran mengenai relasi individu dengan lingkungan 

sosialnya sebagai berikut: 

1) Relasi individu dengan dirinya 

Merupakan masalah khas psikologi. Disini muncul 

istilah-istilah Ego, Id, dan superego. 

2) Relasi individu dengan Keluarga 

Peranan-peranan dari setiap anggota keluarga merupakan 

resultan dari relasi biologis, psikologis dan sosial. 

3) Relasi individu dengan Lembaga 

Lembagan diartikan sebagai norma-norma yang 

berintegrasi disekitar suatu fungsi masyarakat yang penting. 

Tumbuhnya individu kedalam lembaga-lembaga sosial 

berlangsung melalui proses sosialisasi karena lembaga disadari 

dan mempunyai arti sebagai realitas-realitas objektif. 

4) Relasi individu dengan Komunis 

Dalam sosiologis, komunitas diartikan sebagai satuan 

kebersamaan hidup sejumlah orang banyak yang memiliki ciri-

ciri teritorialistis yang terbatas, keorganisasian tata kehidupan 

bersama, berlakunaya dan nilai yang kolektif (Poplin1960). 

5) Relasi individu dengan Masyarakat 

Masyarakat merupakan satuan lingkungan sosial yang 

bersifat makro. Sifat diperoleh dari kenyataan, bahwa 

masyarakat pada hakekatnya terdiri dari sekian banyak 
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komunitas yang berbeda, sekaligus mencakup berbagai macam 

keluarga, lembaga dan individu-individu. 

6) Relasi individu dengan Nasion 

Menurut Ernest Renan (1823-1892) nasioan adalah suatu 

asas spiritual, suatu solidaritas yang besar yang terbentuk oleh 

perasaan yang timbul akibat pengorbanan-pengorbanan yang 

telah dibuat dan yang dalam masa depan bersedia dibuat lagi.  

3. Partisipasi masyarakat 

Partisipasi masyarakata menurut Isbandi (2007) adalah 

keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan 

potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan, 

pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat 

dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. 

Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban seorang 

warga Negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian 

tujuan kelompok. Sehingga mereka diberi kesempatan untuk ikut serta 

dalam pengelolaan pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan 

kreatifnya (AmranSyah, 2012). 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Partisipasi 

masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam 

pengelolaan pembangunan yang terjadi di masyarakat. 

Partisipasi masyarakat tersebut seyogyanya berlangsung secara 

sukarela dan adanya keberlanjutan. Partisipasi yang dimaksud adalah 

partisipasi yang memandang masyarakat sebagai subjek dari segala 

aturan pembangunan bukan sebagai objek pembangunan. Pelibatan 

masyarakat ini secara utuh dilakukan melaui pola pikir pembangunan 

yang memandang masyarakat sebagai subyek peraturan dengan 

keanekaragaman perilaku. Proses pelibatan partisipasi masyarakat mulai 

dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang 

akan muncul suatu sistem evaluasi dari kegiatan pengembangan 

pembangunan yang telah dilakukan dan menjadi masukan bagi proses 

pengelolaan pembangunan selanjutnya. 
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B. Pengelolaan obyek wisata alam 

Obyek wisata yaitu semua hal yang menarik untuk dilihat dan 

dirasakan oleh wisatawan yang disediakan atau bersumber pada alam saja. 

Obyek atau daya tarik wisata dapat dibedakan menjadi: 

1. Obyek wisata alam seperti laut, pantai, gunung, danau, flora fauna, 

kawasan lindung, cagar alam, dan pemandangan alam. 

2. Obyek wisata budaya seperti upacara kelahiran, tari-tari tradisional, 

pakaian adat, bangunan bersejarah, festival budaya dan lain-lain. 

3. Obyek wisata buatan seperti sarana dan fasilitas olahraga, permainan, 

hiburan, taman rekreasi, taman nasional, pusat-pusat perbelanjaan dan 

lain-lain. 

Pariwisata merupakan aktivitas perjalanan yang dilakukan sementara 

waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan 

untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk memenuhi rasa 

ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau libur dan tujuan-tujuan 

lainnya (Koen 2009). 

Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang terencana, yang 

dilakukan secara individu maupun kelompok dari satu tempat ke tempat lain 

dengan tujuan untuk mendapatkan suatu bentuk kepuasan dan kesenangan 

semata (Sinaga 2010 ). 

Dalam pengelolaan pariwisata perlu ditingkatkan langkah-langkah 

yang terarah dan terpadu terutama mengenai pendidikan tenaga-tenaga kerja 

dan perencanaan pengembangan fisik. Kedua hal tersebut hendaknya saling 

terkait sehingga pengelolaan tersebut menjadi realistis dan proporsional. 

Agar suatu obyek wisata dapat dijadikan sebagai salah satu obyek 

wisata yang menarik, maka faktor yang sangat menunjang adalah 

kelengkapan dari sarana dan prasarana dari obyek wisata tersebut.  

Tahapan-tahapan model pengelolaan pengembangan obyek wisata 

yang diharapkan dapat diterpakan didaerah penyangga kawasan konservasi 

antara lain: 
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a. Dari sisi kelembagaan obyek wisata, perlunya perencanaan awal yang 

tepat dalam menentukan usulan program atau kegiatan khususnya pada 

kelompok sadar wisata agar mampu meningkatkan pengetahuan dan 

ketrampilan masyarakat melalui pengembangan wisata seperti pelatihan 

bagi kelompok sadar wisata, pelatihan tataboga, pembuatan cindramata.  

b. Dari sisi pengembangan objek dan daya tarik wisata, perlunya 

perencanaan awal dari masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik 

bagi wisatawan dan mampu mendatangkan wisatawan dari berbagai 

potensi yang dimiliki oleh masyarakat, serta perlunya sosialisasi dari 

instansi terkait dalam rangka menggalakkan sapta pesona. 

c. Dari sisi pengembangan sarana dan prasarana wisata, perencanaan awal 

dari pemerintah perlu diarahkan pengembangan sarana dan prasarana 

wisata yang baru seprti pembuatan gapura, gudang khusus pengelolaan 

obyek wisata. 

 

C. Penelitian Terdahulu 

Perbandingan penelitian dengan penelitian sejenis yang pernah 

dilaksanakan, dilakukan untuk membuktikan keaslian peneliti ini. 

Sejauh pengamatan peneliti sampai saat ini belum banyak dilakukan. 

Untuk itulah peneliti mencoba untuk mengungkapkan tentang partisipasi 

masyarakat dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Banyu Panas di Desa 

Cipari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu  

Nama peneliti Tujuan Metode penelitian Hasil  
Elfana 
Argadinata 
(2014) 
Partisipasi 
Masyarakat 
dalam 
Pelestarian 
Kawasan 
Lindung di Desa 
Dieng 
Kecamatan 
Kejajar 
Kabupaten 
Wonosobo. 

Untuk 
mengetahui 
partisipasi 
masyarakat 
dalam 
Pelestarian 
Kawasan 
Lindung. 
 

Teknik 
pengambilan 
sampel 
menggunakan 
teknik random 
sampling. Teknik 
pengumpulan data 
menggunakan 
teknik wawancara 
dan observasi 
lapangan. Teknik 
analisis data 
menggunakan 
metode kuantitatif 
dan kualitatif. 

Tingkat Partispasi 
masyarakat diDesa 
Dieng Kecamatan 
Kejajar Kabupaten 
Wonosobo dalam 
pelestarian kawasan 
lindung memiliki 
tingkat partisipasi “ 
sedang”. Kawasan 
Lindung di Desa 
Dieng yang 
tergolong dalam 
kategori sedang 
yaitu kawasan hutan, 
kawasan rawan 
bencana alam, dan 
kawasan lindung 
lainnya. 

Reni Mayasari 
(2015) “ 
Partisipasi 
Masyarakat 
dalam 
Pengembangan 
Obyek Wisata 
Goa lawa di 
Kabupaten 
Purbalingga 
 

Mengetahui  
mayarakat 
dalam  
pengembangan 
obyek wisata 
goa lawa di 
kabupaten 
purbalingga. 
 

Metode survei, 
deskriptif 
kualitatif 
Sampel : area 
samplimg 
Data: data primer 
dan sekunder  
Analisis data: 
deskriptif. 
 

Hasil penelitian 
menunjukan bahwa 
tingkat partisipasi  
dalampengembangan 
obyek wisata Goa 
lawa di kabupaten 
cilacap di deaa 
sirawak kecamatan 
karangreja kabupate 
purbalngga memilii 
tingkat partisipasi 
sedang. 
 

Inta Sulisdiyanti 
(2017) 
Partisipasi 
Masyarakat 
dalam 
Pengelolaan 
Obyek Wisata 
Alam Banyu 
Panas Desa 
Cipari 
Kecamatan 
Cipari 
Kabupaten 
Cilacap. 

Mengetahui 
tingkat 
partisipasi 
masyarakat 
dalam 
pengelolaan 
obyek wisata 
alam banyu 
panas desa cipari 
kecamatan cipari 
kabupaten 
cilacap. 

Metode penelitian 
survei 
sampel 
menggunakan 
tehnik purposive 
sampling, data 
primer dan 
sekunder, analisis 
data deskriptif 
kuantitatif dan 
kualitatif. 

Partisipasi 
masyarakat di desa 
Cipari Kecamatan 
Cipari Kabupaten 
Cilacap menunjukan 
bahwa tingkat 
partisipasi 
masyarakat daalam 
pengelolaan obyek 
wisata alam Banyu 
Panas memiliki 
tingkat partisipasi 
rendah. 

Sumber: Elfana Argadinata (2014), Reni Mayasari (2015)  
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D. Kerangka Pikir 

Partisipasi atau keterlibatan masyarakat sekitar dalam kegiatan 

pengelolaan kawasan wisata mutlak diperlukan karena mereka yang akan 

secara langsung berhubungan dengan kegiatan wisata dan wisatawan yang ada 

dikawasan tersebut dan yang terpenting adalah untuk menumbuhkan rasa 

memiliki terhadap kawasan wisata tersebut dengan memanfaatkannya secara 

lestari. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Bagan Alur Pemikiran 

 

E. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis masyarakat diperoleh dengan rumusan sebagai berikut: 

P = T/N x 100 
 

P : Partisipasi Masyarakat 

T : Banyaknya frekuensi dalam partisipasi 

N : Banyaknya Penduduk 

 

Hipotesis diterima apabila partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 

obyek wisata alam banyu panas > 55%.Hipotesis ditolak apabila partisipasi 

masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata < 55%. 
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