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MOTTO 

  

Aku melihat air menjadi rusak karena diam tertahan, 

Singa pun tak akan dapat mangsa  jika tak tinggalkan sarang, 

Bahkan anak panah jika tak meninggalkan busur tak akan kena sasaran, 

Maka , 

Orang berilmu dan beradab tidak akan diam dikampung halaman  

Tinggalkan negrimu dan merantaulah ke negri orang 

Merantaulah, kau akan dapat pengganti dari kerabat dan kawan 

Berleha-lehalah , manisnya hidup akan terasa setelah lelah berjuang. 

 

(Imam Syafi’i) 
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INTISARI 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari startegi pengembangan dari 

penerapan konsep Community Based Tourism di Desa Wisata Nglanggeran. 

Konsep Community Based Tourism baru-baru ini banyak dikembangkan sebagai 

upaya mencari solusi dari adanya negative effect yang muncul sebagai dampak 

dari adanya kegiatan pariwisata massal.  

Konsep yang menitikberatkan pada peran komunitas dalam pengembangan 

sebuah daerah wisata ini, diyakini mampu mengurangi dampak negatif yang 

muncul serta diharapkan sebagai solusi  mengurai masalah kemiskinan melalui 

upaya pemberdayaan masyarakat melalui sektor pariwisata. Keterlibatan 

masyarakat yang dalam hal ini berperan sebagai aktor utama  penggerak dalam 

proses pengelolaan serta terjun langsung dalam proses pembuatan keputusan, dan 

nantinya masyarakat akan menikmati manfaat sosial ekonomi yang diperoleh dari 

adanya kegiatan pariwisata. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis statistika deskriptif dan Fisbone Analysis untuk mencari faktor 

penghambat pengembangan Desa Wisata Nglanggeran dan mencari solusi atas 

permasalahan tersebut. 

Kata kunci: Strategi Pengembangan; Pariwisata;Community Based Tourism; dan 

Fishbone Analysis.  
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ABSTRACT 

 

This research is aimed to find out the srategy of the development of the 

implementation Community Based Tourism conceptin Nglanggeran. Recently the 

Community Based Tourism concept have been developed as the effort to find the 

solution of the negative effect which exposed as the effect of the mass tourism 

activity. 

The concept that focuses on the role of the community in the 

development of this tourism village, is belived that be able to decrease the 

negative effect and as the solution to solve the proverty problem trough the 

community empowerment in tourism sector. The community involvement as the 

main actor of the activator in the managment process and directly work in the 

decision making, and leter on the community will get the socio economics wich 

gained from this tourism activity. This reserch used descriptive statistic analysis 

and Fishbone Analysis to find out the resistor factor of the development of 

Nglanggeran and find the solution of the problem.  

 

Key word: Development Strategy; Tourism; Community Based Tourism; and 

Fishbone Analysis. 
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