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1. Karakteristik Responden

Responden yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

Penjual Jasa yang berada di sekitar tempat pariwisata Sondokoro

Desa Ngijo yang berjumlah 87 responden.

a. Umur dan Jenis Kelamin Responden

Penjual Jasa yang menjadi responden terdiri dari

perempuan sebesar 51 (58,62 persen), dan laki-laki sebesar 36

(41,38 persen). Umur responden adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Karakteristik Umur Responden
Umur

(Tahun)
f %

20 – 24 5 5,75
25 – 29 4 4,6
30 – 34 9 10,34
35 – 39 10 11,49
40 – 44 17 19,54
45 – 49 26 29,88
50 – 54 4 4,6
55 – 59 5 5,75
60 – 64 4 4,6
65 – 69 2 2,3
+70 1 1,15

Jumlah 87 100,00
Sumber: Data Primer, Mei 2012

Dapat diketahui bahwa sebagian besar umur responden

berada pada kategori umur 45-49 yaitu sebesar 29,88 persen, ini

menunjukkan golongan responden yang memiliki produktivitas

yang masih tergolong tinggi, sedangkan pada umur diatas 50 tahun

produktivitasnya sudah mulai berkurang. Hal tersebut terkait

dengan kondisi fisik manusia yang semakin berumur semakin tidak

prima.
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b. Pendidikan Responden

Pendidikan responden dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

Tabel 11. Pendidikan Responden
No Tingkat Pendidikan f %
1 SD 13 14,95
2 SMP 12 13,79
3 SMA 51 59,77
4 Sarjana 10 11,49

Jumlah 87 100,00
Sumber: Data Primer, Mei 2012

Dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan responden di

Desa Ngijo sudah cukup baik. Tercermin dari sebagian besar

responden berpendidikan SMA (59,77 persen), kemudian SD

(14,95 persen), SMP (13,79 persen) dan sisanya Sarjana (11,49

persen). Hal ini menunjukkan bahwa responden sudah menyadari

pentingnya pendidikan.

2. Jenis Pekerjaan Responden

a. Pekerjaan Responden Sebelum Masuk Dalam Sektor Pariwisata

Jenis pekerjaan responden sebelum masuk dalam sektor

pariwisata dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 12.  Jenis Pekerjaan Responden Sebelum
Masuk di Sektor Pariwisata

No Jenis Pekerjaan f %
1 Petani 7 8,04
2 Pedagang 14 16,09
3 PNS 3 3,45
4 Karyawan/Karyawati 30 34,48
5 Lain-lain 33 37,94

Jumlah 87 100,00
Sumber: Data Primer, Mei 2012
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Dapat diketahui bahwa paling banyak pekerjaan responden

sebelum masuk dalam sektor pariwisata yaitu jenis pekerjaan lain-

lain ada 37,94 persen, meliputi ibu rumah tangga, buruh

bangunan,buruh tani dan srabutan, kemudian diikuti berturut-turut

pekerjan karyawan atau karyawati sebesar 34,48 persen, pedagang

16,09 persen, petani 8,04 persen, dan PNS 3,45 persen.

b. Pekerjaan Responden Setelah Masuk Dalam Sektor Pariwisata

Jenis pekerjaan responden setelah masuk dalam sektor

pariwisata (Gambar 8), yaitu:

Tabel 13. Jenis Pekerjaan di Sektor Pariwisata

No Jenis Pekerjaan Status Pekerjaan %Pokok Sampingan
1 Jasa toko serba ada 3 0 3,45
2 Jasa boga 33 2 40,22
3 Jasa warung klontong 10 1 12,65

4 Jasa cinderamata dan
oleh-oleh 18 0 20,69

5

Jasa lain-lain (salon,
reparasi gigi,tukang
jahit,reparasi
kunci,bengkel dan
tukang parkir)

15 5 22,99

Jumlah 79 8 100,00
Sumber: Data Primer, Mei 2012
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Foto warung responden (klontong) Foto toko responden (aksesoris)

Foto warung oleh-oleh responden Foto warung makanan responden

Gambar.8 Foto Tempat Usaha Responden
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Dapat diketahui Tabel. 13 bahwa jumlah terbanyak

pekerjaan responden di sektor pariwisata adalah jasa boga dengan

menjual makanan dan minuman (40,22 persen) berikutnya diikuti

berturut-turut, penjual jasa lain-lain yang meliputi salon, tukang

parkir, tukang jahit, reparasi gigi, dan bengkel sebesar (22,99

persen), penjual jasa cinderamata sebesar (20,69 persen), penjual

jasa warung klontong sebesar (12,65 persen), dan yang terakhir

penjual jasa toko serba ada yaitu (3,45 persen).

c. Status Pekerjaan di Sektor Pariwisata

Berdasarkan Tabel 13. sebagian besar responden (90,80

persen) menjadikan pekerjaan di sektor pariwisata sebagai

pekerjaan pokok, dan sisanya (9,20 persen) menjadikan pekerjaan

di sektor pariwisata sebagai pekerjaan sampingan. Hal ini

menyatakan bahwa tidak semua penjual jasa menjadikan usahanya

sebagai pekerjaan pokok.

d. Manfaat dikembangkannya Agrowisata Sondokoro bagi Responen

Seluruh responden (100 persen) menyatakan bahwa dengan

dikembangkannya Agrowisata Sondokoro memberikan manfaat

seperti, membuka peluang usaha atau kesempatan kerja,

meningkatkan pendapatan dan menyerap tenaga kerja.

Untuk lebih jelasnya manfaat yang dirasakan responden

dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 14. Manfaat Dikembangkannya Agrowisata
Sondokoro bagi Responden

Manfaat yang dirasakan f %
Membuka peluang usaha /
kesempatan kerja

6 29,89

Meningkatan pendapatan 45 51,72
Menyerap tenaga kerja 7 8,05
Lainnya 9 10,34

Jumlah 87 100,00
Sumber: Data Primer, Mei 2012

Dapat diketahui bahwa sebagian besar responden (51,72

persen) dapat meningkatkan pendapatan, diikuti berturut-turut,

(29,89 persen) menyatakan manfaat yang dirasakan yaitu membuka

peluang usaha atau kesempatan kerja, kemudian menyerap tenaga

kerja (8,05 persen), dan lainnya (10,34 persen). Lainnya dalam hal

ini yaitu ada beberapa responden yang merasakan manfaat berlipat

seperti meningkatkan pendapatan dan menyerap tenaga kerja.

e. Lama Bekerja di Sektor Pariwisata

Lama bekerja responden di sektor pariwisata dapat dilihat

pada Tabel 15 berikut:

Tabel 15. Lama Bekerja Responden di Sektor
Pariwisata

No Lama bekerja (tahun) f %
1 <5 27 31,03
2 5-10 35 40,23
3 >10 25 28,74

Jumlah 87 100,00
Sumber: Data Primer, Mei 2012

Dapat diketahui bahwa sejumlah besar responden lama

bekerja di sektor pariwisata adalah antara 5-10 tahun (40,23

persen), kemudian diikuti berturut-turut kurang dari 5 tahun (31,03
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persen), dan sebagian kecil lebih dari 10 tahun (28,74 persen), ini

dikarenakan sebelum adanya obyek wisata memang sudah ada

kegiatan perdagangan di pinggir jalan.

3. Pendapatan Responden

Pendapatan responden dikelompokkan menjadi dua yaitu

pendapatan dari sebelum masuk sektor pariwisata dan pendapatan

sesudah masuk sektor pariwisata.

a. Pendapatan dari sektor pariwisata

Yang dimaksud pendapatan responden yaitu rata-rata

jumlah pendapatan yang diperoleh seluruh anggota rumah tangga

yaitu suami, istri, dan anak dari usahanya di sektor pariwisata

dalam satu bulan yang dinyatakan dalam rupiah.

1) Pendapatan Sebelum

Pendapatan sebelum dalam hal ini yaitu pendapatan yang

diperoleh responden sebelum masuk dalam sektor pariwisata atau

sebelum Agrowisata Sondokoro dikembangkan menjadi sebuah

obyek wisata. Pada pendapatan sebelum ini diperoleh rata-rata

pendapatan sebelum dengan menjumlahkan pendapatan dari

seluruh 87 responden.

f = Rp, 50.400.000

87

=  Rp, 579.310,34 dibulatkan Rp, 579.310
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Dari hasil penghitungan di atas dapat diketahui bahwa rata-

rata pendapatan responden sebelum masuk dalam sektor

pariwisata dalam sebulan yaitu Rp, 579.310.

2) Pendapatan Sesudah

Pendapatan sesudah dalam hal ini yaitu pendapatan yang

diperoleh responden sesudah masuk dalam sektor pariwisata atau

sesudah Agrowisata Sondokoro dikembangkan menjadi sebuah

obyek wisata. Pada pendapatan sesudah ini diperoleh data rata-rata

pendapatan responden dalam sebulan.

f = Rp, 91.700.000

87

= Rp, 1.054.022, 98 dibulatkan menjadi Rp, 1.054.023

Dari perhitungan diatas dapat diketahui bahwa rata-rata

pendapatan responden sesudah masuk dalam sektor pariwisata

dalam sebulan yaitu Rp, 1.054.023

4. Pola Konsumsi Minuman Responden

a. Sebelum Masuk dalam Sektor Pariwisata

1) Jenis minuman yang dikonsumsi

Jenis minuman yang sering dikonsumsi responden sebelum

pengembangan obyek wisata Agrowisata Sondokoro dapat dilihat

pada Tabel 16 berikut:
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Tabel 16. Jenis Minuman yang Sering Dikonsumsi Responden
Sebelum Pengembangan Obyek Wisata Sondokoro

No Jenis Minuman f %
1 Air putih rebusan 55 63,22
2 Teh 26 29,88
3 Kopi 6 6,9
4 Lainnya 0 0

Jumlah 87 100,00
Sumber: Data Primer, Mei 2012

Dapat diketahui bahwa sebelum pengembangan obyek

wisata Sondokoro, sebagian besar responden mengkonsumsi

minuman air putih rebusan (63,22 persen), kemudian teh (29,88

persen), dan kopi (6,9 persen). Jenis minuman air putih rebusan

menjadi minuman yang paling banyak dikonsumsi karena memang

bersifat tradisional dan mudah didapatkan responden dari sumber

air (sumur).

b. Setelah Masuk dalam Sektor Pariwisata

Jenis minuman yang sering dikonsumsi responden setelah

pengembangan obyek wisata Sondokoro hingga sekarang dapat

dilihat pada Tabel 17 berikut:

Tabel 17. Jenis Minuman yang Sering Dikonsumsi Responden
Setelah Pengembangan Obyek Wisata Sondokoro

No Jenis Minuman f %

1 Air mineral kemasan atau
galon 47 54,02

2 Soft drink 14 16,09
3 Jus Buah 8 9,2
4 Lain-lain 18 20,69

Jumlah 87 100,00
Sumber: Data Primer, Mei 2012

Dapat diketahui bahwa sebagian besar responden

menyatakan jenis minuman yang paling sering dikonsumsi setelah
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masuk di sektor pariwisata Sondokoro adalah air mineral kemasan

atau galon (54,02 persen). Responden yang mengkonsumsi

minuman soft drink (16,09 persen), dan responden yang

mengkonsumsi jus buah ada (9,2 persen). Responden yang

mengkonsumsi lain-lain dalam hal ini meliputi susu, sirup, dan teh.

Sebagian besar responden mengkonsumsi air minuman kemasan

atau galon karena lebih praktis dan ekonomis untuk diisi ulang

dimana mereka berada di kawasan pariwisata yang mudah

dijumpai. Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi minuman

responden yang condong pada galon isi ulang adanya pariwisata

Sondokoro berpengaruh terhadap pola konsumsi minuman

responden yang memilih praktis yaitu galon isi ulang yang

terkadang tidak mengedepankan kesehatan, berbeda dengan air

rebusan yang bersumber dari sumur.

5. Pola Konsumsi Makanan Responden

Konsumsi makanan yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah makanan pendamping selain nasi olahan rumah sendiri

(makanan pokok).

a. Jenis makanan yang dikonsumsi sebelum masuk dalam sektor

pariwisata

Jenis makanan yang sering dikonsumsi penduduk sebelum

adanya pengembangan obyek wisata Sondokoro adalah makanan

yang bersifat tradisional dan buatan sendiri seperti jenis makanan
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pisang dan singkong. Keterangan tersebut diperoleh ketika

melakukan observasi.

b. Jenis makanan yang dikonsumsi setelah masuk dalam sektor

pariwisata

Jenis makanan yang sering dikonsumsi responden setelah

pengembangan obyek wisata Sondokoro dapat dilihat pada Tabel

18 berikut:

Tabel 18. Jenis Makanan yang Sering Dikonsumsi Responden
Setelah Pengembangan Obyek Wisata Sondokoro

No Jenis Makanan f %
1 Roti 13 14,94
2 Bubur isntan 1 1.15
3 Mie instan 56 64,37
4 Lainnya 17 19,54

Jumlah 87 100,00
Sumber: Data Primer, Mei 2012

Dapat diketahui bahwa sebagian besar responden

menyatakan jenis makanan yang paling sering dikonsumsi adalah

mie instan (64,37 persen) karena makanan tersebut merupakan

makanan cepat saji dan banyak tersedia di warung. Selain mie

instan, ada juga yang mengkonsumsi roti (14,94 persen), dan bubur

isntan (1,15 persen). Untuk jenis makanan lainnya yang dikonsumsi

responden yaitu kue kering, biskuit, dan snack ringan buatan pabrik

sebesar (19,54 persen). Dari deskripsi diatas dapat dilihat bahwa

konsumsi makanan responden setelah masuk dalam sektor

pariwisata lebih variatif.
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6. Perubahan Sosial Sebagai Akibat Sikap Kesibukan Penjual Jasa

setelah pengembangan Agrowisata Sondokoro

a. Frekuensi Responden berinteraksi dalam urusan berdagang dengan

antar Penjual Jasa lain.

Frekuensi responden berinteraksi dengan penjual jasa lain

sebelum dan sesudah tidak mengalami perubahan yang berarti.

Karena pada dasarnya setiap responden saling membutuhkan dan

saling melengkapi. Responden yang menjawab ya 85 responden

(97,70 %), dan yang menjawab tidak 2 responden (2,3%), (Data

primer Mei, 2012). Dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan

berkembangnya Agrowisata Sondokoro tidak mempengaruhi

interaksi penjual jasa dengan antar penjual jasa yang lain dalam

urusan berdagang.

b. Interaksi yang dilakukan oleh responden

Interaksi yang dilakukan oleh responden dengan penjual

jasa lain dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19. Macam Interaksi yang Dilakukan oleh
Penjual Jasa

No Interaksi yang
Dilakukan f %

1 Tukar menukar uang 52 59,77

2 Peminjaman sementara
barang dagangan 6 7,06

3 Menitipkan menjaga kios 15 17,65
4 Lainnya 12 13,8

Jumlah 85 100,00
Sumber: Data Primer, Mei 2012

Dapat diketahui bahwa sebagian besar responden

menyatakan interaksi yang paling banyak dilakukan oleh penjual
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jasa yaitu tukar menukar uang (59,77 persen), menitipkan menjaga

kios sebesar (17,65 persen), dan peminjaman sementara barang

dagangan (7,06 persen), sedangkan lainnya (13,8 persen) yaitu

hanya sekedar bertegur sapa.

Adanya interaksi antara responden dengan penjual jasa lain

di sekitar kawasan obyek wisata Sondokoro menunjukkan masih

adanya sifat tenggang rasa antar penjual jasa satu dengan yang

lainnya.

c. Frekuensi sifat kegotongroyongan antar penjual jasa

Frekuensi responden terhadap sifat kegotongroyongan antar

penjual jasa dalam kegotongroyongan semua responden menjawab

ya (100 persen), hal ini dapat disimpulkan bahwa sifat

kegotongroyongan responden sangat terjaga. Ini dikarenakan

instruksi gotong royong merupakan hal wajib yang harus diikuti

oleh setiap responden.

Kegotongroyongan yang dilakukan oleh responden yaitu

bersih-bersih area usaha (100 persen) dimana memang merupakan

hal rutin yang dilakukan oleh penjual jasa yang berada di area

obyek wisata Sondokoro yang mendapat instruksi dari Pak Camat

setempat.

d. Partisipasi penjual jasa terhadap penjual jasa lain yang mengalami

musibah
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Partisipasi penjual jasa terhadap penjual jasa lain yang

mengalami musibah dalam hal ini musibah yang dimaksud,

kecelakaan, sakit,meninggal dunia atau lainnya.

Tabel 20. Macam Kepedulian Penjual Jasa terhadap Penjual
Jasa Lain yang Mengalami Musibah

No Interaksi yang Dilakukan f %
1 Sekedar doa saja 7 8,05
2 Menjenguk 55 63,21

3 Menjenguk dan membantu
secara materiil 19 21,84

4 Lainnya 6 6,9
Jumlah 85 100,00

Sumber: Data Primer Mei 2012

Dapat diketahui kepedulian responden ketika ada penjual

jasa lain yang terkena musibah sebagian besar responden

menjenguk (63,21 persen), yang menjenguk dan membantu secara

materi (21,84 persen), dan yang hanya berdoa saja (8,05 persen),

sedangkan lainnya (6,09 persen), lainnya dalam hal ini partisipasi

yang dilakukan yaitu menjenguk berdoa dan membantu secara

materi.

e. Interaksi Dalam keluarga penjual jasa

Interaksi dalam keluarga yang dimaksud dalam penelitian

ini yaitu keluarga inti yang tinggal serumah. Frekuensi responden

dengan anggota keluarga dapat dilihat pada Tabel 21, dan Tabel 22.

Frekuensi responden melakukan acara keluarga dan acara

keluarga yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 21 berikut:
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Tabel 21. Frekuensi Acara Keluarga

No
Frekuensi

Acara
Keluarga

f %

1 Selalu 17 19,54
2 Kadang-kadang 54 62,07
3 Jarang sekali 16 18,39

Jumlah 87 100,00
Sumber: Data Primer, Mei 2012

Dapat diketahui sebagian besar responden melakukan acara

keluarga kadang- kadang (62,07 persen), selalu (19,54 persen) dan

jarang sekali (18,39 persen). Hal ini menandakan hanya sebagian

kecil responden yang menyempatkan untuk melakukan acara

keluarga.

Tabel 22.  Acara Keluarga yang Dilakukan
Responden

No Acara Keluarga f %

1 Wisata atau
piknik keluarga 18 25,35

2 Arisan Keluarga 37 52,11
3 Kondangan 10 14,09
4 Lainnya 6 8,45

Jumlah 71 100,00
Sumber: Data Primer Mei, 2012

Dapat diketahui sebagian besar responden menyatakan

acara keluarga yang dilakukan yaitu arisan keluarga (52,11 persen),

kemudian wisata atau piknik (25,35 persen), dan yang melakukan

acara keluarga yang berupa kondangan (14,09 persen), sedangkan

lainnya (8,45 persen), dalam hal ini lainnya yang biasa dilakukan

penjual jasa yaitu berkunjung ke rumah sanak saudara.

f. Tanggapan dan sikap responden terhadap pergaulan wisatawan

yang datang ke Agrowisata Sondokoro
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1) Tanggapan responden terhadap pergaulan wisatawan dapat

dilihat pada Tabel 23 dan Tabel 24 berikut:

Tabel 23. Tanggapan Responden terhadap
Pergaulan Wisatawan

No Sifat Pergaulan
Wisatawan f %

1 Baik 51 58,62
2 Agak baik 34 39,08
3 Tidak baik 2 2,3

Jumlah 87 100,00
Sumber: Data Primer Mei, 2012

Dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menilai

terhadap sifat pergaulan wisatawan yang datang ke Sondokoro

adalah baik (58,62 persen) dengan alasan responden tidak pernah

melihat pergaulan wisatawan menimbulkan rasa ketidaknyamanan

yang dapat mengganggu penjual jasa sekitar maupun penduduk

setempat. Selain itu ada pula responden yang menilai pergaulan

wisatawan yang datang ke obyek wisata Sondokoro agak baik

(39,08 persen) karena responden pernah melihat wisatawan yang

kurang sopan dalam tingkah laku maupun bertutur katanya.

Sebagian kecil responden menilai pergaulan wisatawan yang

datang ke obyek wisata Sondokoro adalah tidak baik (2,3 persen)

karena responden pernah melihat muda-mudi yang di luar batas

dalam pergaulan seperti berjoget urakan ketika ada event di area

wisata, dan ada yang minum-minuman keras. Hal ini dapat

berdampak pada menurunnya nilai sosial pada masyarakat

setempat.
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2) Sikap responden terhadap pergaulan wisatawan muda-mudi

yang kurang sopan yang datang ke Agrowisata Sondokoro dapat

dilihat pada Tabel 24 berikut:

Tabel 24. Sikap Responden terhadap Pergaulan
Wisatawan yang Kurang Sopan

No Tindakan Responden f %
1 Menegur langsung 9 10,34
2 Membiarkan 48 55,17

3 Menyuruh orang lain
untuk menegur 7 8,05

4 Lainnya 23 26,44
Jumlah 87 100,00

Sumber: Data Primer Mei, 2012

Dapat diketahui bahwa sebagian besar responden (55,17

persen) terhadap pergaulan wisatawan yang kurang sopan adalah

membiarkan. Tindakan ini dapat membahayakan penduduk

setempat khususnya penjual jasa sekitar karena telah membiarkan

sikap pergaulan yang tidak baik yang dapat berpengaruh negatif

terhadap nilai-nilai sosial. Responden yang menjawab lainnya

sebesar (26,44 persen), lainnya dalam hal ini yaitu melapor pada

petugas keamanan (satpam), dan ada pula yang melapor pada

pengelola obyek wisata. Sedangkan responden (10,34 persen) yang

menjawab menegur langsung, dan menyuruh orang lain menegur

yaitu (8,05 persen). Responden yang mengambil tindakan menegur

langsung, menyuruh orang lain untuk menegur, ataupun tindakan

lainnya seperti lapor pada petugas keamanan, merupakan wujud

kepedulian responden untuk mencegah pengaruh negatif dari

adanya aktivitas pariwisata terhadap penduduk setempat.
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g. Pengaruh gaya hidup

Sebagian besar 81 responden (93,10 persen) menyatakan

terpengaruh gaya hidup wisatawan (ya), dan sebagian kecil 6

responden (6,9 responden) menyatakan tidak terpengaruh gaya

hidup wisatawan yang datang ke obyek wisata Agrowisata

Sondokoro (Data primer, Mei 2012).

Tabel 25. Pengaruh terhadap Gaya Hidup Responden
No Pengaruh f %
1 Tata cara pergaulan 5 6,17
2 Cara berpakaian 30 37,04

3 Pola konsumsi
makanan/minuman 35 43,21

4 Lainnya 11 13,58
Jumlah 81 100,00

Sumber: Data Primer Mei, 2012

Dapat diketahui gaya hidup responden yang terpengaruh

sebagian besar yaitu pada pola konsumsi makanan/minuman

terdapat 35 responden (43,21 persen), cara berpakaian terdapat 30

responden (37,04 persen), lainnya terdapat 11 responden (13,58

persen), dan sebagian kecil pada tata cara pergaulan terdapat 5

responden (6,17). Lainnya dalam hal ini yang dimaksut adalah kosa

kata bahasa gaul.

Adanya pengaruh gaya hidup wisatawan terhadap

responden yaitu dapat merubah tatanan kehidupan sosial yang

sudah terbentuk sebelum obyek wisata Sondokor dikembangkan,

seperti perubahan pola konsumsi dan selera berpakaian.
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h. Frekuensi responden berbincang-bincang dengan wisatawan dan

topik pembicaraannya

1) Frekuensi responden berbincang-bincang dengan wisatawan

dan topik pembicaraannya dapat dilihat pada Tabel 26 dan

Tabel 27.

Tabel 26. Frekuensi Responden Berbincang-bincang
dengan Wisatawan

No Frekuensi
Berbincang-bincang f %

1 Selalu 47 54,02
2 Kadang-kadang 31 35,63
3 Jarang sekali 9 10,35

Jumlah 87 100,00
Sumber: Data Primer Mei, 2012

Dapat diketahui bahwa sebagian besar responden (54,02

persen) selalu berbincang-bincang dengan wisatawan, dan kadang-

kadang (35,63 persen), dan sebagian kecil (10,35 persen) jarang

sekali berinteraksi berbincang-bincang dengan wisatawan. Ini

dikarenakan kesibukan responden yang bekerja di toko serba ada

yang memang ada peraturan tertentu, misal tidak diperbolehkan

keluyuran di waktu jam kerja

2) Topik Perbincangan

Tabel 27. Topik yang Biasa Menjadi Perbicangan
Responden dengan Wisatawan

No Topik Pembicaraan f %
1 Tentang pariwisata 47 54,01
2 Tentang kebudayaaan 16 18,39
3 Tentang kesenian 8 9,20
4 Lainnya 16 18,4

Jumlah 87 100,00
Sumber: Data Primer Mei, 2012
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Dapat diketahui hal atau topik yang paling sering

diperbincangkan adalah tentang pariwisata (54,02 persen),

kebudayaan (18,39 persen), kesenian (9,20 persen), dan lainnya

(18,4 persen). Topik lain yang biasa diperbincangkan yaitu hanya

tawar menawar ketika bertransaksi berjualan dan tentang daerah

asal wisatawan.

Adanya interaksi antara responden dengan wisatawan di

kawasan wisata Sondokoro dapat menambah pengetahuan dan

wawasan bagi responden maupun bagi wisatawan. Hampir semua

responden (81,6 persen) berpendapat bahwa adanya aktivitas wisata

di Sondokoro dapat menambah pengetahuan, dan sebagian18,4

persen hanya berbincang-bincang dengan wisatawan hanya untuk

keperluan dagang saja seperti tawar-menawar. Rendahnya

frekuensi responden berbincang-bincang dengan wisatawan dapat

menghambat peningkatan pengetahuan dan wawasan baik bagi

responden maupun bagi wisatawan.


