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ABSTRAK 

 

     Dusun Kungkuk yang berada di Kota Batu, merupakan salah satu desa yang 

dijadikan sebuah desa wisata yang sebelumnya merupakan project filed Dinas 
Pariwisata. Terpuruknya ekonomi masyarakat desa dengan adanya resiko 

kegagalan panen apel, hal tersebut jadi salah satu alasan pembangunan Dusun 
Kungkuk menjadi desa wisata, guna kesejaterahan ekonomi masyarakatnya. 
Perlunya sebuah modal sosial dari masyarakat untuk membangun kesadaran desa 

wisata, mempengaruhi proses terjadinya desa wisata. Peneliti menganggap bahwa 
modal sosial dalam masyarakat tersebut diperlukan dalam pembangunan desa 

wisata di Kungkuk. Rumusan masalah penelitian ini adalah : apa saja modal sosial 
yang dimiliki masyarakat Kungkuk dalam membangun desa wisata dan bagaimana 
modal sosial itu digunakan dalam membangun desa wisata Kungkuk. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk modal sosial yang dimilik i 
mayarakat Kungkuk dalam membangun desa wisata dan mengetahui modal sosial 

masyarakat Kungkuk yang kemudian digunakan untuk membangun desa wisata. 

Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu  menggunakan kualitatif deskriptif 
guna mendeskripsikan bagaimana modal sosial tersebut diperlukan dan digunakan 
dalam masyarakat untuk membangun desa wisata.  

Hasil penelian ini menemukan bahwa bentuk modal sosial yang ada di masyarakat 

Kungkuk yaitu  nilai dan norma berupa gotong royong, sopan santun, tradisi dan 
kebudayaan, dan musyawarah kekeluargaan,. trust (kepercayaan) rasa percaya yang 

dibangun antar masyarakat dan juga kepada tamu wisata,. dan terakhir yaitu 
jaringan relasi dilakukannya kerjasama dari pihak luar maupun dalam. Kemudian 
modal sosial masyarakat Kungkuk tersebut yang digunakan dalam kegiatan 

membangun desa wisata, dilihat mulai dari kegiatan perencanaan sebelumnya 
dengan rancangan yang dihasilkan dari kesepakatan bersama, pelaksaanaan lewat 

kegiatan pembangunan secara gotong royong, dan yang terakhir pakca 
pembangunan dilihat dari keadaan sosial dan ekonomi saat ini di desa wisata 
Kungkuk yang mana berjalan dengan adanya relasi.  

 

Kata kunci : Desa wisata, Modal sosial, Pembangunan       
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ABSTRACT 

 

The hamlet of Kungkuk in Batu City, is one of the villages used as a tourist village 

which was previously a project filed by the Tourism Office. The economic 
downturn of the village community with the risk of failure of the apple harvest, this 

is one of the reasons for the development of the hamlet Kungkuk into a tourist 
village, for the economic prosperity of the community. The need for a social capital 
from the community to build awareness of tourism villages, influencing the process 

of tourism villages. The researcher considers that social capital in the community 
is needed in the development of a tourist village in Kungkuk. The formulation of 

the problem of this research are : what are the social capital owned by the people  
Kungkuk in building a tourism village and how social capital is used in develo ping 
a tourism village in Kungkuk. The purpose of this study was to determine the form 

of social capital owned by the people Kungkuk in building a tourism village and to 
find out the social capital of the people Kungkuk of the village, which is then used 

to build a tourist village. 

The research method in this research is to use descriptive qualitative to describe 
how social capital is needed and used in the community to build a tourist village. 

The results of this study found that the forms of social capital that exist in the 
Kungkuk community are values and norms in the form of mutual cooperation, 

courtesy, tradition and culture, and familial deliberations., trust (trust) trust that is 
built between communities and also to guests tours., and finally the relationship 

network, which is done by cooperation from outside and inside parties. Then the 
social capital of the people of Kungkuk which is used in the activities of building a 
tourist village, seen from the previous planning activities with the design resulting 

from a mutual agreement, implementation through mutual development activit ies, 
and finally the post of development seen from the current social and economic 

conditions in the Kungkuk tourist village which runs with relations. 

 

Keywords: Village tourism, Social capital, Development 

 

  



vii 
 

MOTTO 

 

Kegagalan adalah sebuah proses, tetapi rasa semangat berusaha 

dan kreatifitaslah yang menjadi kunci keberhasilan untuk mencapai 

kesuksesan. Terus belajar dari pengalaman yang telah dilalui dan 

mengambil hikmah nilai positif untuk membangun diri sendiri menjadi 

pribadi yang lebih baik lagi karna sejatinya usaha tidak akan 

menghianati hasil. 

 

 

 

“Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah”.   BJ.Habibie 
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