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ABSTRAK 

ROHANI, NIM : 1212104517. Program Studi Pendidikan Geografi, Jurusan Ilmu 

Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Widya 

Dharma, Klaten, 2016. Skripsi : TINJAUAN GEOGRAFI SOSIAL 

TERHADAP PENGEMBANGAN KAWASAN OBJEK WISATA AIR 

UMBUL PONGGOK DI DESA PONGGOK KECAMATAN 

POLANHARJO KABUPATEN KLATEN. 

  

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui faktor-faktor geografi sosial 

yang mendukung dalam pengembangan kawasan objek wisata Air Umbul 

Ponggok. (2) Mengetahui usaha-usaha yang dilakukan oleh pengelola untuk 

pengembangan kawasan objek wisata Air Umbul Ponggok. (3) Mengidentifikasi 

potensi-potensi alam yang dapat di kembangkan sebagai daya tarik tambahan di 

dalam kawasan objek wisata Air Umbul Ponggok. 

Penelitian ini dilakukan di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo 

Kabupaten Klaten. Waktu penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini, 

direncanakan dari bulan Desember 2015 – Maret 2016. Bentuk penilitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode 

deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang mengambil 

masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dengan menggambarkan objek 

yang menjadi pokok permasalahannya dengan mengumpulkan, menyusun, 

menganalisis dan menginterpretasikan kedalam bentuk laporan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor geografi sosial yang 

berperan dominan dalam mendukung pengembangan objek wisata air Umbul 

Ponggok meliputi lokasi, tingkat pendidikan penduduk, sosial ekonomi, dan  

keadaan penduduk (aktivitas penduduk). Sedangkan faktor-faktor geografi sosial 

yang kurang mendukung dalam pengembangan objek wisata Air Umbul Ponggok 

meliputi permodalan, organisasi, fasilitas pelayanan yaitu tempat parkir yg masih 

minim dan aksesibilitas dimana akses menuju lokasi wisata ini masih belum ada 

petunjuk arah yang jelas untuk memudahkan para pengunjungnya. 

 

Kata kunci: tinjauan geografi sosial, pengembangan kawasan, objek wisata. 
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ABSTRACT 

 

ROHANI, NIM : 1212104517. Geography Education Study Program, Social 

Study Education Department, The faculty of Teacher Training and Education, 

Widya Dharma University, Klaten, 2016. Thesis: “A REVIEW OF SOCIAL 

GEOGRAPHY AGAINST THE DEVELOPMENT OF TOURIST 

ATTRACTION AIR UMBUL PONGGOK IN PONGGOK VILLAGE 

POLANHARJO DISTRICT KLATEN REGENCY” 

 

The aims of this research is: (1) to Know  the factors geography which can be 

support to develop a tourist attraction area of Air Umbul Ponggok. (2) to Know 

the efforts which can be done by manager to develop the tourist attraction area of 

Air Umbul Ponggok. (3) to Identify the Potentials of nature which can be develop 

as an additional attraction in the tourist area of Air Umbul Ponggok. 

This research was conducted in the Ponggok village Polanharjo District of 

Klaten regency. When the study that I use in this study, is planned from December 

2015 - March 2016. Forms of research used in this research is qualitative 

descriptive method. Descriptive qualitative research is research that takes the 

problems that exist in the present by describing the object to be a subject matter 

to collect, collate, analyze and interpret the form of a report.  

The result of this reseach is shown that the factors geography social which 

dominant to  development of the tourist attraction Air Umbul Ponggok there are 

location, the education levels, economy social, and the population condition (the 

activitiy  population). Beside that, the factors geography social which reduce to 

development in tourist attaction of Air Umbul Ponggok are capital, organization, 

service facilities and parking space is still minimal and accessibility where access 

to the location park is still there is no clue clearly to find the location easily for 

the visitor. 

 

Key word: a review of social geography, regional development , tourist attraction. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pembangunan Nasional merupakan suatu usaha untuk meningkatkan 

kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara 

berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam 

pelaksananannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang 

universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri,  

berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya. 

(GBHN 1999-2000). 

Di era globalisasi seperti sekarang ini, pembangunan dunia pariwisata 

dapat dijadikan sebagai prioritas utama dalam menunjang pembangunan suatu 

daerah. Pengembangan pariwisata dilakukan bukan hanya untuk kepentingan 

wisatawan mancanegara saja, namun juga untuk menggalakan kepentingan 

wisatawan dalam negeri. Pembangunan kepariwisataan pada hakekatnya 

untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata yang 

berupa kekayaan alam yang indah, keragaman flora fauna, seni budaya, 

peninggalan sejarah, benda-benda purbakala serta kemajemukan budaya.  

Dalam rangka mencapai tujuan pengembangan pariwisata maka 

pembanguan pariwisata harus diarahkan pada pemanfaatan sumber daya 

alam, makin besar sumber daya alam yang dimiliki suatu negara, maka 
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semakin besar pula harapan untuk mencapai tujuan pembangunan dan 

pengembangan pariwisata. 

Tujuan pengembangan pariwisata akan berhasil dengan optimal bila 

ditunjang oleh potensi daerah yang berupa objek wisata baik wisata alam 

maupun wisata buatan manusia. Yoeti (1985: 5), mengatakan bahwa 

pembangunan dan pengembangan daerah menjadi daerah tujuan wisata 

tergantung dari daya tarik itu sendiri yang dapat berupa keindahan alam, 

tempat bersejarah, tata cara hidup bermasyarakat maupun upacara 

keagamaan. Dari uraian tersebut diatas sektor kepariwisataan perlu mendapat 

penanganan yang serius karena kepariwisataan adalah merupakan kegiatan 

lintas sektoral dan lintas wilayah yang saling terkait, diantaranya dengan 

sektor industri, perdagangan, pertanian, perhubungan, kebudayaan, sosial 

ekonomi, politik, keamanan serta lingkungan.  

Klaten merupakan sebuah Kabupaten yang termasuk dalam Provinsi 

Jawa Tengah. Klaten memiliki berbagai macam potensi tempat wisata dari 

wisata alam, wisata buatan, wisata keluarga sampai wisata religi. Saat ini 

berwisata sudah menjadi kebutuhan pokok bagi sebagian masyarakat 

Indonesia. Dengan berwisata maka segala penat dan kebosanan melalui dunia 

kerja dapat sedikit terobati. Oleh karena itu pada hari libur ataupun hari 

Minggu hampir dipastikan di berbagai lokasi tempat wisata selalu dipenuhi 

oleh para pengunjung. Pengunjung yang datang tidak hanya wisatawan dari 

lokal setempat namun juga berasal dari berbagai kota disekitarnya.  

Kabupaten Klaten terletak diantara dua pusat kebudayaan besar yaitu 
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Kerajaan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Hal itu menyebabkan di 

Kabupaten Klaten juga masih kental dengan adat kebudayaan yang sampai 

sekarang masih banyak dilestarikan seperti perayaan nyadran, apeman, 

kupatan dan lain-lain. Selain wisata alam dan wisata budaya, tempat wisata 

yang tak kalah pentingnya di Kabupaten Klaten adalah wisata religi. Wisata 

religi ini maksudnya wisata hati yang diperuntukkan masyarakat yang 

percaya terhadap suatu tempat dapat mendatangkan barokah. Tempat ini 

biasanya berupa makam tokoh terkenal pada masa lampau. Ada 2 makam 

yang sangat populer di Kabupaten Klaten yaitu Makam Sunan Bayat di 

Kecamatan Bayat dan Makam Ki Ageng Gribig di Jatinom. 

Asal kata Umbul Ponggok berasal dari Umbul yang berarti mata air, 

dan Ponggok yang merupakan nama Desa tempat Umbul ini berada. Umbul 

Ponggok terletak di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten 

Klaten, Jawa Tengah. Umbul Ponggok adalah kolam pemandian terbesar di 

Klaten, dengan luas sekitar 6000 m². Keberadaan Umbul Ponggok sudah ada 

sejak jaman ratusan tahun lalu, pada jaman dahulu Umbul Ponggok 

digunakan untuk pengairan perkebunan tebu, dan pada saat ini fungsi Umbul 

Ponggok adalah sebagai objek pemandian umum. 

Pemandangan Umbul Ponggok tampak luar terlihat seperti kolam 

renang pada umumnya, dengan satu kolam besar yang dikelilingi pohon-

pohon besar disekitar area. Kelebihan Umbul Ponggok dibanding kolam 

renang lainnya adalah air dari Umbul ini berasal dari mata air yang tepat 

berada dibawah Umbul, oleh karena itu air di Umbul Ponggok sangat jernih 
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dan bersih, sehingga dari atas umbul kita bisa melihat dasar dari Umbul 

Ponggok dengan sangat jelas. Kelebihan lain dari umbul ini adalah dasar dari 

Umbul Ponggok didominasi oleh bebatuan, kerikil, lumut dan pasir sehingga 

terlihat seperti didalam laut. Kelebihan yang terakhir dari Umbul Ponggok 

adalah kolam ini berisi ratusan ikan air tawar dengan ukuran sebesar jari 

kelingking hingga paha orang dewasa, ikan-ikan di umbul ini tidak 

berbahaya, justru mereka sudah terbiasa dengan kehadiran manusia. Tidak 

salah jika Umbul Ponggok adalah sumber mata air bernuansa dalam laut, 

dengan ratusan ikan, bebatuan besar, pasir didasar umbul, air yang sangat 

jernih, dan jika matahari sedang terik, sesekali cahaya matahari masuk ke air 

memperjelas keindahan dari Umbul Ponggok. 

Objek wisata air Umbul Ponggok ini mempunyai daya tarik tersendiri 

yang mampu menarik wisatawan untuk berkunjung. Hal tersebut dikarenakan 

objek wisata tersebut tidak hanya menyajikan potensi berupa Kolam Renang  

saja tetapi juga didukung oleh potensi yang lain seperti Diving, Snorkling, 

kolam renang untuk anak-anak, dan udara yang sejuk serta mempunyai mata 

air yang masih sangat alami dan jernih. Adanya tinjauan geografi fisik dan 

tinjauan geografi sosial maka akan berpengaruh terhadap pengembangan 

kawasan suatu objek wisata Air Umbul Ponggok.  

Begitu pula dengan pengembangan kawasan objek wisata akan 

berdampak pada banyaknya pengunjung dan tingginya tingkat pengunjung 

yang datang ke objek wisata Air Umbul Ponggok tersebut. Mengingat 

pentingnya dalam pembangunan dan pengembangan objek wisata, peneliti 
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tertarik untuk mencoba menganalisa dan mengetahui pengaruh dari beberapa 

tinjauan geografi sosial (kondisi penduduk, permodalan, pengelolaan, 

akomodasi, fasilitas pelayanan, infrastruktur, dan daya tarik) yang 

mempengaruhi upaya pengembangan kawasan objek wisata tersebut.   

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian masalah 

upaya pengembangan kawasan objek dari sudut pandang tinjauan geografi 

sosial. Untuk penelitian ini penulis mengambil judul “TINJAUAN 

GEOGRAFI SOSIAL TERHADAP PENGEMBANGAN KAWASAN 

OBJEK WISATA AIR UMBUL PONGGOK DI DESA PONGGOK 

KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN”.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka 

dapat diidentifikasi beberapa masalah yang ditemui dalam pengembangan 

kawasan Objek Wisata Air Umbul Ponggok ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Kondisi penduduk dan tingkat pendidikan penduduk  

2. Perangkat pengelola 

3. Fasilitas pelayanan dan infrastruktur 

4. Daya tarik wisatawan 
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C. Rumusan Masalah  

Dari uraian diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan 

sebagai berikut. 

1. Faktor-faktor geografi sosial apa saja yang dapat mendukung dalam 

pengembangan kawasan objek wisata Air Umbul  Ponggok Di Desa 

Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten?  

2. Bagaimana usaha yang dilakukan oleh pengelola untuk pengembangan 

kawasan objek wisata Air Umbul  Ponggok? 

3. Potensi-potensi alam apa saja yang dapat di kembangkan sebagai daya 

tarik tambahan di dalam kawasan objek wisata Air Umbul Ponggok?  

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk di maksudkan untuk mengetahui hal-hal 

sebagi berikut : 

1. Mengetahui faktor-faktor geografi sosial yang mendukung dalam 

pengembangan kawasan objek wisata Air Umbul Ponggok. 

2. Mengetahui usaha-usaha yang dilakukan oleh pengelola untuk 

pengembangan kawasan objek wisata Air Umbul Ponggok.  

3. Mengidentifikasi potensi-potensi alam yang dapat di kembangkan sebagai 

daya tarik tambahan di dalam kawasan objek wisata Air Umbul Ponggok. 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis. 

1. Manfaat secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan ilmu geografi, khususnya untuk pengembangan geografi 

kepariwisataan. 

2. Manfaat praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah 

daerah, khususnya bagi Dinas pariwisata dalam mengembangkan objek 

pariwisata dan menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang 

menyangkut kepariwisataan dengan tetap memperhatikan faktor-faktor 

geografi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian dapat di ambil kesimpulan bahwa dalam 

pengembangan objek wisata, tidak lepas dari peranan faktor-faktor geografis. 

Fakto-faktor sosial yang meliputi daya tarik, infrastruktur, fasilitas pelayanan, 

akomodasi, pengelolaan, permodalan, penduduk dan agen pengembang 

merupakan faktor penyebab adanya kawasan objek wisata air Umbul 

Ponggok tersebut.  

Di sini lah terjadi hubungan timbal balik antara lingkungan baik 

lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dengan lingkungan/ kawasan 

objek wisata. Dari hasil penelitian dapat di ketahui faktor-faktor geografi 

sosial yang berperan dominan dalam mendukung pengembangan objek wisata 

air Umbul Ponggok meliputi lokasi, tingkat pendidikan penduduk, sosial 

ekonomi,  keadaan penduduk (aktivitas penduduk). Sedangkan faktor-faktor 

geografi sosial yang kurang mendukung dalam pengembangan objek wisata 

air Umbul Ponggok meliputi permodalan, organisasi, fasilitas pelayanan yaitu 

tempat parkir yg masih minim dan aksesibilitas dimana akses menuju lokasi 

wisata ini masih belum ada petunjuk arah yang jelas untuk memudahkan para 

pengunjungnya. Usaha-usaha yang di lakukan oleh masyarakat Desa Ponggok 

dalam pengembangan selanjutnya dikawasan objek wisata air Umbul 

Ponggok meliputi : 
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1) Rencana pengembangan jangka pendek yaitu yang saat ini proses 

pembangunan koperasi desa yaitu mini market. Rencana ini bertujuan 

untuk menambah pendapatan kas BUMDes yang nantinya untuk dana 

pengembangan dan pembangunan kawasan objek wisata sebagai daya 

tarik wisata. Dan rencana yang paling dekat ini yaitu akan 

mengembangkan dan memperluas lagi lahan kearah barat. Rencana ini 

bertujuan untuk menambah tempat parkir dan tempat istirahat 

pengunjung. Karena tempat parkiran selama ini masih minim dan 

ditempatkan langsung dipinggir jalan serta langsung menatap tembok 

pembatas kolam umbul ponggok. 

2) Rencana pengembangan jangka panjang yaitu pembangunan rest area 

malam. Pembangunan tempat ini diatas bangunan kios-kios warung 

tepatnya yaitu dilantai atas. Dimana suasana pada malam hari di kawasan 

Umbul Ponggok ini sangat sejuk dan sangat cocok untuk menikmati 

malam di ruang terbuka dan memandangi langit berhiaskan rembulan 

malam dan bintang bergemerlapan. Tujuan dari pembangunan rest area 

malam yaitu untuk meningkatkan pengunjung dan menambah pendapatan 

baik di siang hari maupun di malam hari. Pada siang hari Umbul Ponggok 

untuk snorkling dan sebagainya, pada malam hari kawasan ini khusus 

untuk rest area.  
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B. Saran 

Untuk menciptakan iklim wisata yang baik yang dapat menarik 

wisatawan berkunjung serta mempromosikan objek wisata agar menjadi 

objek wisata unggulan tidak terlepas dari peranan faktor-faktor geografi. Dari 

uraian di atas dapat di ketahui bahwa dalam rangka pengembangnan objek 

wisata air Umbul Ponggok perlu memperhatikan berbagai hal antara lain: 

1. Mengadakan pelatihan tentang kepariwisataan dan menajemennya bagi 

pengelola. 

2. Membangun fasillitas-fasilitas untuk menambah daya tarik objek wisata 

serta memanfaatkan potensi kawasan objek wisata tersebut. 

3. Perlu mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang dapat 

menambah daya tarik wisata serta dapat memberikan bantuan dana bagi 

pembangunan sarana dan prasarana serta infrastruktur pariwisata seperti 

pembangunan, pemberian petunjuk arah dan perbaikan jalan menuju 

objek wisata. 
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