
1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang  

Indonesia memiliki potensi wisata untuk dikembangkan menjadi destinasi 

pariwisata tingkat dunia. Bangsa kita memiliki keindahan alam, kekayaan budaya nan 

beragam dan penduduk yang watak dan moralitasnya mendukung kenyamanan 

wisatawan berkunjung, Salah satunya ialah Jawa Tengah. 

Pengembangan pariwisata dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat, dan 

bermuara pada peningkatan kesejahteraanya. Pengembangangan pariwisata 

diharapkan mempercepat upaya pemerintah dalam pengentasan masyarakat miskin 

serta mendorong adanya pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya 

pemberdayaan masyarakat lokal untuk pengembangan dan pengelolaan sebuah daya 

tarik wisata. 

Pemerataan pembangunan wisata salah satunya Jawa Tengah merupakan salah 

satu provinsi yang memiliki potensi dalam pengembangan sektor kepariwisataan. 

Jawa Tengah adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah 

Pulau Jawa. Ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah adalah Semarang. Letak Provinsi 

Jawa Tengah yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa tersebut memberikan 

keuntungan dalam pengembangan sektor pariwisata terlebih dengan adanya 

kemudahan sarana dan prasarana untuk berkunjung ke Provinsi Jawa Tengah. Akses 

transportasi yang dapat digunakan untuk mencapai Provinsi Jawa Tengah dapat 
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dilalui dengan menggunakan akses transportasi darat, laut, maupun udara. Provinsi 

Jawa Tengah juga memiliki potensi lainnya dalam pengembangan sektor pariwisata 

dimana kondisi alam Provinsi Jawa Tengah yang masih tergolong alami dan sarat 

akan kebudayaan.  

Di Provinsi Jawa Tengah khususnya di Kota Semarang terdapat berbagai 

macam tujuan wisata baik wisata kuliner, wisata peninggalan sejarah, wisata alam, 

dan wisata alternatif lainnya. 

Tabel 1.1 Jumlah Wisatawan Domestik dan Mancanegara di Kota Semarang 
2015-2017 

Tahun  Kunjungan Wisata  

Domestik  Mancanegara  
2015 2,853,564 16,518 
2016 3,023,441 101,756 
2017 4,198,584 99,282 

 Sumber : Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Tabel 1.1 menunjukan data mengenai banyaknya pengunjung atau wisatawan 

di Kota Semarang pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Dari data tabel diatas 

dapat dilihat bahwa banyaknya pengunjung atau wistawan di Kota Semarang terus 

mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, meskipun pada tahun tertentu terjadi 

penurunan jumlah wisatawan, yakni jumlah wisatawan mencanegara menurun pada 

tahun 2016. 

Sebagai daerah tujuan wisata pemerintah Kota Semarang harus mampu 

mengelola serta membangun kepariwisataannya secara optimal yang meliputi potensi 
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pariwisata, infrastuktur, fasilitas, objek wisata atau wahana rekreasi, dan hal lain yang 

terkait dengan pariwisata, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke 

Kota Semarang. 

Salah satu destinasi wisata yang dapat dikembangkan di Kota Semarang ialah 

Kampung Pelangi dimana Kampung Pelangi ini merupakan wisata yang sangat unik,  

kampung ini dulunya merupakan perkampungan kumuh yang tak tertata dan terletak 

dipinggir kali Semarang. Kampung pelangi ini menjadi viral diberbagai sosial media 

juga media televisi nasional bahkan internasional dikutip dari laman detiknews.com 

media asing ramai membicarakan kampung Pelangi, seperti media inggris The 

Independent dan Miror hingga situs konten media sosial seperti BuzzFeed dan 

BoredPanda selain itu Kampung Pelangi ini dimuat dalam sebuah portal berita online  

Arab News yang bermarkas di Dubai yang memberitakan jika kampung tersebut telah 

menjadi trending topik di Instagram. 

Wisata unik ini merupakan hasil karya dari warga dengan konsep mengecat 

rumahnya warna-warni dimana menjadi tempat wisata yang baru di Semarang. 

Konsep ini terbilang bukanlah konsep kampung yang baru, Sebelumnya telah ada 

konsep serupa seperti kampung pelangi di Malang, Bandung, Lubuklinggau, dan 

Ambarawa.1 Letak yang strategis berada di pusat kota juga menjadikan daya tarik 

tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung ke kampung Pelangi, bahkan juga mudah 

dijangkau dengan angkutan umum. Selain menawarkan keunikannya yang artistik 

                                                             
1 https://kumparan.com/masgala/kampung-pelangi-menjadi-wisata-baru-di-tengah-kota-semarang di 
akses pada tanggal 26 Maret 2018 

https://kumparan.com/masgala/kampung-pelangi-menjadi-wisata-baru-di-tengah-kota-semarang
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penuh warna-warni pada spot-spot berfoto selfie, pengunjung juga dapat menikmati 

secara langsung produk-produk yang dihasilkan Kampung Pelangi. 

Melibatkan masyarakat dalam pembangunan merupakan upaya yang harus 

dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong adanya pemberdayaan masyarakat serta 

meningkatkan partisipasi masyarakat. 

Pengembangan pariwisata tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah 

saja, akan tetapi juga seluruh elemen atau stakeholder yang terkait. Menurut I Gde 

Pitana dan Putu G. Gayatri menyatakan bahwa dibutuhkan kerjasama antara para 

stakeholders untuk menggerakan pariwisata.2 Para stakeholders tersebut adalah 

insan-insan pariwisata yang ada pada berbagai sektor. Secara umum insan pariwisata 

dikelompokkan dalam tiga pilar utama yaitu masyarakat, swasta, dan pemerintah. 

Masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam pengembangan 

pariwisata di suatu daerah. Akan tetapi peran masyarakat dalam pengembangan 

kepariwisataan memerlukan berbagai upaya pemberdayaan (empowerment). 

Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, 

memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta 

berupaya untuk mengembangkannya.3 Pemberdayaan perlu dilakukan agar 

masyarakat mampu berperan aktif dan optimal sehingga tujuan dari pengembangan 

pariwisata dapat tercapai dan masyarakat dapat memperoleh hasil positif dengan 

kegiatan pengembangan yang dilakukan. 

                                                             
2 I Gde Pitana., & Putu G, Gayatri. (2005). Sosiologi Pariwisata Yogyakarta : CV Andi Offset hal 96-97 
3 Ambar Teguh Sulistiyani. (2004). Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava 
Medika. Hal 79 
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Pariwisata berbasis masyarakat sebagai sebuah pendekatan pemberdayaan 

yang melibatkan dan meletakkan masyarakat sebagai pelaku penting dalam konteks 

paradigma baru pembangunan yakni pembangunan yang berkelanjutan (sustainable 

development paradigma) pariwisata berbasis masyarakat merupakan peluang untuk 

menggerakan segenap potensi dan dinamika masyarakat. Dalam konsep pariwisata 

berbasis masyarakat terkandung didalamnya adalah konsep pemberdayaan 

masyarakat pada hakikatnya selalu dihubungkan dengan karakteristik sasaran sebagai 

suatu komunitas yang mempunyai ciri, latar belakang, dan pemberdayaan 

masyarakat, yang terpenting adalah dimulai dengan bagaimana cara menciptakan 

kondisi suasana, atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk 

berkembang.4 

Kampung pelangi ini memiliki daya tarik wisata yang unik yang baru di Kota 

Semarang dan berada di pusat Kota Semarang dekat dengan kawasan Tugu Muda 

atau lebih tepatnya berada di sisi  timur Jl. Dr. Sutomo yang terdiri dari RW 3 dan 

RW4 Kelurahan Randusari Semarang Selatan, Kampung pelangi ini merupakan 

alternatif wisata yang menyajikan pemandangan unik yaitu kampungnya yang 

memiliki kontur perbukitan ini di cat warna-warni sehingga menarik untuk 

dikunjungi. 

Kampung pelangi ini muncul dari ide Walikota Semarang Hendrar Prihadi 

yang menunjuk kampung wonosari untuk dijadikan sebagai Kampung pelangi 

kampung ini dulunya merupakan kampung yang terkenal menjadi kampung kumuh 

                                                             
4 Hand Out Mata Kuliah Concept Resort And Leisure, Strategi Pengembangan Dan Pengelolaan Resort 
And Leisure Gumelar S. Sastrayuda ( 2010) 
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basis anak jalanan, pengemis, tukang peminta-minta, hingga tukang pengepul sampah 

dan juga dengan legenda Gunung Brintik yang diambil dari legenda seorang wanita 

berambut brintik (keriting) Nyai Brintik yang sakti mandraguna penghuni pertama 

kali bukit rimbun tersebut. Makam tokoh Nyai Brintik ini juga berada di perbukitan 

tersebut. Meski menyimpan peninggalan jejak situs budaya masa lampau yang penuh 

misteri, tetapi hingga kini belum ada penelitian mendalam mengenai sejarah Gunung 

Brintik secara ilmiah. Sehingga cerita-cerita tersebut masih sebatas kisah ‘konon’ 

secara turun temurun5. 

Kampung pelangi yang berada di Kota Semarang ini dari awal terbentuknya 

merupakan ide dari pemerintah dan pemerintah sendiri yang menggerakan semua 

masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengubah kampung ini. Program kampung 

pelangi ini melibatkan seluruh masyarakat di kampung Wonosari khususnya RW III 

dan IV program yang tidak menggunakan APBD atau tidak menggunakan sedikitpun 

dana dari anggaran  pemerintah, dana ini di peroleh dari stakeholder CSR yang 

masuk. 

Berdasarkan dari pernyataan beberapa masyarakat yang tinggal di Kampung 

Pelangi dapat disimpulkan bahwa banyak wisatawan lokal bahkan mancanegara yang 

datang namun karena kondisi masyarakat yang kurang mengetahui bahasa inggris dan 

tidak terdapat tourguide, selain itu juga dengan adanya kampung pelangi ini membuat 

perekonomian masyarakat meningkat dari sebelum adanya kampung pelangi di 

                                                             
5 http://jatengtoday.com/legenda-wanita-sakti-penghuni-gunung-brintik-semarang-7591 di akses 
pada tanggal 26 Maret 2018 

http://jatengtoday.com/legenda-wanita-sakti-penghuni-gunung-brintik-semarang-7591
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kampung Wonosari, selain itu salah satu warga Ibu Darti penjual soto yang tinggal di 

Kampung Pelangi menyebutkan, setelah adanya Kampung Pelangi pendapatannya 

meningkat 80 persen menjadi Rp 500 ribu dari sebelumnya Rp 300 ribu, warga lain, 

Ani Prawoko juga mengaku, dengan adanya Kampung Pelangi ini ia dapat mendapat 

penghasilan tambahan dari berjualan minuman dan aneka makanan ringan. Di mana 

sebelumnya ia hanya ibu rumah tangga, Para pemuda yang sebelumnya hanya 

pengangguran dapat memperoleh penghasilan menjadi tukang parkir walaupun 

penghasilan dibagi dua untuk kas kampung. Pendapatan yang didapat cukup besar 

saat awal Kampung Pelangi diresmikan dan dikunjungi banyak wisatawan baik lokal 

maupun dari luar daerah.  

 Kampung pelangi ini sangat berpotensi untuk memberikan pengaruh positif 

bagi masyarakatnya yang daerahnya dijadikan menjadi kampung pelangi. Kampung 

pelangi tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan 

pelajaran bagi masyarakat agar dapat bersikap mandiri dan memiliki jiwa pekerja 

keras untuk memperbaiki ekonomi mereka. 

 Tantangan mewujudkan pariwisata berbasis masyarakat adalah memerlukan 

pemberdayaan masyarakat yang sungguh-sungguh dilakukan oleh, dari, dan untuk 

masyarakat secara partisipatif muncul sebagai alternatif terhadap pendekatan 

pembangunan yang serba sentralistik dan bersifat top down. Munculnya proses 

partisipasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat mendasarkan atas dua perspektif, 

Pertama; pelibatan masyarakat setempat dalam pemilihan, perancangan, perencanaan 

dan pelaksanaan, program yang akan mewarnai kehidupan masyarakat. Kedua; 
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partisipasi transformasional sebagai tujuan untuk mengubah kondisi lemah dan 

marjinal menjadi berdaya dan mandiri. 

Oleh karena itu, dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui 

bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata kampung 

Pelangi di Kota Semarang dan peran dari pemerintah dalam pengembangan wisata 

kampung Pelangi. 

1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat di kampung pelangi Kota 

Semarang? 

2. Bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan kampung pelangi 

tersebut? 

1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan proses yang dilakukan untuk 

memberdayakan masyarakat melalui pengembangan wisata di kampung 

pelangi Kota Semarang, dari mulai munculnya sampai sekarang ini. 

2. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana pengembangan wisata 

ini dari awal munculnya hingga sekarang  dan potensi apa saja yang dapat 

dikembangkan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat serta peran 
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pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat di kampung pelangi Kota 

Semarang. 

1.4 Manfaat Penelitian 
Dari tujuan diadakannya penelitian tersebut, maka adapun manfaat penelitian 

yaitu penelitian diharapkan mempunyai manfaat secara : 

1.4.1 Secara Teoritis 
Penelitian ini secara teoritis merupakan sumbangan penting dalam 

menambah wawasan, khususnya dalam pengembangan wisata berbasis 

masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan 

pengetahuan dan perkembangan ilmu pemerintahan dibidang pembangunan 

dan pemberdayaan. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan salah satu acuan 

untuk penelitian berikutnya yang sejenis. 

1.4.2 Secara Praktis 
a. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah kota 

maupun kabupaten diseluruh Indonesia mengenai proses dan upaya dalam 

pengembangan wisata berbasis pemberdayaan masyarakat 

b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dengan terjuan langsung 

dan memberikan pengalaman yang mempermudah kemampuan dan keterampilan 

peneliti. Melalui terjun langsung pada lokasi penelitian, peneliti dapat menambah 

wawasan belajar mereka. 

c. Bagi Masyarakat 
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Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka memberikan 

pemahaman bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata 

akan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. Pengembangan pariwisata 

berbasis masyarakat merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat lokal 

dalam pengembangan pariwisata agar manfaat adanya sektor pariwisata dapat 

dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu perlu partisipasi 

masyarakat. 

1.5 Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu yang ditampilkan pada bagian ini bertujuan untuk 

membandingkan penelitian yang akan dilakukan dengan sejumlah penelitian yang 

pernah dilaksanakan oleh orang atau pihak lain. Hal-hal yang ditekankan pada 

penelitian terdahulu, meliputi: konsep yang digunakan, pendekatan dan metode 

penelitian, hasil penelitian dan relevansinya dengan penelitian yang akan 

dilakukan. 

Pertama, penelitian yang relevan dengan topik yang akan diteliti dengan 

penelitian ini adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Maisaroh pada tahun 

2011, yakni mahasiswa pendidikan sosiologi angkatan 2007. Adapun penelitian 

tersebut berjudul “Pemberdayaan Masyarakat melalui Rumah Pintar Pijoengan di 

Dusun Daraman, Srimartani Piyungan Bantul Yogyakarta” . Penelitian yang ia 

lakukan pada dasarnya ingin mengetahui tentang bagaimana pemberdayaan 

masyarakat yang dilakukan melalui “Rumah Pijoengan” yang berada di Dusun 

Daraman. Adapun persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni 



11 
 

 
 

sama-sama meneliti tentang pemberdayaan masyarakat. Begitu juga penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui tentang pemberdayaan masyarakat di Kampung 

Pelangi Semarang, namun disisi lain terdapat perbedaan dimana penelitian yang 

dilakukan oleh Maisaroh lebih terfokus pada bagaimana Rumah Pijoengan yang 

ada di Dusun Daraman memberdayakan masyarakat sekitar, dampak 

pemberdayaan dan bagaimana hasil yang dicapai dari program pemberdayaan 

masyarakat melalui Rumah Pijoengan sedangkan peneliti menekankan bagaimana 

proses pemberdayaan yang ada di Kampung Pelangi Semarang, upaya apa saja 

yang dilakukan baik dari masyarakat maupun pemerintah dalam pengembangan 

Kampung Pelangi dengan adanya pemberdayaan masyarakat di Kampung Pelangi 

Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh saudari Maisaroh menunjukkan 

bahwa proses pemberdayaan yang ada dirumah pintar Pijoengan bersifat edukasi. 

Pemberdayaan dilakukan dengan pemberian pelatihan ketrampilan, pengarahan 

dan pengawasan dengan didukung bebagai fasilitas yang ada. Banyak manfaat 

yang diterima oleh masyarakat adalah mereka dapat meningkatkan kualitas 

penghidupan mereka seharihari. Kehidupan warga masyarakat dapat lebih 

sejahtera dari sebelumnya, dengan adanya peningkatan ketrampilan yang ada. 

Bertambahnya wawasan dan ilmu pengetahuan serta ketrampilan yang mereka 

miliki, mengarahkan masyarakat menjadi masyarakat yang maju dan lebih 

modern. Hasil dari adanya pemberdayaan yang diadakan oleh rumah pintar 

pijoengan sudah hampir sesuai dengan tujuan utama yang ingin diwujudkan. 
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Rumah pintar pijoengan ini memberikan hasil yang sangat diterima oleh 

masyarakat karena mereka menjadi masyarakat yang lebih berdaya guna, 

berkualitas, berwawasan luas dan berpengalaman. Pola pikir masyarakat sekitar 

rumah pintar pijoengan menjadi lebih terbuka, mereka dapat menciptakan 

lapangan pekerjaan sendiri, berbekal dengan pengetahuan dan ketrampilan yang 

mereka dapat selama dirumah pintar. 

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Hanifa Fitrianti dalam analisis jurnal 

pengembangan ekonomi Vol 3 No 1 Tahun 2014 dengan judul “Strategi 

Pengembangan Desa Wisata Talun Melalui Model Pemberdayaan Masyarakat”. 

Penelitian yang ia lakukan pada dasarnya ingin mengetahui tentang peran 

masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Talun. Adapun persamaan dengan 

penelitian yang akan penulis lakukan yakni sama-sama meneliti tentang 

pemberdayaan masyarakat. Begitu juga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

tentang pemberdayaan masyarakat di Kampung Pelangi Semarang, namun disisi 

lain terdapat perbedaan dimana penelitian yang dilakukan oleh Maisaroh lebih 

terfokus pada bagaimana Desa Wisata yang ada di Dusun Talun memberdayakan 

masyarakat sekitar, dampak pemberdayaan dan bagaimana hasil yang dicapai dari 

program pemberdayaan masyarakat melalui Desa Wisata Talun sedangkan 

peneliti menekankan bagaimana proses pemberdayaan yang ada di Kampung 

Pelangi Semarang, upaya apa saja yang dilakukan baik dari masyarakat maupun 

pemerintah dalam pengembangan Kampung Pelangi dengan adanya 

pemberdayaan masyarakat di Kampung Pelangi Semarang. Penelitian ini 
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merupakan penelitian deskriptif kualitatif alat analisis yang digunakan adalah 

analisis deskriptif dan analisis SWOT. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh saudari Hanifa Fitrianti menunjukkan 

bahwa masyarakat setempat juga dilibatkan dalam pengembangan Desa Wisata 

Talun. Masyarakat diberikan kesempatan untuk membuka usaha di sekitar objek 

wisata, dengan tujuan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat agar lebih 

baik lagi. Dalam pengembangan Desa Wisata ini, model pemberdayaan yang 

digunakan adalah enabling, empowering, dan protecting. Menciptakan suasana 

yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling) dilakukan 

dengan mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat melalui pemberian 

kesempatan kepada masyarakaat untuk membuka usaha pada lokasi objek wisata. 

Selanjutnya, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat 

(empowering) dengan memberikan pelatihan – pelatihan dari dinas untuk 

mengolah ikan menjadikan masyarakat yang mulanya tidak memiliki daya 

menjadi lebih berdaya dengan adanya kegiatan untuk menciptakan nilai tambah 

pada ikan. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam hal ini, 

peran pemerintah untuk melindungi adanya investor yang masuk, karena 

dikhawatirkan investor akan mengancam keberadaan masyarakat lokal yang 

mendirikan usaha di Desa Wisata Talun.  
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1.6 Pemberdayaan Masyarakat 

1.6.1 Konsep Pemberdayaan 
Istilah pemberdayaan semakin popular dalam konteks pembangunan 

dan pengentasan kemiskinan. Konsep pemberdayaan ini berkembang dari 

realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya tau pihak yang lemah 

(powerless). Ketidakberdayaan atau memiliki kelemahan dalam aspek : 

pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, networking, 

semangat, kerja keras, ketekunan, dan aspek lainnya. Kelemahan dalam 

berbagai aspek tadi mengakibatkan ketergantungan, ketidakberdayaan, dan 

kemiskinan. 

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan 

(power) kepada pihak yang lemah (powerless), dan mengurangi kekuasaan 

(disempowered) kepada pihak yang terlalu berkuasa (powerful) sehingga 

terjadi keseimbangan (Djohani, 2003). Begitu pula menurut Rappaport 

(1984), pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan 

komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas 

kehidupannya.6  

Pemberdayaan tidak sekedar hanya untuk proses memberikan 

kekuasaan atau kewenangan kepada pihak yang lemah saja, namun juga 

didalmnya dimaknai sebagai proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas 

individu, kelompok, maupun masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki 

                                                             

6 Anwas, Oos M.(2013) Pemberdayaan Masyarakat di Era Global.Bandung : Alfabeta. Hal 48-49 
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daya saing, serta mampu untuk hidup mandiri. Menurut Parsons (1994), 

pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, 

pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk memengaruhi kehidupannya 

dan kehidupan orang lain yang m/enjadi perhatiannya. Selanjutnya menurut 

Ife (1995), pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa 

sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan 

kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta 

berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu 

sendiri. 

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, 

menurut Winarni (Ambar teguh S, 2004: 79) mengungkapkan bahwa inti dari 

pemberdayaan adalah meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (enabling), 

memperkuat potensi atau daya (empowering), terciptanya kemandirian. 

Bertolak dari pendapat tersebut, berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada 

masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat 

yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga 

mencapai kemandirian. 

1.6.2 Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat 
Dalam pemberdayaan terdapat 2 (dua) pendekatan yaitu Top Down dan 

Bottom Up Pemberdayaan pendekatan Top Down berarti segala pemberdayaan 

dari perencanaan, pelaksanaan dan jenis kegiatan ditentukan oleh pemerintah. 

Menempatkan masyarakat menjadi pasif karena sekedar menerima apa segala 
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sesuatunya dari pusat. Peran aktif dari masyarakat kurang terlibat apabila 

pemberdayaan dilakukan dengan pendekatan top-down karena masyarakat 

tidak memiliki ruang untuk memberikan ide gagasannya darn program sudah 

ada dan direncanakan dan tinggal dijalankan. 

Pemberdayaan hakikatnya mendorong masyarakat untuk berdaya, 

Namun sebagai Agen pembaharu atau agen pemberdayaan terutama yang 

bertugas sebagai aparatur Negara (Pegawai Negeri Sipil), juga memiliki tugas 

dalam menyukseskan program pemerintah. Program pemerintah ini biasanya 

bersifat top down. Biasanya mereka memiliki agenda tersendiri dalam 

membangun citra dan image lembaga. 

  Bentuk program pemerintah, antara lain berupa hasil-hasil inovasi atau 

teknologi lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan 

kehidupan masyarakat. Begitu pula inovasi yang dihasilkan dunia usaha 

bertujuan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat, sebagai bentuk kepedulian 

mereka terhadap masyarakat. Namun, program top down tersebut, perlu 

diselaraskan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat lokal (bottom up). 

 Agen pemberdayaan disamping memiliki program dari pemerintah, 

perlu mengenali secara benar akan potensi dan kebutuhan dari masyarakat. 

Kegiatan seperti pemahaman lingkungan dan budaya, serta analisis kebutuhan 

dan potensi masyarakat menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh agen 

pemberdayaan. Hasil analisis ini selanjutnya menjadi bahan penting untuk 

penyusunan program pemberdayaan. Agen pemeberdayaan juga dituntut 

memiliki kemampuan untuk membangun kesadaran masyarakat. 
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Sesungguhnya semua masyarakat termasuk golongan miskin memiliki potensi 

untuk mengubah dan meningkatkan kualitas kehidupannya. 

  Agar program pemerintah dapat selaras dengan kebutuhan dan potensi 

masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan, maka agen pemberdayaan dapat 

melakukan dua hal penting; (1) memilih prioritas program pemerintah yang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan (2) memodifikasi program 

disesuaikan dengan kebutuhan, potensi dan budaya masyarakat setempat.7 

  Realisasi program joint planning sesungguhnya dapat menguntungkan 

semua pihak khusunya masyarakat dan pemerintah atau dunia usaha yang 

melakukan pemberdayaan. Program pemberdayaan akan mendapat dukungan 

pemerintah dan pihak lainnya. Keuntungan bagi pemerintah tentu saja 

programnya dapat berjalan sukses sesuai tujuan. Bagi masyarakat tentu saja, 

program pemberdayaan tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan 

kesejahteraan yang lebih baik. 

  Pendekatan pemberdayaan dengan model bottom-up yaitu masyarakat 

lebih memperlihatkan perannya karena dapat memberikan gagasan dari mulai 

tahap perencanaan hingga evaluasi program pemberdayaan tersebut. Inisiasi 

dari masyarakat lebih terlihat dengan pendekatan bottom-up karena 

masyarakat mengetahui betul pembnerdayaan yang dilaksanakan. 

Menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai objek melainkan subjek dari 

pemberdayaan. 

                                                             
7 Anwas, Oos M.(2013) Pemberdayaan Masyarakat di Era Global.Bandung : Alfabeta. Hal 100 
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  Paradigma pembangunan lama bersifat top-down perlu diorientasikan 

menuju pendekatan bottom-up yang menempatkan masyarakat sebagai pusat 

pembangunan. Menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan 

merupakan model yang ideal menggambarkan kapasitas masyarakat dalam 

mengelola masa depannya. Melalui proses ini terbentuk pola tindakan 

bersama yang melembaga (institution) dan masyarakat juga memperoleh 

pengetahuan serta kearifan lokal. Identifikasi masalah dan kebutuhan dari 

bawah ini kemudian di akomodasi oleh pemerintah dalam hal ini dinas terkait, 

untuk dimasukkan sebagai program dalam perencanaan pembangunan. Selain 

itu keterlibatan masyarakat dalam perencanaan akan membuat masyarakat 

merasa ikut memiliki, karena ikut menentukan program, sehingga merasa ikut 

bertanggungjawab akan keberhasilannya.8 

  Pandangan Chambers dengan pendekatan bottom-up yang bertujuan 

untuk memberikan ruang untuk menumbuhkan inisiatif, kreativitas dan jiwa 

kemandirian masyarakat, memampukan dan membangun kemampuan usaha 

dalam meningkatkan kesejahteraan untuk memajukan diri ke arah kehidupan 

yang lebih baik secara berkesinambungan. Lebih jauh Chambers menjelaskan 

bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak 

hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic need) masyarakat tetapi 

lebih sebagai upaya mencari alternative pertumbuhan ekonomi lokal.9 

                                                             
8 Soetomo, Pemberdayaan Masyarakat ; Mungkinkah Muncul Antitesisnya?. (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2013) hlm 77. 
9 Munawar Noor. Pemberdayaan Masyarakat, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume I, No 2, Juli 2011 
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1.6.3 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat 
Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk 

individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi 

kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan 

tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai 

sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah 

merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh 

kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang 

dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi 

dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan 

kognitif, konatif, psikomotorik, dengan pengerahan sumber daya yang 

dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk 

menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia 

yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan 

sumber daya lainnya yang bersifat fisik material. 

Pemberdayan masyarakat hendaklah mengarah pada pada pembentukan 

kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya 

merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan 

wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas 

permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku 

masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif 

terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Kondisi afektif adalah 
                                                                                                                                                                              
 http:// journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/download/591/541 (diakses 23 Juni 2019) 
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merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat 

diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. 

Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan ketrampilan yang dimiliki 

masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan 

aktivitas pembangunan. Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut 

(kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan 

kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, 

karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan 

yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh 

rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya 

tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. 

Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh 

kemampuan/ daya dari waktu ke waktu, dengan demikian akan terakumulasi 

kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa 

yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari 

pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik 

dan masyarakat yang ideal.10 

1.6.4 Proses Pemberdayaan 

Proses bisa diartikan sebagai runtutan perubahan (peristiwa) dalam 

perkembangan sesuatu (Depdiknas, 2003), jadi proses pemberdayaan bisa 

dimaknai sebagai runtutan perubahan dalam perkembangan usaha untuk 

                                                             
10 Ambar Teguh Sulistiyani. 2004.Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: 
GavaMedia 
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membuat masyarakat menjadi lebih berdaya. Wrihatnolo (2007:2) 

menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses “menjadi” bukan 

sebuah proses “instan”. Sebagai suatu proses, strategi pemberdayaan memiliki 

tiga tahapan diantaranya yaitu :  

1. Tahap penyadaran : sasaran yang akan diberdayakan diberi pencerahan 

dalam bentuk penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk memiliki 

sesuatu. Apabila yang menjadi sasaran pemberdayaan tersebut ialah para 

kelompok miskin, maka kepada mereka diberikan pemahaman bahwa 

mereka bisa menjadi kaum menengah ke atas bila mereka memiliki 

kapasitas untuk keluar dari kemiskinannya. Tahap penyadaran ini bisa 

dilaksanakan dengan memberikan pengetahuan yang bersifat kognisi, 

belief, dan healing. Dengan demikian sasaran memahami bahwa mereka 

butuh diberdayakan. 

Pada tahap ini meliputi penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat. 

a. Metode recruitment peserta. 

b. Tingkat partisipasi masyarakat. 

c. Pelaksanaan sosialisasi (motivasi kepada masyarakat). 

2. Tahap pengkapasitasan (capacity building) : bisa juga disebut sebagai 

memampukan atau enabling. Hal ini sasaran harus mampu lebih dulu 

sebelum yang bersangkutan diberi daya atau kuasa. Jadi, pada prinsipnya 
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sasaran agar diberikan lebih dahulu program kemampuan untuk membuat 

sasaran mempunyai keahlian atau keterampilan (skillfull) atau mampu 

dalam mengelola sesuatu yang akan menjadi sasarannya dalam menerima 

daya atau kuasa. Proses memampukan sasaran sendiri terdiri dari tiga 

jenis, yaitu: manusia, organisasi, dan sistem nilai seperti halnya 

melakukan pelatihan, workshop, seminar.  

Pada tahap ini meliputi pelatihan keterampilan kepada masyarakat 

a. Pemberian materi pelatihan 

b. Pelaksanaan pelatihan. 

c. Respon dan sikap masyarakat dalam mengikuti pelatihan. 

d. Kendala yang dihadapi saat pelatihan 

3. Tahap pendayaan : pada tahap pendayaan dilakukan yaitu dengan cara 

pemberian daya pemberian daya, kekuasaan, otoritas, peluang atau 

kesempatan kepada sasaran. Pemberian ini harus disesuaikan dengan 

kualitas kecakapan yang telah dimiliki sasaran. Pada hakekatnya proses 

pemberian daya yang disesuaikan dengan kecakapan penerima. 

Peneliti menggunakan teori tahap pemberdayaan dari Wrihatnolo untuk 

menjelaskan tahap pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat di Kampung 

Pelangi, Kelurahan Randusari. Tahap pemberdayaan tersebut adalah tahap 

penyadaran, tahap pengkapasitasan dan tahap pendayaan. 



23 
 

 
 

1.7 Peran Pemerintah dalam Pengembangan Wisata 
Pengertian Peran adalah orientasi dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak 

dalam posisi sosialnya. Peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari 

perilaku yang dapat berwujud sebagai per orang sampai dalam kelompok, baik kecil 

maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran baik perilaku yang 

bersifat individual maupun jamak dapat di nyatakan sebagai struktur. Struktur yang 

terdapat dalam organisasi memiliki fungsi-fungsi yang harus mereka jalani agar 

tercapai tujuan dari peran pembentukan organisasi tersebut,dan apabila semua fungsi 

tersebut telah berjalan dengan baik, maka organisasi dapat dikatakan telah 

menjalankan perannya Rivai (2003:148) 

Kata peran merupakan salah satu kata yang sering kita dengar dan ucapkan dalam 

kehidupan sehari-hari, namun terkadang orang tahu kata itu tetapi belum paham arti 

dari kata tersebut. Soerjono Soekanto (1987:221) mengemukakan definisi peranan 

lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, 

jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam 

masyarakat serta menjalankan suatu peranan. 

Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Pitana dan Gayatri (2005 : 95), 

pemerintah daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata di 

daerahnya sebagai:  

1. Motivator, dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah daerah sebagai 

motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. Investor, 

masyarakat, merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan 
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motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik. 

Pemerintah melakukan motivasi melalui program sosialisasi sadar wisata, 

pelatihan pengelolaan usaha wisata, sampai dengan dukungan dana stimulant 

bagi usaha wisata berbasis masyarakat. 

2. Fasilitator, peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu menyediakan berbagai 

fasilitas baik fasilitas fisik maupun non fisik. Fasilitas fisik berupa 

pembangunan infrastruktur penunjang wisata menyediakan sarana dan 

prasarana serta fasilitas pendukung wisata. Fasilitas non fisik yaitu berupa 

promosi wisata yang dilakukan oleh pemerintah. 

3. Dinamisator, dalam pilar Good Governance, agar dapat berlangsung 

pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus 

dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah satu 

stakeholder pembangunan pariwisata di Kampung Pelangi memiliki peran 

untuk mensinergiskan ketiga pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatu 

simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata. 

1.8 Operasionalisasi Konsep 

1.8.1  Kerangka Konsep Pemikiran 
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1.8.2 Definisi Konsep 
 Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk mendayagunakan potensi 

dan sumber daya yang dimiliki masyarakat agar dapat dikembangkan dan 

dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan 

hidupnya tanpa dipastikan harus bergantung kepada pemerintah. Namun, tetap tidak 

terlepas dari peran penting pemerintah, karena sebagai fasilitator pemerintah 

bertugas membina dan mendampingi dalam proses pemberdayaan masyarakat. 

Dalam proses pemberdayaan, masyarakat berlaku sebagai pihak yang diberdayakan 

dan pemerintah sebagai pihak yang memberdayakan. 

 Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu tahap 

penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pemberian daya. Dalam tahap 

penyadaran, masyarakat diberi pengertian agar dapat mempunyai suatu kesadaran 

dan motivasi bahwa mereka harus berkembang. Tahap pengkapasitasan, dimana 

masyarakat dipastikan untuk mempunyai kemampuan untuk dapat mengelola daya 

atau kuasa yang diberikan. Dalam tahap ini masyarakat diberikan kemampuan 

organisasi atau teknis atau kemampuan lainnya yang sesuai dengan potensi dan 

sumber daya yang ada agar masyarakat benar-benar mampu untuk melaksanakan 

pemberdayaan. Selanjutnya, tahap pemberian daya yaitu masyarakat diberikan daya 

atau peluang sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk kemudian dimanfaatkan 

menjadi sesuatu yang mempunyai nilai lebih, misal dengan sumber daya yang 

dimiliki, masyarakat dapat memproduksi suatu barang yang dapat diperjualbelikan 

atau dengan membudidayakan sesuatu yang menjadi potensi dari daerah tersebut. 



26 
 

 
 

Sehingga masyarakat akan menjadi lebih berkembang, dengan harapan kegiatan 

tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan. 

 Untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kampung pelangi Kelurahan 

Wonosari Kecamatan Randusari Kota Semarang, Pemerintah daerah menggulirkan 

program Kampung pelangi menjadi icon wisata yang diharapkan dapat menciptakan 

peluang untuk mengurangi tingkat pengangguran agar tingkat kemiskinan tidak 

semakin bertambah. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan 

dalam rangka mengembangakan potensi-potensi yang ada didaerah untuk 

menunjang wisata Kampung pelangi dan agar tujuan akhir pemberdayaan dapat 

tercapai yaitu tercapainya kemandirian masyarakat. 

1.9 Metode Penelitian 
Metode Penelitian merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian 

dilaksanakan (Hasan, 2002: 21), Pengertian lain dari metode penelitian ialah cara 

yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya, seperti 

wawancara, observasi, tes maupun dokumentasi11 Dilihat dari sudut analisisnya, 

menurut Saifuddin Azwar penelitian dibagi atas dua macam, yaitu penelitian 

kuantitatif dan penelitian kualitatif. 

1.9.1 Desain Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang diteliti, jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

                                                             
11   Arikunto, Suharsimi (2002). Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineka 
Cipta.Hlm 136. 
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lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bodgan dan Taylor dalam 

Barowl dan Suwandi, 2009: 21). Penelitian ini mengambil desain penelitian 

kualitatif deskriptif yang mencoba menggambarkan kondisi riil yang terjadi 

dilapangan serta melakukan analisis secara cermat dalam mengamati setiap 

fenomena yang dijumpai. Dalam penelitian kualitatif deskriptif peneliti 

memfokuskan dengan merumuskan pertanyaan penelitian yang bertujuan 

untuk mengarahkan pada ketercapaian pengumpulan data secara langsung. 

Berdasarkan definisi diatas penelitian ini menggunakan metode penelitian 

Kualitatif. Hal ini dikarenakan peneliti ingin menggambarkan kondisi riil 

yang terjadi dilapangan dan serta melakukan analisis secara mendalam 

mengenai Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata kampung 

pelangi dengan melihat beberapa aspek yang telah dibuat. 

1.9.2 Situs Penelitian 
Situs penelitian merupakan lokasi dari objek penelitian dimana peneliti 

dapat memperoleh data, informasi dan fakta-fakta sesungguhnya yang mampu 

menjawab permasalahan. Penentuan situs penelitian harus tepat agar dapat 

mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian dan memperoleh data. 

Dalam penelitian ini ditetapkan peneliti mengambil lokasi di Kampung Pelangi 

Kota Semarang, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Koperasi dan 

UMKM Kota Semarang. 
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1.9.3 Subjek Penelitian 
Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang diharapkan dapat 

menceritakan apa yang ia ketahui tentang sesuatu yang berkaitan dengan kasus 

yang sedang diteliti. Subjek dalam penelitian ini adalah : 

1. Dinas Penataan Ruang Kota Semarang 

2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang 

3. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang   

4. Kelompok Sadar Wisata Kampung Pelangi 

5. Masyarakat Kampung Pelangi ( masyarakat yang berusaha di sekitar kampung 

pelangi, masyarakat yang tinggal di sekitar kampung pelangi) 

1.9.4 Jenis Data 
         Jenis data yang akan disajikan berupa teks, kata-kata tertulis, frasa-frasa 

atau simbol-simbol yang menggambarkan atau mempresentasikan orang-orang, 

tindakan-tindakan dan peristiwa-peristiwa pemberdayaan masyarakat melalui 

pengembangan wisata kampung pelangi di kota semarang 

1.9.5 Sumber Data 
       Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang berkaitan langsung dengan obyek 

penelitian. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan informan. 

Informan merupakan unit analisis yang akan dijadikan sumber informasi 

dalam penelitian. Dalam pengertian lain informan dapat dikatakan sama 
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dengan responden. Teknik pemilihan informan yang dipergunakan dalam 

penelitian ini yakni purposive sample, artinya pengambilan dengan sengaja 

untuk mengetahui key informan yaitu orang-orang yang mengetahui dengan 

benar atau yang terpercaya. 

Dalam penelitian ini, informan yang akan menjadi narasumber penelitian 

adalah sebagai berikut : 

a. Kasi pengendalian tata ruang Dinas Penataan Ruang 

b. Kabid Kelembagaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  

c. Kasi pemberdayaan usaha mikro Dinas Koperasi dan UMKM 

d. Kelompok Sadar Wisata Kampung Pelangi 

e. Masyarakat ( pengusaha) di Kampung Pelangi. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh melalui sumber 

kedua/data secara tidak langsung melalui laporan-laporan, buku-buku, data-

data yang telah dipublikasikan dalam bentuk surat kabar, majalah, literature 

dokumen-dokumen yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. 

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data 
         Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk 

mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti 

memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, 

jelas dan spesifik. Teknik pengumpulan data dala penelitian ini adalah : 

1. Wawancara 
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Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendaptkan 

informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan 

pada para responden. Wawancara disini bermakna bahwa antara interviewer 

dengan responden saling berhadapan seacra langsung dan dimungkinkan 

responden dalam wawancara dapat berbentuk sebagai orang tunggal maupun 

dua orang atau lebih. Selain itu wawancara digunakan untuk memverifikasi 

dan memperluas data/informasi yang telah diperoleh. 

Dalam wawancara menggunakan alat bantu berupa petunjuk wawancara 

(interview guide). Intervie guide berfungsi sebagai petunjuk garis besar 

mengenai proses dan lainnya agar pokok-pokok yang direncanakan dapat 

mencakup seluruhnya. Jadi metode ini digunakan peneliti sebagai petunjuk 

umum untuk mengetahui garis besarnya saja yang dilihat dari proses dan 

isinya agar nanti pencarian data peneliti tidak keluar dari jalur yang telah 

ditetapkan atau tidak menyimpang dari kaidah penelitian kualitatif. 

Wawancara dilakukan secara bebas dan mendalam dengan berupa bertanya 

langsung kepada narasumber yang merupakan kunci utama (key person) 

dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti atau dengan para informan 

yakni para stakeholder dan orang-orang yang kompeten serta ada kaitannya 

mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan wisata Kampung 

Pelangi. Metode yang digunakan dalam wawancara adalah wawancara tidak 

terstruktur yakni wawancara kepada informan secara langsung dan individual 

dengan tetap mengacu pada interview guide yang disusun secara terbuka. 

2. Dokumentasi 
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Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara melihat dan mengamati dokumen-dokumen atau catatan dalam bentuk 

apapun yang relevan. Dokumen yang akan digunakan dalam penelitian ini 

yakni dokumen yang berhubungan dengan pemberdayaan Kampung Pelangi 

yang diperoleh dari dinas terkait seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 

serta referensi lain berupa media cetak dan media elektronik lainnya sebagai 

penunjang informasi. 

3. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis 

mengenai fenomena social dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian 

dilakukan pencatatan secara langsung terhadap objek penelitian. Pada 

dasarnya teknik observasi digunakan untuk melihat atau mengamati 

perubahan fenomena social yang tumbuh dan berkembang yang kemudian 

dapat dilakukan penilaian atas perubahan tersebut. 

1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan 

yakni sebagai berikut : 

A. Reduksi data 

Adalah memilih hal-hal pokok sesuai focus penelitian atau proses 

penyederhanaan data yang tadinya banyak dan luas. Data-data yang telah 

terkumpul kemudian dipilih antara  yang penting dan tidak penting serta 

yang relevan dan tidak relevan. Data-data yang telah direduksi 
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memberikan gambaran tujuan tentang hasil pengamatan dan 

mempermudah peneliti untuk mencarinya kembali jika sewaktu-waktu 

diperlukan. 

B. Pengorganisasian Data 

Adalah penyusunan data-data yang telah terkumpul secara sistematis, dan 

menyatukan serta menyusun data tersebut kedalam sebuah data yang 

sistematis. 

C. Interpretasi Data 

Adalah mengadakan pendeskripsian data dalam proses analisis. Analisis 

dilakukan dengan menguraikan informasi-informasi yang diperoleh secara 

logis, Interpretasi data digunakan untuk menerangkan hubungan-

hubungan yang terjadi dari suatu terorganisir berdasar sistematika yang 

berurutan. 

1.9.8 Kualitas Data 
Kredibilitas penelitian kualitatif ini dilakukan melalui trianggulasi. 

Trianggulasi merupakan tekhnik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau pembanding terhadap data-data tersebut (Moleong, 2011: 330). 

Pendapat lain mengatakan bahwa trianggulasi adalah upaya untuk 

mengecek kebenaran pada data tertentu dengan data yang diperoleh dari 

sumber lain sehingga tujuan dari trianggulasi adalah mengecek suatu 

kebenaran data tertentu dengan cek silang yaitu dilakukan dengan 
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membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain pada berbagai fase 

dilapangan dengan metode yang lain pula (Nasution, 2006: 115). 

Keuntungan penggunaan metode trianggulasi ini adalah dapat 

mempertinggi validitas, member kedalaman hasil penelitian sebagai 

pelengkap apabila data dari sumber pertama masih ada kekurangan (Nasution, 

2006: 115-116). Untuk memperoleh data yang semakin dipercaya maka data 

yang diperoleh dari wawancara juga dilakukan pengecekan melalui 

pengamatan, sebaliknya data yang diperoleh dari pengamatan juga dilakukan 

pengecekan melalui wawancara atau menanyakan kepada responden. 

Untuk membuktikan keabasahan data dalam penalitian ini, teknik yang 

digunakan hanya terbatas pada teknik pengamatan lapangan dan triangulasi. 

Dezin (Moleong, 2011: 330-332), membedakan 4 macam triangulasi, yaitu : 

a) Triangulasi sumber maksudnya membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam metode kualitatif. 

b) Triangulasi metode maksudnya menurut Patton (Moleong, 2011: 331) 

terdapat dua strategi, yaitu : 

1. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa 

teknik pengumpulan data. 

2. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode 

yang sama. 
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c) Triangulasi peneliti maksudnya memanfaatkan peneliti untuk keperluan 

pengecekan kembali derajat kepercayaan data. 

d) Triangulasi teori maksudnya membandingkan teori yang ditemukan 

berdasarkan kajian lapangan dengan teori yang telah ditemukan oleh para 

pakar. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan Trianggulasi sumber, dilakukan 

dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda. Dengan 

demikian tujuan akhir dari trianggulasi adalah dapat membandingkan informasi 

tentang hal yang sama, yang diperoleh dari beberapa pihak agar ada jaminan 

kepercayaan data dan menghindari subjektivitas dari peneliti, serta mengcros cek 

data diluar subjek. Selain itu, peneliti juga menggunakan trianggulasi dengan 

cara: 

a) membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara yang telah 

dilakukan,  

b) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan tinggi, 

orang berada, maupun orang pemerintahan,  

c) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

 

 

 


	BAB I
	1.1 Latar belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan Penelitian
	1.4 Manfaat Penelitian
	1.4.1 Secara Teoritis
	1.4.2 Secara Praktis

	1.5 Penelitian Terdahulu
	1.6 Pemberdayaan Masyarakat
	1.6.1 Konsep Pemberdayaan
	1.6.2 Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat
	1.6.3 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat
	1.6.4 Proses Pemberdayaan

	1.7 Peran Pemerintah dalam Pengembangan Wisata
	1.8 Operasionalisasi Konsep
	1.8.1  Kerangka Konsep Pemikiran
	1.8.2 Definisi Konsep

	1.9 Metode Penelitian
	1.9.1 Desain Penelitian
	1.9.2 Situs Penelitian
	1.9.3 Subjek Penelitian
	1.9.4 Jenis Data
	1.9.5 Sumber Data
	1.9.6 Teknik Pengumpulan Data
	1.9.7 Analisis dan Interpretasi Data
	1.9.8 Kualitas Data



