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BAB I 

    PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, 

Indonesia kaya akan budaya, alam, dan kearifan lokal. Salah satunya di bidang 

Pariwisata. Pariwisata di Indonesia setiap tahunnya mengalami perubahan karena 

terkena dampak globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang 

terjadi karena pertukaran pandagan-pandangan dunia, produk, pemikiran, dan 

aspek-aspek kebudayaan lainnya. Di Indonesia Wisata dibedakan menjadi 

beberapa jenis yaitu Wisata Budaya, Wisata Maritim atau Bahari, Wisata Cagar 

Alam, Wisata Konvensi, Argowisata, Wisata Buru, dan Wisata Ziarah. Pada buku 

yang ditulis Rara Sugiarti menjelaskan bahwa Pariwisata budaya (culture tourism) 

merupakan jenis wisata minat khusus (special interest tourism) di mana 

wisatawan melakukan kegiatan wisata karena didorong oleh motivasi khusus 

yakni untuk mengunjungi tempat yang memiliki keunikan budaya seperti tatacara 

dan kebudayaan suatu bangsa, kehidupan seharihari, adat istiadat, upacara 

tradisional, bangunan/arsitektur, musik dan tarian, seni pertunjukan, seni kerajinan 

dan sebagainya (Rara Sugiarti, 2008; Soekadijo, 2002).  

 Pariwisata budaya sebagai salah satu produk pariwisata merupakan jenis 

pariwisata yang disebabkan adanya daya tarik dari seni budaya suatu daerah. 

Pariwisata budaya pada intinya merupakan jenis pariwisata yang menawarkan 

kebudayaan  yang berupa atraksi budaya baik yang bersifat tangibel atau konkret 

maupun intangibel atau abstrak, juga yang bersifat living culture (budaya yang 

masih berlanjut) dan cultural heritage (warisan budaya masa lalu), sebagai daya
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tarik utama untuk menarik kunjungan wisatawan. Dalam living culture, unsur-

unsur yang bisa dijadikan sebagai daya tarik antara lain tradisi suatu suku bangsa 

tertentu, upacara dan ritual keagamaan, seni pertunjukan, dan sebagainya. 

Sedangkan dalam cultural heritage, daya tarik yang ditawarkan dapat berupa 

benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala, lansekap budaya, dan 

sebagainya.  

Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dengan ratusan jumlah suku 

bangsa yang hidup di seluruh Indonesia baik secara sendiri-sendiri maupun 

sebagai kesatuan bangsa Indonesia. Keanekaragaman budaya yang dimiliki 

tersebut merupakan sumber daya tarik utama yang dapat dimanfaatkan untuk 

mengembangkan berbagai ragam wisata yang berbasis pada warisan budaya. 

Berbagai warisan budaya dari masa Prasejarah, Hindu Budha, Islam maupun 

Kolonial merupakan objek dan daya tarik wisata yang menarik minat wisatawan 

mancanegara. Di banyak negara, objek budaya telah banyak dimanfaatkan  

dengan perolehan devisa yang besar. Sebagai perbandingan di beberapa lokasi, 

objek-objek wisata budaya seperti di Tetihuacan (Mexico), Persepolis (Iran) atau 

Williamsburgh (AS), melalui pengelolaan yang optimal menghasilkan ratusan juta 

dollar.  

Bahkan keberadaan  museum sebagai salah satu objek wisata budaya di 

negara Amerika Serikat memberikan konstribusi yang cukup besar bagi 

pendapatan negaranya. Pada tahun 1994 saja tercatat dari pengelolaan museum 

saja  telah menghasilkan   36, 8 milyar dollar. Adapun di Indonesia, 

perkembangan pariwisata telah menunjukkan perkembangan yang cukup 
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signifikan. Hal ini apabila dilihat  dari data  kunjungan wisatawan tahun 2008, 

tercatat sejumlah 6,429 juta wisatawan mancanegara  mengunjungi objek wisata 

di Indonesia. Angka kunjungan wisman tersebut telah memberikan devisa negara 

sebesar 7,5 milyar dollar.  Belum lagi angka kunjungan wisatawan domestik, 

tercatat sejumlah 223,4 juta perjalanan wisata dengan jumlah aktivitas 

pengeluaran 107,10 trilyun rupiah.  Dari seluruh  jumlah angka kunjungan 

wisatawan mancanegara dan nusantara, hampir separuhnya mengunjungi objek 

wisata yang terkait dengan seni budaya. Daerah Bali dan Yogyakarta sekitarnya 

merupakan obyek wisata budaya favorit yang dijadikan sasaran kunjungan para 

wisatawan. Jika dilihat dari segi potensi pemanfaatan, sebenarnya masih terdapat 

banyak daerah yang bisa diangkat dan dikembangkan sebagai lokasi wisata 

budaya.  

Salah satu aspek warisan budaya di Indonesia yang bisa menjadi daya tarik 

wisata adalah kain batik. Dalam laman web detik news menuliskan "Harus 

diingat bahwa UNESCO mulai mengevaluasi kembali pengakuan tersebut. Maka 

kita harus tunjukkan kerja keras kita dalam melestarikan batik " kata Jokowi. 

Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang telah diakui oleh 

dunia. Keberadaan batik dengan keindahan motif, desain, maupun coraknya telah 

menjadikan seni batik sebagai salah satu warisan budaya yang dilestarikan melalui 

pengakuan UNESCO yang menyebutkan bahwa batik adalah Warisan 

Kemanusiaan untuk budaya lisan dan non bendawi (Masterpieces of the Oraland 

Intangible Cultural Heritage of Humanity). Batik sudah banyak dikenal oleh 

masyarakat Indonesia sebagai seni kerajinan tradisional yang khas, dan 
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merupakan salah satu karya seni bangsa Indonesia yang memiliki nilai budaya 

adiluhung serta menjadi identitas dan kebanggaan nasional. Di beberapa daerah di 

Indonesia dapat ditemukan berbagai macam batik dengan corak ragam hias dan 

motif yang berbeda-beda. Batik Indonesia berbeda dengan batik yang dihasilkan 

oleh negara lain seperti Malaysia, India, dan China, karena batik Indonesia 

memiliki ciri khas yang tidak dimiliki negara lain. Batik di Indonesia merupakan 

teknik membuat motif kain dengan menorehkan canting berisi lilin, sedangkan di 

negara lain hanya merupakan cetak atau cap (print) bermotif batik. Di samping 

itu, batik di Indonesia tumbuh dan berkembang seiring dengan budaya 

masyarakatnya, sedangkan di negara lain batik lebih berkembang sebagai industri. 

Batik di Indonesia memiliki motif yang mengadung filosofi, bukan sekadar 

produk industri.  

Selembar kain batik mampu berbicara banyak. Ia mewakili sebuah 

perjalanan masa, membicarakan perpaduan berbagai budaya, dan menggambarkan 

perjalanan dari sebuah kekuasaan. Inilah salah satu alasan mengapa UNESCO 

mengakui batik sebagai warisan budaya (world heritage) dari Indonesia setelah 

melalui riset bertahun-tahun. Batik dinilai sebagai ikon budaya yang memiliki 

keunikan dan filosofi mendalam serta mencakup siklus kehidupan manusia 

sehingga ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. UNESCO juga meneliti 

apakah Indonesia memiliki masyarakat batik, industri batik, konsumen pemakai, 

serta sejarah batik di Indonesia.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, UNESCO menyetujui batik sebagai 

warisan budaya dunia asal Indonesia. UNESCO mengakui bahwa Batik Indonesia 
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mempunyai teknik yang khas dan menjadi identitas rakyat Indonesia mulai dari 

lahir sampai meninggal bayi digendong dengan kain batik bercorak simbol yang 

membawa keberuntungan, dan orang yang meninggal ditutup dengan kain batik.  

Pendataan yang dilakukan Bandung Fe Institute dan Sobat Budaya selama 

9 tahun terakhir, mendokumentasikan bahwa hingga saat ini Indonesia sedikitnya 

memiliki 5.849 motif batik. Sebanyak 5.849 motif batik itu bisa dilihat pada 

aplikasi Map of Batik atau Peta Batik Indonesia. Batik sebagai warisan budaya 

Indonesia memiliki banyak potensi antara lain sebagai peluang bisnis, identitas 

negara, daya tarik wisata, dan lain sebagainya.  

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah motif terbanyak 

di Indonesia walaupun tidak seterkenal batik khas Jawa Tengah. Batik khas Jawa 

Timur tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur antara lain Madura, Tuban, 

Sidoarjo, Tulungagung, dan Banyuwangi. Batik Jawa Timur mempunyai motif 

yang lebih bebas, tanpa terikat pakem-pakem motif yang ada sebelumnya. Ragam 

hias batik Jawa Timur bersifat naturalis dan dipengaruhi berbagai kebudayaan 

asing. Warna-warna yang dipakai batik Jawa Timur tampak lebih cerah.  

Batik asli Sidoarjo mempunyai motif beras utah, kembang bayem, dan 

kebun tebu. Motif Beras Utah ini terkait dengan melimpahnya bahan pangan 

terutama padi yang ada di Sidoarjo. Sehingga, dengan penduduk Sidoarjo yang 

relative kecil waktu itu, kelebihan beras tersebut tentu akan dilimpahkan ke 

daerah lain. Motif Kebun Tebu ini terkait dengan Sidoarjo yang dulunya dikenal 

sebagai penghasil gula terbesar. Motif Kembang Bayem ini terkait dengan 
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banyaknya sayuran bayam di daerah pedesaan Sidoarjo. Tanaman tersebut sangat 

mudah dijumpai di sekitar rumah penduduk, baik yang ditanam maupun yang 

tumbuh liar.  

Dewasa ini Indonesia telah memiliki banyak kampung batik sebagai 

tempat para pengrajin batik untuk berkarya dan melestarikan batik Indonesia. 

Sebut saja beberapa kampung batik yang terkenal di Pulau Jawa antara lain 

Kampung Batik Rejomulo, Kampung Batik Larangan, Kampung Batik Ngasem, 

dan Kampung Batik Kauman. Pada saat ini banyak kampung batik yang 

bertransformasi menjadi salah satu destinasi wisata. Sidoarjo juga telah memiliki 

kampung batik untuk tempat pelestarian batik. Kampoeng Batik Jetis itulah nama 

kampung batik yang terletak di kota Sidoarjo. Mengingat pentingnya pelestarian 

batik sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui oleh dunia Kampoeng 

Batik Jetis memiliki perkumpulan yang anggotanya berisikan orang-orang yang 

peduli akan keberlangsungan batik di Sidoarjo.  

Pada tanggal 16 April 2008 dibentuklah Paguyuban Batik Sidoarjo. Ide 

pembentukan paguyuban ini berasal dari kaum muda Jetis yang memiliki harapan 

besar kepada kelestarian batik Jetis itu sendiri dan menjadi budaya setempat yang 

bisa dibanggakan. Bahkan pemerintah juga ikut andil dalam meresmikan nama 

“Kampoeng” Batik Jetis oleh Bapak Win Hendrarso, selaku bapak Bupati 

Sidoarjo saat itu. Peresmian itu ditandai dengan adanya gapura “Kampoeng” batik 

Jetis yang dilengkapi dengan kombinasi motif batik tulis Jetis dan ornamen 

canting batik. Dengan menjaga kelestarian batik tulis di Kampoeng Batik Jetis 

diharapakan batik tulis tetap menjadi daya tarik wisata di Kampoeng Batik Jetis.  
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Menurut penelitian yang dilakukan Michelia Nindya pada tahun 2014, 

menyebutkan bahwa Paguyuban Kampung Batik mempunyai misi untuk 

memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan batik Semarang sebagai 

potensi daerah Kota Semarang. Fungsi paguyuban Kampung Batik dalam 

melestarikan batik Semarang berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

1. Promosi dan pameran batik 

Pengadaan program promosi batik Semarang berguna untuk menginformasikan 

kepada masyarakat luas bahwa Kota Semarang memiliki motif dan corak batik 

dengan kekhasannya sendiri. Promosi yang dilakukan oleh Paguyuban Kampung 

Batik ini dengan pemasangan papan signane,pemasangan iklan di media massa 

baik media cetak maupun media elektronik, serta menggunakan media online 

seperti blog, facebook, twitter, dan blackberry messenger dalam memasarkan 

produk batik. Program promosi batik Semarang yang selanjutnya adalah dengan 

mengadakan pameran batik. Promosi dan pameran batik adalah proses adaptasi 

yang dilakukan oleh pihak paguyuban Kampung Batik kepada masyarakat, yang 

dapat dijelaskan dengan teori fungsional structural yang dikemukan Talcot 

Parson. Paguyuban Kampung Batik berupaya untuk beradaptasi dengan 

masyarakat yakni dengan menyelenggarakan promosi dan pameran batik 

diberbagai tempat, agar masyarakat dapat mengenal batik Semarang dan 

mengetahui keberadaan Kampung Batik sebagai sentra industri batik Semarang. 

Sistem promosi dan pameran yang dilakukan oleh Paguyuban Kampung Batik 

sesuai dengan teori Fungsional Struktural yang dikemukan oleh Robert K. 
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Merton, bahwa motive-motive melakukan tindakan tersebut dilakukan untuk 

memenuhi fungsi manifest (yang diharapkan) yakni untuk mengenalkan dan 

mempopulerkan kembali batik Semarang di masyarakat luas. 

2. Pembinaan Pelatihan Membatik 

Fungsi paguyuban Kampung Batik dalam upayanya melestarikan batik Semarang 

adalah dengan mengadakan pembinaan pelatihan membatik. Pembinaan pelatihan 

membatik ini di berikan ke berbagai kalangan masyarakat dari semua generasi. 

Pelatihan membatik yang dilakukan oleh paguyuban Kampung Batik ini terdiri 

dari dua macam, yakni pelatihan membatik yang tidak dikenai biaya dan pelatihan 

membatik yang dikenai biaya. Kegiatan pembinaan pelatihan membatik 

merupakan fungsi paguyuban dalam aspek mewujudkan goal attainment atau 

pencapaian tujuan sesuai dengan teori fungsional struktural seperti yang 

dikemukan oleh Talcot Parson. Upaya pembinaan pelatihan membatik ini sebagai 

sarana memberdayakan masyarakat untuk ikut terlibat secara langsung dalam 

melestarikan batik Semarang dengan menjadi pengrajin batik Semarang setelah 

selesai mengikuti program pelatihan membatik.  

Pada umumnya pelatihan membatik yang diberikan oleh pihak paguyuban 

secara gratis kepada masyarakat, merupakan bantuan kerja sama pihak paguyuban 

Kampung Batik dengan berbagai instansi Pemerintah Kota Semarang, sedangkan 

pelatihan membatik yang dikenakan biaya oleh pesertanya merupakan pelatihan 

batik yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat di Kampung Batik dan 

dikenakan tarif sebesar Rp 20.000. Persepsi ini sangat sesuai dengan teori 



9 
 IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
 

 
TUGAS AKHIR UPAYA PAGUYUBAN BATIK… ADELIA HARUM R. 

 
 

fungsional struktural yang dikemukan Talcot Parson bahwa suatu sistem harus 

dapat berintegrasi dengan lingkungannya. Adanya pembinaan pelatihan membatik 

kepada masyarakat secara gratis merupakan bentuk integrasi untuk menciptakan 

sumber daya manusia yang berkualitas dalam memberdayakan dan 

mengembangkan batik Semarang. Pembinaan pelatihan membatik yang dilakukan 

oleh paguyuban Kampung Batik dengan bantuan berbagai pihak yang diberikan 

kepada masyarakat secara berulang-ulang sesuai dengan teori fungsional Robert 

K. Merton, akan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dari produksi batik 

Semarang serta dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat, 

sehingga akan mampu mempertahankan keberadaan batik Semarang itu sendiri 

dalam sistem sosial masyarakat. Paguyuban Batik Sidoarjo yang kurang lebih juga 

memiliki peran untuk mempromosikan batik dan melakukan pembinaan sama 

dengan apa yang telah dilakukan oleh Paguyuban Batik Semarang. Peran 

masyarakat setempat atau stakeholder sangatlah penting oleh karena itu 

Paguyuban  Batik Sidoarjo bisa memberdayakan sumber daya manusia sekitar 

Kampoeng Batik Jetis Sidoarjo. 

Dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan 

menyatakan bahwa destinasi atau juga disebut sebagai daerah tujuan pariwisata 

terdiri atas unsur daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, 

aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya 

kepariwisataan. Kampoeng Batik Jetis telah memiliki fasilitas yang memadai 

seperti area parkir, musholla, kamar mandi umum, dsb.  



10 
 IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
 

 
TUGAS AKHIR UPAYA PAGUYUBAN BATIK… ADELIA HARUM R. 

 
 

Menurut penelitian yang dilakukan R.C. Dewati dan M.Rahdriawan pada 

tahun 2019, menyebutkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Semarang berperan dalam pembentukan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) 

Kampung Batik yang bertujuan untuk pengembangan destinasi pariwisata, serta 

untuk membangun partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan 

sehingga dapat menarik wisatawan. Pokdarwis ini menjadi salah satu program 

pemberdayaan masyarakat dalam bidang kepariwisataan yang mendapat bantuan 

terkait dengan hukum dan pembinaan. Sedangkan untuk dana dan 

pelaksanaannya, Pokdarwis mampu mandiri dalam menjalankan tugas maupun 

mengumpulkan dana, baik dana dari swadaya masyarakat atau donatur. Selain 

pembentukan, Disbudpar Kota Semarang bersama Pokdarwis juga membuat paket 

wisata yang nantinya dapat ditawarkan kepada para wisatawan. 

Sedangkan Untung Kumoro Hadi dalam jurnalnya menuliskan 

mengembangkan Kampung Batik Sokaraja Kulon sebagai destinasi wisata dengan 

berbasiskan budaya. Konsep kegiatan wisata yang dikembangkan oleh Kampung 

Batik Sokoraja adalah to see, to do dan to buy produk batik Banyumas.  

Pada penelitian yang dilakukan Imam Fajrul pada 2018, menyebutkan 

bahwa dengan kerjasama yang baik antar pelaku pariwisata dan masyarakat, 

diharapkan Peranan Kampung Batik Pesindon sebagai daya tarik wisata budaya di 

Kota Pekalongan menjadikan Kampung Batik Pesindon sebagai wisata andalan di 

Pekalongan dan bisa menjadi magnet tersendiri atau pemikat agar wisatawan luar 

daerah ataupun luar negeri mau berkunjung ke Pekalongan. 
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Penelitian ini dilakukan agar dengan dibentuknya Paguyuban Batik 

Sidoarjo, Kampung Batik Jetis dapat tetap eksis dan perkembang di zaman 

globalisasi ini sebagai destinasi wisata budaya di Kota Sidoarjo. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana upaya Paguyuban Batik Sidoarjo dalam menjaga eksistensi 

Kampoeng Batik Sidoarjo sebagai destinasi wisata budaya? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan 

1. Untuk mengetahui upaya Paguyuban Batik Sidoarjo dalam menjaga 

eksistensi Kampoeng Batik Jetis Sidoarjo sebagai destinasi wisata 

budaya. 

1.3.2 Manfaat 

1. Peneliti 

1. Memberikan wawasan untuk peneliti tentang bagaimana Paguyuban Batik 

Sidoarjo berpengaruh untuk Kampoeng Batik Jetis Sidoarjo 

2. Objek yang diteliti  

1. Memberikan sumbangan pemikiran untuk pengrajin batik di Kampoeng       

Batik Jetis tentang hal yang didapat dari hasil penelitian ini. 

2. Memberikan saran untuk Paguyuban Batik Sidoarjo tentang dampak dari 

globalisasi yang berpengaruh terhadap eksistensi Kampoeng Batik 

Sidoarjo. 

3. DIII Kepariwisataan/Bina Wisata 



12 
 IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
 

 
TUGAS AKHIR UPAYA PAGUYUBAN BATIK… ADELIA HARUM R. 

 
 

1. Sebagai bahan refrensi bagi mahasiswa lain khususnya mahasiswa DIII 

Kepariwisataan/Bina Wisata Universitas Airlangga dan menambah 

wawasan tentang peran Paguyuban Batik Sidoarjo. 

2. Sebagai bahan refrensi bagi mahasiswa DIII Kepariwisataan/Bina 

Wisata Universitas Airlngga dan menambah wawasan tentang 

destinasi wisata budaya. 

3. Pembaca 

1 Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi kepada 

pembaca tentang Paguyuban Batik Sidoarjo dan Kampoeng Batik Jetis 

Sidoarjo. 

1.4 Kerangka Pemikiran 

 Dari pengertian latar belakang permasalahan, penjelasan permasalahan, 

serta berbagai manfaat yang telah dijabarkan diatas maka penulis membuat 

kerangka pemikiran dengan tujuan untuk mempermudah pembaca agar dapat 

lebih mudah memahami serta dapat mengetahui lebih lanjut maksud dan tujuan 

dilakukannya penelitian ini. Berikut kerangka pemikiran : 
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1.4.1 Kampoeng Batik Jetis Sebagai Destinasi Wisata Budaya 

Wisata adalah salah satu kegiatan yang dibutuhkan setiap manusia. Dalam 

Undang-undang No. 10 tahun 2009, wisata adalah kegiatan perjalanan yang 

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat 

tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan 

daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara. Goeldner (2003) 

melihat pariwisata dari empat perspektif yang berbeda yaitu dari wisatawan, 

pebisnis yang menyediakan pelayanan bagi wisatawan, pemerintah setempat dan 

masyarakat setempat. Dengan melihat keempat persperktif tersebut, Goeldner 

Kampoeng Batik Jetis 

sebagai Destinasi Wisata 

budaya di Sidoarjo 

Upaya Paguyuban 

Batik Sidoarjo 

Konsep Wisata Budaya 

Bekerja sama 

dengan 

Pemerintah 

Something 

to see 

Something 

to do 
Something to 

buy 

Promosi 

Eksistensi 

Kampoeng Batik 

Jetis Terjaga 
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(2003) mendefinisikan pariwisata sebagai proses, kegiatan dan hasil yang didapat 

dari hubungan dan interaksi antara wisatawan, tourism-suppliers, pemerintah 

setempat, masyarakat setempat dan lingkungan sekitar yang dilibatkan 

ketertarikan dan tuan rumah dari pengunjung, “Tourism may be defined as 

processes, activities, and outcomes rising from the relationships and the 

interactions among tourist, tourism-suppliers, host governments, host 

communities, and surrounding enironments that are involved in the attracting and 

hosting of visitor” (Goeldner, 2003).  

Salah satu jenis wisata yang sedang berkembang di Indonesia adalah 

Wisata Budaya. Pariwisata Budaya adalah salah satu jenis pariwisata yang 

menjadikan budaya sebagai daya tarik utama. International Council on 

Monuments and Sites (ICOMOS) (2012) menyatakan bahwa pariwisata budaya 

meliputi semua pengalaman yang didapat oleh pengunjung dari sebuah tempat 

yang berbeda dari lingkungan tempat tinggalnya. Dalam pariwisata budaya 

pengunjung diajak untuk mengenali budaya dan komunitas lokal, pemandangan, 

nilai dan gaya hidup lokal, museum dan tempat bersejarah, seni pertunjukan, 

tradisi dan kuliner dari populasi lokal atau komunitas asli. Timothy dan Nyaupane 

(2009) menyebutkan bahwa pariwisata budaya yang disebut sebagai “Heritage 

Tourism” biasanya bergantung kepada elemen hidup atau terbangun dari budaya 

dan mengarah kepada penggunaan masa lalu yang tangible dan intangible sebagai 

riset pariwisata. Hal tersebut meliputi budaya yang ada sekarang, yang diturunkan 

dari masa lalu, pusaka non-material seperti musik, tari, bahasa, agama, kuliner 

tradisi artistik dan festival dan pusaka material seperti lingkungan budaya 
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terbangun termasuk monumen, katredal, museum, bangunan bersejarah, kastil, 

reruntuhan arkeologi dan relik. McKerche (2002) menjelaskan bahwa pariwisata 

budaya terdiri dari 4 elemen yaitu pariwisata, penggunaan asset pusaka budaya, 

konsumsi produk dan pengalaman serta wisatawan budaya. Elemen-elemen 

tersebut akan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pariwisata 

Pariwisata budaya merupakan salah satu bentuk dari pariwisata itu sendiri 

bukan salah satu cara pengelolaan pusaka budaya. Sebagai salah satu bentuk 

pariwsata, maka kegiatan pariwisata budaya akan menarik pengunjung dari 

luar wilayah setempat yang melakukan perjalanan untuk mencari kesenangan 

dalam waktu yang sempit, dan yang hanya tahu sendikit tentang asset yang 

dikunjungi. 

3. Penggunaan Aset Pusaka Budaya 

ICOMOS (2012) mendefinisikan heritage sebagai konsep luas yang 

melingkupi tangible assets, seperti lingkungan alam dan lingkungan budaya 

meliputi pemandangan, tempat bersejarah, situs dan lingkungan terbangun 

dan intangible assets, seperti paktek budaya, pengetahuan dan pengalaman 

hidup. Aset-aset ini diidentifikasi dan dikonservasi lebih melihat nilai 

intrinsic dan signifikan untuk komunitas dibandingkan nilai ekstrinsik seperti 

atraksi wisata. Kampoeng Batik Jetis memiliki asset berupa batik tulis khas 

Sidoarjo yang telah lama dan terkenal. 

4. Konsumsi Pengalaman Wisata dan Produk 
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Wisatawan budaya ingin mengkonsumsi pengalaman budaya yang bervariasi. 

Untuk memfasilitasi konsumsi ini, pusaka budaya (cultural heritage) harus 

diubah menjadi produk wisata budaya. Proses pengubahan tersebut tidak baik 

di mata beberapa pihak namun hal tersebut merupakan salah satu cara dalam 

pengembangan yang baik dan pengelolaan yang berkenlanjutan bagi produk 

pariwisata budaya. 

5. Wisatawan 

Pariwisata budaya mempertimbangkan wisatawannya, banyak definisi yang 

mengatakan bahwa semua wisatawan budaya termotivasi atau memutuskan 

untuk berwisata untuk pembelajaran yang dalam, penuh pengalaman atau 

alasan eksplorasi diri. Tapi tidak jarang wisatawan yang hanya melakukan 

kunjungan ke suatu pusaka budaya untuk mengetahui saja atau bahkan hanya 

bagian dari sebuah perjalanan.  

1.4.2 Konsep Wisata Budaya 

Menurut Bahri (2008:30), menguraikan Pengertian Konsep adalah satuan 

arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Orang yang 

memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang 

dihadapi, sehingga objek-objek ditempatkan dalam golongan tertentu. Objek-

objek dihadirkan dalam kesadaran orang dalam bentuk representasi mental tak 

berperaga. Konsep sendiri pun dapat dilambangkan dalam bentuk suatu kata. 

Dalam penilitian kali ini Kampoeng Batik Jetis sebagai wisata budaya memiliki 

konsep something to see, something to do, dan something to buy. Definisi 
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something to see, something to buy, dan something to do, Menurut Yoeti (1996) 

yaitu: 

1. Adanya sesuatu yang dapat dilihat (something to see), maksudnya adanya 

sesuatu yang menarik untuk dilihat, dalam hal ini obyek wisata yang 

berbeda dengan tempat-tempat lain (mempunyai keunikan tersendiri). 

Disamping itu perlu juga mendapat perhatian terhadap atraksi wisata yang 

dapat dijadikan sebagi entertainment bila orang berkunjung nantinya. 

2. Adanya sesuatu yang dapat dibeli (something to buy), yaitu terdapat 

sesuatu yang menarik yang khas untuk dibeli dalam hal ini dijadikan 

cendramata untuk dibawa pulang ke tempat masing-masing sehingga di 

daerah tersebut harus ada fasilitas untuk dapat berbelanja yang 

menyediakan souvenir maupun kerajinan tangan lainnya dan harus 

didukung pula oleh fasilitas lainnya seperti money changer dan bank.  

3. Adanya sesuatu yang dapat dilakukan (something to do), yaitu suatu 

aktivitas yang dapat dilakukan di tempat itu yang bisa membuat orang 

yang berkunjung merasa betah ditempat tersebut. 

1.4.3 Upaya Paguyuban Batik Sidoarjo 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III tahun 2003 yang 

dimaksud dengan Upaya adalah usaha ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, 

memecahkan persoalan, mencari jalan keluar; daya upaya”. Menurut 

Poerwadarminta (1991 : 574). Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, 

akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan 

terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai 
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dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan”. 

Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam 

menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode 

dan alat penunjang yang lain. Dari beberapa pengertian di atas, maka penulis 

dapat menyimpulkan bahwa pengertian dari upaya adalah suatu kegiatan atau 

usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu 

masalah. 

1.4.4 Promosi Batik 

Menurut Tjiptono (2008:219), Promosi merupakan suatu kegiatan yang 

bertujuan mengkomunikasikan produk kepada konsumennya, sehingga konsumen 

tersebut ikut merasakan kegunaan produk yang dihasilkan serta kualitas dari 

produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, betapapun tingginya 

kualitas produk yang dihasilkan bila tanpa program promosi yang optimal atau 

proses menginformasikan yang baik kepada konsumen maka aktifitas pemasaran 

perusahaan tidak akan pernah efektif dan efisien. Promosi merupakan salah satu 

variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh 

perusahaan dalam memasarkan produk jasa. Kegiatan promosi bukan saja 

berfungsi sebagai alat komunikasi antara persahaan dengan konsumen, melainkan 

juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau 

penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Hal ini dilakukan 

dengan menggunakan alat-alat promosi.  

1.4.4.1 Tujuan Promosi 

Tujuan dari kegiatan promosi menurut Tjiptono (2008:221): 
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1. Menginformasikan  

Menginformasikan dapat berupa : 

1 Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk. 

2 Memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk. 

3 Menyampaikan perubahan harga kepada pasar. 

4 Menjelaskan cara kerja suatu produk. 

5 Menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan. 

6 Meluruskan kesan yang keliru. 

2. Membujuk 

Membujuk dapat berupa : 

1 Membentuk pilihan merk. 

2 Mengalihkan piliha ke merk tertentu. 

3 Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk. 

4 Mendorong pembeli utntuk belanja saat itu juga. 

5 Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga. 

3. Mengingatkan  

Mengingatkan dapat berupa : 
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1 Mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan 

dibutuhkan dalam waktu dekat. 

2 Mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk 

perusahaan. 

3 Mengingatkan pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye 

iklan. 

4 Menjaga agar ingatan pembeli tetap pada produk perusahaan. 

1.4.4.2 Bentuk-bentuk Promosi 

1. Advertising 

Advertising merupakan suatu cara yang tepat untuk 

memberitakan hasil produk kepada konsumen yang sama sekali 

belum mereka kenal. Keuntungan penggunaan advertising ini 

terutama karena dapat menjangkau banyak orang melalui mass 

media seperti: surat kabar, majalah, tv, radio, dan bioskop. 

Tugas utamanya adalah untuk melancarkan pekerjaan channel 

yang ditunjuk (anggota Paguyuban Batik Sidoarjo) dan dapat 

memudahkan kegiatan personal selling pada masing-masing 

perantara. (Yoeti, 1996: 88). Media advertising terdiri dari surat 

kabar, majalah, TV, papan reklame. 

 

Pemilihan media advertising tergantung pada: 

 

a. Daerah yang akan dituju; dari semua media advertising 

yang ada manakah yang lebih menjangkau pada 
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sasaran 

b. Konsumen yang diharapkan; segmentasi mana yang 

akan menjadi sasaran menentuksn media advertising 

yang akan digunakan 

c. Appeal (daya tarik) yang digunakan oleh media-media 

tersebut; mana media advertising yang ada sekiranya 

dapat menarik konsumen 

d. Fasilitas yang diberikan oleh media-media tersebut 

dalam hal biaya; dari media advertising yang tersedia 

disesuaikan dengan budbeting perusahaan 

2. Sales Support 

Sales support dapat diartikan sebagai bantuan pada penjual 

dengan memberikan semua bentuk promotion-material yang 

direncanakan untuk diberikan pada umum atau travel trade yang 

khusus ditunjuk sebagai perantara. Promotion material dibuat secara 

lengkap dan mendetail semua informasi tentang transport, 

akomodasi, bar dan restoran, hiburan, atraksi dan souvenir shop. Jadi 

sales support tidak lain ialah kegiatan yang mengadakan kontak-

kontak pibadi secara langsung atau tidak langsung dengan customers 

atau trade intermediateries dengan tujuan: 

1. Memberitahu mereka produk atau service yang tersedia 

atau disediakan, kualitas produk harga produk atau service 

time-schedule dari macam- macam transport yang 

menghubungkan tourist destinations. 
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2. Membantu mereka dalam penjualan produk yang tersedia 

agar sampai ke pemakaian akhir (ultimate customers). 

3. Memberikan motivasi pada mereka untuk melakukan 

kegiatan penjualan dari produk atau service yang 

dipromosikan. 

Macam “sales support” yang terpenting misalnya brosur-

brosur, leaflets, wall-poster, dan dapat pula dengan jalan 

memberikan “point of sale advertising” seperti yang diterapkan 

terdahulu. Semua promotion materials ini dikirimkan secara 

periodik kepada intermediateries (perantara) seperti hotel atau 

agent tour. Diantara sales support yang banyak digunakan ialah: 

 

a. Brosur merupakan selebaran cetakan dengan menggunakan 

kertas  yang relatif bai, lay-out yang disusun menarik, 

dengan segala potensi yang hendak dipromosikan. 

b. Direct-mail materials atau surat penawaran yang 

dikirimkan pada potential tourist dengan brosur, prospectus 

folder dan leaflet, dan lain- lain. 

c. Folder merupakan suatu materials yang dapat dilipat-lipat, 

ada dua maupun empat lipatan yang berguna untuk 

mencantumkan informasi di setiap bagiannya. 

d. Leaflets merupakan selebaran cetakan dimana dicantumkan 

macam- macam informasi serba ringkas tentang objek yang 

dipromosikan. 
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e. Booklets yang hampir menyerupai guide book. Isinya lebih 

lengkap dari bentuk sales support lainnya. Pembuatannya 

tidak secara individu, tetapi biasanya ditanggung bersama 

oleh beberapa sponsor yang ikut mempromosikan produk 

dan service perusahaannya. 

f. Guide book lebih luas sifatnya dibandingkan dengan 

macam promotion material lainnya. Di samping memberi 

informasi tentang unit-unit usaha kepariwisataan juga 

menceritakan secara singkat tentang suatu tourist 

destination, ungkapan-ungkapan bahasa setempat untuk 

memudahkan komunikasi. 

g. Display materials seperti yang banyak kita lihat pada 

Airlaner office dan Travel Agent sebagai pajangan yang 

digantung atau diletakkan di meja. (Yoeti, 1996:190-193) 

3. Public Relations 

Dalam pengertian sehari-hari “public relation” dikenal 

dengan arti hubungan masyarakat, yaitu suatu bagian atau seksi 

dalam suatu perusahaan atau organisasi yang tujuannya sebagai juru 

bicara bagi perusahaan dengan pihak lain yang memerlukan 

keterangan tentang segala sesuatu mengenai perusahaan, tentunya 

apa yang hendak diberitahukan tersebut haruslah atas sepengetahuan 

Dewan Direksi atau pimpinan yang ditunjuk, sepanjang relase yang 

diberikan dapat mengharumkan nama baik perusahaan. (Yoeti, 1996: 
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194) 

4. Media Sosial 

Menurut Chris Brogan (2010:11) mendefinisikan social media 

sebagai berikut: 

“Social media is a new of communication and collaboration tools that 

enable many types of interactions that were previously not available 

to the common person” 

 

Atau yang dimaksud yakni sosial media merupakan satu set baru 

komunikasi dan alat kolaborasi yang memungkinkan banyak jenis 

interaksi yang sebelumnya tidak tersedia untuk orang biasa.  

5. Media Cetak 

 

Menurut Eric Barnow media cetak disebut juga “printed page” 

adalah meliputi segala barang yang dicetak, yang ditunjukkan untuk 

umum atau untuk suatu pihak tertentu. Definisi media cetak menurut 

Rhenald Khazali adalah suatu media yang statis dan mengutamakan 

pesan-pesan visual, meida ini terdiri dari lembaran dengan sejumlah 

kata, gambar, atau foto, dalam tata warna dan halaman putih. Media 

cetak adalah media yang menggunakan bahan dasar kertas atau kain 

untuk menyampaikan pesan-pesannya. Media cetak memiliki 

karakteristik yang tidak bisa di tandingi oleh media elektronik seperti 

televisi dan internet. Beberapa diantaranya adalah: 

 

1. Membaca merangsang orang untuk berinteraksi dengan 

aktif berpikir dan mencerna secara reflektif dan kreatif, 

sehingga lebih berpeluang membuka dialog dengan 
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pembaca atau masyarakat di samping memungkinkan 

untuk mengulas permasalahan secara lebih mendalam 

dan lebih spesifik. 

2. Media cetak, baik koran atau majalah relative lebih 

jelas siapa masyarakat konsumennya. 

3. Kritik sosial yang disampaikan melalui media cetak 

akan lebih berbobot atau lebih efektif karena diulas 

secara lebih mendalam dan bisa menampung sebanyak 

mungkin opini pengamat serta aspirasi masyarakat pada 

umumnya. 

4. Media cetak lebih bersifat fleksibel, mudah dibawa 

kemana-mana, bisa disimpan (dikliping), bisa dibaca 

kapan saja, dan tidak terikat. 

5. Media cetak dapat disampaikan secara lebih informatif, 

lengkap dan spesifik untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen. 

6.. Mulut ke Mulut 

Menurut Gugup Kismono (2001:376), dalam hal ini peranan 

perorangan sangat penting dalam mempromosika suatu produk atau 

jasa. Pelanggan sangat dekat dengan penyampaian jasa atau produk 

dengan kata lain pelanggan tersebut akan berbicara pada pelanggan 

lain yang berpotensial tentang pengalamannya mengenai jasa atau 

produk tersebut. Sehingga promosi dari mulut ke mulut sangat besar 
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pengaruhnya terhadap pemasaran jasa atau produk. 

1.4.3 Peran Pemerintah 

 Peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis 

kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya 

sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan 

antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu 

pengetahuan.  

 Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung 

pada yang lain dan sebaliknya. Dalam upaya Paguyuban Batik Sidoarjo 

menjaga eksistensi Kampoeng Batik Jetis, Paguyuban bekerja sama dengan 

pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dalam bukunya yang berjudul “Hubungan 

antara instansi pemerintah”, gagasan Pemerintah menjelaskan bahwa “Istilah 

ini berasal dari Pemerintah kata perintah, yang berarti kata-kata yang 

bermaksud disuruh melakukan sesuatu, sesuatu harus dilakukan. Pemerintah 

adalah orang, badan atau aparat dihapus atau memberi perintah “. 

(Pranadjaja, 2003: 24). 

1.5 Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk menemukan, 

mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah yang diteliti. Dalam 

penelitian ini menggunakan jenis penilitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data-

data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar, dan buku angka.  
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Data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, 

video tape, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya 

(Moleong, 2005:4). Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif 

disebabkan oleh beberapa pertimbangan yaitu : 

1. Penelitian ini membutuhkan pendekatan langsung kepada 

narasumber atau objek yang diteliti. 

2. Metode ini menyajikan data-data berupa kata-kata yang 

didapat dari hasil wawancara. 

3. Metode kualitatif dianggap lebih mudah apabila berharap 

dengan kenyataan ganda, menyajikan secara langsung 

hakekat hubungan antara penelitian dan responden, dan 

metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri 

dengan banyak penajaman pengaruh terhadap pola-pola 

nilai yang dihadapi (Moleong, 2008:9). 

1.5.1 Batasan Konsep 

Batasan konsep diperlukan dalam suatu penelitian karena menghindari 

adanya kesalahan dalam penafsiran atau penyimpangan dari penelitian. Batasan 

konsep dari penelitian ini adalah : Paguyuban Batik Sidoarjo, batik tulis sidoarjo, 

pengrajin batik tulis sehingga penulis memandang perlu memberikan penjelasan 

dan pembatasan mengenai penelitian yang dibahas agar memberikan kemudahan 

dalam memahami judul ini. 

a. Paguyuban Batik Sidoarjo 
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Paguyuban merupakan perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, 

didirkan orang-orang yang sepaham untuk membina persatuan diantara 

para anggotanya. Paguyuban Batik Sidoarjo merupakan salah satu 

paguyuban yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo. 

b. Batik  Jetis Sidoarjo 

Batik adalah kain yang dilukis dengan menggunakan canting dan 

cairan lilin malam sehingga membentuk lukisan-lukisan bernilai seni 

tinggi diatas kain mori. Kini motif Asli batik jetis seperti motif beras utah, 

sekardangan, dan kembang tebu yang masih menggunakan warna gelap 

mulai tergeser. Namun tidak hilang begitu saja, hanya jika ada konsumen 

yang memesan motif tersebut maka pengrajin baru akan membuatnya. 

Sebagian pengrajin saja yang masih melestarikan motif-motif asli batik 

Jetis Sidoarjo. 

c. Pengrajin Batik 

Pengrajin adalah orang pekerjaannya membuat barang-barang 

kerajinan atau orang yang mempunyai keterampilan berkatinan dengan 

kerajinan tertentu. Kampoeng Batik Jetis memiliki pengrajin-pengrajin 

yang membuat batik. 

1.5.2 Teknik Penentuan Lokasi 

Penentuan lokasi penelitian harus benar-benar dipertimbangkan karena 

berpengaruh dalam kelancaran proses penelitian. Cara terbaik yang perlu 

ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian ialah dengan mempertimbangkan 

teori substantive dan dengan mempelajari secara mendalam focus serta rumusan 
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masalah penelitian (Moleong, 2007:128). Penentuan lokasi penelitian yang tepat 

membantu tercapainya tujuan penelitian itu sendiri. 

Penelitian terkait peran Paguyuban Batik Sidoarjo di Kampoeng Batik 

Jetis Sidoarjo ini mengambil lokasi di Kampoeng Batik Jetis Sidoarjo. Hal ini 

didasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu :  

a. Kampoeng Batik Jetis Sidoarjo merupakan salah satu 

Kampung Batik yang terkenal karena batik tulisnya. 

b. Kampoeng Batik Jetis Sidoarjo memiliki lokasi yang 

strategis dan dekat rumah peneliti. 

c. Kampoeng Batik Jetis Sidoarjo mempunyai 

Paguyuban yang anggotanya terdiri dari pengrajin-

pengrajin batik tulis di kampung tersebut. 

1.5.3 Teknik Penentuan Informan 

Untuk mendapatkan informasi sesuai dengan obyek penelitian, peneliti 

membutuhkan informan sebagai mitra untuk mendapatkan data-data yang sesuai. 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang 

situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2014:132). Dalam menentukan 

informan diharuskan memenuhi beberapa syarat yaitu : ia harus jujur, taat pada 

janji, patuh pada peraturan, suka berbicara, tidak termasuk salah satu anggota 

kelompok atau organisasi yang bertikai dalam latar penelitian, dan mempunyai 

pandangan tertentu pada peristiwa yang terjadi (Moleong, 2008:132). Usaha untuk 

menemukan informan dapat dilakukan dengan cara : 
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1. Melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti (Moleong, 

2008:132-133). Usaha untuk menentukan informan dilakukan melalui 

keterangan-keterangan orang-orang yang terlibat atau berkepentingan 

dalam suatu judul penelitian. 

Informan yang menjadi narasumber peneliti adalah : 

1. Ketua dan anggota Paguyuban Batik Sidoarjo untuk mengetahui 

bagaimana peran mereka untuk menjaga eksistensi Kampoeng Batik 

Sidoarjo. 

2. Pengrajin batik di Kampoeng Batik Jetis untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh dibentuknya Paguyuban Batik Sidoarjo. 

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kali ini, data yang digunakan adalah data primer dan 

sekunder yang diperoleh melalui berbagai cara dari informan yang telah 

dipertimbangkan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Data dari suatu penelitian 

dapat diperoleh melalui berbagai cara, antara lain : 

1) Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud 

mengadakan wawancara seperti yang ditegaskan oleh Lincoln dan Guba 
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dalam (Moleong, 2008:186). Dalam penelitian ini pewawancara akan 

memberikan pertanyaan kegiatan dan peran Paguyuban Batik Sidoarjo. 

1.5.5 Teknik Analisis Data 

 Tahap selanjutnya yang harus dilakukan setelah pengumpulan data yaitu 

analisis data. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

bisa dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain (Moleong, 2008:248). Dalam penelitian kali ini menggunakan 

metode desskriptif  dengan pendekatan kualitatif. Peneliti mengumpulkan data 

melalui hasil dari wawancara, catatan lapangan, observasi, foto, dan lain 

sebagainya. 

 Teknik analisis data mempunyai prinsip yaitu untuk mengolah data dan 

menganalisis data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, 

terstruktur, dan mempunyai makna. Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2014 

:246-253) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu : 

a) Data Reduction  

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk 

itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke 

lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. 
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Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. 

Mereduksi data berarti merangkum, meneliti hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

b) Data Display 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan 

sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks, untuk memperjelas hasil 

penelitian maka dapat dibantu dengan mencamtumkan table atau gambar. 

c) Conclusion Drawing/Verivication 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mngkin juga tidak, 

karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan 

masalah dalam penelitian kualitatuf bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah penelitian berada di lapangan. 


