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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan wilayah kota yang dinamis membawa berbagai macam

dampak bagi pola kehidupan masyarakat kota itu sendiri. Perkembangan pusat

kota yang merupakan sentra dari kegiatan ekonomi menjadi daya tarik bagi

masyarakat yang dapat membawa pengaruh bagi tingginya arus tenaga kerja baik

dari dalam kota itu sendiri maupun dari luar wilayah kota, sehingga menyebabkan

pula tingginya arus urbanisasi. Urbanisasi telah menyebabkan ledakan jumlah

penduduk kota yang sangat pesat, yang salah satu implikasinya adalah terjadinya

penggumpalan tenaga kerja di kota-kota besar di Indonesia. Dampak lain dari

tingginya arus urbanisasi kota adalah dalam hal permukiman kota. Namun

ketidaknampuan untuk memiliki hunian yang layak memiliki dampak pada

bermunculannya permukiman kumuh di tengah perkotaan. Seperti yang terjadi di

Kota Malang, ada 29 Kelurahan yang kawasannya masuk sebaga kawasan kumuh.

Penyelesaian masalah mengenai permukiman kumuh bukan hanya menjadi

tanggungjawab pemerintah, namun juga menjadi tanggungjawab semua elemen

masyarakat.

Kampung Wisata Jodipan, merupakan suatu hal yang cukup menjadi buah

bibir ditengah masyarakat dengan kemunculannya. Pada awalnya KWJ ini muncul

karena hasil inovasi dari sekelompok mahasiswa Universitas Muhammadiyah

Malang jurusan Ilmu Komunikasi yang melakukan praktikum mata kuliah Event

Public Relations. Ide kreatif ini pada yang akan dijalankan adalah melakukan

kerja bakti bersih-bersih pengecatan dan pembuatan gambar mural. Namun karena
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keterbatasan jumlah mahasiswa yang hanya 8 orang serta dana yang tidak dapat

menutup semua kebutuhan maka mereka menggandeng PT Indana dalam untuk

merealisasikan ide tersebut.

Ide yang digagas oleh GuysPro ini disambut baik oleh PT Indana yang siap

menyediakan untuk proses pengecatan yang dilakukan di Kampung Jodipan ini

sekaligus sebagai salah satu implementasi dari program Coorporate Social

Responsibility (CSR)nya. Dengan kesepakatan kedua belah pihak program ini

dinamai sebagai “Decofresh Warnai Jodipan”.

Proses pengecatan pada Kampung Jodipan ini dimulai ada akhir bulan Mei

2016 yang lalu. Pada proses pengecatan ini melibatkan beberapa komponen

masyarakat diantaranya warga Jodipan, beberapa anggota TNI, tokoh masyarakat,

pihak decofresh, mahasiswa Ilmu Komunikasi UMM, seniman dan komunitas

mural. Gotong royong yang ditunjukan warga pada saat melakukan proses

pengecatan ini merupakan suatu bentuk antusiasme warga atas program tersebut.

Tak dipungkiri juga adanya ide kreatif ini terinspirasi dari beberapa negara diluar

negeri, seperti Rio De Janeiro yang sebelumnya juga merupakan salah satu

kawasan kumuh namun disulap menjadi tempat wisata yang mengedepankan

penataan kota yang unik dengan warna-warni yang mencolok sebagai daya

tariknya.

Sasaran pada pengecatan pada Kampung Jodipan ini adalah rumah warga

pada RW 2, RT 6, 7 dan 9 sejumlah 90 rumah, namun saat ini sudah lebih dari

200 rumah warga yang dihiasi dengan cat warna-warni. Saat ini Kampung Jodipan

telah menjadi ikon dari kota Malang yang menjelma menjadi buah bibir

dikalangan masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri. Adanya program



3

yang digagas oleh GuysPro dan PT Indana ini telah berhasil merubah image yang

melekat pada Kampung Jodipan sebagai salah satu kampung kumuh di kota

Malang menjadi sebuah destinasi wisata yang menawarkan sebuah pertunjukan

wisata yang baru dikalangan masyarakat. Meski awalnya kampung ini terancam

akan digusur, tetapi sekarang Wali Kota Malang justru menetapkan permukiman

warga Jodipan dan Ksatrian di bantaran sungai Brantas sebagai obyek wisata.1

Berubahnya kampung Jodipan menjadi salah satu tujuan wisata ini merupakan

suatu hal yang bukan menjadi tujuan utama atas pelaksanaan program pengecatan

ini. Tujuan dari program CSR yang bersifat inisiasi bagi PT Indana yang dapat

memberikan perubahan bagi warga dan lingkungan kampung Jodipan seperti

perubahan perilaku yang lebih mencintai dan menjaga lingkungan.

Perubahan fisik kampung Jodipan dengan warna yang mencolok juga

dibarengi dengan perubahan pada pola perilaku dari warganya. Kebiasaan yang

dulunya sering membuang sampah sembarang pada sungai Brantas sudah hilang.

Masyarakat lebih peduli dengan kebersihan serta kerapihan dari kampung warna-

warni ini. Perubahan tersebut merupakan implikasi dari adanya kampung warna-

warni sebagai destinasi wisata baru. Banyaknya pengunjung yang silih berganti

berdatangan membuat warga menjadi malu sehingga termotivasi untuk tidak

melakukan kebiasaan buruk seperti sebelum adanya kampung warna-warni ini.

Perubahan pada kampung Jodipan ini akibat yang timbul dari pengimplemtasian

dari program CSR PT Indana yang bekerjasama dengan GuysPro. Program ini

bukan hanya sebagai sebuah pengguguran kewajiban dari PT Indana namun lebih

1 Widianto, Eko. 2016. "Kampung warna-warni" Malang, dulu 'kumuh' sekarang jadi tempat
wisata”. www.bbc.com . diakses pada 10 Maret 2017
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luas lagi memberikan perubahan pada pola perilaku masyarakat terhadap

lingkungan.

Kehadiran kampung wisata Jodipan (KWJ) merupakan ide yang muncul

sebagai implikasi bahwa mahasiswa Ilmu Komunikasi UMM ini untuk memenuhi

tugas matakuliah Event Public Relations. Selanjutnya adalah CSR dari PT Indana,

merupakan pihak yang bersedia untuk menggelontorkan dana dalam pengecatan

kampung Jodipan selain itu, hal tersebut merupakan salah satu kewajiban dari PT

Indana untuk mengimplementasikan program CSR yang mendatangkan manfaat

bagi masyarakat. Namun dalam pembangunan Kampung Wisata Jodipan tidak

hanya ada karena campur tangan dari kedua belah pihak tersebut. Keterlibatan

masyarakat dalam hal ini sangat jelas terlihat mulai dari respon yang diberikan

atas ide pengecatan, proses pengecatan sampai pada proses pengelolaan.

Partisipasi masyarakat pada parwisiwata memang sangat penting

diperlukan. Mengacu pada postmodernisme dalam bidang pariwisata, isu

efektivitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengembangan pariwisata

serta sejumlah keuntungan yang dapat diperoleh dalam pengembangan pariwisata

yang melibatkan partisipasi masyarakat dan keterlibatan serta pemberdayaan

masyarakat (empowerment) perlu dilakukan pada destinasi wisata. Hal ini perlu

dilakukan karena partisipasi dan pemberdayaan masyarakat pada destinasi

pariwisata akan dapat memacu inovasi serta daya kreativitas untuk menghasilkan

produk wisata, mengambil peran sesuai dengan keahlian masing-masing, serta

pelestarian budaya.2

2 Ibid. Halaman 91
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Sinergi tindakan yang dilakukan oleh beberapa pihak diatas merupakan

suatu tindakan yang dilakukan dengan alasan-alasan tertentu. Karena seorang

aktor atau pelaku tidak akan melakukan tindakan tanpa adanya tujuan yang jelas.

Mereka jelas mempunyai tujuan serta alat atau sarana yang ditentukan untuk

menyelesaikan misinya.seperti halnya pada proses pengecatan di Kampung

Jodipan ini. GuysPro memiliki gagasan untuk menyadarkan masyarakat agar lebih

peduli dengan lingkungan sekitar dimana mereka tinggal. Namun mereka

memiliki keterbatasan sehingga mereka mengandeng PT Indana untuk dapat

merealisasikan ide tersebut. Pun juga gagasan ide ini tidak akan terealisasi jika

nilai gotong royong, nilai keindahan serta nilai kebersihan tidak berkembang

ditengah warga RW 02 sebagai sasaran program tersebut. Dampak yang lebih

besar ternyata muncul setelah Kampung Jodipan mengalami proses pengecatan,

yang sebelumnya hanya untuk mempertajam kepedulian warga terhadap

lingkungan berbuah pada ketertarikan masyarakat untuk datang berwisata di

Kampung Jodipan. Kondisi inilah yang menjadi stimulus baru bagi warga untuk

memunculkan ide-ide lainnya supaya Kampung Wisata Jodipan tetap bertahan.

Dengan melihat fenomena diatas menarik peneliti untuk melakukan

penelitian dengan judul “Tindakan Voluntaristik Warga Slum Area Dalam

Mewujudkan Kampung Wisata (Studi Pada Kampung Wisata Jodipan Kota

Malang)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai

berikut bagaimana skema tindakan voluntaristik warga slum area dalam

mewujudkan kampung wisata?
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1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini

adalah untuk mengetahui skema tindakan voluntaristik warga slum area dalam

mewujudkan kampung wisata

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara luas kepada

masyarakat khususnya dunia akademik. Adapun manfaat yang dapat diperoleh

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

a. Dapat dimanfaatkan bagi peneliti lainnya sebagai bahan referensi

penelitian mengenai pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat.

b. Dapat menambah kajian sebagai literatur ilmiah yang berkenaan

dengan mata kuliah sosiologi pariwisata dan sosiologi perkotaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap

pemerintah daerah dan perusahaan khususnya comdev dan komite

pengembangan masyarakat yang secara struktur dalam pelaksanaan

CSR dalam memberdayakan masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Untuk menambah wawasan, pengalaman, pengetahuan dan

berkesempatan mengembangkan kemampuan untuk memahami realitas

sosial yang ada ditengah masyarakat, serta mengaplikasikan secara
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langsung hasil dari proses pembelajaran selama ini dalam sebuah

penelitian.

1.5 Definisi Konsep

1.5.1 Tindakan Voluntaristik

Perilaku dapat diartikan sebagai suatu mekanisme pengamatan yang muncul

dari suatu persepsi sehingga ada respon untuk mewujudkannya dalam sebuah

tindakan. Sedangkan voluntaristik merujuk pada suatu pemahaman kemampuan

pada diri seseorang yaitu konsep voluntarisme yang dikembangkan oleh Talcot

Parson. Voluntarisme menurut Parson adalah kemampuan individu melakukan

tindakan dalam arti menetapkan cara atau alat dari sejumlah altematif dalam

rangka mencapai tujuannya. Konsep volutarsime adalah pelaku aktif dan kreatif

serta mempunyai kemampuan menilai dan memilih altematif tindakan. Walaupun

aktor tidak mempunyai kebebasan total, namun ia mempunyai kebebasan dalam

memiiih berbagai aitematif tindakan. Berbagai tujuan yang hendak dicapai,

kondisi dan norma serta situasi penting lainnya kesemuanya membatasi kebebasan

aktor.

Sehingga dapat diartikan bahwa perilaku voluntaristik ialah merupakan

suatu perbuatan yang dilakukan oleh aktor untuk mencapai tujuannya dengan

berbagai pilihan cara yang dibatasi oleh nilai, norma serta ide yang berkembang

pada suatu masyarakat tersebut.

1.5.2 Pemukiman Kumuh (Slum Area)

Pemukiman sering disebut perumahan dan/ atau sebaliknya. Permukiman

berasal dari kata housing dalam bahasa Inggris yang artinya adalah perumahan

dan kata human settlement yang artinya permukiman. Perumahan memberikan

kesan tentang rumah atau kumpulan rumah beserta prasarana dan sarana
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lingkungan. Perumahan menitikberatkan pada fisik atau benda matai, yaitu house

dan land settlement. Permukiman memberikan kesan tentang kumpulan

pemukiman beserta sikap dan perilakunya.3

Hampir semua di negara berkembang menunjukkan adanya permukiman

kumuh di bagian-bagian kotanya. Sebagian besar permukiman kumuh merupakan

tempat tinggal penduduk miskin di pusat kota dan permukiman padat tidak teratur

di pinggiran kota. Sebagian dari permukiman kumuh ini merupakan permukiman

ilegal di tanah yang bukan miliknya, tanpa seizin pemegang hak tanah sehingga

disebut sebagai permukiman liar (wild occupation atau squatter settlement).4

Khomaruddin (1997:82) menjelaskan bahwa lingkungan permukiman

kumuh dapat didefinisikan sebagai lingkungan yang berpenghuni padat, kondisi

sosial ekonomi masyarakat rendah, jumlah rumahnya sangat padat dan

ukurannyadi bawah standar, sarana prasarana tidak ada atau tidak memenuhi

syarat teknis dan kesehatan, hunian dibangun di atas tanah milik negara atau

orang lain dan diatur perundang-undangan yang berlaku. Adapun gambaran

lingkungan kumuh adalah sebagai berikut :

a. Lingkungan permukiman yang kondisi tempat tinggal atau tempat

huniannya berdesakan.

b. Luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni.

c. Rumah hanya tempat berlindung dari panas dan hujan.

d. Bersifat sementara dan dibangun diatas tanah bukan miliki penghuni.

e. Lingkungan dan tata permukimannya tidak teratur tanpa perencanaan.

3 Jamaluddin, Adon Nasrullah. 2015. Sosiologi Perkotaan Memahami Masyarakat Kota dan
Problematikanya. Bandung: CV Pustaka Setia. Halaman 336-337
4 Jamaluddin, Adon Nasrullah. Ibid halaman 337
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f. Prasarana kurang (MCK, air bersih, saluran buangan, listrik, jalan

lingkungan).

g. Mata pencaharian yang tidak tetap dan usaha non formal.

h. Pendidikan masyarakat rendah.

1.5.3 Kampung Wisata

Kampung atau desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi,

akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan

masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Kampung

atau desa wisata biasanya memiliki kecenderungan kawasan yang memiliki

kekhasan dan daya tarik sebagai tujuan wisata.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan

pada Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa destinasi pariwisata yang diidentikkan

dengan daereah tujuan wisata didefinisikan sebagai kawasan geografis yang

berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat

daya tarik, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat

yang saling melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Jika batasan destinasi

pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tersebut dikaitkan

denngan Rancangan Naskah Akademik Undang-Undang Kepariwisataan (2006),

maka yang dimaksud dengan destinasi wisata adalah suatu tempat atau wilayah

yng tidak selalu identik dengan wilayah administratif, tetapi lebih mengarah pada

konstruk mental, bersifat dinamik, sesuai dengan hubungan antara masyarakat

dengan lingkungan yang membentuk tempat tersebut dan terbentuk karena

karakteristik spasial, temporal, dan sosiokultural, serta memiliki nama dan makna,

sehingga memiliki citra tertentu. Didalamnya tercantum komponen-komponen
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produk pariwisata, antara lain daya tarik, pelayanan, dan sumber daya wisata

lainnya. Unsur penting dalam destinasi adalah masyarakat. Istilah destinasi dapat

dipakai dalam berbagai skala yang meliputi skala lokal, wilayah, nasional, dan

bahkan internasional.5

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kualitatif yaitu penelitian dengan landasan filsafat postpositivisme, digunakan

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai

instrumen kunci, pengambilan sumber data dilakukan secara puposive lebih

menekankan pada makna daripada generalisasi.6 Pendekatan kualitatif diarahkan

pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak

boleh menginflasikan individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis,

tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari keutuhan.

1.6.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Kualitatif dalam bentuk

penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan mencari pencandraan

(deskripsi) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau

kejadian-kejadian.7 Selain itu deskriptif kualitatif juga mengambarkan, meringkas

berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada

di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke

5 Prasiasa, Dewa Putu Oka. 2013. Destinasi Pariwisata Berbasis Masyarakat. Jakarta: Salemba
Humanika. Halaman 20-21
6 Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
Bandung: Penerbit Alfabeta. Halaman 15

7 Sumadi, Suryabrata. 1983. Metodologi Penelitian. Jakarta: Penerbit Rajawali. Halaman 20
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permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang

kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.8

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Wisata Jodipan, yang secara

administratif berada di jalan Juanda dan masuk pada wilayah Kecamatan

Blimbing Kelurahan Jodipan ini dikelilingi oleh beberapa kelurahan lainnya di

Kota Malang. Di sebelah utara, Kelurahan Jodipan berbatasan langsung dengan

Kelurahan Polehan dan Kelurahan Kesatrian, Kecamatan Blimbing. Sedangkan di

sebelah timur, kelurahan ini juga berbatasan langsung dengan Kelurahan

Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang. Di sebelah selatan, Kelurahan

Jodipan berbatasan dengan Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang.

Lalu, di sebelah barat, Kelurahan Jodipan berbatasan dengan Kelurahan

Sukoharjo, Kecamatan Klojen.

1.6.4 Teknik dan Penentuan Subyek

penentuan subjek dilakukan dengan Purposive yaitu dipilih dengan

petimbangan dan tujuan tertentu.9 Maka dari itu peneliti mengambil beberapa

subjek penelitian yakni sebagai berikut :

A. GuysPro sebagai penggas ide untuk melakukan perombakan pada

wajah kampung Jodipan.

B. Pengelola Kampung Wisata Jodipan.

C. Warga Kampung Jodipan yang mengalami perubahan pada

lingkungannya secara langsung dengan adanya kampung warna-warni

Jodipan ini terutama warga RT 06, 07 dan 09 serta RW 02.

8 Bungin, M. Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 68

9 Sugiyono. Opcit. Halaman 20
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1.6.5 Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data atau sumber

informasi yang menjadi perhatian atau kunci informasi untuk memperoleh data

yang diperlukan, maka sumber data yang digunakan untuk menyediakan informasi

terdapat dua sumber yaitu :

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data langsung dari sumber

yang diteliti, yakni orang yang mengetahui secara detail tentang kondisi dari

proses perubahan pada kampung Jodipan. Baik data yang dari hasil wawancara

mendalam, hasil observasi maupun hasil dokumentasi.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari

dokumen-dokumen atau arsip dari tempat penelitian, hal ini bisa seperti struktur

organisasi dan dokumen kegiatan berupa proses yang menjadikan kampung

warna-warni Jodipan seperti saat ini.

1.6.6 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan

mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.10 Wawancara

dalam penelitian ini bentuknya tak terstruktur sehingga memungkinkan untuk

dilakukan wawancara secara mendalam. Tujuannya adalah untuk memperoleh

10 Mulyana, Deddy. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:  PT Remaja Rosdakarya.
Halaman 180
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bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua responden, tetapi susunan kata dan

urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap responden.11

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana dalam melakukan

penelitian ini peneliti mengamati secara langsung objek penelitian untuk

memperoleh gambar kebenaran dari data yang didapat, dalam penelitian ini

peneliti melakukan oservasi langsung pada lokasi guna mengumpulkan data-data

yang diperoleh.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi dapat dilakukan dengan cara menganalisis dokumen

seperti otobiografi, memoar, catatatn harian, surat-surat pribadi, catatan

pengadilan, berita koran, artikel, majalah, brosur, buletin dan foto-foto.12 Selain

itu, demi semakin mempermudah perolehan data, maka peneliti akan mengambl

foto seperti yang telah dijelaskan dengan menyesuaikan situasi serta keadaan juga

untuk merekam wawancara.

1.6.7 Teknik Analisa Data

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles

and Hubermas yang dilakukan pada saat proses pengumpulan data berlangsung

dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.13

11Mulyana. Ibid. halaman 181
12 Sugiyono. Loc cit. Halaman 337
13 Nazir, Mohammad. 2011. Metode Penelitian. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. Halaman 195
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Gambar 1 : Komponen dalam Analisa Data Miles and Huberman
Teknik ini mempermudah peneliti untuk menganalisa karena data yang

diperoleh sangat memungkinkan untuk mengalami perubahan. Guna menunjang

analisa tersebut maka dilakukan metode sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan setiap kali melakukan penelitian dan tidak

hanyha pada saat akhir saja. Kegiatan dalam pengumpulan data dilakukan untuk

memperoleh data yang diperoleh dari subjek penelitian yang ada relevansinya

dengan perumusan masalah dan tujuan masalah.

b. Reduksi Data

Diartikan sebagai proses pemilihan , pemutusan, perhatian pada

penyederhanaan, keabstrakan dan transformasi data awal yang munhcul dari

catatan di lapangan. Peneliti mengedit data dengan cara memilih data untuk

dikode dipakai dan yang diringkas serta dimasukkan dalam kategori yang diteliti.

Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama penelitian dilakukan. Maka

dari itu tidak harus menunggu data itu banyak, reduksi data akan dilakukan oleh

Penyajian Data /
Display Data

Pengumpulan Data

Penarikan
Kesimpulan

Reduksi Data
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peneliti demi antisipasi juga sesuai dengan teknik yang dikemukakan oleh Miles

and Huberman. Dengan begitu, proses penvalidan data menjadi lebih ringan.

c. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi singkat setelah data yang

diperoleh sangat dan jenuh sesuai dengan teknik metode penentuan subjek

sehingga mampu menuju pada penarikan kesimpulan.

d. Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan merupakan bagian penting dari kegiatan

penelitian karena merupakan kesimpulan dari penelitian. Proses penarikan

kesimpulan ini bermaksud untuk menganalisa, mencari makna dari data yang ada

sehingga dapat ditemukan dalam penelitian yang telah dilakukan.

1.6.8 Uji Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah trianggulasi. Trianggulasi ini meliputi trianggulasi sumber, trianggulasi

metode dan trianggulasi data/analisis.

Trianggulasi sumber dilakukan dengan cara cross-check data dengan fakta

dari sumber lainnya dan menggunakan kelompok informan yang berbeda.

Trianggulasi ini dilakukan dengan cara mencari orang-orang yang terlibat dalam

proses pengecatan pada kampung Jodipan hingga diresmikan menjadi kampung

wisata di Kota Malang.

Trianggulasi metode dilakukan dengan cara menggunakan beberapa metode

dalam pengumpulan data. Selain menggunakan metode wawancara mendalam

(indepth-interview) terhadap informan, juga dilakukan observasi untuk

memastikan kondisi yang sebenarnya.
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Trainggulasi data/analisis dilakukan dengan cara meminta umpan balik dari

informan yang berguna untuk alasan etik serta perbaikan laporan, data, dan

kesimpulan yang ditarik dari data tersebut. Untuk trianggulasi data peneliti

mengecek kembali jawaban yang diberikan informan dengan cara menanyakan

kembali maksud dari jawaban informan untuk memastikan kebenaran jawaban.


