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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

  Maumere, Flores NTT selain kaya akan wisata alamnya ternyata juga 

mempunyai tempat wisata rohani yaitu wisata religi Patung Bunda Segala 

Bangsa yang terletak di desa Wuli Wutik Kecamatan Nita Kabupaten Sikka. 

Wisata Rohani Patung Bunda Segala Bangsa merupakan salah satu objek wisata 

rohani yang harus dikunjungi bagi para pengunjung yang sedang melakukan 

perjalanan lintas darat di Flores. 

  Keharmonisan antara alam, budaya, serta adat istiadat tidaklah cukup 

menggambarkan betapa Kota Maumere merupakan tempat yang patut untuk 

disambangi. Bentang alam yang mempesona bukan lagi menjadi rahasia dari 

kota yang terletak di ujung timur wilayah Indonesia ini. Budaya serta adat 

istiadat yang kental juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Masih 

banyak ternyata hal menarik yang belum tersingkap di Maumere. 

  Berjarak 16 km dari Maumere, Patung Bunda Maria Segala Bangsa yang 

memiliki ketinggian 28 meter ini merupakan salah satu karya besar dari 

Kongregasi Carmel. Patung ini didirikan disebuah bukit yaitu bukit Keling Nilo 

dan di bangun pada tahun 2004. Untuk sampai di patung tersebut, pengunjung 

akan melewati jalan lengang dengan hutan bambu di kiri kanan jalan yang masih 

sangat alami.  
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  Lokasi wisata Patung Maria Bunda Segala Bangsa masih sangat asri yang 

membuat pengunjung menjadi semakin nyaman berada disana. Akan tetapi para 

wisatawan tidak bisa bertahan lama, karena fasilitas yang sangat minim. Karena 

tidak ada rumah makan dan penginapan di sekitar tempat wisata untuk wisatawan 

dari luar Kabupaten Sikka, akibatnya para wisatawan hanya bisa berkunjung 

sampai sore saja. Juga karena tidak ada rumah makan, biasanya pengunjung 

membawa bekal sendiri. Kurang lebih 1 km dari pintu masuk  menuju lokasi 

patung, dengan akses jalan yang terlalu sempit, sehingga kendaraan seperti mobil 

harus mengantri untuk masuk dan keluar. Maka dari itu untuk mempermudah 

wisatawan yang menggunakan mobil perlu dilakukan pelebaran jalan menuju 

puncak dimana patung Bunda Segala Bangsa berada.  

  Pemerintah desa mendorong warga masyarakat Desa Wuli Wutik 

Kecamatan Nita untuk membangun homestay dan juga rumah makan di sekitar 

lokasi wisata rohani Bunda Segala Bangsa di Dusun Nilo. Karena, tingkat 

kunjungan ke wisata rohani ini cukup tinggi. Selain masyarakat dari Kabupaten 

Sikka dan beberapa daerah di wilayah NTT, wisata rohani ini juga dikunjungi 

turis domestik dan mancanegara. 

  Langkah awal yang akan dilakukan aparatur desa yakni dengan cara 

memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah patung Bunda Segala bangsa, 

khususnya masyarakat desa Wuli Wutik yaitu membebaskan tanah di sekitar 

lokasi wisata Patung Bunda Segala Bangsa. Setelah itu mereka akan 

merancangkan pembangunan homestay dan rumah makan. Direncakan, semua 
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bangunan homestay dan rumah makan dengan menggunakan potensi-potensi lokal 

yang ada di desa itu. Selain rumah makan dan penginapan, aktor juga akan 

mengembangkan potensi lokal dalam proses meningkatkan pendapatan ekonomi 

masyarakat desa.  

   Masyarakat desa terampil dalam membuat kerajinan tangan, seperti halnya 

membuat kain tenun ikat, sembar (selendang), kalung, anting, cincin dari tulang 

hewan serta akar pohon. Sebagian besar masyarakat mempu melakukan itu. 

Kurangnya dana serta faktor pendukung lainnya membuat masyarakat tidak 

mengembangkan potensi lokal itu secara serius. Untuk itu aktor berinisiatif untuk 

mengembangkan itu melalui wisata religi yang ada di desa Wuli Wutik. Mengenai 

dana untuk pembebasan tanah dan pembangunan home stay dan rumah makan, 

semuanya akan digali dari masyarakat melalui pendapatan asli desa. Tentang hal 

ini, semuanya akan didiskusikan dengan seluruh masyarakat. Semuanya dari 

masyarakat, dan apabila rencana ini terealisasikan maka seluruh pengelolaanya 

akan diserahkan kepada masyarakat melalui Desa. Karena semua ini akan sangat 

berdampak positif bagi masyarakat Desa Wuli Wutik. 

  Sementara ini hanya ada kios-kios yang sudah dibangun dan digunakan 

mentuk menjual hasil kreatifitas masyarakat desa Wuli Wutik, yaitu sarung tenun 

ikat, sembar (selendang), anting, gelang kalung dan lain-lainnya sebagainya untuk 

dijual ke para pengunjung. Kepala desa Wuli Wutik sebagai aktor utama dalam 

memberdayakan masyarakat ini melakukan upaya-upaya untuk meyakinkan 

masyarakat dalam hal melakukan pembangunan desa melalui wisata religi. Tokoh 
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masyarakat, lembaga adat, dan pengelola awal yaitu pihak pasionis akan dirangkul 

dalam mewujudkan ide ini. Tidak hanya itu, anggota muda masyarakat desa juga 

dirangkul untuk bergabung, karena generasi muda ini merupakan masa depan 

bangsa khususnya desa Wuli Wutik. Karena beliau yakin, apabila semua pihak 

terlibat, semuanya akan dilakukan dengan mudah. 

  Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan, dijelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk 

mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta 

mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional ataupun 

global. Pengembangan pariwisata yang optimal akan mampu meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu objek wisata 

harus dikelola dengan baik. Pengelolaan pariwisata yang baik dan terencana akan 

berdampak positif bagi ekonomi, sosial dan budaya. Pariwisata merupakan sektor 

yang strategis karena dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian 

dan menciptakan lapangan pekerjaan, perkembangan investasi, peningkatan 

pendapatan masyarakat, serta penerimaan keuangan negara.  

  Wisata Bunda Segala Bangsa di Dusun Nilo Desa Wuli Wutik Kecamatan 

Nita di resmikan pada tahun 2005 dan pada tahun 2012 dijadikan tempat wisata 

religi hingga sekarang. Tingkat kunjungan ke wisata rohani ini cukup tinggi. 

Patung Maria Bunda Segala Bangsa ini sering kali di kunjungi oleh wisatawan, 

bukan hanya wisatawan yang berasal dari Flores atau bahkan Indonesia saja, 

tetapi ada juga yang dari luar negeri seperti Jerman, Amerika dan juga Jepang. 
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Banyak pengunjung khususnya yang beragama Khatolik seringkali berkunjung 

pada bulan Mei atau Oktober, bulan-bulan yang dikenal sebagai bulan devosi 

(bentuk do’a dan praktik-praktik kerohanian) kepada Bunda Maria. Patung yang 

memiliki tinggi sekitar 28 meter beserta dengan fondasinya itu tidak hanya sangat 

besar, namun juga sangat indah, dengan latar belakang langit yang biru dan 

bersih. 

  Bukit Bunda Maria Nilo ini merupakan sebuah tempat ziarah bagi umat 

Katolik yang ingin mendapatkan ketenangan hati serta pikiran. Di sini peziarah 

dapat beribadah sekaligus berekreasi, karena kawasan Bukit Nilo ini sangat 

menenangkan dengan suasana di atas perbukitan yang dikelilingi oleh 

pepohonan hijau yang alami serta udara yang sejuk. 

  Beribadah sambil berekreasi tentunya akan menjadi rangkaian kegiatan 

yang sangatlah menyenangkan, karena dapat sekaligus menenangkan hati dan 

pikiran. Selain berperan sebagai objek wisata rohani bagi para peziarah, Bukit 

Bunda Maria Nilo ini juga sekaligus menawarkan pemandangan yang 

menakjubkan dari puncaknya. Patung ini letaknya di Desa Nilo di Perbukitan 

sebelum sampai di Ledelero dan Seminari St. Petrus atau lebih dikenal dengan 

sebutan Rita Piret.  

  Patung Bunda Maria Segala Bangsa sekitarnya terdapat rumah penduduk, 

di muka jalan terdapat juga patung-patung kecil sebelum masuk di area Patung. 

Pemandangan sekitar patung sangat indah, para wisatawan juga dapat menikmati 

keindahan Kota Maumere serta laut Floresnya. Mungkin hal inilah yang 
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menjadikan Bukit Bunda Maria, Bukit Nilo sebagai salah satu objek wisata 

rohani yang paling diminati oleh umat Katolik dari dalam maupun luar kota 

Maumere. Kerja sama antara masyarakat desa Wuli Wutik dan pihak Pasionis 

diberkati dan secara resmi untuk umum oleh Almarhum uskup Agung Ende 

Mgr. Abdon Longginus dan Cunha tanggal 31 Mei 2005, yaitu pada akhir bulan 

Maria. Bangunan tertinggi di kabupaten Sikka ini berada di atas 1600 meter 

diatas permukaan laut dan menghadap utara.  

  Bulan Desember 2005, Keuskupan Maumere kemudian melepaskan diri 

dari wilayah Keuskupan Agung Ende. Bagi umat Katolik Maumere, ini tentu 

merupakan berkat yang tidak terhingga. Sampai sekarang dipercaya, campur 

tangan Bunda Maria-lah yang memungkinkan hal itu terjadi. Bunda Maria adalah 

ibu yang melindungi anak-anaknya di Maumere dan Sikka secara keseluruhan. 

  Peluang dan potensi, memunculkan inisiatif untuk melakukan 

pemberdayaan masyarakat melalui wisata religi di desa Wuli Wutik agar 

masyarakat setempat mulai menjaga dan mengembangkan destinasi wisata 

tersebut. Karena, hasil dari wisata religi tersebut dapat mengangkat perekonomian 

masyarakat yang hanya menggantungkan hidup dengan bertani. Semuanya akan 

sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat untuk mengelola destinasi wisata 

tersebut untuk kepentingan masyarakat desa Wuli Wutik itu sendiri.  

  Pemberdayaan masyarakat di Desa Wuliwutik tidak hanya berpusat pada 

segi ekonomi, melainkan dari segi sosial dan budaya juga. Dalam proses awal, 

aktor melakukan pendekatan ke masyarakat setempat untuk meyakinkan bahwa 
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wisata Religi Patung Bunda Segala Bangsa mempunyai potensi besar untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat desa Wuli Wutik, dengan cara melakukan 

kerja sama dengan aparatur desa, serta  dalam pengelolaan wisata tersebut agar 

dikelola secara baik dan benar demi kepentingan bersama. Apabila destinasi 

wisata itu dikelola secara baik dan benar, dapat menarik banyak wisatawan yang 

berkunjung dilokasi wisata tersebut, bukan saja wisatawan domestik tetapi juga 

wisatawan manca negara. Serta pendapatan masyarakat akan semakin bertambah 

dengan adanya wisata tersebut.  

  Masyarakat Wuli Wutik diketahui sangat terampil dalam membuat 

kerajinan tangan seperti sarung tenun ikat dari berbagai macam jenis warna dan 

harganyapun berfariasi tergantung tingkat kesulitan dalam membuat motif. Sarung 

adat ini juga biasa digunakan sebagai mas kawin (mahar) oleh penduduk 

kabupaten Sikka khususnya desa Wuli Wutik, selain itu sarung tenun ini biasa 

diberikan kepada tamu-tamu penting yang datang berkunjung sebagai simbol 

selamat datang dan terima kasih karena sudah berkunjung. Setiap sarung tenun 

ikat mempunyai nilai filosofis masing, ini diketahui bahwa sarung tenun ikat tidak 

bisa dibuat oleh sembarang orang karena nilai yang tergantung di dalam motif 

tenun ikat sangat dalam. Selain sarung, masyarakat Wuli Wutik juga terampil 

dalam mengerjakan cincin (kila), anting, kalung yang semuanya terbuat dari 

tulang dan akar pohon.  

  Masyarakat desa Wuli Wutik yang dulunya sering menjual kerajinan 

tangan dipasar tradisonal yang jaraknya cukup jauh, kina tidak sudah merasa 
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sangat terbantu dengan didirikannya kiost-kios untuk menjual barang-barang 

mereka. Untuk sementara ini masyarakat yang sudah diberdayakan baru beberapa 

orang, dan masih belum terstruktur dengan baik. Kekuarangan modal dalam 

memproduksi hasil kreatifias masyarakat menjadi hal yang paling sulit dalam 

memberdayakan masyarakat. ada beberapa anggota yang keluar karena dirasa 

program ini kurang menjanjikan, mereka lebih memilih untuk kembali bekerja di 

kebun yang hasilnya sangat jelas. Hal semacam ini tidak mematahkan semangat 

aktor dalam memajukan pembangunan desa. Berbagai macam cara dilakukan 

untuk merealisasikan program ini. Beliau melakukan kerja sama dengan beberapa 

lembaga untuk mendapatkan modal awal dalam meproduksi kerajinan tangan 

masyarakat desa..  

  Minimnya sumber daya manusia mengenai pemberdayaan merupakan 

suatu kendala utama bagi para aktor untuk bergerak cepat. Proses yang dilakukan 

oleh aktor tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. Kepala desa Wuli 

Wutik berencana untuk membuat sebuah kelompok sperti kelompok usaha kecil 

menengah yang mana akan dijadikan sebagai tempat produksi bahan-bahan 

kerajinan tangan yang nantinya akan dijual di kios-kios yang berada disekitaran 

tempat wisata. Untuk sementara ini sudah beberapa anggota masyarakat yang 

sudah tergabung dalam sebuah kelompok yang belum diberi nama ini. Mereka 

memproduksi hanya sesuai kebutuhan dari dana yang ada. Fungsi pemerintah ini 

hanya sebagai wadah untuk menampung kreatifitas masyarakat agar masyarakat 

tidak kebingungan dalam memasarkan hasil kreatifitas mereka yang selama ini 
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hanya dipasarkan di pasar tradisional seorang diri. Apabila nantinya kolompok 

tersebut sudah mulai banyak diminati masyarakat, maka pemerintah setempat 

berinisiatif untuk melakukan produksi massal dan nantinya akan dipasarkan 

keluar daerah seperti Jawa dan Bali. 

  Berdasarkan uraian diatas, dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di 

desa Wuli Witik sudah melibatkan masyarakat secara keseluruhan, untuk 

mengelola destinasi wisata religi patung Bunda Segala Bangsa. Oleh sebab itu, 

penulis melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan mengambil judul 

penelitian mengenai “ Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Wisata Religi 

Patung Bunda Segala Bangsa ( Studi di Desa Wuli Wutik Kecamatan Nita 

Kabupaten Sikka). 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah: “ Bagaimana Pemberdayaan Ekonomi 

Masyararakat Desa Wuli Wutik Melalui Wisata Religi Patung Bunda Segala 

Bangsa”? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Desa Wuli Wutik mengenai Wisata Patung Bunda Segala Bangsa sebagai daya 

tarik wisata di Desa Wuli Wutik Kecamatan Nita kabupaten Sikka. 

1.4. Manfaat Penelitian 
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Dari penelitian tersebut manfaat yang diperoleh antara lain : 

 1.4.1.  Manfaat Teoritis 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan teori Poeple Centered Developmen (David C. Corten) 

untuk mengenalisis mengenai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui 

Wisata Religi Patung Bunda Segala Bangsa Desa Wuli Wutik Kabupaten 

Sikka. 

 1.4.2.  Manfaat Praktis 

  a. Pemerintah 

         Hasil penelitian mengenai “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Melalui Wisata Religi Patung Bunda Segala Bangsa di Desa Wuli 

Wutik” ini dapat menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah dalam 

pengelolaan pariwisata khususnya Wisata religi. Serta digunakan 

sebagai bahan informasi dan pengembangan Destinasi Wisata Bunda 

Segala Bangsa agar menjadi lebih baik dan semakin banyak menarik 

minat wisatawan untuk berkunjung. 

  b. Manfaat bagi Akademik 

         Sebagai bahan referensi untuk perpustakaan khususnya Jurusan 

Sosiologi dan dapat dijadikan bahan perbandingan apabila penelitian 

yang sama diadakan pada waktu-waktu mendatang serta dapat 

memberikan sumbangan pengetahuan bagi penelitian yang akan datang.  

  c. Manfaat bagi Masyarakat 
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   Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

mengenai pemberdayaan masyarakat serta  dapat mengaplikasikannya 

dalam mengelola dan mengembangkan destinasi wisata terutama 

masyarakat sekitar Patung Bunda Segala Bangsa. 

1.5. Defenisi Konsep 

 1.5.1. Pemberdayaan Masyarakat 

         Pemberdayaan (empowerment) adalah serangkaian dukungan yang 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serta memperluas segala akses 

kehidupan sehingga mampu mendorong kemandirian yang berkelanjutan. 

Pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan dimana masyarakat 

berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki 

situasi dan kondisi diri sendiri untuk kedepannya. 

    Masyarakat merupakan aktor utama dalam melakukan pemberdayaan 

(Sumodiningrat, 2009:7). Pemberdayaan masyarakat ini hanya bisa terjadi 

apabila masyarakat itu sendiri ikut dan berpartisipasi dalam meningkatkan 

kemampuan mereka dalam mengelola potensi lokal yang ada didaerah, 

yaitu sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.  

    Pemberdayaan ditujukan bagi kemampuan seseorang, khususnya 

kelompok lemah dan rentan sehingga mereka mempunyai kemampuan 

untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka mampu untuk 

terbebas dari kebutuhan dasar tersebut, dan pemberdayaan juga bertujuan 
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untuk menunjukan sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka 

agar dapat meningkatkan pendapatannya dan meperoleh barang dan jasa 

yang mereka butuhkan, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan 

dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2016:19). 

    Namun upaya yang dilakukan tidak hanya sebatas untuk 

meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya, tetapi juga untuk membangun jiwa kemandirian masyarakat 

agar berkembang  dan mempunyai motivasi yang kuat dalam berpartisipasi 

pada proses pemberdayaan. 

 1.5.2. Wisata Religi 

    Wisata merupakan fenomena kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh 

seseorang atau kelompok manusia ke suatu tempat untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginannya, dimana perjalanan yang dilakukan tidak 

untuk mencari suatu pekerjaan atau nafkah, selain itu kegiatan tersebut 

didukung dengan berbagai macam fasilitas yang ada didaerah tujuan 

tersebut (Ridwan, 2012:1-2). 

    Wisata religi yang dimaksudkan yaitu lebih mengarah kepada wisata 

ziarah. Secara etimologi ziarah berasal dari bahasa Arab yaitu Zaaru, 

Yazuuru, Ziyarotan. Ziarah dapat berarti kunjungan baik kepada orang 

yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, namun dalam aktivitas 

pemahaman masyarakat, kunjungan kepada orang yang telah meninggal 

melalui kuburannya. Kegiatan ini pun lazim disebut dengan ziarah kubur. 
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    Sperti di dalam Islam, ziarah kubur dianggap sebagai perbuatan sunah 

yaitu apabila dikerjakan mendapaat pahala dan apabila ditinggalkan tidak 

berdosa. Praktik ziarah sebenarnya telah ada sebelum Islam, namun sering 

dilebih-lebihkan sehingga Rasulullah sempat melarangnya. Tradisi ini pun 

dihidupkan kembali bahkan dianjurkan untuk mengingat kematian 

(Ruslan, 2007:6).  

    Kebiasaan melakukan perjalanan wisata religi sudah banyak dilakukan 

oleh masyarakat Indonesia dan bahkan sudah menjadi budaya yang 

dilakukan turun temurun dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan 

ketentraman batin, meningkatkan keimanan, atau sebagai bentuk 

penghormatan kepada para leluhurnya. Dengan berziarah mereka 

merasakan adanya hubungan pribadi yang lebih mendalam dengan 

“pribadi” yang mereka ziarahi. Seperti halnya umat Kristen di Kota 

Maumere ataupun luar Maumere, yang sering melakukan ziarah di bukit 

Keling Nilo untuk berdoa atapun hanya sekedar rekreasi. Karena menurut 

mereka, beribadah sambil berekreasi merupakan hal yang luar biasa. 

1.6. Metode Penelitian 

 1.6.1. Pendekatan Penelitian   

        Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan 

kualitatif berdasarkan pada filsafat postpositivisme. Jhon W. Creswel 

(2016:245) menjelaskan bahwa metode kualitatif memiliki pendekatan 

yang beragam dalam melakukan penelitian akademik. Prosedur kualitatif 
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mengandalkan data berupa teks, gambar, memiliki cara-cara yang unik 

dalam menganalisis data dan bersumber dari penelitian yang berbeda-beda. 

 1.6.2. Jenis Penelitian 

   Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif, yaitu suatu metode yang 

digunakan menggambarkan atau menganalisis hasil penelitian tetapi tidak 

digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Menurut 

Koentjaraningrat (1993:89) deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang 

memberikan gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok 

tertentu tentang keadaan dan gejala yang sedang terjadi. Pendekatan 

kualitatif lebih memungkinkan peneliti untuk mengamati fenomena lebih 

dekat dan mendalam, karena bisa melakukan interaksi langsung dengan 

subjek penelitian. 

   Penggunaan metode kualitatif diharapkan mampu mendekripsikan 

mengenai pemberdayaan masyarakat melalui wisata religi di Desa 

Wuliwutik. Kualitatif yang bersifat menyeluruh (holistic) dapat menjadi 

faktor penentu terkait permasalahan dan mampu menggambarkan 

fenomena yang di teliti secara lebih jelas. 

 1.6.3. Lokasi Penelitian 

   Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti mendapatkan 

data-data dan informasi. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Wuli Wutik, 

Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan 

lokasi tersebut terdapat pemberdayaan masyarakat dan merupakan satu-
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satunya wisata religi yang berada di Kabupaten Sikka dan masyarakatnya 

diberdayakan. Pemilihan lokasi penelitian ini diharapkan dapat memberi 

trobosan baru dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya di 

Kabupaten Sikka.  

 1.6.4. Teknik Penentuan Subjek Penelitian 

   Subjek penelitian akan menjadi hasil dari sumber data dalam sebuah 

hasil penelitian. Penentuan subjek penelitian merupakan salah satu 

instrumen penting dalam penelitian. Teknik penelitian ini menggunakan 

teknik bola salju (Sampling Snowball), yaitu suatu metode untuk 

mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan 

atau rantai hubungan yang terus menerus. 

   Sampling Snowball adalah suatu pendekatan untuk menemukan 

informan-informan kunci yang memiliki banyak informasi. 

(Suhardjo:2008). Dengan menggunakan pendekatan ini, beberapa 

responden yang potensial dihubungi dan ditanya apakah mereka 

mengetahui orang yang lain dengan karakteristik seperti yang dimaksud 

untuk keperluan penelitian. 

   Peneliti mendapatkan beberapa subjek penelitian dalam melengkapi 

data penelitian, diarahkan oleh kepala desa sebagai oktor utama dalam 

proses pemberdayaan. Beliau mengarahkan peneliti untuk bertemu tokoh 

masyarakat dan beberapa orang masyarakat asli desa untuk dimintai 

keterangan mengenai pemberdayaan ekonomi melalui wisata religi. 
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   Peneliti akan mencari subjek-subjek yang dipercaya kaya akan 

informasi yang dibutuhkan. Kriteria yang dipilih diantaranya : 

  1. Masyarakat asli Desa Wuli Wutik 

    Masyarakat asli desa yang digunakan sebagai subjek penelitian 

yaitu masyarakat yang sudah lama menetap di Desa Wuli Wutik selama 

kurang lebih 15 tahun. Yang menjadi subjek penelitian adalah, Ibu 

Reneldis Odang dan Ibu Roberta. 

  2. Aparatur Desa Wuli Wutik (Kepala Desa) 

    Aparatur Desa Wuli Wutik yang dijadikan subjek penelitian adalah 

kepala desa Wuli Wutik yaitu bapak Abdon Manyelus Bura. Sp  

  3. Tokoh Masyarakat 

    Tokoh masyarakat desa Wuli Wutik yang dijadikan peneliti sebagai 

subjek penelitian adalah bapak Philipus Sawe. 

  Pemilihan subjek penelitian diatas diharapkan dapat membantu 

memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

 1.6.5. Sumber Data 

  1. Data Primer 

   Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek 

peniliti yang dipercaya melalui observasi dan wawancara pada subjek 

penelitian (Munawaroh, 2012:82). 

  2. Data Sekunder 
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   Data sekunder adalah salah satu teknik penunjang data primer. Data 

didapat melalui hasil observasi ataupun studi pustaka yang dilakukan 

oleh peneliti. Dokumen-dokumen, catatan SMS dan foto-foto 

dokumentasi merupakan bentuk dari data sekunder (Arikunto, 2010:22) 

 1.6.6. Teknik Pengumpulan Data 

     Teknik pengunpulan data merupakan salah satu cara yang digunakan 

oleh peneliti untuk mendapatkan data dan informasi dalam sebuah 

penelitian. Menurut Sugiyono (2009:225) bahwa pengumpulan data 

dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan 

gabungan/trianggulasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

   1. Observasi 

      Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis 

terhadap gejala-gejala yang tampak pada subjek. Observasi menjadi 

salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan 

penelitian. Direncanakan dan dicatat secara sistematis serta dikontrol 

keandalan dan kesahihannya (Usman dan Akbar, 2017:90). 

      Teknik ini hendaknya dilakukan pada subjek yang aktif terlibat 

dengan objek, dimana mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman 

terhadap objek yang akan diteliti. 
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   2. Wawancara 

      Wawancara ialah tanya jawab lisan yang dilakukan oleh dua orang 

atau lebih secara langsung. Pewawancara disebet interviewer, 

sedangkan orang yang diwawancarai disebut interviewee (Usman dan 

Akbar, 2017:93). Kegunaan wawancara yaitu untuk mendapatkan data 

dari tangan pertama (primer), dan pelengkap teknik pengumpulan 

lainnya, serta menguji hasil pengumpulan lainnya. 

      Teknik wawancara digunakan sebagai cara untuk mengungkapkan 

data tentang bentuk dan alasan bagaimana pemberdayaan masyarakat 

melalui wisata religi di Desa Wuli Wutik.  

      Wawancara dilakukan dalam penelitian ini yaitu mewawancarai 

masyarakat asli Desa Wuli Wutik, wawancara dilakukan secara 

mendalam dan tidak terstruktur kepada subjek penelitian dengan 

pedoman yang telah dibuat. Maksud dan tujuannya adalah untuk 

mengungkapkan data mengenai pemberdayaan masyarakat di Desa 

Wuli Wutik. Wawancara pertama kali dilakukan peneliti dengan 

subjek pertama yaitu Kepala Desa Wuli Wutik Sebagai aktor utama 

pemberdayaan, setelah itu diarakahkan oleh aktor utama untuk 

mewawancarai tokoh masyarakat, selain itu juga diarahkan untuk 

memawancarai anggota masyarakat yang sudah diberdayakan. 

      Teknik seperti ini biasa disebut dengan teknik sampling snowball 

yang didsarkan pada analogi bola salju, yang dimulai dengan bola 
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salju yang kecil kemudian membesar secara bertahap karena ada 

penambahan salju ketika digulingkan dalam hamparan salju. Ini 

dimulai dengan mewawancarai beberapa orang dan berlanjut ke orang 

atau subjek yang lain sampai data yang dibutuhkan terpenuhi. 

      Wawancara dilakukan secara secara dialog kepada subjek dengan 

tujuan agar pertanyaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan 

pendekatan yang peneliti gunakan. Tujuannya untuk membangun 

kedekatan atau keakraban antara peneliti dengan informan.  

   3. Dokumentasi 

      Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan 

tertulis terutama berupa arsip-arsip dan juga buku-buku mengenai 

pendapat yang berhubungan dengan masalah penyelidikan (Nawawi, 

2005:133). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi 

berupa pengambilan foto atau gambar serta data observasi dan 

wawancara agar dapat digunakan sebagai bahan pendukung bahwa 

penelitian ini benar-benar dilakukan dan sah dalam proses 

pengembilan data. 

 1.6.7. Teknik Analisis Data 

    Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan 

Huberman dalam (Sugiyono, 2012:335-345) terdapat tiga komponen 

penting. Digambarkan sebagai komponen-komponen analisis data, model 

yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terdiri secara bersamaan dalam 
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analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/ 

verivikasi.  

  1.  Reduksi Data (Data Reduction) 

    Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang 

merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi 

data. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan 

penelitian. Reduksi melibatkan proses yang intens dalam seleksi data 

yang telah dikumpulkan, dalam rangka untuk penarikan simpulan.  

  2. Penyajian Data (Data Display) 

    Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan. Tujuannya adalah 

untuk memberikan pemahaman pada pembaca tentang makna dan 

informasi yang terdapat dalam penelitian ini. 

  3. Kesimpulan (Conclcion Drawing)/ Verifikasi 

    Penarikan simpulan dan verifikasi merupakan hal terakhir yang 

dilakukan dalam proses analisis data. Kesimpulan yang disusun adalah 

berdasarkan data yang telah diperoleh. Namun, kesimpulan yang 

diperoleh adalah kesimpulan yang bersifat sementara karena peneliti 

perlu mengecek kembali catatan-catatan yang telah dibuat. Jika masih 

ada data yang meragukan, peneliti dapat melakukan kembali 

pengumpulan data, pereduksian data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. 
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 1.6.8. Validitas Data 

    Setiap penelitian harus memiliki kredibiltas agar data yang diperoleh 

dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memeriksa keabsahan data dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik trianggulasi. Menurut 

Sugiyono (2013:330) trianggulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan 

data yang bersifat menggabungkan data dari bebera teknik pengumpulan 

data dan sumber data yang telah ada.  

    Trianggulasi yang dugunakan dalam penelitian ini adalah tianggulasi 

sumber. Fungsi dari trianggulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas 

data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa 

sumber yang berbeda, kemudian dideskripsikan, dikategorikan, mana 

pandangan yang sama, mana yang berbeda dan yang spesifik dari beberapa 

sumber tersebut.  Wiersma (1986) dalam Sugiyono (2009:274). 

 

 

 

 

 

 

 

 


