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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Pustaka dan Penelitian Terdahulu 

 2.1.1. Penelitian Terdahulu 

   Penelitian terdahulu merupakan salah satu bahan yang digunakan oleh 

penulis dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian terdahulu ini 

penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama sperti judul 

penelitian peneliti. Fungsi dari dari penelitian terdahulu ini sebagai bahan 

referensi dan data pendukung dalam mengkaji tulisan penulis.  

Tabel. 1.1 Penelitian Terdahulu 

No Judul dan Peneliti Temuan Relevansi 

1 Pengembangan Wisata 

Religi dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat Bagi 

Peningkatan 

Kehidupan Sosial-

Ekonomi (Kasus di 

Desa Kalak 

Kecamatan Donorojo 

Kabupaten Pacitan) 

Fulia Aji Gustaman. 

Jurusan Sosiologi dan 

Antropologi Fakultas 

Ilmu Sosial 

Universitas Negeri 

Semarang 

 

Pengembangan Wisata 

Religi dan Pemberdayaan 

masyarakat bertujuan 

untuk merangsang 

masyarakat setempat 

untuk berperan aktif 

dalam menjaga dan 

memelihara wisata religi 

tersebut demi 

memajukan kehidupan 

Sosial-Ekonomi mereka. 

 

 

Relevansi dengan 

penelitian yang akan 

datang ialah malakukan 

pemberdayaan 

masyarakat melalui 

wisata religi. Masyarakat 

diajak berkontribusi 

dalam pemberdayaan 

tersebut. 

Sedangkan perbedaan 

dengean penelitian 

terdahulu yaitu meneliti 

mengenai proses 

pemberdayaan 

masyarakat dengan 

memberikan pelatihan-

pelatihan dan 

menumbuhkembangkan 

semangat wira usaha 

serta mencetak produk 



23 
 

unggulan.   

2 Dampak Keberadaan 

Pariwisata Religi 

Terhadap 

Perkembangan 

Ekonomi Masyarakat 

Cirebon. 

Ridwan Widodo dan 

Sri Rokhlinasari. 

Program Studi 

Perbankan Syariah, 

FSNI, IAIN Syekh 

Nurjati Cirebon. 

Jurnal Al-Amwal 

Vol.9 No.1. 2017 

Adanya obyek wisata 

religi memiliki pengaruh 

yang sangat besar dalam 

pengembangan usaha 

untuk meningkatkan 

ekonomi masyarakat dan 

peningkatan ekonomi 

atau penghasilan ini akan 

terasa cukup signifikan 

apabila ada momen-

momen yang dilakukan 

oleh pihak pengelola 

pariwisata, maka hasil 

dari destinasi wisata 

religi ini dapat 

meningkatkan taraf hidup 

masyarakat Cirebon, 

yaitu dapat terciptanya 

lapangan pekerjaan baru 

untuk warga disekitar 

tempat wisata baik itu 

untuk keluarga maupun 

untuk orang lain. 

Relevansi dalam 

penelitian ini yaitu 

Wisata Religi. Wisata 

religius banyak dimaknai 

sebagai kegiatan wisata 

ke tempat yang memiliki 

makna khusus bagi umat 

beragama, biasanya 

berupa tempat ibadah, 

makam tokoh agama 

seperti ulama, atau situs-

situs kuno yang memiliki 

sejarah tersendiri. Hanya 

saja sejauh ini wisata 

religi tidak dikelola 

secara baik dan benar. 

Pengelola pariwisata 

harus berperan aktif 

dalam memberdayakan 

masyarakat dalam 

mengelola destinasi 

wisata religi, dan apabila 

dikelola secara baik 

dapat meningkatkan 

pendapatan daerah dan 

pendapatan masyarakat 

sekitar khususnya. 

3 Analisis 

Pengembangan 

Pariwisata Terhadap 

Sosial Ekonomi 

Masyarakat  

(Studi pada Wisata 

Religi Gereja 

Puhsarang Kediri) 

Anita Sulistiyaning 

Gunawan 

Fakultas Ilmu 

Administrasi 

Universitas Brawijaya 

Malang 

Jurnal Administrasi 

Bisnis (JAB)|Vol. 32 

 Gereja Puhsarang 

Kediri adalah salah satu 

obyek wisata lokal 

religi umat Kristiani 

yang menjadi tempat 

wisata andalan bagi 

kota Kediri  

 Pengembangan 

pariwisata di suatu 

daerah tujuan wisata 

harus didasarkan pada 

perencanaan, 

pengembangan, dan 

arah pengelolaan yang 

jelas agar semua 

potensi yang dimiliki 

Relevansinya dengan 

Jurnal tersebut, yaitu 

menganalisis faktor – 

faktor pendukung yang 

dapat mengembangkan 

kawasan Wisata Religius 

menjadi lebih baik dan 

terorganisir. Salah satu 

faktor pendukung yaitu 

kerja sama antara semua 

pihak, tidak hanya satu 

pihak yang dapat 

memajukan eksistensi 

wisata religi tersebut. 

Dan tidak kalah penting 

yaitu memberdayakan 



24 
 

No. 1 Maret 2016 

 

suatu daerah tujuan 

wisata dapat 

diberdayakan secara 

optimal untuk 

meningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakat.  

masyarakat disekitar 

destinasi wisata dalam 

mengelola wisata 

tersebut agar selalu 

menjaga dan 

melestarikan wisata religi 

tersebut 

4 Pemberdayaan 

Ekonomi Masyarakat 

Pedesaan melalui 

Pariwisata : Kasus 

Terapith – Destinasi 

Wisata Religi di 

Birbhum Kabupaten 

Benggal Barat India 

(Economic 

Empowerment 

Through Rural 

Tourism : The Case of 

Terapith – A Religious 

Tourism Destination 

in Birghum District of 

West Bengal India) 

Suman Kumar Kundu. 

Sekolah Menengah 

Atas (HS) Jindighee, 

Murshidabad, Benggal 

Barat India 

Geografia - Jurnal 

Internasional : 

Malaysia Journal Of 

Society. Vol. 8 No. 7. 

Tahun 2012 

Dari hasil penelitian ini 

diketahui bahwa di 

Banggala barat India 

terdapat potensi wisata 

yang sangat besar. Salah 

satunya adalah wisata 

religi bernama Terapith, 

sebuah kuil milik umat 

Hindu.  

Kendala utama yaitu 

infrastruktur yang tidak 

memadai sehingga 

Pemberdayaan 

merupakan strategi 

dalam menaikan taraf 

hidup masyarakat sekitar 

dari kemiskinan. Kuil ini 

diprioritaskan oleh 

pemerintah setempat agar 

dikelola secara maksimal 

demi menerik minat 

wisatawan demi 

mengurangi dampak 

keterbelakangan dan 

menaikan pendapatan 

ekonomi masyarakat 

lokal. 

Relevansinya adalah 

pemberdayaan 

masyarakat yang 

dikembangkan melalui 

wisata religi, tidak 

menutup kemungkingan 

pendapatan ekonomi 

masyarakat lokal dapat 

teratasi dengan baik. 

Masyarakatlah yang 

menjadi aktor utama 

dalam pengembangan 

wisata tersebut karena 

akan tersedianya 

lapangan pekerjaan baru 

dan mempercepat proses 

pembangunan 

dimasyarakat. 

5 Managamen 

Pengelolaan 

Pariwisata Religi di 

Cirebon Indonesia 

(Destination 

Management of 

Religious Tourism in 

Cirebon Indonesia) 

Tanti Kustiari & M. 

Taufik H 

Kebanyakan Masjid 

selama ini hanya 

berfungsi sebagai tempat 

ibadah. Tetapi di Cirebon 

fungsi masjid juga 

dijadikan sebagai 

destinasi wisata religi. 

Program-program 

diberlakukan untuk 

mengelola wisata religi 

Relevansi terhadap 

penelitian terdahulu 

adalah masyarakat 

setempat diberdayakan 

dengan cara memberikan 

pelatihan pendidikan 

pariwisata agar dapat 

mengelola dan 

melestarikan wisata religi 

tersebut. Fokus dari 
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Pascasarjana 

Agribisnis at Pilije 

Indonesia & Syarif 

Hidayatulla State 

Islamic University 

Indonesia. 

Advence in Social 

Science, Education 

and Humanities 

Research, Volume 

128.  

International 

Conference on 

Education and 

Training (ICET 2017) 

tersebut dengan cara 

memberikan pendidikan 

mengenai pariwisata 

kepada masyrakat sekitar 

agar masjid yang akan 

digunakan sebagai 

tempat pariwisata religi 

dapat menunjang 

pendapatan sosio-

ekonomi. Sumber daya 

manusia yang 

berkompetenlah yang 

dapat menjaga dan 

mengola wisata religi itu 

secara baik dan benar. 

pendidikan pariwisata ini 

yaitu kepad masyarakat 

setempat, karena apabila 

sumber daya manusianya 

berfungsi dan 

berkompeten berarti 

sumber daya lokal berupa 

destinasi wisata religi 

dapat dikelola dengan 

baik dan dapat menarik 

minat wisatawan dan 

dapat menaikan 

pendapatan ekonomi 

masyarakat setempat. 

 

2.2. Tinjauan Pustaka 

 2.2.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 

        Secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti 

kekuatan atau kemampuan. Dari pengertian tersebut maka pemberdayaan 

dapat diartikan sebagai proses menuju berdaya atau proses untuk 

memperoleh daya atau kemampuan dari pihak yang memiliki kemampuan 

kepada pihak yang belum berdaya atau belum mandiri. 

   Proses menuju berdaya menunjukan tindakan langkah-langkah yang 

dilakukan secara sistematis yang mencerminkan tahapan masyarakat untuk 

merubah masyarakat yang belum berdaya menuju masyarakat yang 

berdaya nantinya. Dalam artian, individu atau masyarakat yang mandiri 

dapat dikatan masyarakat yang sudah mampu memberdayakan dirinya 

sendiri, sedangkan individu atau masyarakat yang belum mandiri 

membutuhkan bantuan kemampuan dari pihak lain untuk dapat berdaya. 
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   Upaya dalam pemberdayaan masyarakat perlu adanya strategi yang 

nantinya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu strategi 

yang sering digunakan dalam melakukan pemberdayaan yaitu dengan cara 

melakukan pendampingan. Somodiningrat (2009:106) mengatakan bahwa, 

pendampingan merupakan kegiatan yang diyakini mampu  mendorong 

berjalannya pemberdayaan secara optimal. Adanya proses pemberdayaan 

ini dilatar belakangi oleh adanya kesenjangan pemahaman antara pihak 

yang memberikan bantuan dan penerimaan bantuan. Dalam melakukan 

tugas, para pendamping dapat menjadi perencana, pembimbing, pemberi 

informasi, motivator, penghubung, fasilitator dan evluator. 

   Somodiningrat (2009),  terdapat tiga aspek dalam melakukan 

pemberdayaan :  

  1. Pemberdayaan dilakukan untuk menciptakan kondisi yang mampu 

untuk mengembagkan segala potensi yang ada pada lingkungan 

masyarakat. 

  2. Pemberdayaan bertujuan untuk memperkuat potensi terutama pada 

modal sosial sehingga mampu untuk meningkatkan mutu kehidupan 

masyarakat. 

  3. Dan pemberdayaan dilakukan untuk mencegah dan melindungi 

berbagai bentuk intimidasi yang mengentaskan ketertindasan dalam 

berbagai sudut. 
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 2.2.2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat 

   Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan 

memandirikan  masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan 

atau kesenjangan atau ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari 

indikator pemenuhan dasar yang belum mencukupi. Kebutuhan dasar 

tersebut meliputi pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan serta 

transportasi. Sedangkan keterbelakangan meliputi produktivitas yang 

rendah, sumber daya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah 

padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, 

melemahnya pasar-pasar lokal karena dipergunakan untuk memasok 

kebutuhan perdagangan internasional. Dengan kata lain, masalah 

keterbelakangan menyangkut struktural dan kultural (Usman, 2004) 

   Dengan melihat potensi wisata yang ada di Desa Wuliwutik, maka 

dari itu aparatur Desa berinisiatif memberdayakan masyarakat melalui 

wisata religi agar dapat menjaga dan mengelola wisata tersebut apabila 

seluruh kebutuhan untuk mengembangkan wisata tersebut dapat 

terealisasikan. Maksudnya adalah, apabila mayarakat setempat menggali 

potensi yang ada di desa dan memajukan wisata religi itu maka dapat 

menarik minat para wisatawan. Dengan begitu perekonomian  masyarakat 

semakin meningkat pesat dan memajukan taraf hidup mereka. 
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 2.2.3. Indikator Pemberdayaan Masyarakat 

   Untuk mengetahui tujuan dari pemberdayaan perlu diketahui 

indikatornya yang dapat menunjukan seseorang itu berdaya atau tidak. 

Sehingga ketika suatu program pemberdayaan dilakukan, dapat difokuskan 

pada aspek-aspek dari sasaran perubahan yang perlu dioptimalkan. 

   Sumodiningrat (1999:138-139) mengajukan 5 (lima) dimensi sebagai 

tolak ukur dari keberhasilan pemberdayaan masyarakat, yaitu terdiri dari 

kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol. Lima 

dimensi tersebut adalah analisis yang bersifat dinamis, saling berhubungan 

satu sama lain, saling menguatkan dan melengkapi. Berikut adalah uraian 

dari lima dimensi tolak ukur pemberdayaan masyarakat : 

  1. Kesejahteraan 

   Diukur dari tercukupinya kebutuhan pokok seperti sandang, papan, 

pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan. 

  2. Akses 

   Tidak adanya akses merupakan penghalang terjadinya peningkatan 

kesejahteraan. Kesenjangan terjadi pada dimensi ini disebabkan oleh 

tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya yang dimiliki oleh 

mereka yang berada di strata kelas atas dibandingkan mereka yang 

berada di strata kelas bawah. Sumber daya berupa waktu, tenaga, lahan, 

kredit, informasi, keterampilan dan lain sebagainya. 

  3. Kesadaran Kritis 
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   Kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat bukanlah 

tatanan alamiah yang telah berlangsung sejak dahulu kala dan semata-

mata karena kehendak Tuhan, malainkan lebih bersifat struktural 

sebagai akibar dari adanya  diskriminasi yang melembaga. Keberdayaan 

masyarakat pada dimensi ini yaitu berupa kesadaran masyarakat bahwa 

kesenjangan tersebut adalah tatanan sosial yang dapat dan harus 

dirubah. 

  4. Partisipasi Keberdayaan 

   Dalam tingkatan ini adalah masyarakat terlibat dalam berbagai lembaga 

yang ada didalamnya, masyarakatpun ikut andil didalam peroses 

pengambilan keputusan agar kepentingan dari masyararakat itu tidak 

terabaikan. 

  5. Kontrol Keberdayaan 

   Seluruh lapisan masyarakat ikut memegang kendali terhadap sumber 

daya yang ada, semua lapisan masyarakat dapat memenuhi hak-haknya, 

bukan hanya orang-orang yang berkuasa saja yang menikmati sumber 

daya, akan tetapi seluruh lapisan masyarakat secara keseluruhan. 

 2.2.4. Wisata Religi 

   Wisata berasal dari bahasa sansekerta “vis” yang berarti tempat 

tinggal masuk dan duduk. Kemudian kata tersebut berkembang manjadi 

Vicata dalam bahasa Jawa Kawi kuno disebut dengan wisata yang artinya 

berpergian. Kata wisata kemuadian memperoleh perkembangan 
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pemaknaan sebagai perjalanan atau sebagian perjalanan yang dilakukan 

secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya 

tarik wisata (Khodiyat, 1992:123). 

   Wisata religi dalam hal ini dimaksudkan dengan wisata ziarah. Praktik 

ziarah sebenarnya ada sebelum hadirnya Islam, namun seringkali dilebih-

lebihkan sehingga Rasulullah sempat melarangnya. Tradisi inipun 

dihidupkan kembali dan bahkan dianjurkan untuk mengingat kematian.  

   Perkembangan pariwisata Indonesia sebenarnya mengalami pasang 

surut dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Hal tersebut juga 

berlaku terhadap wisata religi yang berada di Indonesia. Wisata religi 

sebenarnya merupakan obyek wisata potensial yang diminati oleh seluruh 

kalangan masyarakat apabila dikelola secara maksimal. Sehubungan degan 

hal tersebut, pemerintah sudah selayaknya mengupayakan agar obyek 

wisata religi ini lebih ditingkatkan dengan merencanakan dan melakukan 

strategi yang matang serta efektif agar wisata religi dapat berperan aktif 

dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan 

devisa negara. 

   Wisata religi dilakukan dalam rangka mengambil ibrah atau pelajaran 

atau sejarah peradaban manusia untuk membuka hati sehingga 

menumbuhkan kesadaran bahwa hidup di dunia ini tidak kekal. Wisata 

religi pada hakikatnya adalah perjalanan untuk menyaksikan tanda 

kekuasaan Tuhan, implementasinya dalam wisata kaitannya dengan proses 
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dakwah dengan menanamkan kepercayaan akan adanya tanda-tanda 

kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa. 

2.3. Landasan Teori 

 2.3.1. Poeple Centared Development ( David C. Korten ) 

   Pembangunan yang berpusat pada rakyat (poeple Centared 

Development) bahwa manusia adalah sasaran utama dan strategis. 

Pembangunan meliputi usaha yang direncanakan untuk meningkatkan 

kemampuan dan potensi manusia serta menggerakan minat mereka untuk 

ikut serta dalam proses pembuatan keputusan dalam berbagai bidang yang 

ada di masyarakat. Pembangunan sebagai upaya untuk memberikan 

kontribusi pada aktualisasi potensi tertinggi kehidupan manusia. Korten 

(dalam Aziz, 2009). Dalam sebuah pembangunan layaknya ditujukan 

untuk mencapai sebuah standar kehidupan ekonomi yang menjamin 

pemenuhan kebutuhan dasar umat manusia.  

   Pembahasan mengenai berbagai macam sudut pandang untuk mencari 

jalan menuju pembangunan yang berkeadilan, serta ketidakpuasan 

terhadap teori-teori tersebut di negara-negara berkembang. Korten (1984), 

memunculkan teori-teori baru yang memberikan potensi-potensi baru yang 

sangat penting untuk memantapkan pertumbuhan dan kesejahteraan 

manusia, berkeadilan dan kelestarian  pembangunan itu sendiri yang 

kemudian disebut dengan teori Pembangunan yang Berpusat pada Rakyat 
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(Poeple Centered Development). Teori ini menyatakan bahwa 

pembangunan harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia. 

   Konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat ini merupakan suatu 

pendekatan pembangunan yang memandang inisiatif kreatif dari rakyat 

sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang 

kesejahteraan material dan spiritual masyarakat sebagai tujuan yang ingin 

dicapai oleh proses pembangunan. Kekurangan dari pokok model-model 

pembangunan konvensional, baik yang sosialis maupun kapitalis adalah 

bahwa mereka menjadi memusatkan perhatian pada produksi sehingga 

kebutuhan sistem produksi mendapat tempat yang lebih utama dari pada 

kebutuhan rakyat (Korten, 1988:261) 

   Pokok pikiran pembangunan berpusat pada rakyat adalah 

pemberdayaan (empowerment) yang mengarah pada kesejahteraan 

masyarakat. Dalam konteks ini pemberdayaan masyarakat melalui wisata 

religi. Masyarakat sebagai Aktor utama yang memiliki andil dalam 

merencanakan dan merumuskan serta melaksanakan pembangunan sesuai 

dengan kemampuan serta potensi yang dimilikinya. Seperti yang dikatan 

Korten, pembangunan yang berpusat pada manusia bertujuan untuk 

memberi manfaat pada orang, baik dalam bertindak maupun dalam 

hasilnya, serta memberikan mereka kesempatan untuk mengembangkan 

potensi secara kreatif bagi masa depan sendiri maupun atau masa depan 

masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat ini lebih menekankan kepada 
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kemampuan masyarakat untuk mengelola wisata religi tersebut secara 

mandiri dan berkelanjutan. 

   Proses pemberdayaan masyarakat ini didampingi oleh aparatur desa 

dari tahap perencana hingga eksekusi. Tujuan pendampingan bertujuan 

agar masyarakat tidak salah dalam mengelola destinasi wisata religi 

tersebut. Didalam masyarakat yang berdaya itu, masing-masing 

mempunyai hak dalam pengambilan keputusan dalam sebuah musyawarah 

dan bertanggung jawab menjalankannya, yaitu mengelola dan 

mengembangkan wisata religi Bunda Segala Bangsa. Dalam proses 

pemberdayaan, aparatur desa yang sebagai aktor utama dan masyarakat 

yang diberdayakan berkomitmen untuk terus maju beriringin demi 

memajukan pendapatan ekonomi masyarakat setempat.    

 


