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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sadar wisata merupakan hal yang pada saat ini gencar dan lebih 

diupayakan oleh Kementrian Pariwisata Republik Indonesia. Menurut 

Khumaedy selaku Humas Serikat Kabinet Republik Indonesia dilansir dari 

kemenpar.go.id, sadar wisata adalah istilah yang dimaksudkan sebagai sebuah 

bentuk partisipasi serta dukungan masyarakat dalam mendorong iklim yang 

kondusif terhadap tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan disuatu 

wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks 

pengertian tersebut maka sadar wisata dijabarkan antara lain dengan 

menumbuhkan kesadaran masyarakat agar siap berperan sebagai tuan rumah 

yang baik dan memahami, mampu serta bersedia untuk mewujudkan unsur-

unsur : Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, dan Kenangan, atau yang 

dikenal dengan sapta pesona.  

Sadar wisata telah menjadi bagian program Kementrian Pawisata  

Republik Indonesia, pada Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia 

nomor 14 tahun 2016, pada Bab II Kriteria Destinasi Pariwisata Berkelanjutan 

terdapat garis besar empat bagian yakni; 

a. Pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan;

b. Pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal;

c. Pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung; dan

d. Pelestarian lingkungan.
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Empat bagian garis besar diatas pada bagian b yaitu pemanfaatan 

ekonomi untuk masyarakat lokal terdapat kriteria fungsi edukasi sadar wisata 

dengan kriteria; Destinasi menyediakan program berkala bagi masyarakat 

yang belum memiliki kesadaran pariwisata untuk meningkatkan pemahaman 

mereka tentang peluang dan tantangan di dunia pariwisata dan keberlanjutan. 

Indikator : Program untuk meningkatkan kesadaran peran dan potensi 

berkontribusi dalam pariwisata dari masyarakat, sekolah dan institusi 

pendidikan tinggi, dengan bukti pendukung 1).Terbentuknya Pokdarwis di 

destinasi. 2).Memiliki agenda kegiatan untuk sadar wisata dan edukasi 

mengenai pentingnya keberlanjutan dalam pariwisata kepada masyarakat 

secara rutin. 3).Dinas Budaya dan Pariwisata tingkat Provinsi/Kabupaten 

melaksanakan program sadar wisata secara rutin (Peraturan Menteri 

Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pendoman 

Destinasi Pariwisata Berkelanjutan).  

Sadar wisata sangat penting diupayakan di Indonesia karena potensi 

pariwisata yang ada di Indonesia sangatlah tinggi. Indonesia terkenal dengan 

berbagai wisata alam yang popular. Diketahui banyak pantai-pantai, daerah 

pegunungan ataupun pulau yang ada di Indonesia yang menjadi daya tarik 

wisatawan dari berbagai negara. Bukan hanya wisata alam yang dipunyai oleh 

Indonesia, wisata buatan manusiapun juga cukup bagus sekali. Perlunya sadar 

wisata dilakukan untuk tetap membuat wisatawan merasa nyaman dan ingin 

datang kembali untuk mengunjugi lagi ke tempat-tempat wisata yang ada.  

Kurangnya perhatian masyarakat, termasuk wisatawan, pemerintah 

setempat dan pelaku usaha terhadap sadar wisata membuat hal ini sangat 
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penting, contohnya masih banyak pedagang kaki lima yang kurang 

memperhatikan kebersihan dagangan maupun tempatnya, kurangnya interaksi 

yang baik dalam menjamu antara pegadang dan pembeli. Banyak dari 

komponen masayrakat yang di dalamnya adalah dunia industri kecil atau yang 

biasanya disebut dengan pedagang kaki lima yang masih menganggap hal-hal 

mengenai sadar wisata bukanlah hal yang penting. Padahal ini adalah suatu 

upaya yang jika dilakukan dengan baik maka juga akan mendatangkan 

keuntungan yang cukup baik kepada segenap komponen masyarakat yang ada 

termasuk pedagang kaki lima.  

Penelitian ini adalah menggali tentang kesadaran wisata dengan cara 

melakukan tindakan pada pelaku usaha kecil yaitu pedagang kaki lima (PKL) 

di Alun-alun Kota Batu. Pedagang kaki lima yang ada di Alun-alun Kota Batu 

juga masih kurang partisipasinya dalam mendukung program pemerintah 

tentang sadar wisata ini. Kesadaran wisata para pedagang kaki lima yang 

kurang ada, dalam mewujudkan SAPTA PESONA. Jika diperhatikan dan 

dilihat lebih detail lagi pedagang kaki lima yang ada di Alun-alun Kota Batu 

masih kurang cukup baik jika dibandingkan dengan Peraturan Menteri Wisata 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pendoman Destinasi 

Pariwisata Berkelanjutan, karena belum ada terbentuknya Kelompok Sadar 

Wisata (Pokdarwis) di destinasi, belum memiliki agenda kegiatan untuk sadar 

wisata dan edukasi mengenai pentingnya keberlanjutan dalam pariwisata 

kepada masyarakat secara rutin, dan Disbudpar tingkat Provinsi/Kabupaten 

yang dimaksudkan disini adalak Kota Batu belum mempunyai/ melaksanakan 

program sadar wisata secara rutin. 
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Sapta pesona adalah sebuah singkatan dari unsur Aman, Tertib, Bersih, 

Sejuk, Indah, Ramah dan Kenangan. Sebelum Sapta Pesona terwujud maka 

perlu adanya kesadaran wisata bagi masyarakat, khususnya kepada pelaku 

usaha yang ada di alun-alun Kota Batu yaitu pedagang kaki lima. Realitas 

yang ada di alun-alun Kota Batu pada pedagang kaki lima masih kurangnya 

menciptakan rasa aman bagi wisatawan yang berkunjung namun pihak 

pengelola alun-alun sudah memberikan himbauan untuk menjaga barang yang 

dibawa.  

Tertib pada poin kedua di sapta pesona, masih kurangnya ketertiban 

dalam menata tenda ataupun menggelar dagangannya kemudian juga kurang 

rapi dan tertib penataan parkir bagi wisatawan. Bersih, kurangnya menjaga 

kebersihan di Alun-alun Kota Batu, masih dijumpai banyak sampah bungkus 

dari masakanan yang tidak dibuang pada tempat sampah yang telah disediakan 

dan mengurangi keindahan dari alun-alun Kota Batu. Ramah, pada poin ini 

yang terjadi di alun-alun Kota Batu, masih kurangnya sikap ramah tamah 

dalam melayani wisatawan atau pengunjung yang datang, seperti 

mengucapkan terima kasih kepada pengunjung yang sudah membeli. 

Kemudian, yang terakhir adalah kenangan, dari semua aspek diatas, jika 

semua dijalankan dengan baik maka akan terciptanya kenangan yang indah 

dipikiran wisatawan, kemudian mereka akan mau atau menginginkan untuk 

mengunjungi Alun-alun Batu lagi. 

Pemerintah setempat yaitu Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan 

Perdagangan (Diskopumdag) Kota Batu pada tahun 2017 sudah pernah 

melakukan sosialiasi kegiatan pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja 
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bagi masyarakat, dengan pesertanya menarget pada pelaku usaha yang berada 

di alun-alun Kota Batu yaitu pedagang kaki lima, dimana pelatihan itu 

dilakukan selama 2 hari, pada hari pertama adalah pembinaan dari narasumber 

yang dipilih oleh Diskopumdag, dan hari kedua adalah praktek bersama 

membuat makanan dan minuman yang inovatif dan kreatif. Dengan adanya 

program kegiatan tersebut, diharapkan pedagang kaki lima yang ada di alun-

alun Kota Batu menjadi lebih kreatif, inovatif dan tidak ketinggalan zaman 

dalam membuat produk yang baru, yang mampu menarik konsumen untuk 

membelinya.  

Realitas yang ada pada pedagang kaki lima yang ada di Alun-alun 

Kota Batu jika dilihat lebih dekat lagi bahwa interaksi yang terjalin antara 

penjual dalam hal ini pedagang kaki lima dan pengujung/wisatawan kurang 

diperhatian, seperti cara menawarkan produk, cara menjamu, kemudian 

perlengkapan seperti meja, peralatan untuk menujang dalam penawaran 

produk, tenda, kurang cukup baik. Akibatnya pengunjung yang datang untuk 

membeli produk maupun hanya sekedar berjalan-jalan menikmati suasana 

Alun-alun Kota Batu kurang merasa nyaman. Oleh karena itu, pentingnya 

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana isi 

pikiran mereka para pedagang kaki lima mengenai tentang sadar wisata 

dengan judul penelit ian yaitu “Tindakan Sadar Wisata Pedagang Kaki Lima 

Dalam Mencapai Sapta Pesona Pariwisata di Alun-alun Kota Batu.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka batasan rumusan 

masalah yang dipaparkan sebagai berikut:  

Bagaimana tindakan sadar wisata pedagang kaki lima dalam mencapai 

sapta pesona pariwisata di alun-alun Kota Batu terhadap wisatawan? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

Untuk menganalisa dan mengetahui lebih rinci bagaimana tindakan 

sadar wisata pedagang kaki lima dalam mencapai sapta pesona pariwisata di 

alun-alun Kota Batu terhadap wisatawan.  

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Dapat memberikan sebuah masukan bagi pengembangan 

konsep sosiologi, khusunya mengenai kajian sosiologi pariwisata. 

Karena dalam implementasinya kajian mengenai sadar wisata akan 

berdampak pada sosial pariwisata pegadang kaki lima. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

a. Bagi akademisi, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya di 

bidang pariwisata, yaitu sadar wisata yang dijabarkan sebagai sapta 
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pesona yaitu: aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan 

kenangan.  

b. Bagi pemerintah, diharapkan dengan adannya penelitian ini dapat 

menambah masukan dan rujukan mengenai sadar wisata pedagang 

kaki lima di kawasan Alun-alun Kota Batu, untuk memperbaiki 

atau menata menyangkut pedagang kaki lima.  

c. Bagi masyarakat, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat 

menambah pengetahuan masyarakat mengenai sadar wisata bagi 

pedagang kali di kawasan Alun-alun Kota Batu. Khususnya bagi 

pedagang kaki lima dapat dijadikan sumber pengetahuan baru 

tentang sadar wisata.  

1.5 Definisi Konsep  

1.5.1 Tindakan  

Tindakan menurut Max Weber dalam Supraja (2012:84-85) 

adalah perilaku yang bermakna, tindakan sosial adalah tindakan, yakni 

perilaku bermakna yang diarahkan pada orang lain. Seperti 

dikemukakan Weber bahwa tindakan adalah perilaku yang bermakna, 

bukan hanya sekedar berperilaku, akan tetapi ada makna yang ada 

dalam tindakan tersebut.  

1.5.2 Sadar Wisata 

Sadar wisata menurut Rahim (2012:5) dalam pendoman 

kelompok sadar wisata dijelaskan sebagai sebuah bentuk kesadaran 

masyarakat untuk ikut berperan dalam 2 hal berikut, yakni: 
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a. Masyarakat menyadari apa saja peran dan tanggung jawabnya 

sebagai tuan rumah yang baik bagi tamu (wisatawan/pengunjung) 

yang berkunjung untuk ikut serta mewujudkan suasana yang 

kondusif yang telah ada di dalam slogan Sapta Pesona. 

b. Masyarakat telah menyadari apa saja hak-haknya dan 

kebutuhannya untuk menjadi pelaku wisata, atau wisatawan yang 

sedang melakukan perjalanan ke daerah tujuan wisata, sebagai 

kebutuhan untuk berekreasi maupun dalam mengenal dan 

mencintai tanah air(Rahim 2012:5) 

Hariyanto (2017 : 35) menjelaskan bahwa sadar wisata adalah 

sebuah bentuk partisipasi dan dukungan komponen masyarakat dalam 

mendukung terciptanya sebuah iklim yang kondusif, bagi 

berkembangnya kepariwisataan di suatu daerah. Bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat, percepatan pertumbuhan ekonomi 

serta mengatasi kesenjangan pendapatan dan pemerataan hasil-hasil 

pembangunan.  

1.5.3 Sapta Pesona  

Sedarmayanti (2014:30) sapta pesona merupakan kondisi yang 

harus diwujudkan dalam rangka menarik minat wisatawan berkunjung 

ke suatu daerah atau wilayah tertentu di Indonesia. Kita harus 

menciptakan suasana indah dan mempesona,khususnya di tempat-

tempat yang banyak dikunjungi wisatawan agar mereka betah tinggal 

lebih lama, merasa puas atas kunjungannya dan memberi kenangan 

indah dalam hidupnya. 
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1.5.4 Pedagang Kaki Lima  

Madjid (2013 : 63) menjelaskan bahwa pedagang kaki lima 

atau yang biasanya disingkatmenjadi  PKL adalah usaha yang 

termasuk dalam kreteria sektor informal, dimana unit-unit usaha 

tersebut tidak resmi, berskala kecil, yang menghasilkan dan 

mendistribusikan barang dan jasa tanpa memiliki izin usaha dan izin 

lokasi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Dan masih 

digolongkan suatu usaha yang dapat menimbulkan dampak negatif 

bagi lingkungan.  

1.6 Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam melakukan 

penelitian, dalam hal ini yang dimaksudkan meliputi pendekatan penelitian, 

jenis penelitian, lokasi penelitian, penentuan subyek penelitian, penentuan 

teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan teknik validitas data yang 

akan dipaparkan sebagai berikut:  

1.6.1 Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan 

kualitatif. Menurut Sugiyono dalam Gunawan (2013:81) masalah 

dalam penelitian kualitatif bersifat tidak tetap, dan berkembang atau 

berganti setelah peneliti terjun langsung ke lapangan. Dalam penelitian 

kualitatif akan mungkin terjadi tiga kemungkinan terhada p sebuah 

masalah yang akan diteliti peneliti, yaitu (1) masalah yang diangkat 

oleh peneliti tetap tidak berubah, sejak awal hingga penelitian selesai 

tetap, sehingga judul proposal dan judul laporan penelitian tidak 
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diganti; (2) masalah yang diangkat oleh peneliti setelah memasuki 

tahap penelitian berkembang, yaitu diperdalam, sehingga masalah yang 

telah disiapkan terlalu banyak perubahan dan judul penelitian cukup 

disempurnakan saja; dan (3) masalah yang diangkat oleh penelliti 

setelah memasuki tahap lapangan berubah semuanya, sehingga harus 

mengganti masalah dan judul penelitian tersebut.   

Penelitian kualitatif menurut Flick dalam Gunawan (2013: 81)  

ialah specific relevance to the study of social relations, owing to the 

fact of the pluralization of life worlds. Penelitian kualitatif adalah 

adanya sebuah keterkaitan spesifik pada studi tentang hubungan sosial 

yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi di dunia kehidupan.  

Menurut Sugiyono dalam Gunawan (2013:83) bahwa penelitian 

kualtatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang 

bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk 

memahami fenmena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. 

Dengan demikian penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti 

merupakan isntrumen kunci. 

1.6.2 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang dipilih adalah fenomenologi, menurut 

Darmawan (2013:18-19) fenomenologi berupaya untuk memahami 

makna yang sesungguhnya atas suatu pengalaman dan menekankan 

pada kesadaran yang disengaja (intentionality of consciousness) atas 
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pengalaman, karena pengalaman mengandung penampilan keluar dan 

kesadaran di dalam, yang berbasis pada ingatan, gambaran dan makna.  

Paham fenomenologi sebagaimana diungkapkan oleh Husserl 

dalam Gunawan (2013:69) bahwa kita harus kembali pada benda-

benda itu sendiri (zu den sachen selbts). Husserl berpendapat bahwa 

kesadaran bukan bagian dari kenyataan melaikan asal kenyataan, dia 

menolak bipolarisasinantara kesadaran dan alam, antara subjek dan 

objek, kesadaran tidak menemukam objek-objek, tapi objek-objek 

diciptakan oleh kesadaran.  

Fenomenologi merupakan istilah generic untuk merujuk kepada 

semua pandangan ilmu sosial yang menempatkan kesadaran manusia 

dan makna subjektifnya sebagai fokus untuk memahami tindakan 

sosial. Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau 

mengungkapkan makna konsep atau fenomena pengalaman yang di 

dasaari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian 

ini dilakukan dalam situasi yang alami sehingga tidak ada batasan 

dalammemaknai atau memahami fenomena yang dikaji.  

Menurut Creswell dalam Gunawan , (2013:78) fenomenologi 

menununda semua penilaian tentang sikap yang dialami sampai 

ditemukan dasar tertentu. Penundaan ini bisa disebut epoche (jangka 

waktu). Konsep epochee adalah membedakan wilayah data (subjek) 

dengan interpretasi peneliti. Konsep epoche menjadi pusat dimana 

peneliti menysun dan mengelompokkan dugaan awal tentang 

fenomena untuk mengerti tentang apa yang dikatakan oleh informan. 
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1.6.3 Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Kota Batu, tepatnya berada di alun-

alun Kota Batu, tepatnya di pedagang kaki lima yang berada di trotoar 

alun-alun Kota Batu dan di Jl. Sudiro. Peneliti memilih lokasi tersebut 

karena alun-alun Kota Batu menjadi salah satu tujuan pengunjung 

untuk berwisata, kemudian di alun-alun Kota Batu terdapat banyak 

sekali Pedagang kaki lima yang berjualan. Karena alun-alun Kota Batu 

adalah tempat wisata dan dipenuhi oleh pedagang kaki lima, maka 

lokasi di alun-alun Kota Batu menjadi lokasi yang tepat, dan untuk 

mengetahui apakah pedagang kaki lima yang ada di alun-alun Kota 

Batu sudah mengetahui, mengerti dan mempunyai sadar wisata atau 

masih belum.  

1.6.4 Subyek Penelitian  

Penelitian ini adalah sebuah penelitian yang meneliti tentang 

pedagang kaki lima yang ada di alun-alun Kota Batu mengenai sadar 

wisata. Kemudian subjek dari penelitian ini adalah pelaku usaha yaitu 

pedagang kaki lima,  adapun informan untuk melengkapi data-data 

yaitu wisatawan yang berkunjung ke alun-alun Kota yang ada di Alun-

alun Kota Batu, pengelola alun-alun Kota Batu, paguyuban pedagang 

kaki lima dan Dinas Pariwisata Kota Batu, tidak semua pedagang kaki 

lima menjadi subjek  Batu, pengelola dari alun-alun Kota Batu dan 

yang terakhir adalah Dinas Pariwisata Kota Batu. Subjek penelitian 

dalam penelitian merupakan sumber data dalam penelitian. Dalam 
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penelitian ini peneliti menggunakan purposive sampling sebagai 

penentuan subyek penelitian.  

Yusuf (2013 : 369) menyatakan penentuan subyek penelitian 

dilakukan dengan cara Purposive sampling. Penentuan sumber 

informasi secara purposive dilandasi tujuan atau pertimbangan tertentu 

terlebih dahulu. Purposive dapat diartikan sebagai maksud, tujuan atau 

kegunaan. Oleh karena itu, pengambilan sumber informasi didasarkan 

pada maksud atau tujuan yang telah ditentukan. Maka dari itu, peneliti 

membuat pertimbangan dan kriteria yang telah ditentukan.  

Subyek penelitian pedagang kaki lima yang dipilih  dengan 

kriteria sebagai berikut:  

a. Pedagang kaki lima yang berjualan di alun-alun Kota Batu menjual 

produk yang tidak dijual oleh pedagang lainnya, menjual produk 

yang berbeda. Alasannya, karena melihat dari banyaknya pedagang 

kaki lima yang ada, yang terlalu banyak berjualan produk yang 

sama, dan karena pedagang kaki lima yang berjualan produk yang 

berbeda dari yang lainnya atau tidak ada yang menyamai 

merupakan pedagang kaki lima yang bisa melihat peluang.  

b. Pedagang kaki lima yang berjualan di alun-alun Kota Batu yang 

berjualan setiap hari bukan hanya hari-hari tertentu saja. Alasannya 

adalah bahwa pedagang kaki lima yang menjadikan berjualan 

sehari-hari lebih mengerti bagaimana dilokasi dan kuat 

argumennya. 
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c. Pedagang kaki lima yang kreatif atau inovatif atau yang unik, yang 

berjualan di alun-alun Kota Batu, bisa dari jenis dagangannya yang 

sama akan tetapi ada sesuatu yang membuat dagangannya unik 

atau kreatif. Alasannya karena pedagang yang kreatif atau inovatif 

atau yang unik berarti mereka sudah sadar untuk bagaimana 

menarik wisatawan untuk membeli dagangannya, atau jenis 

dagangan yang dijual tidak banyak yang menyamainya.  

Subjek penelitian hanya dari pedagang kaki lima yang ada di 

alun-alun Kota Batu yang cara pemilihan subyeknya dengan cara 

purposive sampaling denga kriteria yang telah dijelaskan diatas.  

Informan  

Informan adalah orang yang memberikan bantuan informasi 

yang bisa menjadi dasar peneliti untuk mencari informasi ataupun 

melengkapi informasi, sebagai data untuk melengkapi informasi yang 

dibutuhkan. Mewawancarai beberapa informan yaitu, Dinas tekait 

sebagai informan dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan Dinas 

Koperasi, Usaha Mikro Menengah dan Perdagangan Kota Batu, 

Pengelola alun-alun Kota Batu, paguyuban pedagang kaki lima dan 

wisatawan yang ada di alun-alun Kota Batu.  

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

observasi secara langsung, wawancara dan dokumentasi yang akan 
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dilakukan oleh peneliti, yang akan dijelaskan lebih lengkapnya sebagai 

berikut ini:  

a. Observasi  

  Menurut Arikunto (2006: 124) observasi adalah 

mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan 

melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat 

yang akan diselidiki. Sedangkan, menurut Kartono (1980:142) 

pengertian observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis 

tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan 

pengamatan dan pencatatan. Observasi dilakukan secara langsung, 

dengan cara mengamati dan juga mencatat hal-hal yang diperlu. 

  Menurut Poerwandari dalam Gunawan (2013:143) 

berpendapat bahwa observasi merupakan metode yang paling dasar 

dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat 

dalam proses mengamati. Istilah Observasi diarahkan pada 

kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang 

muncul, dan mempertimbangkan hubungan antaraspek dalam 

fenomena tersebut.  

  Observasi secara langsung dilakukan di lokasi penelitian 

untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, data yang 

berkaitan dengan sadar wisata pedagang kaki lima di Alun-alun 

Kota Batu. Observasi akan dilakukan pada waktu pedagang kaki 

lima mulai buka kios/gerobak yaitu pada jam 16:00 WIB sampai 

dengan jam 20:00 WIB, lebih dari jam 20:00 WIB sebenarnya 
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masih banyak pedagang kaki lima yang ada di Alun-alun Kota 

Batu.  

  Data yang akan didapatkan oleh peneliti jika melakukan 

observasi adalah peneliti mengetahui lokasi dari pedagang kaki 

lima, mengetahui waktu berjualan pedagang kaki lima, mengetahui 

kira-kira jumlah dari pedagang kaki lima dan mengetahui tempat 

kios dan atribut pedagang kaki lima serta bagaimana cara menjamu 

wisatawan yang membeli produk tersebut. Kemudian tidak lupa 

peneliti untuk mencatat hal-hal tersebut yang dibutuhkan.  

b. Wawancara 

   Menurut Nazir (2013 : 170) Wawancara adalah sebuah 

proses untuk memperoleh keterangan, dengan tujuan untuk 

penelitian melalui cara tanya jawab, dengan saling bertatap muka 

antara pewawancara dengan penjawab atas responden 

menggunakan alat yaitu interview guide (panduan wawancara). 

Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang berbentuk 

tanya jawab dengan tatap muka secara langsung, akan tetapi 

wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk 

penelitian. Beberapa hal ini dapat membedakan kegiatan 

wawancara dengan percakapan sehari-hari, antara lain:  

a. Pewawancara dan subyek/informan biasanya belum mengenal 

satu dengan yang lainnya.  

b. Subyek/informan akan menjawab pertanyaan dari 

pewawancara.  
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c. Pewawancara akan selalu bertanya kepada responden.  

d. Pewawancara diupayakan untuk bersifat netral, artinya tidak 

menjurus pada suatu pertanyaan untuk jawaban yang memihak.  

e. Pertanyaan yang ditanyakan oleh pewawancara biasanya 

mengikuti panduan wawancara yang telah dibuat sebelumnya. 

Pertanyaan panduan tersebut dinamakan dengan interview 

guide (Nazir,2013 : 170).  

  Menurut Kartono dalam Gunawan (2013:160-161) bahwa 

wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan kepada suatu 

masalah tertentu; ini merupakan proses Tanya jawab lisan, dimana 

dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Terdapat dua 

pihak dengan kedudukan yang berbeda dalam proses wawancara. 

Pihak pertama berfungsi sebagai penanya, disebut pula sebagai 

interviewer, sedang pihak kedua berfungsi sebagai pemberi 

informasi (informan supplyer), interviewer atau informan. 

Interviewer mengajukan pertanyaan-pertanyaan meminta 

keterangan atau penjelasan, sambil menilai jawaban-jawabannya. 

Sekaligus ia mengadakan paraphrase (menyatakan kembali isi 

jawaban interviewer dengan kata-kata lain), mengingat ingat dan 

mencatat jawaban-jawaban. Di samping itu dia juga menggali 

keterangan-keterangan lebih lanjut dan berusaha melakukan 

“probing” (rangsangan atau dorongan).  
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  Wawancara yang akan dilakukan peneliti adalah 

wawancara terstruktur namun tetap mengikuti topik obrolan yang 

dibahas oleh responden. Maksunya adalah peneliti akan membuat 

beberapa pertanyaan yang telah dicatat untuk menayakan kepada 

pedagang kaki lima, pertanyaan dasar yang menjadikan pedagang 

kaki lima termasuk dalam subjek penelitian yang memenuhi 

kriteria atau bukan. Kemudian jika memang pedagang kaki lima 

memenuhi kkriteria yang telah ditentukan, maka akan melakukan 

wawancara menanyakan pertanyaan sesuai catatan pertanyaan akan 

tetapi tetap mengikuti alur obrolan yang dibahas, tidak harus sesuai 

dengan pertanyaan yang telah dibuat.  

  Data yang mungkin diperoleh ketika peneliti melakukan 

wawancara dengan pedagang kaki lima, wisatawan, pengelola 

Alun-alun Kota Batu dan Dinas terkait yaitu Dinas Pariwisata 

adalah peneliti mengetahui dan mendapatkan data maupun 

informasi yang dibutuhkan.  

c. Dokumentasi  

  Menurut Bungin dalam Gunawan (2013:177-178) teknik 

dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. 

Teknik dokumentasi pada mulanya jarang diperhatikan dalam 

penelitian kualitatif, pada masa kini menjadi salah satu bagian yang 

penting dan tak terpisahkan dalam penelitian kualitatif. Hal ini 
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disebabkan oleh adanya kesadaran dan pemahaman baru yang 

berkembang di para peneliti bahwa banyak sekali data yang 

tersimpan dalam bentuk dokumen dan artefak. Penggalian sumber 

data lewat studi dokumen menjadi pelengkap bagi proses penelitian 

kualitatif yang dilakukan oleh peneliti.  

  Menurut Guba & Lincoln dalam Gunawan (2013:178) 

tingkat kredibilitas suatu hasil penelitian kualitatif sedikit 

banyaknya ditentukan pula oleh penggunaan dan pemanfaatan 

dokumen yang ada. Berdasarkan berbagai pengertian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa dokumen merupakan sumber data yang 

digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber 

tertulis, flim, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang 

semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.  Bukan 

hanya itu saja, tapi semua data-data yang bisa melengkapi dan 

menunjang penelitian tersebut.  

  Data yang mungkin akan diperoleh oleh peneliti jika telah 

melakukan dokumentasi adalah peneliti mendapatkan dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, sebuah arsip, foto, 

video ataupun rekaman ketika wawancara sedang berlangsung 

guna menunjang dan mempermudah ketika melakukan analisa hasil 

wawancara.  
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1.6.6 Teknik Analisa Data  

Teknik alisa data dalam penelitian ini menggunakan metode 

analisa data fenomenologi menurut Van Kaam dalam Kuswarno 

(2009:69-70), dengan melakukan tahap-tahap sebagai berikut ini:  

a. Membuat daftar kemudian mengelompokkan data baru atau awal 

yang diperoleh. Pada tahap ini dibuat pertanyaan dengan 

jawabannya yang relevan dengan permasalahan yang sedang 

diteliti (horizonalization).  

b. Tahap reduksi dan eliminasi. Tahap ini kegiatan yang akan 

dilakukan oleh peneliti adalah menguji data untuk menghasilkan 

invariant constitutes. Cara untuk menguji data ini adalah dengan 

menghubungkan pertanyaan berikut ini “kepada” data yang telah 

diperoleh. 

1. Apakah data mengandung aspek penting untuk memahami 

peristiwa secara keseluruhan?  

2. Apakah data itu mungkin untuk dibuat abstraksinya dan 

diberi label khusus?  

 Apabila data “tidak dapat” menjawab pertanyaan tadi, atau 

apabila data tumpang tindih dengan data yang lain, atau 

terjadi pengulangan data, maka data tersebut harus 

dieliminasi.  

c. Mengelompokkan data dan memberi tema setiap kelompok 

invariant constitutes yang tersisa setelah dilakukan proses 
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eliminasi. Setiap kelompok akan mewakili tema inti dari 

penelitian tersebut.  

d. Identifikasi akhir terhadap data yang telah diperoleh melalui 

proses validasi awal data. Caranya dengan memeriksa data dan 

tema yang dilekatkan padanya.  

Misalnya dengan menghubungkan dengan pertanyaan berikut ini:  

1. Apakah dinyatakan secara eksplisit?  

2. Apabila dinyatakan secara eksplisit, apakah cocok tidak 

dengan permasalahan penelitian dan tema yang dilekatkan 

padanya? 

Seperti sebelumnya, apabila data tidak bisa menjawab 

pertanyaan tadi, atau bila data tumpng tindih dengan data 

yang lain, atau terjadi pengulangan data, maka data tersebut 

harus dihapus. 

e. Mengkonstruksi deskripsi struktural, yakni menyatukan 

keduanya yaitu deskripsi tekstural dengan variasi imajinasi.  

f. Menyatukan point (e) dan (f) untuk menghasilkan maknanya dan 

esensi dari permasalahan penelitian tersebut. Hasilnya haruslah 

representasi tema secara umum (menyeluruh) (Kuswarno, 2009 

:69-70). 

1.6.7 Teknik Validitas Data 

Data yang telah  terkumpul merupakan sebuah modal awal 

yang sangat berharga di dalam sebuah penelitian, dari data yang telah 

terkumpul akan dilakukan analisa data, yang akan digunakan sebagai 
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bahan masukan untuk membuat kesimpulan. Melihat besaran posisi 

data maka sebuah keabsahan data yang terkumpul menjadi sangat 

penting. Data yang salah akan menghasilkan sebuah penarikan 

kesimpulan yang salah juga, demikian sebaliknya(Gunawan, 

2013:216).   

Menurut Mantja dalam Gunawan (2013:218) triangulasi dapat 

juga digunakan untuk memantapkan konsistensi metode silang, seperti 

pengamtan dan wawancara atau penggunaan metode yang sama, 

seperti wawancara dengan berbagai informan. Kredibilitas (validitas) 

analisis lapangan dapat juga diperbaiki memalui triangulasi. 

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data.  

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas tersebut, dapat 

disimpulkan triangulasi merupakan suatu cara untuk mendapatkan data 

yang benar-benar absah menggunakan metode ganda. Triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan abash dan tidaknya suatu data dengan cara 

memanfaatkan sesuatu yang lain, sesuatu diluar data itu sendiri, untuk 

kepentingan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data 

itu sendiri. Teknik Validitas dalam  penelitian ini menggunakan 

Triangulasi Data dimana dengan menggunakan metode tersebut maka 

akan mengetahui keabsahan data dari data yang diperoleh dan data 

yang disajikan dapat dipertagungjawabkan.  

Triangulasi pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 

teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan penggunaan sumber-

sumber data. Teknik ini membandingkan data hasil pengamatan 
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dengan hasil wawancara dan hasil dokumentasi serta bagaimana 

pengecekan penemuan hasil penelitian yang didapatkan dari beberapa 

kumpulan data yang diperoleh. Hal itu dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut:  

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara yang telah diperoleh di lapangan.  

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum 

dengan apa yang dikatakannya secara pribadi pada saat penelitian 

berlangsung.  

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

pada penelitiab dengan apa yang dikatakannya sepnjang waktu 

pada saat penelitian.  

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, 

orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, 

orang pemerintahan. Mebandingkan hasil wawancara yang 

diperoleh di lapangan dengan isi suatu dokumen yang berkaitan 

dengan penelitian (Moleong, 2005:330).  

 


