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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan yang mungkin akan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yang 

akan dilakukan oleh peneliti. Selain itu, penelitian terdahulu menjadi salah 

satu bahan pertimbangan peneliti sehingga dapat memberi referensi dalam 

penulis maupun mengkaji penelitian yang akan dilakukan peneliti. Dari 

penelitian terdahulu, penulis belum menemukan penelitian yang judulnya 

sama dengan judul penelitian penulis yang akan dilakukan ini, kemudian 

penulis belum menemukan penelitian terdahulu yang meneliti sadar wisata 

pedagang kaki lima.  

Penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini 

yaitu, beberapa diantaranya adalah Jurnal Kebijakan Pendidikan dengan judul 

Pendidikan Sadar Wisata Untuk Masyarakat disekitar Obyek  Wisata Air 

Terjun Sri Getuk Desa Bleberan Playen Kabupaten Gunung Kidul. (Arshad 

Reza Rustiyanto. 2016), Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Sendang 

Arum Dalam Pengembangan Potensi Pariwisata (Studi Kasus di Desa Wisata 

Tlahab Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung). (Agung Suryawan. 

2016), dan Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis dengan judul Generasi Sadar 

Wisata (Pemberdayaan Pemudadan Pendidikan Duta Wisata di Kabupaten 

Trenggalek). (Prisca Kiki Wulandary.2016).  Hasil penelitian dan relevansi 

antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdaulu akan di 

paparkan dalam tabel berikut:  
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Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

No Judul  Hasil Penelitian  Relevansi  

1 
Pendidikan 

Sadar Wisata 

Untuk 

Masyarakat 

disekitar Obyek  

Wisata Air 

Terjun Sri 

Getuk Desa 

Bleberan Playen 

Kabupaten 

Gunung Kidul. 

(Arshad Reza 

Rustiyanto. 

2016) 

Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan 

pendidikan sadar wisata di 

masyarakat sekitar obyek 

wisata Air terjun Sri Getuk 

dan interaksi setiap 

komponen pendidikan sadar 

wisata itu sendiri dan 

beberapa faktor pendukung 

dan penghambat dalam 

pendidikan sadar wisata 

tersebut. Kemudian 

pemerintah Desa Bleberan 

diharapkan lebih aktif dalam 

mendorong pihak Desa 

Wisata Bleberan mengenai 

sosialisasi pendidikan sadar 

wisata dilakukan lebih sering 

dan berkelanjutan. Dan 

bagaimana tahap evaluasi 

pendidikan sadar wisata 

perlu dibuat untuk 

keberlanjutan pendidikan 

sadar wisata untuk 

masyarakat Desa Bleberan 

lebih luas apakah ada hasil 

yang berbeda yang lebih baik 

ataukah tidak.  

Penelitian yang 

akan dilakukan 

mempunyai 

relevansi yaitu 

sama-sama 

membahas tentang 

sadar wisata, 

namun 

perbedaannya 

adalah penelitian 

yang terdahulu 

fokus kepada satu 

desa yang ada di 

Kabupaten 

Gunung Kidul 

untuk mengetahui 

seperti apa 

pendidikan sadar 

wisata di 

masyarakat desa 

tersebut, kemudia 

penekitian yang 

akan dilakukan ini 

subjeknya adalah 

pedagang kaki 

lima. 

2 
Peran 

Kelompok 

Sadar Wisata 

(Pokdarwis) 

Sendang Arum 

Dalam 

Pengembangan 

Potensi 

Pariwisata 

(Studi Kasus di 

Desa Wisata 

Tlahab 

Kecamatan 

Kledung 

Kabupaten 

Temanggung). 

(Agung 

Hasil penelitian dan 

pembahasan yang dilakukan 

peneliti.  Kelompok Sadar 

Wisata Sendang Arum 

diharapkan membuat 

program- program yang lebih 

bervariatif yang sesuai 

dengan perkembangan 

pariwisata. Adapun program-

program yang telah berjalan 

dapat dimaksimalkan dalam 

upaya pengembangan potensi 

pariwisata di Desa Tlahap. 

Diharapkan Pemerintah 

Daerah Kabupaten 

Temanggung dapat terus 

memberi dukungan 

Skripsi dan 

penelitian yang 

akan dilakukan ini 

memiliki relevansi  

yaitu sama-sama 

membahas sadar 

wisata, namun 

perbedaannya 

adalah pada skripsi 

terdahulu 

menekankan pada 

peran kelompok 

sadar wisata, 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan ini 

menekankan pada 
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Suryawan. 

2016) 

pembinaan dan pelatihan-

pelatihan terkait dengan 

pariwisata terhadap 

Kelompok Sadar Wisata 

Sendang Arum dalam upaya 

mengembangkan potensi dan 

membangun pariwisata. 

Diharapkan Kelompok sadar 

wisata lebih meningkatkan 

perannya dalam upaya 

menanamkan nilai-nilai 

Sapta Pesona kepada 

masyarakat. 

kesadaran wisata 

pedagang kaki 

lima..  

3 
Generasi Sadar 

Wisata 

(Pemberdayaan 

Pemudadan 

Pendidikan 

Duta Wisata di 

Kabupaten 

Trenggalek). 

(Prisca Kiki 

Wulandary. 

2016) 

Hasil penelitiannya 

Kabupaten Trenggalek 

mempunyai potensi untuk 

mengembangkan industri 

kepariwisataannya. Langkah 

tepat yang telah diambil oleh 

Pemkab Trenggalek melalui 

Disparpora, yakni 

diselenggarakannya seleksi 

pemilihan Kakang Mbakyu 

Trenggalek (KMT). Para 

peserta calon KMT harus 

mengikuti karantina selama 

tiga hari, dimana dalam 

karantina tersebut calon 

KMT dibekali pengetahuan 

tentang kepariwisataan, 

kemudian cara 

berkomunikasi yang baik 

menggunakan bahasa asing, 

unjuk keterampilan dan 

bakat dan pengembangan 

kepribadian. Pemberdayaan 

pemuda-pemudi di 

Kabupaten Trenggalek 

melalui pendidikan duta 

wisata. Hal yang unik dalam 

penelitian ini, yakni pemuda-

pemudi yang tergabung 

dalam KMT melaksanakan 

fungsi protecting dengan 

kreativitas mereka sendiri. 

Kegiatan seperti kunjungan 

wisata, fashion show daur 

ulang, lomba mewarnai 

Relevansi antara 

jurnal dan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

adalah sama-sama 

membahas tentang 

sadar wisata, 

namun yang 

mebedakannya 

adalah di jurnal 

membahas tentang 

generasi sadar 

wisata dari 

Kabupaten 

Trenggalek disini 

yang dimaksud 

adalah Duta 

Wisata, sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan ini 

membahas tentang 

kesadaran wisata 

dari pedagang kaki 

lima yang ada di 

Alun-alun Kota 

Batu.  
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tempat-tempat wisata, dan 

parade band guna 

memeriahkan sosialisasi 

gerakan sadar wisata yang 

dilakukan oleh KMT 

merupakan kreativitas para 

anggota KMT untuk 

memberdayakan dirinya. 

4 Penerapan 

Sapta Pesona di 

Pantai Polewali 

Kabupaten 

Poliwali 

Mandar 

Provinsi 

Sulawesi Barat. 

(Amirullah. 

2016) 

Hasil dari penelitiannya 

adalah masyarakat perlu 

memahami pentingnya 

unsur-unsur Sapta Pesona 

sebagai barometer pariwisata 

di sekitar Pantai Bahari 

Polewali Mandar. 

Ketidakpahaman warga 

setempat tentang unsur-unsur 

sapta pesona membuat 

mereka tidak banyak 

berperan aktif dalam 

pembangunan 

kepariwisataan. Pemerintah 

belum banyak 

memberdayakan masyarakat 

setempat. dalam rangka 

pelaksanaan unsur-unsur 

sapta pesona. Dalam hal itu 

perlu adanya ikut campur 

tangan pemerintah untuk 

mendukung akan 

terwujudkannya sapta 

pesona. Sebenarnya 

masyarakat juga perlu 

dikembangkan kapasitasnya, 

atau kemampuan sehingga 

dapat berperan tidak saja 

sebagai penerima manfaat 

pengembangan, tetapi juga 

menjadi pelaku aktif yang 

mendorong keberhasilan 

pengembangan 

kepariwisataan di 

wilayahnya masingmasing.  

Relevansinya 

antara jurnal dan 

penelitian yang 

akan dilakukan ini 

adalah sama-sama 

membahas inti 

sadar wisata yaitu 

sapta pesona, 

perbedaanya pada 

subjeknya yaitu 

masyarakat dan 

pedagang kaki 

lima.  

5 “Olahan 

Kawasan 

Konservasi” 

Hasil penelitiannya adalah 

Olahan desa wisata yang 

berbasis konsrvasi pada 

Relevansinya 

adalah jurnal dan 

penelitian yang 
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Desa Wisata 

Jawa 

(Mewujudkan 

Masyarakat 

Sadar Wisata 

Berbasis 

Potensi Lokal 

pada Masyrakat 

Keji, Ungaran 

Barat). (Fulia 

Aju Gustaman, 

Harto 

Wicaksono, dan 

Fajar. 2016)  

masyarakat Desa keji 

mempunyai potensi yang 

berbada dengan kegiatan 

wisata yang ada di 

Indonesia.Wisata yang 

ditawarkan oleh Desa Keji 

adalah hasil reproduksi 

sosial-kultur dan alam yang 

dikombinasi dengan 

kebutuhan para wisatawan 

baik lokal maupun manca 

negara. Dalam mewujudkan 

Desa Keji sebagai salah satu 

pusat wisata yang menjual 

kekhasan desa secara 

berkelanjutan, masyarakat 

Keji telah melakukan 

berbagai strategi, termasuk 

membangun partisipi 

masyarakat Desa Keji. 

Partisipasi yang dilakukan 

oleh masyarakat masih 

terbatas pada partisipasi 

manipulatif yang dilakukan 

oleh pengelola. Hal ini 

terbukti ketika memadukan 

berbagai potensi dalam 

aktvitas dan serangkaian 

wisata khas desa masih 

terkesan tidak 

dikomunikasikan. 

Orientasinya adalah 

ekonomi, yang demikian 

membuat masyarakat terlena, 

bahwa sebenarnya yang 

ingin ditawarkan oleh 

masyarakat Keji terhadap 

wisatawan adalah kultur 

masyarakat desa yang 

terkemas dalam industri 

wisata. Bagi masyarakat 

lokal hendaknya tidak hanya 

berorintasi pada 

maksimalisasi ekonomi, 

tetapi harus mampu 

menumbuhkan ruang 

kesadaran untuk melakukan 

reproduksi sosial-kultur. 

akan dilakukan ini 

sama-sama 

membahas tentang 

sadar wisata, 

namun 

perbedannya 

adalalah jika pada 

jurnal 

mewujudkan 

masyarakat sadar 

wisata, berbeda 

dengan penelitian 

ini memfokuskan 

pada kesadaran 

wisata para 

pedagang kaki 

lima di Alun-alun 

Kota Batu.  
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Kehadiran peluang ini 

harapannya digunakan 

masyarakat Desa Keji untuk 

memunculkan potensi desa.  

 

2.2 Kajian Pustaka  

2.2.1 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.  

Dikemukakan Weber bahwa tindakan adalah perilaku yang 

bermakna. Pandangan demikian tidak sepenuhnya kita sepakati, karena 

sepanjang banyak diulas diberbagai buku teks keduanya tidak sama, dan 

selalu dibedakan. Untuk itu argumentasi ataupun penjelasan yang 

dimaksud Weber perlu dimengerti agar bisa dipahami dengan baik. 

Banyak pandangan yang mengemukakan bahwa perilaku itu lebih 

melukiskan keadaan yang nampak dibagian muka atau luar dari suatu 

perbuatan atau tindakan, sementara tindakan itu tidak demikian, atau 

lebih dalam dari sekedar perilaku dan lebih bermakna.  

2.2.2 Kajian Sosiologi Pariwisata 

Sosiologi pariwisata menurut Pitana (2005:33) adalah cabang 

dari sosiologi yang mengkaji masalah-masalah kepariwisataan dalam 

berbagai aspeknya. Dapat juga dikatakan bahwa sosiologi pariwisata 
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adalah kajian tentang kepariwisataan dengan menggunakan perspektif 

sosiologi, yaitu penerapan prinsip, konsep, hukum, paradigma, dan 

metode sosiologi di dalam mengkaji masyarakat dan fenomena 

pariwisata, untuk selanjutnya berusaha mengembangkan abstraksi-

abstraksi yang mengarah kepada pengembangan teori.  

Sosiologi pariwisata, objek studi utamanya sosiologi, yaitu 

struktur masyarakat, kelompok sosial, lembaga sosial, hubungan-

hubungan timbal balik individu, peranan dan sebagainya seperti telah 

disebutkan sebelumnya. Kegiatan kepariwisataan melibatkan orang, 

sekelompok orang, lembaga, dan dinamika interaksi sosial yang 

dilakukannya untuk mencapai atau memenuhi kepentingan kegiatan 

kepariwisataan. Karena itu, sosiologi pariwisata secara umum dapat 

disebutkan sebagai studi tentang individu dan masyarakat, organisasi 

dan lembaga sosial yang berhubungan dengan layanan kebutuhan 

perjalanan wisata bagi wisatawan dan kegiatan kepariwisataan 

(Soemanto:2010).  

Pandangan mengenai sosiologi pariwisata menurut Mc Intosh 

dalam Soemanto (2010) ditunjukkan oleh hal-hal terkait dengan 

fenomena sosial kepariwisataan yang timbul, karena ditandai oleh 

perkembangan kegiatannya yang pesat dan luas di masyarakat. 

Kelompok dan organisasi yang bergerak di bidang perjalanan wisata, 

pelaksana perjalanan yang bekerja untuk pelayanan kebutuhan 

perjalanan wisatawan tumbuh dan berkembang pesat akhir-akhir ini. 

Keadaan pada saat ini menggambarkan permintaan yang meningkat 
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akan kebutuhan perjalanan wisata. Jumlah wisatawan yang ingin 

melakukan perjalanan wisata (berwisata) ke daerah tujuan wisata di 

masyarakat negara berkembang makin meningkat, terutamanya mereka 

yang berasal dari negara-negara industri (maju secara sosial ekonomi). 

a. Wisata  

 Kata “wisata” atau tour secara harfiah dalam kamus berarti: 

perjalanan di mana si pelaku kembali ke tempat awalnya. Menurut 

Murphy dalam Sedarmayanti (2014:3) perjalanan srikuler yang 

dilakukan untuk tujuan bisnis, bersenang-senang, atau pendidikan, 

pada berbagai tempat dikunjungi dan biasanya menggunakan 

jadwal perjalanan yang terencana. Pada definisi tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa wisata adalah perjalanan yang dilakukan 

oleh orang, dimana orang tersebut akan kembali ke tempat asalnya 

dia berada, perjalanan yang dilakukan bisa meliputi perjalanan 

bisnis, bersenang-senang atau perjalanan untuk pendidikan.  

b. Wisatawan 

  Orang yang sedang melakukan perjalanan wisata disebut 

wisatawan/tourist. Batasan wisatawan juga bervariasi, mulai dari 

yang umum sampai dengan yang sangat teknis spesifik. United 

Nation Coference on Travel and Tourism di Roma (1963) memberi 

batasan lebih umum, tetapi menggunakan istilah visitor 

(pengunjung yaitu:  

 “Setiap orang yang mengunjungi negara yang bukan 

merupakan tempat tinggalnya, untuk berbagai tujuan, tetapi bukan 
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untuk mencari pekerjaan atau penghidupan dari negara yang 

dikunjungi”.  

 Batasan tersebut juga digunakan oleh IUOTO 

(International Union of Official Travel Organization) sejak tahun 

1968. Batasan ini sebenarnya hanya berlaku untuk wisatawan 

international, tetapi secara analogis bisa juga diberlakukan untuk 

wisata domestik, dengan membagi negara atas daerah (provinsi). 

Selanjutnya visitor dibedakan atas dua, yakni: 1. Wisatawan 

(tourist) mereka yang mengunjungi suatu daerah lebih dari 24 jam, 

2. Pelancong/pengunjung, yaitu mereka yang tinggal di tujuan 

wisata kurang dari 24 jam (Sedarmayanti, 2014:3).  

 Perbedaan yang ada antara wisatawan dan pelancong atau 

pengujung terletak pada waktu lamanya mereka pergi kesuatu 

tempat yang dikunjungi. Jika wisatawan mengunjungi suatu tempat 

lebih dari 24 jam, maka pengunjung kurang dari 24 jam.  

c. Pariwisata  

 Menurut Murphy dalam Sedarmayanti (2014:4), pariwisata 

adalah keseluruhan dari elemen-elemen terkait (wisatawan, daerah 

tujuan wisata, perjalanan, industry dan lain-lain) yang merupakan 

akibat dari perjalanan wisata ke daerah tujuan wisata, sepanjang 

perjalanan tersebut tidak permanen. Batasan tersebut begitu luas, 

sehingga pengertian pariwisata seakan tidak bisa “dibatasi”, karena 

menyangkut hampir semua aspek kehidupan.  
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 Pemberian batasan tentang pariwisata, sebagaimana juga 

dengan berbagai subjek lain, sering tidak dapat menghasilkan satu 

batasan memuaskan untuk berbagai kepentingan. Melihat batasan 

luas dan beragam, Richardson dan Fluker dalam Sedarmayanti 

(2014:40) membedakan batasan pariwisata menjadi dua yaitu: 1. 

Batasan konseptual digunakan untuk memahami pariwisata secara 

konseptual dan pemahan akademi, 2. Batasan teknis, digunakan 

untuk kepentingan pengumpulan statistic.  

 Meskipun ada variasi batasan mengenai tentang pariwisata, 

ada beberapa hal pokok yang secara umum disepakati di dalam 

memberi batasan mengenai pariwisata (khususnya pariwisata 

internasional):  

1. Traveler. Orang yang melakukan perjalanan antar dua atau 

lebih lokalitas.  

2. Visitor. Orang yang melakukan perjalanan, ke daerah yang 

bukan merupakan tempat tinggalnya, kurang dari 12 bulan, dan 

tujuan perjalanannya bukan untuk terlibat dalam kegiatan untuk 

mencari nafkah, pendapatan atau penghidupan di tempat tujuan.  

3. Touris. Bagian dari visitor yang menghabiskan waktu paling 

tidak 1 malam (24 jam) di daerah yang dikunjungi. 

(WTO,1995).  

 Semua definisi pariwisata yang dikemukakan diatas 

tersebut, meskipun berbeda-beda dalam penekanan, selalu 

mengandung ciri pokok, yaitu sebagai berikut ini:  
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1. Adanya unsur travel (perjalanan): pergerkan manusia dari satu 

tempat ke tempat yang lainnya.  

2. Adanya unsur “tinggal sementara” di tempat yang bukan 

merupakan tempat tinggal biasanya.  

3. Tujuan utama  dari pergerakan manusia tersebut bukan untuk 

mencari penghidupan/ pekerjaan ditempat yang 

dituju(Richardson dan Fluker, 20014:5).  

d. Destinasi Pariwisata  

 Destinasi pariwisata menurut Kusudianto (1996:8), 

destinasi pariwisata dapat digolongkan berdasarkan ciri-ciri 

destinasi pariwisata tersebut, yaitu sebagai berikut ini:  

1. Destinasi sumber daya alam, seperti iklim, pantai dan hutan.  

2. Destinasi sumber daya budaya, seperti tempat bersejarah, 

museum, teater, dan masyarakat local.  

3. Fasilitas rekreasi, seperti taman hiburan.  

4. Event, seperti pesta kesenian bali, pesta danau toba dan pasar 

malam.  

5. Aktivitas spesifik, seperti kasino di Genting Highland Malaysia 

dan wisata belanja di Hong Kong.  

6. Daya tarik psikologis, seperti petualangan, perjalanan romantic 

dan keterpencilan.  

Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang 

kepariwisataan pada Bab I pasal I disebutkan bahwa destinasi 

pariwisata yang diidentikkan dengan daerah tujua wisata di 
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definisikan sebagai daerah geografis yang berada di dalam satu 

wilayah atau lebih wilayah administrative, yang di dalamnya 

terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata yang 

menarik, aksesibilitas, dan masyarakat yang saling melengkapi 

untuk terciptanya kepariwisataan di Indonesia.  

Mengacu pada beberapa batasan wilayah tersebut maka 

destinasi pariwisata merupakan sebuah wilayah, tempat di mana 

wisatawan dapat menikmati variasi dari berbagai jenis pengalaman 

selama berwisata. (Prasiasa, 2013: 21) 

e. Pentingnya Sadar Wisata  

 Sadar wisata adalah salah satu program pemerintah, sadar 

wisata adalah sebuah bentuk partisipasi dan dukungan segenap 

masyarakat dalam mendukung untuk terwujudnya pariwisata yang 

ada. Pentingnya sadar wisata dalam kehidupan masyarakat dapat 

membantu mendorong meningkatnya industri pariwisata yang ada 

di suatu daerah tersebut. Pada sadar wisata didalamnya terdapat 

sapta pesona, sapta pesona adalah penjabaran dari sadar wisata, 

dimana sapta pesona berisi tujuh  aspek, yaitu aman, tertib, bersih, 

sejuk, indah, ramah dan kenangan, jika ketujuh aspek tersebut 

tercipta dengan dukungan dari segenap komponen masyarakat, 

maka akan terciptanya lingkungan pariwisata yang kondusif.  
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2.2.3 Sadar Wisata  

Sadar wisata menurut Hariyanto ( 2017 : 35) adalah partisipasi 

dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong 

terwujudnya iklim yang kondusif, bagi tumbuh dan berkembangnya 

kepariwisata suatu wilayah. Bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat, percepatan pertumbuhan ekonomi serta mengatasi 

kesenjangan pendapatan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. 

Sapta Pesona merupakan penjabaran konsep “sadar wisata” yang terkait 

dengan dukungan serta peran segenap masyarakat sebagai tuan rumah. 

Dalam upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif sehingga 

mampu mendorong berkembangnya industri pariwisata, melalui tujuh 

unsur yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah ramah dan kenangan. 

Sadar wisata menurut Rahim (2012:5) dijelaskan sebagai sebuah 

bentuk kesadaran masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam 2 

hal berikut, yaitu: 

a. Masyarakat telah menyadari peran dan tanggung jawabnya 

sebagai tuan rumah yang baik bagi wisatawan yang berkunjung 

untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif, sebagaimana 

yang ada di dalam slogan Sapta Pesona. 

b. Masyarakat telah menyadari hak-hak dan kebutuhannya untuk 

menjadi pelaku wisata ataupun wisatawan yang sedang 

melakukan perjalanan ke daerah tujuan wisata, untuk berekreasi 

maupun dalam hal mengenal dan mencintai tanah air. (Rahim 

2012:5) 
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Putri dan Ariani (2011 : 91) Sadar wisata adalah pengertian 

yang mendalam pada orang, seorang atau sekelompok orang yang 

terwujud dalam pemikiran, sikap dan tingkah laku yang mendukung 

pengembangan pariwisata.  Sekelompok orang di dalamnya adalah 

masyarakat dimana, masyarakat harus ikut serta mendorong dan 

mendukung pengembangan pariwisata.  

2.2.4 Sapta Pesona Pariwisata 

Gambar 1. Lambang Sapta Pesona 

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Pariwisata Kabupaten Kebumen. 

Sapta pesona menurut Departemen Kebudayaan dan 

Pariwisata Indonesia adalah penjabaran dari sadar wisata. Lambang 

Sapta Pesona terdiri dari matahari besar yang bersinar dengan 7 buah 

sinar, yaitu 7 unsur yang ada di dalamnya adalah Aman, Tertib, Bersih, 

Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan. Menurut Putri dan Ariani (2011 : 91-

92) Sapta pesona adalah tujuh unsur atau kondisi yang dapat 

meningkatkan daya pariwisata, yaitu: 
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1. Aman 

Kita sebagai tuan rumah harus menciptakan keadaan 

lingkungan dan suasana yang membuat seseorang merasa 

tentram, tidak merasa takut atas keselamatan jiwa dan raga, serta 

bebas dari tindak pidana, kekerasan, dan ancaman, misalnya 

pencopetan, penipuan, penjarahan dan pemerkosaan. Kita wajib 

mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Kita harus tahu kewajiban 

dan batas-batas hak kita. Bila kita melanggar aturan, orang lain 

tentu akan merasa bahwa hak akan rasa tentramnya terganggu. Ia 

akan merasa telah diperlakukan secara tidak adil sehingga enggan 

berkunjung atau tidak lama tinggal di tempat yang dikunjungi 

tersebut. Ada beberapa cara yang bisa menciptakan dan menjaga 

rasa aman tersebut:  

a. Tidak mengganggu kenyaman wisatawan yang lainnya.  

b. Membantu memberi informasi yang dibutuhkan oleh 

wisatawan.  

c. Meninimalkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau 

kecelakaan dalam penggunaan fasilitas publik.  

2. Tertib  

Suasana tertib dapat menimbulkan ketentraman hati. 

Kehidupan masyarakat yang teratur, rapi, dan berdisiplin  akan 

menyebabkan segalanya berjalan dengan lancar. Suasana seperti 

ini, misalnya dapat kita perlihatkan dalam hal-hal berikut ini:  
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a. Tertib berlalu lintas dan budaya antri. Berebutan dan tidak 

mengindahkan hak orang lain menimbulkan kesan semrawut 

dan tidak nyaman.  

b. Berdisiplin dalam hal waktu dan tingkah laku adalah cermin 

budaya tertib.  

c. Memberikan pelayanan yang cepat, mengerjakan sesuatu 

tanpa mengulur-ulur waktu, menepati janji, dan menghormati 

hak dan kepentingan orang lain menimbulkan suasana tertib. 

3. Bersih  

Pribadi yang baik adalah yang senantiasa menjaga 

kebersihan, baik dari sendiri maupun lingkungannya, sehingga 

membuat wisatawan menjadi nyaman dan sehat, contohnya dapat 

diwujudkan dalam hal-hal berikut ini:  

a. Membuang sampah pada tempatnya. 

b. Menjaga lingkungan obyek wisata agar tetap bersih dan 

indah.  

c. Pakaian dan penampilan petugas yang bersih.  

d. Menjaga makanan dan minuman agar tetap bersih.  

4.  Sejuk 

Suasana sejuk adalah suasana hidup manusia menyatu 

dengan alam, sehingga dapat menimbulkan ketenangan, 

kedamaian dan membuat wisatawan yang datang menjadi betah 

untuk berlama-lama ditempat. Contohnya dapat diwujudkan 

dengan hal-hal sebagai berikut:  
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a. Meningkatkan penghijauan dengan cara menaman pepohonan 

atau tamanan bunga-bunga atau lainnya yang dapat 

meberikan kesan hijau dan sejuk.  

b. Menjaga penghijauan agar tetap sejuk.  

5. Indah 

Suatu kondisi lingkungan di sebuah destinasi wisata atau 

daerah tujuan wisata yang mencerminkan keadaan yang indah 

dan menarik, yang akan membuat orang merasa kagum karena 

melihatnya  dan kesan indah yang mendalam bagi wisatawan  

yang telah mengunjunginya dalam melakukan perjalanan ke 

daerah tersebut, sehingga pengunjung akan datang lagi ke tempat 

tersebut serta mendorong promosi daerah tujuan wisata tersebut 

ke pasar wisatawan yang lebih luas lagi. Contahnya dapat 

diwujudkan dengan cara sebagai berikut:  

a. Menjaga keindahan dan tatanan dari obyek wisata tersebut.  

b. Menjaga tanaman hias, atau hiasan-hiasan, fasilitas publik 

yang ada di obyek wisata. 

c. Membuat tampilan produk yang dijual lebih indah dan 

menarik.  

6. Ramah 

Rasa bhakti dan hormat yang diwujudkan dalam sikap  dan 

tingkah laku masyarakat disekitar obyek wisata yang tulus yang 

terwujud dalam senyuman dan semua ini akan menimbulkan 

cinta kasih antara sesama. Dalam pariwisata tamu adalah raja, 
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untuk itu penerimaan yang cukup tinggi kepada wisatawan yang 

datang akan memberikan kesan ramah dan dihormati. Contohnya 

dapat diwujudkan dengan hal-hal sebagai berikut ini:  

a. Bersikap selayaknya tuan rumah yang baik, serta selalu siap 

membantu wisatawan jika ada yang membutuhkan sebuah 

pertolongan.  

b. Menunjukkan sebuah sikap yang menghargai dan toleransi 

yang tinggi terhadap wisatawan.  

c. Bersikap ramah untuk menawarkan produknya kepada 

pelanggan.  

7. Kenangan  

Kenangan adalah sebuah bentuk pengalaman yang 

berkesan indah ataupun menyenangkan di sebuah destinasi 

daerah tujuan wisata yang akan memberikan rasa senang dan 

kenangan yang tentunya indah, yang akan selalu membekas bagi 

wisatawan yang sedang dan yang telah melakukan perjalanan 

atau kunjungan kedaerah tersebut lagi. Semua yang dilakukan 

hendaknya dalam hati yang tulus, sehingga pelayanan juga dapat 

dilakukan secara optimal. Contohnya dapat diwujudkan dengan 

cara sebagai berikut ini:  

a. Mengangatkan sesuatu yang unik dari daerah wisata tersebut, 

contonya seperti adat atau budaya maupun suatau barang 

berupa cinderamata yang khas dari daerah wisata tersebut.  
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b. Melaksanakan 6 unsur sapta pesona yang lainnya dengan 

baik, yaitu Aman Tertib Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, 

Kenangan.  

Jadi, apabila jika semua hal-hal yang telah dijelaskan 

diatas dilakukan atau diterapkan dengan baik maka sadar wisata 

dengan konsep septapesona maka akan berjalan dengan baik 

sekali. Pada dasarnya kesadaran wisata adalah hal yang harus 

dipunyai semua komponen masyarakat, meskipun dalam hal ini 

membahas tentang keadaran masyarakat oleh pelaku usaha yaitu 

pedagang kaki lima, namun alangkah baiknya jika kesadaran 

wisata juga dipunyai atau dibangun kepada masyarakat di desa 

ataupun kota, pelaku usaha dengan didukung oleh pemerintah 

setempat.  

2.2.5 Pedagang Kaki Lima di Daerah Wisata 

 Pedagang kaki lima merupakan hal yang sering dijumpai, di 

pinggir jalan atau disekitar tempat yang ramai. Madjid (2013 : 63) 

menjelaskan bahwa pedagang kaki lima atau disingkat 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.  
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 Agustinus (2010 : 13) menjelaskan bahwa pedagang kaki lima, 

atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas pedagang, 

yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan 

raya. Mereka menggelar dagangannya, atau gerobaknya, di pinggir 

perlintasan jalan raya. Dilihat dari sejarahnya di Indonesia, PKL sudah 

ada sejak masa penjajahan Kolonial Belanda.  

 Penjelasan yang berada diatas tersebut, dapat ditarik kesimpulan 

adalah pedagang kaki lima adalah usaha yang termasuk ke dalam 

sector informal, dengan gerobak, kios kecil atau hanya menggelar 

dagangannya, dan biasanya berjualan di sekitar pinggir jalan raya, 

karena gerobaknya atau tempat berjualan yang bisa di pindahkan.  

 Pedagang kaki lima yang berada pada daerah wisata tentunya 

akan berbeda dengan pedagang kaki lima pada tempat-tempat biasa 

atau pedagang kaki lima yang berada di pinggir jalan. Pedagang kaki 

lima yang berada pada daerah wisata akan lebih berusaha sedikit lebih 

keras untuk menarik perhatian para pembeli, karena pada biasanya 

pedagang kaki lima yang berada di daerah wisata banyak sekali 

jumlahnya, karena daerah wisata adalah daerah dengan banyak orang 

di dalamnya, dan oleh sebab itu mereka pedagang kaki lima harus 

berusaha lebih kreatif untuk menarik pembeli agar dangangannya 

terjual.  

 Daerah wisata, contohnya alun-alun Kota Batu, disana banyak 

sekali ditemui pedagang kaki lima yang berjualan, beraneka ragam 

jenis, mulai dari makanan, minuman, hingga aksesoris atau pernak-
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pernik khas Kota Batu yang bisa dijadikan oleh-oleh. Banyaknya 

pedagang kaki lima yang ada di alun-alun Kota Batu karena, alun-alun 

adalah tempat yang ramai, banyak orang dan strategis. Pedagang kaki 

lima yang ada di alun-alun Kota Batu mulai ada sejak sore hari, namun 

pada malam hari pedagang kaki lima akan semakin banyak. 

dikarenakan alun-alun Kota Batu pada malam hari juga sangat ramai 

oleh wisatawan yang datang.  

2.3 Landasan Teori (Tindakan Sosial- Max Weber) 

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. Pandangan demikian tidak 

sepenuhnya kita sepakati, karena sepanjang banyak diulas diberbagai buku 

teks keduanya tidak sama, dan selalu dibedakan. Untuk itu argumentasi 

ataupun penjelasan yang dimaksud Weber perlu dimengerti agar bisa dipahami 

dengan baik. Banyak pandangan yang mengemukakan bahwa perilaku itu 

lebih melukiskan keadaan yang nampak dibagian muka atau luar dari suatu 

perbuatan atau tindakan, sementara tindakan itu tidak demikian, atau lebih 

dalam dari sekedar perilaku. 

Weber telah membedakan antara tindakan sosial dan perilaku relative. 

Konsep perilaku yang ada yaitu pada waktu seperti saat ini, untuk perilaku 

langsung atau otomatis yang tidak melibatkan proses pemikiran. Suatu 

stimulus yang disajikan dan terjadilah perilaku, kemudian dengan sedikit ikut 

campur tangan dan respons, jadi perilaku seperti itu tidak begitu diperhatikan 
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atau dikaji dalam sosiologi Weber. Weber memperhatikan tindakan yang jelas 

melibatkan campur tangan atas sebuah proses pemikiran atau tindakan yang 

mempunyai makna yang dihasilkan diantara kejadian stimulus dan respons 

terakhir. Bagi Weber tugas seorang analisis sosiologi adalah untuk mencakup 

sebuah penafsiran tindakan dari segi makna yang subjektif.   

Menurut Weber dalam Ritzer (2012:215), dalam menancapkan 

analisisnya di dalam proses mental dan tindakan bermakna yang dihasilkan, 

Weber berhati-hati dalam menunjukan bahwa kelirulah bila memandang 

psikologi sebagai fondasi penafsiran sosiologis atas tindakan. Weber tampak 

membuat poin yang sama secara esensial seperti yang dibuat Durkheim dalam 

mendiskusikan setidaknya beberapa fakta sosial nonmaterial. Yakni, para 

sosiolog tertarik pada proses-proses mental, tetapi itu tidak sama dengan 

perhatian psikolog para pikiran, personalitas, dan seterusnya. 

Penelitian ini akan menggunakan teori dari Max Weber yaitu tindakan 

sosial. Max Weber lahir di Erfurt, Jerman, pada tanggal 21 April 1864 dalam 

keluarga kelas menengah. Beberpa perbedaan penting yang ada pada 

orangtuanya megakibat efek baik yang mendalam kepada Weber dalam 

oerientasi intelektualnya maupun perkembangan psikologisnya. Ayahnya 

adalah seorang birokrat yang telah berhasil mencapai posisi yang lumayan 

penting, dia juga adalah seorang pria yang menikmati kesenangan duniawi, 

dan dalam banyak hal yang lainnya dia sangat bertentangan dengan istrinya. 

Ibunya Weber adalah seorang  Calvinis yang taat, seorang wanita yang 

menjani kehidupannya dengan meninggalkan sebagaian besar kesenangan 

duniawi yang sangat disukai oleh suaminya. Kemudian hal itu menyebabkan 
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masalah dalam keluarga Weber, pada awalnya Weber tampak mengikuti 

orientasi kehidupan ayahnya, namun pada akhir-akhirnya Weber mengikuti 

jalan seperti ibunya.  

Karya-karya yang dihasilkan oleh Weber adalah studi-studinya atas 

agama-agama dunia dan perspektif historis dunia, Economy and Society 

(1921/1968). Selain menghasilkan tulisan, Weber juga membantu mendirikan 

Masyarakat Sosilogis Jerman pada tahun 1910. Rumahya menjadi tempat 

berkumpulnya orang-orang intelektual, termasuk para sosiolog seperti Georg 

Simmel, Robert Michel, dan saudaranya Alfred Weber dan banyak lagi yang 

lainnya. 

Menurut Weber dalam Ritzer (2012:215). Di dalam teorinya Weber 

mengenai tindakan, Weber ingin lebih berfokus pada individu, pola-pola dan 

regularitas-regularitas dari sebuah tindakan, bukan pada kolektivitas. 

”Tindakan di dalam arti orientasi perilaku yang dapat dipahami secara 

subjektif, ada hanya sebagai perilaku seseorang atau lebih manusia 

individual”. Weber telah siap untuk mengakui, bahwa ada maksud-maksud 

tertentu yang mungkin kita harus memperlakukan kolektivitas-kolektivitas 

sebagai para individu, “tetapi untuk penafsiran subyektif tindakan di dalam 

kerja sosiologis, kolektivitas-kolektivitas itu harus diperlakukan hanya sebagai 

hasil ataupun cara pengorganisasian  dari tindakan-tindakan khusus pribadi-

pribadi individual, karena hal-hal itulah yang dapat diperlakukan sebagai 

agen-agen di dalam serangkaian tindakan yang dapat dipahami secara 

subyektif’. Akan memperlihatkan bahwa Weber nyaris tidak pernah lebih 
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eksplisit lagi, sosiologi tindakan pada akhirnya akan memerhatikan para 

individu, bukan kolektivitas.  

Weber menggunakan metodologi tipe idealnya, untuk menjelaskan 

makna tindakan dengan cara memperkenalkan empat tipe dasar tindakan. 

Tipologi yang penting itu tidak hanya untuk memahami apa yang 

dimaksudkan oleh Weber namun dengan tindakan itu sebagian juga 

merupakan dasar bagi perhatian Weber pada sebuah struktur-struktur dan 

lembaga-lembaga sosial yang lebih besar.  

Tipe tindakan rasional menurut Weber dalam Narwoko dan Suryanto 

(2006:18), akan dijelaskan sebagai berikut ini:  

1. Tindakan Rasionalitas Instrumental , atau tindakan rasional alat-tujuan. 

Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan oleh 

seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang 

berhubungan dengan tujuan tindakan itu dengan ketersediaan alat yang 

digunakan dalam mencapai tujuannya.  

Contohnya : Seorang mahasiswa yang tempat kosannya jauh dan tidak 

mempunyai alat transportasi sehingga membuatnya sering terlambat 

masuk kelas, akhirnya dia membeli kendaraan berupa sepeda motor 

untuk dipakai pergi ke kampus untuk datang lebih awal dan tidak 

terlambat lagi.  

2. Tindakan Rasionalitas Nilai  

Tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada 

hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara 

tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan kepercayaan 
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nilai-nilai individu yang bersifat absolut, dalam bentuk perilaku yang 

etis, estetis, religious, atau bentuk lainnya.  

Contohnya : Perilaku beribadah atau seseorang yang yang 

mendahulukan orang yang lebih tua ketika antri sembako. Artinya 

tindakan sosial ini telah dipertimbangkan terlebih dahulu karena 

mendahulukan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai agama yang ia miliki.  

3. Tindakan Afektual / Tindakan yang dipengaruhi emosi.  

Tipe tindakan sosial ini lebih di dominasi perasaan atau emosi 

tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif 

sifatnya spontan, tidak rasional dan merupakan ekspresi seseorang dari 

individu.  

Contohnya : Hubungan kasih saying antara dua remaja yang sedang 

jatuh cinta atau di mabuk asmara, tindakan ini biasanya terjadi atas 

rangsangan dari luar yang bersifat otomatis.  

4. Tindakan Tradisional / Tindakan karena kebiasaan.  

Tindakan tradisional adalah dimana seseorang memperlihatkan 

perilaku tertentu karena kebiasaan, yang diperoleh dari nenek moyang 

tanpa refleksi sadar atau perencanaan.  

Contohnya : Tindakan mudik ke kampung halaman saat lebaran Idul 

Fitri.  

Weber membedakan tindakan dari tingkah laku pada umunya dengan 

mengatakan bahwa sebuah gerakan bukanlah sebuah tindakan jika gerakan itu 

tidak memiliki makna subjektif untuk orang yang bersangkutan. Ini 

menunjukkan bahwa seorang pelaku memiliki sebuah kesadaran akan apa 
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yang sedang ia lakukan yang bisa dianalisa menurut maksud-maksud, motif-

motif dan perasaan sebagaimana yang telah mereka alami.  

Pokok persoalan sosisologi yang dihasilkan dalam paradigma ini 

adalah tingkah laku individu yang memiliki orientasi terhadap tujuan atas apa 

yang hendak dilakukannya. Dalam penelitian ini, penulis ingin menjelaskan 

bagaimana tindakan sadar wisata pedagang kaki lima dalam mencapai sapta 

pesona pariwisata, seperti sebagaimana mereka pedagang kaki lima apakah 

mengetahui, memahami, menyadari dan melakukan unsur-unsur yang ada di 

dalam sapta pesona.  

 


