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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan destinasi wisata yang 

dikenal di dunia. Indonesia memiliki berbagai destinasi wisata yang tersebar dari 

Sabang sampai Merauke yang terdiri dari 17 ribu pulau dan setiap daerahnya 

memiliki potensi alam yang indah dan dapat dikembangkan sebagai daya tarik 

wisata seperti pantai, gunung, air terjun, kebun, hingga wisata buatan dan wisata 

kuliner sekalipun. Perkembangan sektor pariwisata juga dilakukan di berbagai 

daerah di Indonesia secara menyeluruh. Kota-kota besar di Indonesia selalu 

menarik pengunjung dari luar kota. Kota yang dijadikan sebagai tempat wisata 

memiliki kontribusi besar bagi pertumbuhan industri wisata potensial kota. Sektor 

pariwisata kota dapat berkontribusi dalam peningkatan perekonomian, 

insfrastruktur budaya, meningkatkan investasi produk serta dapat meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat di sekitarnya, Salah satunya adalah Kota Malang yang 

terkenal dengan pariwisatanya. 

Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. 

Kota Malang memiliki banyak potensi untuk dijadikan sebagai destinasi wisata 

yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan nusantara maupun mancanegara. Kota 

Malang menjadi modern karena tumbuh dan berkembang setelah hadirnya 

administrasi kolonial Hindia Belanda pada tahun 1964. Fasilitas umum 

direncanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda saat 

itu, terutama ketika mulai dioperasikannya jalur kereta api pada tahun 1879. 

Adanya aktivitas pemerintah kolonial Belanda banyak meninggalkan bangunan 
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bersejarah serta warisan budaya tersendiri di kota ini. Bangunan bersejarah seperti 

tempat ibadah yang masih berdiri kokoh dan sangat indah, ada pula perumahan 

yang dibangun oleh zaman Belanda, yaitu di kawasan Ijen yang sampai sekarang 

masih dijaga, benteng-benteng perang yang bangunannya masih dijaga dan dapat 

menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Malang. Hotel-hotel, kantor pos, dan 

beberapa bank juga mengunakan bangunan lama yang masih dijaga keasliannya. 

Selain itu Kota Malang juga memiliki museum, yaitu Museum Bentoel, dan 

Museum Brawijaya, Museum Kesehatan Jiwa, Museum Mpu Purwa, Museum 

Zoologi Frater Vianney dan Museum Musik Indonesia. Namun tidak hanya 

terdapat museum saja, Kota Malang juga memiliki taman kota dan lanskap kota 

yang sangat indah.  

Kota Malang sendiri memiliki brand sebagai Malang Kota Bunga, 

sehingga kedudukan lanskap sebagai pencitraan terhadap Kota Malang memiliki 

fungsi yang penting sebagai salah satu daya tarik tersendiri. Kota Malang juga 

terkenal dengan wisata kulinernya yang diburu oleh wisatawan yang berkunjung 

ke Kota Malang. Wisata kuliner merupakan hal yang penting dalam mendukung 

suatu destinasi. Amenitas atau fasilitas yang dimiliki daerah tujuan wisata, 

meliputi: transportasi atau angkutan pariwisata lainnya, akomodasi hotel dan 

sejenisnya, restoran dan rumah makan lainnya, local tourdi DTW (Daya Tarik 

Wisata) yang dikunjungi. (Yoeti, 2008:15). 

Salah satu destinasi wisata terbaru di Kota Malang adalah Kampung 

Wisata Jodipan yang terletak di tepi Sungai Brantas. Terdapat dua wilayah yang 

ada pada Kampung Wisata Jodipan yaitu Kampung Warna-Warni Jodipan dan 

Kampung Lampion. Kampung Warna-warni Jodipan adalah kampung wisata 
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pertama di Kota Malang yang menampilkan dinding aneka warna yang terdapat di 

setiap rumah warga Jodipan. Kampung Warna-warni Jodipan diresmikan pada 

september 2016 oleh Walikota Malang H. M. Anton. Berangkat dari keprihatinan 

melihat kebiasaan masyarakat sekitar yang masih membuang sampah di sungai, 

mendorong pemikiran kreatif muda untuk menawarkan solusi agar tidak 

berdampak lebih buruk kedepannya, sebuah pemukiman yang berada di bantaran 

sungai brantas, tepatnya di Kampung Juanda RW 2, Kelurahan Jodipan, 

kecamatan blimbing, yang  semula merupakan kawasan padat penduduk yang 

terlihat kumuh dan kotor, kini dengan ide kreatif mahasiswa UMM program Studi 

Ilmu Komunikasi  yang tergabung dalam “Guys Pro” bersama-sama mengubah 

image kawasan yang semula kumuh menjadi kawasan penuh warna.  

Untuk mempertahankan eksistensi Kampung Warna-warni Jodipan perlu 

adanya kerjasama antara pihak yang berkaitan dalam menjaga dan merawatnya. 

Dalam hal ini perlu adanya relasi maupun jaringan antar individu maupun 

kelompok tertentu yang berkaitan dengan Kampung Warna Jodipan. Jaringan 

sosial berperan sebagai perekat dan mengikat masyarakat maupun organisasi 

dalam menjaga eksistensi Kampung Wisata Jodipan.  

Jaringan sosial merupakan hubungan-hubungan yang tercipta antar banyak 

individu dalam suatu kelompok ataupun antar suatu kelompok dengan kelompok 

lainnya. Hubungan-hubungan yang terjadi bisa dalam bentuk yang formal maupun 

bentuk informal. Hubungan sosial adalah gambaran atau cerminan dari kerjasama 

dan koordinasi antar warga yang didasari oleh ikatan sosial yang aktif dan bersifat 

resiprosikal (Damsar, 2002:157). Adanya jaringan sosial, kepercayaan dan norma 

sosial di Kampung Warna-warni Jodipan memungkinkan terjalinnya kerjasama 
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antar masyarakat maupun pihak-pihak terkait. Penelitian ini berusaha untuk 

melihat sebuah proses jaringan sosial dan melihat gambaran fakta yang terdapat di 

lapangan dengan maksud dan tujuan yang dilakukan untuk menjaga eksistensi 

Kampung Warna-warni Jodipan sebagai alternatif destinasi wisata di Kota 

Malang. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul “Jaringan 

Sosial Warga Kampung Wisata Jodipan Dalam Mempertahankan Eksistensi 

Destinasi Wisata Baru (Studi Pada Kampung Warna-Warni Jodipan, 

Kecamatan Blimbing, Kota Malang)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan melihat uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana jaringan sosial masyarakat kampung Warna-

Warni Jodipan dalam mempertahankan eksistensi destinasi wisata?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan jaringan sosial masyarakat kampung 

wisata Jodipan dalam mempertahankan eksistensi destinasi wisata. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat 2 manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis 

dan manfaat praktis : 

     1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Program 

Studi sosiologi dalam memahami teori jaringan dan teori pertukaran 

jaringan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat berupa 

tambahan pengetahuan, wawasan kepada penulis dan sebagai 

implementasi ilmu yang didapat di bangku kuliah serta untuk 

mengetahui kondisi yang sebenarnya 

b. Bagi Warga Kampung Warna-warni Jodipan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan serta 

pertimbangan bagi Warga Kampung Warna-warni Jodipan untuk 

memperkuat jaringan sosial dan meningkatkan eksistensi wisata 

Kampung Warna-warni Jodipan. 

c. Bagi Jurusan Sosiologi 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan 

referensi atau studi kasus untuk mahasiswa dalam penulisan skripsi 

maupun penelitian selanjutnya. 
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1.5 Definisi Konsep 

1.5.1 Jaringan Sosial 

Jaringan sosial merupakan hubungan-hubungan yang tercipta antar banyak 

individu dalam suatu kelompok ataupun antar suatu kelompok dengan 

kelompok lainnya. Hubungan-hubungan yang terjadi bisa dalam bentuk yang 

formal maupun bentuk informal. Hubungan sosial adalah gambaran atau 

cerminan dari kerjasama dan koordinasi antar warga yang didasari oleh ikatan 

sosial yang aktif dan bersifat resiprosikal (Damsar, 2002:157). James S 

Coleman menjelaskan bahwa aktor individu biasanya mengejar kepentingan 

diri mereka sendiri, jika mereka memilih bekerjasama, itu semua karena hal 

tersebut menjadi kepentingannya (John Field, 2010: 39). 

Jaringan sosial merupakan suatu jaringan tipe khusus, dimana ’ikatan’ 

yang menghubungkan satu titik ke titik lain dalam jaringan adalah hubungan 

sosial. Berpijak pada jenis ikatan ini, maka secara langsung atau tidak 

langsung yang menjadi anggota suatu jaringan sosial adalah manusia 

(person). Mungkin saja, yang menjadi anggota suatu jaringan sosial itu 

berupa sekumpulan dari orang yang mewakili titik-titik, jadi tidak harus satu 

titik diwakili dengan satu orang, misalnya organisasi, instansi, pemerintah 

atau negara (jaringan negara-negara nonblok). (Agusyanto, 2007:13) 

Bagi Sosiologi studi mengenai jaringan sosial dikenal sejak tahun 1960-an 

yang dihubungkan dengan bagaimana individu terkait antara satu dengan 

lainnya dan bagaimana ikatan afiliasi melayani baik sebagai pelicin atau 

memperoleh sesuatu yang dikerjakan maupun sebagai perekat yang 

memberikan tatanan dan makna dalam kehidupan sosial. 
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Epstein (1960) memperlihatkan bahwa jaringan sosial dapat diperoleh data 

bagaimana sebenarnya norma dan nilai itu tersebar dalam masyarakat dan 

bagimana proses perubahannya yang berasal dari persebaran norma dan nilai 

yang ada. Epstein mengamati hal ini melalui gosip. Dengan gossip, norma 

dan nilai yang dianggap cocok akan dipertahankan, diperjelas, didefinisikan 

kembali dan diyakini oleh mereka yang terlibat dalam suatu jaringan yang 

efektif, mereka yang saling mengenal satu sama lain. (Mahendra Wijaya, 

2007:69) 

Dari beberapa definisi diatas, konsep jaringan sosial merujuk pada norma 

sosial, relasi-relasi dan kepercayaan baik antar individu maupun kelompok 

serta mempunyai efek positif terhadap peningkatan kehidupan dalam 

komunitas.  

 

1.5.2 Destinasi Pariwisata 

Istilah Kepariwisataan berasal dari akar kata “Wisata”. Dalam kepustakaan 

tentang pariwisataan di Indonesia, seperti halnya yang tercantum dalam UU 

No. 10 Tahun 2009, tentang kepariwisataan; Kontruksi pengertian tentang 

wisata diberikan batasan sebagai: kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk 

tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik 

wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara (Sunaryo, 2013:1) 

Pengertian pariwisata adalah fenomena atau gejala kemasyarakatan yang 

menyangkut tentang manusia, masyarakat, kelompok, organisasi, 

kebudayaan, dan lain sebagainya yang merupakan kajian sosiologis. Definisi 



 

8 
 

pariwisata yang bersifat umum adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, 

dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus, dan melayani 

kebutuhan wisatawan. Definisi yang lebih teknis tentang pariwisata adalah 

“rangkaiann kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara perorangan 

maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri atau negara lain” 

Karyono( 1997:15).  

Yoeti (1996:105) menjelaskan secara etimologis, pariwisata terdiri dari 

dua suku kata, yaitu “pari” dan “wisata”. Dua kata tersebut mengandung arti 

sebagai berikut: 

a. Pari berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap (paripurna) dan 

b. Wisata berarti perjalanan, berpergian. 

Sebagai sebuah konsep, pariwisata dapat ditinjau dari berbagai segi yang 

berbeda. Pariwisata dapat dilihat sebagai suatu kegiatan melakukan 

perjalanan dari rumah dengan maksud yang tidak melakukan usaha atau 

bersantai. Pariwisata juga dapat dilihat sebagai suatu bisnis yang 

berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa bagi wisatawan dan 

menyangkut setiap pengeluaran oleh atau untuk wisatawan/pengunjung dalam 

perjalanan (Kusmayadi dan Endar, 2000) 

 

1.5.3 Kampung Warna-Warni Jodipan 

Kampung Warna-Warni Jodipan merupakan kampung wisata pertama di 

Kota Malang yang sederetan rumah warga di tepi Sungai Brantas yang 

menampilkan dinding aneka warna . Kampung Warna-warni Jodipan berada 

di tepi Sungai Brantas. Kampung ini terletak di RT 06, 07 dan 09, RW 02, 
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Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Sebelum menjadi 

tempat atau destinasi wisata yang menarik, Kampung Jodipan merupakan 

sebuah tempat yang kumuh. Sejak bulan Juni 2016, Kampung Jodipan pun 

mulai dipoles sedikit demi sedikit sehingga Kampung Jodipan sudah jauh dari 

kata kumuh yang sebelumnya melekat padanya. Pada 4 September 2016, 

Kampung Wisata Jodipan diresmikan langsung oleh Walikota Malang, H. 

Mochamad Anton. 

Bermula dari salah satu ide Kreatif Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi 

Universitas Muhammadiyah malang yang membentuk kelompok bernama 

GuysPro. Terinspirasi dari kampung Rio De Janeiro, Brazil yang terkenal 

dengan kota warna-warni nya, kampung Jodipan yang semula kumuh pun 

dipoles sedikit demi sedikit. Bekerjasama dengan PT. INDANA dan 

dikerjakan langsung dengan seniman dan 30 tukang cat yang bertugas 

mengecat serta melukis dinding dan dan atap rumah yang ada di Kampung 

Jodipan ini sehingga terciptalah kampung warna-warni yang memiliki daya 

tarik sebagai tempat wisata.  

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan 

dan Taylor, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2000: 3) Metode penelitian 
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kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya 

dilakukan pada kondisi yang alamiah (Natural setting) (Sugiyono, 2011:8) 

Menurut Strauss dan Corbin dalam Cresswell,(1988: 24), yang dimaksud 

dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan 

penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan 

menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi 

(pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk 

penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, 

fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.  

 

1.6.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode 

kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang yang diamati. 

Kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

analisis yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dan juga perilaku 

yang nyata, teliti dan dipelajari sebagai suasana yang utuh, jadi penelitian 

deskriptif kualitatif studi kasusnya mengarah pada pendeskripsian secara 

rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya 

terjadi menurut apa adanya di lapangan. (Sutopo, 2002: 112). Tujuan utama 

menggunakan metode deskriptif kualitatif adalah menggambarkan sifat suatu 

keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan 

memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.  
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Melalui jenis penelitian ini saya akan mendeskripsikan berbagai 

fenomena, serta kondisi yang ada pada masyarakat Kampung Wisata Jodipan, 

khususnya pada Kampung Warna-Warni Jodipan. Dekskripsi yang akan saya 

lakukan saya sesuaikan dengan fokus atau rumusan permasalahan yang telah 

saya tentukan diatas. Selain itu, saya merasa cocok menggunakan jenis 

penelitian kualitatif ini di karenakan jenis penelitian kualitatif memungkinkan 

peneliti untuk menyampaikan data-data secara deskriptif. Sehingga dapat 

dengan mudah dipahami oleh pembaca. 

 

1.7 Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini lokasi penelitian berada pada kampung Jodipan, 

Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing,  Kota Malang. Alasan dipilihnya 

Jodipan sebagai lokasi penelitian adalah: 

a. Kampung Warna-Warni Jodipan yang merupakan alternatif destinasi 

wisata baru di Kota Malang yang saat ini sedang ramai dikunjungi oleh 

wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Menurut peneliti, Kampung 

Warna-Warni Jodipan merupakan salah satu kampung tematik yang unik 

dan perlu untuk diteliti dan dikaji lebih dalam tentang hal-hal yang 

berhubungan dengan jaringan sosialnya. 

b. Lokasi Kampung Wisata Jodipan tidak terlalu jauh dari rumah penulis 

sehingga memudahkan dalam melaksanakan penelitian. 

 

 



 

12 
 

1.8 Subjek Penelitian 

Moleong (2000: 132) mendeskripsikan subjek penelitian sebagai 

informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. 

Dalam penelitian ini teknik penentuan subjek menggunakan Purposive 

Sampling. Teknik ini digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara 

khusus berdasarkan tujuan penelitiannya. Keuntungan menggunakan teknik 

ini ialah murah, cepat dan mudah serta relevan dengan tujuan penelitiannya. 

(Usman, 2008: 46) 

Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah beberapa 

komponen masyarakat yang terlibat dalam pembangunan dan pengurus 

Kampung Warna-warni Jodipan, serta beberapa masyarakat dan pengunjung 

atau wisatawan Kampung Warna-warni Jodipan. 

Tabel 1.1 Data Subjek Penelitian 

No Subjek Penelitian Keterangan 

1 Bapak Sony Parin (Ketua 

RW 02) 

Meminta Data awal dan izin 

penelitian, serta tambahan 

informasi selanjutnya ketika 

penelitian dilaksanakan. 

2 Bapak Ismail Mardzuki 

(Ketua Organisasi Kampung 

Warna-Warni Jodipan) 

Memberikan informasi mengenai 

kehidupan warga Kampung Warna-

Warni Jodipan, serta data data 

primer yang dibutuhkan dalam 

penelitian. 

3 Bapak Bashori (Tim 

Keamanan) 

Memberikan informasi mengenai 

tugas tim keamanan Kampung 

Warna-Warni Jodipan 

4 Ibu Parin (Istri Ketua RW 

02) 

Memberikan Informasi mengenai 

tugas tim keamanan serta jumlah 

tiket yang keluar dan informasi 

mengenai tim kreatif 

 

5 Ibu Siti Aminah  (Ibu RT 

09) 

Memberikan informasi mengenai 

pembagian tugas tiketing. 
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6 Bapak Wembi (Warga RT 

09) 

Memberikan informasi mengenai 

kehidupan warga Kampung Warna-

Warni Jodipan, serta bagaimana 

cara memperlakukan pengunjung 

dengan baik. 

7 Bapak Muhammad Arifin 

(Warga RT 06) 

Memberikan informasi mengenai 

kehidupan warga serta perilaku-

perilaku pengunjung yang datang. 

8 Ibu Rupiah (Warga RT 07) Memberikan informasi kehidupan, 

kerjasama dan interaksi antar warga 

Kampung Warna-Warni Jodipan. 

9 Ibu Siti Mukaromah (Warga 

RT 09) 

Memberikan informasi kehidupan, 

kerjasama dan interaksi antar warga 

Kampung Warna-Warni Jodipan.  

10 Ibu Sri Rahayu (Pengunjung 

asal Jakarta) 

Memberikan informasi mengenai 

eksistensi Kampung Warna-Warni 

Jodipan di tempat tinggalnya. 

11 Bapak Widodo (Pengunjung 

asal Jakarta) 

Memberikan gambaran tentang 

interaksi masyarakat Kampung 

Warna-Warni Jodipan yang  

12 Irma Novita (Pengunjung 

asal Batu, Mahasiswa 

Universitas Brawijaya) 

Memberikan informasi mengenai 

eksistensi Kampung Warna-Warni 

Jodipan di masyarakat 

13 Delia Andriani (Pengunjung 

asal Manado, Mahasiswa 

Universitas Brawijaya) 

Memberikan informasi mengenai 

eksistensi Kampung Warna-Warni 

Jodipan di masyarakat 

14 Very Fadli (Marketing 

Communication PT. 

INDANA) 

Memberikan informasi tambahan 

berupa data sekunder yang 

dibutuhkan oleh peneliti mengenai 

sistem kerja sama CSR “Decofresh 

Warnai Jodipan” 

15 Dinni Anggraeni (Anggota 

GuysPro) 

Memberikan informasi tambahan 

berupa sejarah terbentuknya 

Kampung Wisata Jodipan serta 

sistem kerja sama antara PT. 

INDANA dengan Kampung 

Jodipan. 
Sumber : Hasil Wawancara Peneliti di lapangan 

1.9 Teknik Pengumpulan data 

1.9.1 Observasi 

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses 
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biologis dan psikologis. Observasi digunakan bila penelitian berkenaan 

dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila 

responden yang diamati tidak terlalu besar. (Sugiyono, 2011 : 145) Dalam 

penelitian ini dilakukan observasi secara terstruktur dan telah dirancang 

secara sistematis mengenai jaringan sosial masyarakat Kampung Warna-

Warni Jodipan dalam mempertahankan eksistensinya. 

Observasi dilakukan untuk mengamati perilaku masyarakat sebagai 

proses untuk mengetahui bagaimana kondisi masyarakat Kampung Warna-

Warni Jodipan. Hal-hal yang diamati dalam observasi ini adalah bagaimana 

interaksi warga dengan sesama warga, maupun dengan para pengunjung 

yang datang sehingga didapatkan data mengenai jaringan sosial masyarakat 

Kampung Warna-Warni Jodipan. Selain itu mengamati bagaimana 

ketertarikan pengunjung terhadap fasilitas-fasilitas yang ada seperti spot-

spot foto dan lukisan-lukisan di Kampung Warna-Warni Jodipan 

Sebelum melakukan penelitian, untuk mendapatkan data awal 

dilakukan observasi dengan cara bertemu dengan Bapak Sony Parin selaku 

ketua RW 02 untuk melakukan izin penelitian dan untuk memperoleh 

informasi serta data awal mengenai bagaimana jaringan sosial atau 

hubungan-hubungan antar warga Kampung Warna-Warni Jodipan. 

 

1.9.2 Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui 
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hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya 

sedikit/kecil. (Sugiyono, 2011 : 138) 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara tidak 

terstruktur namun tetap dalam pokok-pokok pembahasan yang akan 

ditanyakan, Wawancara dilakukan pada perangkat dan warga kampung 

warna-warni Jodipan yang berisi tentang jaringan sosial meliputi:  

1. hubungan sosial atau saling keterhubungan merupakan interaksi sosial 

yang berkelanjutan (relatif cukup lama atau permanen) yang terakhirnya 

diantara mereka terikat satu sama lain dengan atau oleh seperangkat 

harapan yang relatif stabil (Zanden, 1990 dalam Agusyanto, 2007:14) 

Hubungan sosial antara dua orang mencerminkan adanya pengharapan 

peran dari masing-masing lawan interaksinya.  

2.  Kepentingan, yaitu hubungan sosial yang bermakna pada tujuan-tujuan 

tertentu atau khusus yang ingin di capai oleh para pelaku.  

3.  Kerjasama, yaitu suatu tindakan yang paling penting bagi seorang 

individu memiliki kapasitas yang terbatas. Bila bekerjasama secara 

terkoordinasi dan kemampuan dua individu akan meningkat. Kerjasama 

merupakan salah satu sifat mendasar umat manusia, demikianlah 

organisasi merupakan dasar dari kerjasama yang efektif.  

1.9.3 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang didapat dari 

catatan peristiwa yang berbentuk tulisan, gambar, foto, arsip, dan data-data 

perusahaan yang diperlukan oleh peneliti. Teknik dokumentasi merupakan 

pendukung observasi dan wawancara agar data yang disajikan lebih akurat.  
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Peneliti mengumpulkan dokumentasi berupa data monografi kelurahan 

Jodipan, serta foto atau gambar terkait interaksi dan kegiatan Kampung 

Warna-Warni Jodipan, selain itu peneliti juga merekam hasil wawancara 

yang dilakukan kepada para subjek penelitian menggunakan handphone.  

 

1.10 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Miles and Huberman (1984) mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data yaitu Data reduction, data display, dan 

conclusion drawing/verification. (Sugiyono, 2011 : 246) 

Gambaran model interaktif yang diajukan Miles dan Huberman adalah 

sebagai berikut: 

Bagan 1.1 Komponen dalam Analisis Data (interactive model) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reduksi Data 
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Penarikan 
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Verifikasi 
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1.10.1 Pengumpulan Data 

Pada tahap awal, peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan 

menggunakan teknik yang telah ditentukan sejak awal, yaitu observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data awal dilakukan secara 

umum, dengan mencari data secara menyeluruh yang berkaitan dengan judul 

penelitian. Setelah itu dalam penelitian yang mendalam, peneliti melakukan 

pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi yang 

dilakukan kepada subjek penelitian. Dalam pengumpulan data dilakukan 

wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah dibuat, serta 

melakukan pengamatan secara mendalam kepada warga Kampung Warna-

Warni Jodipan, selain itu data dokumentasi juga diperoleh dengan mengambil 

foto atau gambar serta dokumen atau arsip yang diperlukan.   

 

1.10.2 Reduksi Data 

Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin 

banyak, komplek dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data 

melalui reduksi data. (Sugiyono, 2011 : 247) Reduksi data merupakan suatu 

teknik analisa data dengan cara memilih, merangkum dan memfokuskan hal-

hal yang diperlukan. 

Akan banyak data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan, 

namun data tersebut bukan data yang akan disajikan dalam laporan 

penelitian, data yang diperoleh harus melewati proses reduksi agar peneliti 

dapat menyusun konsep-konsep yang ada serta dapat memudahkan peneliti 
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dalam memahami data yang telah ada. Dalam hal ini peneliti akan memilah-

milah data mana saja yang akan disajikan dalam laporan penelitian ini. 

 

1.10.3 Display Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian 

data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, berupa teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data ini 

peneliti akan lebih mudah dalam memahami apa yang harus dilakukan untuk 

melanjutkan analisis data.  

 

1.10.4 Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan 

Selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 

awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2011 : 252). 

 

1.10.5 Keabsahan Data 

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan 

untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang 

mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak 
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terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2000: 

320). 

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang 

dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji 

data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi 

uji, credibility, transferability, dependability, dan confirmability (Sugiyono, 

2011: 270). 

Untuk mendapatkan keabsahan data dalam penelitian ini data 

dilakukan dengan triangulasi.  Wiliam Wiersma (1986) mengatakan 

triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat 

triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu 

(Sugiyono, 20011: 273) 

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diarikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang sifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan 

pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti 

mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu 

mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan 

berbagai sumber ( Sugiyono, 2014: 241). Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan triangulasi sumber data dimana menggali kebenaran informasi 

tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data yaitu 

wawancara, dokumentasi dan observasi.  

 


