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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak atau kaya 

akan sumber daya alam (SDA), sehingga dengan adanya kekayaan tersebut 

menjadi modal utama dalam menciptakan kesejahteraan sumber daya 

manusia (SDM). Berbagai upaya dari pemerintah telah ditekankan pada 

masing-masing daerah untuk menciptakan pembangunan yang 

berkelanjutan. Demi mencapai tujuan pembangunan nasional yang 

dilaksanakan dengan berbagai upaya pembangunan dan pemberdayaan 

disetiap sektor, baik itu dari segi Sumber Daya Alam maupun Sumber 

Daya Manusia.  

Salah satu sumber daya yang saat ini menjadi permasalahan 

yaitu sumber daya manusia, yang berhubungan erat dengan kualitas dari 

sebuah pembangunan dan merupakan bagian dari generasi muda. Karena 

generasi muda inilah yang kelak akan meneruskan kepemimpinan di masa 

yang akan datang, sehingga kita membutuhkan generasi yang terampil, 

berakhlak, bermoral serta cintatanah air dan dapat diandalkan di tengah 

masyarakat terutama bangsa dan negara. Peranan generasi muda sebagai 

pilar, penggerak,dan pengawal dari jalannya reformasi dan pembangunan 

sangat diharapkan. Generasi muda adalah remaja yang nantinya akan 
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menjadi tunas harapan dan modal pembangunan bangsa di masa yang akan 

datang.  

Saat ini banyak bermunculan permasalahan yang dihadapi 

generasi muda yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan 

dirinya dalam menjalankan kehidupannya, mulai dari kehidupan sosial 

atau pergaulan di sekitarnya yang kurang bagus, dimana pada masanya 

generasi muda seharusnya dibiasakan untuk hidup bekerja keras, mandiri 

tidak hanya bergantung kepada orang lain dan menanamkan pentingnya 

pendidikan. Akan tetapi saat ini banyak sekali dilingkungan masyarakat 

kita jumpai generasi muda yang putus sekolah dan menjadi pengagguran 

yang akhirnya semakin menambah beban orang tua, mereka bermalas-

malasan tidak mau bekerja, menghabiskan waktunya ke arah yang tidak 

bermanfaat seperti berkumpul di warung kopi dengan teman-temannya 

atau di pinggir jalan setiap hari yang tidak ada gunanya serta beranggapan  

hidup bergantung kepada orang tuanya saja tanpa memikirkan bagaimana 

caranya bisa membantu meringankan beban keluarganya. Dengan seperti 

itu pemikiran generasi muda saat ini sangat sulit berkembang dan sangat 

mempengaruhi kehidupan di masa yang akan datang untuk menjadi lebih 

baik. 

 Melihat permasalahan yang dihadapi generasi muda tersebut, 

maka perlu adanya suatu usaha yang nantinya akan dapat membantu 

generasi muda yang bermasalah dalam memecahkan masalahnya, yang 

mana usaha tersebut memerlukan suatu wadah untuk membina dan 
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mengarahkan generasi muda tersebut, pelaksanaan pembinaan tersebut 

merupakan tugas dan kewajiban aparat pelaksana baik dari tingkat pusat 

maupun daerah yang sesuai dengan bidangnya, yang dijelaskan kepada 

masyarakat terutama dalam pemberian bantuan dan bimbingan yaitu 

dengan membentuk suatu organisasi yang nantinya akan menjadi wadah 

pernbinaan generasi muda tersebut khususnya di pedesaan dan dapat 

mempermudah dalam hal pengoorganisiran. 

 Salah satu organisasi kemasyarakatan yang menampung, 

memberikan aspirasi dan melibatkan generasi muda adalah Karang 

Taruna. Selain menampung aspirasi, Karang Taruna juga berperan sebagai 

wadah penanaman rasa kebangsaan secara nasional, pengembangan 

potensi diri dan merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang 

kesejahteraan sosial. Dan saat ini sudah banyak cara-cara yang dilakukan 

oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan diberbagai sektor, mulai 

daripertanian, pariwisata dan usaha kecil menengah. 

Melihat kondisi yang ada saat ini Karang Taruna sudah menjadi 

sebuah nama saja yang tidak asing dikalangan generasi muda. Padahal 

organisasi tersebut sangat membantu generasi muda untuk lebih 

berkembang dan melakukan sebuah gerakan perubahan baik dari dirinya 

sendiri ataupun di lingkungan sekitarnya. Akan tetapi saat ini Karang 

Taruna banyak yang ada di desa-desa hanya tinggal nama dan tidak ada 

generasi muda yang tertarik untuk membangkitkan atau menghidupkan 

kembali.  
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Berbeda dengan kondisi yang ada di Desa Pujon Kidul, Karang 

Taruna diera globalisasi saat ini hanya tinggal nama saja, berbalik dengan 

kenyataan yang ada di Desa Pujon Kidul organisasi semacam Karang 

Taruna dan Kelompok Sadar Wisata. Disana masih aktif dan memiliki 

peran yang bagus dalam perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang kondisi masyarakatnya terbilang masih rendah. Dengan adanya 

organisasi Karang Taruna dan Kelompok Sadar Wisata tersebut mereka 

dapat melakukan sebuah gerakan baru dimana mereka berhasil memotong 

generasi yang beranggapan bahwa pendidikan itu tidak begitu penting dan 

menumbuhkan sikap bekerja keras dikalangan anak mudanya agar tidak 

terus menerus bergantung kepada orang lain. Mereka semua sebenarnya 

adalah harapan bangsa di masa yang akan datang menjadi lebih baik agar 

tidak selamanya mereka menerima apa yang ada tanpa memikirkan 

bagiaman mereka bisa bangkit dan menunjukkan bahwa mereka 

sebenarnya mampu untuk mewujudkan harapan bangsa.  

Karang Taruna dan Kelompok Sadar Wisata Desa Pujon Kidul 

memiliki sebuah mimpi yang menurut mereka merupakan sebuah mimpi 

indah dimalam hari yang hanya sebagai bunga tidur saja dalam memajukan 

desanya menjadi desa wisata yang tidak kalah saing dengan desa yang lain 

di kawasan Malang Raya, akan tetapi berkat usaha dan perjuangan mereka 

mulai dari tahun 2013 disahkannya lembaga Kelompok Sadar Wisata 

(Pokdarwis) tersebut para aktor penggerak pemberdayaan yang merangkul 

organisasi tersebut mereka mulai merintis usahanya dengan patungan 
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semampunya yang mereka miliki hingga saat ini yang memiliki 

penghasilan yang luar biasa.  

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 

tentang Kepariwisataan dapat diketahui bahwa pariwisata bertujuan untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, 

menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, 

lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra 

bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri dan kesatuan 

bangsa, serta mempererat persahabatan antar bangsa.  

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang terletak dibagian 

timur Pulau JawaIndonesia, yang beribu Kota Surabaya yang memiliki 

luas wilayah 47.922 km², dan jumlah penduduknya 42.030.633 jiwa 

(sensus 2015). Jawa Timur memiliki wilayah terluas diantara 6 provinsi di 

Pulau Jawa yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia 

setelah Jawa Barat. Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, 

Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah 

di barat. Pulau Madura,Pulau Bawean, Pulau Kangean serta sejumlah 

pulau-pulau kecil di Laut Jawa (Kepulauan Masalembu) Pulau Sempu, dan 

Nusa Barungjuga meliputi Wilayah Jawa Timur, Jawa Timur dikenal 

sebagai pusat Kawasan Timur Indonesia, dan memiliki signifikansi 

perekonomian yang cukup tinggi, yakni berkontribusi 14,85% terhadap 

Produk Domestik Bruto nasional. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Bali
https://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Hindia
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Madura
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Bawean
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Kangean
https://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Jawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Masalembu
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Sempu
https://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Barung
https://id.wikipedia.org/wiki/Produk_Domestik_Bruto
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Pariwisata merupakan sektor yang strategis karena dapat 

berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian dan menciptakan 

lapangan kerja dan mendorong untuk menciptakan lapangan pekerjaan, 

perkembangan investasi, peningkatan pendapatan masyarakat, serta 

penerimaan keuangan negara. Pengembangan pariwisata yang dilakukan 

pada suatu desa merupakan bentuk pemanfaatan lingkungan menjadi desa 

wisata.  

Desa wisata merupakan kawasan pedesaan yang masih alami 

belum sama sekali tersentuh oleh pembangunan-pembangunan yang 

sekiranya merusak lingkungan dan memiliki berbagai macam pesona alam 

yang dapat dijadikan wisata. Pesona alam tersebut dikemas sedemikian 

rupa sehingga dapat menarik pengunjung untuk berkunjung, menghabiskan 

waktu mengenal budaya dan aktifitas yang dilakukan masyarakat desa 

setempat. Pariwisata pedesaan dapat dilihat sebagai suatu pemukiman 

dengan fasilitas lingkungan yang sesuai dengan tuntutan pengunjung 

dalam menikmati, mengenal, dan menghayati ke khasan desa dengan 

segala daya tariknya dan tuntutan kegiatan hidup bermasyarakat. Desa 

wisata saat ini sudah mulai diterapkan di Jawa Timur khususnya di 

Kabupaten Malang, Desa Pujon Kidul, yang memiliki potensi wisata 

menarik diantaranya Wisata Cafe Sawah, Air Terjun Sumber Pitu, Wisata 

Out Bond, dan Olahan Susu dan Wisata Edukasi Ternak Sapi.  

Pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul didukung oleh 

masyarakat lokal, bahkan dalam pengelolaannya masyarakat khususnya 
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golongan muda harus turut berpartisipasi di dalamnya. Masyarakat adalah 

pelaku aktif dalam kegiatan kepariwisataan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri dan 

kepariwisataan merupakan aktualisasi dari sistem ekonomi kerakyatan 

yang merupakan kegiatan seluruh anggota masyarakat Indonesia sebagai 

sumber ekonomi kreatif masyarakat. 

Pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul melibatkan 

masyarakat khususnya golongan muda atau Karang Taruna untuk 

berpartisipasi dalam mengembangan destinasi Wisata Cafe Sawah yang 

ada di sana. Partisipasi golongan muda atau Karang Taruna dimulai dari 

beberapa aktor yang mencetuskan sebuah pemikiran mengenai baagaimana 

memberdayakan masyarakat khusunya kepada golongan muda atau 

Karang Taruna yang pengangguran ataupun sudah mempunyai 

pekerjaanakan tetapi penghasilannya minim (dengan kata lain pekerjaan 

sampingan).  

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Desa Pujon Kidul 

sampai saat ini  masih rendah, dibuktikan dengan banyakmuda-mudi yang 

yang menempuh pendidikan sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama 

(SMP)  ada juga yang tidak sampai pada jenjang itu, bahkan untuk remaja 

perempuan setelah menempuh sekolah menengah pertama sudah 

dinikahkan oleh orang tuanya, karena para orang tua disana beranggapan 

bahwa perempuan nantinya akan menikah dan kembali kedapur sehingga 

tidak perlu menempuh pendidikan hingga jenjang yang tinggi dan anak 
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laki-laki membantu orang tuanya merawat hewan ternak dan bertani. 

Selepas itu ada juga muda-mudi pada saat malam hari mabuk-mabukan, 

berkumpul di pinggir jalan, padahal mereka sendiri belum bekerja untuk 

mencukupi kebutuhannya, mereka masih bergantung kepada orang tua, 

disitulah mereka semakin menambah beban pikiran dan beban hidup 

keluarganya yang berpenghasilan pas-pasan.  

Melihat kondisi yang seperti itu dibutuhkan sebuah gerakan baru 

untuk merubah Desa Pujon Kidul menjadi lebih baik lagi di masa yang 

akan datang. Gerakan tersebut yaitu pemberdayaan masyarakat dari 

gerakan masyarakat sipil, akan tetapi gerakan tersebut ada suatu hal yang 

tidak muncul di dalamnya yaitu negara sebagai fasilitator ataupun 

pendorong. Akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan semangat dari 

masyarakat Desa Pujon Kidul untuk melakukan gerakan pemberdayaan 

masyarakat di desanya, yang akhirnya muncul pemikiran kritis dari aktor-

aktor penggerak Desa Pujon Kidul sebagai pengganti negara yang 

seharusnya sebagai fasilitator atau pendorong untuk melakukan sebuah 

gerakan perubahan yang lebih baik di masa depan di tanah kelahirannya, 

karena mereka beranggapan jika kondisi seperti itu terus berlanjut tidak 

ada potong generasi maka tempat mereka tinggal  akan tertinggal dan tidak 

bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Pemberdayaan masyarakat di 

Desa Pujon Kidul ini tidak hanya dipusatkan dari segi perekonomian saja 

melainkan dari segi sosial dan budaya. Dalam proses awal para aktor 

mendekati orang-orang yang sekiranya sangat berpengaruh dilingkungan 

agar mempermudah mengajak masyarakat yang lainnya.  
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Tempat Wisata Cafe Sawah yang ada di Desa Pujon Kidul ini 

memiliki konsep yang inovatif. Disana merupakan salah satu tempat 

wisata yang efektif untuk berkumpul bersama teman, keluarga dan 

pasangan atau hanya sekedar menghabiskan waktu untuk beristirahat. Dari 

mulai dibukanya tempat wisata ini pada tahun 2016 hingga saat ini tahun 

2018, Wisata Cafe Sawah ini merupakan salah satu tempat yang terkenal 

dikalangan anak muda karenamemiliki berbagai spot yang bagus untuk 

berfoto selfie dan dapat menikmati keindahan alam yang masih asri 

sehingga merasa nyaman ketika berada disana. Banyak pengunjung dari 

kawasan Kota Malang dan Kota Batu hingga kota-kota lainnya. Mereka 

rela menempuh jarak yang jauh melalui jalanan yang terjal dan berliku 

untuk mencapai tempat Wisata Cafe Sawah. Berdasarkan hal yang telah 

diuraikan di atas, dalam pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul sudah 

melibatkan masyarakat khususnya para remaja untuk  mengembangan 

destinasi wisata yang ada. Dari penjabaran di atas maka penulis membuat 

penelitian yang lebih mendalam dengan mengambil judul penelitian 

mengenai : Keterlibatan Karang Taruna dalam Pemberdayaan Masyarakat 

Desa (Studi Desa  Pujon Kidul Kabupaten Malang Melalui Wisata Cafe 

Sawah). 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di 

atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana 

keterlibatan Karang Taruna dalam pemberdayaan masyarakat Desa 

Pujon Kidul melalui Wisata Cafe Sawah ? 

1.3 Tujuan 

Megetahui dan mendeskripsikan keterlibatan Karang Taruna 

dalam pemberdayaan masyarakat Desa Pujon Kidul melalui Wisata 

Cafe Sawah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan kontribusi bagi 

pengembangan konsep pemberdayaan masyarakat dan Teori 

Tindakan Sosial dari Max Weber. 

1.4.2 Manfaat praktis 

Adapun manfaat praktis penelitian ini antara lain :  

A. Manfaat bagi Pemerintah  

Hasil penelitian tentang “keterlibatan Karang Taruna 

dalam pemberdayaan masyarakat Desa Pujon Kidul melalui 

Wisata Cafe Sawah” dapat menjadi pertimbangan serta  

melakukan perbaikan-perbaikan terhadap program 

pembangunan desa melalui peningkatan partisipasi 

masyarakat khususnya muda-mudi atau Karang Taruna. 

Dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dalam 
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kebijakan atau program-program yang dilakukan pemerintah 

daerah dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan. 

B. Manfaat bagi Akademik 

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi 

referensi baru bagi mahasiswa maupun dosen, sebagaimana 

penunjang keilmuan dan mempertajam analisis terkait topik 

yang diangkat dalam penelitian, terutama dalam tema 

keterlibatan Karang Taruna dalam pemberdayaan 

masyarakat. 

1.5 Definisi Konsep 

1.5.1 Pemberdayaan Masyarakat  

Pemberdayaan (empowerment) adalah serangkaian 

dukungan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serta 

memperluas segala akses kehidupan sehingga mampu 

mendorong kemandirian yang berkelanjutan. Pemberdayaan 

masyarakat ialah proses pembangunan dimana masyarakat 

berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk 

memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri untuk kedepannya.  

Masyarakat dalam hal ini menjadi pelaku utama dalam 

proses pemberdayaan Sumodingrat (2009:7) Pemberdayaan 

masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut 

dan berpartisipasi dalam meningkatkan kemampuan masyarakat 

dalam memamfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik itu 

http://www.indonesiastudents.com/pengertian-pembangunan-berkelanjutan-menurut-para-ahli/
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sumber daya manusia (SDM)  maupun sumber daya alam (SDA) 

yang tersedia dilingkungannya agar dapat meningkatkan 

kesejahteraan hidupnya. Namun upaya yang dilakukan tidak 

hanya sebatas untuk meningkatkan kemampuan masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga untuk 

membangun jiwa kemandirian masyarakat agar berkembang dan 

mempunyai motivasi yang kuat dalam berpartisipasi dalam 

proses pemberdayaan. 

1.5.2 Karang Taruna 

Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan 

sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota 

masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran 

dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat 

terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan terutama 

bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Anggota Karang 

Taruna yang selanjutnya disebut warga Karang Taruna adalah 

setiap anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun 

sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun. 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Pendekatan Penelitian 

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu 

penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa 
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saja yang dialami subjek penelitian secara holistik dan dengan 

cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode ilmiah (Moleong,2007:6). 

Menurut Patton dalam Ahmadi (2014:15), metode 

kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang sedang terjadi 

secara ilmiah dengan keadaan yang sedang terjadi secara 

alamiah. Konsep tersebut lebih menekankan pentingnya sifat 

data yang diperoleh oleh penelitian kualitatif, yaitu data alamiah 

diperoleh dari hasil langsung yang berasal dari subjek peneliti. 

Dan data kualitatif merupakan apa yang dikatakan oleh orang-

orang yang diajukan beberapa pertanyaan oleh peneliti.  

1.6.2 Jenis Penelitian  

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Ahmadi (2014: 15) 

metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan 

perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri. 

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah 

deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha 

untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang 

berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang 

digunakan pada penelitian ini dimaksud untuk memperoleh 

informasi mengenai keterlibatan Karang Taruna dalam 
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pemberdayaan masyarakat Desa Pujon Kidul melalui Wisata 

Cafe Sawah.  

1.6.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian tentang keterlibatan Karang Taruna dalam 

pemberdayaan masyarakat Desa Pujon Kidul melalui Wisata 

Cafe Sawah. Letak dimana penelitian akan dilakukan untuk 

memperoleh data atau informasi yang diperlukan yang berkaitan 

dengan permasalahan penelitianini adalah Desa Pujon Kidul 

Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Kegiatan penelitian 

ini dimulai sejak disahkannya proposal penelitian serta surat ijin 

penelitian. 

Alasan mengambil Wisata Cafe Sawah dari berbagai wisata 

yang ada di DesaPujon Kidul yaitu karena di tempat wisata yang 

satu ini peran anak muda atau Karang Taruna lebih besar 

dibandingkan dengan tempat wisata yang ada di Desa Pujon 

Kidul lainnya meskipun di tempat wisata yang lain ikut andil 

dalam pengembangan tempat wisata tersebut. Contohnya saja di 

Wisata Cafe Sawah semuanya diserahkan kepada muda mudi 

dalam hal pengembangannya dan masyarakat sekitar sebagai 

pendukung, disisi lain tempat Wisata Cafe Sawah memang 

dibuat untuk pemberdayaan masyarakat khususnya para remaja 

atau Karang Taruna demi masa depan yang lebih baik dan 

berdaya seperti di daerah yang lainnya di masa yang akan 

datang. 
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1.6.4 Subyek Penelitian  

Subjek penelitian akan menjadi hasil dari sumber data 

dalam sebuah penelitian dan sumber data dari keseluruhan 

subjek penelitian disebut dengan populasi, sedangkan sumber 

data yang diambil sebagian dari populasi disebut dengan 

sampel. Sumber data ditentukan sesuai dengan tujuan dari 

penelitian, dalam penelitian ini teknik pemilihan subjek atau 

sumber data dilakukan dengan teknikpurposive sampling. 

Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan 

informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan 

kebutuhan data, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

keterlibatan Karang Taruna dalam pemberdayaan masyarakat 

desa. Diperlukan subjek yang memenuhi parameter yang dapat 

mengungkap hal di atas sehingga memungkinkan data dapat 

diperoleh. Parameter adalah sebagai berikut : 

a. Lurah (Kepala Desa) Desa Pujon Kidul  

b. Pengurus Karang Taruna Desa Pujon Kidul 

  Purposive samplingmenurut Sugiyono (2010:85) adalah 

teknik untuk menentukan sampel dengan pertimbangan 

tertentu yang sudah ditetapkan, dengan syarat-syarat yang 

harus dipenuhi sebagai berikut: 

a. Salah satu aktor penggerak pemeberdayaan masyarakat 

yang ikut terlibat dalam pemberdayaan masyarakat. 
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b. Aktor pemberdayan masyarakat yang menjadi ketua dalam 

mengarahkan proses pemberdayaan. 

c. Anggota Karang Taruna yang bekerja di Wisata Cafe 

Sawah. 

d. Anggota Kelompok Sadar Wisata yang bekerja di wisata 

Cafe Sawah. 

 Alasan peneliti mengambil subjek tersebut untuk 

mendapatkan data tentang keterlibatan Karang Taruna dalam 

pemberdayaan masyarakat di Desa Pujon Kidul.  

1.6.5 Sumber Data 

a. Data Primer 

 Data primer yaitu data yang diperoleh secara  

langsung dari objek yang diteliti melalui observasi, 

wawancara pada subjek penelitian (Munawaroh, 2012: 82). 

Adapaun data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui 

pengamatan atau observasi secara langsung terhadap aktor 

penggerak dan pelaku pemberdayaan masyarakat di Wisata 

Cafe Sawah Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang serta 

wawancara dengan subyek yang telah ditentukan 

sebelumnya. 
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Sumber data primer yang digunakan oleh peneliti yaitu 

bersumber dari: 

a. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dari keterlibatan Karanag Taruna dalam 

pemberdayaan masyarakat desa yang diteliti adalah aktor 

penggerak dan pelaku pemberdayaan masyarakat yang 

ada di Desa Pujon Kidul pada Wisata Cafe Sawah. 

 Tabel 1.1  

Gambaran Subjek Penelitian 

NO Nama Keterangan 

1 Bapak Udi Hartoko Kepala Desa Pujon Kidul 

2 Bapak Amirul 

Muttaqin 

Ketua Karang Taruna 

Bhagaskara 

3 Ibadur Anggota Kelompok Sadar Wisata 

yang bekerja di Wisata Cafe 

Sawa 

4 Anjik Anggota Kelompok Sadar Wisata 

yang bekerja di Wisata Cafe 

Sawa 

5 Agus Anggota Karang Taruna dan 

pegawai di Wisata Cafe Sawah 

6 Stiven Anggota Karang Taruna yang 

bekerja di Wisata Cafe Sawa 

7 Dalil Anggota Kelompok Sadar Wisata 

dan sebagai manager tiket di 

Wisata Cafe Sawah 

 

b. Data Sekunder 

  Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media 

perantara. Data sekunder berupa foto-foto atau dokumentasi 

yang dihasilkan sendiri dengan kamera. Dokumentasi yang 
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terkait dengan aktivitas keterlibatan Karang Taruna dalam 

pemberdayaan masyarakat Desa Pujon Kidul melalui Wisata 

Cafe Sawah. 

1.6.6 Prosedur Pengumpulan Data 

Penelitian ini tentu memerlukan adanya data-data, yakni 

sebagai bahan yang akan diteliti dan untuk memperoleh data 

perlu adanya metode yang dipakai sebagai bahan pendekatan. 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, ialah 

sebagai berikut:  

a. Metode Observasi 

Metode observasi sering diartikan sebagai 

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala 

yang tampak pada subyek penelitian. Teknik observasi 

sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

hendaknya dilakukan pada subyek yang aktif terlibat dengan 

obyek, mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang 

cukup terhadap obyek yang hendak diteliti.  

Pada dasarnya teknik observasi digunakan untuk 

melihat dan mengamati perubahan fenomena–fenomena 

sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat 

dilakukan perubahan atas penilaian tersebut, bagi pelaksana 

observaser untuk melihat obyek moment tertentu, sehingga 

mampu memisahkan antara yang diperlukan dengan yang 

tidak diperlukan Margono (2007:159). 
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Observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini 

yaitu mencari informasi mengenai aktor penggerak dan 

pelaku pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Pujon 

Kidul pada Wisata Cafe Sawah, peneliti mencari beberapa 

informasi tersebut dengan datang langsung ke Desa Pujon 

Kidul. Pada tahap awal peneliti melakukan observasi pada 

tanggal 15 April 2018 pukul 10:00-12:00 WIB. Peneliti 

melihat suasana Desa Pujon Kidul pada siang hari itu, 

kemudian melihat keadaan masyarakat di sekitar Wisata Cafe 

Sawah, melihat kegiatan anak muda yang sedang mencari 

rumput untuk hewan ternaknya dan masuk ke area Wisata 

Cafe Sawah untuk melihat suasana, apa saja yang disajikan, 

fasilitas dan bagaiman semua pegawai melakukan 

pekerjaannya masing-masing. 

b. Metode Wawancara   

Wawancara adalah cara mengumpulkan bahan 

keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan 

secara sepihak bertatap muka dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Sudijono (1996: 82) ada beberapa kelebihan 

pengumpulan data melalui wawancara, diantaranya 

wawancara dapat melakukan kontak langsung dengan subjek 

yang akan dinilai, data diperoleh secara mendalam, yang 

diinterview bisa mengungkapkan isi hatinya secara lebih luas 
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dan mendalam, pertanyaan yang tidak jelas bisa diulang dan 

diarahkan yang lebih bermakna.  

Wawancara dilakukan secara mendalam dan tidak 

terstruktur kepada subjek penelitian dengan pedoman yang 

telah dibuat. Teknik wawancara digunakan untuk 

mengungkapkan data tentang bentuk alasan bagaimana 

keterlibatan Karang Taruna dalam pemberdayaan masyarakat 

Desa Pujon Kidul melalui Wisata Cafe Sawah. 

Wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti yaitu 

dengan Para aktor penggerak pemberdayaan masyarakat yang 

ada di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang khususnya pada 

Wisata Cafe Sawah yaitu : 

1. Wawancara pertama dengan Bapak Kepala Desa Pujon 

Kidul yaitu Bapak Udi Hartoko pada tanggal 22 Maret 

2018 bertempat di ruangan Kepala Desa Pujon Kidul 

pukul 10:17 – 12.00 WIB. Dalam wawancara tersebut 

peneliti mendapatkan informasi mengenai konsep 

pemberdayaan masyarakat di Desa Pujon Kidul yang 

berorientasi pada desa wisata, informasi mengenai 

beberapa aktor yang diikutsertakan dalam proses 

pemberdayaan kemudian bagaiaman proses yang dilalui 

aktor pemberdayaan masyarakat di Wisata Cafe Sawah 

untuk mencapai kesuksesannya yang tidak jauh dari suka 

duka dan hambatan yang ada dalam proses tersebut dan 
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informasi mengenai keterlibatan Karang Taruna dalam 

pemberdayaan masyarakat di Wisata Cafe Sawah. 

2. Wawancara dengan Bapak Amirul Muttaqin Ketua Karang 

Taruna dilakukan oleh peneliti melalui dua tahap . tahap 

pertama pada tanggal 12 April 2018 bertempat di rumah 

Bapak Amirul Muttaqin pukul 09:00-10:00 WIB. Dalam 

wawancara tersebut peneliti mendapatkan informasi 

mengenai struktur Karang Taruna Bhagaskara beserta  

awal mula terbentuknya, informasi kegiatan dan program 

kerja Karang Taruna Bhagaskara dan proses awal keikut 

sertaan anggota Karang Taruna dalam proses 

pemberdayaan masyarakat di Wisata Cafe Sawah.  

Tahap kedua yaitu pada tanggal 07 Mei 2018 bertempat di 

Wisata Cafe Sawah pukul 16:00-18:00 WIB. Dalam 

wawancara tersebut peneliti mendapatkan informasi lebih 

detail mengenai keterlibatan Karang Taruna dalam 

pemberdayaan masyarakat desa di Wisata Cafe Sawah. 

3. Wawancara dengan Mas Ibadur  Human Resources 

Departement  atau Divisi Sumber Daya Manusia di Wisata 

Cafe Sawah pada tanggal 15 Mei 2018 pukul 11:00-12:00 

WIB bertempat di gazebo Wisata Cafe Sawah. Dalam 

wawancara tersebut peneliti mendapatkan informasi 

mengenai awal merintisnya Wisata Cafe Sawah, aktor 

yang terlibat di dalam pemberdayaan masyarakat di 
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Wisata Cafe Sawah, keadaan Sumber Daya Manusia di 

Desa Pujon Kidul sebelum diadakannya pemberdayaan 

masyarakat yang mengarah pada desa wisata, jumlah 

pegawai yang bekerja di Wisata Cafe Sawah, informasi 

pengelolaan Wisata Cafe Sawah dan sedikit menjelaskan 

keterlibatan anggota Karang Taruna dan anggota 

Kelompok Sadar Wisata di Wisata Cafe Sawah. 

4. Wawancara dengan Mas Anjik anggota Kelompok Sadar 

Wisata yang menjadi Pengawas di Wisata Cafe Sawah 

pada tanggal 15 Mei 2018 pukul 13:00-14:30 WIB 

bertempat di depan tempat pemesanan minuman di Wisata 

Cafe Sawah. Dalam proses wawancara tersebut peneliti 

mendapatkan informasi mengenai keikutsertaan Mas 

Anjik pada Kelompok Sadar Wisata yang ikut merintis 

dalam pemberdayaan masyarakat di Wisata Cafe Sawah 

dan memperoleh riwayat pekerjaan dan kehidupan Mas 

Anjik sebelum bekerja di Wisata Cafe Sawah. 

5. Wawancara dengan Mas Agus dan Mas Stiven anggota 

Karang Taruna yang bekerja di Wisata Cafe Sawah pada 

tanggal 20 Mei 2018 bertempat di gazebo Wisata Cafe 

Sawah. Dalam wawancara tersebut peneliti mendapatkan 

informasi mengenai keterlibatan Karang Taruna dalam 

pemberdayaan masyarakat desa khususnya di Wisata Cafe 
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sawah dan informasi mengenai latar belakang mereka 

berdua bisa bekerja di Wisata Cafe Sawah tersebut. 

6. Wawancara dengan Mas Dalil sebagai anggota Kelompok 

Sadar Wisata dan sebagai Manager Voucher masuk 

Wisata Cafe Sawah pada tanggal 26 Mei 2018 pukul 

10:00-12:00 WIB bertenpat di depan ruangan managemen 

tiket atau voucher di Wisata Cafe Sawah. Dalam proses 

wawancara tersebut peneliti mendapatkan informasi 

pengelolaan Wisata Cafe Sawah yang lebih cenderung 

dibagian voucher dan informasi mengenai keterlibatan 

anggota Kelompok Sadar Wisata di Wisata Cafe Sawah 

c. Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi menurut Sugiyono (2013:240) 

dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), 

ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang 

berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan 

lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya 

seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. 

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 
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Peneliti mendapatkan beberapa dokumentasi dari 

proses wawancara yang dilakukan kepada narasumber yaitu 

dokumentasi berupa foto dengan narasumber serta foto yang 

bersangkutan dengan yang dibutuhkan peneliti dan rekaman 

audio wawancara dengan subjek penelitian. 

1.6.7 Teknik Analisis Data 

Pada penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari 

berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan 

data yang bermacam–macam (triangulasi), dan dilakukan secara 

terus menerus sampai datanya jenuh. Analisis data dalam 

penelitian kualitatif biasanya dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di 

lapangan. Dalam hal ini menurut Nasution (1988) menyatakan 

“Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan 

masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung  sampai 

penulisan hasil penelitian.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang 

dikemukakan oleh Bungin (2003:70), yaitu sebagai berikut:  

1. Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari 

kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada 

penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan 

studi dokumentasi. Dalam mengumpulkan data di lapangan 
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peneliti langsung menganalisis data yang diperoleh yaitu 

berupa foto dan dokumentasi kemudian data tersebut  

langsung ditranskip dan dianalisis. 

2. Reduksi Data  

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi 

data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di 

lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai 

dengan membuat ringkasan, menelusur tema, menulis memo 

dengan maksud menyisihkan data dari informasi yang tidak 

relevan. Dalam penelitian di lapangan peneliti langsung 

membuat ringkasan untuk mempermudah menyisihkan 

informasi yang tidak relevan dengan informasi yang 

dibutuhkan. 

3. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan  

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. 

Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu 

menemukan makna data yang telah disajikan. Selanjutnya 

data yang telah dianalisis,dijelaskan dalam bentuk kata-kata 

untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, 

pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang 

kemudian diambil intinya saja.  

Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap 

dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan 
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keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari 

berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan 

dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan 

sebagainya melalui metode wawancara yang didukung 

dengan studi dokumentasi. 


