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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Pustaka dan Landasan Teori 

2.1.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah bahan pertimbangan penulis 

dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang 

digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian 

terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama 

seperti judul penelitian penulis. Pemaparan penelitian terdahulu ini 

fungsinya sebagai refrensi dan pendukung dalam pengkajian pada penelitian 

penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal 

terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu Jurnal 

NO Judul Penelitian Temuan Relevansi 
1 “Masyarakat Melalui 

Pengembangan Desa 
Wisata Dan 
Implikasinya 
Terhadap Ketahanan 
Sosial Budaya 
Wilayah (Studi Di 
Desa Wisata 
Penglipuran Bali)” 
Fakultas Pertanian 
Universitas Gadjah 
Mada, Oleh Anak 
Agung Istri 
Andriyani,Edhi 
Martono, Muhamad.  

Hasil penelitian dari jurnal 
tersebut diketahui bahwa 
proses pemberdayaan 
masyarakat di Desa Wisata 
Penglipuran ada tiga tahap 
yaitu tahap penyadaran, 
pengkapasitasan dan 
pemberian daya. Dan 
memiliki bentuk 
pemberdayaan masyarakat 
yang melibatkan partisipasi 
masyarakat dari perencanaan, 
pelaksanaan dan 
evaluasi.Adapun kendala 
dalam pemberdayaan 
masyarakat tersebut yaitu: 
usaha mempertahankan 
budaya dan adat istiadat dari 

Penelitian dan 
jurnal memiliki 
relevansi yakni 
membahas 
mengenai 
pemberdayaan 
masyarakat desa 
wisata. Namun 
pembeda diantara 
keduanya adalah 
penelitian ini 
akan fokus pada 
keterlibatan 
karang taruna 
dalam 
pemberdayaan,se
dangkan jurnal 
lebih fokus pasa 
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arus modernisasi,sikap 
masyarakat,terbatasnya 
sumber daya manusia dan 
ketersediaan akomodasi 
wisata serta kurangnya 
kegiatan promosi.  

implikasi 
terhadap 
ketahanan sosial 
budaya wilayah.  

2 “Peran Organisasi 
Karang Taruna 
Dalam 
Pemberdayaan 
Masyarakat Desa” 
(Studi Di Desa 
Tewasen, Desa 
Pondos, Desa 
Elusan, Desa Wakan 
Kecamatan Amurang 
Barat Kabupaten 
Minahasa Selatan) 
Oleh Farra Aprilia 
Kawalod, Arie 
Rorong dan  Verry 
Y. Londa 

Peran Karang Taruna dalam 
tindakan pelakasanaan pada 
program sudah berjalan 
dengan baik, tetapi hanya 
Desa Tewasen dan Desa 
Pondos saja. Sendangkan 
Desa Elusan dan Wakan  
masih memiliki banyak 
kekurangan dan harus di olah 
kembali dan dibimbing 
supaya dapat berperan aktif 
dalam pemberdayaan 
masyarakt desa.  

Penelitian dan 
jurnal memiliki 
relevansi yakni 
membahas 
mengenai 
pemberdayaan 
masyarakat desa. 
Namun pembeda 
diantara 
keduanya adalah 
penelitian ini 
akan fokus pada 
keterlibatan 
karang taruna 
dalam 
pemberdayaan 
masyarakat desa 
wisata, sedangkan 
jurnal lebih 
berfokus pada 
peran organisasi 
karang taruna 
dalam 
pemberdayaan. 

3 “Peran Karang 
Taruna Dalam 
Pembinaan Remaja 
Di Dusun Candi 
Desa Candinegoro 
Kecamatan 
Wonoayu Kabupaten 
Sidoarjo”    
(Ppkn, Fis, Unesa), 
Nomor 1 Volume 2 
tahun  2014 oleh 
Mochamad Ridwan 
Arif dan  Agus 
Satmoko Adi 

Pada Karang Taruna yang ada 
di Dusun Candi desa 
Candinegoro sudah 
mempunyai kinerja yang baik 
dan mampu menjadi agen 
perubah pemberdaya 
masyarakat untuk 
membangkitkan energi, 
inspirasi, antusiasme 
masyarakat, termasuk 
mengaktifkan, menstimulasi 
dan mengembangkan 
motivasi warga untuk 
bertindak. Serta pada Karang 
Taruna di  Dusun Candi juga 
mempunyai kemampuan yang 
mengarah pada pemberdayaan 
masyarakat untuk 

Penelitian dan 
jurnal memiliki 
relevansi yakni 
membahas 
mengenai 
pemberdayaan 
masyarakat desa 
wisata. Namun 
pembeda diantara 
keduanya adalah 
penelitian ini 
akan fokus pada 
keterlibatan 
karang taruna 
dalam 
pemberdayaan 
masyarakat,sedan
gkan jurnal lebih 
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menjalankan fungsi mediasi 
guna menghubungkan 
kelompok yang sedang 
berkonflik. 

fokus pada peran 
karang taruna 
dalam pembinaan 
remaja. 

 

2.1.2 Tinjauan Pustaka 

A. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 

Pemberdayaan masyarakat memiliki arti secara etimologis 

yaitu berasal dari kata dasar “daya” yang berasrti kekuatan atau 

kemampuan. Dan pemberdayaan masyarakat dapat diartikan juga 

sebagai suatu proses menuju berdaya dan proses untuk 

memperoleh daya dari pihak yang memiliki daya kepada pihak 

yang masih belum berdaya. Selain berasal dari kata “daya” 

pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai proses pada 

tindakan yang dilakukan secara kronologis dan sistematis yang 

mencerminkan tahapanan untuk mengubah masyarakat yang 

awalnya belum berdaya menuju masyarakat yang berdaya. Proses 

akan mengacu pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara 

bertahap  

Masyarakat adalah makhluk hidup yang memiliki banyak 

hubungan, mulai dari hubungan sosial,ekonomi dan budaya. 

Dengan seperti itu dibutuhkan pemberdayaan sosial yang 

dibutuhkan untuk membangun semangat perubahan hidup secara 

mandiri dikalangan masyarakat serta memenuhi kebutuhan 

hidupnya secara mandiri dan berkelanjutan (Sumodiningrat, 1999) 

. 
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Upaya pemberdayaan masyarakat  memiliki strategi yang 

dapat meningkatkan taraf  hidup dan keberdayaan dalam 

masyarakat. Salah satu strategi yang sering dipakai dalam proses 

pemberdayaan masyarakat adalah pendampingan. Menurut 

Sumodiningrat (2009:106), pendampingan merupakan kegiatan 

yang diyakini mampu mendorong proses pemberdayaan secara 

baik. pendampingan dibutuhkan karena adanya kesenjangan 

pemahaman antara pihak yang memberikan bantuan dengan 

penerima bantuan. Kesenjangan tersebut disebabkan dari berbagai 

keterbatasan pada kondisi sosial, budaya dan ekonomi. Dalam 

melaksanakan pendampingan pemberdayaan masyarakat yang 

merencana, membimbing, memberi informasi, memotivasi, 

memfasilitasi, dan menjadi evaluator semua itu dilakukan oleh para 

pendamping. 

Sumodiningrat (2009:104-106) terdapat 5 (lima) kegiatan 

penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pendampingan 

sosial, yaitu: motivasi, peningkatan kesadaran dan pelatihan 

kemampuan,manajemen diri dan pembangunan dan pengembangan 

jaringan. 

1. Motivasi 

Pendamping dalam memberikan motivasi kepada 

masyarakat perlu memberikan dorongan untuk membentuk 

kelompok dalam hal mengkoordinasikan dan melaksanakan 
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kegiatan pengembangan masyarakat. Kemudian memotivasi 

agar terlibat langsung dalam kegiatan pemberdayaan yang 

nantinya bertujuan meningkatkan pendapatan dan memberikan 

perubahan kehidupan dengan menggunakan kemampuan yang  

dimiliki. 

2. Peningkatan Kesadaran dan pelatihan kemampuan 

Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui 

banyak hal, seperti dengan pendidikan, imunisasi dan sanitasi. 

Sedangkan untuk pelatihan keterampilan bisa dikembangkan 

melalui beberapa cara yang mengarah pada partisipatif dan 

dapat dikombinasikan dengan pengetahuan yang dimiliki 

masyarakat melalui pengalaman sebelumnya. Dengan demikian 

dapat membantu masyarakat untuk menciptakan kondisi yang 

baru dalam kehidupan mereka serta membantu meningkatkan 

keterampilan dan keahlianya. 

3. Manajemen Diri 

manajemen diri dalam setiap kelompok harus memilih 

pemimpin yang nantinya dapat mengatur kegiatan mereka 

sendiri seperti melaksanakan pertemuan, pencatatan dan 

pelaporan. Pada proses awal, pendamping berperan untuk 

mengembangkan dan melaksanakan sebuah sistem yang sudah 

dibuat, selanjutnya pendamping memberikan wewenang kepada 

masyarakat untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut. 
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4.  Mobilisasi Sumber 

Merupakan sebuah metode untuk menghimpun setiap 

sumber-sumber yang dimiliki oleh individu yang ada dalam 

masyarakat melalui tabungan dan sumbangan sukarela dengan 

tujuan untuk menciptakan modal sosial. Hal ini dapat dikatakan 

bahwa setiap orang memiliki sumber daya yang dapat diberikan, 

yang nantinya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

dalam mobilisasi sumber terdapat hal-hal yang perlu di lakukan 

dengan baik seperti pengembangan sistem penghimpunan, 

pengalokasian, dan penggunaannya. Sehingga semua anggota 

masyarakat memiliki kesempatan yang sama. 

5. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan  

Membangun dan mempertahankan jaringan dengan 

berbagai sistem sosial diperlukan suatu pengorganisasian 

kelompok swadaya masyarakat untuk meningkatkan 

kemampuan para anggotanya. Jaringan disekitar sangat penting 

dalam mengembangkan berbagai akses terhadap kesempatan 

bagi peningkatan dan perkembangan  tingkat keberdayaan 

masyarakat. 

Beberapa upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan 

masyarakat, yaitu dengan meningkatkan kemampuan dan 

kemandirian masyarakat, yang artinya suatu proses dengan 

tujuan untuk meningkatkan dan merubah pola perilaku individu, 

organisasi, dan sistem yang ada di masyarakat serta mencapai 
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tujuan yang diharapkan. Dengan seperti itu masyarakat dapat 

memahami dan memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk 

kesejahteraan hidupnya dengan pemberdayaan masyarakat yang 

dilakukan. 

Beberapa upaya yang digunakan untuk menguatkan 

kapasitas tersebut yaitu dengan dilakukannya pendampingan. 

Oleh karena itu, upaya pendampingan sangat efektif dan efisien 

dalam pemberdayaan masyarakat.  Adanya pendampingan 

masyarakat yang dilakukan dapat memenuhi kebutuhan 

hidupnya yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan hidup 

serta dapat membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat 

kemiskinan. 

Selain itu menurut Sumodiningrat (1997), dalam 

pemberdayaan ada tiga aspek yaitu : 

1. Pemberdayaan dilakukan untuk menciptakan kondisi yang 

mampu untuk mengembangan segala potensi yang ada pada 

masyarakat. 

2. Pemberdayaan dilakukan untuk memperkuat potensi terutama 

pada modal sosial sehingga mampu untuk meningkatkan mutu 

kehidupan masyarakat. 

3. Pemberdayaan dilakukan untuk mencegah dan melindungi 

berbagai bentuk intimidasi yang mengentaskan ketertindasan 

dalam berbagai sudut. 
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B. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat 

Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk membentuk 

individu dan masyarakat menjadi lebih mandiri, meliputi pola 

berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka 

lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan kondisi yang 

dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk 

memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dirasa 

tepat dan benar dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.  

Memanfaatkan sumber daya dan kemampuan yang 

dimiliki pengerahannya dapat dilakukan oleh lingkungan 

internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju 

masyarakat yang berdaya perlu Sumber Daya Manusia yang 

utuh. Upaya untuk membangun daya itu sendiri dengan 

mendorong motivasi dan membangkitkan kesadaran akan 

potensi yang dimilikinya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi 

penguatan individu anggota masyarakat saja melainkan juga 

meliputi pranata-pranatanya. 

C. Tingkatan Pemberdayaan Masyarakat 

 Saat ini paradigma pembangunan yang awalnya 

menempatkan pemerintah yang lebih dominan digeser dengan 

menempatkan masyarakat sebagai pemeran utamanya. 

Kekuasaan dikembalikan kepada masyarakat agar masyarakat 

menjadi pemeran utama dalam pembangunan negara. Sebuah 
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proses yang seharusnya dilakukan dengan tujuan meningkatkan 

derajat keberdayaan masyarakat sampai kepada tingkat 

keberdayaan masyarakat yang maksimal. 

Secara bertingkat,keberdayaan masyarakat menurut 

Susiladiharti (dalam Abu Huraerah: 90) adalah sebagai berikut : 

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar. 

2. Penguasaan dan akses terhadap  berbagai sistem dan sumber 

yang diperlukan. 

3. Dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi, 

kekuatan dan kelemahan diri serta lingkungannya. 

4. Kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai 

kegiatan yang bermanfaat bagi lingkunngan yang lebih luas. 

5. Kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya. 

D. Indikator Keberdayaan 

Untuk mengetahui tujuan pemberdayaan dibutuhkan 

berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan tingkat 

masyarakat yang sudah berdaya dan belum berdaya. Sehingga 

dibutuhkan program pemberdayaan yang dilakukan melalui 

berbagai upaya seperti dikonsentrasikan pada aspek yang perlu 

dioptimalkan.  

Menurut Sumodiningrat (138-139) ada 5 (lima) dimensi 

sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat yaitu 

kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol. 

Lima dimensi tersebut adalah kategori analisis yang bersifat 
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dinamis,satu sama lain berhubungan secara sinergis, saling 

menguatkan dan melengkapi. Berikut adalah uraian lebih rinci 

dari masing-masing dimensi: 

1. Kesejahteraan 

Tercukupinya kebutuhan pokok dapat menjadi tolak ukur dari 

tingkat kesejahteraan masyarakat seperti sandang, papan, 

pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan. 

2. Akses  

Adanya sumber daya dapat menyangkut kesetaraan dan 

manfaat yang dihasilkan. Dengan seperti itu dibutuhkan suatu 

akses untuk  peningkatan kesejahteraan yang diharapkan. Jika 

tidak ada akses menuju kesejahteraan tersebut dapat 

mengakibatkan  terjadinya kesenjangan.  

3. Kesadaran Kritis 

Kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukan 

dari kehendak Tuhan, tetapi berasal dari adanya diskriminasi 

yang terjadi di berbagai lapisan. Dalam hal ini pemberdayaan 

masyarakat dapat memberikan pengertian bahwa kesenjagan 

merupakan bentukan sosial yang dapat dan harus diubah. 

4. Partisipasi Keberdayaan  

Masyarakat terlibat dalam berbagai lembaga yang ada serta 

ikut andil dalam proses pengambilan keputusan agar mereka 

merasa kepentingannya tidak terabaikan. 
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5. Kontrol Keberdayaan  

Semua anggota masyarakat ikut memegang kendali terhadap 

sumber daya, pemenuhan hak-haknya dan bukan beberapa 

orang saja yang berkuasa dan menikmati melainkan semua 

lapisan masyarakat. 

Indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur 

keberhasilan program pemberdayaan masyarakat sebagai 

berikut: 

1. Menurunnya  jumlah penduduk kurang mampu. 

2. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan oleh 

penduduk kurang mampu. 

3. Bertambahnya kepedulian masyarakat terhadap upaya 

peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya. 

4. Bertambahnya kelompok yang mandiri  dengan 

berkembangnya usaha produktif antara anggota dan 

kelompok. 

5. Bertambahnya kapasitas dan pemerataan pendapatan 

masyarakat yang ditandai dengan peningkatan pendapatan 

keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok 

dan kebutuhan sosial dasarnya.  
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2.1.3 Landasan Teori 

A. Teori Max Weber Tindakan Sosial 

  Penelitian ini menggunakan Teori Tindakan Sosial yang 

digagas oleh Max Weber. Weber berargumen bahwa, setiap individu 

yang ada di dalam suatu masyarakat merupakan aktor yang memiliki 

pemikiran kreatif, yang berarti  masyarakat bukan suatu alat yang 

statis dari pada tindakan yang dipaksakan dalam fakta sosial. 

Tindakan individu  dalam masyarakat tidak sepenuhnya ditentukan 

oleh nila, norma, kebudayaan yang terdapat pada konsep fakta sosial. 

Meskipun pada akhirnya Weber mengakui bahwa dalam masyarakat 

terdapat struktur dan pranata sosial yang keduanya memiliki kaitan 

dalam membentuk tindakan sosial (Ritzer 2001,126). 

 Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan 

individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif 

bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain serta tindakan 

sosial merupakan suatu proses aktor yang terlibat dalam 

pengambilan keputusan subjektif tentang sarana dan cara untuk 

mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih, tindakan tersebut 

mengenai semua jenis perilaku individu dalam masyrakat, yang di 

tujukan kepada perilaku orang lain,baik itu yang sudah terlewatkan, 

sekarang dan yang nantinya akan diharapkan di masa yang akan 

datang. Dari tindakan sosial yang dilakukan aktor tersebut memiliki 

makna subjektif baik yang terbuka maupun yang tertutup dan yang 

diutarakan secara langsung maupun diam-diam yang diarahkan pada 
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tujuannya. Sehingga tindakan sosial itu bukanlah perilaku yang 

kebetulan tetapi  perilaku yang memiliki pola,struktur dan makna 

tertentu didalamnya. 

Weber secara khusus mengklasifikasikan tindakan sosial 

yang memiliki arti subjektif tersebut kedalam empat tipe yaitu 

Tindakan Rasionalitas Instrumental, Tindakan Rasional Nilai, 

Tindakan  Afektif dan Tindakan  Tradisional (2001,126).  

1. Tindakan Rasionalitas Instrumental 

 Rasionalitas instrumental ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh 

individu, dengan hal yang mendasari atas pertimbangan dengan 

sadar, dan memiliki sebuah hubungan yang merupakan suatu 

tindakan sosial  dengan tujuan tindakan disertai ketersediaan alat 

serta cara yang dipergunakan untuk mencapainya. Contohnya : 

pendiri Wisata Cafe Sawah yang memiliki tujuan dengan alat 

mengelola atau mengembangkan lahan yang dimiliki oleh kepala 

desa, sedangkan cara yang digunakan itu memberikan dan 

menghasilkan ketertarikan tersendiri bagi pengunjung dengan 

memunculkan potensi alam yang mereka miliki.Tindakan ini telah 

dipertimbangkan dengan matang agar dapat mencapai tujuan yang 

diinginkan (Ritzer 2001,126).  

2. Tindakan Rasional Nilai  

   Rasional nilai memiliki sifat yang menjadi pertimbangan 

dan perhitungan dalam keadaan sadar, sementara tujuannya sudah 

ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat 
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absolut. Contoh : perilaku kebajikan seseorang mendahulukan 

orang yang lebih tua ketika duduk di bus yang sedang penuh 

penumpangnya. Artinya, tindakan sosial ini telah dipertimbangkan 

terlebih dahulu karena mendahulukan nilai-nilai sosial maupun 

nilai agama yang ia miliki (Ritzer 2001,126). 

3.  Tindakan  Afektif  

Tindakan afektif lebih mendominasi pada perasaan tanpa 

refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar, bersifat spontan, 

tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu. 

Contohnya: kasih sayang yang terjalin antara kedua belah pihak 

dengan terdapat rasa cinta yang tumbuh oleh masing-

masing.Tindakan ini biasanya terjadi atas rangsangan dari  luar 

yang bersifat otomatis sehingga bisa berarti (Ritzer 2001,126). 

4. Tindakan  Tradisional  

   Tindakan Tradisional ini memperlihatkan perilaku individu 

tertentu terhadap suatu kebiasaan yang terjadi dari tradisi turun 

temurun tanpa refleksi yang sadar ataupun direncakan(Ritzer 

2001,126). Partisipasi Masyarakat khususnya generasi muda dalam 

pengembangan desa wisata yaitu Wisata Cafe Sawah yang  

merupakan suatu tindakan sosial Instrumental yang di pelopori oleh 

beberapa aktor didalamnya. Tindakan ini telah dipertimbangkan 

secara matang agar masyarakat mencapai tujuan yang diinginkan. 

Partisipasi ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan agar 
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pembangunan desa khususnya di sektor pariwisata bisa berjalan 

dengan baik, karena suatu pembangunan akan berhasil apabila 

masyarakat yang ada ikut serta dalam proses pembangunan dan 

pengembangan wisata tersebut.  

  Seperti halnya yang terjadi di Desa Pujon Kidul Kabupaten 

Malang, seluruh masyarakat khususnya generasi muda yang tergabung 

dalam organisasi Karang Taruan dan Kelompok Sadar Wisata 

(POKDARWIS) ikut berpartisipasi dalam membangun dan 

mengembangkan potensi yang dimiliki desanya dan dikemas dalam 

bentuk pariwisata. Dalam proses pemberdayaan masyarakat di Desa 

Pujon Kidul tersebut masyarakat di ikut sertakan di dalamnya dan 

masyarakatpun memberikan respon yang baik dan positif, kemudian 

ikut berpartisipasi meskipun dalam proses pemberdayaan tersebut 

awalnya tidak mudah diterima bahkan di tolak oleh masyarakat 

terutama pada generasi mudanya yang ada disana.  

  Akan tetapi dengan usaha yang dilakukan beberapa aktor 

pemberdayaan tersebut dengan mengajak generasi muda yang 

memiliki pengaruh besar kepada generasi muda  lainnya yang 

tergabung dalam organisasi Karang Taruna dan Kelompok Sadar 

Wisata (POKDARWIS) dapat mengajak generasi muda juga ikut 

berpartisipasi dalam proses pemeberdayaan yang dicanangkan oleh 

pemerintah desa dan beberapa aktor yang terlibat didalamnya agar 

dapat berjalan sesuai harapan dan tujuannya dengan menjadikan Desa 
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Pujon Kidul sebagai  desa wisata yang menyuguhkan potensi 

keindahan alam yang dimiliki. 

 Keterlibatan masyarakat dan generasi muda tersebutlah 

kemudian mereka dapat melihat dan merasakanapa yang akan 

didapatkan ketika mereka ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan 

yang berwujud Wisata Cafe sawah tersebut, seperti halnya dengan 

adanya pemberdayaan masyarakat  dapat memunculkan peluang untuk 

memajukan perekonomian dan dapat memberikan dampak yang 

positif  bagi generasi mudanya agar memiliki sikap dan budaya yang 

lebih baik lagi untuk menjalankan kehidupan di masa yang akan 

datang. 
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