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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Terbentuknya Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan berawal dari 

keberhasilan inisiasi masyarakat. Di dalam pengelolaannya, dilakukan di bawah 

kendali langsung masyarakat, melibatkan pihak swasta, sedangkan pemerintah 

hanya sebagai fasilitator. Sebagai kampung wisata yang memiliki konsep berbasis 

masyarakat dalam pengelolaannya, tentu partisipasi aktif masyarakat diperlukan. 

Konsep partisipasi aktif masyarakat bertujuan untuk memberikan kesejahteraan 

bagi mereka dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hingga melindungi 

kehidupan sosial dan budayanya. 

Namun dalam pengelolaan Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan ini 

tidak terlepas dari adanya permasalahan, seperti rendahnya kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM). Rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadikan 

pengelolaan Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan kurang tertata dengan baik. 

Seperti halnya sedikit kurangnya partisipasi aktif masyarakat terhadap 

pengelolaan Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan ini. Padahal di dalam sebuah 

pengelolaan kampung wisata dengan berbasis masyarakat, sebenarnya masyarakat 

tidak lagi sebagai obyek tetapi sebagai subyek dalam pengelolaan kampung wisata 

tersebut. 

Menurut Choresyo, Nulhaqim, dan Wibowo menunjukkan bahwa aspek-

aspek prasyarat partisipasi yaitu melalui kesempatan, kemampuan, dan keinginan 

telah terpenuhi. Sehingga partisipasi masyarakat dalam berbagai jenis 
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dapat terwujud.1 Melihat dari jenis partisipasinya, masyarakat Jodipan telah 

melaksanakan berbagai jenis partisipasi misalnya partisipasi pemikiran, tenaga, 

keahlian, barang, dan uang meskipun masih adanya kekurangan. Namun tingkat 

partisipasi yang diberikan oleh masyarakat Jodipan masih belum tergolong pada 

tingkat partisipasi aktif sehingga menimbulkan rendahnya kualitas sumber daya 

manusia dalam proses pengelolaannya. 

Dalam proses pengelolaan kampung wisata, jika tidak adanya sumber daya 

manusia yang mengelola dengan baik, maka potensi yang dimiliki oleh kampung 

wisata tersebut tidak akan maju. Namun jika sumber daya manusia telah tersedia 

tetapi sumber daya manusia tidak memiliki keterampilan, maka kampung wisata 

tersebut tidak akan berjalan, potensi kampung wisatanya pun tidak akan maju. 

Sehingga perlu adanya sumber daya manusia yang mengelola dengan baik. 

Sumber daya manusia dalam pengelolaan kampung wisata menjadi hal 

yang sangat penting. Selain itu, keterlibatan masyarakat ini sangat penting untuk 

mendapatkan dukungan dan memastikan bahwa hasil yang diperoleh dari 

pengelolaan kampung wisata dapat memberikan manfaat bagi warga setempat. 

Sehingga dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya membuat 

masyarakat setempat memiliki dan bertanggung jawab terhadap proses 

keberlanjutan pengelolaan kampung wisata tersebut. Selain itu, kepedulian dan 

keterlibatan dari masyarakat diperlukan untuk berkarya, berinovasi, dan 

                                                           
1 B.Choresyo, S. A. Nulhaqim, & H. Wibowo, “Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan 

Kampung Wisata Kreatif Dago Pojok.” Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat. Vol. 4 No. 1, 2017, Hal 60. 
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mengeluarkan semua kreatifitas yang dimiliki untuk mengembangkan wilayah 

desanya yang telah dijadikan sebagai wilayah kampung wisata. 

Sebagai contoh permasalahan terkait rendahnya kualitas sumber daya 

manusia juga dialami di desa wisata atau kampung wisata pada Desa Pujon Kidul 

Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. Di dalam jurnal hasil penelitian Prabowo, 

Hamid, dan Prasetya2 menunjukkan bahwa desa wisata atau kampung wisata 

Pujon Kidul dalam pengembangan desa wisatanya masih terkendala oleh 

hambatan yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat Desa Pujon Kidul 

masih mengalami hambatan dalam proses partisipasi aktif yang berasal dari 

kurangnya motivasi masyarakat, sosialisasi, sumber daya manusia rendah, dan 

lain sebagainya. 

Selain itu, hasil penelitian Purmada, Wilopo, dan Hakim3  permasalahan 

terkait rendahnya kualitas sumber daya manusia juga dialami di Desa Wisata 

Gubugklakah Kecamatan Pancokusumo Kabupaten Malang. Di dalam jurnal ini 

dijelaskan bahwa masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang sadar 

wisata dalam proses pengelolaannya. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu 

hambatan maupun tantangan yang dialami dalam proses pengelolaannya. 

Permasalahan yang sama juga diungkapkan oleh Radiantoro dan 

Darmawan dalam hasil penelitiannya pada Wisata Kampung Coklat Blitar bahwa 

masih kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaannya. Hal 

tersebut dikarenakan ketika awal perekrutan karyawan tidak didukung oleh 

                                                           
2  Prabowo, Hamid & Prasetya, “Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa 

Wisata (Studi pada Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)”. Jurnal 

Administrasi Bisnis. Vol. 33 No. 2, 2016, Hal. 19. 
3  Purmada, Wilopo, & Hakim, “Pengelolaan Desa Wisata dalam perspektif Community Based 

Tourism (Studi Kasus pada Desa Wisata Gubugklakah Kecamatan Pancokusumo, Kabupaten 

Malang)”. Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 3 No. 2, 2016,  Hal. 16. 
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kemampuan kompetensi yang dibutuhkan.4 Sama halnya dalam pengelolaan 

Kampung Warna-Warni Jodipan, rendahnya kualitas sumber daya manusia 

dikarenakan sebelum proses pengelolaan masyarakat tidak didukung oleh 

kemampuan kompetensi yang ada melainkan mengutamakan kemauan dan 

kesediaan masyarakat setempat untuk mau bekerja dalam pengelolaannya secara 

serius. 

Menurut Abadi, Mawardi, dan Pangestuti dari hasil penelitiannya di UKM 

Kampung Kopi Luwakmas mengungkapkan bahwa terdapat faktor penghambat 

internal dan eksternal dalam pengembangan UKM Kampung Kopi Luwakmas. 

Faktor penghambat internal berasal dari sumber daya manusia, harga, dan 

pemasaran. Sedangkan faktor eksternalnya berasal dari sumber daya manusia, 

lokasi, dan transportasi.5 Hal tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kualitas 

sumber daya manusia memang menjadi faktor penghambat internal dan eksternal 

dalam proses pengelolaan maupun pengembangan sebuah wisata. 

Kemudian permasalahan lain yang dihadapi dalam pengelolaan Kampung 

Warna-Warni Jodipan Kota Malang adalah kurangnya dukungan dari Pemerintah 

Daerah Kota Malang. Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah ini 

menjadikan masyarakat secara swadaya membangun prasarana kampung wisata, 

pembuatan pogram, dan perencanaan kegiatan dengan mandiri dalam 

pengelolaannya.  

                                                           
4 B. Radiantoro & A. Darmawan, “Analisis Perkembangan KemampuanSumber Daya 

ManusiaPada Objek Wisata (Studi Pada Objek Wisata Kampung Coklat Kabupaten Blitar)”. 

Jurnal Administrasi Bisnis. Vol. 57 No. 1, 2018, Hal. 101. 
5  B. C. Abadi, M. K. Mawardi, & E. Pangestuti, “Analisis Strategi Pengembangan Usaha Kecil 

dan Menengah (UKM) Kampung Kopi Luwakmas sebagai Daya Tarik Wisata Kabupaten 

Kediri”. Jurnal-Administrasi Bisnis. Vol. 42 No.-1, 2017, Hal. 21. 
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Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam proses 

pengelolaannya juga di alami di Desa Wisata Giyanti Kapubaten Wonosobo. Di 

kutip dari jurnal Dini Puspita dan Susi Sulandari dalam wawancaranya bersama 

penduduk Desa Giyanti mengungkapkan bahwa peran pemerintah sebagai 

fasilitator dalam upaya pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat nampaknya 

masih kurang. Pemerintah kurang dalam memfasilitasi warga baik dalam 

perbaikan sarana prasarana, dan pembuatan program. Selama ini masyarakat 

secara swadaya membangun prasarana pariwisata dan juga pembuatan program 

dan perencanaan kegiatan.6 

Menurut Putri, Supardjo, dan Sembel dari hasil penelitiannya 

mengungkapkan bahwa kondisi pariwisata di Kampung Jawa memang masih 

diperlukan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan terutama 

sarana/prasarana seperti jalan, lampu penerangan, air bersih, pusat informasi 

hingga petunjuk jalan.7 Melihat sarana dan prasarana Kampung Wisata Warna-

Warni Jodipan dapat dilihat bahwa masih kurangnya pusat informasi dan petunjuk 

jalan menuju kampung wisata ini. Sehingga peran Pemerintah Daerah Kota 

Malang dalam proses pengelolaannya ini memang sangat diperlukan sebagai 

bentuk bantuan penanganan yang komprehensif. 

Jika berbicara tentang pengelolaan, pengelolaan ini berhubungan dengan 

sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan keuangan. Akan tetapi yang 

menjadi permasalahan dalam pengelolaan Kampung Jodipan adalah rendahnya 

                                                           
6  Puspita & Sulandari, “Strategi Pengelolaan Desa Wisata Giyanti, Kabupaten Wonosobo”. 

Jurnal Jurusan Administasi Publik, FISIP, UNDIP. 2016 
7 R. A. Putri, S Supardjo, & A. S. Sembel, “StrategiPengembangan Infrastrukturdalam 

menunjang kegiatanWisata di Kampung Tondano”. SPASIAL. Vol. 5 No. 1, 2018, Hal. 10. 
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kualitas sumber daya manusia dan kurang adanya dukungan dari Pemerintah 

Daerah Kota Malang mulai dari sarana dan prasarana serta bantuan keuangan 

dalam proses pengelolaannya menjadikan pengelolaan di Kampung Warna-Warni 

Jodipan kurang tertata dan dikelola dengan baik. 

Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kurangnya dukungan dari 

pemerintah juga terjadi di Desa Wisata Krebet, Yogyakarta. Hal tersebut 

diungkapkan oleh Rosita8 dari hasil penelitiannya yang mengungkapkan bahwa 

masih terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Pokdarwis Krebet Binangun 

terhadap pengelolaan Desa Wisata Krebet. Permasalahan ini diantaranya masih 

kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang desa pariwisata, belum 

optimalnya kerja dari masing-masing bidang khususnya bidang pariwisata, 

kurangnya perhatian dari pemerintah, sarana dan prasarana pendukung pariwisata 

yang belum memadai, hingga destinasi objek wisata yang belum tertata dengan 

baik.  

Melihat banyaknya permasalahan diatas, sebenarnya pengelolaan 

pariwisata berbasis masyarakat dengan pemerintah sebagai fasilitatornya tidak 

sepenuhnya gagal jika dilakukan. Keberhasilan tersebut dapat dibuktikan pada 

pengelolaan Kampung Wisata Situ Gede Bogor. Dari hasil penelitian Marysya 

dan Amanah mengungkapkan bahwa terdapat faktor eksternal yang sangat 

berpengaruh dan menjadikan pengelolaan Kampung Wisata Situ Gede Bogor 

dapat dikelola dengan baik (berhasil), salah satunya adalah dengan tingginya 

                                                           
8  Rosita Desiati, “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Program Desa Wisata”.     

    Diklus. Edisi XVII No. 1, 2013,  Hal. 253 
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dukungan dari pemerintah dalam proses terbentuknya kawasan wisata Situ Gede 

tersebut.9 

Hasil penelitian Anindya10 mengungkapkan bahwa dari adanya 

pembangunan fisik pada kawasan wisata di Kampung Pesisir Bulak dan 

sekitarnya masih adanya masalah non-fisik yang ditimbulkan terkait hubungan 

atau peran aktor dalam pengelolaan maupun pengembangannya yang belum 

optimal, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Peran aktor yang belum 

optimal ini dikarenakan kurang sinkronnya pelaksanaan peran masing-masing 

sektor dalam prosesnya. Melihat hal tersebut dapat diketahui bahwasannya 

keterlibatan aktif masyarakat dan pemerintah serta pembagian pelaksanaan peran 

yang jelas dalam proses pengelolaannya mempengaruhi tingkat keberhasilan dari 

sebuah kawasan wisata khususnya kawasan wisata yang berbasis masyarakat. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan  dapat diambil kesimpulan 

bahwa terdapat empat permasalahan yang terjadi dalam pengelelolaan Kampung 

Wisata Warna-Warni Jodipan Kota Malang, diantaranya rendahnya kualitas 

sumber daya manusia, kurangnya partisipasi aktif masyarakat, kurangnya 

dukungan dari pemerintah daerah, serta sarana dan prasarana yang kurang 

memadai. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik 

untuk mengambil penelitian terkait pengelolaan Kampung Wisata Warna-Warni 

Jodipan Kota Malang. Hal tersebut dikarenakan pengelolaan Kampung Warna-

Warni Jodipan merupakan pengelolaan berbasis konsep Co-Production. Konsep 

Co-Production ini menekankan keterlibatan sepenuhnya dari pihak masyarakat 

                                                           
9   P. Marysya & S. Amanah, “Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata   

    Berbasis Potensi Desa di Kampung Wisata Situ Gede Bogor”. Jurnal Sains Komunikasi dan   

    Pengembangan Masyarakat [JSKPM]. Vol. 2 No. 1, 2018, Hal. 68 
10 D. N. Aninditya, “Pengembangan Potensi Kawasan Pariwisata Berbasis Jaringan Sosial di   

   Kampung Pesisir Bulak Surabaya”. Jurnal Teknik ITS. Vol. 6 No. 2, 2017, Hal. C486 
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dan pemerintah dalam proses pengelolaannya dengan melibatkan pihak swasta 

sebagai pendukungnya. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Co-Production dalam Pengelolaan Kampung Wisata Warna-

Warni Jodipan Kota Malang diimplementasikan ? 

2. Apa saja faktor penghambat Co-Production dalam Pengelolaan Kampung 

Wisata Warna-Warni Jodipan Kota Malang ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini,  diantaranya : 

1. Untuk mengetahui implementasi Co-Production dalam pengelolaan 

Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan Kota Malang. 

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat 

implementasi Co-Production dalam pengelolaan Kampung Wisata 

Warna-Warni Jodipan Kota Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan, bahan, 

atau referensi dalam kajian ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan 

dengan implementasi Co-Production dalam pengelolaan Kampung Wisata 

Warna Warni Jodipan Kota Malang. 

2. Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi 

masyarakat dan bahan pertimbangan oleh Pemerintah Daerah Kota 



9 

 

Malang terkait pengelolaan Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan Kota 

Malang. 

E. Definisi Konseptual 

1. Co-Production 

Co-Production merupakan program peningkatan pelayanan publik 

dengan melibatkan masyarakat. Co-Production sendiri merupakan salah satu 

konsep dari negara barat yang menekankan pada usaha bersama antara 

pemerintah dengan masyarakat untuk mendapatkan outcome dari pelayanan 

publik yang lebih baik.11 Menurut Elke Loeffler12, Co-Production adalah : 

“Co-Production merupakan sebuah pelayanan publik dengan 

melibatkan masyarakat dan sektor publik untuk menggunakan aset, 

sumber daya, serta memberikan kontribusi masing-masing dengan baik 

terhadap peningkatan efesiensi untuk mencapai hasil yang lebih baik.” 

       Sedangkan menurut NEFTA pada jurnal Loeffler dan Bovaird13 

mengungkapkan bahwa Co-Production adalah: 

“Co-Production memberikan sebuah layanan publik yang setara yang di 

dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara profesional maupun 

orang yang menggunakan layanan. Kegiatan diproduksi secara bersama, 

baik layanan maupun lingkungan menjadi agen perubahan yang jauh 

lebih efektif.” 

 

    Dalam pengelolaan Kampung Warna-Warni Jodipan Kota Malang, 

konsep Co-Production sangat berperan dalam memberikan arah bagaimana 

masyarakat menggunakan sumber daya yang ada secara arif sehingga 

mencapai hasil yang lebih baik. Dengan menggunakan konsep Co-Production 

dalam pengelolaannya, partisipasi aktif masyarakat dan dukungan penuh dari 

                                                           
11  Safitri & Andari,  “Pengembangan Co-Production : Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi  

    Masyarakat dalam Meningkatkan Pelayanan Publik”. Jurnal wacana kinerja. Vol 18 Edisi 1,  

    2015, Hal. 8 
12 Toni Bovaird, & Elke Loeffler, “From Engagement to Co-Production : The Contribution of  

    Users and Communities to Outcomes and Public Value”. Voluntas. Vol 23, 2012,  Hal. 1121 
13  Ibid Hal. 1120 
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pemerintah daerah sangat dibutuhkan serta keterlibatan pihak profesional atau 

swasta juga dapat mendukung dalam proses pengelolaan kampung wisata 

tersebut. 

   Menurut NESTA terdapat beberapa elemen dalam Co-Production, 

diantaranya kemampuan masyakarat yang terlibat, kesetaraan peran, peran 

pemerintah, dan aset.14 

2. Pengelolaan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat 

Hudson dan Timothy dalam Sunaryo mengungkapkan bahwa 

pariwisata berbasis masyarakat atau biasa disebut dengan CBT (Community 

Based Tourism) adalah suatu keterlibatan masyarakat yang di dalamnya 

memiliki kepastian manfaat yang akan diperoleh masyarakat melalui sebuah 

bentuk upaya dalam perencanaan pendampingan untuk membela masyarakat 

lokal dan kelompok-kelompok lain yang juga memiliki antusias maupun 

minat yang sama terhadap kepariwisatan dengan sebuah pengelolaaan 

pariwisata yang dapat memberikan peluang besar demi mewujudkan 

kesejahteraan bagi masyarakat setempat.15 Pada pariwisata berbasis 

masyarakat, hal ini tentu berkaitan dengan adanya partipasi aktif 

masyarakatnya sebagai pengelola dalam sebuah pembangunan 

kepariwisataan. 

Partisipasi masyarakat sebagai pengelola tidak lagi sebagai obyek 

tetapi sebagai subyek dalam pengelolaan kampung wisata. Partisispasi 

                                                           
14  Safitri & Andari, “Pengembangan Co-Production : Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi  

    Masyarakat dalam Meningkatkan Pelayanan Publik”. Jurnal wacana kinerja, Vol 18 Edisi 1,  

     2015, Hal. 13 
15  Rizkianto, Neno & Topowijono, “Penerapan Konsep Community Based Tourism dalam  

    Pengelolaan Daya Tarik Wisata Berkelanjutan”. Jurnal-Administrasi-Bisnis.-Vol. 58-No.-2,  

    2018,  Hal. 23 



11 

 

masyarakat dalam pengelolaannya menjadikan masyarakat setempat memiliki 

dan bertanggung jawab terhadap proses keberlanjutan pengelolaan kampung 

wisatanya.  Adapun Partisipasi ini terdiri atas dua maksud, diantaranya dalam 

mekanisme-mekanisme sebuah pengambilaan keputusan dan partisipasi 

dalam menerima keuntungan dari pengelolaan kampung wisata. 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional menurut Sofyan Effensi yaitu unsur-unsur pada 

penelitian yang dapat memberitahukan cara-cara untuk mengukur suatu variabel. 

Jadi, definisi operasional merupakan suatu petunjuk terkait pelaksanaan 

bagaimana cara untuk mengukur suatu variabelnya.16 

  Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti nantinya akan menganalisis 

data dengan mengunakan indikator-indikator sebagai berikut, diataranya : 

A. Co-Production dalam Pengelolaan Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan 

Kota Malang 

1. Inisiator Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan 

2. Peran PT. Indana Paint dalam Pengelolaan Kampung Wisata Warna-

Warni Jodipan 

3. Kemampuan Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Kampung 

Wisata Warna-Warni Jodipan 

4. Kesetaraan Peran antara Masyarakat dan PT Indana Paint dalam 

Mengelola Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan 

5. Peran pemerintah dalam pengelolaan Kampung Wisata Warna-Warni 

Jodipan 

                                                           
16  Lexy, J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1998),   

     Hal. 6 
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6. Ketersediaan aset sarana dan prasarana 

7. Relasi Stakeholder dalam Co-Production 

B.   Faktor Penghambat 

1. Belum Adanya Regulasi terkait Kampung Wisata Tematik 

2. Kurangnya Dukungan Anggaran dari Pemerintah Kota Malang 

3. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia 

G. Metode Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitiaan kualitatif. 

Adapun Creswell menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah metode yang 

digunakan untuk mengeksplorasi dan juga memahami terkait makna yang oleh 

sejumlah individu maupun kelompok orang dianggap berasal dari permasalahan-

permasalahan sosial maupun kemanusiaan.17 

1. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. 

Adapun metode deskriptif adalah metode-metode yang mencari unsur-unsur, 

ciri dan sifat hingga fenomena yang dalam metodenya ini dimulai dari 

pengumpulan data yang kemudian diinterpretasikan. Penelitian dengan 

menggunakan metode deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan secara 

tepat terkait sifat-sifat dari individu, keadaan, gejala, ataupun kelompok-

kelompok tertentu, dan atau untuk menentukan frekuensi dan juga penyebaran 

terhadap gejala-gejala yang ada dalam masyarakat.18 Jenis penelitian ini di 

pilih oleh peneliti agar dapat memperoleh informasi yang mendalam terkait 

                                                           
17   J. W Creswell,-Research-Design:-Pendekatan-Kualitatif,-Kuantitatif,-dan 

     Mixed-(Yogjakarta:-PT-Pustaka-Pelajar, 2010), Hal.-4. 
18  Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif: Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni,    

     Agama dan Humaniora (Yogyakarta : Paradigma, 2012), Hal. 13. 
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permasalahan-permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti akan 

berusaha untuk mendapatkan informasi sedetail-detailnya tentang implementasi 

Co-Production dalam Pengelolaan Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan 

Kota Malang. 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang yang dipilih dengan sengaja untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. 

Adapun subjek yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Pengelola Kampung Wisata Warna-Warni Jodipan Kota Malang 

2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang 

3. Pihak Swasta PT. Indana Paint 

4. GuysPro  

5. Masyarakat Kampung Wisata Warni-Warni Jodipan Kota Malang 

6. Sekretaris Kelurahan Jodipan Kota Malang 

3.    Sumber Data 

  Sumber data adalah asal darimana data-data terkait penelitian dapat 

diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti mengunakan dua sumber data, 

diantaranya : 
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a. Data Primer 

Data primer merupakan data-data yang dikumpulkan oleh peneliti secara 

langsung melalui sumber pertama.19 Data primer ini didapatkan melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung dimana sifat dari data sekunder ini untuk melengkapi data primer 

dengan melalui referensi berupa buku, jurnal, internet serta penelitian 

terdahulu. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi merupakan perilaku yang tampak yang bertujuan untuk 

dapat mencapai sesuatu berupa perilaku yang dapat dilihat secara langsung 

oleh mata, didengar oleh telinga, dihitung dan juga diukur. Adapun 

tujuannya adalah untuk melihat aktivitas-aktivitas yang sedang 

berlangsung di dalam lingkungan yang diamati dan juga untuk melihat 

perilaku yang sedang dimunculkan oleh individu-individu serta memaknai 

kejadian tersebut berdasarkan perpektif individu yang terlibat yang 

kemudian dideskripsikan.20 Merujuk pada pengertian dalam bahasa, 

observasi yaitu memperhatikan dan juga mengamati. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa observasi merupakan metode terkait pengumpulan 

data dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pengamatan. 

                                                           
19  Ahmad Juanda & Ihyaul Ulum, Metode Penelitian Akutansi (Malang : Aditya Media   

     Publishing, 2016). Hal. 94 
20  Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Jakarta : Salemba Humanika, 2010), Hal     

     131-132 



15 

 

Tujuan dari observasi yaitu untuk mengetahui informasi-informasi 

yang lebih detail dan mendapat sebuah kejelasan dari setiap fenomena 

yang sedang terjadi dilapangan. Peneliti ini melakukan pengumpulan data 

dengan teknik pengamatan. Dalam hal ini, peneliti mengamati secara 

langsung ke lokasi penelitian untuk melihat kondisi, situasi dan aktivitas 

yang terjadi di lapangan hingga mendapatkan data-data yang relevan 

dengan fokus dan masalah yang akan diteliti.  

b. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.21 Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara tak terstruktur. Wawancara tak terstruktur yaitu suatu kegiatan 

wawancara dengan pertanyaan disusun terlebih dahulu yang kemudian 

pertanyaan selanjutnya disesuaikan dengan respon narasumber. 

Wawancara tak terstruktur ini digunakan untuk menemukan sesuatu terkait 

informasi yang memang bukan informasi tunggal sehingga masih 

diperlukan penafsiran kembali. Narasumber yang di wawancarai biasanya 

adalah orang-orang yang memang memiliki pengetahuan dan mendalami 

situasi yang tengah diteliti.22 Dalam kegiatan wawancara ini, peneliti akan 

mewawancarai subjek-subjek yang terlibat berdasarkan subjek penelitian. 

 

 

                                                           
21  Lexy-J. Moleong,-Metodologi-Penelitian-Kualitatif-( Bandung-:-PT-Remaja Rosdakarya,  

     2007), Hal. 186 
22  Ibid Hal 190 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang telah jadi 

dan telah diolah oleh orang lain sehingga peneliti hanya tinggal 

memanfaatkan data tersebut.23 Dalam penelitian menggunakan teknik 

pengumpulan data  dokumentasi, maka data ini diperoleh dari sekumpulan 

dokumen maupun catatan yang tersimpan sebagai sumber data yang akan 

digunakan untuk menafsirkan permasalahan di dalam penelitian. 

5.  Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian merupakan suatu tempat yang dipilih dan 

digunakan sebagai tempat dalam mengumpulkan, mencari_data, dan 

berinteraksi dengan subjek-subjek penelitian. Dalam penelitan ini, lokasi 

penelitian yang dituju dan dilakukan diantaranya : 

1. Kampung Warna-Warni Jodipan yang beralamat di Kampung Jodipan, 

Kecamatan Blimbing, Kota Malang. 

2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang yang beralamat di 

Komplek Museum Empu Purwa Perumahan Tria Santa No. B210, Jl. 

Soekarno Hatta, Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. 

3. PT. Indana Paint yang beralamat di Jl. Laksda Adi Sucipto No. 456, 

Blimbing, Kota Malang. 

4. Kantor Kelurahan Jodipan Kota Malang yang beralamat di Jl. Ir. H. 

Juanda No. 11, Jodipan, Blimbing, Kota Malang. 

 

                                                           
23  Ahmad Juanda & Ihyaul Ulum, Metode Penelitian Akutansi (Malang : Aditya Media  

     Publishing, 2016),  Hal. 96 
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6. Teknik Analisis Data 

 Teknis analisis data digunakan untuk mengungkap data apa yang 

masih perlu dicari, hipotesis apa saja yang perlu diuji, pertanyaan apa saja 

yang perlu dijawab, metode apa saja yang harus digunakan demi 

mendapatkan informasi baru dan kesalahan apa saja yang harus segera di 

perbaiki. Bodgan::dan::Biklen::menyatakan::bahwa proses pencarian dan 

penyusunan data yang sistematis dapat dilakukan melalui transkrip 

wawancara, catatan di lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi 

dapat menambah sebuah pemahaman oleh peneliti terhadap sesuatu yang 

ditemukan.24 

 Dalam menganalisis sebuah data terdapat berbagai cara. Hal ini 

diungkapkan oleh Creswell melalui beberapa langkah dalam menganalisis 

data tersebut yakni :25 

a. Mengolah dan menafsirkan datanya untuk segera di analisis, dalam 

langkahnya hal ini melibatkan trankrip atau salinan dari wawancara, 

mengetik catatan di lapangan, mensortirnya dan mengatur data-data 

menjadi berbagai jenis sesuai dengan sumber-sumber informasinya.  

b. Membaca secara kseluruhan data yang-telah diperoleh dan-kemudian 

hasil dari membaca tersebut dibuat catatan maupun gagasan penting. 

c. Mulai mengcoding data yang telah diperoleh dengan menganalisisnya 

secara lebih detail. Proses mengcoding ini diartikan sebagai proses 

                                                           
24  Husnaini Usman & P.S Akbar,-Metodologi-Penelitian-Sosial-(Jakarta:-Bumi-Aksara,-2011),- 

     Hal 83-84. 
25  John, W Creswell. Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches    

     4th Edition (California : SAGE Publications Inc., 2013), Hal 247-250. 
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untuk mengolah materi maupun informasi untuk dijadikan menjadi 

bagian-bagian tulisan sebelum memaknainya. 

d. Setelah memulai mengcoding data tersebut, maka selanjutnya adalah 

peneliti akan menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan 

kategori dan-tema:yang akan dianalisisnya.  

e. Setelah mendeskripsikan kategori dan tema yang di analisis maka 

selanjutnya adalah peneliti akan menyajikan data yang telah di 

analisis tersebut ke dalam bentuk suatu narasi maupun laporan 

kualitatif. 

f. Memeriksa keakuratan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan 

berdasarkan hasil penelitian ini dan dapat diketahui hasil akhir dari 

suatu penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


