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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pariwisata ialah segala kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan 

wisatawan. Kegiatan yang dimaksud ialah kegiatan pembangunan, pemugaran, 

obyek-obyek kebudayaan yang dijadikan pusat rekreasi sehingga mampu menarik 

para wisatawan untuk datang menikmatinya. Sehingga pariwisata mempunyai 

peran yang cukup penting dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat.  

Keuntungan lain dari perkembangan pariwisata adalah terbentuknya wawasan 

masyarakat dengan adanya interaksi antar penduduk dengan wisatawan (Ibrahim. 

S, 1993: 51-53). 

 Destinasi wisata tersebar di berbagai kabupaten, kota dan provinsi di Negara 

Kesatuan Republik indonesia, salah satunya yang memiliki potensi pariwisata 

yaitu di kabupaten jember. Kabupaten Jember ini terletak dibagian timur wilayah 

Provinsi Jawa Timur dengan lokasi yang sangat strategis. Jember memiliki 

banyak kawasan obyek wisata, baik dalam bentuk wisata alam, wisata buatan dan 

wisata budaya. Wisata alam merupakan sumber yang berasal dari alam bersifat 

netral dan ada campur tangan manusianya berupa pemandangan alam, seperti 

obyek wisata berwujud pada lingkungan, diantaranya wisata: Pantai papuma, 

pantai bandialit, pantai watu ulo, pantai payangan, pantai puger, air terjun gunung 

rayap, puncak Sj88, air terjun tancak tulis. Wisata buatan merupakan wisata yang 

dipengaruhi oleh kreativitas manusia dan bentuknya tergantung dari ke kreatifan 

manusianya, seperti wisata: Rembangan, pemandian kebon agung, taman botani 

sukorambi, oleng sibutong, agro gunung gumitir, pemandian niagara, tiara jember 

park dan dira park. Sedangkan wisata budaya merupakan Obyek wisata yang 

banyak di pengaruhi oleh lingkungan atau kehidupan manusia. Seperti wisata: 

Tanoker, tugu mastrip, kuburan agung, situs duplang, dan situs siputih.   

Dari sekian banyak obyek wisata yang telah diuraikan diatas,  penulis tertarik 

dengan obyek wisata Rembangan. Karena Rembangan merupakan wisata yang 

terletak di desa kemuning lor kecamatan arjasa kabupaten jember yang berjarak 
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sekitar 12 km ke arah utara kota Jember, yang sangat diminati oleh wisatawan 

yang ingin menikmati alam bukit pegunungan. Rembangan merupakan obyek 

wisata yang paling direkomendasi untuk dikunjungi oleh para wisatawan baik 

yang dari jember maupun wisatawan dari luar kota dan rembangan juga 

merupakan tempat wisata tertua di Jember. Disamping itu juga wisata rembangan 

memiliki daya tarik yang tidak kalah istimewa yaitu pada saat perjalanan menuju 

ke wisata rembangan ada pemandangan-pemandangan indah dengan melewati 

beberapa tempat seperti, peternakan sapi perah, perkebunan kopi jember, 

perkebunan buah naga dan jembatan kecil yang di bawahnya mengalir air yang 

sangat deras. Rembangan memiliki keunikan yaitu rembangan merupakan satu-

satunya wisata di jember yang berada di atas gunung lengkap dengan fasilitas 

kolam renangnya. Untuk menikmati indahnya wisata rembangan pengunjung 

hanya perlu membayar Rp. 7000 per orang dan pengunjung dapat bermain wahana 

yang ada di rembangan sepuasnya 

Rembangan merupakan peninggalan belanda yang di bangun tahun 1937 oleh 

Mr. Hofstide. Bentuk bangunannya masih asli dapat dilihat dari restorannya. 

Terletak di ketinggian 600 m dpl, udaranya dijamin sejuk dan segar. Rembangan 

memiliki daya tarik utama berupa panorama alam dan pemandangan kota jember 

dari ketinggian, pemandian, hotel dan di sekitarnya terdapat wisata agro berupa 

perkebunan dan pabrik kopi, kebun buah naga serta peternakan sapi perah, dimana 

pengunjung bisa melihat langsung proses pemerahan susu sapi dan membeli susu 

sapi segar. Kontur kawasan rembangan yang berbukit-bukit juga merupakan arena 

yang ideal bagi penggemar motocross (Data Base Informasi Pariwisata Jember, 

2016: 29). 

Bangunan pertama yang dibangun pada obyek wisata rembangan ini yaitu 

restoran Rembangan yang memiliki karakteristik tersendiri. Restoran Rembangan 

memiliki bentukan yang berbeda dengan bangunan-bangunan lainnya, bangunan 

restoran ini memiliki bentuk gabungan antara lurus dan lengkung. Sehingga 

bangunan restoran ini lebih terlihat dinamis dengan adanya garis lengkung. 

Dengan bahan material bangunan ini menggunakan kayu, atap datar yang dihiasi 
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dengan janggutan kayu, pintu jendela yang memaksimalkan masuknya udara dan 

cahaya untuk penghawaan pencahayaan alaminya serta kolam bangunan yang 

masih terbuat dari kayu yang menjadi daya tarik bagi wisatawan (Data Base 

Informasi Pariwisata Jember, 2016: 29). 

Fungsi resort akan memberikan satu kenangan wisata saat para pengunjung 

mendatanginya. Disini pengunjung akan merasakan arsitektur kolonial, melalui 

desain pembangunan dan suasana bangunan karakter tersebut. Hotel resort ini 

diharapkan mampu secara representatif dalam memunculkan karakter atau ciri 

khas arsitektur kolonial dengan menyelaraskan pada bangunan restoran 

Rembangan. Dengan menghadirkan redesain obyek wisata Rembangan akan lebih 

mudah ditangkap oleh wisatawan untuk dapat menemukan dengan mudah tujuan 

yang terkandung dalam bangunan, fasilitas dan tapak tersebut (Wawancara 

Dengan Sekertaris Pengelola Wisata Rembangan 2018). 

Setelah Republik Indonesia memperoleh kemerdekaan, Rembangan resmi 

menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jember yaitu sejak tahun 1950 

sampai menjelang tahun 2000. Pengelola wisata Rembangan sejak saat itu 

sepenuhnya diserahkan kepada Dinas Pendapatan daerah. Pada tahun 2000 masa 

pemerintahan bupati Samsul wisata rembangan dikelola oleh Dinas Pariwisata. 

Karena Dinas Pariwisata pengelolaannya lebih profesional di bandingkan dengan 

Dinas Pendapatan Daerah, setelah jabatan bupati Samsul berakhir pada tahun 

2005 Rembangan di kembalikan kepada dinas pendapatan daerah yang pada masa 

itu pemerintahan bupati baru yaitu bupati Dzalal yang  menjabat selama dua 

periode (Wawancara Dengan Sekertaris Pengelola Wisata Rembangan 2018). 

Menurut Gamal (2004: 3) Sektor pariwisata dalam suatu perkembangan 

perekonomian wilayah diharapkan dapat memberikan konstribusi yang besar 

dalam pendapatan wilayah. Dunia pariwisata dalam perkembangannya telah 

mengalami perubahan, baik perubahan bentuk dan sifat kegiatan, perubahan pola, 

cara berfikir maupun sifat perkembangan itu sendiri. Berkembangnya pariwisata 

pada suatu daerah akan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat, baik 
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secara ekonomi, sosial maupun budaya. Potensi pariwisata daerah dapat 

menghidupkan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar dengan timbulnya usaha-

usaha skala kecil sampai menengah, meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas ketertarikan penulis untuk mengkaji wisata 

rembangan adalah wisata rembangan merupakan Obyek Wisata tertua yang ada di 

Jember dan memiliki potensi yang lebih unggul dibandingkan obyek wisata yang 

lain, dapat dikatakan lebih unggul di karenakan lokasinya yang strategis tidak jauh 

dari kota dan merupakan salah satu obyek wisata yang berada di puncak 

pegunungan lengkap dengan kolam renang dan juga hotel peninggalan belanda, 

sehingga Rembangan menjadi salah satu obyek wisata di jember  yang  banyak 

diminati oleh pengunjung. Alasan saya untuk meneliti kajian ini karena dianggap 

menarik untuk dikaji. Oleh sebab itu penulis ingin mengkaji masalah tentang 

“Dinamika Obyek Wisata Rembangan dan Dampaknya Terhadap 

kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Kemuning Lor Kecamatan 

Arjasa Kabupaten Jember Tahun 2000-2005”. 

1.2 Penegasan Judul 

Penegasan judul dalam sub bab ini bertujuan untuk  menghindari kesalah 

pahaman dalam penafsiran, sehingga penulis perlu penegasan pengertian judul 

untuk menghindari yang kemungkinan terjadi persepsi yang berbeda dalam 

memahami judul penelitian ini. Oleh sebab itu, peneliti perlu menegaskan 

pengertian judul “Dinamika Obyek Wisata Rembangan dan Dampaknya Terhadap 

Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Kemuning Lor  Kecamatan Arjasa 

Kabupaten Jember tahun 2000-2005”. 

Poerwadarminta (1991:25) mendefinisikan bahwa dinamika merupakan gerak 

atau pergeseran masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan 

dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Perubahan dalam masyarakat 

terjadi karena adanya perkembangan secara berkesinambungan maupun 

perulangan. 
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 Jadi  dinamika bisa dikatakan gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan 

orang di dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan ditata hidup 

masyarakat yang bersangkutan. Dengan adanya konflik, masyarakat mencoba 

melakukan pola perubahan-perubahan dalam mempertahankan hidupnya 

menghindari adanya kepunahan berupa materi dan nonmateri, solusi diperlukan 

didalam kehidupan yang menuntut adanya persatuan diantara masyarakat dan 

memberdayakan upaya dan daya yang dimiliki, Dinamika mencakup beberapa hal 

yaitu (1). Perubahan (2). Perkembangan (3). Kesinambungan, yang dirangkum 

sebagai berikut. 

 Dinamika merupakan proses gerak atau pergeseran yang menurut 

Kuntowijoyo (1995:14) mengartikan perkembangan sebagai proses dari 

masyarakat yang bergerak dari satu bentuk ke bentuk lain, dari bentuk sederhana 

menjadi bentuk lebih kompleks dan tidak ada pengaruh dari luar yang 

menyebabkan pergeseran. Perkembangan merupakan suatu proses yang 

menggambarkan perilaku kehidupan sosial manusia pada posisi yang harmonis d 

dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas dan kompleks. 

 Perubahan adalah apabila masyarakat mengalami pergeseran dan 

perkembangan secara besar-besaran dalam waktu relatif singkat dan mendapat 

pengaruh dari luar. Perubahan dapat berupa pengaruhnya terbatas maupun luas, 

peerubahan yang lambat dan ada perubahan yang berjalan dengan cepat, 

Perubahan dapat mengenai nilai dan norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, 

susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan 

dan wewenang, interakasi sosial dan sebagainya (Soerjono Soekanto, 2009:259). 

 Kesinambungan ialah yang terjadi didalam tatanan masyarakat bila 

masyarakat hanya mengadopsi aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan lama dari 

masyarakat terdahulu. Pengulangan yakni peristiwa yang terjadi di masa lampau 

terjadi kembali (Kuntowijoyo, 1995: 14). 

Obyek Wisata Rembangan merupakan Pemandian dan Hotel Rembangan yang 

berada di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa, sekitar 12 km ke arah utara kota 

Jember, merupakan peninggalan belanda yang di bangun tahun 1937 oleh Mr. 



 

8 
 

Hofside. Bentuk bangunan yang asli masih dapat di lihat pada restoran. Terletak 

ketinggian 600 m dpl, udaranya dijamin sejuk dan segar. Rembangan memiliki 

daya tarik utama berupa panorama alam dan pemandangan kota Jember dari 

ketinggian, pemandian, hotel, dan dan di sekitarnya terdapat wisata agro berupa 

perkebunan dan pabrik kopi , kebun buah naga serta peternakan sapi perah, 

dimana pengunjung bisa melihat proses pemerahan susu sapi dan membeli susu 

sapi segar. Fasilitas yang dimiliki adalah restoran, children playground, jogging 

track, gazebo, serta aula. Kontur kawasan rembangan yang berbukit-bukit juga 

merupakan arena yang ideal bagi penggemar motocross atau motor trail serta 

mobil off-road (Data Base Informasi Pariwisata : 2016). 

Dampak menurut Otto Soemrwoto (1998: 43), Akibat yang terjadi terhadap 

adanya suatu aktivitas. Aktifitas tersebut dapat bersifat alamiah baik kimia, fisik 

maupun biologi dan aktifitas yang dilakukan dilakukan oleh manusia. Menurut JE, 

Hosio (2007: 57), Dampak merupakan akibat yang nyata pada tingkah laku atau 

sikap yang dilakukan oleh seseorang. Berdasarkan pengertian tersebut maka 

dampak ialah suatu yang nyata akibat dari keluarnya kebijakan terhadap sikap dan 

tingkah laku. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dampak adalah akibat yang terjadi akibat dari 

suatu aktifitas yang bersiat alamiah yang dilakukan oleh manusia atau tindakan 

yang dilaksanakan sebelumnya merupakan konsekuensi dari dilaksanakannya 

suatu kebijakan sehingga akan membawa perubahan baik positif maupun negatif. 

Menurut Mulyadi S. (2003: 36), Kehidupan sosial merupakan keadaan hidup 

yang berkaitan dengan aspek sosial. Dapat dikatakan kehidupan sosial jika disuatu 

tempat ada interaksi antara individu yang satu dan individu yang lainnya, 

sehingga terjadi komunikasi yang kemudian berkembang menjadi saling 

membutuhkan kepada sesama. Kehidupan sosial sangat erat kaitannya dengan 

bagaimana bentuk kehidupan itu berjalan. Sedangkan Menurut Herabudin (2014: 

19), kehidupan sosial merupakan suatu proses interaksi antar individu yang satu 

ke individu yang lain melalui tindakan-tindakan yang secara berkesinambungan 
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menuju pertahanan atau perubahan. Kehidupan sosial yang bersifat majemuk dan 

mengandung heterogenitas perilaku budaya yang terus berubah dikarenakan oleh 

adanya industrialisasi dan organisasi. Jadi kehidupan sosial ialah suatu kehidupan 

masyarakat yang mencakup pola pikir masyarakat, struktur sosial, nilai-nilai 

sosial dan pranata sosial. Sedangkan Kehidupan ekonomi merupakan keadaan 

hidup yang berkaitan dengan aspek ekonomi atau cara-cara memenuhi kebutuhan 

hidup sehari-hari berkaitan dengan tingkat pendapatan, pendidikan dan pekerjaan 

(Admosudirdji, 1983: 104). 

Aspek sosial ekonomi yang di maksud penulis dalam penelitian ini ialah 

perubahan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang berada di sekitar kawasan 

lingkungan wisata rembangan. Perubahan sosial ekonomi yang dimaksud adalah 

perubahan mengenai mata pencaharian masyarakat sekitar obyek wisata 

rembangan, pendapatan masyarakat sekitar obyek wisata rembangan, struktur 

sosial masyarakat sekitar obyek wisata rembangan serta nilai-nilai sosial yang 

terjadi di dalam masyarakat. 

 Menurut R. Linton (dalam soekanto, 2002: 24) menyatakan bahwa masyarakat 

merupakan kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerjasama  

sehingga mereka  dapat mengatur dirinya dan menganggap diri mereka sebagai 

suatu kesatuan sosial. Masyarakat merupakan orang-orang yang hidup bersama 

yang menghasilkan kebudayaan (Soerjono Soekanto, 1982: 22). 

 Jadi, Maksud dari judul penelitian “Dinamika Obyek Wisata Rembangan dan 

Dampaknya Terhadap kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Kemuning 

Lor  Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember tahun 2000-2005”, adalah perubahan, 

perkembangan dan kesinambungan baik meningkat atau menurun yang terjadi 

secara terus menerus keadaan sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat sekitar 

obyek wisata rembangan baik yang bekerja wisata rembangan maupun masyarakat 

yang berdagang di lingkungan rembangan. 
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1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini merupakan suatu bentuk untuk membatasi 

permasalahan yang akan dibahas, agar permasalahan ini terfokus kepada 

permasalahan yang akan dikaji. Ruang lingkup ini meliputi batasan-batasan waktu 

dan tempat yang akan digunakan penulis dalam penelitiannya yang meliputi 

Ruang lingkup tempat dan lingkup temporal (waktu). Ruang lingkup tempat yang 

digunakan peneliti adalah di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten 

Jember. Alasan memilih tempat ini karena letak obyek wisata rembangan yang 

terletak di daerah tersebut dan penduduk yang tinggal disekitar obyek wisata 

rembangan. 

Sedangkan lingkup temporalnya atau batasan waktu yang dilakukan peneliti 

adalah pada tahun 2000-2005. Peneliti mengambil batas awal waktu tahun 2000 

karena pada masa itu awal bupati samsul menjabat sebagai bupati. Sebelum tahun 

2000 wisata rembangan dikelola oleh dinas pendapatan daerah. yang awalnya 

dinas pariwisata berstatus kantor pariwisata, semenjak pemerintahan bupati 

samsul kantor pariwisata diganti menjadi dinas pariwisata. Sejak pada masa itu 

wisata rembangan ini dikelola oleh dinas pariwisata yang secara keseluruhan di 

tangani secara profesional dan dinas pariwisata lebih memahami dalam 

pengelolahan wisata rembangan dibandingkan pada masa pengelolahanya dinas 

pendapatan daerah. Tahun 2005 digunakan peneliti untuk batas akhir penelitian 

karena masa periode akhir pemerintahan bupati samsul yang hanya menjabat 

selama satu periode. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan ruang lingkup diatas, maka rumusan 

masalah yang akan dikaji sebagai berikut : 

1. Bagaimana Dinamika Obyek Wisata Rembangan tahun 2000-2005? 

2. Bagaimana Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Kemuning 

Lor  Menjelang Tahun 2000? 
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3. Bagaimana Dampak Dinamika Obyek Wisata Rembangan terhadap 

Kehidupan Sosial Ekonomi masyarakat tahun 2000-2005? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas , maka tujuan yang ingin dicapai 

penulis sebagai berikut: 

1. Mengkaji Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Kemuning Lor  

Menjelang Tahun 2000 

2. Mengkaji Dinamika Obyek Wisata Rembangan Tahun 2000-2005 

3. Mengkaji Dampaknya Dinamika Obyek Wisata Rembangan terhadap 

Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat tahun 2000-2005 

1.6 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka manfaat yang di harapkan oleh 

penulis sebagi berikut: 

1. Bagi Mahasiswa, dapat memberikan konstribusi dan tambahan wawasan 

mengenai perkembangan obyek wisata rembangan 

2. Bagi Masyarakat dapat mengetahui perkembangan obyek wisata 

rembangan 

3. Bagi peneliti lain, sebagai dorongan atau motivasi untuk melakukan 

penelitian yang sejenis 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka pada bab ini mengemukakan mengenai hasil penelitian 

terdahulu yang mendukung dan berkaitan dengan pembahasan yang akan menjadi 

fokus kajian penulis yaitu tentang “Dinamika Obyek Wisata Rembangan dan 

Dampaknya Terhadap kehidupan Sosial – Ekonomi Masyarakat di Desa 

Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember tahun 2000-2005”. Berbagai 

penulisan karya ilmiah yang berkaitan dengan Obyek Wisata Rembangan dan 

Sosial Ekonomi Masyarakat yang akan di kaji untuk menjadi acuan pendukung, 

penguat dan pembenaran data yang di temukan. Karya ilmiah tersebut bisa buku 

maupun skripsi. Disamping itu akan dikemukakan juga pendekatan maupun teori 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

Pembahasan mengenai Perkembangan Obyek Wisata Rembangan dan 

Dampaknya Terhadap Sosial Ekonomi di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa 

Kabupaten Jember telah di kaji dalam bentuk skripsi oleh Ayu Rosa Widyastuti 

(2016) Mahasiswi Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas FKIP, Universitas 

Jember. 

Skripsi karya Ayu Rosa Widyastuti (2016) yang berjudul “Strategi 

Pengembangan Obyek Wisata Rembangan di Kabupaten Jember”. Menjelaskan 

Mengenai gambaran strategi dalam mengembangkan obyek wisata rembangan di 

jember. Strategi pengembangan pariwisata merupakan salah satu perencanaan 

yang digunakan untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai 

sumber daya pariwisata dengan mengintegrasikan segala bentuk aspek diluar 

pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsungakan ke 

langsungan pengembangan pariwisata.Rembangan merupakan daerah pegunungan 

dan biasa digunakan sebagai tempat peristirahatan layaknya puncak. Dari berbagai 

strategi yang telah diterapkan ini obyek wisata rembangan dinilai mampu 

memberikan konstribusi tinggi terhadap pendapatan daerah Kabupaten Jember. 

Semenjak tahun 2012 pengunjung mengalami kenaikan 25% setiap tahunnya 
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sehingga wisata rembangan pada akhir tahun 2015 rembangan mampu memenuhi 

100% dari pendapatan yang di rencanakan. 

Penelitian yang dilakukan Ayu Rosa Widyastuti mengatakan bahwa obyek 

wisata rembangan ini peningkatan jumlah wisatawan tersebut tentunya tidak lepas 

dari strategi pemerintah yang menyediakan beberapa daya tarik di obyek wisata 

rembangan ini. Di rembangan juga terkenal akan makanannya yaitu pisang agung 

goreng keju dan teh jahe, selain itu juga terdapat tambahan daya tarik untuk 

wisatawan yaitu kolam renang dan playground. Sesuai dengan lokasinya, 

rembangan lebih dikenal dengan kawasan agrowisata. Karena disepanjang jalan 

kita akan disuguhi dengan pemandangan perkebunan buah naga yang sangat luas 

dikiri maupun kanan jalan yang dimana pembudidayaannya dilakukan bekerja 

sama dengan dinas pertanian selain itu juga tanaman sengon dengan kantor 

lingkungan hidup . 

Penelitian kedua dilakukan oleh Aripin yang berjudul “Pengaruh Kegiatan 

Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Kawasan Bukit Cinta Rawa 

Pening Kabupaten Semarang”. Memberikan Gambaran tentang, peran yang 

dimilikinya, pariwisata juga merupakan suatu sektor yang tidak jauh berbeda 

dengan sektor ekonomi yang laing yaitu dalam proses perkembangannya juga 

mempunyai dampak atau pengaruh dibidang sosial dan ekonomi. Pengaruh yang 

ditimbulkan tersebut dapat berupa pengaruh positif maupun negatif terhadap 

kehidupan masyarakat setempat. 

Penelitian Aripin mengatakan bahwa kawasan wisata Rawa Pening yang 

berada di kabupaten semarang memerlukan adanya suatu studi untuk mengetahui 

besarnya pengaruh aktivitas pariwisata yang di dalam kawasan yang berkaitan 

dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat dengan adanya studi 

ini diharapkan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan yakni perubahan kehidupan 

sosial-ekonomi masyarakat tempat dapat diketahui, hal tersebut perlu dilakukan 

karena masyarakat merupakan unsur yang sangat penting untuk mendukung 

keberhasilan pengembangan suatu wilayah. 
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Penelitian ketiga dilakukan oleh  Dewi Permatasari Wiyono yang berjudul 

“Redesain Objek Wisata Rembangan Di Jember” di dalam penelitian dewi 

permatasari wiyono perbedaannya terletak pada pembahasan yang mengenai 

rancangan redesain wisata rembangan terutama bagian bangunan hotel yang 

meliputi jenis-jenis resort hotel dan restoran rembangan. Persamaan dalam 

penelitian ini yaitu membahas tentang wisata alam yang ada di rembangan dan 

juga data pengunjung pada obyek wisata rembangan. 

 
Penelitian ketiga dilakukan oleh Nurul Harianik (2016) yang berjudul 

“Dampak Obyek Wisata Pulau Merah Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi 

Masyarakat Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten 

Banyuwangi” mengatakan bahwa semaking berkembangnya sektor pariwisata 

disuatu daerah akan memberikan  dampak positif terhadap kesejahteraan 

masyarakat. Dengan adanya pariwisata, suatu negara khususnya pemerintah 

daerah tempat obyek wisata itu berada mendapat pemasukan dari pendapatan 

setiap objek wisata. Berkembangnya sektor pariwisata disuatu daerah akan 

menarik sektor lain untuk berkembang pula karena produk-produknya diperlukan 

untuk menunjang industri pariwisata, seperti sektor pertanian, perkebunan, 

kerajinan rakyat, peningkatan kesempatan kerja dan lainnya. Kegiatan yang terkait 

dengan industri pariwisata  mampu menghasilkan devisa dan dapat pula 

digunakan sebagai sarana untuk menyerap tenaga kerja. 

Penelitan yang dilakukan oleh Nurul Harianik mengatakan bahwa kemajuan 

pariwisata dan pembangunan daerah memiliki hubungan saling ketergantungan, 

artinya semakin maju sektor pariwisata, maka akan semakin besar konstribusi 

yang akan diberikan sektor pariwisata kepada pemerintah daerah tersebut. 

Sebaliknya, semakin maju pembangunan suatu daerah maka sudah tentu tersedia 

sarana dan prasarana yang menunjang kemajuan pariwisata. Dalam proses 

pembangunan, selain memperhitungkan dampak aktifitas ekonomi terhadap 

kehidupan sosial masyarakat, juga di lakukan upaya dalam mengubah struktur 

perekonomian agar menjadi lebih baik. 
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Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosiologi 

Ekonomi yang menerangkan dan menggambarkan mengenai pembangunan 

kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang berada di sekitar obyek wisata 

rembangan. Dimana konsep tersebut dikemukakan oleh N.J Smelser, 

bahwasannya untuk memenuhi dan menganalisis tentang suatu aspek kehidupan 

sosial tidak dapat mengabaikan peranan ekonomi dari kehidupan sosial yang 

mempengaruhi ekonomi, dan sebaliknya aspek-aspek non-ekonomi dari 

kehidupan sosial juga mempengaruhi ekonomi itu sendiri (Smelser dalam 

Saebani, 2016:127). Adanya usaha masyarakat untuk berubah, mendorong 

terjadinya proses sosial sehingga terjadi suatu interaksi sosial yang menimbulkan 

dampak sosial ekonomi dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi di kawasan 

Rembangan, terlihat nyata dan menunjukan perubahan dari tahun ke tahun. 

Peneliti menggunakan teori Modernisasi. Modernisasi merupakan suatu bentuk 

transformasi masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern atau lebih maju. 

Teori modernisasi fokus pada cara masyarakat pramodern menjadi modern 

melalui proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial, politik dan 

budaya (Smellser dalam Sztompka, 2005:149-150).  

Peneliti menggunakan teori modernisasi yang ditulis oleh J.W. Schoorl yang di 

terjemahkan oleh R.G Soekadijo. Dalam teori modernisasi ini aspek yang paling 

spektakuler dalam modernisasi  masyarakat yang merupakan pergantian teknik 

produksi dari cara-cara tradisional ke cara-cara modern, yang tertampung dalam 

pengertian revolusi industri. Akan tetapi proses yang disebut revolusi industri 

hanya satu bagian, atau satu aspek dari suatu proses yang jauh lebih luas. 

Modernisasi sesuatu masyarakat yang merupakan proses transformasi, suatu 

perubahan masyarakat dalam segala aspek-aspeknya.secara garis besar perubahan 

yang terjadi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam masyarakat 

seperti perubahan pada kondisi sosial ekonomi, perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Perkembangan industri berkaitan dengan perkembangan agraria 

yang menyebabkan produksi pekerjaan sebagian kecil penduduk sehingga cukup 

untuk keperluan sisa penduduk yang lain. Aspek-aspek masyarakat modern 
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tersebut tercermin dalam aspek-aspek tata kemasyarakatan yang sifatnya lebih 

umum, yaitu dalam struktur sosial masyarakat (R.G Soekadijo, 1982: 01). 

Berkaitan dengan teori diatas, sebagai landasan untuk melakukan penelitian 

tentang perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar obyek wisata 

dengan berbagai aspek permasalahan serta terjadinya perubahan sosial ekonomi 

dengan adanya obyek wisata rembangan yang berdampak pada sektor 

perekonomian masyarakat yang semakin menunjukkan perubahan kearah yang 

lebih baik dari tahun ke tahun. Perubahan yang dilakukan oleh masyarakat 

semata-mata untuk pemenuhan kebutuhannya. Dengan adanya arus modernisasi 

yang cepat, dapat mengubah cara pandang dan cara hidup masyarakat sekitar 

obyek wisata rembangan. 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

 Suatu penelitian, seorang peneliti harus menggunakan metode yang sesuai 

dengan bidang ilmunya, agar penelitian dapat dilakukan secara efektif dan efisien. 

Metode penelitian sejarah ini digunakan karena sesuai dengan bidang keilmuwan 

dan tujuan peneliti. Metode penelitian sejarah merupaka suatu proses menganalisa 

secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1986:32). 

3.1 Prosedur Penelitian 

 Penelitian tidak lepas dari metode penelitian, dalam penulisan karya ilmiah, 

penggunaan metode penelitian disesuaikan dengan bidang ilmu yang diteliti. 

Metode penelitian sangat penting dalam suatu penelitian. Metode yang digunakan 

oleh penulis ialah metode penelitian sejarah. Menurut Louis Gosttschalk metode 

sejarah merupakan proses menguji dan menganalisis secara kritis peninggalan di 

masa lampau. Langkah-langkah yang digunakan dalam metode penelitian sejarah 

ada empat yaitu: (1). Heuristik, (2). Kritik, (3). Interpretasi, (4). Historiografi. 

 Langkah pertama yang di gunakan dalam metode penelitian sejarah ialah 

Heuristik. Dimana langkah pertama ini penulis mengumpulkan sumber data yang 

terdiri dari sumber primer ataupun sumber sekunder yang relevan terkait judul 

penelitian yaitu “Dinamika Obyek Wisata Rembangan dan Dampaknya Terhadap 

Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa 

Kabupaten Jember Tahun 2000-2005”. Sumber Primer yang di Gunakan oleh 

penulis ialah sumber lisan dan sumber tertulis. Sumber lisan yang berupa 

informasi dengan cara wawancara dari beberapa orang yang mengerti tentang 

yang dikaji oleh penulis terkait obyek wisata rembangan, sedangkan sumber 

tertulis yang digunakan penulis yaitu berupa data-data yang  diperoleh dari bentuk 

arsip, buku-buku, artikel, dan jurnal. 

 Langkah kedua yang digunakan dalam metode penelitian sejarah ialah Kritik 

Sumber. Dimana langkah peneliti menguji dan menyeleksi sumber-sumber 

sejarah. Langkah ini bertujuan untuk menyeleksi data sebagai fakta untuk 

membuktikan keaslian sumber seperti dokumen-dokumen terkait judul penelitian. 
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Langkah ketiga yang digunakan dalam metode penelitian sejarah ialah 

Interpretasi. Langkah ini merupakan aktivitas untuk merangkai dan 

menghubungkan atau mengkaitkan fakta-fakta sejarah. Dimana beberapa sumber 

data yang telah di peroleh dari hasil wawancara maupun dari data-data yang telah 

diperoleh maupun dalam bentuk sumber lisan maupun sumber tertulis. 

 Langkah terakhir yang digunakan dalam metode penelitian sejarah ialah 

Historiografi. Dalam tahap ini ialah kegiatan rekonstruksi berdasarkan data yang 

telah di peroleh dengan menempuh proses metode sejarah (Gottschalk, 1985: 34). 

Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil 

penelitian yang akan dilakukan. Sejarah menghasilkan suatu gambaran peristiwa 

sejarah namun perlu imajinasi dari sejarawan (Kartodirdjo, 1992: 90-91). 

3.2 Sumber Penelitian 

 Sumber sejarah dapat dikatakan data sejarah, Kuntowijoyo (2013: 73). Sumber 

atau data yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya ialah jenis sejarah 

yang dibagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder (Gottschalk, 

1985: 35). 

 Menurut Kuntowijoyo (2015: 73) sumber sejarah menurutnya di bagi menjadi 

dua yaitu sumber tertulis maupun sumber tidak tertulis. Sumber tertulis sendiri 

berupa dokumen-dokumen tertulis, artikel, buku-buku, dan bangunan-bangunan 

serta sumber lain yang berbentuk dokumen yang dianggap sebagai sumber 

sejarah. Sedangkan sumber tidak tertulis (lisan) merupakan sumber yang di 

hasilkan dari wawancara. Berikut uraian tentang sumber yang diperoleh untuk  

digunakan penulis dalam penelitiannya: 

 Pada rumusan masalah yang pertama yaitu mengkaji dan menganalisis tentang 

Dinamika obyek wisata rembangan tahun 2000, penulis akan membahas terkait  

obyek wisata rembangan dari tahun ke tahun . Sumber yang digunakan yaitu 

sumber lisan dan sumber tertulis. Sumber lisan yang digunakan oleh penulis yaitu 

wawancara dengan narasumber yang mengerti tentang kajian yang akan di tulis 

oleh penulis. Sedangkan sumber tertulis yang di gunakan oleh penulis yaitu buku-
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buku, artikel, jurnal, observasi, dan karya penulisan terdahulu, yang kemudian 

dipadukan menjadi satu dengan melalui sumber kritik. 

 Pada rumusan masalah yang kedua penulis akan mengkaji tentang  dampaknya 

terhadap sosial ekonomi masyarakat di desa kemuning lor tahun 2000-2005. 

Sumber yang digunakan oleh penulis yaitu sumber lisan dan sumber tertulis. 

Sumber lisan yang digunakan oleh penulis ialah wawancara dengan narasumber 

para pekerja di wisata rembangan dan orang-orang yang memiliki usaha di pinggir 

jalan yang menuju ke lokasi rembangan. Untuk sumber tulisan yang digunakan 

ialan sumber buku, jurnal, badan pusat statistik yang mendukung terkait rumusan 

masalah yang kedua. 

 Rancangan sistematika skripsi dalam penelitin yang berjudul “Dinamika Obyek 

Wisata Rembangan dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi 

Masyarakat Desa Kemuning Lor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember Tahun 

2000-2005” merupakan penyusunan peristiwa sejarah dalam bentuk karya ilmiah 

skripsi dengan sistematika penulisan yang tediri dari 7 bab. 

 Bab 1. Membahas tentang mengenai pendahuluan yang memaparkan latar 

belakang masalah, penegasan pengertian judul, ruang lingkup penelitian, rumusan 

permasalahan. Subbab selanjutya ialah tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

Bab 2. Tinjauan Pustaka, yaitu dikemukakan beberapa kajian teori yang 

berhubungan dengan penelitian terdahulu mengenai obyek wisata rembangan 

serta landasan teori dan pendekatan, baik yang sudah diterbitkan dalam bentuk 

buku, jurnal, laporan penelitian maupun dalam bentuk skripsi. 

 Bab 3. Metode penelitian memaparkan tata cara memperoleh data, 

menganalisis data dan merekonstruksi fakta-fakta sejarah. Peneliti menggunakan 

metode penelitian sejarah yang di dalamnya terdapat empat tahap yaitu heuristik 

(pengumpulan sumber), kritik, interpretasi dan historiografi. Bab 4 memaparkan 

Bagaimana Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Kemuning Lor 

Menjelang Tahun 2000. Bab 5 memaparkan Bagaimana Dinamika Obyek Wisata 

Rembangan Tahun 2000-2005. Bab 6 memaparkan Bagaimana Dampaknya 



 

20 
 

Dinamika Obyek Wisata Rembangan terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi 

masyarakat tahun 2000-2005. Bab 7 Penutup berisi tentang kesimpulan dari 

seluruh dari hasil jawaban rumusan masalah dan saran. 
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