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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Telaah Hasil Penelitian Sebelumnya 

Pada penelitian ini, peneliti meninjau dari hasil penelitian sebelumnya yang serupa 

dengan judul yang diangkat. Penelitian pertama adalah jurnal dari Broad dan Jenkins, 2008, 

dengan judul Gibbons in Their Midst ? Conservation Volunteers’ Motivations at the Gibbon 

Rehabilitation Project, Phuket, Thailand. Hasil dari penelitian dalam jurnal tersebut adalah 

motivasi dari volunteers dalam Gibbon Rehabilitation Project di Phuket adalah altruism, 

career development, travel, personal interest/development, dan GPR factors (foci, 

experience, values, impacts and outcomes). Volunteers melakukan kegiatan voluntourism 

selama 4 bulan dan didominasi oleh para pelajar dan  fresh graduate yang rata-rata berusia 25 

tahun dan sebelumnya sudah memiliki pengalaman dalam wildlife tourism, ecotourism, dan 

voluntourism. 

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama 

membahas karakteristik dan motivasi dari volunteer tourists, dimana data diperoleh dengan 

cara menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara dengan metode sensus dimana 

seluruh volunteers yang ada di lokasi penelitian dijadikan responden atau informan sebagai 

sumber data primer, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan 

perbedaannya adalah lokasi penelitian dan jumlah informan. 

Penelitian yang menjadi tinjauan kedua adalah jurnal dari Söderman dan Snead, 2008, 

dengan judul Opening the Gap: the Motivation of Gap Year Travelers to Volunteer in Latin 

America. Hasil dari penelitian dalam jurnal tersebut adalah motivasi dari anak muda untuk 

mengikuti voluntourism di Amerika Latin adalah untuk fulfilling a dream, assumed linguistic 

practice offered by the project, broadening horizons, altruism/reciprocal altruism, gap year 
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ideal time, influence of family/peers, supply of volunteering projects, positive experience of 

similar tasks, experience for future, dan didn’t want to just travel. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas 

tentang motivasi wisatawan dalam voluntourism dengan metode pengumpulan data 

menggunakan wawancara serta metode sensus 50 volunteer tourists dan diolah dengan 

metode deskriptif kualitatif kemudian disajikan dengan tabulasi dan penjelasan deskriptif. 

Sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitian dan jumlah informan. 

Penelitian yang menjadi tinjauan ketiga adalah The Volunteer’s Journey Through 

Leisure into the Self, oleh Wearing, 2008. Hasil dari jurnal tersebut adalah bahwa yang 

menjadi motivasi bagi para voluntourists untuk mengisi waktu luang mereka adalah untuk 

mencari pengalaman yang berharga, yaitu dengan cara membantu sesama yang 

membutuhkan, membantu perbaikan lingkungan, mempelajari budaya baru dan menjadi 

pribadi yang lebih baik saat kembali ke daerah asal. Melalui kegiatan voluntourism kita dapat 

membawa perubahan bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan yang menjadi sasaran 

kegiatan tersebut. Voluntourism membantu diri seseorang untuk menemukan jati diri dan 

pemahaman akan apa yang sebenarnya kita inginkan di dunia ini, ditambah kita dapat 

mempelajari budaya dan bahasa baru karena interaksi sosial kita bersama warga lokal. 

Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai 

voluntourism dan motivasi dari wisatawan yang mengikuti kegiatan tersebut, selain itu jurnal 

tersebut juga merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaannya adalah jurnal tersebut 

juga membahas mengenai dampak dari voluntourism, sedangkan dalam penelitian ini hanya 

menambahkan rumusan masalah mengenai karakteristik wisatawan dalam voluntourism. 

Penelitian yang menjadi tinjauan keempat adalah Discovering Self and Discovering 

Others Through the Taita Discovery Centre (TDC) Volunteer Tourism Programme, Kenya, 

oleh Lepp, 2008. Hasil dari penelitian tersebut adalah tentang tujuan dari TDC yaitu untuk 
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membuat konservasi alam di Afrika Timur, hal tersebut dapat terwujud apabila ada kerjasama 

yang baik antara pemerintah dengan warga lokal dan dukungan dari masyarakat di luar 

Afrika timur yang dengan sukarela menjadi volunteer tourist. Disamping mendukung 

konservasi tersebut, relawan juga bisa menikmati wisata alam liar yang terkenal di Afrika. 

Hal tersebut menjadi motivasi secara ekstrinsik bagi para voluntourists dengan tipe 

adventurers untuk mencari pengalaman dalam menangani kehidupan alam liar. Melalui 

interaksi yang intens antara voluntourists dan warga lokal serta lingkungan alam liar 

membawa dampak yang positif bagi masing-masing pihak. 

Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai 

motivasi volunteer tourist dan tipologinya, dengan cara pengumpulan dan analisis data 

deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan salah satu 

variable yang dibahas yaitu mengenai dampak voluntourism. 

Berdasarkan keempat telaah penelitian sebelumnya, peneliti mengadopsi beberapa 

konsep mengenai voluntourism, motivasi dari voluntourists, dan tipologi voluntourists yang 

akan membantu peneliti untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Adapun 

motivasi wisatawan dalam voluntourism pada keempat jurnal tersebut adalah altruism, career 

development, travel, personal interest/development, fulfilling a dream, Assumed linguistic 

practice offered by the project, broadening horizons, influence of family/peers, Supply of 

volunteering projects, positive experience of similar tasks, experience for future, dan didn’t 

want to just travel. Voluntourism membantu diri seseorang untuk menemukan jati diri dan 

pemahaman akan apa yang sebenarnya kita inginkan di dunia ini, ditambah kita dapat 

mempelajari budaya dan bahasa baru karena interaksi sosial kita bersama warga lokal. 

2.2 Tinjauan Konsep 



4 
 

Pada bab ini berisi tentang tinjauan konsep yang terdiri dari tinjauan tentang 

karakteristik wisatawan, konsep motivasi, tinjauan tentang wisatawan, tinjauan tentang 

volunteer, dan tinjauan tentang volunteer tourism. 

2.2.1 Karakteristik Wisatawan 

Seaton dan Bennet (1996:31-33) menyebutkan bahwa gambaran mengenai wisatawan 

dibedakan berdasarkan karakteristik perjalanannya (trip descriptor) dan karakteristik 

wisatawannya (tourist descriptor). 

(1) Trip Descriptor, wisatawan dibagi ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan jenis 

perjalanan yang dilakukannya. Secara umum jenis perjalanan dibedakan menjadi : 

perjalanan rekreasi, mengunjungi teman atau keluarga, perjalanan bisnis dan kelompok 

perjalanan lainnya. Smith (1989:43-44) menambahkan jenis perjalanan untuk kesehatan 

dan keagamaan di luar kelompok lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis perjalanan ini juga 

dapat dibedakan berdasarkan lama perjalanan, jarak yang ditempuh, waktu melakukan 

perjalanan, jenis akomodasi/moda transportasi yang digunakan, pengorganisasian 

perjalanan, rata-rata pengeluaran per hari, dan lain-lain. 

(2) Tourist Descriptor, memfokuskan pada wisatawannya, biasanya digambarkan dengan 

“who wants what, why, when, where and how much?”. Untuk menjelaskan hal-hal 

tersebut digunakan beberapa karakteristik diantaranya sebagai berikut : 

a. Karakteristik Sosio-Demografis, yaitu penggolongan berdasarkan jenis kelamin, 

umur, status perkawinan, tingkat pendidikan, pekerjaan, kegiatan yang akan 

dilakukan selama di DTW, ukuran keluarga, dan lain-lain. 

b. Karakeristik Geografis, yaitu penggolongan berdasarkan lokasi tempat tinggal atau 

negara asal, ukuran kota tempat tinggal, dan kepadatan penduduk di daerah asal. 

c. Karakteristik Psikografis, yaitu penggolongan berdasarkan kelompok kelas sosial, 

life-style, dan karakteristik personal. 
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2.2.2 Konsep Motivasi 

Mc Clelland (1987:223-369) menyatakan bahwa ada tiga hal penting yang menjadi 

kebutuhan manusia, yaitu need for achievement (kebutuhan akan prestasi), need for afiliation 

(kebutuhan akan hubungan sosial atau hampir sama dengan social need milik Maslow), dan 

need for Power (dorongan untuk mengatur). Motivasi juga dapat diartikan sebagai kekuatan 

seseorang yang dapat menimbulkan tingkat antusiasmenya dalam melaksanakan suatu 

kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri atau motivasi intrinsik, 

maupun dari luar individu atau disebut dengan motivasi ekstrinsik (Makmun, 2003:40). 

Secara intrinsik, motivasi terbentuk karena adanya kebutuhan atau keinginan manusia itu 

sendiri, sesuai dengan teori hirarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan tersebut dimulai dari 

kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan prestige dan 

kebutuhan akan aktualisasi diri. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang 

terbentuknya dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti norma sosial, pengaruh atau 

tekanan keluarga dan situasi lingkungan sekitar yang terinternalisasi dan kemudian 

berkembang menjadi kebutuhan psikologis, (Suwena, 2010:62). 

Motivasi yang tergolong sebagai kategori motivasi wisatawan dalam kegiatan 

voluntourism adalah motivasi sosial atau berinteraksi dengan sesama untuk membentuk moral 

yang baik dan karakter yang lebih berkualitas dengan cara berusaha membangun hubungan 

yang harmonis di tengah lingkungan sosial dan motivasi aktualisasi diri untuk mendapat 

ketenangan serta menyadari potensi dirinya. Motivasi bagi relawan adalah keinginan untuk 

berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pemikiran serupa, untuk pendidikan lebih 

lanjut dan ilmu pengetahuan, untuk memberikan kenikmatan dan hiburan, untuk memperbaiki 

lingkungan, dan untuk membantu kehidupan sosial dalam masyarakat (Stebbins dan Graham, 

2004:18). 
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Berdasarkan beberapa konsep tersebut, motivasi adalah suatu keadaan yang mendorong 

atau merangsang seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan tertentu yang 

memang menjadi sasaran atau tujuan hidupnya. Rangsangan tersebut berasal dari dalam diri 

sendiri, atau disebut dengan motivasi intinsik, dan dapat berasal dari lingkungan luar 

individu, atau disebut dengan motivasi ekstrinsik. Motivasi dari wisatawan volunteer yang 

beragam menunjukan bahwa inti dari motivasi perjalanan mereka adalah untuk rekreasi dan 

meningkatkan gaya hidup dengan membuat perubahan yang signifikan terhadap 

kesejahteraan sosial di daerah tujuan voluntourism. 

Menurut Stebbins dan Graham (2004:20-22), terdapat empat jenis motivasi dari relawan 

dimana mereka mampu menggali potensi yang terdapat di daerah yang menjadi tuan rumah. 

Empat jenis motivasi yang saling terkait akan dijelaskan secara rinci dibawah ini : 

1. Minat Khusus 

Penyebab adanya minat khusus terkait dengan subyek organisasi dan merupakan 

fokus dari fungsi utamanya. Hal tersebut berkaitan dengan perawatan dan 

perlindungan properti bersejarah, taman, berbagai lanscape pedesaan yang unik, 

museum dan seni koleksi, serta karya seni dari para tokoh daerah setempat. 

2. Tanggung Jawab Sosial 

Berfungsi untuk memajukan penelitian mengenai warisan budaya dengan 

memperluas keterlibatan masyarakat dan wisatawan untuk pekerjaan, pendidikan, 

rekreasi, dan tujuan yang berhubungan dengan kesehatan. 

3. Kepedulian Terhadap Lingkungan 

Berfungsi untuk membuka akses ke pedesaan untuk rekreasi yang saat ini sedang 

berkembang. Keberlanjutan, perawatan, dan perlindungan lingkungan alam adalah 

salah satu perhatian utama dari proyek pengelolaan lahan, sehingga para pekerja 
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lokal harus terlibat dalam memperbaiki landscape pedesaan serta melindungi hewan 

dan tumbuhan langka. 

4. Kewajiban Ekonomi 

Berfungsi untuk menumbuhkan semangat masyarakat lokal agar mengembangkan 

potensi desanya sebagai daerah tujuan wisata ataupun daerah subur yang produktif, 

sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian daerah setempat. Para 

relawan akan melakukan kaderisasi bagi para pekerja di daerah tuan rumah dan 

selanjutnya dilakukan pemantauan hingga para pekerja lokal bisa mandiri. 

Wearing (2008:69), menjelaskan bahwa ada beberapa faktor motivasi yang sama 

dengan yang dirasakan oleh para relawan muda yang bertugas di rumah untuk menjaga anak, 

yaitu ingin mencoba tantangan atau untuk mengembangkan keterampilan baru. Di sisi lain, 

Wearing menganggap volunteer tourism sebagai cara berharga untuk menghabiskan waktu 

luang, mengisi waktu liburan, mendapatkan inspirasi dari budaya yang berbeda atau 

memperluas cakrawala mereka dalam hal isu-isu global. 

Tujuh kategori motivasi relawan menurut Wearing (2008:84) adalah altruism, 

travel/adventure, personal growth, cultural exchange/learning, professional development, 

structure of the programs and right time/right place. Motivasi yang paling berpengaruh dan 

sering disebutkan oleh volunteer tourist adalah altruism dan travel/adventure. Selain itu, 

mayoritas volunteer tourists diidentifikasi telah memiliki pengalaman sebagai relawan 

sebelumnya, sehingga hal tersebut mendorong mereka untuk melakukan kegiatan volunteer 

tourism. 

Sedangkan menurut Söderman dan Snead (2008:123), terdapat sepuluh indikator 

motivasi gap-year’s volunteer tourist yang berasal dari luar negeri. Sepuluh indikator 

motivasi tersebut adalah fulfilling a dream, assumed linguistic practice offered by the project, 

broadening horizons, altruism/reciprocal altruism, gap year ideal time, influence of 
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family/peers, supply of volunteering projects, positive experience of similar tasks, experience 

for future, did not want to just travel. Dalam kesepuluh indikator tersebut, motivasi 

wisatawan gap year untuk menjadi relawan di luar negeri sangat beragam, dan tidak 

disebabkan oleh hanya satu atau dua indikator.  

Berdasarkan hasil kombinasi dari konsep Wearing dan Söderman dan Snead, kategori 

motivasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah motivasi secara intrinsik yang terdiri dari 

fulfilling a dream, altruism, personal growth, professional development, dan positive 

experience of similar task. Sedangkan secara ekstrinsik, motivasi tersebut terdiri dari 

travel/adventure, cultural exchange/learning, broadening horizons, structure of the voluntary 

program, dan influence of peers/family. 

2.2.3 Tinjauan Tentang Wisatawan 

Menurut Yoeti (1983:123-124), istilah wisatawan harus diartikan sebagai seseorang 

yang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, dan agama, yang memasuki wilayah 

suatu negara yang mengadakan perjanjian yang lain daripada negara dimana orang itu 

biasanya tinggal dan berda disitu tidak kurang dari 24 jam dan tidak lebih dari 6 bulan, di 

dalam jangka waktu 12 bulan berturut-turut, untuk tujuan non-imigrasi yang legal, seperti : 

perjalanan wisata, rekreasi, olahraga, kesehatan, alasan keluarga, studi, ibadah keagamaan, 

atau urusan usaha (business). 

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1969, dalam Suwena (2010:37-38), memberikan definisi 

sebagai berikut : 

“Wisatawan (tourist) adalah setiap orang yang bepergian dari tempat tinggalnya untuk 

berkunjung ke tempat lain dengan menikmati perjalanannya dan kunjungan itu.” 

Berdasarkan batasan tersebut, maka kita dapat menyebut seseorang sebagai wisatawan 

apabila : 

1. Perjalanan itu dilakukan lebih dari 24 jam 

2. Perjalanan itu dilakukan untuk sementara waktu 



9 
 

3. Orang yang melakukannya tidak mencari nafkah di tempat atau negara yang sedang 

dikunjungi. 

 

2.2.4 Tinjauan Tentang Volunteer 

Volunteer atau relawan adalah orang yang tanpa dibayar menyediakan waktunya untuk 

mencapai tujuan organisasi, dengan tanggungjawab yang besar atau terbatas, tanpa atau 

dengan sedikit latihan khusus, tetapi dapat pula dengan latihan yang sangat intensif dalam 

bidang tertentu, untuk bekerja sukarela membantu tenaga profesional. Volunteer bisa berasal 

dari semua kalangan dengan latarbelakang pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya yang 

berbeda-beda. Tidak ada batasan khusus untuk menjadi seorang relawan, asalkan hati tulus 

ikhlas dan mau bertanggungjawab. 

Selain definisi diatas, pengertian tentang volunteer juga diperkuat dengan menyatukan 

semua survei di Skotlandia yang menyatakan bahwa tipologi volunteer telah berkembang 

(Stebbins dan Graham, 2004:26-27). Tipologi tersebut menganggap bahwa penyebab 

volunteer mengikuti voluntourism adalah untuk mendukung organisasi warga lokal dan 

memberi kepuasan untuk keuntungan pribadi volunteer itu sendiri. Dalam tabel 2.2.4.1 

dibawah ini menunjukkan beberapa volunteer’s typology atau tipe relawan yang selain 

bertujuan untuk mencapai keuntungan pribadi juga memberi keuntungan bagi warga lokal 

tempat mereka melakukan kegiatan volunteering. Tipologi volunteer tersebut akan peneliti 

gunakan untuk mengklasifikasikan wisatawan volunteer yang datang ke Yayasan Widya 

Guna dan Yayasan Bumi Sehat. 

 

 

 

Tabel 2.2.4.1 Volunteer Typology 
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Volunteer type 
Manfaat utama bagi 

warga lokal 

Motivasi utama bagi 

volunteer 

Discoverers 
Meningkatkan ilmu 

pengetahuan warga 

Meningkatkan ilmu 

pengetahuan dan 

keterampilan 

Conservers 
Melestarikan budaya dan 

menjaga warisan budaya 

Membagikan 

keterampilan untuk 

membantu warga 

Educators 
Menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan 
Sosialisasi dan mengajar 

Learners Pendidikan 
Internalisasi keterampilan 

dan ilmu pengetahuan 

Befrienders 
Memperlebar akses untuk 

berkreasi 

Bergaul dan belajar 

bersama warga lokal 

Adventurers Menggali warisan budaya 
Menambah pengalaman 

yang menantang 

Investors Menambah pemasukan 
Donasi dan penggalian 

dana 

Leisure 

seekers 

Menyediakan pengalaman 

leisure 
Memenuhi hobi leisure 

Activists 
Mendukung pekerja untuk 

menjaga warisan budaya 

Membuat perbedaan dan 

menumbuhkan rasa 

bangga untuk para pekerja 

Health seekers 

Berkontribusi untuk 

meningkatkan kualitas 

kesehatan warga 

Meningkatkan kesehatan 

dan gaya hidup sehat 
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Organizers 
Mengatur dan membangun 

desa menjadi lebih baik 

Memimpin dan mebawa 

perubahan 

Sumber : Stebbins dan Graham, 2004. 

2.2.5 Tinjauan Tentang Volunteer Tourism 

Menurut Lyons dan Wearing (2008:3-6), menyatakan bahwa volunteer travel, volunteer 

vacation atau voluntourism adalah perjalanan yang mencakup kegiatan relawan untuk tujuan 

amal. Dalam beberapa tahun terakhir, voluntourism telah berkembang dalam popularitas. 

Kegiatan ini sangat bervariasi, mulai dari pekerjaan mudah hingga keterampilan 

membersihkan daerah satwa liar setempat dan bahkan untuk memberikan bantuan medis di 

negara asing. Voluntourist yang beragam biasanya berbagi keinginan untuk melakukan 

sesuatu yang baik, sementara juga mengunjungi tempat-tempat baru dan tantangan yang 

mungkin warga lokal malah tidak pernah mengunjungi. 

Pada kondisi berbeda, voluntourism akan sangat dibutuhkan bagi kawasan atau destinasi 

wisata yang mengalami bencana. Kehadiran wisatawan atau relawan menjadi penting tak 

hanya untuk membantu pemulihan bencana, tetapi pula dukungan untuk mengembalikan 

kembali destinasi yang tertimpa bencana di mana masyarakat dan kawasan begitu tergantung 

pada kehadiran wisatawan untuk menunjang keberlangsungan ekonomi, sosial-budaya, dan 

lingkungan fisik. Pengalaman mengikuti voluntourism, selain bagi daerah tujuan 

volunteering, juga berdampak positif bagi diri wisatawan, yaitu meningkatkan karakter 

mandiri, menggali aspek humanis, menjalin semangat gotong-royong, persahabatan, dan 

solidaritas dengan sesama volunteer dan warga, serta memaksimalkan pengalaman melalui 

kontribusi pada pembangunan maupun pemberdayaan. 

Menurut Stebbins dan Graham (2004:4-6), volunteer tourism atau volunteer as leisure 

adalah kegiatan mengisi waktu luang dengan cara bekerja membantu pihak yang 

berkekurangan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam menyelesaikan kegiatan tersebut, 
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wisatawan volunteer akan mendapatkan penghargaan khusus yang tidak bisa didapatkan oleh 

wisatawan dalam tipe perjalanan lainnya, yaitu perasaan kompeten untuk melakukan 

pekerjaan sukarela, merasakan keselarasan ideologis dengan organisasi dan merasa puas 

dengan pekerjaan yang dilakukan (yaitu pekerjaan yang menarik, meningkatkan keterampilan 

dan talenta diri sendiri) serta untuk aktualisasi diri dan memperkaya diri dengan kesempatan 

untuk interaksi sosial. 

 


