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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, yang terdiri dari 

berbagai suku bangsa dan sub-sub suku bangsa yang hidup dan tinggal di daerah-

daerah tertentu di Indonesia. Masing-masing suku bangsa memiliki adat istiadat, 

bahasa, agama dan sebagainya yang berbeda satu sama lain. Masing-masing suku 

bangsa dan sub-sub suku bangsa ini memiliki kekhasan yang merupakan kenyataan 

yang unik, yang menggambarkan kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa 

Indonesia.   

Indonesia memiliki banyak aneka kebudayaan yang beragam baik berbentuk 

materi  maupun immaterial yang menunjukkan arti penting bagi masyarakat, serta 

memiliki makna  luas, baik dari segi penafsiran maupun perwujudan budaya lokal yang 

berlainan. Adat adalah salah satu perwujudan lokal yang menunjukkan arti penting dari 

suatu daerah dengan daerah lain, ekspresi adat tidak sama dan bervariasi dari setiap 

komunitas. Hefiner dalam Erni Budiwanti mengemukakan bahwa adat memiliki 

berbagai macam penggunaan  regional.1 Keanekaragaman adat tersebut merupakan 

simbol-simbol perbedaan budaya sebagai ciri khas setiap masyarakat. 

Mengenai persoalan hukum adat Indonesia, ini memang sangat prinsipil karena 

adat merupakan salah satu cermin bagi bangsa, adat merupkan identitas bagi bangsa, 

                                                           
1  Erni Budiwanti, Islam Sasak, (Yogyakarta: LKiS. 2000), hlm. 47 
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dan identitas bagi tiap daerah. Indonesia merupakan negara yang menganut pluralitas 

di bidang hukum, dimana diakui keberadaan hukum barat, hukum agama dan hukum 

adat. Dalam prakteknya (deskriptif) sebagian masyarakat masih menggunakan hukum 

adat untuk mengelola ketertiban di lingkungannya. Selain itu salah satu pengembangan 

wisata alternatif dalam dunia kepariwisataan adalah desa wisata yang biasanya 

didasarkan atas potensi dan ciri khas yang dimiliki masing-masing desa, antara lain: 

flora, fauna, rumah adat, pemandangan alam, iklim, makanan tradisional, kerajinan 

tangan, seni tradisional, dan sebagainya.2 

Kabupaten Banyuwangi, Enam tahun lalu hanyalah sebuah kabupaten kecil di 

sudut Jawa Timur. Citra yang melekat dulu adalah daerah untuk mencari dukun, selain 

tempat penyeberangan ke Bali. Kini citra buruk itu pudar dan nama Banyuwangi 

semakin terkenal dengan destinasi wisata dan budaya yang memukau contohnya adalah 

Kawah Ijen dan Pantai Pulau Merah yang menjadi primadona wisata alamnya, tidak 

hanya potensi alamnya akan tetapi juga potensi budayanya seperti halnya adalah suku 

Osing yang mempunyai beragam adat istiadat dan budaya. Menurut A. Yoeti dalam 

bukunya “Pengantar Ilmu Pariwisata” tahun 1985 menyatakan bahwa daya tarik wisata 

atau “tourist attraction”, istilah yang lebih sering digunakan, yaitu segala sesuatu yang 

menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu.3  

Penduduk Banyuwangi cukup beragam. Mayoritas adalah Suku Osing, namun 

terdapat Suku Madura (kecamatan Muncar, Wongsorejo, Kalipuro, Glenmore dan 

                                                           
2 Sutiyono, 2007 dalam Indiarti, 2013 hlm 13. 
3 Oka A. Yoeti, 1985. Pengantar Ilmu Pariwisata (Bandung: Penerbit Angkasa, 1996) hlm 33 
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Kalibaru) dan suku Jawa yang cukup signifikan, serta terdapat minoritas suku Bali, 

suku Mandar, dan suku Bugis. Suku Osing merupakan penduduk asli kabupaten 

Banyuwangi dan bisa dianggap sebagai sebuah sub-suku dari suku Jawa. Mereka 

menggunakan Bahasa Osing, yang dikenal sebagai salah satu ragam tertua bahasa 

Jawa. Suku Osing Banyak mendiami di Kecamatan Glagah, Licin, Songgon, Kabat, 

Rogojampi, Giri, Kalipuro, Kota serta sebagian kecil di kecamatan lain. 

Sebagian besar orang Osing di Banyuwangi sekarang ini bermukim di 9 

kecamatan dari 24 kecamatan di Banyuwangi. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah 

Banyuwangi (Kota), Giri, Kabat, Rogojampi, Songgon, Singojuruh, Cluring dan 

Genteng4. Desa-desa yang menjadi kantong-kantong kebudayaan Osing dan tetap 

mempertahankan budaya, adat istiadat dan seni tradisional Osing juga semakin 

berkurang dan mengecil. Komunitas adat Osing yang masih bertahan hingga saat ini, 

yaitu Komunitas Adat Mangir, Komunitas Adat Cungking, Komunitas Adat Grogol, 

Komunitas Adat Kemiren, Komunitas Adat Dukuh, Komunitas Adat Glagah, 

Komunitas Adat Andong, Komunitas Adat Olehsari, Komunitas Adat Mandaluka, 

Komunitas Adat Bakungan, Komunitas Adat Macan Putih, Komunitas Adat Tambong, 

Komunitas Adat Aliyan, dan Komunitas Adat Alasmalang. Komunitas-komunitas 

tersebut memiliki beberapa ciri umum, yaitu: 1) menggunakan bahasa Osing, 2) 

memiliki Buyut (danyang desa), 3) bersifat homogen karena mereka pada umumnya 

cenderung melakukan perkawinan dengan orang dari desa yang sama, 3) masih 

menjalankan ritual bersih desa, 4) meyakini kepercayaan yang diwarisi dari leluhurnya, 

                                                           
4 Sari, 1994: 23 dalam Indiarti, 2013 Hlm 35 
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dan 5) mayoritas penduduknya memiliki pekerjaan dalam bidang pertanian atau 

pertukangan. Di antara ke-14 komunitas adat tersebut, Komunitas Adat Kemiren di 

Kecamatan Glagah dianggap sebagai salah satu yang paling teguh menjalankan tradisi 

Osing yang telah diturunkan oleh leluhurnya.5 

Kecamatan Glagah khususnya di Desa Kemiren, sangat kental akan adat 

istiadat dan budaya Suku Osing. Ini yang menjadikan Desa Kemiren di Banyuwangi 

sendiri terkenal dan kaya akan budaya dan tradisinya, sehingga. Pemerintah Daerah 

menetapkannya , sebagai daerah cagar budaya dan mengembangkannya sebagai Desa 

Wisata (Suku) Using (Osing) pada tahun 1995 oleh Bupati Purnomo Sidik. Dahulu, 

Seiring dengan berkembangnya waktu, kawasan Desa Wisata Osing, Banyuwangi, 

sempat beberapa tahun lamanya terlupakan dari perhatian pemerintah daerah setempat. 

Bahkan, tidak ada pengembangan yang berarti untuk menjadikan desa itu sebagai 

tujuan wisata di kota Gandrung tersebut. 

Saat ini pada era kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas, tidak hanya 

membenahi dan promosi besar-besar di sektor wisata alamnya, Pemerintah kabupaten 

Banyuwangi juga berupaya seirus dalam mengembalikan pamor Kemiren sebagai desa 

wisata unggulan untuk pariwisata berbasis kearifan lokal, selain beberapa desa lain 

yang dianggap memiliki keunggulan. Banyak pengunjung dan wisatawan lokal 

maupun asing berkunjung ke Desa Kemiren untuk mengetahui desa yang terkenal akan 

                                                           
5  Moh. Syaiful, Ampri Bayu S. dkk. 2015. JAGAT OSING Seni, Tradisi dan kearifan Lokal Osing. Diakses 
melalui 
https://www.academia.edu/20048052/Kajian_mengenai_Desa_Kemiren_sebagai_Penyangga_Tradisi
_dan_Kearifan_Lokal_Masyarakat_Osing, tanggal 30 April 2016 
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budaya dan adat istiadatnya ini. Keistimewaan desa adat kemiren, masih menjaga 

tradisi – tradisi yang sudah ada sejak nenek moyang mereka. Barong ider 

Bumi,Tumpeng Sewu, arak – arakan,dan seni barong. Hidup berdampingan dengan 

jiwa gotong royong, tradisi musyawarah yang terus terjaga. Tahun 2013 pemerintah 

Banyuwangi juga mencentuskan sekaligus mengadakan event-event tertentu setiap 

tahun yang di adakan di Desa Kemiren ini, contohnya adalah Ngopi Sewu, Tumpeng 

Sewu, Mepeh Kasur. 

Keberadaan masyarakat suku Osing serta budaya Osing juga masih banyak 

terlihat, salah satunya yang sangat jelas terlihat adalah dari segi Bahasa yang masih 

kental akan logat Bahasa osingnya. orang yang asing mendengar logat Bahasa 

Osingpun mungkin terdengar sedikit unik dan menarik, contohnya dalam pengucapan 

antara lain dalam sebutan kata “kopi” jika pada umumnya orang mengatakan kopi 

cukup dikatakan dengan “kopi” atau “ngopi” namun pada suku osing berubah menjadi 

“kopai” atau “ngopai”, dan ini di banyuwangi khususnya Desa Kemiren sendiri masih 

sering digunakan untuk Bahasa keseharian mereka, tidak seperti masyarakat osing 

yang bertempat tinggal di kecamatan Kota yang sudah mulai luntur akan bahasa khas 

Osingnya menjadi Bahasa jawa. Selain itu rumah-rumah masyarakat di Desa Kemiren 

sendiripun sebagian besar masih bernuansakan pedesaan rumah adat Osing dengan 

menonjolkan keunikan Suku Osingnya berciri khas meliputi crocogan, tikel/baresan, 

tikelbalung, dan serangan. Di balik itu, infrastruktur jalan penghubung dari pusat kota 

ke Desa Kemiren sendiri sudah diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 

agar memperlancar akses untuk menuju desa Osing tersebut. Tidak hanya itu, untuk 



6 
 

mempresentasikan semua hal terkait suku Osing baik rumah adat, seni, dan budayanya 

masyarakat ataupun wisatawan lokal maupun asing dapat mengunjungi Sanggar 

Ganjah Arum yang merupakan upaya pelestarian budaya Osing. Ini yang menjadikan 

bukti bahwa keberadaan Suku Osing di Desa Kemiren masih kuat dan sangat 

dilestarikan di desa tersebut. 

Kemajemukan suku yang ada di Kabupaten Banyuwangi dan dijadikannya 

Kemiren sebagai Desa Adat Wisata ini menjadi alasan sebuah ancaman yang sewaktu-

waktu dapat melunturkan kebudayaan suku Osing yang ada di Kemiren. Selain itu 

semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya pula teknologi dan budaya 

di era globalisasi saat ini juga menjadi ancaman yang tidak bisa dihindarkan oleh 

masyarakat kabupaten Banyuwangi khususnya suku osing dalam mempertahankan 

eksistensi budaya dan adat istiadat leluhur. 

Posisi desa adat dan komunitas suku Osing ini sangatlah penting, tak hanya 

sebagai upaya menjadikannya magnet bagi kedatangan wisatawan, terutama bagi 

pelestarian budaya setempat yang menjadi penyusun kebudayaan nasional. Budaya 

merupakan bagian dari sebuah jati diri atau identitas. Menjadikannya sekedar tontonan 

bagi wisatawan sehingga kemudian menghilangkan ruhnya merupakan hal yang 

kontraproduktif bagi komunitas adat itu sendiri. Tetapi banyaknya wisatawan yang 

berkunjung dan dijadikannya Desa Kemiren sebagai desa adat wisata ini tidak 

menurunkan semangat sekaligus komitmen masyarakat Suku Osing  khususnya di Desa 

Kemiren dalam menjaga teguh budaya dan adat istiadat nenek moyang mereka. Ini 
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yang menjadi alasan ketertarikan peneliti untuk meneliti mengenai eksistensi Desa 

Kemiren sebagai desa adat suku Osing. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

Bagaimana eksistensi Desa Kemiren sebagai desa adat Suku Osing. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan  yang ingin dicapai 

dari penelitian ini adalah “Untuk mengetahui dan mendeskripsikan eksistensi “Desa 

Kemiren” sebagai desa adat Suku Osing. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu sosiologi, 

khususnya teori Talcot Parsons mengenai teori fungsionalisme struktural dan 

implementasinya yang dilihat dari perspektif eksistensi Desa kemiren sebagai 

desa adat suku Osing di Banyuwangi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

A. Bagi pemerintah, sebagai masukan kepada pemerintah daerah khususnya 

pemerintah Banyuwangi  untuk dapat dijadikan bahan referensi dan rujukan 

mengenai pengembangan Desa kemiren dan pelestarian adat masyarakat 

suku osing. 
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B. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan rujukan bagi 

peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian sejenis 

C. Hasil penelitian ini diharapkan juga menjadi referensi dan rujukan bagi 

masyarakat luas dan khususnya suku osing dalam melestarikan adat dan 

budaya. 

1.5 Definisi Konsep 

Agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran pada penelitian ini perlu adanya 

penjelasan tentang konsep yang digunakan dan yang penting adalah sebagai berikut : 

1.5.1 Eksistensi 

Martinus mengungkapkan bahwa eksistensi adalah hal, hasil tindakan, 

keadaan, kehidupan semua yang ada. Dari teori tersebut dapat disimpulkan 

bahwa “adanya” yang dimaksud adalah keberadaan sesuatu dalam kehidupan. 

Unsur dari eksistensi tersebut meliputi lahir, berkembang dan mati.6 

Terdapat bebrapa pengertian tentang eksistensi yang dijelaskan menjadi 

4 pengertian. Pertama, eksistensi adalah apa yang ada. Kedua, eksistensi adalah 

apa yang memiliki aktualitas. Ketiga, eksistensi adalah segala sesuatu yang 

dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. Keempat, eksistensi adalah 

kesempurnaan.7 

                                                           
6 Khutniah Nainul.2013. Upaya Mempertahankan Eksistensi Tari Kridha Jati di Sanggar Hayu Budaya 
Kelurahan Pengkol Kec. Jepara, Kab. Jepara. (Jurusan Pend. Seni Drama, Tari dan Musik Fak.Bahasa 
dan Seni Universitas Negeri Semarang. Semarang. Skripsi) Hlm 8 
7 Ibid hlm 7 
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1.5.2 Desa Adat 

Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang 

berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut 

dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada 

umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan 

lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat 

Desa. Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi kepemerintahan 

masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan 

diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi 

mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. 

Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal 

usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah 

masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang 

secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk 

atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.8 

1.5.3 Suku Osing 

Suku Osing atau biasa diucapkan Suku Using adalah penduduk asli 

Banyuwangi atau juga disebut sebagai "wong Blambangan" dan merupakan 

penduduk mayoritas di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Suku 

                                                           
8 Desa Bangsa. 2015. Perbedaan Desa dan Desa Adat dalam wordpress. Diakses melalui 
https://desabangsa.wordpress.com/2015/01/03/perbedaan-desa-dan-desa-adat/, tanggal 30 April 
2016 
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Osing merupakan sub suku Jawa. Sejarah Suku Osing diawali pada akhir masa 

kekuasaan Majapahit sekitar tahun 1478 M. Perang saudara dan pertumbuhan 

kerajaan-kerajaan Islam terutama Kesultanan Malaka mempercepat jatuhnya 

Majapahit. Setelah kejatuhannya, orang-orang majapahit mengungsi ke beberapa 

tempat, yaitu lereng Gunung Bromo (Suku Tengger), Blambangan (Suku Osing) 

dan Bali.Kedekatan sejarah ini terlihat dari corak kehidupan Suku Osing yang 

masih menyiratkan budaya Majapahit. 

Kerajaan Blambangan, yang didirikan oleh masyarakat osing, adalah 

kerajaan terakhir yang bercorak Hindu. Kata "Osing" dalam bahasa Osing sendiri 

bisa diartikan "tidak", sehingga ada anekdot yang mengkisahkan tentang 

keberadaan orang Osing itu sendiri, ketika orang asing bertanya kepada orang 

banyuwangi bahwa kalian orang Bali atau orang Jawa? mereka menjawab dengan 

kata "Osing" yang artinya tidak keduanya. Suku Osing berbeda dengan Suku Bali 

dalam hal stratifikasi sosial. Suku Osing tidak mengenal kasta seperti halnya 

Suku Bali, hal ini banyak dipengaruhi oleh agama Islam yang dianut oleh 

sebagian besar penduduknya 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan pada masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka 

pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif, dimana data 

yang dihasilkan bersifat deskriptif atau penelitian kualitatif berusaha mengerti 

dan mengungkapkan makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba 

berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi atau fenomena yang sedang dikaji. 
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Selain itu, dalam penelitian kualitatif peneliti melakukan berbagai tahapan 

penelitian dan kemudian mengolah data yang didapat selama penelitian sampai 

menyimpulkan data selama proses yang berlangsung dari awal sampai akhir 

kegiatan. Data yang disajikan bersifat naratif dan holistik.9 

1.6.2 Jenis Penelitian 

Berdasarkan pada masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Deskriptif merupakan 

metode penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara terperinci fenomena 

sosial tertentu. Penelitian deskriptif juga dapat diidentikkan sebagai penelitian 

yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau 

peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan 

fakta (fact finding). Kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau lisan dan 

juga perilaku yang nyata, teliti dan dipelajari sebagai suasana yang utuh, jadi 

penelitian deskriptif kualitatif studi kasusnya mengarah kepada pendeskripsian 

secara rinci dan pendalaman mengenai potret kondisi tentang apa yang 

sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya.10 

1.7 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten 

Banyuwangi. Penyusunan skripsi ini didahului dengan penelitian awal yaitu dengan 

                                                           
9 Yusuf, A. Muri. 2014. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif  &  Penelitian Gabungan (Cetakan ke-
1). Jakarta : Kencana 
10 Sutopo, Habertus. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. UNS Press. Surakarta. hlm 110-112 
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melakukan pengumpulan data yang menunjang masalah yang diteliti selanjutnya 

penulis mengadakan observasi dilokasi penelitian di Desa Kemiren. 

Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Kemiren sendiri 

dikarenakan Kemiren salah satu desa yang dianggap paling teguh dalam melestarikan 

adat dan budaya khas Suku Osing. 

1.8 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian yang digunakan peneliti adalah masyarakat asli Desa 

Kemiren, tokoh masyarakat setempat, pejabat pemerintah daerah Banyuwangi. Adapun 

teknik penelitiannya adalah menggunakan teknik Purposive Sampling adalah teknik 

penentuan sample dengan pertimbangan tertentu.11. pertimbangan peneliti dalam 

menentukan subyek penelitian adalah : 

a. Subyek yang dianggap paling mengerti dan memahami tentang Suku Osing 

b. Masyarakat yang lama bertempat tinggal atau masyarakat asli yang lahir di di 

Desa Kemiren 

c. Subyek yang dianggap paling berpengaruh di Desa Kemiren 

maka dari itu peneliti menentukan beberapa Subyek yang terdiri dari : 

a. Masyarakat asli desa Kemiren 

b. Kepala Desa Kemiren 

c. Ketua adat Suku Osing 

                                                           
11 Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta) hlm.34 
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Adapun untuk memperlengkap data, peneliti menentukan beberapa informan 

yang dianggap sebagai pihak pendukung dari adanya data yang diperoleh. Maka dari 

itu peneliti mengambil beberapa informan sebagai berikut : 

a. Pemerintah Banyuwangi khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Banyuwangi 

1.9 Sumber data 

1.9.1 Data Primer 

Data primer merupakan data penelitian diperoleh secara langsung dari 

sumber asli ( tidak melalui perantara). Data primer dapat diperoleh dari sumber 

yang asli dan dikumpulkan secara khusus untuk menjawab penelitian. Data 

primer didapat dengan melakukan observasi dan wawancara 

1.9.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung  atau melalui media perantara. Data sekunder diperoleh 

dari\ melalui    penelitian kepustakaan  baik  dengan  teknik  pengumpulan  dan  

inventarisasi buku-buku,  karya-karya  ilmiah,  artikel-artikel  dari  internet  serta 

dokumen-dokumen  yang  ada  hubungannya  dengan  masalah  yang akan dibahas 

dalam tulisan ini. Data sekunder juga berupa foto atau video. 

1.10 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data adalah : 

A. Observasi  
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Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya 

mengukur sikap dari informan (wawancara) namun juga dapat digunakan untuk 

merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi,kondisi). Pada observasi penulis 

mengadakan pengamatan langsung dilapangan dengan mengamati aktifitas di Desa 

Kemiren, Kecamatan Glagah. Kabupaten Banyuwangi. Observasi ini dilakukan 

untuk mengetahui dan mengamati kehidupan ataupun kegiatan dilokasi penelitian. 

B. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksut tertentu. Percakapan itu dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

yang diwawancarai (Intervieew) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.12 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat diskontruksi makna dalam suatu topik 

tertentu.13Pada wawancara penulis mengadakan tanya jawab dengan  informan 

untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk tujuan penelitian. Data primer 

diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam (teknik pengumpulan data 

yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan tertentu) 

dengan informan untuk menggali informasi-informasi penting dan tajam seputar 

bagaimana eksistensi desa Kemiren sebagai desa adat suku osing. 

C. Dokumentasi 

                                                           
12 Lexy J. Moleong.2000. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya) Hlm 135 
13 Sugiyono. 2009. Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta) Hlm 82 
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Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa 

berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi 

yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), 

cerita, biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya, 

foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumentasi merupakan pelengkap 

dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. 

1.11 Teknik Analisa data 

Berdasarkan penelitian ini teknik analisa data yang di gunakan peneliti adalah 

teknik analisa data secara kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai sumber 

informasi dalam data kemudian digeneralisaikan. Analisa data merupakan langkah 

terakhir sebelum didapatkan satu kesimpulan. Oleh karena itu teknik analisa data 

diperlukan dalam penelitian guna memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci 

tentang objek yang diteliti. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode 

kualitatif dengan analisa deskriptif. 

Setelah data dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif selanjutnya akan 

membahas permasalahan sampai pada penarikan kesimpulan. Dalam penulisan ini 

menggunakan analisa kualitatif model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan 

Hubermas melalui empat tahapan. 

1. Pengumpulan Data 

Kegiatan yang dilakukan untuk  mengumpulkan data yang diperoleh dari subyek 

penelitian yang ada relevansinya dengan perumusan masalah dan tujuan 

penelitian. Dalam pengumpulan data ini peneliti mengumpulkan data yang terkait 
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dengan judul penelitian. Pengumpulan data pada penelitian kualitatif tidak 

memiliki segmen atau waktu tersendiri, melainkan sepanjang penelitian yang 

dilakukan proses pengumpulan data dapat dilakukan. 

2. Reduksi Data 

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, 

keabstrakan dan transformasi data awal yang muncul dari catatan dilapangan. 

Peneliti mengedit data dengan cara memilih bagian data untuk dikode, dipakai dan 

yang diringkas serta dimasukkan dalam kategori yang diteliti. Reduksi data 

dilakukan secara terus menerus selama penelitian dilakukan. 

3. Penyajian Data / Display Data 

Sekumpulan data yang terorganisir sehingga dapat memberi deskripsi menuji 

penarikan kesimpulan. Penyajian data harus mempunyai relevansi yang kuat 

dengan perumusan masalah secara keseluruhan dan disajikan secara sistematis. 

 

 

4. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi 

Proses penarikan kesimpulan merupakan bagian penting dari kegiatan penelitian 

karena merupakan kesimpulan dari penelitian. Proses penarikan kesimpulan ini 

bermaksud untuk menganalisa, mencari makna dari data yang ada sehingga dapat 

ditemukan permasalahan apa yang ada dalam penelitian yang telah dilakukan. 

Gambar 1. Komponen-komponen Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman 
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Sumber: Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010: 183) 

1.12 Keabsahan Data 

Mengacu pada Moleong (1994:330) untuk pembuktian validitas data penelitian 

ini ditentukan oleh kredibilitas temuan dan interpretasinya dengan mengupayakan 

temuan dan penafsiran yang dilakukan sesuai dengan kondisi yang senyatanya dan 

disetujui oleh subyek penelitian. Kondisi di atas dapat dipenuhi dengan cara 

memperpanjang observasi, pengamatan yang terus-menerus, triangulasi, dan 

membicarakan hasil temuan dengan orang lain, dan menggunakan bahan referensi. 

Sedangkan reabilitas dapat dilakukan dengan pengamatan sistematis, berulang, dan 

dalam situasi yang berbeda.  

Penelitian ini digunakan triangulasi sumber yang artinya membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan 

alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan : 

Pengumpulan Data 
Penyajian Data / 

Display Data 

Penarikan 

Kesimpulan  
Reduksi Data 
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a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakannya secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan. 

Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.14 

 

                                                           
14 Moleong, L.J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Remaja Rosdakarya: Bandung) Hlm 
330 




