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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1. PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak 

menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. 

Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam 

memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian 

terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan 

penulis. Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan penulis dalam melakukan 

penelitian, antara lain : 

Penelitian terdahulu yang terkait dengan budaya festival, salah satunya 

adalah tulisan Siti Novia Indriani (2015) yang berjudul, “Budaya Omed-Omedan 

Sebagai Identitas Masyarakat Banjar Kaja, Kelurahan Sesetan, Kecamatan 

Denpasar Selatan, Kota Denpasar Provinsi Bali”. dalam penelitian ini 

menjelaskan bagaimana konstruksi sosial atas realitas sosial budaya omed-

omedan, bahwa budaya dimiliki oleh pemahaman bersama yang mana 

pemahaman tersebut memperkuat keberadaan budaya omed-omedan dan dapat 

bertahan sehingga menjadi identitas msyarakat Banjar Kaja, Kelurahan Sesetan.  
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Penelitian berikutnya adalah Qurrotul Uyun (2017) yang berjudul “Tradisi 

Lelang Bandeng Sebagai Identitas Sosial Kabupaten Gresik”. Dalam penelitian ini 

menjelaskan bahwa Tradisi Lelang Bandeng sudah ada sejak zaman Sunan Giri. 

Masyarakat menganggap bahwa tradisi lelang bandeng sebagai event yang penting 

dan tidak boleh punah. Sebab tradisi lelang bandeng digelar sebagai wujud rasa 

syukur telah berhasil menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Tradisi 

lelang bandeng sudah melekat pada masyarakat Gresik, sehingga masyarakat 

sangat antusisas menghadiri lelang bandeng untuk turut berpartisipasi dalam 

memeriahkan tradisi tersebut.  

Berikutnya adalah M. Farid Ma’ruf (2016) yang berjudul “Identitas Sosial 

Mahasiswa Suku Banjar Di Kota Malang”. Dalam penelitian ini menjelaskan 

bahwa dalam berinteraksi individu perlu menjelaskan identitas sisapa individu 

tersebut, dari suku mana dia berasal. Identitas, pada perkembangannya tidak 

hanya menjelaskan siapa, tetapi bagaimana seharusnya seseorang menjadi ebih 

baik. Untuk itulah individu memerlukan identitas sosial, bagian dari self concept 

seseorang yang merupakan yang merupakan refleksi dari partisipasi seseorang 

dalam lingkungan sosialnya.  

Selanjutnya adalah Muhammad Ikhsansyah (2012) yang berjudul “Makna 

Identitas Sosial dalam Iklan Rokok di Televisi”. Dalam penelitian ini menjelaskan 

bahwa makna iklan rokok Djarum 76 versi Jin Botol mengabil versi Jin Botol 

mengambil citra yang jaman dulu sebagai gaya hidup, merupakan sebuah 

penggambaran ideologis kapitalisme mutakhir, dimana konsep-konsep yang 

dipakai menggunakan pendekatan mitos yang diparodikan.  
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Selanjutnya adalah Nur Choerul Anam (2015) yang berjudul “Identitas 

Sosial Penganut Syiah Sampang, Jawa Timur”. Dalam penelitian ini menjelaskan 

bahwa realitas di sampang menunjukan adanya dua kategri sosial yang saling 

berhadapan yakni kelompok mayoritas sunni dan kelompok minoritas syiah. 

Komplikasi berbagai kelompok sosial mulai rendahnya tingkat pendidikan, 

fanatisme kelompok, kepentingan golongan dan paham matrealisme yang 

menyusup ke masyarakat menjadi “bom waktu” yang benar” meledak dengan 

nama Konflik Sosial Sampang. Imbas dari konflik sosial tersebut membuat 

kelompok sosial minoritas Syiah mengalami krisis identitas yang memaksa 

mereka mengevaluasi kembali identitas kelompoknya melalui perbandingan 

kelompok dalam rangka memersepsikan bahwa ingroup mereka (tetap) berbeda 

dengan outgroup secara positif. 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

NO Judul dan 

Nama Peneliti 

Hasil Relevansi 

1. Budaya Omed-

Omedan 

sebagai 

Identitas Sosial 

Masyarkat 

Banjar Kaja, 

Kelurahan 

Sesetan, 

Kecamatan 

Denpasar 

Selatan, Kota 

Denpasar 

Provinsi Bali 

Siti Novia 

Andriani, 

Universitas 

Penelitian ini ingin 

menggali dan 

menggambarkan proses 

secara sosiologis apa 

yang berkaitan dengan 

bagaimana budaya 

Omed-Omedan menjadi 

suatu unsur atau elemen 

dalam sistem sosial 

kemudian terbentuknya 

struktur sosial dan 

budaya Omed-Omedan 

dengan perbedaan ciri 

dan khas dari budaya 

tersebut maka menjadi 

salah satu Identitas 

Penelitian ini sama-sama 

membahas mengenai 

tradisi atau budaya yang 

menjadi Identitas Sosial, 

jenis penelitian yang 

digunakan sama-sama 

menggunakan jenis 

penelitian kualitatif. 

Pendekatan penelitian 

yang digunakan berbeda 

yaitu peneliti 

menggunakan pedekatan 

penelitian deskriptif dan  

pada penelitian terdahulu 

menggunakan 

pendekatan penelitian 
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Muhammadiya

h Malang, 

Fakultas Ilmu 

Sosial Dan 

Ilmu Politik, 

Jurusan 

Sosiologi 

2015. 

Sosial bagi masyarakat 

Banjar Kaja, Kelurahan 

Sesetan. 

etnometodologi. Namun 

jenis budaya dan 

lokasinya berbeda, 

perbedaan lainnya ialah 

Budaya Omed-Omedan 

lebih menyangkut pada 

budaya religi yang sangat 

kental di Bali yaitu 

perayaan Budaya Omed-

Omedan ini dilaksanakan 

hanya pada pasca Nyepi.  

2. Tradisi Lelang 

Bandeng 

Sebagai 

Identitas Sosial 

Kabupaten 

Gresik, 

Qurrotul Uyun, 

Universitas 

Muhammadiya

h Malang, 

Fakultas Ilmu 

Sosial dan 

Ilmu Politik, 

Jurusan 

Sosiologi 

2013.  

Dalam penelitian ini 

menjelaskan bahwa 

Tradisi Lelang Bandeng 

sudah ada sejak zaman 

Sunan Giri. Masyarakat 

menganggap bahwa 

tradisi lelang bandeng 

sebagai event yang 

penting dan tidak boleh 

punah dan menjadi 

Identitas Sosial 

Masyarakat Gresik. 

Sebab tradisi lelang 

bandeng digelar sebagai 

wujud rasa syukur telah 

berhasil menjalankan 

ibadah puasa di bulan 

Ramadhan. Tradisi 

lelang bandeng sudah 

melekat pada 

masyarakat Gresik, 

sehingga masyarakat 

sangat antusisas 

menghadiri lelang 

bandeng untuk turut 

berpartisipasi dalam 

memeriahkan tradisi 

tersebut.  

 

Penelitian ini sama-sama 

membahas tradisi atau 

budaya yang menjadikan 

Identitas Sosial. Namun 

jenis tradisi dan budaya 

nya jauh berbeda dan 

lokasinya pun juga 

berbeda. Jenis penelitian 

ini sama-sama 

menggunakan jenis 

penelitian kualitatif 

namun pendekatan 

penelitian berbeda yaitu 

penelitian terdahulu 

menggunakan 

pendekatan penelitian 

etnografi dan peneliti 

menggunakan deskritif. 

Tradisi Lelang Bandeng 

ini dilaksanakan dua 

malam terakhir sebelum 

perayaan malam takbiran 

dengan tujuan untuk 

memeriahkan hari 

kemenangan agama 

islam (hari raya idul 

fitri), selain itu tradisi ini 

dilakukan pada awalnya 

juga untuk meningkatkan 

perekonomian 

masyarakat pesisir di 

Gresik. 
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3. Identitas Sosial 

Mahasiswa 

Suku Banjar di 

Kota Malang 

M. Farid 

Ma’ruf, 

Universitas 

Muhammadiya

h Malang, 

Fakultas 

Psikologi, 

Jurusan 

Psikologi, 

2007. 

- Dalam penelitian ini 

menjelaskan bahwa 

dalam berinteraksi 

individu perlu 

menjelaskan identitas 

sisapa individu tersebut, 

dari suku mana dia 

berasal. Identitas, pada 

perkembangannya tidak 

hanya menjelaskan 

siapa, tetapi bagaimana 

seharusnya seseorang 

menjadi ebih baik. 

Untuk itulah individu 

memerlukan identitas 

sosial, bagian dari self 

concept seseorang yang 

merupakan yang 

merupakan refleksi dari 

partisipasi seseorang 

dalam lingkungan 

sosialnya.  

- Pendidikan menjadi 

kota pertemuan 

berbagai budaya yang 

dapat menjadi fasilitor 

dan memungkinkan 

individu yang 

khususnya mahasiswa 

berinteraksi dengan 

berbagai budaya dan 

memungkinkan 

terjadinya pergeseran 

Identitas Sosial 

mahasiswa tersebut. 

Letak kesamaan 

penelitian ini hanya 

mengkaji masalah 

Identitas Sosial dan juga 

memiliki kesamaan jenis 

dan pendekatan 

penelitian yang 

digunakan sama-sama 

menggunakan jenis 

kualitatif deskriptif. 

Perbedaannya ialah 

penelitian ini lebih 

tertuju pada individu. 

Sedangkan penulis 

meneliti Identitas Sosial 

pada kelompok sosial. 

4. Makna 

Identitas Sosial 

dalam Iklan 

Rokok di 

Televisi, 

Muhammad 

Ikhsansyah, 

Unuversitas 

Muhammadiya

h Malang, 

Dalam penelitian ini 

menjelaskan bahwa 

makna iklan rokok 

Djarum 76 versi Jin 

Botol mengabil versi 

Jin Botol mengambil 

citra yang jaman dulu 

sebagai gaya hidup, 

merupakan sebuah 

penggambaran 

Relevansi penelitian ini 

adalah sama-sama 

membahas tentang 

Identitas Sosial pada 

masyarakat dan juga 

sama-sama 

menggunakan jenis dan 

pendekatan penelitian 

kualitatif deskriptif.. 

Namun memiliki banyak 
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Fakultas Ilmu 

Sosial dan 

Ilmu Poitik 

Jurusan Ilmu 

Komunikasi, 

2012. 

ideologis kapitalisme 

mutakhir, dimana 

konsep-konsep yang 

dipakai menggunakan 

pendekatan mitos yang 

diparodikan.  

perbedaan terutama pada 

tema. Subyek penelitian 

dan lokasi penelitian pun 

berbeda. 

5. Identitas Sosial 

Penganut 

Syiah 

Sampang, 

Jawa Timur. 

Universitas 

Islam Negeri 

Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 

Fakultas Ilmu 

Sosial dan 

Humaniora 

Jurusan 

Psikologi, 

2015. 

Penelitian ini 

menjelaskan bahwa 

realitas di sampang 

menunjukan adanya dua 

kategri sosial yang 

saling berhadapan yakni 

kelompok mayoritas 

sunni dan kelompok 

minoritas syiah. 

Komplikasi berbagai 

kelompok sosial mulai 

rendahnya tingkat 

pendidikan, fanatisme 

kelompok, kepentingan 

golongan dan paham 

matrealisme yang 

menyusup ke 

masyarakat menjadi 

“bom waktu” yang 

benar” meledak dengan 

nama Konflik Sosial 

Sampang. Imbas dari 

konflik sosial tersebut 

membuat kelompok 

sosial minoritas Syiah 

mengalami krisis 

identitas yang memaksa 

mereka mengevaluasi 

kembali identitas 

kelompoknya melalui 

perbandingan kelompok 

dalam rangka 

memersepsikan bahwa 

ingroup mereka (tetap) 

berbeda dengan 

outgroup secara positif. 

Kesamaan penelitian ini 

adalah sama-sama 

membahas tentang 

Identitas Sosial pada 

masyarakat dan juga 

persamaannya sama-

sama menggunakan jenis 

penelitian kualitatif. 

Perbedaan pendekatan 

penelitian yang 

digunakan peneliti ialah 

pendekatan deskriptif 

tetapi penelitian 

terdahulu menggunakan 

fenomenologi. Namun 

pada penelitian ini 

memiliki perbandingan 

dengan kelompok sosial 

yang lain dan lebih 

kearah religi keagamaan, 

memiliki banyak 

perbedaan terutama pada 

tema dan tempat 

penelitian pun berbeda. 
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2.2. KAJIAN PUSTAKA 

2.2.1. Konsep Identitas Sosial 

1. Pengertian Identitas Sosial 

Identitas Sosial merupakan pengenal diri, atau dalam arti yang 

lebih luas ialah tanda-tanda atau ciri-ciri sosial tertentu yang dimiliki 

seseorang serta mendapat pengesahan (legimitasi) dari masyarakat 

lingkungannya (Dennerius Sinaga Dkk, 1988 : 46). teori identitas sosial 

menunjukan bahwa orang mengidentifikasi dengan kelompok-

kelompok sedemikian rupa untuk memaksimalkan kekhasan positif. 

Grup menawarkan baik identitas (mereka memberi tahu kita siapa kita) 

dan harga diri (mereka membuat kita merasa baik tentang diri kita 

sendiri).  

Pada identitas sosial, seseorang mendefinisikan dirinya 

berdasarkan keanggotaan dalam suatu kelompok sosial atau atribut 

yang dimiliki bersama oleh suatu kelompok (Vaughan & Hogg, 2002). 

Menurut Brewer dan Gardiner  (1996), tiga bentuk diri yang menjadi 

dasar bagi seseorang dalam mendefinisikan dirinya adalah sebagai 

berikut :  

a. Individual Self, yaitu diri yang didefinisikan berdasarkan trait pribadi 

yang membedakan dengan orang lain. 

b. Relational Self, yaitu diri didefinisikan berdasarkan hubungan 

interpersonal yang dimiliki orang lain. 
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c. Collective Self, yaitu diri didefinisikan berdasarkan keanggotaan 

dalam suatu kelompok sosial (Sarwono, dkk : 2012).  

Setiap orang memiliki ketiga bentuk diatas, namun ketika 

mendefinisikan diri muncul kecenderungan tertentu yang khas antara 

orang dengan latarbelakang budaya individual yang menekankan 

kemandirian atau tidak melibatkan pihak tertentu dan budaya kolektifis 

yang menekankan hubungan saling ketergantungan (Matsumoto & 

Juang, 2004).  

Identitas pada hakikatnya dibentuk oleh diri sendiri. Selain itu 

identitas juga berbicara mengenai kesamaan, dimana identitas menjadi 

sesuatu yang dapat dilihat sebagai poin yang memperhatikan 

keterbukaan individu terhadap dunia luar melalui hubungan individu 

lainnya dalam suatu masyarakat. Identitas juga dibentuk melalui 

solidaritas yang lebih menitik beratkan pada hubungan dan perbedaan 

sebagai dasar dalam pembentukan aksi sosial.Identitas merupakan satu 

unsur kunci dari kenyataan subyektif, dan sebagaimana kenyataan 

subyektif berhubungan secara dialektif dengan masyarakat. Atau dapat 

dikatakan identitas merupakan suatu fenomena yang timbul dari 

dialektika antara individu dengan masyarakat (Berger; Penerjemah, 

Hasan Basari 1990: 235). 
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2. Terbentuknya Identitas Sosial 

Identitas dibentuk oleh proses-proses sosial. Begitu memperoleh 

wujudnya, ia pelihara, dimodifikasi, atau bahkan di bentuk ulang oleh 

hubungan-hubungan sosial. Proses-proses sosial yang terlibat dalam 

membentuk dan mempertahankan identitas ditentukan oleh struktur 

sosial (Ibid, hal. 235). tingkah laku individu dalam suatu kehidupan 

masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berlaku di 

dalam masyarakat dimana tempat dia berada atau tinggal. Pembentukan 

identitas individu yang hidup bersama dengan individu lainnya tidak 

akan terlepas dari pengaruh lingkungan sosialnya. Dengan arti lain, 

lingkungan sosial tempat seorang individu tinggal akan mengambil 

peran dalam pembentukan identitas individu tersebut.  

Tipe-tipe identitas merupakan produk sosial semata-mata, unsur-

unsur yang relatif stabil dari kenyataan sosial obyektif (yang tingkat 

stabilitasnya, dengan sendirinya, pada gilirannya ditentukan secara 

sosial). Dengan demikian, tipe-tipe identitas itu merupakan pokok dari 

suatu bentuk kegiatan berteori dalam tiap masyarakat (Berger; 

Penerjemah, Hasan Basari. 1990: 237). 

Identitas akan tetap tidak bisa dipahami, kecuali jika ia berlokasi 

dalam suatu dunia. Karena itu, setiap kegiatan yang berteori tentang 

identitas dan tentang tipe-tipe identitas tertentu harus dilakukan didalam 

kerangka tafsiran-tafsiran teoritis dimana identitas dan tipe-tipe 

identitas itu berada (Ibid.) 
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2.2.2. Konsep Budaya 

1.Pengertian Budaya 

Kebudayaan berasal dari kata buddhaya yang berarti akal, maka 

tentunya budaya hanya dicapai dengan kemampuan akal yang tinggi 

tingkatannya yang dalam hal ini dimiliki oleh manusia. Sementara dari 

asal kata Yunani, culture berasal dari kata colore yang berarti mengolah 

atau mengerjak an (Eko Meinarno, dkk. 2011: 90).  

Kebudayaan berasal dari kata “budaya” budaya diserap dari kata 

bahasa sansekerta “budhiyah” yaitu bentuk jamak dari “buddhi” yang 

berarti budi akal. Kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang 

bersangkutan dengan akal. Seringkali kebudayaan diartikan secara 

sempit, seperti kebudayaan adalah hasil seni, keindahan, tari-tarian 

(Koentjoroningrat, 1990: 181).    

Kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta, yaitu buddhaya yang 

merupakan bentu jamak dari buddhi diartikan sebagai hal-hal yang 

berkaitan dengan budi dan akal. Budi merupakan unsur rohani 

sedangkan daya adalah unsur jasmani manusia. Dengan demikian 

budaya merupakan hasil budi dan daya dari manusia. Dalam bahasa 

inggris, kebudayaan berasal dari kata colore, yaitu mengolah atau 

mengerjakan. Dalam bahasa belanda, culture atau cultuuure bisa 

diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Dengan demikian, 

kata budaya ada hubungannya dengan kemampuan manusia dalam 
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mengelola sumber-sumber kehidupan (Herimanto dan Winarno, 2012: 

24).  

2. Wujud Kebudayaan dan Unsur-Unsur Budaya 

Ada tiga wujud kebudayaan menurut Koenjaraningrat yang 

pertama wujud kebudayaan sebagai ide, gagasan, nilai atau norma. 

Kedua wujud kebudayaan sebagai aktivitas atau pola tindakan manusia 

dalam masyarakat. Ketiga adalah wujud kebudayaan sebagai benda-

benda hasil karya manusia (Koentjaraningrat, 1979:186-187). wujud 

pertama berbentuk abstrak, sehingga tidak dapat terlihat dengan indera 

penglihatan. Wujud ini terdapat di dalam pikiran masyarakat. Ide atau 

gagasan banyak hidup bersama dengan masyarakat. Gagasan itu selalu 

berkaitan dan tidak bisa lepas antara yang satu dengan yang lainnya. 

Keterkaitan antara setiap gagasan ini disebut sistem. 

Koentjaraningrat mengemukakan bahwa kata ‘adat’ dalam bahasa 

indonesia adalah kata yang sepadan untuk menggambarkan wujud 

kebudayaan pertama yang berupa ide atau gagasan ini. Sedangkan 

untuk bentuk jamaknya disebut dengan adat istiadat. Wujud 

kebudayaan yang kedua disebut dengan sistem sosial (Ibid, Hal.187). 

Sistem sosial dijelaskan koentjaraningrat sebagai keseluruhan aktifitas 

manusia atau segala bentuk tindakan manusia yang berinteraksi dengan 

manusia lainya. Aktifitas ini dilakukan setiap waktu dan membentuk 

pola-pola tertentu berdasarkan adat yang berlaku dalam masyarakat 
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tersebut. Tindakan-tindakan yang memiliki pola tersebut disebut sistem 

sosial oleh Koentjaraningrat. 

Sistem sosial terbentuk kongkrit karena bisa dilihat pola-pola 

tindakannya dengan indera penglihatan. Kemudian wujud ketiga 

kebudayaan, disebut dengan kebudayaan fisik. Wujud kebudayaan ini 

bersifat kongkret karena merupakan benda-benda dari segala hasil 

ciptaan, karya, tindakan, aktivitas atau perbuatan manusia dalam 

masyarakat (Ibid, Koentjaraningrat: 188). 

Koentjaraningrat juga mengemukakan bahwa ada tujuh unsur 

kebudayaan yaitu bahasa, kesenian, sistem religi, sistem teknologi, 

sistem mata pencaharian, organisasi sosial, dan sistem ilmu 

pengetahuan. Ketujuh unsur kebudayaan ini disebut Kooentjaraningrat 

sebagai unsur kebudayaan universal karena selalu ada pada setiap 

masyarakat. Koentjaraningrat menjelaskan bahwa ketujuh unsur 

tersebut dapat diperinci lagi menjadi sub unsur hingga beberapa kali 

menjadi lebih kecil (Ibid, Koentjaraningrat: 203-204). 

3. Terbentuknya Budaya, Pembentukan Budaya dan Pemantapan 

Budaya 

Menurut Nuraini bahwa budaya manusia tidak diturunkan secara 

biologis atau genetis, tetapi melalui sosialisasi dan internalisasi yang 

diperoleh akibat bergaul dan berinteraksi dengan manusia lain dalam 

suatu kelompok. Artinya, perilaku manusia lebih banyak digerakkan 
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oleh kebudayaan dibandingkan perilaku makhluk lain yang tingkah 

lakunya digerakan oleh naluri (insting) (Soyomukti, Nurani. Ar-Ruzz 

media). 

Pembentukan budaya juga harus diartikan sebagai pemberian 

kesempatan kepada setiap orang untuk di satu pihak memberi 

sumbangan sebesar-besarnya (materi maupun nonmateri). Tahap 

sosialisasi budaya harus menuntut kesesuaian dengan cara paling efektif 

guna mencapai sasaran. Tahap internalisasi budaya berarti proses 

menanamkan dan menumbuh kembangkan suatu nilai atau budaya 

menjadi suatu bagian dari budaya tersebut. Tahap kontrol dan 

pertahanan budaya ini, masyarakat memiliki mekanisme pengendalian 

perilaku manusia, misalnya tradisi, sopan santun. Budaya berfungsi 

sebagai kontrol sosial pada saat mengendalikan perilaku anggota 

masyarakatnya (Hanneman dan Winarno, 2006). 

4. Fungsi Budaya Bagi Masyarakat 

Setiap budaya memiliki seperangkat nilai tersendiri. Dengan 

demikian berbagai masyarakat dan kebudayaan di dunia terdapat 

beranekaragam nilai. Tidak jarang dapat dijumpai sesuatu yang 

dianggap penting dan berharga bagi kehidupan masyrakat tertentu 

justru dianggap sebaliknya bagi masyarakat yang lain (Pujaastawa, 

2004: 403). 
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Kebudayaan sebagai kompleks yang mencakup pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, hukum, adat-istiadat, kemampuan serta 

kebiasaan-kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota 

masyarakat. Kebudayaan bukan sesuatu “Given” suatu yang dengan 

sendirinya terjadi dan menjadi satu faktor penyebab tunggal yang 

sangat menentukan. Kebudayaan mendapatkan sosoknya (yang 

sementara) dari hasil saling pengaruh dari berbagai sistem, seperti 

sistem kekuasaan, sistem pendidikan, sistem kepercayaan, sistem 

masyarakat, sistem ekonomi dan berbagai sistem lainnya (E.B Taylor, 

Dalam AAGN Dwi Payana. 2001:38). 

Salah satu kehidupan manusia sebagai makhluk budaya adalah 

kemampuannya menciptakan dan memahami nilai. Nilai dapat diartikan 

sebagai konsep tentang suatu yang dianggap penting dan berharga dan 

menjadi pedoman atau pola bagi kehidupan manusia (Ibid,). Namun 

dalam banyak hal juga sering banyak dijumpai beberapa nilai budaya 

lokal diakui memiliki sifat-sifat universal. Nilai budaya seperti itu tidak 

hanya bersifat adaptif bagi lingkungan masyarakat tertentu saja, 

melainkan adaptif bagi masyarakat yang lebih luas. Bahkan nilai-nilai 

budaya lokal yang kerap tersembunyi di balik selubung mitos 

sesungguhnya mendukung kearifan-kearifan yang tidak saja bermanfaat 

bagi kehidupan masyarakat yang bersangkutan, tetapi juga untuk 

kehidupan seluruh masyarakat di dunia. 
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2.2.3. Festival Kampung Cempluk Sebagai Budaya 

Kampung cempluk dulunya adalah sebuah kampung yang 

tertinggal dan mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai buruh dan juga 

kuli bangunan. Dulunya dikampung ini susah aliran listrik dan hanya 

mengandalkan penerangan ‘cempluk’ yang terbuat dari botol kaca yang 

menggunakan minyak gas dan memakai sumbu sebagai alat penerangan 

rumah mereka, maka dari itu kampung mereka dijulukki sebagai 

‘kampung cempluk’. Salah satu masyarakat kampung cempluk 

memiliki ide atau gagasan dengan menciptakan sebuah kegiatan festival 

yang dinamakan dengan ‘festival kampung cempluk’ nama ini diambil 

dari julukan kampung mereka, festival ini adalah sebuah festival 

budaya yang didalamnya banyak sekali pertunjukan dan juga kesenian 

lokal khas kampung cempluk yang ditampilkan didalam festival. 

Festival ini dilaksanakan dengan tujuan mengapresiasi budaya dan 

juga sebuah bentuk pengabdian pada seni, selain itu tujuan lainnya 

adalah menyediakan tempat atau ruang berekspresi bagi masyarakat 

atau mahasiswa dan juga seniman budaya untuk menampilkan seni atau 

budaya yang mereka miliki dan ingin ditampilkan. Karena 

menampilkan sebuah seni atau budaya butuh ruang seperti halnya 

gedung, namun saat ini menyewa gedung tidaklah murah membutuhkan 

biaya yang lumayan besar maka dari itu masyarakat kampung cempluk 

memberikan ruang berekspresi bagi mereka yang ingin menampilkan 

sebuah seni atau budaya. Kampung diubah menjadi sebuah panggung 
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layaknya sebuah tempat pentas, banyak yang ditampilkan mulai dari 

seni music konteporer, seni tari tradisional, seni pentas drama dan juga 

seni pencak silat. 

Festival kampung cempluk bisa dikatakan sebagai budaya karena 

festival ini mengusung sebuah festival budaya yang didalamnya full 

menampilkan kebudayaan dan seni. Tujuan dilaksanakannya festival ini 

juga sebagai cara mengapresiasi seni dan juga budaya, masyarakatnya 

pun memaknai festival ini sebagai ruang untuk masyarakat 

menampilkan kesenian dan budaya yang ingin mereka tampilkan, 

masyarakat dengan senang hati menyediakan tempat untuk masyarakat 

lokal, masyarakat luar dan juga para seniman yang ingin datang dan 

tampil di pentas seni budaya festival kampung cempluk. Maka dari itu 

kampung cempluk ini dikenal sebagai kampung budaya karena adanya 

kegiatan festival kampung cempluk yang didalamnya menampilkan seni 

dan juga budaya, ini juga salah satu cara masyarakat kampung cempluk 

melestarikan kebudayaan dan mengenalkan seni dan budaya kepada 

masyarakat luas yang mungkin saja saat ini belum begitu mengerti 

seperti apa budaya dan juga seni. 

2.3. LANDASAN TEORI 

2.3.1 Teori Identitas Sosial (Henri Tajfel dan John Turner) 

Manusia merupakan spesies yang terikat dalam kelompok. 

Warisan sejarah mempersiapkan kita untuk memberi makan dan 

melindungi diri kita, untuk dapat hidup dalam kelompok. Manusia 
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berbahagia atas kelompok mereka, membunuh untuk kelompok 

mereka, mati untuk kelompok mereka. Tidak mengejutkan kita juga 

mendefinisikan diri kita dengan kelompok kita. Konsep diri, kesadaran 

mengenai siapa diri kita, tidak hanya terdiri atas suatu identitas 

personal (kesadaran tentang atribut dan sikap personal kita), tetapi 

juga mengandung suatu identitas sosial (social identity). 

Teori identitas sosial menurut Turner dan Tafjel, berdasarkan 

observasi sebagai berikut : 

1) Mengategorisasi : kita perlu menempatkan diri kita ke dalam 

beberapa kategori, untuk memberikan label kepada seseorang. 

2) Mengidentifikasi : kita mengasosiasikan diri kita dengan kelompok 

lain (kelompok dalam “ingroup” kita) dan mendapatkan harga diri 

atas perilaku ini. 

3) Membandingkan : kita membandingkan kelompok kita dengan 

kelompok lain (kelompok luar “outgroup”) dengan suatu bias 

tertentu terhadap kelompok kita. 

Kita mengevaluasi diri kita sebagian melalui keanggotaan 

kelompok yang kita miliki. Memiliki suatu perasaan “ke kita” 

memperkuat konsep diri kita. Kebanggaan dalam kelompok menjadi 

salah satu hal terpenting selain kehormatan bagi individu. (Myers, 

2012 : 30-31). 
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Identitas sosial akan membedakan individu dengan individu 

lain berdasarkan kelompoknya dimana dia hidup atau tinggal selama 

hidupnya. Individu akan membentuk identitas diri atau personal dan 

identitas sosial dalam hidupnya. Identitas sosial berbeda dengan 

identitas diri atau personal. Perbedaan pada identitas sosial dengan 

identitas diri atau personal terletak pada proses terbentuknya kedua 

identitas tersebut (Afif, 2014 : 14). 

Identitas diri atau personal terbentuk melalui interaksi sosial 

antar individu dengan individu yang lain, dimana individu akan lebih 

cenderung menonjolkan ciri-ciri dari diri mereka, sifat dan 

kepentingan diri mereka. Individu akan terlihat identitas diri atau 

personal mereka ketika individu tersebut memperlihatkan karakteristik 

dirinya, kemampuan diri dan keinginan atau ketertarikan dirinya 

terhadap individu lainnya. Identitas diri atau personal akan 

membedakan individu dengan individu lainnya berdasarkan pada 

keunikan masing-masing bukan pada keunikan yang didapat dari 

keanggotaan mereka dalam kelompok mereka. Sedangkan identitas 

sosial lebih menekankan pada individu akan lebih mengutamakan 

kepentingan kelompoknya daripada kepentingan individu. Individu 

juga cenderung akan membanding-bandingkan kelompoknya dengan 

kelompok lain yang menganggap bahwa kelompoknya lebih baik 

daripada kelompok lain (Afif, 2014 : 15). 



40 
 

 Teori identitas sosial yakni suatu teori yang menganalisis 

tentang  proses pembentukan konsep diri dalam konteks keanggotaan 

yang sedang berlaku di dalam kelompok dan relasi-relasi atau 

interaksi-interaksi yang terjadi antar kelompok. Proses dalam 

pembentukan identitas sosial ditetapkan melalui seperangkat nilai, tata 

aturan, atau pola perilaku yang dilestarikan, serta tersalurkan secara 

bersama-sama di dalam sebuah kelompok. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa identitas sosial menjadi bagian dari konsep diri 

individu yang berasal melalui pengetahuan yang diperolehnya selama 

berada di dalam kelompok dengan cara internalisasi nilai-nilai, ikut 

terlibat, serta melestarikan rasa perhatian dan bangga atau loyalitas 

kepada kelompok sosialnya (Afif, 2014 : 2).  

Teori identitas sosial menjelaskan bahwa seorang individu 

menjadi bagian dari suatu kelompok disadari ataupun tidak disadari, 

sehingga individu tidak dapat dianggap sebagai individu secara absolut 

di dalam kehidupannya. Konsep dari identitas sosial yakni bagaimana 

seseorang individu tersebut dapat dijelaskan secara sosial (Verkuyten, 

2005 : 44).  

Identitas sosial berupaya untuk menjelaskan dan mengenalkan 

pemilihan dalam penentuan. Terdapat tiga unsur dasar pada manusia 

dalam pemilihan dan penentuan suatu identitas. Pertama, unsur struktur 

sosial. Di dalam kehidupan sosial, pasti terdapat pengelompokan sosial 

atas orang ke dalam suatu kategori atau kelompok. Kategori sosial 
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merupakan suatu dasar bagi seseorang dalam proses penentuan 

identitas dan relasi dengan antar kelompok. Seseorang dapat 

dikelompokkan  ke dalam kategori jenis kelamin, umur, etnis, ras dan 

budaya. 

Yang kedua adalah komponen budaya, atau tingkah laku dan 

konsekuensi normatif yang diperoleh. Komponen budaya merupakan 

penggolongan seseorang dalam pelaksanaannya yang telah dilakukan 

secara terus-menerus. Kategorisasi sosial belum mampu menjelaskan 

seseorang kepada identitas sosial. unsur kedua ini diperlukan sebagai 

cara untuk melihat bagaimana seseorang itu bertindak, apakah memang 

tindakan yang dilakukannya sesuai dengan norma yang ada pada 

kelompoknya. Selain itu, tingkah laku dari seseorang tersebut akan 

mencerminkan dari kelompok mana dia berasal. 

Lalu ketiga adalah definisi ontologis. Label dari kategori sosial itu 

kuat bukan hanya berasal dari tingkah lakunya, tetapi juga berasal dari 

cara anggota dari suatu kategori (bisa kelompok, etnik, dll) itu melihat. 

Komponen ketiga ini, definisi ontologi, menjelaskan seseorang melalui 

nilai natural seseorang tersebut digolongkan atau diklasifikasikan. 

Unsur ketiga ini berawal dari gagasan yang sangat mendasar bahwa 

memang itulah orang itu, orang tersebut tidak dapat mengelak karena 

identitas ini benar-benar mencerminkan dirinya, menjelaskan 

bagaimana seseorang tersebut (Verkuyten, 2005 : 45-47). 
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BAB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

3.1. Profil Desa Kalisongo Kecamatan Dau Kabupaten Malang 

3.1.1. Geografis Desa Kalisongo Kabupaten Malang 

Kabupaten Malang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa 

Timur, Indonesia. Ibu kotanya saat ini berada di kota Malang. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008, Kota 

Kepanjen ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Malang yang baru. 

Kota Kepanjen saat ini sedang berbenah diri agar nantinya layak 

sebagai ibu kota kabupaten. Kabupaten Malang adalah kabupaten 

terluas kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. 

Sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan. Bagian barat dan 

barat laut berupa pegunungan, dengan puncaknya Gunung Arjuno 

(3.339 m) dan Gunung Kawi (2.651 m). Di pegunungan ini terdapat 

mata air Sungai Brantas. http://www.malangkab.go.id/kecamatan 

Bagian timur merupakan kompleks Pegunungan Bromo-

Tengger-Semeru, dengan puncaknya Gunung Bromo (2.392 m) dan 

Gunung Semeru (3.676 m). Gunung Semeru adalah gunung tertinggi 

di Pulau Jawa. Kota Malang sendiri berada di cekungan antara kedua 

wilayah pegunungan tersebut. Bagian selatan berupa pegunungan dan 

dataran bergelombang. Dataran rendah di pesisir selatan cukup 

sempit dan sebagian besar pantainya berbukit. Kabupaten Malang 

berbatasan langsung dengan Kabupaten Jombang, Kabupaten 

http://www.malangkab.go.id/kecamatan
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Mojokerto, Kota Batu, dan Kabupaten Pasuruan di utara, Kabupaten 

Lumajang di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten 

Blitar dan Kabupaten Kediri di barat. Sebagian besar wilayahnya 

merupakan pegunungan yang berhawa sejuk, Malang dikenal sebagai 

salah satu daerah tujuan wisata utama di Jawa Timur.Sedangkan dari 

386 desa/kelurahan tersebut di wilayah Kabupaten Malang seluruhnya 

sudah berswasembada. Kabupaten Malang memiliki topografi yang 

dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

a. Daerah Lembah 

Merupakan daerah landai dari utara ke selatan dengan 

ketinggian antara 250-500 M di atas permukaan laut. 

Wilayahnya meliputi Kecamatan Singosari, Karangploso, Pakis, 

Tajinan, Kepanjen, Bululawang, Turen, Wajak, Jabung dan 

Sumberpucung. 

b. Daerah Pegunungan 

Daerah ini terbagi dalam tiga daerah : 

 Pegunungan Kawi-Arjuno 

Merupakan daerah vulkanis berbukit sampai bergunung 

dengan ketinggian antara 500-3600 M dari permukaan laut, 

meliputi kecamatan Dau, Karangploso, Wagir, Pujon, 

Ngantang dan Kasembon. 

 Pegunungan Tengger-Semeru 
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Daerah ini berbukit sampai bergunung dengan ketinggian 

antara 500-3600 M di atas permukaan laut, meliputi 

Kecamatan Poncokusumo, Tumpang, Jabung, Tirtoyudo, 

Wajak, Dampit, dan Ampel Gading. 

 Pegunungan Kapur Selatan 

Daerah ini merupakan daerah pergunungan berkapur dengan 

ketinggian antara 0-500 M di atas permukaan laut meliputi 

Kecamatan Ampelgading, Tirtoyudo, Sumbermanjing Wetan, 

Pagak, Gedangan, Bantur, Donomulyo, dan Kalipare. 

Kalisongo adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Dau, 

Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Posisinya berada di 

perbukitan sisi utara dari Kota Malang. Di dalam wilayahnya berdiri 

cukup banyak perumahan kelas menengah-atas, karena aksesnya 

yang mudah menuju pusat kota dan berbatasan langsung dengan 

wilayah Kecamatan Sukun. Desa Kalisongo sebelah timur berbatasan 

dengan Kelurahan Pisang Candi Kota Malang. Sebelah selatan 

berbatasan dengan Kelurahan Bandulan Kota Malang. Sebelah utara 

berbatasan dengan Kelurahan Karang Besuki Kota Malang 

sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Desa Karang Tengah/ 

Karang Widoro Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 

Didalam wilayah Desa Kalisongo berdiri cukup banyak 

perumahan kelas menengah-atas, karenanya akses yang mudah 
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menuju pusat kota dan berbatasan langsung dengan wilayah Sukun. 

Salah satu perumahan yang cukup dikenal adalah Villa Puncak Tidar. 

 Gambar 1. Gapura masuk Desa Kalisongo 

 

 

 

 

 

Sumber: Foto dokumentasi Pemerintah Desa Kalisongo 

Letak Desa Kalisongo merupakan desa yang sangat dekat ke 

Kota Malang sehingga tidak heran bahwa penduduknya hampir 80 % 

bekerja ke Kota Malang. Dusun Sumberjo daerah Kampung 

Cempluk jumlah Kepela Keluarga sebanyak 243 Kepala Keluarga ( 

KK ).yang terdiri dari 421 Laki laki 363 perempuan. Dusun Suberjo 

penduduknya sebagian besar adalah Pekerja Kasar (Buruh /Tukang 

Bangunan ). 

Luas wilayah untuk pemukiman kurang lebih 39,5 ha, sedangkan 

untuk area pertanian sebesar 410,47 6 ha yang terdiri dari jenis tanah 

pertanian, ladang, serta tanaman ternak. Sedangkan peternakan, sapi, 

kambing, lele dan anjing menjadi daya tarik tersendiri pada desa ini. 

Luas area hutan sendiri 2068,1 ha yang tersebar mengelilingi desa 

tersebut. Perkembangan selanjutnya yakni jumlah area luas dari 
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bangunan baik perkantoran maupun sarana rekreasi terdapat 

sejumlah 26, 6 ha. Topografi desa Kalisongo tergolong daerah 

dataran tinggi atau perbukitan dengan luas perbukitan mencapai 333, 

76 ha. Diperkirakan ketinggian desa ini ± 800 – 1200 dpl (dari 

permukaan laut) dikarenakan daerah ini merupakan pegunungan , 

sehingga daerah ini memiliki tingkat curah hujan yakni 100 

mm/tahun dan juga tingkat kesuburan tanah 100 %. Secara 

astronomis desa Kalisongo terletak pada 7 56’19.70” lintang selatan 

dan 112 32’46.65” bujur timur. Lokasinya lebih kurang 17 km dari 

ibukota kabupaten dan 7 km dengan kota kecamatan terdekat. Baru-

baru ini, Desa Kalisongo mewakili Kabupaten Malang dalam lomba 

kesenian tingkat Provinsi Jawa Timur. 

1.2.2. Demografi 

Desa Kalisongo merupakan desa yang letaknya tidak jauh dari 

Kota Malang, tidak terlalu pelosok seperti desa-desa kebanyakan. 

Letaknya yang dekat dengan pusat kota dan juga disekitar Desa 

Kalisongo juga terdapat beberapa perumahan menengah keatas 

menyebabkan Desa Ini tidak terlalu sepia tau bisa disebut desa ini 

ramai dan lumayan padat penduduk. Berikut adalah jumlah penduduk 

Desa Kalisongo : 
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Tabel 2 

Jumlah Penduduk Desa Kalisongo 

No. Jenis Kelamin Jumlah Prosentase 

1. Laki-laki 3.964 orang 51,39% 

2. Perempuan 3.749 orang 48,60% 

Jumlah Total   :  7.713 orang  

Sumber : Arsip Desa Kalisongo 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk laki-laki di Desa 

kalisongo lebih banyak yaitu sebesar 3.964 orang sedangkan penduduk 

perempuan lebih sedikit yaitu sebanyak 3.749 orang dan jumlah Kepala 

Keluarga (KK) adalah 2.133. Dengan lebih banyaknya jumlah 

penduduk laki-laki maka besar kemungkinan akan terjadi ketidakadilan 

dan diskriminasi gender. Salah satunya adalah terjadinya subordinasi 

sehingga menimbulkan ketidaksetaraan, merasa menjadi nomor dua dan 

tidak mendapat ruang berpendapat. Dengan didukungnya oleh budaya, 

adat istiadat, tafsir agama, peraturan birokrasi yang menjadikan 

perempuan sebagai subordinat, perempuan kurang memiliki peluang 

untuk mengambil keputusan. 

Penduduk Desa Kalisongo yang jumlahnya tidak sedikit karena di 

daerah Desa Kalisongo termasuk pemukiman yang padat penduduk, hal 

ini juga menyebabkan ada beberapa jenis mata pencaharian penduduk 

Desa Kalisongo yaitu sebagai berikut : 



48 
 

 

 

Tabel 3 

Mata Pencaharian Penduduk Desa Kalisongo 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang 

No. Mata Pencaharian          Jumlah       Prosentase 

1. Buruh Tani 1.122 orang 26,35% 

2. Petani 1.050 orang 24,66% 

3. Buruh/Swasta 1.300 orang 30,53% 

4. Pegawai Negeri 613 orang 14,39% 

5. Pengerajin 33 orang 0,77% 

6. Pedagang 109 orang 2,56% 

7. Nelayan - - 

8. Peternak 24 orang 0,56% 

9. Montir 6 orang 0,14% 

10. Dokter - - 

Jumlah : 4.257 orang 

Sumber :  Arsip Desa Kalisongo 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mata pencaharian 

penduduk Desa Kalisongo lebih banyak sebagai buruh swasta yaitu 

sebesar 1.300 orang diikuti oleh buruh tani sebanyak 1.122 orang. Dan 

paling sedikit adalah sebagai montir sebanyak 6 orang. Mata 

pencaharian sebagai petani masyarakat Desa Kalisongo sebanyak 1.050, 

dan masyarakat yang bekerja pegawai negeri sebanyak 613 orang 

diikuti pengrajin sebanyak 33 orang. Penduduk yang berdagang di Desa 

Kalisongo sebanyak 109 orang selain itu juga ada masyarakat yang 
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menjadi peternak sebanyak 24 orang, dan di Desa Kalisongo tidak ada 

yang bermata pencaharian sebagai nelayan dikarenakan daerah Desa 

Kalisongo adalah pegunungan bukan pesisir pantai.  

Dari mata pencaharian rata-rata penduduk Desa Kalisongo adalah 

sebagai buruh hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk 

Desa Kalisongo adalah rendah yang menyebabkan penduduk Desa 

Kalisongo hanya bisa bekerja seadanya dan terbatas karena factor 

pendidikan mereka yang rendah maka pendapatan yang didapatkan pun 

juga rendah.Selain itu di Desa Kalisongo juga terdapat 3 jenis agama 

yaitu sebagai berikut : 

Tabel 4. 

Pemeluk Agama di Desa Kalisongo 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang 

No. Pemeluk Agama        Jumlah     Prosentase 

1. Islam     6.713 orang          87% 

2. Kristen     520 orang         6,74% 

3. Katholik     480 orang         6,22% 

Jumlah : 7.713 orang 

Sumber : Arsip Desa Kalisongo 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk 

Desa Kalisongo beragama Islam yaitu sebesar 6.713 orang diikuti 

oleh beragama Kristen sebanyak 520 orang. Dan paling sedikit 

adalah beragama katolik sebanyak 480 orang. Namun meski 

demikian lebih banyak penduduk yang menganut agama islam 
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namun toleransi antar agama tetap ada disana, saling menghargai 

satu sama lain. 

Di Desa Kalisongo juga terdapat beberapa macam jenis etnis, 

tidak hanya ada etnis jawa saja namun juga terdapat etnis cina 

meskipun tidak banyak. Tetapi hal ini tidak membuat adanya skat 

atau pembatas antara etnis jawa atau etnis cina, semua masyarakat 

Desa Kalisongo saling menghargai satu sama lain. Berikut adalah 

data jumlah etnis Jawa dan juga etnis Cina : 

Tabel 5 

Jenis Etnis Penduduk di Desa Kalisongo 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang 

No. Jenis Etnis Penduduk            Jumlah      Prosentase 

1. Jawa 7.698 orang 9,98% 

2. Cina 15 orang 0,19% 

Jumlah : 7.713 orang 

sumber : Arsip Desa Kalisongo 

Dari tabel diatas diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa 

Kalisongo adalah orang Jawa yaitu sebanyak 7.698 orang sedangkan 

etnis cina hanya ada 15 orang. Dari jenis etnis penduduk yang 

menunjukan lebih banyak adalah etnis jawa disini bisa dilihat 

mengapa masyarakatya sangat kental dan tidak terlepas dari kesenian 

dan kebudayaan karena mayoritas masyarakat Desa Kalisongo 

adalah orang jawa yang tidak terlepas dari budaya dan seni. 
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Masyarakat atau penduduk Desa Kalisongo juga memiliki 

beberapa kelompok organisasi, hal ini dilakukan adanya 

pembentukan suatu kelompok organisasi agar masyarakat saling 

berbaur satu sama lain dan terjadi kerukunan antar tetangga. Berikut 

beberapa lembaga yang ada di Desa Kalisongo : 

Tabel 6. 

Lembaga Kemasyarakatan di Desa Kalisongo 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang 

No. Nama Organisasi Jumlah Anggota     Prosentase 

1. Organisasi PKK 178 Orang 48,23% 

2. Organisasi Pemuda Ishari 40 Orang 10,84% 

3. Organisasi Perempuan Muslimat 20 Orang 5,42% 

4. Organisasi Karang Taruna Eka Atmaja 115 Orang 31,16% 

5. Organisasi Profesi Kelompok Tani  10 Orang 2,71% 

6. LKMD/LPMD 6 Orang 1,62% 

                                                  Jumlah : 369 orang 

Sumber : Arsip Desa Kalisongo 

 

Dari table di atas dapat diketahui bahwa lembaga 

kemasyarakatan di Desa Kalisongo cukup banyak ada organisasi 

Muslimat, PKK, Eka Atmajaya, Kelompok Tani dan LPMD. Pada 

organisasi muslimat terdapat 20 anggota, PKK ada 178 anggota, Eka 

atmajaya sebagai anggota karang taruna ada 115 anggota, kelompok 

tani ada 10 anggota dan LPMD ada 6 anggota. Dari table 

kelembagaan masyarakattersebut menunjukkan bahwa masyarakat 
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Desa Kalisongo banyak yang ikut serta pada kegiatan kelembagaan 

ini membuktikan bahwa rasa sosialiasi mereka cukup tinggi dan 

menunjukkan bahwa masyarakatnya rukun satu sama lain. 

1.2.3. Sosial Dan Budaya 

Pendidikan merupakan kunci penting dalam mempersiapkan dan 

membangun generasi bangsa yang cerdas, berkualitas, terampil, 

kreatif, memiliki akhlak yang baik serta menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam menghadapi persaingan global. 

Desa Kalisongo memiliki fasilitas pendidikan mulai dari play group 

hingga perguruan tinggi. Berikut daftar fasilitas pendidikan di Desa 

Kalisongo : 

Tabel 7. 

Daftar Fasilitas Pendidikan Di Desa Kalisongo 

No. Nama Sarana Pendidikan Jumlah 

1. Play Group 4 

2. TK (Taman Kanak-kanak) 4 

3. SD (Sekolah Dasar) 3 

4. Perguruan Tinggi 1 

Sumber : Arsip Desa Kalisongo 

 Dari data diatas menunjukkan bahwa Play Group sebanyak 4 

sekolahan, Tk sebanyak 4 sekolahan, SD sebanyak 3 sekolahan dan 

yang terakhir perguruan tinggi sebanyak 1 universitas. Menurut data 

diatas di Desa Kalisongo tidak terdapat Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) dan juga Sekolah Menengah Atas.  
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Selain fasilitas pendidikan di Desa Kalisongo juga terdapat jejak 

arkeologi, hal tersebut menyatakan bahwa Desa Kalisongo adalah 

desa bersejarah. Salah satu tinggalan purbakala itu adalah reruntuhan 

candi yang berada di Punden Kalisongo Dusun Sumberrejo Rt.1 

Rw.1, tepat ditepi pertigaan Jl.Dieng atas. Keberadaannya ditepi 

jalan dan berhimpitan dengan areal rumah tinggal warga. Dilihat dari 

arah timur posisinya pada lereng atas dari permukaan tanah yang 

melereng ke arah Kali Metro/Kalisongo, yang letaknya sekitar 300m 

darinya. Paparan dari masing-masing artefak itu adalah sebagai 

berikut : 

a. Sebuah arca Nandi dari batu andesit dengan bagian kepala 

rompal. Nandi adalah kendaraan (wahana) Dewa Siwa yang 

berwujud seekor lembu jantan. 

b. Posisinya bersimpuh di atas pedestal (P = 50 cm, L = 25 cm, 

Tebal = 10 cm). Kedati telah tidak utuh, namun dapat dipastikan 

merupakan lembu jantan (Nandi), sebagai-mana diindikatori oleh 

punuk – bagian atas rompal, ekor dan kaki sapi. Ukuran arca 

adalah sbb.: P. Tubuh = 36 cm, T badan dari pedestal = 28 cm dan 

L badan = 22 cm. 

c. Sebuah Yoni dari batu andesit, yang bagian ceratnya telah rompal. 

Jika lengkap, Yoni berpasangan dengan Lingga, yang ditancapkan 

ke dalam lobang persegi di permukaan atas Yoni. Namun, dalam 

keberadaan sekarang, Yoni ini telah tidak dilengkapi dengan 
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Lingga. Yoni adalah simbol dari Dewi Uma/Parwati, yakni istri 

(sakti) dari Dewa Siwa, yang disimbolkan sebagai Lingga. 

Ukuran Yoni itu adalah sbb. P X L X T = 40 X 40 X 58 cm, sisi 

lobang tancap lingga 17 X 17 cm dengan kedalam lobang 18cm. 

Kendati ceratnya sudah rompal, namun celah pada pelipit di 

permukaan atas Yoni untuk mengalirkan air suci (tirtha) menuju 

ke cerat Yoni masih tampak. 

Selain sumber data artefaktual terdapat sumber data tekstual 

berbentuk prasasti (epigrafi) yang ada kemungkinan memiliki 

kontribusi informasi bagi sejarah Desa Kalisongo, yaitu prasasti 

tembaga (tamtra-prasasti) Ukir Negara atau prasasti Pamotoh, yang 

bertarikh Saka 1120 (1198 M). Prasasti ini menginformasikan 

tentang pemberian anugerah tanah perdikan di suatu lembah oleh 

Raja Rsi Jigjaya kepada warga Pamotoh, dengan perantaraan Dyah 

Limpa, Dyah Mget, Dyah Duhet danDyah Tamani karena jasanya 

menjadi penjaga (tanggul) bagi bumi Panjalu. 

Desa Kalisongo, termasuk di dalamnya Dusun Sumberrejo, 

adalah daerah yang bersejarah. Kesejarahan desa/dusun ini telah 

sangat panjang, melebihi yang dambarkan dalam tradisi lisan (oral 

story). Dalan tradisi lisan, Dusun Sumberrejo dikisahkan sebagai 

dibuka (di-babad) oleh buyut Kiyo, seorang tokoh yang menjalankan 

laku dari daerah Blitar, akhirnya menetap di Kalisongo serta menikah 

dengan perempuan asli Malang. Tokoh inilah yang dipercai sebagai 
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“sing mbabat atau sing mbedah krawang” Dusun Sumberrejo. Tidak 

ada informasi pasti tentang bilamana eyang Kiyo tiba dan mulai 

menetap di Sumberrejo. 

Namun, jika menilik makamnya bergaya makam muslim, 

tentulah beristiwa itu terjadi pasca Masa Hindu-Buddha, yakni 

setelah abad XVI M. Padahal, jika menilik temuan arkeologis yang 

ada, yang bisa diindikasikan sebagai peninggalan dari Masa Hindu-

Buddha (antara abad XI-XV M), yang terang Sumberejo dan 

sekitarnya telah merupakan permukiman atau ajang bagi kegi-atan 

sosial-budaya pada paro kedua milineum ke-2 Masehi. Dengan 

perkataan lain, sebelum kedatangan buyut Kiyo di Kalisongo telah 

terdapat kehidupan sosial-budaya daerah ini. Oleh kerena itu, 

penyebutan “sing mbabad” baginya mesti didudukkan secara 

proporsional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


