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BAB 1                                                                                                           

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Kebudayaan lokal di negara Indonesia, kelokalan seakan-akan suatu hal 

yang ketinggalan zaman, tidak ada tantangannya untuk di ikuti maupun 

dikembangkan. Masyarakat yang beranggapan bahwa seni yang datang dari 

negara luar dianggap lebih bagus mampu menjadi lebih modern dalam 

kehidupan berbudaya. 

Kita sering kali menemukan sikap masyarakat yang kurang yakin akan 

potensi yang ada dalam negeri maupun dirinya. Keunggulan suatu bangsa 

tercemin dari kebudayaannya, karena budaya sebuah bangsa bukan hanya 

menyangkut pikiran atau akal budi tetapi melibatkan nilai-nilai moral yang 

hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Jika diasah 

lebih lama dan dikembangkan lebih profesional sekiranya akan memiliki nilai 

jual yang lebih atau kedudukannya mampu menyamai sesuatu yang dianggap 

bagus dari luar, dan pada akhirnya dari sikap seperti itu banyak sekali nilai-

nilai budaya dan produk lokal kita berdaya saing tinggi dan tidak ditinggalkan 

masyarakat . 

Potensi budaya setempat yang dikembangkan terbukti dengan adanya 

bentuk seni pertunjukan dalam sebuah masyarakat yaitu adanya kebutuhan 

masyarakat tersebut yang menyebabkan bentuk seni pertunjukan di berbagai 

daerah di Indonesia berbeda-beda. Berbagai daerah pun mencoba 
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memperkenalkan budayanya lewat ajang karnaval ataupun festival. Karnaval 

bukan hanya menunjukkan tradisi, tetapi juga menampilkan berbagai 

kreativitas, Kekayaan budaya Indonesia yang sangat beragam membuat banyak 

sekali pertunjukan karnaval atau festival di Tanah Air. 

Salah satu pertunjukkan karnaval yang ada hingga saat ini di tanah air 

adalah Jember Fashion Carnaval, Jember Fashion Carnaval (JFC) merupakan 

karnaval terbesar ke tiga didunia sebuah karnaval yang menghadirkan catwalk 

terpanjang didunia yakni 3,6 km di Jember. Para peserta memeragakan kostum 

rancangannya sendiri dengan menari diiringi alunan musik di sepanjang jalan 

di mulai dari alun-alun Kabupaten jember  hingga berakhir di Stadion Utama 

Kabupaten Jember. Karnaval ini mengambil tema-tema yang berbeda setiap 

tahunnya. Keberadaan JFC di Kabupaten Jember selain berpengaruh pada 

sektor ekonomi juga berpengaruh pada sektor sosial budaya masyarakatnya 

juga. Dalam sektor sosial budaya masyarakat Jember, JFC mampu mengubah 

paradigma orang tentang Identitas Jember yang semula Jember sebagai kota 

religius beralih menjadi Jember kota fashion atau setidaknya Jember 

mengalami tiga kali perubahan identitas budaya yaitu Jember Kota tembakau, 

Jember Kota santri dan terakhir Jember Kota fashion.  

Mempelajari sejarah pada hakekatnya berarti mempelajari realita dan 

fakta masa lalu. Perjuangan setiap bangsa untuk mewujutkan cita-citanya 

berlangsung dalam tiga kurun waktu yakni: masa lalu, masa kini, dan masa 

yang akan datang. Realitas dan fakta masa lalu yang beraneka ragam dapat 

terlihat dalam latar belakang kehidupan sosial budaya masyarakat antara lain, 
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adat istiadat maupun bahasa daerah dan festival budaya yang telah menjiwai 

masyarakat bangsa dan bahkan menjadi karakteristik atau kepedulian bangsa. 

E.B. Taylor mengatakan bahwa kebudayaan adalah kompleks yang 

mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, 

dan lain kemampuan-kemanpuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan 

oleh manusia sebagai anggota masyarakat.
1
 

JFC mengalami kemajuan pesat dan kesuksesan, pemberitaan akan 

JFC  menjadikan kota-kota lain ingin meniru keberhasilan Kabuaten Jember. 

Prestasi, JFC yang mampu menjaring perhatian publik untuk datang melihat 

event ini. Dari sinilah akan muncul pengalaman dan persepsi tentang JFC dan 

Kabupaten Jember secara keseluruhan. JFC akan diasosiasikan dengan 

Kabupaten Jember, sehingga dengan orang mengingat JFC maka akan 

mengingat Kabupaten Jember, begitupun sebaliknya. 

JFC ini dicetuskan oleh salah seorang masyarakat Kabupaten Jember 

yaitu Dynand Fariz. „Ide Jember Fashion Carnaval muncul dari seorang 

Dynand Fariz, seorang yang kesehariannya berkecimpung dengan fashion‟. 

Namun, sejalan dengan progress positif yang diberikan oleh JFC, maka 

Pemerintah Kabupaten Jember merespon dengan menjadikan JFC sebagai 

bagian dari agenda pemerintah Kabupaten Jember. Bahwa pemerintah 

Kabupaten Jember menjadikan JFC sebagai bagian dari Agenda Wisata dan 

Promosi Kabupaten Jember yaitu BBJ (Bulan Berkunjung Jember). 

JFC juga dapat menjadi slogan bagi Kabupaten Jember karena 

memberikan nilai, sehingga tidak hanya menjadikan Jember sebagai 

                                                           
1
   Wiyarti. 2008. Sosiologi. Surakarta: LPP UNS dan UNS Press Hal.130. 
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“Kabupaten Jember”, melainkan ada nilai, berupa Kota Fashion Carnaval. 

Namun, identitas dan value dengan konsep modern, dan internasional yang 

diciptakan oleh JFC tersebut, kurang sesuai dengan nilai-nilai lokal Kabupaten 

Jember. Dengan kata lain kurang merepresentasikan lokalitas Kabupaten 

Jember sebelumnya.  

Dalam proses JFC tersebut, tidak terlepas dari kepentingan politik 

Pemerintah Kabupaten Jember. Penciptaan agenda Bulan berkunjung jember, 

dimana JFC menjadi produk utama adalah untuk menunjukkan aktivitas 

pemerintah setempat dalam menjaga nama baik serta mampu menggali potensi 

daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Jember. Sangat berbeda dengan sikap 

pemerintah sebelumnya yang tidak mendukung JFC karena ketidaksesuaian 

dengan nilai-nilai Kabupaten Jember.
2
 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana Makna Jember Fashion Carnaval (JFC) bagi masyarakat 

Jember? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah 

“Untuk Mengetahui Makna Jember Fashion Carnaval (JFC) bagi masyarakat 

Jember”. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1.  Manfaat Teoritis 

                                                           
2
 JFC Pernah dinobatkan oleh MURI sebagai catwalk terpanjang di dunia yakni sepanjang 3,6 km 

 ( www. Jemberfashioncarnival.com) 
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a. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan atau 

sebagai kajian ilmiah untuk dijadikan referensi bagi mahasiswa UMM 

terutama jurusan Sosiologi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya. 

b. Bermanfaat untuk menerapkan konsep sosiologi tentang teori Interaksi         

simbolik  dalam mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan 

makna Jember Fashion Carnaval bagi masyarakat Jember. 

1.4.2. Praktis 

Untuk mengetahui Makna Jember Fashion Carnaval bagi mayarakat 

jember. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan 

referensi terhadap pemerintah dan masyarakat sebagai komponen 

perumusan kebijakan. Oleh karena itu, hasil penelitian diharapkan menjadi 

bahan rujukan pengembangan kreasi dari jfc yang tidak melenceng dari 

norma. Jadi, individu tetap berkarya namun sesuai karakter budaya yang 

telah dimiliki masyarakat. 

1.5  Definisi Konsep 

1.5.1 Makna Budaya  

Makna merupakan suatu simbol dari kehidupan masyarakat yang 

dimana masyarakat memandang bahwa benda atau simbol itu memiliki 

makna tersendiri sehingga benda tersebut menjadi makna yang sangat 

berarti didalam kehidupan masyarakat.  

Budaya merupakan suatu tatanan pengetahuan, pengalaman, 

kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, peranan, 

hubungan ruang, konsep alam semesta, objek-objek materi dan milik yang 
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diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha 

individu dan kelompok . 

Kebudayaan terdiri dari pola-pola, baik yang eksplisit maupun 

yang implisit, tentang dan untuk perilaku, yang diperoleh dan 

disebarluaskan melalui simbol-simbol, membentuk prestasi khas 

kelompok-kelompok manusia, inti kebudayaan yang paling esensial terdiri 

dari ide-ide tradisional (yaitu ide-ide yang diderivasi dan diseleksi secara 

historis) dan terutama nilai-nilai, serta sistem-sistem budaya, di satu sisi 

dapat dianggap sebagai produk tindakan, dan disisi lain, sebagai elemen-

elemen yang mengondisikan tindakan lebih lanjut.
3
 

Masyarakat dan budaya merupakan fenomena yang tidak 

terpisahkan. Unsur-unsur budaya adalah agama, teknologi, ekonomi, 

bahasa, organisasi sosial, kesenian dan ilmu pengetahuan. Antara unsur-

unsur tersebut saling mempengaruhi antara satu dan lainnya. 

Makna budaya merupakan sesuatu yang dianggap memiliki makna 

dalam kehidupan masyarakat sehingga sesuatu yang dianggap memiliki 

makna tersebut akan terus diinfentariskan sehingga menjadi suatu makna 

budaya yang ada didalam masyarakat dan akan dilestarikan dari generasi 

terdahulu ke generasi seterusnya sehingga bisa dijadikan suatu budaya 

dalam kehidupan masyarakat sekitar. 
4
 

1.5.2 Jember Fashion Carnaval (JFC) 

Jember Fashion Carnaval (JFC) merupakan sebuah karnaval yang 

diilhami oleh peragaan busana setiap minggu (fashion week) di rumah-

                                                           
3
 A. L. Kroeber dan C. Kluckholn, op. Cit., hlm. 181. 

4
 Mulyana. 2010. Komunikasi Antar Budaya Panduan Berkomunikasi Dengan Orang-Orang      

Berbeda Budaya. Bandung:PT Remaja Rosdakarya. Hal 18. 
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rumah mode Eropa. Keahlian dari Dynand Fariz, dibukalah sebuah rumah 

mode yang diberi nama Dynand Fariz International High Fashion Center. 

Dalam perjalanannya, Dynand Fariz international High Fashion Center 

berusaha memakai tradisi rumah mode di Eropa yang salah satunya 

mengadakan peragaan busana tiap minggunya dengan mewajibkan semua 

karyawan untuk memakai busana yang sedang trend di dunia saat itu. 

Setelah beberapa kali mengadakan peragaan busana, akhirnya para 

karyawan mengusulkan untuk tampil di alun-alun. Hal ini didasarkan pada 

pertimbangan busana yang telah mereka rancang hanya dipakai di rumah 

mode Dynand Fariz atau hanya dipakai selama perjalanan dari rumah ke 

kantor. akhirnya karyawan mengusulkan untuk tampil di alun-alun kota 

Jember dan diputuskan tampil berparade di alun-alun kota Jember (Jannah, 

2010; 84). 

Melihat perubahan-perubahan positif yang diterima oleh JFC 

hingga saat ini, akhirnya JFC melihat perlu melakukan berbagai cara agar 

konsepsi Jember kota karnaval ini dapat diterima oleh masyarakat sebagai 

pendukung kebudayaan. Jika dikatakan JFC memberi dampak ekonomi, 

mungkin belum sepenuhnya mengingat JFC hanya terjadi 1 hari dalam 

sebulan dan selanjutnya Kota Jember seperti hari-hari biasa, sepi dan jauh 

dari gambaran kota karnaval. Hal inilah yang akhirnya membuat 

manajemen JFC perlu membuat semacam event-event kecil yang dapat 

memberi semangat dan sentuhan agar masyarakat nantinya terbiasa dengan 

seni dan pertunjukan. Event-event kecil yang terbaru dilakukan oleh JFC, 

masyarakat mulai tahu apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh JFC. Dari 
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event ini juga disosialisasikan apa-apa saja yang telah JFC lakukan, 

tampilan JFC roadshow kemana aja, kemudian prestasi apa saja yang telah 

diraih oleh JFC, dan lain sebagainya. JFC menginformasikan kepada 

warga Jember segala hal termasuk rekruitmen kepada warga Jember untuk 

masuk menjadi peserta JFC (Jannah, 2010; 45) 

1.5.3 Masyarakat 

Masyarakat merupakan suatu golongan besar atau kecil yang terdiri 

dari beberapa manusia atau sekelompok orang yang dimana manusia itu 

dengan sendirinya bertalian secara golongan dan saling mempengaruhi 

antara masyarakat satu dan masyarakat lainnya . 

Kehidupan masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari 

kelompok-kelompok yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi, 

yang didalamnya terdapat tindakan-tindakan dan tingkah laku sosial 

manusia. Di dalam kehidupan masyarakat, manusia menciptakan 

kebudayaan. Dalam kebudayaan tersebut ada yang diterima dan ada juga 

yang tidak diterima oleh masyarakat karena berkenaan dengan nilai-nilai 

moral dan estetika.
5
 

1.6 Metode penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan 

secara  sistematis, mempunyai tujuan dengan menggunakan metode yang 

tepat, dimana data yang dikumpulkan harus ada relavansinya dengan 

masalah yang dihadapi. Metode adalah suatu cara yang digunakan 

sebagai pedoman dalam melakukan suatu pekerjaan. Metode penelitian 

                                                           
5
 Shadily, Hasan. 1993. Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hal. 47. 
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mempunyai peran yang penting dalam pengumpulan data, merumuskan 

masalah, analisis dan interpretasi data. Sedangkan metode penelitian 

dalam penulisan ini adalah meliputi: 

1.6.1 Pendekatan penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif, dimana pendekatan jenis ini, menurut prespektif peneliti, lebih 

tepat digunakan untuk penelitian lebih mendalam untuk mengkaji tentang 

suatu permasalahan. Ada beberapa alasan kuat yang membuat peneliti 

lebih memilih penelitian jenis kualitatif dalam penelitian ini. Pertama, 

pengkajian makna terhadap setiap pendapat dan pandangan seseorang 

(masyarakat). Kedua, pengkajian terhadap lingkungan atau lokasi 

penelitian, yang mengharuskan peneliti terjun langsung pada lokasi 

penelitian untuk penggalian lebih mendalam tentang masalah yang 

diangkat. Ketiga, peneliti akan bertindak sebagai instrumen kunci yang 

akan mengumpulkan sendiri data yang diperoleh dari beberapa sumber. 

Keempat, peneliti tidak hanya mengumpulkan data yang bertumpu pada 

satu sumber, melainkan dari beragam sumber. Kelima, melakukan analisis 

secara induktif (dari bawah ke atas) untuk membangun pola-pola, kategori-

kategori dan tema-tema penelitian. Keenam, menerapkan rancangan yang 

selalu berkembang, bukan selalu bertumpu pada rencana awal. Ketujuh, 

melakukan interpretasi (penafsiran) pada kejadian-kejadian yang ditemui 

di lapangan.
6
 

 

                                                           
6
 Jhon W. Creswell, 2010. “Research Design; Pedekatan kualitatif, kuantitatif, dan Mixed”.  

  Edisi.  Yogyakarta: Pustaka pelajar, hal: 261-263 
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1.6.2 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu 

metode untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena, 

dimana metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data 

dan menginterpretasikannya. Dalam pelaksanaannya dilakukan melalui 

teknik survei, study kasus (bedakan dengan suatu kasus), study 

komparatif, analisis tingkah laku, analisis dokumenter. Sehingga peneliti 

kemudian memahami data yang dinyatakan oleh terwawancara secara 

tertulis atau lisan.
7
 

1.6.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian bertempat alun-alun di Kabupaten Jember Jawa 

Timur, tentang memaknai JFC bagi masyarakat ( studi pada pagelaran 

jember fashion carnaval 2016 di Kabupaten Jember). Alasan dilakukannya 

penelitian di lokasi tersebut karena di lokasi tersebut event Jember Fashion 

Carnaval dilaksanakan, dan peneliti melihat bahwa mayoritas masyarakat 

berpartisipasi dalam mengikuti karnaval dan juga antusias dalam 

menontonnya.  

1.6.4 Subyek Penelitian  

Penelitian ini menggunakan teknik penentuan subjek dengan 

purposive sampling dan Accidental sampling, Purposive sampling 

merupakan pemilihan siapa subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk 

                                                           
7
 Suryana, 2010,”metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif” model praktis,                  

bahanajarperkuliahan. Universitas Pendidikan  

Indonesia. (File. Upi. Edu/ Direktori/Fpeb/prodi._Manajemen.../File_7.pdf (di akses tanggal 6     

april 2016, pukul 21.30 wib). 
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memberikan informasi yang dibutuhkan.
8
 Menurut sugiyono purposive 

sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu 

tentang apa pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap 

paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin sebagai penguasa 

sehingga memudahkan untuk menjelajahi obyek/ situasi sosial yang ingin 

diteliti
9
. Berbeda dengan teknik purposive sampling, teknik accidental 

sampling adalah metode penentuan sampel berdasarkan kebetulan, dalam 

hal ini subyek adalah wisatawan yang secara kebetulan bertemu dengan 

peneliti sedang berwisata untuk menonton karnaval. Subyek penelitian 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Masyarakat secara umum yang mengikuti event Jember Fashion 

Carnaval, sepuluh (10) informan 

b. Penonton yang antusias untuk melihat Jember Fashion Carnaval, 

dua (2) informan 

1.6.5 Sumber Data 

Data merupakan hal yang esensi untuk menguatkan suatu 

permasalahan dan juga diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. 

Peneliti memperoleh data yang ada kaitannya dengan kurikulum Total 

Quality Management (TQM) dengan cara memperoleh data yang 

obyektif sesuai dengan sasaran yang menjadi obyek penelitian, dan 

sumber data tersebut diperoleh dari: 

                                                           
8
 Ibid. Hal 272 

9
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung Alfabeta, 2010), hal 219 
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1. Data primer, yaitu data yang bersumber dari informan yang 

mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang sedang 

diteliti. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi dalam penelitian. 

2. Data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh selama melaksanakan 

studi kepustakaan, berupa literatur maupun data tertulis.
10

  

Data primer dalam penelitian ini akan diperoleh dari hasil wawancara, 

observasi. 

 Pada data sekunder akan didapatkan dari kegiatan dokumentasi. 

 1.7 Teknik Pengumpulan Data 

1.7.1 Observasi 

Kartono
11

 mengemukakan bahwa observasi ialah studi yang 

disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis 

dengan jalan pengamatan dan pencatatan lebih lanjut Sanafiah Faisal 

dalam sugiyono (2010:226)
12

 membagi observasi menjadi tiga, salah 

satunya observasi non partisipan  

Penilitian ini menggunakan observasi partisipan, dimana peneliti 

akan berpatisipasi dalam beberapa kegitan karnaval, kegiatan yang 

dimaksud ialah dimana peneliti akan mengikuti acara karnaval tersebut 

agar mengetahui bagaimana proses karnaval jfc tersebut terjadi di 

masyarakat jember.   

Peneliti melakukan observasi kembali untuk melihat validitas dari 

hasil wawancara yang telah di lakukan untuk mendapatkan data yang 

                                                           
10

 Lexy J. Moleong,2005.” Metode penelitian kualitatif ”. Bandung: Remaja Rosdakarya. hal:216) 
11

 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial (Bandung: Alumni, 1986), hal 142) 
12

 Sugiyono, Opcit, hal 226  
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lengkap dan valid peneliti mengecek kebenarannya, tidak menutup 

kemungkinan peneliti akan mendapat data yang baru untuk didalami 

kembali terkait JFC hingga harus melakukan observasi kembali. 

1.7.2 Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(Interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu
13

 .Wawancara 

adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang lainnya 

yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu
14

 .   

Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mewawancarai 

subyek dan informan yang terkait dengan makna JFC bagi masyarakat 

Jember sehingga peneliti bisa mendapatkan informasi sesuai dengan data 

yang peneliti butuhkan. 

1.7.3 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya, catatan harian, 

sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang 

berbentuk gambar misalnya, foto, gambar hidup maupun sketsa. Dokumen 

                                                           
13

 Meleong. 2012. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.  

     Hal 186. 
14

 Mulyana. 2013. Metode penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal. 180. 
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yang berbetuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, 

patung, film dan lain-lain
15

 . 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data 

yang berupa foto-foto maupun arsip-arsip data dari hasil wawancara 

maupun data dari pemerintahan terkait dengan data yang dibutuhkan. 

1.8 Teknik Analisa Data 

Analisa data merupakan langkah terakhir sebelum menarik 

kesimpulan, untuk itu teknik analisis sangat diperlukan dalam penelitian 

untuk memperoleh gambaran yang jelas dari data yang diperoleh. Dalam 

penelitian ini yang digunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis 

deskriptif. Setelah dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif 

selanjutnya di bahas permasalahan tersebut hingga ada pada suatu 

kesimpulan. Dalam penelitian dilakukan dengan model interaktif, yaitu 

dimulai dari lapangan atau fakta empiris yang diperoleh dengan cara terjun 

ke lapangan. 

a. Pengumpulan Data 

Kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data objek 

penelitian yang ada relevansinya dengan rumusan masalah dan 

tujuan penelitian. Untuk pengumpulan data peneliti melakukan 

observasi secara terbuka, wawancara dengan subyek penelitian, 

serta melakukan dokumentasi, yang terkait dengan makna Jember 

Fashion Carnaval bagi masyarakat jember. 
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 Sugiyono, 2009. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Alfabeta. Hal 82. 
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b. Reduksi data  

Pada tahap ini dilakukan pemilihan tentang relevansi atau 

tidaknya data dengan tujuan penelitian. Reduksi data dilakukan 

secara terus menerus selama penelitian dilakukan. Data masih 

berupa bahan mentah yang harus diringkas, disusun lebih 

sistematis serta ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga 

lebih muda dikendalikan. 

c. Penyajian Data 

Sekumpulan data yang diorganisasikan sehingga dapat 

memberi deskripsi menuju proses penarikan kesimpulan. Penyajian 

data harus mempunyai relavansi yang kuat dengan rumusan 

masalah secara keseluruhan dan disajikan secara sistematis. 

Dalam penyajian data peneliti akan menyajikan semua 

data-data yang diperoleh untuk menjawab dalam rumusan masalah 

dan tentunya ada kesesuaian rumusan masalah dan penyajian data 

yang diperoleh peneliti. Penyajian data yang digunakan berupa 

cerita rinci dari para subyek dan informan dengan ungkapan atau 

pandangan mereka apa adanya sehingga mempermudah peneliti 

dalam proses penyajian data. 

d. Penarikan Kesimpulan 

Proses penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penting 

dari kegiatan penelitian dan merupakan kesimpulan dari penelitian. 

Proses penarikan kesimpulan ini dimaksud untuk menganalisis, 

mencari makna dari data-data yang tersedia, sehingga ditemukan 
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pola hubungan, yang berkaitan dengan rumusan masalah dari 

penelitian ini.  

1.9 Uji Keabsahan data 

Peneliti menggunakan trianggulasi dengan sumber sebagai 

teknik untuk mengecek keabsahan data. Trianggulasi dengan 

sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai 

dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara 
16

. 

Uji keabsahan data yang peneliti gunakan adalah 

trianggulasi dengan sumber. Dalam uji keabsahan data 

menggunakan trianggulasi dengan sumber sehingga bisa 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. 
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