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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa 

Timur sekaligus menjadi yang terluas di Pulau Jawa, dengan luas 

wilayahnya yang mencapai 5.782,50 km
2
. Kabupaten Banyuwangi juga 

dikenal dengan sebutan “The Sunrise Of Java” dan memiliki beberapa 

suku yang tinggal di Kabupaten Banyuwangi yaitu suku Osing, Jawa, 

Melayu, Madura, Tionghoa, Bali dan Bugis. Perbedaan suku inilah yang 

melahirkan tiga macam Bahasa yaitu Bahasa Indonesia, Osing dan Jawa.
1
  

Penduduk asli Kabupaten Banyuwangi bersuku Osing yang biasa 

disebut “Lare Osing”. Karena memiliki cukup banyak perbedaan inilah 

yang menjadikan Kabupaten Banyuwangi memiliki banyak kebudayaan 

yang ada di setiap sudut Kabupaten Banyuwangi. Suku Osing adalah suku 

asli Banyuwangi, dimana suku Osing menjadi mayoritas tinggal di Desa 

Kemiren. Berbagai macam kesenian masih bisa dijumpai di desa ini seperti 

seni Barong, Kuntulan, jaran Kincak (kuda menari), Mocopatan (membaca 

lontar kuno) serta Tari Gandrung yang mayoritas penari gandrung terkenal 

berasal dari desa Kemiren. 

Kemiren adalah nama sebuah desa di Banyuwangi, dimana desa ini 

dijadikan Desa Adat Wisata oleh pemerintah Banyuwangi. Memiliki luas 

117.052 Ha dengan penduduk ± 3000. Kemiren merupakan kepanjangan 
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dari Kemronyok Mikul Rencana Nyata prinsipnya yaitu bersama–sama dan 

gotong royong, hal ini dicetuskan oleh Kelompok Sadar Wisata Desa Kemiren 

atau POKDARWIS. Sedangakan Kemiren sendiri berasal dari nama 

“Kemirian” karena banyak pohon kemiri, duren dan aren, masyarakat setempat 

menyebutnya daerah tersebut Kemiren, maka nama daerah tersebut disebut 

Kemiren hingga saat ini. Dijadikannya desa adat wisata karena Kemiren 

memiliki berbagai keunikan mulai dari adat, tradisi, kesenian, kuliner serta pola 

hidup masyarakatnya masih menjaga tradisi yang ada sejak dulu.
2
  

Salah satu kesenian yang masih dilestarikan sampai saat ini adalah 

kesenian Tari Gandrung. Tari Gandrung merupakan seni pertunjukan yang 

disajikan dengan iringan musik yang khas yaitu dengan gamelan osing. 

Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan (penari 

gandrung) dan laki-laki (pemaju) yang dikenal dengan "paju". Tari 

Gandrung sering dipentaskan pada berbagai acara, seperti perkawinan, 

pethik laut, khitanan dan acara-acara resmi maupun tak resmi lainnya di 

Kabupaten Banyuwangi.  

Berdasarkan Permendagri Nomor 52 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai 

Sosial Budaya Masyarakat, Menteri dalam negeri menimbang bahwa 

“Adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan salah 

satu modal sosial yang dapat memanfaatkan dalam rangka 

pelaksanaan pembangunan sehingga perlu dilakukan upaya pelestarian 

dan pengembangan sesuai dengan karakteristik dari masyarakat adat”. 
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Permendagri Nomor 52 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 3 juga 

menyatakan bahwa “Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan 

memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang 

bersangkutan, terutama nilai-nilau etika, moral, dan adab yang merupakan 

inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan 

Lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut”. 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 

memiliki tugas yang telah diatur oleh Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 

2016 tentang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 

yang diatur dalam Bagian Ketiga Bidang Kebudayaan Pasal 8 Bidang 

Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, 

pengembangan dan pelestarian dibidang kebudayaan. Dengan demikian 

maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 

mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pengembangan, pembinaan 

dan pelestarian di bidang budaya di Kabupaten Banyuwangi. 

Pada era globalisasi saat ini yang semakin cepat, masyarakat 

Kabupaten Banyuwangi mulai menyadari akan pentingnya menjaga dan 

melestarikan budaya yang mereka miliki. Khususnya masyarakat suku 

Osing yang ada di Desa Adat Kemiren yang asli orang Kabupaten 

Banyuwangi ingin menjadikan kesenian budaya mereka bisa dikenal oleh 

banyak orang. Dengan mewujudkan cita-cita agar Tari Gandrung lebih 

dikenal secara luas maka tentunya hal yang dibutuhkan oleh masyarakat 

untuk melestarikan Tari Gandrung tersebut adalah fasilitas pendukung 

agar para pelaku seni Tari Gandrung bisa melestarikannya, seperti sanggar 
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tari tempat untuk berlatih dan juga butuh sumber daya manusia yaitu guru 

untuk mengajari kesenian Tari Gandrung.  

Bupati Kabupaten Banyuwangi saat ini Abdullah Azwar Anas 

selalu mendukung Tari Gandrung untuk dilestarikan. “Selain menjadi 

atraksi wisata, ini juga cara Banyuwangi untuk konsolidasi budaya dan 

meregenerasi pelaku seni. Kita buktikan bahwa festival menjadi instrumen 

ampuh untuk menumbukan kecintaan generasi muda pada seni-budaya".
3
 

dengan demikian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Banyuwangi tentunya memfasilitasi untuk mempelajari budaya 

masyarakat Suku Osing, dengan tujuan agar para generasi penerusnya 

tidak terus melupakan budaya yang mereka miliki dan tentunya bangga 

akan budayanya sendiri.  

Demi melestarikan tradisi daerah ini Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Banyuwangi menyusun perencanaan ke dalam 

program pengembangan nilai budaya. Salah satu kegiatan yang dilakukan 

oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi adalah 

pengemasan adat budaya daerah dalam menjaga dan melesarikan budaya 

daerah itu sendiri, dan untuk mewudjukan Kabupaten Banyuwangi 

menjadi kabupaten yang unggul dalam sektor pariwisata, Dinas 

Kebudaayaan dan Pariwisata bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk 

membuat program yang dimana siswi di setiap sekolah untuk mengikuti 

ekstrakulikuler Tari Gandrung, karena Tari Gandrung akan menjadi daya 

tarik bagi para wisatawan. Penari Gandrung sekarang mulai dirintis 
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https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3675505/saat-bupati-anas-menangis-haru-menonton-tarian-gandrung-sewu
https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3675505/saat-bupati-anas-menangis-haru-menonton-tarian-gandrung-sewu


 

5 
 

dengan mengambil penari gandrung yang berasal anak-anak yang masih 

sekolah terutama pada SMP, SMK dan SMA dipilih yang luwes dan 

terampil untuk menjadi penari gandrung. 

Tari Gandrung juga dijadikan daya tarik wisatawan disamping keindahan 

alam. Di Desa Adat Kemiren kesenian Tari Gandrung diperlukan pelatihan yang 

cukup serius agar menjadi jauh lebih menarik, karena harus dikemas menjadi 

kepentingan pariwisata Kabupaten Banyuwangi. Untuk mencapai tujuan Tari 

Gandrung dijadikan daya tarik wisatawan maka diperlukan fasilitas pendukung 

seperti memberdayakan sanggar tari Gandrung dan para penari Gandrung senior. 

Memang di Desa Kemiren sendiri sanggar tari sudah ada tiga, namun apabila 

sanggar-sanggar ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah dan 

masyarakat akan pentingnya melestarikan kesenian Tari Gandrung, maka tidak 

akan tercapai tujuan untuk menjadikan Tari Gandrung sebagai daya tarik para 

wisatawan.  

Peran yang belum berhasil dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Banyuwangi adalah kurangnya perhatian kepada 

para penari Gandrung senior, para penari Gandrung senior yang tidak 

memiliki sanggar tari sendiri kurang mendapatkan ruang untuk mengajar, 

seharusnya para penari Gandrung senior dilibatkan untuk pemberdayaan 

kepada para penari Gandrung yang lebih muda, selain itu para penari 

Gandrung senior juga dapat memberikan pelajaran tentang sejarah 

kesenian Tari Gandrung, kisah Gandrung dan musik dalam pertunjukan 

Tari Gandrung. Jadi, para generasi muda langsung belajar kepada para 

penari Gandrung senior yang lebih berpengalaman.  
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Oleh karena itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Banyuwangi harus memfasilitasi dan mengkordinasi agar para penari 

Gandrung senior dapat melatih dengan menyediakan dan memanfaatkan 

fasilitas tempat-tempat latihan atau membuat kegiatan latihan dengan para 

generasi muda yang di tujukan kepada penari Gandrung senior agar bisa 

memberikan ilmunya kepada generasi muda. 

Tidak semua penari Gandrung senior memiliki sanggar Tari 

Gandrung sendiri, ada juga penari Gandrung Senior yang tidak 

memiliki sanggar tari sendiri bahkan kurang diberdayakan oleh Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, hal ini yang 

menjadi penghambat dalam menjadikan Tari Gandrung sebagai daya 

tarik wisatawan.  

Karena sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah 

khusunya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk memberdayakan 

para penari Gandrung senior untuk tetap melestarikan kesenian Tari 

Gandrung, di Desa Adat Kemiren sendiri mempunyai tiga sanggar tari 

yaitu sanggar tari Laros Wangi, Cinde Sutro dan Genjah Arum untuk 

membimbing para generasi penari Gandrung di masa yang akan 

datang. Disisi lain, Kabupaten Banyuwangi saat ini telah mengalami 

peningkatan jumlah wisatawan lokal dan wisatawan mancanegara, 

namun tujuan kunjungan wisata tersebut masih di dominasi oleh 

kegiatan wisata alam.  

Selain itu kendala yang dihadapi adalah masih adanya budaya 

mabuk disaat pertunjukan berlangsung, terutama dilakukan oleh para 
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penonton dengan alasan pada saat menari merasa jauh lebih percaya 

diri. Budaya mabuk ini sudah menjadi tradisi sejak zaman penjajahan 

Belanda dulu, pada saat itu para penjajah yang ingin menari bersama 

penari gandrung selalu meminum minuman keras dengan alasan agar 

lebih percaya diri. Selain itu kendala yang dihadapi saat ini juga 

adanya organisasi masyarakat yang menolak diadakannya festival 

Gandrung Sewu dengan alasan adanya unsur kemolekan tubuh para 

penari dan juga adanya hal-hal mistis pada saat dilakukannya festival 

Gandrung Sewu seperti masih adanya ritual yang menggunakan 

kemenyan.  

Lepas dari itu semua Tari Gandrung tetaplah sebagian dari 

kesenian yang harus tetap dilestarikan agar para generasi setelah kita 

tetap bisa menyaksikan kesenian dari para leluhurnya, dan juga bisa 

sebagai daya tarik wisata demi mewujudkan Banyuwangi yang 

memiliki berbagai kesenian dan budaya didalamnya dan juga untuk 

terus menambah wisatawan yang hadir di Kabupaten Banyuwangi. 

Tabel 1.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Banyuwangi 

Tahun Wisatawan Mancanegara Wisatawan Nusantara 

2013 10,462 1,057,952 

2014 30,681 1,464,948 

2015 46,214 1,896,088 

2016 77.139 4.022.449 

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 

Memang setiap tahunnya Kabupaten Banyuwangi mengalami 

kenaikan jumlah wisatawan domestik ataupun mancanegara. data 

diatas diketahui dengan cara menghitung jumlah tiket masuk di setiap 

tempat wisata, baik wisata alam maupun wisata budaya. Karena setiap 
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Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) diwajibkan melaporkan 

penjualan tiket untuk retribusi kepada pemerintah daerah. Hal  ini 

dapat diwujudkan karena Kabupaten Banyuwangi memiliki kekayaan 

wisata alam dan wisata budaya. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 

dengan memiliki visi yaitu: 

“Terwujudnya Banyuwangi sebagai daerah tujuan wisata nasional 

dan internasional yang berbasis kebudayaan dan potensi alam 

berwawasan lingkungan”. 

 

Khusunya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 

berupaya untuk mengemas tari gandrung sebagai media yaitu dengan 

diadakannya festival Gandrung Sewu untuk menarik para wisatawan agar datang 

ke Banyuwangi, dengan demikian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata haruslah 

melakukan tugas dan fungsinya dengan baik agar Kabupaten Banyuwangi bisa 

terus menjadi tujuan wisata, baik wisata budaya maupun wisata alam, karena 

pada dasarnya peran yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Banyuwangi adalah motivator, fasilitator dan dinamisator. 

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Banyuwangi seharusnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Banyuwangi melakukan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam 

melestarikan kesenian Tari Gandrung di Kabupaten Banyuwangi? 

2. Apa kendala Dinas kebudayaan dan Pariwisata dalam melestarikan 

kesenian Tari Gandrung di Kabupaten Banyuwangi? 
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C. Tujuan Penelitian 

Mengacu kepada rumusan masalah penelitian, tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apa peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam 

melestarikan kesenian Tari Gandrung di Kabupaten Banyuwangi. 

2. Untuk mengetahui apa saja kendala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam 

melestarikan tradisi kesenian Tari Gandrung di Kabupaten Banyuwangi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Setelah mengetahui rumusan masalah dan tujuan penelitian yang 

telah di uraikan di atas, juga diharapkan memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan ataupun bahan 

referensi dalam konsep perumusan peran Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Banyuwangi dalam pelestarian kesenian Tari 

gandrung, sekaligus juga sebagai bahan informasi dalam rangka 

menambah wawasan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Banyuwangi. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini sebagai bahan kajian dan sumbangan pemikiran 

bagi upaya pengembangan ilmu politik dan pemerintahan, khususnya 

pada aspek Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam 

melestarikan tradisi kesenian Tari Gandrung di Kabupaten 

Banyuwangi. 
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E. Definisi Konsep 

Definisi konsep bersandar pada tema penelitian dan latar belakang 

masalah, maka dapat ditemukan konsep yang perlu di definisikan dengan tujuan 

agar peneliti dan pembaca memiliki kesamaan persepsi dan pemahaman. Dalam 

penelitian ada beberapa konsep yang perlu untuk di definisikan, antara lain adalah: 

a. Peran 

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran 

merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 

maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita 

lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya 

disebut sebagai peranan normatif.
4
 

b. Pelestarian Budaya Lokal 

Mengenai pelestarian budaya lokal, Jacobus Ranjabar 

mengungkapkan bahwa pelestarian norma lama bangsa (budaya lokal) 

adalah mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional 

dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, luwes dan 

selektif, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu 

berubah dan terus berkembang.
5
 

Upaya pelestarian budaya sebagai aset jati diri dan identitas sebuah 

masyarakat di dalam suatu komunitas seni budaya menjadi bagian yang 

penting ketika mulai di rasakan semakin kuatnya arus globalisasi yang 

berwajah modernisasi ini. Pembangunan sektor budaya selanjutnya juga 

                                                           
4
 Soekanto, Soerjono, 2002, Teori Peranan. Jakarta: Bumi Aksara Hal: 243 

5
 Ranjabar, Jacobus. (2006). Sistem Sosial Budaya Indonesia: Suatu Pengantar. Bogor: PT. Ghalia 

Indonesia 
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akan menjadi bagian yang integral dengan sektor lain untuk mewujudkan 

kondusi yang selalu kondusif di tengah masyarakat.
6
 

c. Desa Adat Osing 

Desa adat Osing yang tepatnya terletak di Desa Kemiren, Kecamatan 

Glagah, Kabupaten Banyuwangi, penduduk di desa ini merupakan 

kelompok masyarakat yang memiliki adat dan budaya khas sebagai satu 

suku, yang dikenal sebagai Suku Osing. Luas Desa Kemiren sendiri 

adalah 117.052 m2 memanjang dikedua sisinya dibataasi oleh dua 

sungai
7
. Memasuki Desa kemiren benar-benar terasa di tempat yang patut 

untuk dinikmati sebagai satu pengalaman baru, karena anda akan 

dimanjakan dengan orname setiap bangunan rumahnya yang berjajar dan 

saling berdekatan di komplek pemukiman yang padat penduduk.  

d. Kesenian Tari Gandrung 

Tarian Gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa 

syukur masyarakat setelah panen. Gandrung merupakan seni 

pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas yaitu gamelan 

osing. Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan 

(penari gandrung) dan laki-laki (pemaju) yang dikenal dengan "paju". 

Gandrung sering dipentaskan pada berbagai acara, seperti perkawinan, 

pethik laut, khitanan, tujuh belasan dan acara-acara resmi maupun tak 

resmi lainnya baik di Banyuwangi maupun wilayah lainnya.
8
 

 

                                                           
6
 Joharnoto, Puji. 2005. Museum dalam Pelestarian Budaya. Dalam Makalah Lokakarya 

perseuman di Kabupaten Kendal Tanggal 15-17 Juni 2005. Diterbitkan di website 

https://larantuka.com/blog/melestarikan-kebudayaan-lokal.html 
7
Di kutip dari www.kemiren.com Update. Di akses pada 27 Desember 2018 

8
Dariharto. 2009. Kesenian Gandrung Banyuwangi. Banyuwangi: Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 

http://www.kemiren.com/
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F. Definisi Operasional 

Menurut Sofyan Effendi, Definisi operasional adalah unsur 

penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu 

variabel. Dengan kata lain, definisi operasional adalah semacam petunjuk 

pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variable.
9
  Penelitian ini 

nantinya akan menganalisis data dengan menggunakan indikator-indikator 

sebagai berikut: 

a. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melestarikan 

kesenian Tari Gandrung 

1. Sosialisasi tentang kesenian Tari Gandrung pada masyarakat 

khususnya generasi muda 

2. Meningkatkan fasilitas untuk melestarikan kesenian Tari 

Gandrung 

3. Pelaksanaan festival Gandruung Sewu 

4. Promosi tentang Tari Gandrung kepada wisatawan 

b. Kendala Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam 

melestarikan kesenian Tari Gandrung 

1. Masih Adanya Budaya Mabuk 

2. Adanya Kelompok yang Menolak Gandrung Sewu 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif. Dimana menurut Bogdan & Taylor (1990) dalam Imam Gunawan 

yaitu “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

                                                           
9
Moleong, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rosda 
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tertulis atau lisan dari orang-orang yang berprilaku yang dapat diamati yang 

diarahkan para latar dan individu secara utuh”.
10

 

Adapun langkah-langkah metode yang digunakan dalam 

mendukung penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Dimana 

pengertian penelitian deskriptif menurut Sugiyono adalah sebagai berikut: 

“penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 

nilai variabel mandiri, baik satu variable atau lebih (independent) tanpa 

membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain.
11

 

2. Subyek Penelitian 

a. Kepala dan kepala bidang kebudayaan Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Banyuwangi 

b. Kepala Desa Adat Kemiren atau perangkat Desa Adat Kemiren 

c. Panggung sanggar dan penari Gandrung Sewu 

d. Kepala Sekolah SMPN 2 Glagah dan SMKN 1 Glagah  

3. Sumber Data 

Untuk mendapatkan data yang akurat haruslah didukung oleh 

sumber informasi dan data yang harus valid. Data tersebut harus digali 

dari sumber-sumber yang berhubungan dan ada kaitannya dengan 

masalah yang sedang diteliti, sehingga data harus didapatkan dari 

sumber yang dapat di percaya. Hal tersebut guna mendukung kaidah 

keilmiahan dan mendapatkan data yang didapatkan dari sumber yang 

                                                           
10

 Gunawan, Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik. Bumi Aksara: Jakarta 
11

 Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta Hal:5 
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relevan. Menurut Sugiyono ada dua sumber data yang dilakukan dalam 

penelitian kualitatif yaitu sumber data primer dan sekunder.
12

 Maka 

dalam penelitian yang dilakukan ini terdapat dua sumber data, yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada peneliti, untuk diamati dan dicatat. Data primer yang 

dimaksud adalah kata-kata dan tindakan yang didapatkan dari hasil 

wawancara peneliti dengan pihak-pihak terkait yang akan menjadi 

informan. Adanya informasi yang diberikan oleh pihak yang terlibat, 

dapat menggali fenomena yang akan diteliti secara lebih mendalam. 

Adapun pihak-pihak yang dijadikan informan sebagai proses 

penggalian data dan informasi pada penelitian ini yang meliputi kepala 

atau perangkat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Banyuwangi. 

b. Data Sekunder 

Definisi data sekunder menurut Sarwono adalah data yang 

sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari data dan 

mengumpulkan. Data sekunder merupakan data yang didapatkan 

secara tidak langsung. data sekunder digunakan sebagai pendukung 

dalam menguatkan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini 

meliputi Salinan perda, profil instansi atau Lembaga terkait yang 

didapatkan melalui dokumentasi.
13
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4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi adalah perilaku yang tampak dengan adanya tujuan yang 

ingin dicapai dapat berupa perilaku yang dilihat langsung oleh mata, dapat 

di dengar, dapat di hitung dan dapat diukur. Tujuan tersebut adalah untuk 

mendeskripsikan lingkungan yang diamati, individu yang yang terlihat 

beserta aktivitas yang berlangsung dalam lingkaran yang diamati dan 

perilaku yang dimunculkan serta makna kejadian berdasarkan perspektif 

individu yang terlibat.
14

 Sedangkan merujuk kepada pengertian Bahasa, 

pengertian dari observasi adalah memperhatikan dan mengamati. Dengan 

begitu dapat disimpulkan bahwa observasi adalah sebuah pengumpulan 

data dengan melaksanakan kegiatan pengamatan. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara atau yang mengajukan 

pertanyaan, dan pihak yang lain adalah informan yaitu orang yang 

memberikan jawaban atas pewawancara.
15

 Jenis wawancara yang 

digunakan oleh peneliti adalah wawancara baku terbuka, yaitu wawancara 

yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku dan para subyeknya tahu 

bahwa mereka sedang diwawancarai sehingga mereka yang diwawancarai 

memahami dan mengetahui maksud tujuan wawancara itu. Dengan jenis 

wawancara tersebut informan menjawab dengan bebas dan permasalahan 

yang termuat dalam pertanyaan dapat terjawab dengan baik. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data 

kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang 

dibuat oleh subjek atau oleh orang lain tentang subjek yang 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku dalam bentuk 

tulisan, gambar atau data-data yang didapatkan dari dokumen atau 

catatan resmi instansi yang di teliti.
16

 Pada umumnya, dokumentasi 

dalam penelitian ini adalah berupa gambar-gambar, foto-foto 

kesenian Tari Gandrung, rekaman, wawancara, dokumen-dokumen 

resmi, dan lain sebagainya yang berasal dari lembaga atau instansi 

yang diteliti sesuai dengan kebutuhan penelitian.  

5. Fokus Penelitian 

Basrowi dan Suwandi menyatakan bahwa, penelitian kualitatif 

menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitiannya atas dasar fokus 

yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Fokus sebagai masalah 

penelitian itu penting, artinya dengan fokus permasalahan yang tajam, 

peneliti dapat menemukan dan menentukan lokasi penelitian dengan 

tepat. Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi permasalahan. 

Dengan pembatasan pada permasalahan yang akan di kaji, sebuah 

penelitian akan menjadi lebih jelas.
17

 Penelitian ini, peneliti 

memfokuskan pada peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Banyuwangi dalam Pelestarian Tari Gandrung di Desa Adat Kemiren. 
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6. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti mendapatkan 

informasi dan juga data primer tentang penelitiannya. Pada penelitian 

ini lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Kantor Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi. 

7. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 

seperti yang disarankan oleh data.
18

 Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Karena jenis 

penelitian ini deskriptif kualitatif maka akan digunakan analisis data 

yang dikemukakan oleh Milles & Huberman. Bahwa analisi data 

kualitatif terdiri dari empat komponen, yaitu: 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan 

analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Proses 

pengumpulan data dilakukan saat sebelum penelitian dan pada saat 

penelitian. Pada kegiatan ini tidak ada waktu secara spesifik untuk 

menentukan batas akhir dari pengumpulan data di lapangan, karena 

sepanjang penelitian masih berlangsung selama itulah pengumpulan 

data-data yang dibutuhkan oleh peneliti akan dilakukan. 
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Sebagaimana yang telah peneliti sampaikan di sub-bab sebelumnya 

bahwa pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi 

langsung, melakukan wawancara dengan informan, membuat 

dokumentasi dan membuat catatan di lapangan.
19

 

b. Reduksi Data 

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok 

memfokuskan kepada hal-hal yang penting dicari tema dan 

polanya.
20

 Pada proses ini, peneliti lakukan setelah mendapatkan 

data-data dari kegiatan wawancara, hasil observasi dan hasil studi 

dokumentasi yang kemudian dirubah menjadi bentuk tulisan dan 

dikategorikan sesuai fokus bahasan masing-masing. Setelah itu 

dilakukan reduksi atau memilah data-data yang telah dikumpulkan 

lalu menggabungkan atau menghubungkan antar data yang telah 

dipilah. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menemui data-data yag 

sesuai dengan pokok baahasan. Selain daripada itu dapat dipermudah 

proses pengumpulan data selanjutnya. 

c. Display Data 

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk singkat, bagan, hubungan antar kategori dan 

dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaikan, maka akan 
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memudahkan untuk memahami apa yang akan terjadi dan merencanakan 

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
21

 

d. Pengambilan Kesimpulan 

Kesimpulan data adalah dimana tahap terakhir dalam rangkaian 

analisis data kualitatif dalam model interaktif. Kesimpulan data adalah 

proses verifikasi dari data-data yang telah di pilah pada tahap sebelumnya 

dan kemudian disimpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.
22

 Jadi 

pada tahap kesimpulan data menjurus kepada jawaban pada fokus 

bahasan dan mengungkap fakta dari pertanyaan penelitian yang diajukan 

sebelumnya. 
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