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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kebudayaan maupun tradisi merupakan sebuah kata yang tidak asing lagi 

untuk kita dengar yang dimana sebuah kata yang memiliki begitu banyak makna 

yang terkandung di dalamnya dan bagi masyarakat yang masih menjaga dan 

melestarikan kebudayaan maupun tradisi yang terdapat di setiap daerah. Indonesia 

sebagai suatu negeri yang cukup banyak memiliki bermacam-macam suku bangsa 

yang masing-masing dari suku bangsa mempunyai ciri khasnya tersendiri yang 

dapat kita jumpai di setiap daerahnya terutama terhadap kebudayaan yang dimiliki 

oleh setiap daerah yang ada di Indonesia tentunya  berbeda-beda. Indonesia juga 

kaya akan budaya, seni, dan adat istiadat yang ada, hal ini yang menjadikan suatu 

indentitas tersendiri terhadap bangsa Indonesia.  

Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang majemuk yang memiliki 

berbagai macam budaya menjadikan sebuah kebudayaan sebagai kerangka acuan 

bagi kehidupannya yang sekaligus untuk mengukuhkan jati diri yang berciri khas. 

(Fuad Hasan : 1998) 1Pengertian budaya atau kebudayaan menurut R. Linton (1893-

1953) kebudayaan dapat dipandang sebagai bentuk tingkah laku yang dipelajari dan 

hasil dari tingkah laku yang dipelajari itu, yang dimana unsur pembentukannya 

didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat yang lainnya.  

Sebagai halnya yang diketahui bahwa kebudayaan adalah hasil cipta, karsa, 

dan rasa manusia karena kebudayaan akan mengalami suatu perubahan dan 

                                                             
1 R.Linto, The Cultural Backgroud of Personality, (New Work. Appleton-century Company,1995) 
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perkembangan sejalan dengan perkembangan manusia. Terwujudnya suatu 

kebudayaan sebagai hasil interaksi antara manusia dengan segala isi alam raya ini. 

Warisan seni budaya Indonesia sangat banyak dan beragam contonya seperti 

banyak memiliki beragam musik tradisional, pakaian adat istiadat, tarian tradisonal 

dan tradisi-tradisi yang ada di suatu kelompok sosial yang menjadikan bukti bahwa 

Indonesia kaya akan seni budaya. Dengan begitu kebudayaan atau budaya mengikat 

keseluruhan aspek kehidupan manusia baik material maupun nonmaterial.Nilai 

budaya yang berkembang di dalam masyarakat, akan selalu berakar dari kearifan 

tradisional yang muncul dan berkembang sejalan dengan adanya perkembangan 

masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini tidak luput juga didalam suatu kebudayaan 

juga terdapat sebuah kesenian dan kesenian yang ada dalam suatu kebudayaan salah 

satunya berupa tradisi. 

Kearifan lokal dapat didefinisikan kebijakan atau nilai-nilai luhur yang 

terkandung dalam kekayaan budaya lokal berupa tradisi,dan semboyan hidup. 

Pengertian kearifan lokal apabila dilihat dari kamus bahasa Inggris Indonesia terdiri 

dari dua kata ialah kearifan lokal (wisdom) dan lokal (local), yang dapat diartikan 

local berarti setempat dan wisdom kebijaksanaan.  

Kearifan lokal juga memiliki pengertian suatu sistem pengetahuan 

masyarakat lokal yang memiliki sifat empirik dan pragmatis. Mengapa demikian 

bersifat empirik karena hasil dari pengalaman dan olahan masyarakat lokal yang 

berangkat dari fakta yang terjadi di kehidupan mereka, sedangkan yang dimaksud 

dengan memiliki sifat pragmatis yang dimana konsep yang sudah terbangun dari 

hasil olah pikir dalam sistem pengetahuan bertujuan untuk pemecahan masalah 

sehari-hari. Selain beberapa pengertian yang sudah di jelaskan mengenai kearifan 
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lokal, kearifan lokal juga mencerminkan cara hidup suatu masyarakat lokal yang 

terdapat dalam budaya lokal. Sedangkan buadaya lokal itu sendiri adalah 

sekumpulan yang tersusun dari pengalaman hidup masyarakat pada masa itu atau 

pada masa lampau. Dalam hal ini pengalaman yang dimaksud berupa perilaku, 

kepercayaan serta gaya hidup masyarakat pasa saat itu. 

Membahas mengenai budaya maupu kearifan lokal seperti yang terdapat di 

salah satu pulau Madura yaitu Kabupaten Sumenep yang dalam bahasa Madura 

disebut songenep.kabupaten Sumenep ini sebagai salah satu kabupaten yang ada di 

pulau Madura yang cukup banyak memiliki beragam budaya dan kearifan lokal 

yang bermacam-macam di setiap wilayah atau tempat yang ada di sumenep. Tidak 

hanya kaya akan budaya yang ada di daerah sumenep tetapi sumenep juga 

menyimpan ke indahan alamnya yang cukup bagus untuk di kunjungi yang dimana 

Sumenep terletak di ujung timur pulau Madura yang menjadikan Sumenep ini 

banyak terdapat pulau-pulau kecil yang menjadikan kota ini memiliki keindahan 

alamnya yang bagus yang dapat kita jumpai dan nikmati pada saat berkunjung ke 

pulau ini. Kabupaten sumenep ini terdiri dari 27 kecamatan.  

Perilaku masyarakat Sumenep yang masih selalu menjunjung tinggi nilai-

nilai budaya menjadikan daerah ini kaya akan seni dan budaya yang masih tetap 

dijaga dan di lestarikan oleh masyarakat lokal. Dari mengutip sebuah sumber situs 

resmi dari Kabupaten Sumenep ini beberapa keanekaragaman seni dan budaya serta 

tradisi-tradisi yang masih di jalankan oleh beberapa kalangan masyarakat lokal di 

setiap wilayahnya masing-masing yang memiliki ciri khasnya masing-masing dan 

tentunya memiliki pemahaman dan memaknaaan yang berbeda. 
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Seperti dilihat dari segi kesenian yang ada di Sumenep memiliki tarian 

muang sangkal yang memiliki arti secara garis bersarnya sebagai pengusir 

malapetaka atau membuang sial, dari seni musik Sumenep terkenal akan musik 

saronen merupakan musik tradisional masyarakat sumenep yang sampai saat ini 

masih terjaga,  sedangkan dalam seni kriyanya atau kerajinan tangannnya Sumenep 

memiliki Batik tulis dan keris, sedangkan yang berkaitan dengan budaya atau 

kebudayaan yang ada di Sumenep cukup banyak memiliki budaya salah satunya 

upacara adat nyadar, lodrok, sape sono’, mamaca dan masih banyak yang lainnya, 

tidak hanya itu saja di sumenep ada sebuah tradisi yang cukup unik yang terdapat 

di desa legung yaitu tradisi tidur dan beraktivitas di atas pasir. Dari beberapa budaya 

yang terdapat di Sumenep ini tentunya dapa dilihat memiliki sisi unik dan nilai-nilai 

yang terkandung didalmnya yang menjadikan cerminan eksotika keindahan daerah 

sumenep tentunya. 

Dari berbagai macam budaya dan kearifan lokal yang ada di Sumenep, salah 

satu hal yang dapat dibilang ciri khas dan keunikan yang ada di suatu desa yang ada 

di Sumenep yaitu tradisi tidur atau beraktivitas di atas pasir yang terdapat di desa 

Legung kecamatan Batang-batang. Disebutkan dalam jurnal 2Alamsya (2014) 

masyarakat yang ada di desa Legung disebut sebagai “Manusia Pasir”, yang 

diberikan untuk menyebut masyarakat setempat yang memiliki kebiasaan dan 

keunikan masyarakat lakukan setiap harinya yaitu tidur dan beraktivitas di atas 

kasur dan hampir semua penduduk atau masyarakat legung melakukan tradisi ini. 

Disini pengguna tradisi tidur di pasir ini dari semua jenjang umur yang selama 

                                                             
2 Jurnal Alamsya, Vebrio Kusti, Penciptaan Program Telebisi Dokumenter Manusia Pasir dengan 
Gaya Expository ( Insitut Seni Indoneisa : Yogyakarta 2014) 
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penulis ketahui dari mulai anak balita sudah di biasakan bermain di atas kolam pasir 

ini, anak-anak kecil, remaja sampai dewasa, dan dewasa tua semua masih 

melakukan tradisi ini. Selain diberi sebutan “manusia pasir” disini masyarakat atau 

penduduk sekitar juga diberi sebutan sebagai kampung pasir yang dapat kita jumpai 

apabila berkunjung ke desa Legung ini.  

Alasan mengapa sampai saat ini desa Legung sampai di beri julukan sebagai 

kampung pasir maupun manusia pasir, karena selain tempat tinggal mereka dekat 

dengan pantai atau hidup sebagai orang pesisir fakta lain yang terjadi yaitu setiap 

kamar tidur, maupun di teras depan rumah masyarakat Legung memiliki tempat 

khusus yang berbentuk persegi seperti kolam yang di isi dengan pasir yang 

digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai alas tidur, tempat bersantai bersama 

keluarga maupun bersama dengan tetangga yang ada di lingkungan mereka semua 

aktivitas hampir mereka lakukan di atas kolam pasir itu maka dari itu 

masyarakatnya menyebutnya sebagai kasur pasir, karena pada umumnya hampir 

semua bentuk rumah yang ada di desa legunng berbentuk tanian lanjeng artinya 

halaman yang panjang yang dihuni oleg beberapa keluarga dan semua rata-rata 

memiliki kasur pasir ini di setiap rumah mereka masing-masing. 

Mengenai sejarah Tradisi tidur di pasir ini tidak ada data yang tertulis 

maupun data yang visual yang menunjukkan sejak kapan tradisi ini sudah mulai 

dilakukan oleh masyarakat atau dijalakan tradisi ini tidak ada yang dapat 

memastikannya sejak kapan tahun berapa tidak ada yang mengetahuinya sampai 

saat ini, tetapi tradisi ini masih tetap terus di jalankan oleh masyarakat sekitar 

sampai saat ini yang menjadikan keraifan lokal bagi masyarakat legung kecamatan 
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batang-batang sumenep.Dari informasi yang pernah penulis dapatkan mengenai 

sejarah tidur dipasir ini salah satu masyarakat yaitu Bapak “ Hanafi” 

berkata : “enggi neka e mulai deri taon sanapa kaule tak one’ jugen pokokna 

bilen ben bapakna kaule pas bapakna pole la tedung e pasir ye kaule neros agi 

apa se elakini oreng bilen bisa ekocak dari nenek moyang la.” 

 

Artinya : “ di mulai dari tahun berapa saya juga tidak tahu juga yang saya tahu 

pokonya dari jamannya orang tua.a dulu sudah tidur di pasir ya saya 

melanjutkan apa yang menjadi kebiasaan orang dulu bisa di bilang tradisi ini 

ada dari nenek moyang. 

 

Dan selain itu untuk lebih memperjelas pembahasan mengenai tradisi ini 

penulis akan memberikan penjelasan sedikit mengenai pasir yang digunakan sangat 

berbeda dengan pasir-pasir yang biasa kita jumpai biasanya, pasir yang digunakan 

oleh masyarakat Legung ini pasirnya halus dan bersih, pasir yang mereka gunakan 

menurut penuturan warga pasir yang mereka gunakan hanya yang ada di sekitar 

lingkungan mereka atau ada tempat khusus Sebelum pasir digunakan pasir di ayak 

terlebih dahulu untuk memisahkan kotoran yang ada di pasir dan pasir lebih halus 

nantinya saat digunakan.  

Selain itu pasir memiliki makna tersendiri bagi masyarakat sekitar selain 

sebagai bagian dari kehidupan mereka sehari-hari yang digunakan untuk 

beristirahat, pasir memiliki pemahaman yang tersendiri bagi masyarakat yaitu 

menurut masyarakat sekitar pasir ini bisa bermanfaat bagi kesehatan, seperti halnya 

yang dimaksud berguna bagi kesahatan bisa menghilangkan rasa pegal 

linu,menghilangkan rasa capek saat berbaring di pasir, menghilangkan rasa gatal 

apabila pasir di usapkan pada tubuh yang terasa gatal.  

Selain memiliki fungsi bagi kesehatan pasir juga memiliki keyakinan bagi 

masyarakat yaitu bisa menangkal ilmu hitam atau semacam guna-guna yang 
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sengaja dikirim oleh orang lain. Keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat setempat 

terhadap kasur pasir ini memiliki makna tersendiri bagi mereka terutama pelaku 

tradisi tidur di pasir ini atau beraktivitas di atas pasir ini, mungkin sebagai manusia 

biasa yang mendengar keyakinan dan makna yang terkandung dalam tradisi tidur 

di pasir itu terdengar sedikit unik tetapi tak bisa kita pungkiri bahwa manfaat ini 

diyakini oleh masyarakat Legung. Dan tradisi tidur di pasir ini merupakan salah 

satu contoh kearifan lokal yang ada di Kabupaten Sumenep yang masih sampai saat 

ini dijaga oleh masyarakay Legung dan pasir sudah menjadi bagian dari kehidupan 

mereka yang memiliki arti ibarat tanah dan manusia diciptakan dari tanah dan akan 

kembali ke tanah.  

Dikutip dari 3sumber portal sumenep pada tanggal pada taggal 19 juli 2017 

bahkan pemerintah kabupaten Sumenep Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda 

dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Sumenep untuk menjadikan kampung 

kasur pasir ini sebagai objek wisata baru yang ada di Sumenep. Menurut Sofi, kasur 

pasir ini layak untuk dikembangkan sebagai objek wisata pendukung karena potensi 

tersebut tidak ditemukan di daerah lain, tapi hanya di kabupaten ujung timur Pulau 

Madura ini. dari yang disampaikan oleh Disparbudpora ini belum ada sampai saat 

ini tindakan yang serius dari pemerintah untuk menjadikan tradisi tidur di pasir ini 

sebagai tempat wisata yang pernah disampaikan oleh bapak Sofi ini, hanya ada yang 

sampai saat ini hanya petunjuk jalan atau papan nama yang di pasang apabila ingin 

berkunjung ke desa Legung ini yang dimana nanti sebelum memasuki desa Legung 

ada gapura bertulisan Kampung Kasur Pasir. Dan sampai saat ini masih belum ada 

berkelanjutan lagi mengenai rencana ini. 

                                                             
3 Portal Sumenep (2017)  
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Menurut penulis hal yang unik dan menarik untuk di kaji lebih dalam lagi 

mengenai kebiasaan yang jarang kita jumpai di tempat atau daerah lainnya yang 

sampai saat ini ternyata masih berjalan dan tidak hilang dari tradisi maupun 

kebudayaan masyarakat yang khususnya pada masyarakat Legung yang ada di 

Sumenep yang masih mempercayai hal-hal yang sifatnya sulit untuk kita jelaskan 

melalui akal. Dan terkait dengan penjelasan yang sudah penulis uraikan di atas 

mengenai kebiasaan masyarakat Desa Legung yang tidur dan beraktivitas di atas 

pasir dapat diharapkan dengan adanya pembahasan ini yang akan di urai lebih 

dalam lagi oleh penulis, penulis harap masyarakat luas mengetahui tradisi mengenai 

kebisaan masyarakat Legung yang tidur di pasir dan selain alasan itu menurut 

penulis ini hal unik yang harus di ulas lebih dalam lagi untuk menambah 

pengetahuan kita terhadap tradisi ini. 

Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul  

“ Kearifan Lokal Tradisi Tidur di Pasir Pada Masyarakat Sumenep” 

( studi Desa Legung Kecamatan Batang-Batang  Sumenep) 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan oleh penulis, maka dapat 

diambil rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan masyarakat Legung terhadap tradisi tidur di 

pasir? 

2. Bagaimana cara masyarakat Legung dalam menjaga dan melestarikan 

tradisi tidur di pasir? 

 



 

9 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasrakan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai pandangan 

masyarakat pelaku tradisi tidur di pasir yang dilakukan oleh masyarakat 

Legung Sumenep  

2. Untuk mengetahui tentang upaya yang dilakukan masyarakat yang ada 

di desa Legung sumenep dalam melestarikan tradisi tersebut 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari adanya penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu tambahan mengenai kajian 

teori sosiologi terkait tindakan sosial yang di kemukakan oleh tokoh sosioloi 

yaitu Max Weber. Serta penelitian ini juga bisa mengembangkan Ilmu 

sosiologi yang berkaitan dengan kajian sosiologi budaya atau sistem sosial 

budaya Indonesia. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Akademis  

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mahasiswa mendapatkan 

pengetahuan yang baru untuk meambah wawasan ilmu yang baru tentang 

kearifan lokal budaya maupun tradisi yang ada di Sumenep. 
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b. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan informasi bagi 

masyarakat untuk selalu mempertahankan kearifan budaya lokal yang ada 

di setiap daerahnya masing-masing walaupun pada era globalisasi yang ada 

saat ini 

c. Bagi Intansi Terkait 

Hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan informasi agar lebih 

bisa melestarikan kearifan budaya lokal yan terdapat di suatu wilayah atau 

daerah yang terkait agar menjadikan jati diri sendiri yang berciri khas 

tentunya dan dapat dikembangkan kepada masyarakat luas. 

1.5 Definisi Konseptual 

1.5.1. Kearifan Lokal 

Menurut 4Ayu Sutarto (2004)  Yang disebut dengan istilah kearifan 

lokal adalah kecendekiaan atau kebijaksanaan yang dipahami oleh masyarakat 

di wilayah kebudayaan (Culture area) tertentu. Kearifan lokal juga kita dapat 

difinisikan kebijakan atau nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kekayaan 

budaya lokal berupa tradisi, petatah-petitih dan semboyan hidup. Pengertian 

kearifan lokal apabila dilihat dari kamus bahasa Ingris Indonesia terdiri dari 

dua kata ialah kearifan (wisdom) dan lokal (local). Yang diartikan sebagai lokal 

berarti setempat dan wisdom kebijaksanaan. Maka dari itu dapat kita pahami 

sebagai gagasan, nilai- nilai, pandangan setempat yang bersifat bijaksana 

                                                             
4 Ayu Sutarto, Pendekatan Kebudayaan dalam Pembangunan Provensi Jawa Timur ( Jember : 
Kelompok Peduli Budaya dan Wisata Daerah Jawa Timur , 2004) 
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penuh dengan kearifan bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh masyarakat 

setempat. 

Selain itu Kearifan lokal juga dapat dipahami sebagai tatan budaya 

dalam wujud norma, pengetahuan, peraturan dan keterampilan masyarakat 

yang terdapat di dalam suatu wilayah yang bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup bersama yang secara langsung diwariskan secara turun 

temurun oleh nenek moyang terdahulu lalu menjadikan itu semua tradisi dalam 

kehidupan mereka. Kearifan lokal juga sebagai modal sosial yang 

dikembangkan masyarakat dalam menciptakan keteraturan dan keseimbangan. 

5(Hidayati 2016). 

1.5.2. Tradisi 

Sebutan pada terhadap istitilah tradisonal dari kata “ tradisi atau 

tradium, yang memiliki arti sebagai sesuatu yang dilanjutkan dari masa lampau 

sampai menuju masa sekarang. Sesuatu yang masih dilanjutkan sampai saat ini 

dapat berupa benda-benda, pola perilaku, sistem nilai dan sistem norma, 

harapan, cita-cita yang terdapat di dalam suatu masyarakat.  

Tradisi tersebut terbentuk melalui pikiran, imajinasi, dan tindakan dari 

seluruh anggota masyarakat, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. 

Adapun wujud sesuatu yang diteruskan (tradisi) tersebut, adalah objek-objek 

kebendaan, sistem kepercayaan, kebiasaan atau adat-istiadat, dan sebagainya. 

6(Adon Nasrullah Jamaludin 2007 : 295). 

                                                             
5 Jurnal Deny Hidayati, Memudarnya Nilai Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber 
Daya Air. Vol 11.No 11 2016 
6 Adon Nasrullah Jamaludin Sosiologi Pedesaan,(Bandung Pustaka Setia : 2007) hl 295 
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1.5.3. Masyarakat 

Masyarakat adalah kumpulan manusia yang saling “bergaul”, atau 

nama ilmiahnya, saling “berinteraksi”. Suatu kesatuan manusia dapat 

mempunyai prasarana agar warganya dapat saling berinterkasi. Ikatan yang 

membuat suatu kesatuan manusia menjadi suatu masyarakat adalah pola 

tingkah laku yang khas mengenai semua faktor kehidupannya dalam batas 

kesatuan. Selain ikatan adat istiadat yang khas yang meliputi sektor kehidupan 

suatu masyarakat harus juga mempunyai ciri lain, yaitu suatu rasa identitas 

bahwa mereka memang merupakan suatu kesatuan khusus yang berbrda dari 

kesatuan-kesatuan manusia. 7(Koentjaraningrat, 2009 : 116) 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Pendekatan Penelitian  

Peneliti dalam menentukan pendekatan yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut 

pendapat dari 8Sugiyono (2014) metode penelitian kualitatif ialah suatu jenis 

penelitian yang berdasarkan pada suatu filsafat postpositisme, yang bertujuan 

untuk meneliti terhadap keadaan obyek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah 

eksperimen) yang dimana peniliti disini peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci , teknik pengumpulan data dilakukan secara triagulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dan generalisasi. 

                                                             
7 Koentjaranigrat, Pengantar Ilmu Antropologi ( Jakarta : Rineka Cipta 2009) hal  116 
8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D.( Bnadung : Alfabeta 2014) 
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1.6.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian 

ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara jelas dan terperinci mengenai 

fenomena sosial tertentu. Metode penelitian kualitatif adalah suatu prosedur 

penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif berupa ucapan atau tulisan 

dan perilaku orang yang diamati. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

mempunyai makna untuk mengumpulkan informasi atau menggambarkan 

mengenai status gejala yang ada, yaitu dimana  suatu gejala yang terjadi itu 

merupakan apadanya saat melakukan penelitian. dalam hal ini peneliti ingin 

mengetahui perilaku kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Legung 

yang memiliki keunikan tersendiri yaitu tradisi tidur dan braktivitas di kasur 

pasir 9(Arikunto, 2010 : 234). 

Lokasi Penlitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Batang-batang 

Kabupaten Sumenep difokuskan pada desa Legung sebagi sampel yang 

menjadikan alasan penulis mengambil lokasi ini di karenakan: Menurut penulis 

tradisi yang ada di desa Legung itu unik untuk di teliti dan di kaji lebih dalam 

lagi apa lagi yang berkaitan dengan makna tradisi yang terdapat di dalam tradisi 

tidur di pasir ini. 

 

 

                                                             
9 Arikunto, S , Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta : PT Rineka Cipta 2012) 
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1.6.3  Tekni Penentuan Sampel 

Teknik Pengambilan sampel adalah suatu teknik pengambilan sampel 

yang bertujuan untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam 

penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan respoden, 

tetapi sebagai nara sumber atau partisipan, informan. 

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling. Menurut Sugiyono purposive sampling adalah teknik pengambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbngan tertentu ini, 

misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang akan kita 

harapkan, sehingga akan memudahkan peneliti menjelasi obyek atau situasi 

sosial yang diteliti.  

Maka dari itu untuk menentukan subyeknya peneliti memiliki kriteria 

yang sudah ditentukan yaitu : 

a. Warga asli yang ada desa legung atau yang disebut dengan kampung 

pasir 

b. Masyarakat pelaku tradisi tidur di pasir atau masyarakat yang memiliki 

kasur pasir  

c. Toko masyarakat yang ada di desa  Legung ada kepala dusun dan 

perangkat desa. 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data merupakan langka yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui teknik pegumpulan data, maka peneliti tidak akan 
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mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. 10(Sugiyono 

2016 : 224). 

a. Observasi 

 Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang memiliki ciri 

yang spesifik apabila dibandingkan dengan teknik yang lain, seperti 

wawancara dan kuesioner. Yang dimana kalau wawanacara dan kuesioner 

selalu berkomunikasi dengan orang, maka lain halnya dengan observasi, 

observasi tidak terbatas pada orang, dan juga obyek-obyek alam lainnya. 

11(Sugiyono, 2016 : 225). 

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

observasi terstruktur yang dimana artinya adalah observasi yang telah 

dirancang secara sistemmatis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan 

dimana tempatnya. Jadi observasi terstruktur ini dilakukan apabila peneliti 

telah tahu dengan pasti tentang variabel apa yang akan diamati yang bertujuan 

untuk mempermudah nanti saat penelitian. Dalam observasi yang telah 

dilakukan peneliti langsung terjun ke lapangan guna mendapatkan data maupun 

informasi yang ada di desa Legung  agar memperoleh  informasi yang lebih 

lengkap Observasi yang pertama dilakukan disini peneliti lebih mencari tahu 

tentang sejarah, makna dan asal mula tradisi itu ada. 

 

 

                                                             
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D.( Bnadung : Alfabeta 2016) Hal 
224 
11 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D.( Bnadung : Alfabeta 2016) hal 
225 
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b.  Wawancara 

Jenis wawancara yang penulis gunakan merupakan jenis wawancara 

yang tak berstruktur.Wawancara tak berstruktur ini adalah wawancara yang 

bebas dimana peneliti tidak menggunakan pendoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpuan datanya. Pendoman 

wawancara yang disgunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan 

yang akan ditanyakan. Wawancara tidak berstruktur atau terbuka,sering 

digunakan dalam penelitian pendahuluan atau untuk penelitian yang lebih 

mendalam tentang subyek yang diteliti. 

Wawancara tidak berstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti 

data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan 

apa yang diceritakan oleh responden. Maka dengan ini peneliti dapat 

mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu 

tujuan. 12(Sugiyono, 2016 : 234).  

Metode ini dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari 

subyek yang dituju sesuai topik penelitian. Seperti halnya wawancara yang 

peneliti lakukan terhadap pelaku tradisi tidur di pasir yaitu masyarakat Legung 

guna mendapatkan data yang berkaitan tentang sejarah dan makna tradisi kasur 

pasir ini terhadap kehidupan mereka. apapun data tambahan yang lain dari 

beberapa informan yang bertujuan untuk menunjang kelengkapan informasi 

yang di dapat nantinya. 

 

 

                                                             
12 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D.( Bandung : Alfabeta 2016) 234 
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c. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

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

seseorang.Studi dokumen merupakan pelengkapan dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari 

observasi atau wawancara, akan lebih kreadibel/ dapat dipercaya kalau 

didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di masyarakat dan 

autobiografi.  

Dokumentasi dalam penelitian ini peneliti akan mengambil 

dokumentasi berupa foto maupun rekaman dari warga pelaku tradisi tifur di 

pasir berserta perangkat desa Legung kecamatan Batang-Batang, serta 

dokumentasi berupa foto yang akan menjadi responden dalam penelitin ini dan 

gambar kampung kasur pasir. 

1.6.5 Teknik Analisa Data 

Analisa data menurut Bogdan menyatakan bahwa analisa data adalah 

suatu proses yang dimana mencari dan menyusun secara sistemastis data yang 

didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 

lain,sehingga memepermudah untuk dipahami,dan  hasil temuanya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Sedangkan analisa data kualitatif ialah 

bersifat induktif, yang dimana suatu anlisa berdasarkan data yang diperoleh, 

selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. 13(Sugiyono, 2016 : 245) 

                                                             
13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R& D.( Bnadung : Alfabeta 2016) hal 
245 
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Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono, memaparkan bahwa 

kegiatan dalam analisa data kualitatif dilakukan dengan secara interaktif  dan 

berlansung terus menerus hingga tuntas, sampai data yang diperoleh jenuh. 

Langkah-langkah kegiatan yang dilakukan dalam analisis data antara lain yaitu: 

data reduction, data display, dan conclusion drawing/ verificaton.  

Agar lebih jelasnya di bawah akan dipaparkan skema tentang kegiatan 

analisa data 

  

Gambar 1. Komponen-komponen dalam analisa data 

Dapat dilihat dari gambar yang ada di atas yang menggambarkan 

hubungan atau saling keterkaitan antara komponen dalam analisa data model 

interaktif yang berlanjut, berulang-ulang, dan kesimpulan sebagai suatu 

rangkaian proses dalam menganalisa data. Dibawah ini beberapa penjelasan 

dari masing-masing fungsi yang ada di komponen analisa data dalam model 

interaktif : 

a. Pengumpulan data : Berdasarkan skema yang sudah ada di atas terlihat 

bahwa pertama kali yang harus dilakukan oleh seorang peneliti yaitu 
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peneliti harus melakukan pengumpulan data terlebih dahulu sebelum 

melakukan reduksi data. Data yang dimaksud ini berupa data yang sudah 

di dapat pada saat melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi yang 

sudah terlebih dahulu dilakukan oleh penulis. 

b. Reduksi data : Tahap selanjutnya setelah penulis melakukan pengumpulan 

data yang diperoleh maka yang akan dilakukan selanjutnya yaitu reduksi 

data yang dimana merangkum, memilah milih hal-hal yang pokok, lebih 

mefokuskan pada hal-hal yang dianggap penting untuk di cari tema dan 

polanya dari pembahasan atau dari data yang dibutuhkan. Dan hal ini bisa 

dilakukan oleh peneliti untuk sekaligus menganalisa data mana yang perlu 

di olah dan mana data yang tidak perlu untuk di ola sekaligus data reduksi 

ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas. 

c. Penyajian data : setelah melakukan tahap reduksi data yang dilanjutkan 

dengan penyajian data dalam Miles Huberman merupakan memberikan 

batasan pada penyajian data yang dimana batasan itu merupakan 

sekumpulan informasi yang tersusun. Dalam penyajian data sesuikan 

dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan yang bertujuan untuk 

mencapai tujuan penelitian yang diharapkan sesuai dengan apa yang di 

inginkan mempermuda untuk memahami dan dapat di sajikan secara 

sistematis. 

d. Kesimpulan atau verifikasi : penarikan kesimpulan atau verifikasi dalam 

tahap ini yang dimana tahap yang paling akhir dari analisa data disini 

peneliti melakukan penafsiran dari hasil data yang sudah diperoleh 
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sehingga mendapatkan kesimpulan yang di dukung dengan bukti-bukti 

yang valid dan konsisten sesuai dengan judul penelitian. 

1.6.6 Keabsahan Data 

keabsahan data ialah sebuah bukti yang dimana penelitian dilakukan 

merupakan penelitian ilmiah dan sekaligus digunakan untuk menguji sebuah ke 

validtan data yang diperoleh saat melakukan penelitian.Dalam melakukan 

pengujian kredibilitas peneliti menggunakan tekni triagulasi.Yang dimaksud 

dengan trigulasi diartikan sebagai teknik pengecekan data dengan 

menggabungkan  dari pengumpulan data dan sumber data yang telah ada atau 

yang telah diperoleh sebelumnya. Trigulasi digunakan untuk mengecek 

keabsahan data dan membandingakan dengan hasil yang telah diperoleh dari 

sumber. Adanya trigulasi ini bertujuan untuk bukan mencari kebenaran dari 

beberapa fenomena, melainkan lebih kedapada meningkatkan pemahman 

peneliti mengenai apa yang sudah diperoleh atau didapatkan selama melakukan 

penelitian.Trigulasi memiliki beberapa macam trigulasi data yang dapat 

dilakukan saat melakukan penelitian. 

a. Triagulasi Sumber 

Trigulasi sumber ini digunakan untuk membandingkan lagi dan mengecek 

lagi kebenaran sumber informasi yang diperoleh oleh peneliti melalui 

sumber-sumber yang berada dalam metode kualitatif. 

b. Triagulasi Metode 

Triagulasi metode ini digunakan peneliti untuk menguji kredibilitas data 

yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi dan dengan cara 

yang berbeda. 
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c. Triagulasi Penyidikan  

Triagulasi ini dilakukan bertujuan untuk mengamati penelitian lainnya 

untuk kepentingan pengecekan ulang keakuratan data yang sudah di 

terima oleh peneliti saat melakukan observasi dan juga saat melakukan 

wawancara. 

d. Triagulasi Teori 

Triagulasi yang terakhir ini tentang hasil akhir dari penelitian kualitatif 

dengan berupa sebuah rumusan informasi yang selanjutnya dari hasil 

informasi yang sudah diperoleh ini dibandingkan dengan perspektif teori 

yang relavan yang memiliki tujuan untuk membandingkan kebenaran 

data yang sudah diperoleh. 

Dari beberapa macam teknik triagulasi yaang sudah disebutkan di 

atas, maka peneliti mefokuskan menggunakan salah satu dengan 

menggunakan triagulasi metode dan triagulasi sumber. Yang dimana 

kedua teknik triagulasi tersebut sesuai dengan tujuan yang akan 

digunakan untuk menguji keabsahan data yang berhubungan dengan 

penelitian atau permasalahan yang akan ditemukan oleh peneliti. 

14Meleong (2007) 

1.6.7 Sumber Data 

a. Data Primer 

Data Primer adalah sumber data penelitian yang didapat secara 

langsung dari sumber penelitian yang telah didapatkan. Data primer ini 

didapatkan melalui bebagai tekni yaitu dengan cara wawancara, obervasi, dan 

                                                             
14 Meleong Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung : Remaja Karya 2007) 
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dokumentasi. Pengumpulan data melalui observasi dilakukan di desa Legung 

kecamatan Batang-Batang sumenep  yang difokuskan kepada masyarakat 

sekitar yang sampai saat tetap melestarikan kearifan lokal tentang tradisi tidur 

di pasir, wawancara nantinya peneliti akan langsung mewawancari secara 

langsung masyarakat sekitar atau pelaku dari tradisi tidur di pasir beserta 

beberapa perangkat desa yang ada disana, dan yang terakhir dokumentasi yang 

akan digunakan nanti sebagai bukti dan lampiran. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh melalui media 

perantara secara tidak langsung. Data sekunder ini didapatkan dari sumber 

buku, jurnal,dan penelitian terdahulu yang ada keterkaitan dengan judul. 

 


