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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan ini diuraikan mengenai: (1) Latar Belakang, (2) Rumusan 

Masalah, (3) Tujuan Masalah, (3) Manfaat Penelitian, dan (4) Definisi Operasional. 

Berikut penjelasan yang berkaitan dengan pendahuluan.  

 

1.1 Latar Belakang 

Kearifan lokal merupakan bagian budaya dari masyarakat dan tidak dapat 

dipisahkan dari suatu daerah. Kearifan lokal diwariskan secara turun temurun dari 

generasi ke generasi berikutnya atau diwariskan melalui cerita dari mulut ke mulut. 

Pengetahuan budaya lokal Banyuwangi sudah sedemikian menyatu dengan sistem 

sosial berupa kepercayaan, adat istiadat, aturan, dan budaya atau mitos yang dianut 

dalam jangka waktu lama.  

Kearifan lokal ini penting untuk dikaji karena dalam rangka melestarikan dan 

mengembangkan salah satu ikon identik kota Banyuwangi yaitu Gandrung. Adapun 

dampak yang dapat dirasakan melalui festival Gandrung sewu yaitu potensi untuk 

destinasi wisata yang ada di kota Banyuwangi. Sehingga, adanya destinasi wisata 

tersebut akan memunculkan dampak lainnya seperti ekonomi kreatif pada 

masyarakat. Hasilnya berupa pernak-pernik Gandrung, oleh-oleh khas 

Banyuwangi, dan kuliner berupa makanan olahan dari masyarakat Banyuwangi.  

Kearifan lokal bukanlah hal yang tetap atau tidak berubah, akan tetapi berubah 

sejalan dengan waktu tergantung dari pola budaya yang ada di masyarakat itu 

sendiri. Menurut Abubakar (2013:292), bahwa kearifan lokal itu sebagai kebijakan 

yang bersandar pada filosofi, nilai-nilai moral, etika, perilaku yang secara 
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tradisional untuk mengelola sumber daya alam manusia, dan budaya secara 

berkelanjutan. Hal ini dikatakan sebagai kebenaran yang mentradisi secara turun 

menurun atau ajeg terhadap nilai-nilai moral atau spritual.  

Festival Gandrung Sewu merupakan festival yang hanya ada di kota 

Banyuwangi. Bentuk festival Gandrung berupa kebudayaan Suku Osing yang 

menjadikan satu ikon identik dengan kota Banyuwangi. Tari Gandrung adalah 

kesenian original yang lahir dan berkembang di Banyuwangi. Gandrung berasal  

dari bahasa osing yang berarti gemar, tergila-gila, atau terpesona. Penduduk 

Banyuwangi sendiri menerjemahkan Gandrung sebagai bentuk terpesona atau 

kekaguman penduduk Blambangan pada Dewi Sri yang merupakan Dewi padi 

dalam memberikan kesejahteraan bagi penduduk. 

Selain itu, Banyuwangi memiliki mitos salah satunya adalah kekaguman 

terhadap Dewi Sri. Mitos sendiri merupakan salah satu bentuk kebudayaan yang 

mengakar kuat dan secara historis selalu mengalami perkembangan di tengah 

masyarakat Indonesia. Hal ini merujuk pada sebuah cerita dalam sebuah 

kebudayaan yang dianggap mempunyai kebenaran suatu perkara dan berlaku pada 

masa dahulu. Cerita semacam mitos ini dapat ditemukan hampir setiap daerah di 

nusantara salah satunya kota Blambangan ini. 

Sekarang tidak jarang kearifan lokal di berbagai daerah digunakan sebagai 

sarana untuk melaksanakan tradisi keagamaan. Kenyataan itu menunjukkan 

pentingnya fungsi dan memiliki arti kuat dalam kehidupan masyarakat. Usaha 

untuk melestarikan kearifan lokal sebagai hasil kebudayaan bangsa perlu dilakukan 

secara terus menerus. Hal ini berhubungan dengan tokoh atau biasanya sering 

disebut dengan sesepuh yang memahami betul adat dan istiadat di setiap daerah. 
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Sesuai yang disampaikan oleh Raglan (dalam Rafiek 2010:54), tokoh sejarah itu 

mempunyai riwayat hidup dengan hal-hal mitos, tetapi bukan sejarah pribadi bagi 

orang-orang itu sendiri. Hal itu disebabkan tokoh-tokoh tersebut bukanlah diambil 

dari riwayat hidupnya yang asli melainkan dari riwayat hidup tradisional, yang telah 

ada dalam repetoar folklor pada zaman dulu. 

Keterkaitan tari Gandrung dengan mitos yaitu percayanya terhadap Dewi Sri 

yang telah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Banyuwangi. Mitos ini 

termasuk ke dalam sastra lisan yang biasanya tumbuh dan berkembang di tengah-

tengah masyarakat dan diwariskan secara turun temurun sebagai kearifan yang di 

miliki hingga saat ini. Sebagai salah satu sastra lisan, mitos telah ada jauh sebelum 

ekspresi tulis berkembang. Zaman kecanggihan masih belum ada jadi masih 

disebarkan melalui tradisi lisan saat itu, hal ini termasuk mitos yang sulit sekali 

digeser keberadaannya karena sudah tertanam kuat dalam benak masyarakat saat 

itu dan sampai sekarang (Nensilianti, 2016: 502).  

Tari Gandrung dipersembahkan sebagai rasa syukur warga setelah panen. 

Filosofi penghormatan kepada Dewi Sri inilah  menjadi semangat warga untuk 

mengembangkan dan melestarikan tari Gandrung. Di Banyuwangi dengan resmi 

Gandrung sudah dinobatkan sebagai ikon daerah. Bertepatan dengan ‘Harjaba’ atau 

hari jadi kota Banyuwangi tahun 2002. Gandrung dikukuhkan sebagai maskot 

Kabupaten Banyuwangi. Di berbagai ruang dibangun patung penari Gandrung, 

menukar lambang diawal mulanya ular berkepala Gatot Kaca, menurut Marsan, 

(Pesona Indonesia, 2018). 
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Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Anoegrajekti (2010), tentang ‘Pada 

Nonton dan Seblang Lukinto: Membaca Lokalitas dalam Keindonesiaan’. Metode 

yang digunakan yaitu ethnografi. Penelitian ini berisikan tentang dua lagu yang 

wajib untuk dinyanyikan setiap pagelaran Gandrung berlangsung yaitu “Pada 

Nonton dan Saksikanlah”. Teks syair Gandrung tersebut sebagai seni tradisi yang 

tumbuh dan hidup di lokal daerah tertentu mengartikulasikan semangat kedaerahan. 

Seniman budayawan di Dewan Kesenian Blambangan memandang bahwa lagu 

“Pada Nonton” mengandung pesan-pesan perjuangan rakyat Blambangan. 

Sedangkan lagu “Saksikanlah” diinterpretasikan sebagai suatu yang berkaitan 

dengan kematian dan yang mengalami kematian adalah para putra yang terkena jala 

(bujuk rayu Belanda). 

Teks syair pertunjukan Gandrung ditempatkan sebagai event cultural. Apalagi, 

ketika yang diperebutkan adalah identitas kultural seperti halnya identitas Using di 

kota Banyuwangi dengan ikon unggulannya yaitu Gandrung. Suku Using atau kota 

Using dapat diketahui sejak runtuhnya kerajaan Majapahit, hingga saat ini masih 

mempertahankan dialek yang merupakan perpaduan bahasa Jawa kuno dan Bali. 

Identitas, merupakan konstruksi yang terus menerus, hal ini dikonsepkan sebagai 

narasi budaya tentang diri yang membedakan dari budaya yang lain.  

Penelitian kedua telah dilakukan oleh Aziz (2014), tentang ‘Analisis Nilai-Nilai 

Kearifan Lokal Bahasa Dayak Ngaju sebagai Alternatif  Penanaman Karakter pada 

Peserta Didik SDN 1 Mentawa Baru Hilir Sampit’. Penelitian ini ditujukan untuk 

Tesis Sarjana S2 dengan menggunakan metode keabsahan data. Penelitian ini 

berisikan tentang pengembang pendidikan karakter meliputi pepatah bahasa 

setempat, peribahasa, anjuran, dan larangan. Menurutnya generasi muda di kota 
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Sampit banyak yang tidak bisa berbahasa Dayak Ngaju, hal ini dikarenakan 

kurangnya minat mereka dalam belajar bahasa Dayak Ngaju.  

Para generasi muda di kota Sampit beranggapan bahwa bahasa Dayak Ngaju 

adalah bahasa yang kurang populer dan terkesan kuno. Hasil penelitian dan 

pemikiran yang diolah berdasarkan hasil temuan berdasarkan kajian kritis sumber-

sumber refrensi. Penanaman karakter yang kuat diharapkan dapat mengatasi 

permasalahan pendidikan yang terjadi sekarang ini. Oleh karena itu penanaman 

karakter baik harus dilakukan sejak usia dini. Pendidikan karakter merupakan 

pendidikan budi pekerti yang melibatkan aspek pengetahuan (cognitive), perasaan 

(feeling), dan tindakan (action). 

Oleh karena itu, identitas ini sejalan dengan temuan Arps (dalam Anoegrajekti, 

2010:174) yang memandang sebutan Laré Using yang muncul sejak awal tahun 

1990-an sebagai salah satu representasi budaya Using. Penetapan Gandrung sebagai 

maskot Banyuwangi pada tahun 2002 memunculkan representasi lainnya seperti 

kota Gandrung, istana Gandrung, dan kopi Gandrung. 

Perbedaan dengan  penelitian yang sudah dilakukan terletak pada fokus data 

bahasa lisan atau tulis dari asal-usul adanya festival Gandrung Sewu di kota 

Banyuwangi. Selain itu, tidak hanya mencakup bentuk potensi lokal, pada festival 

Gandrung Sewu ini cukup diuntungkan karena menjadi festival yang sangat besar 

dan berlangsung di Pantai Boom daerah pesisir dekat dengan Bali.  

Pendekatan teoretis di penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi. 

Menurut Siregar, (2002:04) antropologi merupakan kebudayaan dari kelompok-

kelompok manusia, baik itu kelompok kecil dan kelompok besar. Hal inilah yang 
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menjadi objek spesial dari penelitian yang akan dilakukan. Antropologi juga  

mempelajari tingkah laku individu dan kelompok. Penyelenggaraan festival 

Gandrung Sewu di Banyuwangi bekerja sama dengan  Chief Excecutive Officer 

“CEO” yang sangat serius dan berkomitmen tinggi di bidang pariwisata. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan berjudul 

“Analisis Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Festival Gandrung Sewu di Kota 

Banyuwangi” (Pendekatan Antropologi). Dengan ini Banyuwangi juga terbukti 

maju pesat sektor pariwisatanya dan mendorong festival supaya di tahun 2019 dapat 

menjadi tujuan wisata dunia.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1) Bagaimana bentuk nilai-nilai kearifan lokal melalui festival Gandrung Sewu di 

kota Banyuwangi ? 

2) Bagaimana makna nilai-nilai kearifan lokal melalui festival Gandrung Sewu di 

kota Banyuwangi ?  

3) Bagaimana fungsi nilai-nilai kearifan lokal melalui festival Gandrung Sewu di 

kota Banyuwangi ? 

 

1.3 Tujuan Masalah  

Sesuai rumusan masalah, peneliti dapat merumuskan tujuan penelitian. Tujuan 

tersebut antara lain sebagai berikut.  

1. Mendeskripsikan bentuk nilai-nilai kearifan lokal pada festival Gandrung Sewu 

di kota Banyuwangi. 
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2. Mendeskripsikan makna nilai-nilai kearifan lokal pada festival Gandrung Sewu 

di kota Banyuwangi. 

3. Mendeskripsikan fungsi nilai-nilai kearifan lokal festival Gandrung Sewu di 

kota Banyuwangi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ada dua, yaitu teoretis dan praktis. Pada manfaat teoretis, 

penelitian ini bertitik tolak dengan meragukan suatu teori tertentu atau yang disebut 

dengan penelitian verifikatif. Keraguan terhadap teori ini akan muncul apabila tidak 

dapat lagi menggambarkan kejadian nyata yang ada. Sedangkan pada manfaat 

praktis, menempatkan suatu penelitian dan juga pengembangan sebagai bagian dari 

integral organisasi yang terdapat di lembaga pemerintahan ataupun lembaga swasta. 

Berikut ini adalah penjelasan dari manfaat penelitiannya.  

 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis hasil penelitian ini yaitu: 

a. Memperkuat ilmu pengetahuan mengenai kajian analisis nilai-nilai kearifan 

lokal dalam festival Gandrung Sewu di kota Banyuwangi.  

b. Selain itu juga dapat mengembangkan pengetahuan sebagai bekal dalam 

penerapan nilai-nilai kearifan lokal pada pembelajaran di bidang bahasa dan 

sastra Indonesia agar tidak punah dan tetap dilestarikan sampai akhir hayat. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis hasil penelitian ini yaitu: 

a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penelitian lanjutan 

di bidang pengembangan pada nilai-nilai kearifan lokal, dapat menyumbangkan 

ekonomi kreatif lokal, dan referensi dalam kajian antropologi. 

b. Bagi pembaca, penelitian ini akan membuat sadar akan pentingnya melestarikan 

budaya daerah, pengembangan dalam pendidikan budaya, dan memahami kajian 

nilai-nilai kearifan lokal. 

c. Bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Penelitian ini mampu dijadikan sumber 

referensi untuk mengetahui sejarah, mengembangkan budaya potensi lokal, 

sebagai dokumentasi dalam melestarikan potensi nilai-nilai kearifan lokal untuk 

kepentingan destinasi nasional dan salah satunya adalah budaya yang ada di kota 

Banyuwangi. 

 

1.5 Definisi Operasional 

Definisi operasional sebagai bentuk upaya mempermudah pemahaman terhadap 

istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Definisi operasional digunakan 

dalam maksud agar tidak terjadi perbedaan tafsiran antara peneliti dengan pembaca 

sehingga diperoleh rumusan persepsi dalam menelaah hasil penelitian ini. 

Berdasarkan uraian latar belakang, tujuan, dan manfaat di atas definisi operasional 

penelitian ini sebagai berikut.  

1. Nilai adalah sesuatu hal yang bersifat penting atau berguna bagi kemanusiaan 

dari kualitas atau penghargaan yang telah dicapai. 
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2. Kearifan lokal adalah bentuk kebijaksanaan yang didasari oleh nilai-nilai 

kebaikan yang dipercaya dan sudah dilakukan secara turun temurun, di 

dalamnya mencakup bahasa, budaya, kesenian, dan kegiatan sosial yang sudah 

di jalankan. 

3. Antropologi adalah kebudayaan yang dibentuk dari kumpulan kelompok baik 

besar maupun kecil. Ilmu ini berkaitan dengan kajian perilaku, seni budaya, dan 

keanekaragaman masyarakat di dalamnya. 

4. Bentuk nilai kearifan lokal adalah wujud acuan masyarakat terhadap praktik 

sosial yang berlandaskan kearifan lokal atau kebudayaan. Bentuk nilai kearifan 

lokal meliputi norma, nilai, kepercayaan, etika, hukum adat, dan adat-istiadat 

yang sudah mentradisi sejak lama. 

5. Makna nilai kearifan lokal adalah upaya untuk mengetahui maksud dan tujuan 

tertentu diadakannya festival Gandrung Sewu yang mencakup kegiatan upacara, 

adat-istiadat, maupun lainnya. 

6. Fungsi nilai kearifan lokal adalah salah satu upaya untuk melestarikan dan 

mengembangkan budaya kearifan lokal yang dimiliki setiap kota. Sehingga 

nantinya dapat berdampak pada ekonomi kreatif pada masyarakat. 

7. Festival adalah sebuah pagelaran besar yang bertujuan sedang memperingati  

sesuatu hal dengan sangat meriah dan diikuti oleh banyak peserta dan 

masyarakat dari daerah itu sendiri maupun dari luar kota.  

8. Gandrung Sewu adalah jenis tarian daerah yang berasal dari Banyuwangi dengan 

berjumlah seribu penari dan dilaksanakan di tepi pantai, penari tersebut benar-

benar asli dari kota Banyuwangi. 
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9. Harjaba adalah penepatan resmi hari ulang tahun kota Banyuwangi dan selalu di 

meriahkan dengan beberapa kegiatan besar. Sedangkan maskot sendiri adalah 

bentuk atau benda yang dapat berbentuk seseorang, binatang, atau objek lainnya 

yang dianggap dapat membawa keberuntungan. Agraris adalah daerah perairan 

di Indonesia kaya sumber makanan bagi berbagai jenis tanaman, ikan, hewan 

laut, dan juga mengandung berbagai jenis sumber mineral.  

10. Chief Excecutive Officer “CEO” budaya adalah destinasi wisata yang memang 

sudah terkenal dari media sosial di manapun itu. Kunci dalam kesuksesan pada 

pengembangan wisata dengan menggunakan 3A yaitu: (1) atraksi; (2) 

aksesibilitas; dan (3) amenitas. Namun, melengkapi tiga komponen ini 

bukanlah pekerjaan yang gampang, harus memerlukan kerja sama yang kuat. 

11. Ikon adalah sebuah artifak budaya sebagai perwakilan dari daerah. Salah 

satunya ikon Gandrung dicap khas sebagai barang otentik dari budaya 

Banyuwangi. Pada kelas nomina atau kata benda ikon dapat menyatakan nama 

dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.  

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Artifak_kebudayaan&action=edit&redlink=1
https://www.apaarti.com/nomina.html

