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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Gunung kawi merupakan sebuah wilayah yang selalu dihubungkan dengan 

budaya-budaya jawa yang kental, kisah mistis, serta pesugihan yang terkenal di pulau 

jawa. Gunung kawi sebagai salah satu gunung aktif pulau jawa terletak di kabupaten 

Malang, berada pada ketinggian 2551m atau 8369 kaki dari permukaan laut. Salah satu 

destinasi wisata religi yang cukup terkenal di pulau jawa, salain itu gunung kawi sendiri 

memiliki keindahan alam serta kesejukan yang tidak kalah dengan destinasi wisata lain 

dikarenakan wilayah gunung kawi yang masih sangat asri dan dijaga. 

Salah satu aspek sosial yang menarik dari kawasan Gunung Kawi adalah masalah 

pembauran. Pembauran etnis Tionghoa, Islam dan Jawa disebabkan oleh latar belakang 

sejarah permulaan pembentukan desa dan kepercayaan dari masing-masing etnis 

mengenai pesarean Gunung Kawi. Gunung Kawi merupakan representasi dari 

Akulturasi Budaya Tionghoa, Islam dan Jawa. Telihat dari  tata kota dan bangunan 

yang berdiri beriringan di sepanjang jalan menuju pesarean Gunung Kawi, komplek 

pesarean Gunung Kawi memiliki tiga bangunan peribadatan, yaitu Masjid sebagai 

tempat ibadah masyarakat Muslim, Klenteng sebagai tempat ibadah masyarakat 

Tinghoa lengkap dengan Ciam Si serta Pesarean Gunung Kawi sebagai petilasan yang 

bersejarah  bagi masyarakat Jawa. 
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Akulturasi yang memiliki pengertian sebuah proses yang dua atau lebih budaya 

dalam satu ruang budaya yang menciptakan suatu budaya temu yang dapat saling 

berkembang dalam masyarakat dengan mempertimbangan unsur-unsur budaya terkait 

sebagai proses sosial ketika kelompok masyarakat lokal dihadapkan dengan unsur-

unsur budaya asing. Budaya asing secara perlahan diterima oleh masyarakat, 

mendapatkan ruang dan diolah menjadi budaya masyarakat lokal tanpa menghilangkan 

unsur kebudayaan kelompok lokal tersebut. Upaya guna untuk menegosiasikan 

kepentingan lokal dalam menghadapi “unsur luar” sebagai suatu akibat dari pembauran 

serta dampak globalisasi yang selalu menyuguhkan praktek dan bentuk kultural dari 

luar ruang lokal dan memaksa masuk dalam ruang lokal tersebut. 

Menurut Koentjaranigrat, akulturasi merupakan suatu proses sosial yang terjadi 

ketika kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan budaya asing 

yang berbeda. Proses akulturasi memiliki persyaratan dimana adanya senyawa 

(afinitas) bahwa peneriman budaya tanpa rasa kejutan, maka keseragaman 

(homogenitas) sebagai nilai baru yang dicerna karena persamaan pola budaya. 

Pertemuan budaya Islam, Jawa dan Tinghoa terlihat dari bangunan yang me 

representasikan ketiga budaya besar tersebut terdiri atas Islam berupa bangunan 

Masjid, Tinghoa berupa bangunan Klenteng serta Jawa dengan Pesarean berupa Rumah 

adat khas Jawa, ketiga tempat ibadah tersebut berdiri diatas komplek Pesarean Gunung 

Kawi. Sejarah berdirinya Gunung Kawi dimulai dari perjuangan masyarakat melawan 

kolonialisme Belanda, Eyang Kyai Zakaria II (Eyang Djoego) dan RM. Iman Soedjono 

mengalihkan perjuangannya untuk mengalang persatuan Nasional serta berupaya 
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mencerdaskan Masyarakat dengan ilmu pertanian, budi perkerti dan kebajikan dengan 

landasan idealis Religius. 

Salah satu tanaman yang dibudidayakan pada masa itu dan terkenal langka adalah 

tanaman Dewan Ndaru atau dalam keyakinan Tinghoa disebut Shian Tho (pohon 

dewa), dalam Legenda Cina Kuno tanaman tersebut hanya ditanam oleh para Dewa 

dan Kaisar. Disinilah awal mula masyarakat Tinghoa menjadi salah satu masyarakat 

Gunung Kawi. 

Eyang Kyai Zakaria II (Eyang Djoego) yang disebut masyarakat Tinghoa TAW 

LOW SHE berarti Guru Besar Pertama dan RM. Iman Soedjono disebut DJIE LOW 

SHE yang memiliki arti Guru Besar Kedua, adalah bukti sejarah kerukunan masyarakat 

lokal serta masyarakat Tinghoa. Dalam sejarah Cina penyebutan guru besar tidak serta 

merta disematkan begitu saja pada tokoh masyarakat, adanya pengakuan masyarakat 

Tinghoa mengenai ilmu yang diajarkan dan dipraktekan sesuai ajaran agama yang 

berlaku. 

Makam Eyang Kyai Zakaria II (Eyang Djoego / TAW LOW SHE) dan RM. Iman 

Soedjono (DJIE LOW SHE) sebagai salah satu guru besar serta prajurit yang kokoh 

perpegang pada idealis Religius, menjadi salah satu tokoh yang menjadi sorotan 

masyarakat Jawa, Tinghoa serta Islam sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh besar 

pada perjuangan melawan kolonialisme dan patut mendapatkan penghargaan dari jasa 

yang telah dilakukan dalam upaya mencerdaskan bangsa melalui masyarakat Gunung 

Kawi pada masa kolonialisme. 
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Salah satu tradisi besar yang tercipta dari pencampuran agama dan budaya dapat 

terlihat jelas pada perayaan Ritual Satu Suro, dalam tradisi Satu Suro seluruh 

masyarakat dari berbagai agama dan etnis turut berpartisipasi dalam pelaksanaanya, 

kewajiban sebagai warga lokal Gunung Kawi memaksa masyarakat membuat strategi 

negoisasi untuk menyatukan seluruh masyarakat dalam pelaksanaanya salah satunya 

dengan penerapan konsep Akulturasi sebagai jalan keluar. 

Budaya yang telah dipegang teguh inilah, menjadi cikal bakal pemikiran, 

pengetahuan serta konsep yang disepakati oleh masyarakat sebagai identitas yang 

melekat pada diri mereka sebagai masyarakat Gunung Kawi. Konsep yang dipercaya 

dan selalu dijaga, dimana hal ini juga memiliki konsekuensi ketika budaya-budaya 

yang melekat ini tidak dilaksanakan dengan baik atau bahkan dilangar. 

Sumber lain mengatakan bahwa ketika tidak melakukan ritual satu suro sesuai 

dengan aturan yang disepakati masyarakat maka akan terjadi suatu bencana atau 

musibah. Sebagai contoh ketika seorang warga tidak melaksanakan slamatan berkaitan 

dengan hari-hari tertentu pada kalender Jawa, suatu musibah yang terjadi pada warga 

tersebut dikemudian hari akan dihubungkan dengan kesalahannya karena tidak 

melakukan ritual slametan, begitu pula pada kasus hari besar jawa seperti satu suro 

yang diyakini bahwa “Nyai Roro Kidul Ngunduh Mantu”. Jika ada warga yang tidak 

melakukan ritual Jawa seperti pembersihan diri, alat logam dan tidak mengikuti prosesi 

acara suroan maka diyakini hal buruk akan terjadi bahkan bisa sampai kematian karena 

kurang hormatnya warga tersebut pada budaya yang berlangsung. 
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Sosiologi agama melihat peran agama sebagai institusi sosial dan sistem keyakinan 

yang mengakar dalam masyarakat, mengkaji mengenai hubungan agama dengan 

masyarakat. Agama berperan institusi sosial dapat dipahami bahwa agama sebagai 

kumpulan norma, atuan yang berlaku serta nilai yang dijunjung tinggi masyarakat 

penganut membentuk pola yang berkembang dinamis serta terorganisir, dalam peran 

sebagai sistem keyaninan pengaruhnya terlihat jelas terhadap cara berfikir, berperilaku 

dalam masyarakat dan bertindak. 

Persamaan sejarah, pemaknaan simbol, letak geografis, nilai-nilai dari suatu 

masyarakat yang membuat masyarakat tersebut dikenal sebagai kelompok yang 

berbeda. Pandangan sosiologi sendiri merujuk pada perasaan sebagai bagian dari 

kelompok budaya atau etnis tertentu dan hal inilah yang memberi pengaruh pada 

perasaan, pandangan, dan perilaku pada masyarakat sebagai bagian dari konsep diri 

individu dalam hal ini juga berasal dari perasaan dan pengetahuan dari kelompok 

budaya yang secara sadar memahami diri sebagai bagian dari budaya tersebut. 

Akulturasi Budaya menjelaskan tentang penyerapan suatu unsur budaya dilakukan 

oleh kelompok budaya lokal dengan budaya non lokal, penyerapan sebagain 

kebudayaan sebagai akibat dari pembauran antar kelompok budaya yang berinteraksi, 

memiliki sasaran pada masyarakat yang memiliki budaya hampir sama namun tetap 

mempertahankan kepribadian budaya masing-masing. Fokus kajian akulturasi budaya 

tidak sebatas kegiatan pembauran secara harfiah yang dialami masyarakat maupun 

kelompok, namun pengaruh pembauran dalam hal kesadaran berbahasa, berfikir, 

bertindak, bersikap budaya. 
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Merujuk pada gagasan Koentjaraningrat, akulturasi dipahami sebagai dampak 

yang timbul dari interaksi sosial masyarakat yang memiliki budaya berbeda yang 

memiliki unsur kebudayaan hampir sama, berbaur dalam masyarakat kemudian 

diterima oleh masyarakat dan diolah sedemikian rupa dalam budaya local tanpa 

menghilangkan sifat khusus dari budaya lokal tersebut. (Koentjaraningrat, 1990) 

Teori akulturasi sangat relevan dalam keitannnya dengan kritik lintas budaya 

sekaligus wacana yang ditimbulkan sebagai bentuk pembauran masyarakat lokal 

dengan budaya asing dengan beragam strategi pertahanan masyarakat dengan 

memperyahankan unsur budaya masing-masing masyarakat budaya tanpa mengurangi 

rasa saling menghargai setiap masyarakatnya. 

Akulturasi bukan hanya menjelaskan menganai dua atau beberapa entitas budaya 

stabil (dua atau beberapa budaya), yang bertemu di masyarakat dan bercampur namun 

akulturasi menjelaskan konsep budaya yang selalu sudah ada, memiliki kesan stabilitas 

(kesan bahwa ada beberapa budaya yang terpisah secara tegas) untuk mempertegas 

identitas suatu budaya, pembauran budaya asing atau budaya luar terhadap budaya 

lokal dan atau sebagai strategi pertahanan budaya lokal maupun budaya asing. 

Gunung Kawi mencerminkan pertemuan budaya Islam, Jawa dan Tinghoa terlihat 

dari corak bangunan serta interaksi masyarakat di wilayah ini, setiap bangunan 

peribadatan menunjukkan representasi penganut budaya sesuai dengan kepercayaan 

masing-masing budaya serta pembauran antar budaya ditunjukkan dengan kerukunan 

masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
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Bedasarkan latar belakang yang telah dijabarkan penulis, maka penulis tertarik 

melakukan penelitian dengan judul “Akulturasi Budaya dalam Tradisi di Gunung Kawi 

(Studi Etnografi di Wonosari, Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang)”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah sebagai berikut ; 

a. Bagaimana bentuk Akulturasi Budaya dalam Tradisi di Gunung Kawi 

Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang ? 

b. Bagaimana dampak Akulturasi Budaya dalam Tradisi di Gunung Kawi 

Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang ? 

C. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan bentuk Akulturasi Budaya dalam Tradisi di 

Gunung Kawi Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari Kabupaten 

Malang. 

b. Untuk mendeskripsikan dampak Akulturasi Budaya dalam Tradisi di 

Gunung Kawi Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari Kabupaten 

Malang. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada 

perkembangan teori sosiologi terutama teori akulturasi yang berfokus pada 

budaya masyarakat Wonosari kecamatan Wonosari Kabupaten Malang serta 

dapat dijadikan refrensi pada peneliatian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a) Peneliti : Menambah pengalaman dan melatih peneliti untuk berfikir 

kritis dalam menghadapi permasalahan serta sebagai sarana untuk 

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama kuliah. 

b) Pemerintah : Hasil penelitian dapat dijadikan refrensi oleh pemerintah 

terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat kebijakan 

pelestarian kearifan local. 

c) Masyarakat : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai pertimbangan dan pandangan pemikiran bagi masyarakat dalam 

memahami akulturasi dan memberikan sumbangsih upaya mempererat tali 

persaudaraan antar etnis budaya. 

E. Definisi Konseptual 

a) Akulturasi  

Akulturasi Budaya menjelaskan tentang penyerapan suatu unsur budaya 

lokal oleh kelompok budaya lokal dengan budaya non lokal, penyerapan 

sebagain kebudayaan sebagai akibat dari pembauran antar kelompok 

budaya yang berinteraksi, memiliki sasaran pada masyarakat yang memiliki 
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budaya hampir sama namun tetap mempertahankan kepribadian budaya 

masing-masing. Fokus kajian akulturasi budaya tidak sebatas kegiatan 

pembauran secara harfiah yang dialami masyarakat maupun kelompok, 

namun pengaruh pembauran dalam hal kesadaran berbahasa, berfikir, 

bertindak, bersikap budaya. (Koentjaraningrat, 1990) 

b) Budaya 

Perwujudan budaya menurut Koentjaraningrat, diantaranya : 

a) Kesatuan dari seluruh  nilai, ide, norma yang berfungsi mengatur, dan 

memberi arah kelakuan manusia sebagai bagian dari masyarakat, 

disebut “adat tata kelakuan”.  

b) Pola tingkah laku masyarakat secara keseluruhan diatur dan 

dikembangkan sesuai perkembangan masyarakat yang berlaku disebut 

“sistem sosial”. Terbentuk dari keseluruhan aktivitas masyarakat 

sesuai pola yang berlaku sesuai adat kebiasaan didasari dari adat tata 

kelakuan yang diyakini dan dilaksanakan masyarakat. 

c) Wujud benda karya hasil manusia sesuai dengan budaya yang 

bekembang di masyakarat disebut “kebudayaan fisik” yang berupa 

bagunan atau benda-benda khas wilayah tersebut yang berbeda corak 

budaya dengan daerah lain. (Koentjaraningrat, 1990) 

c) Tradisi 

Menurut Mardimin, tradisi adalah kebiasaan yang turun temurn 

dalamsuatu masyarakat dan merupakan kebiasaan dan kesadaran kolektif 

http://id.wikipedia.org/wiki/Koentjaraningrat
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sebuah masyarakat (Johanes Mardimin, 1994:12). Menurut Soerjono 

Soekanto, tradisi adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang di dalam 

bentuk yang sama (Soerjono Soekanto, 1990:181). Pandangan Harapandi 

Dahri menjelaskan tradisi adalah suatu kebiasaan yang teraplikasikan 

secara terus menerus dengan berbagai symbol dan aturan yang berlaku pada 

sebuah komunitas (Harapandi Dahri, 2009:76). 

Berdasarkan konsep diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi adalah 

kebiasaan yang diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat secara turun 

temurun dengan berbagai symbol serta aturan yang dipahami secara kolektif 

oleh masyarakat. 

F. Metode Penelitian 

a) Pendekatan 

Penelitian ini mengunakan pendekatan yang digunakan sesuai dengan 

cara perolehan data yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu 

jenis penelitian yang memahami tentang fenomena yang dialami subjek 

penelitian secara holistik, pemahaman yang diterima dijabarkan dalam 

bentuk desktiptif pada konteks khusus yang alamiah dengan bahasa dan 

kata-kata yang alamiah seta dengan metode ilmiah. (Moleong, 2007:6) 

b) Jenis Penelitian 

Jenis metode penelitian ini diklasifikasiakan berdasarkan tingkat 

kealamiahan (natural setting) berfokus pada objek yang diteliti. Metode 

menekankan pada strategi, pendekatan serta peoses dalam memilih dimensi 
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ruang dan waktu kerakteristik dan jenis, dari data yang diperoleh antara 

lain: 

Jenis peneliatian, focus dalam penelitian ini mengunakan etnografi realita 

dengahn focus pendekatan kualitatif. Etnografi merupakan salah satu metode 

pendekatan yang cukup penting diantara metode-metode terutama kualitatif dan 

ilmu sosial lainnya. Etnografi sebagai metode kerja dapat dimaknai pula sebagai 

hasil kerja dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti menempuh 

prosedur etnografi untuk mengkaji pola hidup masyarakat yang menjadi fokus 

setting penelitiannya. (Agus Salim, 2006:126-127) 

Menurut nanang Martanto Etnografi dipahami sebgai strategi penelitian 

yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan meneliti suatu budaya 

dan masyarakat yang merupakan bagian mendasar dari pengalaman manusia. 

Langkah pertama yang dilakukan penelitia adalah melakukan 

pengamatan dengan berperan serta (partisicant observation) yang bias disebut 

dengan observasi partisipatif, kegiatan pengamatan tidak terbatas pada aktivitas 

dangkal seperti mengamati dan menonton persoalan, tetapi mencakup pada 

keterlibatan diri peneliti dalam dinamika persoalan yang dikaji. 

Dengan landasan tersebut diatas, peneliti memilih jenis penelitian 

etnografi yaitu suatu jenis penelitian yang memerlukan keterlibatan peneliti 

dalam kajian yang difokuskan oleh peneliti dan memiliki kcenderungan waktu 

penelitian yang relative lama. Peneliti mengidentifikasikan sebagai bagian dari 
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kelompok yang dikaji. Pengunaan jenis metode penelitian kualitatif diatas 

karena adanya pertimbangan : 

Pertama, jenis penelitian etnografi merupakan bagian karakteristik dari 

pendekatan kualitatif, dalam penelitian kualitatif dibutuhkan etnografer untuk 

mengetahui suatu kelompok tertentu dengan identitas dan kebudayaan sendiri. 

Kedua, adanya relevansi teknik etnografi dengan objek penelitian, 

karakteristik latar belakang peran bentuk akulturasi budaya dalam tradisi di 

Gunung Kawi. Jenis penelitian ini diharapkan dapat mengeksplorasi suatu 

bentuk budaya dan keteraturan sosial yang tidak tampak dari luar, 

mengambarkan fakta-fakta yang akurat sesuai dengan fenomena social yang 

ada pada masyarakat. 

Ketiga, penelitian ini berfokus pada etnografi realita sebagai acuan utama 

dikarenakan peneliti fokus menceritakan sebuah situasi yang natural dari sudut 

pandang orang ketiga dengan tidak memihak pihak manapun dan menjadi 

pengamat yang objektif. Peneliti membangun emosional terlebih dahulu dengan 

pihak yang bersangkutan sebagai pihak ketiga untuk mendapatkan informasi 

dan data yang valid tanpa rekayasa dari pihak ketiga. 

c) Unit Analisis 

Krippendorff (2007:97), mendefinisikan unit analisis sebagai apa yang 

diobservasi, dicatat dan dianggap sebagai data, memisahkan menurut batas-

batasnya dan mengidentifikasi untuk analisis berikutnya.  
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Unit analisis dalam penelitian ini adalah analisa mikro yaitu analisa 

yang menjelaskan fenomena sosial dengan fokus pada interaksi sosial. 

Bentuk fenomena dalam penelitian ialah bentuk Akulturasi Budaya dalam 

Tradisi di Gunung Kawi Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari Kabupaten 

Malang fokus pada interaksi masyarakat yang berbeda budaya dan 

membaur di Gunung Kawi. 

d) Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, 

Kabupaten Malang. Peneliti memilih lokasi tersebut karena terdapat 

Pesarean Gunung Kawi sebagai objek wisata peninggalan kuno dan atau 

terdapat beragam etnis dan budaya yang mencerminkan Akulturasi 

masyarakat Tinghoa, Jawa, Islam sesuai fokus penelitian yang 

dilaksanakan. 

e) Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian lapangan ini yaitu: 

1. Observasi 

Teknik observasi menurut  (Sugiyono, 2014: 145).“Observasi adalah 

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang 

tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala  pada  obyek  penelitian”. Adanya 

observasi peneliti dapat mengetahui kegiatan Ritual  yang berada di Pesarean 

Gunung Kawi, dalam  kesehariannya maupun di Event Satu Suro. Berdasarkan 
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pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa observasi merupakan 

kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna 

menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal. 

Subjek observasi penelitian ini adalah Wisatawan dan Masyarakat di 

Komplek Pesarean yang melaksanakan kegiatan wisata ziarah di makam Eyang 

Kyai Zakaria II (Eyang Djoego), entah mereka hanya sekedar menikmati wisata 

religi dan alam, ataupun mereka yang bertujuan mengunjungi makan Eyang 

Kyai Zakaria II (Eyang Djoego). 

Pengamatan peneliti berfokus pada Wisatawan dan Masyarakat yang 

datang di Komplek Pesarean Gunung Kawi. Kegiatan masyarakat diluar 

kegiatan acara adat hanya sekedar nongkrong, saling sharing tentang kehidupan 

sehari-hari dan kegiatan perdagangan sambal menawarkan produk pertanian 

dan olahan pertanian khas Gunung Kawi. Kegiatan masyarakat tidak jauh 

berbeda dengan kegiatan perdagangan biasanya, yang membedakan adalah dari 

segi pakaian atau gaya mereka dalam berpakaian sangat khas jawa 

menunjukkan identitas masyarakat yang mayoritas masih menjaga kebuidayaan 

jawa yang ada. Untuk wisatawan sangat terlihat kontras sekali dengan pakaian 

yang memiliki corak mencolok dan modern dengan warna cukup cerah dan 

tidak jarang beberapa dari mereka ditemani oleh seorang masyarakat yang 

berprofesi sebagai Guide untuk menjawab menjelaskan mengenai pesarean 

Gunung Kawi dan membimbing wisatawan dalam berziarah. 
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Maka dari itu, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan 

terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. 

Jadi subjek yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas 

peneliti. Akan tetapi suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar 

dalam observasi, hal tersebut agar peneliti dapat mengetahui data-data yang 

masih di rahasiakan. 

2. Wawancara (interview) 

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur. 

Wawancara semi terstruktur adalah jenis wawancara di mana dalam 

pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. 

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara 

lebih terbuka, di mana pihak yang di ajak wawancara di minta pendapat dan 

ide-idenya. Untuk saat ini peneliti baru mewawancarai beberapa narasumber 

yang mana memiliki juga berperan di dalam Pesarean Gunung Kawi. 

Salah satu narasumber tersebut yaitu Pak Tasemu bertugas bagian baca doa 

dalam acara Slamatan di Pesarean Gunung Kawi. Beliau berpendapat bahwa 

pembauran di Pesarean sudah berlangsung sejak awal terbentuknya Gunung 

Kawi dari para pengikut Eyang Kyai Zakaria II (Eyang Djoego) dan 

bertambahnya masyarakat etnis tertentu dan jawa yang menetap maupun hanya 

sekedar ziarah setelah kematian Eyang Kyai Zakaria II (Eyang Djoego) selaku 

Guru Besar lebih banyak. 
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3. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan informasi 

tentang catatan yang berkaitan dengan fokus penelitian, catatan penting 

tersebut baik dari organisasi atau lembaga serta perorangan (Hamidi, 2004 

: 72). 

Metode dokumentasi merupakan salah satu metide yang dilakukan 

penelitian kualitatif dengan cara melihat dan menganalisa dokumen yang 

dimiliki oleh subjek penelitian, bentuk dokumentasi antara lain surat, 

laporan, catatan harian, artefak, gambar atau foto dan sebagainya (Bungin, 

2007). 

Penelitian di Gunung Kawi Desa Wonosari Kecamatan Wonosari 

kabupaten Malang ini nantinya akan membuahkan hasil dokumentasi 

berupa foto selama penelitian, wawancara, file-file penting yang didapat 

dari perangkat desa, video kegiatan serta dokumen dari perangkat desa dan 

pengelola komplek Pesarean Gunung Kawi. 

Pengambilan dokumentasi dilakukan di komplek Pesarean Gunung 

Kawi serta sumber lain yang dimiliki Pesarean Gunung Kawi, dokumen 

berupa dokumentasi kegiatan di Pesarean Gunung Kawi terutama acara adat 

tradisi yang dilakukan 

1.8 Teknik Pengambilan Sample (Sampling) 

Teknik pemgambilan sample dalam proses pengumpulan data sebagai 

informan utama dalam penelitian penting dilakukan untuk meminimalisir 
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kesalahan dalam menentukan informan sebegai sumber informasi dalam 

penelitian, sebab dari informanlah diharapkan informasi dapat terkumpul 

sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan dan memberikan informasi 

terkait penelitian yang dilakukan. 

Sebelum menentukan sumber informasi mengenai data penelitian, perlu 

ditetapkan teknik pengambilan sample untuk mewakili informasi dalam 

penelitian, teknik pengambilan sample dilakukan mengunakan taknik 

Purposive sampling yaitu teknik penentuan sample dengan cara 

mempertimbangan beberapa aspek tertentu yang memiliki sangkut paut 

dengan penelitian yang dilakukan untuk memeperoleh oinformasi yang 

akurat (Sugiyono, 2001:61) 

Adapun subjek dalam penelitian yang akan dilaksanakan adalah 

Perangkat Desa dan Pengurus Komplek Pesarean Gunung Kawi, antara 

lain: 

1. Bapak Tyas Hari Prasetyo. Sp sebagai Kepala Desa / Lurah Desa Wonosari 

Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang 

2. Bapak Sugiono Banjir selaku perangkat Desa Wonosari  

3. Bapak Tasemu selaku Pemimpin Doa dalam Selamatan Pesarean Gunung 

Kawi 

4. Bapak Hari Prihatin Aji sebagai Sekretaris dan Informasi di kompleks 

Pesarean Gunung Kawi 
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5. Bapak Sutoro Tugas sebegai Petugas Keamanan dan pemandu wisatawan 

dalam mencari informasi di Pesarean Gunung Kawi. 

f) Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data merupakan sebuah proses pencarian dan pengaturan 

transkrip wawancara, materi yang berhubungan dengan penelitian, catatan 

lapangan, serta catatan yang sudah terkumpul guna meningkatkan pemahaman 

materi tersebut dan untuk penyajian data yang ditemukan. (Emzir, 2010:85) 

Miles dan Hubermas menjelaskan bahwa kegiatan analisa data yaitu reduksi 

data, diplay data dan verification merupakan tahapan yang harus dilakukan 

peneliti sebelum menarik kesimpulan analisa data yang dilakuakan. 

(sugiyono,2011:246). Adapun gambaran model interaktif yang diajukan oelh 

Miles dan Hubermas sebagai berikut:  

 

 

 

 

Gambar 1.1. Komponen analisa data model interaktif. 

1. Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data menjadi tahap awal analisa data dengan 

mengunakan teknik yang sudah ditentuakan dari awal melakukan 

penelitian meliputi observasi lapangan, wawancara pada narasumber, 

serta dokumentasi. Pengumpulan data awal ini dilaksanakan secara 

Pengumpulan Data Penyajian Data 

Reduksi Data 
Penarikan 

atau verifikasi 

Kesimpulan 
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umum dengan cara mencari data yang berhubungan dengan penelitian 

secara umum, pengambilan informasi awal yang berhubungan dan 

relevan dengan judul penelitian. 

2. Reduksi Data  

Reduksi data berfokus pada proses pemilahan data awal yang diperoleh 

di lapangan difokuskan kepada bagian lebih sederhana dan 

mentranformasikan data awal yang masih mentah menjadi data yang 

lebih berfokus pada penelitian yang dilakuakan dana tau informasi yang 

dibutuhkan. (Emzil,2010:129) 

Banyaknya data yang diperoleh pada penelitian awal lapangan 

difokuskan dan dipilah karena tidak semua data akan digunakan dalam 

proses analisa dan penyajian data pada laporan penelitian, data yang 

diperoleh diawal harus diproses reduksi agar peneliti dapat menyusun 

konsep dan memudahkan peneliti dalam memahami data yang diperoleh 

di lapangan. 

3. Display Data 

Penyajian data dikemukakan dalam bentuk naratif, proses dalam 

penelitian akan menghasilkan beberapa data berbeda dan masih dalam 

keadaan natural dimana diperlukan teks naratif untuk menemukan dan 

dapat menyederhanakan pola-pola dalam informasi yang didapatkan. 

(Emzir, 2010:131) 
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4. Verifikasi serta Penarikan Kesimpulan 

Dalam penelitian yang dilakukan pada tahap sebelumnya menghasilakn 

catatan lapangan yang bersifat sementara, perlu adanya penyajian data 

dan pengelompokan serta pemfokusan kembali data yang diperoleh 

dengan fokus penelitian, pada tahap ini data lapangan sudah disusun 

untuk mempermudah pengolahan data. Data sementara yang diperoleh 

ditarik kesimpulan dan dihubungan dengan penelitian yang dilakukan 

untuk mengecek keabsahan data lebih lanjut. Penarikan kesimpulan 

dilakuakan pada tahap ini, makna-makna yang muncul pada data sudah  

teruji validitasnya, kredibilitas, kekuatan dalam pemaknaan makna 

yang tertulis dalam data. (Emzir, 2010:133) 

5. Validasi Keabsahan Data 

Tahap ini sebagai pembuktian penelitian yang dilakuakn merupakan 

penelitian ilmiah sekaligus digunakan sebagai pengujian terhadap data yang 

diperoleh sebelumnya, dalam penelitian kualitatif uji keabsahan data 

merupakan credibility, transferability, dependability, dan comfirmability. 

(Sugiyono, 2011:270) 

Proses triangulasi dilakuakan untuk meningkatkan akurasi dari 

penelitian yang dilakuakan, dimaknai sebagai suatu proses penguatan bukti 

dari individu yang berbeda dalam penelitian kualitatif dan ditarik 

kesimpulan dari hasil wawancara. Hal ini menjamin data yang diperoleh 

menjadi data akurat karena informasi didapatkan dari berbagai sumber, 

sehingga laporan menjadi kredibel dan akurat. (Emzir, 2010:82) 


