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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman yang modern dan pertumbuhan yang cepat 

membesar arus kepadatan penduduk di Indonesia, ternyata sangat 

berpengaruh pada budaya di Indonesia. Kebudayaan yang ada di Indonesia, 

sangat mungkin mendapatkan masukan dari kebudayaan dari luar. Dalam 

penggunaan bahasa misalnya, banyak masyarakat umum, dalam berbagai 

kesempatan menggunakan bahasa asing. Di dalam akulturasi kebudayaan 

tidak semua unsur kebudayaan asing diterima, tetapi dilakukan seleksi unsur-

unsur mana yang pantas diterima dan elemen mana yang harus ditolak, hal 

mana diselaraskan dengan sikap jiwa dan mental bangsa.
1
 

Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan lain kemapuan-

kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai 

anggota masyarakat. Dengan lain perkataan, kebudayaan mencakup 

kesemuanya yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota 

masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-

pola perilaku yang normatif. Artinya, mencakup segala cara-cara atau pola-

pola berfikir, merasakan dan bertindak.
2
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Sehingga menurut penulis dengan adanya pengetahuan, kepercayaan, 

kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan tindakan secara individu atau 

kolektif masyarakat adalah suatu bentuk inisiatif dalam mencerminkan 

kebudayaan masyarakat menuju tujuan hidupnya, yang tidak lain adalah 

sebagai buah pikir atas penerimaan yang dia dapatkan dalam perjalanan 

hidupnya sekaligus dalam proses bertahan hidup di masyarakat tersebut. Ini 

adalah wujud interpretasi yang menjadi kebudayaan masyarakat. 

Setiap etnis sebenarnya mempunyai kebudayaannya sendiri, dan tidak 

bisa dinilai apakah kebudayaan itu tinggi atau rendah. Penilaian terhadap 

kebudayaan berdasarkan ukuran kebudayaan lain pada hakikatnya merupakan 

imbas dari pemikiran positivistik, yang beranggapan bahwa budaya etnis 

lebih tinggi daripada etnis lain.
3
 Hal ini menjelaskan bahwa setiap masyarakat 

mempunyai kebudayaan yang khas yang terbentuk karena keadaan atau 

situasi di masyarakat tersebut. Sehingga mungkin benar adanya jika kita 

menilai kebudayaan dengan sudut pandang perbandingan akan menimbulkan 

kesenjangan apakah kebudayaan tersebut lebih unggul atau sebaliknya yaitu 

lebih rendah dari kebudayaan lainnya. Karena tidak dituntut kemungkinan 

hanya masyarakat itu sendirilah yang mengerti dan memahami dari 

kebudayaan mereka. Salah satunya adalah tentang mitos-mitos yang berada di 

masyarakat nusantara. 

Dalam bukunya Roland Barthes, menurut etimologi, mitos adalah 

sebuah tipe pembicaraan atau wicara (a typenof speech). Mitos merupakan 
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mode pertanda (a mode of signification), suatu bentuk (a form). Kemudian, 

kita mesti menerapkan kepada bentuk ini batas-batas historis, kondisi-kondisi 

penggunaan, dan memperkenalkan kembali masyarakat ke dalamnya; namun 

pertama-tama kita harus mendiskripsikannya sebagai suatu bentuk.
4
 

Sedangkan menurut Alex Sobur, mitos adalah uraian naratif atau 

penuturan tentang sesuatu yang suci (sacred), yaitu kejadian-kejadian yang luar 

bisa, di luar dan mengatasi pengalaman manusia sehari-hari. Penuturan tersebut 

biasanya diwujudkan dalam dongeng-dongeng, atau legenda tentang dunia 

supra-natural. Karena itu maka studi tentang mitos biasanya digali dengan cerita-

cerita rakyat (folklore).
5
 

Mitos adalah sistem komunikasi, sebab ia membawakan pesan. Maka itu, 

mitos bukanlah obyek. Mitos bukan pulan konsep ataupun suatu gagasan, 

melainkan suatu cara signifikasi, suatu bentuk. Lebih jauhnya lagi, mitos tidak 

ditentukan oleh obyek ataupun materi (bahan) pesan yang disampaikan, 

melainkan oleh cara mitos disampaikan.
6
 

Dari keterangan di atas dapat dicontohkan bentuk daripada mitos 

lainnya, di Indonesia kita mengenal banyak mitos, misalnya, Patih Gajah 

Mada yang digambarkan sebagai makhluk dari kerajaan Majapahit dan 

berhasil mempersatukan seluruh kepulauan Nusantara, setelah ia 

mengucapkan “Sumpah Palapa” yang terkenal itu.
7
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Selain cerita Patih Gajah Mada, dikenal juga kisah Wali Sanga. Tetapi 

Wali Sanga adalah sejarah yang sekaligus mitos. Sebagai sejarah, tampak 

jelas siapa yang dimaksud sebagai Wali Sanga, walaupun terdapat perbedaan 

tentang siapa tiap-tiap anggota Wali Sanga itu jika dikonfrontasikan dengan 

tokoh sejarah yang kongkret, misalnya tentang siapa sesungguhnya Sunan 

Gunung Jati.
8
 Maka akan mendapatkan sebuah penjelaskan siapakan 

sebenarnya Sunan Gunung Jati, dan darimanakah asalnya. 

Secara singkat mitos-mitos tersebut adalah warisan nenek moyang kita. 

Sebagai sarana babad-babad klasik mengajarkan kepada kita, melalui sabda para 

Pandhita serta fatwa resi-resi nan bijaksana. Tambo mengisahkan buramnya 

masa silam agar kita tak kembali terperosok dalam hitam yang serupa. Semua 

dongeng atau mitos tadi sebenarnya berisi ajaran hidup kepada anak cucunya. 

Agar kebudayaan tetap terjaga. Agar tradisi tetap dihormati. Dongeng ibarat 

buku ilmu pengetahuan masa kini.
9
 

Menurut Burhan Nurgiantoro, Sebenarnya kebenaran cerita mitos itu 

sendiri patut dipertanyakan, terutama lewat sudut pandang rasional dewasa 

ini, tetapi masyarakat pada umumnya menerima kebenaran itu tanpa 

mempertanyakan kembali.
10

 Secara umum masyarakat memang begitu pasrah 

dan menerima secara utuh dan tidak mau untuk mempertanyakan kembali 

akan kebenaran mitos tersebut. Sehingga terkesan mitos itu menjadi sebuah 
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peristiwa yang begitu sakral sarat berbau mistik dan menjadi sebuah tradisi 

yang diyakini masyarakat tersebut. 

Tradisi dan budaya yang telah mapan dan memperoleh kesepakatan 

kolektif sebagai perilaku normatif, maka Islam tidak akan merubah atau 

menolaknya melainkan mengadopsinya sebagai bagian dari budaya Islam itu 

sendiri dengan membenahi dan menyempurnakannya berdasarkan nilai-nilai 

budi pekerti luhur yang sesuai dengan ajaran-ajaran syariat.
11

 Begitu terlihat 

bahwa masyarakat begitu menerima dan meyakininya secara utuh tanpa 

meragukannya sedikitpun. Karena di dalam mitos-mitos tersebut terdapat hal-

hal yang mistik dan berbau gaib. Tidak khayal jika masyarakat tidak berani 

untuk mengusik kesunyian tersebut dengan mengatakan saya tidak percaya 

dan tidak meyakininya. Karena mitos-mitos tersebut adalah yang bentuk 

larangan-larangan atau pantangan-pantangan agar tidak dilanggar atau tidak 

diyakini. 

Untuk mendukung penelitian ini, peneliti melakukan studi 

pendahuluan di Desa Golan dan wawancara dengan sesepuh desa setempat 

yaitu dengan Bapak Mesemun, beliau mengatakan,
12

 

“ Sejarah terjadinya mitos golan mirah itu dilatarbelakangi karena adanya sebuah 

percintaan. Antara Joko Lancur dan Putri Amirah Kencono Wungu. yang mula-

mulanya meraka bertemu yang tidak disengaja. karena perbedaan keyakinan antara 

Ki Honggolono dan Kyai Muslim, percintaan itu tidak direstui oleh keluarga Putri 

Amirah Kencono Wungu dan berakhirlah percintaan itu dengan kematian. 

Kemudian saling bersumpah karena murka dan saling tidak berkeinginan 

melanjutkan persaudaraan. Sehingga menimbulkan pertikaian dan peperangan 

diantara mereka.” 
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Sehingga atas sumpah-sumpah itulah maka adanya keyakinan 

terhadap larangan-larangan yang diucapkan kepada keturunan atau 

masyarakat dari desa Golan ataupun dari Desa Mirah. Hingga sampai saat ini 

mitos-mitos tersebut masih dipercayai dan sering terjadi jika ada yang 

melanggarnya. 

Beranjak dari berbagai uraian informasi tersebut di atas. Mitos di 

masyarakat Golan Mirah ini adalah sebuah kepercayaan atas pantangan yang 

di sumpahkan oleh dua tokoh terkemuka. Boleh saya menyebutkannya yaitu 

Ki Honggolono (Desa Golan) dan Kyai Muslim/Ki Ageng Mirah. 

Kepercayaan tersebut adalah tentang sebuah larangan-larangan yang harus 

dipatuhi untuk kedua masyarakat tersebut. Adapun Mitos yang sampai saat ini 

di yakini adalah tentang larangan menikah, di larang membawa barang 

apapun dari kedua desa tersebut kemudian di bawa ke desa satunya, dilarang 

membuat iyup-iyup (atap) dari jerami, air yang tidak bisa bercampur dan 

masih banyak lagi kepercayaan masyarakat Golan dan Mirah yang masih ada 

sampai saat ini. Larangan-larangan ini adalah bentuk dari mitos-mitos yang 

berada di Desa Sukorejo. 

Berangkat dari latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, 

maka penulis tertarik mengangkat judul dalam penelitian ini yaitu “MITOS 

GOLAN MIRAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN 

ISLAM” (Studi Kasus Persepsi Masyarakat Tentang Mitos Golan Mirah Dan 

Implikasinya Terkadap Interaksi Sosial Masyarakat di Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo). Karena kepercayaan tersebut terhadap mitos 
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menumbuhkan persepsi dan penafsiran yang berbeda-beda. Sehingga perlu 

diteliti dan dianalisa apa yang sebenarnya makna dari mitos tersebut serta 

bagaimana dampaknya terhadap interaksi sosial. 

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas itulah peneliti tertarik 

untuk mengangkat sebuah penelitian sebagai bentuk kepedulian dalam 

mempelajari proses mitos Golan Mirah hingga sampai proses interaksi sosial 

di masyarakat Golan dan Mirah yang sampai saat ini masih berlaku. 

B. Fokus Penelitian 

Mengingat luasnya masalah dalam penelitian ini, serta cakupan 

pembahasan permasalahan, waktu penelitian dan biaya penelitian. Maka 

penelitian ini difokuskan pada Persepsi Masyarakat tentang mitos Golan 

Mirah serta implikasinya terhadap interaksi sosial masyarakat di Desa Golan 

dan Mirah serta masyarakat sekitar. Kendala-kendala yang dihadapi adalah 

sudut pandang masyarakat terhadap mitos Golan Mirah dalam hal keyakinan 

dan penerapannya di kehidupan sehari-hari. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang sudah dipaparkan. 

Peneliti berkeinginan mengungkap permasalahan-permasalahan diatas dengan 

menentukan rumusan masalah yang inti dari mitos tersebut, adapun rumusan 

masalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana mitos Golan Mirah, di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten 

Ponorogo ? 
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2. Bagaimana implikasi mitos Golan Mirah dalam pendidikan Islam di 

masyarakat Golan Mirah di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo ? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak ingin 

dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tentang sejarah dan proses terjadinya mitos Golan 

Mirah di tengah-tengah masyarakat yang berada di Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat di Desa Golan dan sekitarnya 

tentang mitos Golan Mirah serta untuk mengetahui dan memahami apa 

implikasinya terhadap interaksi sosial  masyarakat di Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Dalam penelitian ini diharapkan akan ditemukan paradigma baru 

terhadap persepsi masyarakat, tentang mitos Golan Mirah dan 

implikasinya terhadap interaksi sosial masyarakat di Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo. Secara sederhana manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan masukan bagi 

masyarakat Golan dan Mirah khususnya serta masyarakat sekitar, 

serta untuk masyarakat Ponorogo pada umumnya. 

b. Sebagai sumbangan pengetahuan dan wawasan sejarah dan 

kebudayaan bagi dunia pendidikan di Indonesia,   khususnya dalam 
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dunia pendidikan antropologi, sosiologi, serta pendidikan agama 

Islam. 

2. Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat di dalam bidang 

akademis dan non akademis, 

a. Bagi peneliti 

  Sebagai bahan kajian dalam penulisan karya ilmiah, sekaligus 

sebagai tambahan informasi mengenai cerita mitos Golan Mirah 

dalam upaya mencari makna dan nilai-nilai sosial dalam mitos 

masyarakat tersebut. Serta untuk menambah dan memperluas 

khasanah keilmuan, mengasah ketrampilan dalam penelitian, 

menambah pengetahuan dan menciptakan paradigma baru dalam 

menilai atau memahami masalah mitos dan interaksi sosial pada 

masyarakat. 

b. Bagi Jurusan Tarbiyah. 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan 

laporan penelitian yang bisa digunakan sebagai bahan referensi, acuan 

atau pustaka bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji atau 

meneliti tentang mitos Golan Mirah. Kemudian sebagai sumbangan 

pengembangan ilmu sosial pendidikan khususnya dalam bidang 

memahami nilai-nilai atau pesan-pesan di dalam mitos masyarakat 

serta terhadap proses interaksi sosial masyarakat  yang memiliki 

keyakinan dan kepribadian muslim. 
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c. Bagi masyarakat 

Sebagai masukan atau saran kepada masyarakat Golan dan 

Mirah sebagai bahan pemahaman, pertimbangan, paradikma dan 

pengetahuan masyarakat dalam mengambil inisiatif benang merah 

atau kebenaran dan kebijaksanaan yang tepat dalam memahami mitos 

Golan Mirah serta memberikan saran, kritik konstruktif dan dukungan. 

Agar tidak terjadi kesalahan pemahaman atau penafsiran atas mitos 

Golan Mirah tersebut. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dengan pendekatan 

kualitatif, karena dalam proses penelitian, peneliti mengharapkan mampu 

memperoleh data dari orang-orang atau pelaku yang diamati baik tertulis 

maupun lisan.
13

 Sehingga dalam penelitian ini mampu mengungkapkan 

informasi-informasi dan fakta-fakta tentang mitos Golan Mirah. 

Melakukan fokus penelitian serta pengambilan data dengan menggunakan 

metode wawancara, observasi dan dokumentasi tentang persepsi 

masyarakat terhadap mitos Golan Mirah di Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo.  

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial 

tertentu yang meliputi individu, kelompok, institusi atau masyarakat. 
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2009), 3. 
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Dalam penelitian kasus ini akan dilakukan penggalian data secara 

mendalam dan menganalisis intensif faktor-faktor yang terlibat di 

dalamnya.
14

 

Selanjutnya, dari temuan data di lapangan kemudian dianalisa secara 

rasional dengan teori-teori yang telah dikemukakan oleh para pakar, 

sehingga akan terlihat hubungan atau bahkan kesenjangan antara tataran 

praktis dengan teori-teori tersebut. Hal ini menarik, karena kejadian-

kejadian dari mitos Golan Mirah tersebut masih sering terjadi dan 

terkadang masih menunjukkan teka-teki yang harus di gali kejelasan dan 

kebenaranya. Sehingga mampu memberi paradigma baru bagi masyarakat 

terhadap mitos tersebut. 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan  berperan serta, sebab peranan penelitilah yang menentukan 

keseluruhan skenarionya.
15

 Untuk itu, dalam hal ini peneliti adalah sebagai 

instrument kunci, partisipasi penuh sekaligus pengumpul data. Sedangkan 

instrument yang lain adalah sebagai penunjang dan tambahan dalam 

menyempurnakan penelitian. 

Penelitian ini berlangsung dengan kehadiran di lapangan, pertama 

menemui Kepala Desa untuk bersilaturahmi dan meminta ijin penelitian, 

kemudian dilanjutkan observasi dan wawancara dengan beberapa tokoh 
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dan masyarakat yang sekitar yang faham masalah-masalah dalam 

penelitian yang akan dibahas. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Desa Golan dan Dusun Mirah (Desa 

Nambangrejo) Kecamatan Sukorejo serta masyarakat di sekitar Kabupaten 

Ponorogo, yang berada kurang lebih 5 Km sebelah barat kota Ponorogo. 

Kira-kira 15 menit waktu perjalanan untuk menuju ke Kota Ponorogo. 

Sehingga penelitian ini diambil dari masyarakat Golan, masyarakat Mirah 

dan penduduk sekitar dalam menggali informasi untuk penelitian. 

4. Sumber Data 

Peneliti mengutip dari pendapatnya Lofland dan Lofland dalam 

bukunya Lexy J. Moleong,16
 Menurut Sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif yang diambil adalah suatu kata-kata dan tindakan, selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal 

itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, 

sumber data tertulis, foto dan statistik. Adapun data yang di peroleh dari : 

a. Data Primer 

Sumber data primer ini meliputi kegiatan mencari informasi 

dengan wawancara kepada Kepala Desa, tokoh masyarakat, kyai, 

masyarakat setempat dan perjonggo (tokoh Jawa). Dan observasi yang 

dilakukan di Desa Golan dan Dusun Mirah (Desa Nambangrejo) 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.  
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b. Data Sekunder 

Data sekunder ini meliputi dari buku-buku sejarah tentang mitos 

Golan Mirah, Babad Ponorogo, buku sosiologi, buku tentang interaksi 

sosial, buku-buku yang berkaitan tentang mitologi dan dokumentasi 

petilasan-petilasan dari Mitos Golan Miran di Kecamatan Sukorejo 

Kabupaten Ponorogo. 

5.  Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Suharsimi Arikunto, teknik pengumpulan data adalah alat 

bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya 

mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan 

dipermudah olehnya.
17

 Agar tidak terjadi kerancuan dari penelitian 

tersebut, peneliti menggunakan : 

a. Teknik observasi  

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan 

mengadakan pengawasan atau pengamatan serta pencatatan secara 

sistematis terhadap problematika-problematika yang dijumpai. Dalam 

arti luas observasi sebenarnya tidak terbatas pada pengawasan yang 

dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.
18

  

Pada observasi partisipan, peneliti bertindak tidak hanya sebagai 

instrumen kunci tetapi juga sebagai instrumen penelitian agar 

mengetahui realitas pokok permasalahan sesuai dengan data yang 

diperoleh secara obyektif. Idrus menjelaskan observasi partisipatif 
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 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2013), 101. 
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 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 

2011), 37. 
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maksudnya adalah dalam pengamatan peneliti melibatkan langsung 

dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian, tanpa 

mengakibatkan perubahan pada kegiatan atau aktifitas yang 

bersangkutan dan dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya selaku 

peneliti.
19

 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data tentang yang 

berkaitan dengan rumusan masalah, letak geografis, serta persepsi 

mitos yang sudah menjadi budaya di masyarakat Golan dan Mirah 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 

b. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua orang pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas percakapan itu.
20

 

Wawancara merupakan alat pengumpul data informasi dengan cara 

mengajukan pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula.
21

 

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah 

wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Maksudnya wawancara 

terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan 

sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Peneliti 

yang menggunakan jenis wawancara ini bertujuan mencari jawaban 
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terhadap hipotesa kerja. Untuk itu pertanyan-pertanyaan disusun 

dengan rapi dan ketat. Jenis ini dilakukan pada situasi jika sejumlah 

sampel yang representatif ditanyai dengan pertanyaan yang sama dan 

hal ini penting sekali. Semua aspek mempunyai kesempatan yang 

sama untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Jenis wawancara ini 

tanpaknya bersamaan dengan apa yang dinamakan wawancara baku 

terbuka menurut Patton seperti yang dijelaskan diatas. 

Wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang berbeda 

dengan yang terstruktur. Cirinya kurang diinterupsi dan arbiter. 

Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi 

yang bukan baku atau informasi tunggal. Hasil wawancara semacam 

ini menekankan perkecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak 

lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau 

perspektif tunggal.
22

 

Pertanyaan-pertanyaan mendalam dipersiapkan terlebih dahulu 

dan sesuai dengan permasalahan. Selain itu sebagian wawancara 

menggunakan tehnik wawancara tak struktur yaitu wawancara yang 

pertanyaannya tidak disusun terlebih dahulu. 

Dalam penelitian ini wawancara diajukan atau dilakukan 

kepada : 

1) Kepala Desa Golan dan Kepala Desa  Nambangrejo 
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2) Pujonggo atau Sesepuh masyarakat untuk memperoleh 

informasi mengenai sejarah/ legenda terjadinya mitos Golan 

Mirah. 

3) Masyarakat di Desa Golan dan masyarakat Dusun Mirah serta 

sekitarnya. 

c. Teknik Dokumenter 

Teknik mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa 

catatan buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya,
23

 

kemudian tentang petilasan atau tempat-tempat keramat yang menjadi 

bukti sejarah mitos Golan Mirah. Data ini digunakan untuk 

menguatkan sumber data yang diperoleh dari penelitian sehingga 

kelengkapan data tersebut valid dan dapat dipertanggung jawabkan 

oleh peneliti. 

6. Teknik Analisis Data 

Dalam proses analisis, penulis menggunakan analisis data kualitatif 

yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa ysang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang 

dapat diceritakan kepada orang lain.
24
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Menurut penulis kutip dalam bukunya Andhita Dessy Wulansari, 

analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis 

catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan 

pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya 

sebagai temuan bagi orang lain.
25

 

Teknik analisa data dalam kasus ini menggunakan analisis 

deduktif, keterangan-keterangan yang bersifat umum menjadi pengertian 

khusus yang terperinci, baik pengetahuan yang diperolah dari lapangan 

maupun kepustakaan. Sedangkan aktifitas dalam analisis data mengikuti 

konsep yang diberikan Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa 

aktifitas analisis data kualititatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan sehingga sampai 

jenuh. Adapun teknik analisis data tersebut adalah: 

a. Data Reduction (Mereduksi Data) berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang 

dicari tema dan polanya. 

b. Data Display, setelah data direduksi maka langkah selanjutnya 

adalah mendisplaykan data, maka data akan terorganisir, tersusun, 

dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. 

c. Conclution/ verification, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan dalam penelitian mengungkap temuan berupa hasil 

                                                           

   
25

 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan : Suatu Pendekatan Praktis Dengan 

Menggunakan SPSS ( Ponorogo: STAIN PO Press, 2012 ), 66. 



18 
 

deskripsi yang sebelumnya masih kurang  jelas kemudian diteliti 

menjadi lebih jelas dan diambil kesimpulan.
26

 

Sehingga setelah data terkumpul semua kemudian langkah yang 

harus dilakukan adalah mereduksi data untuk mengambil hal-hal yang 

penting, kemudian mendisplay data tersebut untuk mengorganisis, 

menyusunnya, mementukan pola hubungannya agar mudah dipahami 

setelah itu memferifikasinya untuk mengambil kesimpulan atas reduksi 

data tersebut. Jika hasil analisis dibagan akan tergambar sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Proses Analisis Data.
27

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep kesaksian (validitas) dan keadaan (rehabilitas). Derajat 

kepercayaan keabsahan data (kredebilitas) dapat diadakan pengecekan 

dengan teknik pengamatan triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di 

luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan 
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terhadap data itu. Teknik triagulasi dapat dibedakan menjadi empat 

macam yaitu sumber, metode, penyidik, dan teori.
28

 Dapat peneliti 

jelaskan.  

Triangulasi, yaitu teknik pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara dan berbagai waktu.
29

 Ada empat macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan : 

sumber, metode, penyidik, dan teori.
30

 Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. 

Triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data dengan cara 

mengecek atau membandingkan data yang telah diperoleh dari beberapa 

sumber atau informan. Sedangkan triangulasi metode adalah penggunaan 

berbagai metode pengumpulan data untuk menggali data yang sejenis 

agar didapatkan data yang valid. 

8. Tahap-Tahap Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan 

ditambah dengan tahapan terakhir dari penelitian yaitu tahapan penulis 

laporan hasil penelitian. Tahapan-tahapan tersebut adalah: 

a. Tahap pra lapangan, yang meliputi penyusunan rancana penelitian, 

memilih lapangan penelitian, perizinan, penjajakan awal di lapangan, 

                                                           

 
28

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2009), 324. 

 
29

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&k 

(Bandung: Alfabeta, 2011), 372. 

 
30

 Lexy J. Moleong, Metodolagi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya, 2000), 178. 



20 
 

memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian. 

b. Tahap lapangan, yang meliputi, memahami latar belakang peneliti dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

c. Tahap analisis data, yang meliputi, analisis lama dan setelah 

pengumpulan data. 

d. Tahap penulisan laporan hasil penelitian. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang urutan pembahasan 

skripsi ini agar menjadi sebuah kesatuan bahasa yang utuh maka penulis akan 

memaparkan mengenai sistematika pembahasan hasil peneitian sebagai 

berikut : 

Bab satu Pendahuluan, Bab ini merupakan pola dasar dari 

keseluruhan skripsi ini. Yang meliputi latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab dua Landasan Teori, sebagai kerangka berfikir dalam 

penyusunan tulisan ini. Artinya penyusunan skripsi ini mengacu pada 

berbagai teori yang telah dibakukan dan dibukukan oleh ilmuwan terdahulu. 

Dengan demikian diharapkan alur berfikir dalam penyusunan tulisan ini tidak 

keluar dari alur yang sudah ada. Pada bab ini dijelaskan tentang Konsep 

masyarakat, Mitos, Kebudayaan dan interaksi sosial. 
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Bab tiga Bab ini membahas tentang sejarah berdirinya Desa Golan 

Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, letak geografis, keadaan 

masyarakat Golan, persepsi masyarakat tentang mitos golan mirah dan  

implikasinya terhadap interaksi sosial masyarakat. 

Bab empat Bab ini akan disajikan data tentang analisis persepsi 

masyarakat tentang mitos Golan mirah di Kecamatan Sukorejo dan Implikasi 

terhadap interaksi sosial masyarakat. 

Bab lima Penutup, merupakkan bab terakhir dari semua rangkaian 

pembahasan dari Bab I Sampai Bab V. Bab ini dimaksudkan untuk 

memudahkan pembaca dalam memahami intisari dari penelitian yang berisi 

Kesimpulan dan Saran. 


