
PENGEMBANGAN BUDAYA MIDANG 

PADA MASYARAKAT ADAT MORGESIWE 

DI KECAMATAN KAYUAGUNG 

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan 
Dalam Mencapai Derajat SI Ilmu Sosiologi

OLEH
YULIWASNARIYANTI

07043102004

JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILIVIU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

^-v*vr::a8>«V3R

Universitas sriwuaya
gKaasapeME;

\
2009:"4-• *

’tTZ v.



£- isu,%
(5 M'.

VOli

PENGEMBANGAN BUDAYA MIDA 

PADA MASYARAKAT ADAT MORGE
DI KECAMATAN KAYUAGUNC^ 

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

\

i,
;

1
■.

SKRIPSI

i

Untuk Memenuhi Persyaratan 
Dalam Mencapai Derajat SI Ilmu Sosiologi

OLEH
YULIWASNARIYANTI 

07043102004

JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2009



PENGEMBANGAN BUDAYA MIDANG 

PADA MASYARAKAT ADAT MORGESIWE 

DI KECAMATAN KAYUAGUNG 

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

SKRIPSI
Untuk Memenuhi Persyaratan 

Dalam Mencapai Derajat SI Ilmu Sosiologi

Oleh:
YULI WASNARIYANTI 

0704312004

Telah disetujui Oleh Dosen Pembimbing 
Inderalaya, Mei 2009i

Dosen Pembimbing I

Dra. RETNA MAHRIANI. M. Si
Nip. 131 871 796

Dosen Pembimbing II

YUNINDYAWATI. S. Sos. M. Si

Nip. 132 255 155



PENGEMBANGAN BUDAYA MIDANG 

PADA MASYARAKAT ADAT MORGESIWE 

DI KECAMATAN KAYUAGUNG 

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

i

SKRIPSI

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji pada Tanggal 14 Mei 2009
Dan telah dinyatakan Berhasil

Susunan Dewan Penguji

Dra. Retna Mahriani. M.Si
Ketua

Yunindvawati, Ssos M.Si
Anggota

Dr.Dadang H.PurnamaJVl.Hum
Anggota

Diana Dewi Sartika. M. Si
Anggota

Indralaya, Mei 2009 

JURUSAN SOSIOLOGI 

i^MU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JAYA

FAKUL

ET WIDODO. MS. MM
NIP. 131 476 170



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Segala sesuatu yang kita [arikan demi Jfl.Cla.fi akan k§m6ad kediri k}ta sendiri

(Jfl6duQak gymnastiar)

KjsuCitan dapat teratasi atas kekendakJflQa.fi, karenanya kadapi dengan do’a
dan tawakaC

JadiCak seperti pokon Zaitun yang melindungi pengem6ara di tengak gersangnya
padang pasir

'Kjipersemkakkgn skripsi ini kepada 
y (Papa dan Mama
> Jflak* Jflyuku, jfldekjflndi dan Tiara
> Ceu, <Be6e, Nia, Vtan, <Dild, runti 

y JflCmamaterku

IV



ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Pengembangan Budaya Midang pada 
masyarakat adat Morgesiwe di Kecamatan Kayuagung kabupaten Ogan komering 
ilir” berusaha menggambarkan upaya pengembangan Budaya Midang pada 
masyarakat adat Morgesiwe sehingga budaya ini diharapkan dapat tetap bertahan 
sebagai adat istiadat dan dapat berkembang secara luas. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode kualitatif., dengan lokasi penelitian 
dikecamatan Kayuagung. Penentuan informan dilakukan secara purposive dengan 
jumlah informan dua belas orang.

Hasil analisis penelitian menggambarkan bahwa upaya pengembangan 
Budaya Midang pada masyarakat adat Morgesiwe antara lain ( 1 )
mempromosikan Budaya Midang ke masyarakat luas ( 2 ) berpartisipasi dalam 
penyelenggaraan Budaya Midang ( 3 ) memotivasi muda mudinya ( 4 ) menjalin 
keija sama dengan masyarakat kecamatan lain ( 5 ) mensosialisasikan Budaya 
Midang. Dalam pengembangan Budaya Midang ini ada beberapa faktor kendala 
yang dihadapi yaitu faktor internal yang meliputi masalah dana, jauhnya jarak 
yang ditempuh oleh peserta Midang saat Midang dan masalah perlengkapan 
Midang, faktor eksternal yang meliputi menurunnya minat peserta Midang, 
jauhnya lokasi untuk menonton Midang dan kurangnya keijasama dengan 
pemerintah. Upaya pengembangan Budaya Midang pada masyarakat adat 
Morgesiwe saat ini sudah cukup optimal walaupun masih ada beberapa faktor 
kendala yang dihadapi, dengan adanya pengembangan tersebut diharapkan 
Budaya Midang ini masih dapat bertahan menjadi ciri khas dari masyarakat 
Kayuagung dalam memeriahkan hari raya Idul Fitri.

Kata Kunci: Pengembangan, Budaya Midang, Masyarakat adat Morgesiwe
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BABI
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, terdiri dan 

berbagai individu dengan latar belakang budaya yang berbeda antara yang 

dengan yang lainnya. Sebagai mahluk sosial manusia tidak terlepas dari budaya, 

karena budaya lahir dari akal pikiran manusia. Seperti yang diungkapkan oleh 

Koentjaraningrat (1990:180), menyatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan 

sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan 

masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Begitu pula yang terjadi 

di dalam suatu masyarakat, tentu ada budaya yang menjadi ciri khas dari 

masyarakat itu sendiri. Hal ini sering kali dikaitkan dengan adat-istiadat yang 

belaku di dalam masyarakatnya.

Budaya adalah hakikat yang dimiliki oleh manusia. Hakikat tersebut 

adalah roh dan jiwa yang dimiliki manusia. Dengan roh atau jiwa yang 

dimilikinya maka manusia mampu untuk berbudaya. Jiwa merupakan sumber 

penciptaan budaya pada manusia, dengan adanya jiwa manusia memiliki hasrat 

untuk menemukan beragam perilaku atau cara baru dalam hidup didunia, 

sehingga dapat mempermudah mereka dalam menghadapi hidup 

(Koentjaraningrat, 1990 : 180 ).

Proses perkembangan kebudayaan dan primitif ke modem melalui waktu 

panjang yang memakan jutaan bahkan milyaran tahun. Perkembangan itu sendiri 

tidak merata di setiap tempat tergantung pada pembentukan pola pikir dan

satu

1
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sumber daya yang tersedia. Di Indonesia sendiri terdapat ragam budaya yang 

berbeda, beragam perbedaan itu pula yang menjadi tolok ukur kemajemukan etms 

yang mampu menambah kekayaan suatu bangsa. Namun tak jarang keragaman 

budaya menjadi penghambat dalam usaha pembangunann bangsa karena sulitnya 

menyatukan keragaman budaya tersebut ( Koentjaraningrat, 1990 : 181 ).

Secara umum budaya yang baik adalah budaya yang mampu 

mempermudah manusia dalam mencari kebahagiaan hidup di dunia. Namun, 

budaya tidak dapat di ukur secara langsung atas dasar baik buruknya karena di 

hadapkan pada essensi manusia diciptakan oleh Tuhan berbeda satu sama lainnya. 

Hal ini yang menjadikan manusia berbeda dalam hal perilaku lahiriyahnya seperti 

cara berpakaian, cara makan, bahasa, adat-istiadat dan berbagai perilaku lahiriyah

lainnya ( Koentjaraningrat, 1990 : 181 ).

/Pada masyarakat pedesaan perbedaan budaya tentunya menjadi hal yang

sangat jarang terjadi karena sangat kecilnya tingkat heterogenitas di desa. Namun,

pada masyarakat yang telah memasuki daerah perkotaan perbedaan budaya adalah

hal yang wajar bahkan sering menjadi faktor penghambat interaksi sosial

masyarakatnya. Dalam masyarakat, budaya asli kerap kali hilang didesak oleh

budaya asing di luar lingkup budaya asli tersebut. Identitas yang menjadi ciri khas

suatu kelompok etnis menjadi kabur bahkan hilang jika usaha pengembangan 

tidak dilakukan dengan serius dan sebaiknya budaya akan tetap terjaga dengan 

baik jika upaya pelestarian dan pengembangan dilakukan dengan baik oleh 

pemiliknya( Koentjaraningrat, 1990 :

Sriwijaya yang tetap berkembang dan lestari, di

184 ). Sebagai contoh Tarian Gending 

mana tarian ini masih tetap

2
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digunakan oleh masyarakat Palembang sebagai tarian pembuka dalam suatu acara 

sehingga tarian ini dapat bertahan dalam kurun waktu yang lama.

Dalam taraf kehidupan tertentu budaya asli memang sering bercampur

nilai-nilai dalamdengan kebudayaan asing, sehingga terjadi pergeseran 

masyarakat yang tidak terkendali. Hal ini mengakibatkan terjadinya suatu 

perubahan perilaku serta pola pikir yang lambat laun akan mengerogoti

kepribadian asli suatu daerah. Untuk mengatasi hal ini diperlukan suatu penyaring 

yang dapat membendung pengaruh dari luar tersebut. Oleh sebab itu pemahaman 

aspresiasi masyarakat terhadap tata nilai budaya setempat perlu ditingkatkan agar 

tidak teijerumus dan terbawa arus perubahan yang bersifat negatif di antaranya 

melalui pengembangan budaya ( Koentjaraningrat, 1990 : 184 ).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Balai Pustaka, 2000 : 197 ) 

pengembangan berarti perluasan atau pertumbuhan. Pengembangan mencakup 

tindakan agar budaya selain terjaga tetapi membuatnya meluas variasinya atau 

tumbuh. Berkembangnya suatu budaya tetap pada pola yang sesuai atau tidak 

bertentangan dengan latar belakang atau nilai-nilai yang mendasari budaya 

tersebut. Pengembangan budaya itu tampak dari keunikan yang ada pada budaya 

itu sendiri dan cara mereka melestarikan dan meluaskan budaya ketika 

menghadapi terpaan derasnya arus perubahan zaman. Upaya pengembangan 

budaya akan menjadi penting ketika budaya yang asli mulai mendapat tantangan 

dari lingkungan sosialnya dan upaya tersebut tentu mengacu pada apa upaya yang

akan dilakukan pemilik budaya agar budaya mereka tidak hanya lestari tetapi 

dapat berkembang secara luas.
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Kayuagung adalah kecamatan yang merupakan ibu kota dari kabupaten 

Ogan Komring Ilir yang terdiri dari 11 kelurahan dan 14 desa-desa lainnya, di 

masyarakatnya memiliki adat istiadat dan kebudayaan yang berbeda dan 

masing-masing daerah. Pada umumnya setiap daerah pasti memiliki cara maupun 

tradisi atau budaya khusus guna merayakan hari raya Idul Fitri, warga Kayuagung 

misalnya, mereka menggelar Budaya Midang di setiap hari ke tiga dan ke empat 

lebaran. Tradisi atau budaya unik ini berlangsung sejak ratusan tahun silam.

Midang menurut Muhammad Nasir ( www.sinarharapan.co.id, 15 agustus 

2008 :10.30 ) merupakan tradisi di mana ratusan pasang pengantin remaja 

melakukan tradisi ritual pasca lebaran di Kayuagung dengan beijalan sejauh 5 km 

di iringi dengan musik tanjidor. Selain menusuri jalan sepanjang sungai Komering 

yang membelah kota yang terletak sekitar 65 km dari Palembang ibu kota 

Sumatera Selatan, barisan pengantin remaja itu juga menyeberangi sungai 

Komering melalui Ketek. Ini memberikan gambaran betapa mulianya ritual 

perkawinan yang merupakan petanda berakhirnya masa bujang dan gadis.

Budaya Midang ini dimulai saat para bujang dan gadis berjalan kaki 

mengelilingi kampung menggenakan 26 jenis pakaian adat pengantin Morgesiwe 

sambil di iringi Tanjidor. Jenis pakaian yang dikenakan adalah pakaian inti 

Pengantin pria atau bengian inti dan pakaian wanita inti atau Maju inti. Para lelaki 

dan wanita yang belum menikah ini akan mengenakan pakaian pangantin untuk

mana

mandi di sungai atau turun duwai serta tujuh jenis pakaian pengantin yang di 

pakai semalaman dalam perpisahan dengan tamuacara pengantin

( www.sinarharapan.co.id, 15 agustus 2008 :10.30 ).

4
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Midang awalnya menggambarkan kemuliaan ritual perkawinan adat 

Mabang Handak atau Burung Putih sebagai berakhirnya masa bujang dan gadis. 

Upacara adat perkawinan Mabang Handak merupakan upacara adat yang penuh 

beradat. Adat ini di mulai dari adat peminangan terlebih dahulu sampai 

pelaksanaan sedekahnya. Proses tata urutan tahapan upacara adat Mabang Handak 

sebagai berikut:

a. Maju dan bengiycm ngulom bobon morgesiwe ( kedua mempelai mengajak 
sanak famili)

b. Sorah gawi ke proatin ( menyerahkan keijaan ke perangkat lurah )
c. Kilu wol i nikah ( minta wali nikah )
d. Ningkuk ( sanak famili, proatin, dan mempelai kumpul )
e. Mendirikan tarup (tenda )
f. Ngebenginyankon ( minta bantuan tenaga dari anak menantu )
g. Nyuak dan ngulom ( mengundang )
h. Ngantat oban sow-sow Midang ( mengantar kue dan rempah )
i. Pati sapi (menyembelih sapi )
j. Ngatat per kur angan ( mengantar makanan )
k. Midang
l. Mulah (hari memasak )
m. Turgi ( pesta )
n. Upacara ngarak pacar
o. Adat anan tuwoi ( menyerahkan mempelai perempuan )
p. Adat lang-ulangan (mengembalikan barang pinjaman )
q. Anan tuwoikan maju ( mempelai perempuan tidur di rumah orang tuanya 2 

malam )
r. Ngulangkon pukal ( yang menjadi pendamping mempelai )

Upacara adat Mabang Handak ini melibatkan banyak keluarga, kaum kerabat dan

tenaga kerja yang banyak serta dana yang cukup besar karena pelaksanaan pesta 

adat Mabang Handak ini diperlukan waktu 3 hari 3 malam ( Pembina Adat 

kabupaten OKI, 2002 : 49 ).

Midang dalam adat perkawinan Mabang Handak, 

pengantinnya diramaikan oleh Juli ( gerobak yang dihiasi seperti perahu

arak-arakan

atau

kapal ) di mana pengantin inti di naikkan di atas Juli saat melewati pendopoan, 

sedangkan Midang pada hari Raya tanpa Juli di arak-arakan pengantin 

cukup dilakukan dengan berjalan kaki. Midang ini disaksikan oleh seluruh

mana
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spontanitas sehingga masyarakat memadati 

dilalui oleh peserta Midang. Budaya Midang itu

masyarakat Kayuagung secara

sepanjang jalan yang 

menggambarkan bagaimana perkawinan di mulai dari acara perkenalan antara 

bujang dan gadis, lalu acara melamar dan diakhiri dengan perkawinan yang di 

warnai arak-arakan sepasang pengantin keliling Kayuagung untuk memberi tahu 

warga bahwa sepasang remaja itu kini telah berubah status. Pengantin remaja 

tersebut di iringi oleh puluhan bahkan ratusan remaja yang mewakili daerah

Morgesiwe ( 9 kelurahan ), di mana banyaknya pengantin ini menurut ketua adat 

kayuagung Bapak Rahman Ahmad tergantung besar kecilnya keluarga ( 

www.sinarharapan.co.id, 15 agustus 2008 :10.30 ).

Pelaksanaan Budaya Midang ini dikoordinasi oleh cap dalom (laki-laki) 

dan mas ayu ( perempuan) dari masing-masing kelurahan, di mana cap dalom dan 

mas ayu ini ditugaskan untuk mencari dan mengajak muda mudinya untuk 

menjadi peserta Midang dan bahkan mereka juga wajib untuk ikut Midang. Cap 

dalom dan mas ayu ini merupakan ketua atau pemimpin dari muda mudi yang ada 

dari setiap kelurahan, jadi masing-masing kelurahan ada cap dalom dan mas ayu 

yang mengkoordinasi muda mudinya dalam melakukan seluruh kegiatan.

Namun, kini adat perkawinan Mabang Handak atau burung putih yang 

mampu menggelar Midang rasanya cukup sulit diselenggarakan karena 

membutuhkan dana yang sangat besar. Oleh karena itu menurut Bapak Nehru 

mantan camat Kayuagung, untuk melestanan Budaya Midang maka sejak Zaman 

dulu sekitar 15 tahun terakhir, tradisi Midang sudah menjadi agenda wisata 

budaya tahunan di OKI. Tradisi ini diselenggarakan beberapa hari setelah Lebaran
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yakni lebaran ke tiga dan empat, sedangkan pemerintah kabupaten OKI sengaja 

melaksanakan kegiatan Midang guna melestarikan pakaian adat Morgesiwe 

terlebih Khazhanal Morgesiwe ditetapkan sebagai budaya pakaian adat terbaik ke 

nasional setelah Bali pada tanggal 17 agustus2007 ( mobile.liputan6.com, 15dua

agustus 2008 :11.00)

Dari paparan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa Budaya Midang 

dilestarikan oleh masyarakat Morgesiwe walaupun upacara adatini tetap

perkawinan Mabang Handak yang mampu menggelar Midang sudah jarang sekali 

dilaksanakan. Masyarakat Kayuagung yang menetap di kota atau perantau yang

mudik saat lebaran kini dapat menikmati Midang tanpa perlu menggelar 

perkawinan terlebih dahulu.

Walaupun Budaya Midang ini telah dilestarikan, sayangnya Budaya 

Midang belum bisa berkembang karena masyarakat yang berada di luar 

Kayuagung belum mengetahui adanya Budaya Midang ini. Budaya Midang ini 

hanya dapat dinikmati oleh masyarakat Kayuagung sedangkan masyarakat luar 

hanya tahu lewat cerita dari orang keorang. Oleh karena itu penelitian ini akan 

melihat bagaimana upaya pengembangan Budaya Midang pada masyarakat adat 

Morgesiwe di Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI, di sini akan dilihat 

langkah-langkah masyarakat dalam pengembangan Budaya Midang sehingga 

Budaya Midang dapat berkembang secara luas di mana orang-orang yang berada 

di luar Kayuagung dapat juga mengetahui dan menyaksikan Budaya Midang 

secara langsung serta makna Budaya Midang dapat di bangkitkan kembali dan
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juga akan dilihat kendala apa saja yang di hadapi dalam pengembangan Budaya 

Midang pada masyarakat adat Morgesiwe.

1.2. Perumusan Masalah

Dari beberapa uraian diatas dapat ditemukan beberapa rumusan masalah yang 

akan dibahas kemudian. Sebagai langkah awal dalam melakukan analisa terhadap 

penelitian maka rumusan permasalahan yang akan hendak di bahas adalah:

1. Bagaimana upaya pengembangan Budaya Midang pada masyarakat adat

Morgesiwe ?

2. Bagaimana kendala dalam pengembangan Budaya Midang?

1.3. Tujuan

13.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

a. Untuk mendeskripsikan upaya pengembangan Budaya Midang pada 

masyarakat adat Morgesiwe.

b. Untuk mendeskripsikan kendala apa saja yang dihadapi dalam 

pengembangan Budaya Midang pada masyarakat adat Morgesiwe.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat 

dalam penelitian ini adalah :

yang diharapkan
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a. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

mengenai pengembangan Budaya Midang di Kayuagung yang dilihat 

dengan menggunakan pendekatan soiologis sehingga dapat diketahui 

upaya dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan Budaya midang 

pada masyarakat adat Morgesiwe di Kecamatan Kayuagung Kabupaten

OKI.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat 

khususnya yang berada diluar Kayuagung agar lebih mengerti tentang

Budaya Midang yang tidak hanya di dapat dari menonoton Budaya

Midang saja dan juga penelitian ini di harapkan dapat dijadikan bahan

perbandingan pihak lain yang ingin melakukan penelitian yang sejenis

dikemudian hari. Serta penelitian ini diharapkan mampu memberikan

pemahaman tentang sub-sub kultural masyarakat Kayuagung dan melihat

cara-cara masyarakatnya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan

yang telah ada.

1.4. KERANGKA PEMIKIRAN

1.4.1. Pengembangan

Pengembangan dapat diartikan sebagai perubahan berkesinambungan dan

progesif dalam organisme, dari lahir samapai mati ( Chaplin C.P, 1989 : 134 ), 

sedangkan Hurlock E.B ( 1978 :23 ) menyatakan bahwa “ pengembangan dapat di
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definisikan sebagai deretan progesif dari perubahan teratur dan koheren . Progesif 

menandai bahwa perubahan terarah, membimbing mereka maju, dan bukan 

mundur. Teratur dan koheren menunjukan hubungan yang nyata antara perubahan 

terjadi dan telah mendahuluinya atau mengikutinya. Ini berarti bahwa 

pengembangan itu berhubungan dengan proses belajar terutama mengenai isinya 

tentang apa yang akan berkembang berkaitan dengan perbuatan belajar. 

Disamping itu juga bagaimana suatu hal dipelajari, apakah melalui memorisasi 

(menghafal) atau melalui peniruan dan atau dengan menangkap hubungan- 

hubungan, semua hal ini ikut menentukan proses pengembangan. Dapat pula 

dikatakan bahwa pengembangan sebagai suatu proses yang kekal dan tetap yang 

menuju kearah suatu organisasi pada tingkat intergrasi yang lebih tinggi terjadi 

berdasarkan proses pertumbuhan dan belajar ( www.blogspot.com, 2 september

yang

2008: 15.45)

Menurut Parsudi Suparlan ( www.wikipedia.com , 2 september 2008 : 

15.45 ) pengembangan budaya menyangkut pembentukan masyarakat yang 

multikulturalisme yakni suatu ideologi yang mengagungkan perbedaan baik 

secara individual maupun masyarakat yang berkebudayaan.

Menurut Wayan Geriya (1991: 504) pengembangan budaya merupakan 

bentuk adaptif budaya terhadap pengembangan lingkungannya. Dengan demikian, 

adaptasi budaya akan menyebabkan manusia atau masyarakat berkembang 

cita-citanya tanpa mereka tercabut dari akar budaya sendiri. Pengembangan 

kebudayaan yang serasi akan mampu membina adaptasi dan menjawab tantangan 

perubahan scara kreatif.

sesuai
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Menurut Dhohiri ( 2003 : 87 ) budaya dirasakan berkembang jika 

berdampak positif bagi jiwa manusia. Sebaliknya walaupun secara fisik atau 

kuantitas kelihatannya berkembang tetapi tidak memberi dampak menjadi lebih 

dangkal tidak lebih tajam perasaannya, lebih cabul, lebih beringas, lebih brutal, 

lebih sadis maka budaya itu tidak dapat dikatakan berkembang.

Carol Getsswick (1995) ( www.blogspot.com, 2 september 2008 : 15.45 ) 

mengemukakan beberapa prinsip dasar perkembangan yaitu :

1. Dalam perkembangan terdapat urutan yang diramalkan pemahaman tentang 
perilaku seharusnya terjadi berikutnya, akan membantu para praktis untuk 
mengenal perkembangan yang khusus dan menantang fase berikutnya yang 
semestinya.

2. Perkembangan pada suatu tahap merupakan landasan bagi perkembangan
mungkin terjadiberikutnya. Suatu perkembangan tidak akan 

berkesinambungan dengan baik anak di dorong untuk melampaui atau 
secara tergesa-gesa menjalani tahap-tahap awal.

3. Dalam pekembangan terdapat waktu-waktu yang optimal. Waktu yang 
menunjukan kesiapan harus dikenai melalui pengamatan yang cermat.

4. perkembangan merupakan hasil interaksi faktor-faktor biologis 
(kematangan) dan faktor-faktor lingkungan (belajar). Kematangan 
merupakan prasyarat munculnya kesiapan belajar. Lingkungan menentukan 
arah perkembangan.

5. Perkembangan maju berkelanjutan merupakan kesatuan yang saling 
emosional, sosial hubungan dengan semua aspek-aspek (fisik, kognitif 
emosional, sosial) yang saling mempengaruhi.

Upaya pengembangan berkaitan dengan langkah-langkah apa yang diambil

dalam melakukan pengembangan budaya. Upaya yang terkait dalam hal ini berupa 

tindakan apa yang akan dilakukan agar budaya yang telah lestari dapat 

berkembang. Upaya pengembangan budaya dalam hal ini adalah budaya 

tradisional yang mampu menjadi unsur dalam penentuan ciri suatu bangsa. 

Dengan langkah-langkah tertentu maka keberadaan budaya suatu etnis akan 

mampu bertahan dan menjadi Symbol identitas etnis.
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1.4.2. Kebudayaan

Konsep budaya dari segi bahasa berasal dari bahasa sangsekerta 

“bhudayah " yakni bentuk jamak dari kata budi dan akal. Bahasa latin kata budaya 

artinya mengelola, mengerjakan, menyuburkan dan 

mengembangkan, terutama mengelola tanah atau bertani. Berikut ini adalah 

pengertian budaya menurut para ahli:

EB.Taylor, budaya adalah komplikasi atau jalinan dalam keseluruhan 

yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keagamaan, hukum, 

adat-istiadat serta lain-lainya kenyataan dan kebiasaan yang dilakukan oleh 

manusia sebagai anggota masyarakat ( Koentjaraningrat, 1997 : 37 )

Selo Soermarjan, budaya merupakan hasil karya, rasa dan cipta manusia 

dalam masyarakat. Karya adalah hasil usaha manusia dalam bentuk yang terwujud

"culture ” yang

dan konkret dengan cara penggunaanya. Rasa meliputi jiwa manusia, mewujudkan 

kaedah-kaedah dan nilai-nilai masyarakat. Dan unsur cipta merupakan 

kemampuan berpikir dari anggota-anggota menghasilkan filsafat dan ilmu-ilmu 

pengetahuan baik yang terwujud dalam ilmu mumi maupun terapan untuk

diterapkan dalam kehidupan masyarakat ( Soekanto, 1990 : 173 ).

Menurut Robert H. Lowie ( www.wikipedia.com, 2 september 2008 :15. 

45 ) kebudayaan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu dari masyarakat, 

mencakup kepercayaan, adat-istiadat, artistic, kebiasaan makan, keahlian 

diperoleh bukan dari kreatifitasnya sendiri melainkan merupakan warisan masa 

lampau yang didapat melaui pendidikan formal dan informal. Konsep kebudayaan 

erat kaitanya dengan masyarakat dan kebudayaan yang dimiliki oleh

yang

masyarakat
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itu sendiri. Budaya biasanya merupakan sebagai sesuatu yang turun temurun dari 

generasi kegenerasi selanjutnya sehingga budaya tersebut dapat lestari dan 

berkembang di dalam masyarakat yang pada akhirnya mampu dijadikan budaya 

ciri khas suatu masyarakatnya.

1.4.3. Budaya Midang

Budaya Midang adalah salah satu seni budaya yang sudah dikenal lama 

oleh seluruh masyarakat Kayuagung yang berada di kabupaten OKI. Midang

merupakan upacara adat yang dilakukan dengan berkeliling kesemua kelurahan

yang ada di Kayuagung dengan menggunakan pakaian adat dari daerah

Morgesiwe (sembilan kelurahan) yang diikuti oleh seluruh muda mudi yang

mewakilkan kelurahan masing-masing serta diiringi dengan tanjidor (Pembina

adat kabupaten OKI, 2002:30).

Midang ini biasanya dilaksanakan pada hari raya idul fitri khususnya pada 

hari raya yang ketiga. Midang juga mengandung suatu makna bagi masyarakat

Kayuagung karena midang merupakan salah satu adat yang telah dilakukan secara
~\

turun temurun yang keberadaannya selalu dinantikan oleh masyarakat selain itu 

midang dapat memperat tali silahturahmi.

Tujuan diselenggarakan Budaya Midang adalah untuk mengetahui adat- 

istiadat yang ada di kecamatan Kayuagung sehingga masyarakat yang ada dan 

yang merantau dapat mengetahui Budaya Midang secara keseluruhan. Masyarakat 

bukan hanya tahu Budaya Midang melalui cerita dari orang ke orang tetapi dapat
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melihat sendiri proses pelaksanaan Midang tersebut yang hanya diadakan satu kali 

dalam setahun.

Pelaksanaan Midang biasanya ditentukan oleh pemuka adat yang 

bekeijasama dengan tokoh masyarakat setempat. Waktu keberangkatan 

rombongan Midang ini pada pukul 14.00 wib dari rumah atau kantor kelurahan 

masing-masing. Mereka telah bersiap-siap berkeliling keseluruh kelurahan dengan 

menggunakan pakaian adat khas yang berasal dari kecamatan Kayuagung.

Barisan Midang umumnya seperti barisan karnaval dimana sepanjang jalan 

yang mereka lalui, dikiri kanan jalan disaksikan oleh seluruh masyarakat baik tua 

maupun yang muda. Selain itu banyak kendaraan roda empat dan roda dua yang 

mengiringgi Midang ini sehingga jalanan jadi macet dan ramai. Orang yang 

mengiringi Midang ini biasanya saudara atau teman dari peserta Midang, dimana 

mereka membawakan minuman untuk peserta Midang yang mereka iringi. 

Midang ini akan berakhir atau bubar dirumah atau kantor kelurahan masing- 

masing, disana telah disiapkan makanan dan minuman buat peserta Midang.

1.4.4. Masyarakat

Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warganya 

hidup bersama dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan 

kebudayaan baru. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang menjadi wadah 

dari pola pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan 

antar kelompok sosial. Istilah masyarakat terlalu banyak dan mencakup berbagai
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faktor sehingga walaupun diberikan definisi yang mencakup keseluruhannya, 

masih ada juga yang tidak memenuhi unsur-unsurya ( Soekanto, 1990:26).

Beberapa definisi masyarakat menurut para ahli ( Soekanto, 1990:26):

1. Masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan 
kerja sama antara berbagai kelompok dan pengolonggan, dari pengawasan 
tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu 
berubah ini kita namakan masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan 
hubungan sosial dan masyarakat itu sendiri selalu berubah (Mac Iver dan 
Page).

2. Selo soemarjan menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang 
hidup bersama, menghasilkan kebudayaan.

Suatu masyarakat pasti mempunyai lakolisasi atau tempat tinggal wilayah 

tertentu. Walaupun ada sekelompok manusia merupakan masyarakat pengembara 

akan tetapi pada saat tertentu anggotanya pasti berkumpul pada suatu tempat 

tertentu, misalnya dalam mengadakan upacara tradisional. Selain tempat tinggal, 

dalam masyarakat harus ada perasaan diantara anggota bahwa mereka saling 

memerlukan dan membutuhkan ( Soekanto, 1990:26).

Masyarakat Kayuagung merupakan masyarakat yang sudah lama tinggal 

dan berdosili di kecamatan kayuagung yang terdiri dari 11 kelurahan dan 14 desa- 

desa lainya. Masyarakat Kayuagung ini memiliki banyak adat istiadat dan budaya 

diantaranya Budaya Midang. Budaya Midang ini hanya dilaksanakan oleh 

sembilan kelurahan yang ada di Kayuagung yakni kelurahan Sukadana, Paku, 

Mangunjaya, Sidakersa, Jua-jua, Kedaton, Kotaraya, Perigi, dan Kayuagung asli 

dimana desa yang lainnya tidak ikut dalam pelaksaan Midang ini dan kelurahan 

cinta raja yang merupakan hasil pemekaran dari kelurahan magun jaya sekarang 

ikut juga memeriahkan Midang. Sembilan kelurahan itu telah ada sejak zaman
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nenek moyang dan sekarang kecamatan Kayuagung telah menjadi kecamatan

yang lebih luas

Dari penjelasan di atas dapat digunakan teori Interaksi Simbolik 

(symbolic interactionism). Interaksi simbolik dengan akar intelektual George 

1863-1921), W. Thomas, dan Charles Cooley serta Blumer, 

merupakan perspektif yang lebih mementingkan skala kecil, bagaimana kelompok 

membentuk presepsi dari aksi dan makna dalam masyarakat ( Pitana, 2005 : 135 ) 

Pendekatan ini memfokuskan perhatian pada analisis aksi, interaksi dan 

interpendensi. Konsentrasinya adalah proses (aksi, perilaku) manusia dalam 

masyarakat sehingga individu menjadi pusat perhatian Manusia selalu memaknai

Herbrt Mead

situasi sosial. Interprestasi individu terhadap interaksi sosial dan simbol yang 

menandai interprestasi ini menjadi perhatian penting. Interaksi simbolik 

menekankan pada mekanisme aturan dan identitas yang di bangun melalui 

interaksi sosial dengan penekanan pada pentingnya respon orang lain terhadap 

perilaku seseorang. Setiap individu mampu menganalisis dan selanjutnya 

mengadaptasi perilakunya. Jadi nilai dan perilaku dikembangkan melalui proses 

interaksi sosial dengan menggunakan simbol-simbol (seperti bahasa) ( Pitana,

2005 : 136)

Asumsi dasar pendekatan ini adalah bahwa manusia mampu berpikir 

secara kompleks dan berbuat sesuai dengan kemampuannya dalam memanfaatkan

dan menginterprestasikan simbol. Individu dan masyarakat adalah Mutually 

Interdependent. Artinya, individu aktif berpartisipasi membentuksecara

masyarakat dan masyarakat mempengaruhi perilaku individu. i&a^amiV^
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fenomena di masyarakat, maka sosiologi harus memberikan perhatian pada 

aktivitas sehari-hari masyarakat ( Pitana, 2005 : 136 ).

Menurut Blumer ( Margaret Poloma, 2003 : 258 ), Interaksi simbolik 

dilakukan dengan menggunakan bahasa sebagai satu-satunya simbol terpenting 

dan melalui isyarat. Simbol bukan merupakan fakta- fakta yang sudah jadi,simbol 

berada dalam proses kontinu. Proses penyampaian makna inilah yang merupakan 

subject matter dari sejumlah analisa kaum interaksionis simbolik. Dalam interaksi 

belajar menahami simbol-simbol konvensional dan dalam suatu 

pertandingan mereka belajar menggunakannya sehingga mampu memahami 

peranan aktor-aktor lainnya.

Bagi Blumer (1969 :2) interaksionisme simbolik bertumpu pada tiga

orang

premis yaitu:

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang 

ada pada sesuatu itu bagi mereka.

2. Makna tersebut berasal interaksi sosial seseorang dengan orang lain.

3. Makna-makna tersebut di sempurnakan di saat proses interaksi sosial 

berlangsung. Makna-makna tersebut berasal dari interaksi dengan 

orang lain, terutama dengan orang lain yang dianggap “cukup berarti”.

Blumer ( 1969 : 78-79) menyatakan bahwa “ dengan demikian interaksi 

manusia dijembati pengunaan simbol-simbol, oleh penafsiran, oleh kepastian 

makna dari tindakan-tindakan orang lain. Dalam kasus perilaku manusia, mediasi 

ini sama dengan penyisipan suatu proses penafsiran diantara stimulus dan respon”.
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Interaksi simbolik yang diketengahkan Blumer mengandung sejumlah 

“root images” atau ide-ide dasar, yang dapat diringkas sebagai berikut:

1. Masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi.

2. Interaksi terdiri dari berbagai kegiatan manusia yang berhubungan 

dengan kegiatan manusia lain.

3. Objek-objek tidak mempunyai makna yang interistik, makna lebih 

merupakan produk interaksi simbolik.

4. Manusia tidak hanya mengenal objek eksternal, mereka dapat melihat 

dirinya sebagai objek.

5. Tindakan manusia adalah tindakan interpretif yang di buat oleh

manusia itu sendiri.

6. Tindakan tersebut saling di kaitkan dan disesuaikan oleh anggota-

anggota kelompok, hal ini disebut sebagai tindakan bersama yang di

batasi sebagai : “organisasi sosial dari perilaku tindakan-tindakan

manusia” ( Blumer, 1969 :17 ).

Blumer (1969 : 34) menegaskan metodologi interaksi simbolik merupakan 

kajian fenomena sosial secara langsung “ pendekatan yang mendasar untuk 

mempelajari secara ilmiah kehidupan kelompok dan tingkah laku manusia”.

Kesimpulan utama dari interaksi simbolik ini adalah kehidupan 

bermasyarakat terbentuk melalui proses interaksi dan komunikasi antar individual 

dan antar kelompok dengan menggunakan simbol-simbol yang dipahami 

maknanya melalui proses belajar.
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Budaya Midang merupakan salah satu budaya yang terdapat dikecamatan 

Kayuagung. Budaya Midang ini merupakan suatu kebudayaan yang dilakukan 

oleh masyarakat sekitar dalam memeriahkan hari raya Idul fitri yang dilaksanakan 

setiap tahunnya. Budaya Midang ini diikuti oleh sembilan kelurahan yang ada 

dikecamatan Kayuagung dengan berkeliling ke seluruh kelurahan.

Budaya Midang pada umumnya mengalami perubahan dari tahun ketahun. 

Ini dapat dilihat dari jumlah peserta Midang semakin sedikit sehingga barisan 

Midangpun menjadi pendek. Untuk mengatasi hal ini maka diperlukan suatu 

upaya baik melalui pelestarian maupun pengembangan budaya sehingga Budaya 

Midang ini tidak hilang ataupun punah.

Dalam pengembangan Budaya Midang, masyarakat sekitar harus bisa 

berinteraksi dengan masyarakat lain dan pemerintah baik dengan menggunakan 

simbol-simbol ataupun tidak. Disini masyarakat mempengaruhi perilaku individu 

untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pengembangan Budaya Midang sehingga 

Budaya Midang ini dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama dan makna 

midang tidak berubah seiring dengan perubahan zaman.

Masyarakat yang diwakili oleh tokoh adat harus mampu mensosialisasikan 

Budaya Midang kepada masyarakat sekitar terutama generasi muda yakni muda 

mudinya sehingga mereka mau ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Budaya 

Midang. Tokoh adat atau tokoh masyarakat ini akan menunjuk masayu dan cap 

dalom dari masing-masing kelurahan untuk membantu mereka mensosialisasikan 

Budaya Midang kepada muda mudi yang lain dan mengajarkan pentingnya makna
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dari Budaya Midang dan membangkitkan kembali makna dan budaya Midang

tersebut.

Dengan adanya interaksi melalui pensosialisasian Budaya Midang, 

masyarakat sekitar akan lebih mengerti akan pentingnya budaya asli dan suatu 

daerah sehingga budaya midang ini akan tetap terus hidup dan terus didukung 

oleh masyarakat serta pemaknaan masyarakat terhadap Budaya Midang tidak

maka

berubah.

1.5. METODE PENELITIAN

I. 5.1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut

(1995:53) penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untukSoehartono

mengambarkan, menjelaskan serta menguraikan suatu fenomena yang disertai

dengan bukti-bukti dari berbagai sumber yang telah dinarasikan kedalam bentuk 

ilmiah. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara 

fenomena yang diselidiki (Nasir,1983:63). Oleh karena itu dengan penelitian ini 

peneliti mencoba untuk memberikan gambaran tentang upaya masyarakat 

Morgesiwe dalam pengembangan Budaya Midang di Kayuagung.

1.5.2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah kecamatan Kayuagung 

yakni tepatnya di sembilan kelurahan di Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI.
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Alasan sembilan kelurahan yang dipilih menjadi lokasi penelitian karena Budaya 

Midang hanya dilaksanakan dan ada di morgesiwe ( sembilan kelurahan yang 

dulunya disebut sembilan marga) di Kayuagung.

Selain itu, sembilan kelurahan ini merupakan kelurahan yang memang 

sudah lama ada di kecamatan kayuagung yang memang sejak zaman dahulu telah 

melaksanakan Budaya Midang dari adat perkawinan Mabang Handak sampai ke 

Budaya Midang yang dilaksanakan Pada Hari raya Idul Fitri.

1.5.3. Definisi Konsep

No 15 tahun 2000 tentang1. Dalam peraturan daerah kabupaten OKI

pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembanga adat

disebutkan bahwa:

Pengembangan adalah upaya yang terpadu, terencana, dan terarah adat istiadat 
dan lembaga adat dapat berkembang sehingga mampu meningkatkan 
peranannya dalam pembangunan sesuai perubahan sosial, budaya dan ekonomi 
yang belaku.

2. Menurut E. B. Taylor budaya adalah komplikasi atau jalinan dalam keseluruhan 

yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keagamaan, hukum, 

adat-istiadat serta lain-lainnya kenyataan dan kebiasaan yang dilakukan oleh 

manusia sebagai anggota.

3. Midang merupakan upacara adat yang dilakukan dengan berkeliling kesemua 

kelurahan yang ada di kecamatan Kayuagung dengan menggunakan pakaian 

adat pengantin dari daerah Morgesiwe diiringi dengan Tanjidor.

4. Masyarakat menurut Selo Soemaijan adalah orang-orang yang hidup bersama,

yang menghasilkan kebudayaan. Dalam masyarakat pedesaan keseimbangan
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hak dan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga itu dipengaruhi oleh 

sistem hukum adat setempat dan sistem kemasyarakatan serta bentuk

perkawinan.

5. Masyarakat adat Morgesiwe adalah masyarakat yang mendiami sembilan 

kelurahan yang ada di Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI yaitu kelurahan 

Sukadana, Paku, Mangun jaya, Sidakersa, Jua-jua, Kedaton, Kotaraya, Perigi 

dan Kayuagung asli.

1.5.4. Penentuan Informan

Penentuan informan dilakukan secara purposive yaitu teknik yang

bertujuan mengambil informasi dari orang-orang yang benar-benar terlibat dengan 

permasalahan yang diteliti, yang didasarkan atas kiteria atau pertimbangan 

tertentu dan ditetapkan secara sengaja.

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat sekitar yang terdiri dari 

orang tua dan muda mudi dengan kriteria:

1. Masyarakat Kayuagung asli yang memiliki pengetahuan tentang Budaya 

Midang.

2. Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Budaya Midang 

baik sebagai koordinator maupun sebagai peserta Midang.

3. Masyarakat yang sudah pernah menonton atau menyaksikan Budaya 

Midang.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah tokoh adat atau tokoh 

masyarakat dengan kriteria:
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1. Orang yang benar-benar mengetahui tentang Budaya Midang 

jelas.

2. Orang yang ikut terlibat langsung dalam pelaksanaan Budaya Midang

3. Orang yang ikut melestarikan dan mengembangkan budaya asli 

masyarakat Kayuagung secara turun temurun.

Jumlah Informan dalam penelitian ini adalah 12 ( dua belas ) orang, 

dimana 10 ( sepuluh) orang merupakan masyarakat morgesiwe yang terdiri dan 4 

( empat ) orang tua dan 6 ( enam ) orang muda mudi, dan 2 ( dua ) orang 

informan kunci yang terdiri dari tokoh adat dan tokoh masyarakat.

secara

1.5.5. Unit Analisis
Unit analisis penelitian ini adalah individu yang menetap atau berada di

sembilan kelurahan di Kayuagung.

1.5.6. Data dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland, sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti

dokumentasi dan lain-lain (Moleong,2001:112).

1 .Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau sumber 

pertama secara langsung. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui 

wawancara mendalam pada beberapa informan. Hasil dari wawancara tersebut
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digunakan untuk menggali informasi atau data tentang upaya pengembangan 

Budaya Midang pada masyarakat adat Morgesiwe dan faktor kendala apa saja 

yang dihadapi dalam mengembangkan Budaya Midang tersebut.

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari melaui laporan penelitian atau diperoleh dari 

data dan informasi yang berasal dari laporan-laporan, data-data, dokumen- 

dokumen yang ada di Kayuagung maupun dari internet.

1.5.7. Teknik Pengumpulan Data

1. Pengamatan secara langsung atau observasi

Peneliti akan mengadakan pengamatan secara langsung kelokasi penelitian

dan pencatatan secara sistem terhadap gejala atau fenomena yang diteliti. Dengan

pengamatan langsung peneliti dapat melihat Pengembangan Budaya Midang pada 

masyarakat adat Morgesiwe di Kecamatan Kayuagung Kabupaten OKI. Disini 

peneliti mencoba melihat Budaya Midang yang dilaksanakan pada hari raya Idul 

fitri tahun 2008, peneliti bersifat non partisipan artinya peneliti hanya menonton 

Budaya Midang yang diselengggarakan dan mengamati hal-hal apa saja yang di 

tampilkan oleh Budaya Midang tersebut.

2. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam merupakan suatu pengumpulan data atau informasi 

dengan cara langsung bertatap muka dengan informan dengan 

mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti.

/
maksud
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Pada penelitian kualitatif, penelitian sebagai alat utama dalam proses 

pengumpulan data. Wawancara mendalam dalam hal ini berupa pertanyaan yang 

telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti dengan tujuan agar memudahkan 

peneliti dalam proses penggalian informasi. Guide interview memberikan 

kebebasan informan untuk menyampaikan pendapat, pandangan, pikiran dan 

perasaan tanpa ada paksaan dari sipeneliti. Dengan teknik wawancara peneliti 

mencoba bertatap muka langsung dengan tokoh adat dan masyarakat sekitar 

sehingga peneliti dapat memperoleh informasi tentang Bagaimana upaya 

pengembangan Budaya Midang pada masyarakat adat Morgesiwe dan mengetahui 

kendala apa saja yang dihadapi dalam pengembangan Budaya Midang.

1.5.8. Teknik Analisis Data

Teknik analisa yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif yang 

bertujuan untuk mengeksploitasi dan mengklasifikasikan mengenai suatu 

fenomena sosial dengan jalan mengdeskripsikan sejumlah variabel yang berkaitan 

dengan masalah dan unit penelitian. Penelitian ini akan menggambarkan 

pengembangan Budaya Midang pada masyarakat adat Morgesiwe di Kecamatan 

Kayuagung Kabupaten OKI.

Teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992) 

melalui tiga tahap yaitu meliputi:

1. Tahap reduksi data

Tahap reduksi data merupakan proses pemilihan, 

pada penyerderhanaan dan transpormasi data kasar

pemusatan penelitian

yang muncul dari catatan-
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GAMBARAN UMUMBAB III

Bab tiga mendeskripsikan gambaran tentang wilayah penelitian

secara umum tentang kecamatan Kayuagung maupun secara

khusus mengenai deskripsi sunjek penelitian.

ANALISIS DAN INTERPRESTASI DATABAB IV

Bab empat berisikan tentang uraian interprestasi serta analisis data

dengan menggunakan pendekatan soiologis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir pada akhir tulisan ini akan dikemukakan kesimpulan 

yang didapat dari pembahasan dan mengusulkan saran-saran.
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