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ABSTRAK

Septian Berliyansya. 2013. Tradisi Merayakan Pesta Pernikahan Sebagai 
Ajang Kontestasi Keluarga (Studi Di Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami 
Palembang). Penelitian ini mengkaji mengenai perayaan pesta pernikahan yang 
dijadikan sebagai ajang kontestasi keluarga dengan melihat dari habitus (kebiasaan) 
dan lingkungan masyarakat Di Kelurahan Sukajaya Palembang. Kontestasi adalah 
suatu ajang/ perlombaan dimana terjadi keunggulan untuk mendapatkan tujuan yang 
diinginkan Permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana proses 
perayaan pesta pernikahan yang dijadikan ajang kontestasi dan mengapa keluarga di 
Kelurahan Sukajaya Palembang merayakan pesta pernikahan sebagai ajang 
kontestasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan unit analisisnya 
adalah keluarga Di Kelurahan Sukajaya yang merayakan pesta pernikahan sebagai 
ajang kontestasi. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi secara langsung, 
wawancara mendalam pada delapan orang informan penelitian, terdiri dari enam 
informan pengantin dan dua informan orang tua pengantin. Data dianalisis secara 
kualitatif yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu 
reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian 
ini menunjukan bahwa dalam proses perayaan pesta pernikahan yang dijadikan 
sebagai ajang kontestasi mengandung unsur-unsur kebiasaan yang telah menjadi 
tradisi bagi masyarakat. Keluarga Di Kelurahan Sukajaya tersebut merayakan pesta 
pernikahan yang besar dan meriah karena ingin mengangkat derajat keluarganya di 
pandangan masyarakat.
Kata Kunci: Tradisi» Pernikahan, Kontestasi.
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang —------------

Pernikahan adalah tujuan hidup setiap manusia yang mengikuti sunnah Rasul. 

Pernikahan juga merupakan sebuah nikmat yang dianugerahkan Allah pada hamba- 

Nya. Dalam melaksanakan pernikahan semua umat di dunia ini memiliki cara 

tersendiri. Hal tersebut dikarenakan adanya budaya yang lahir dari setiap golongan

dan masyarakat. Menurut Sajuti Thalib, pernikahan ialah suatu perjanjian yang suci 

kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan 

seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-

mengasihi, tentram dan bahagia (Ramulyo, 2004 : 2).

Dalam pernikahan di Indonesia berlaku hukum menurut perundang-undangan

dan hukum menurut agama. Hukum perundang-undangan dijelaskan dalam UU

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa perkawinan dikatakan ada apabila

dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa (Ramulyo: 2004, 1-2).

Selain itu, adat istiadat dan kebudayaan dalam pernikahan merupakan adat 

turun-temurun yang dijalankan oleh masyarakat, yang sampai saat ini 

dijalankan. Tujuan dari pelaksanaan adat dan kebudayaan ini untuk menganjurkan 

kedua calon memplai kepada hal-hal kebaikan bagi kelangsungan hidup berumah

masih
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tangga. Setiap orang mempunyai harapan dan cita-cita untuk membangun rumah 

yang bahagia, harmonis, tenteram, keluarga saqinah, rumah tangga yang 

diliputi oleh iklim saling menghargai dan mencintai (mawaddah) dan saling kasih 

mengasihi merupakan cita-cita semua orang dalam membina keluarga yang harmonis.

Adat juga merupakan suatu kebudayaan, menurut E.B Taylor kebudayaan 

adalah sesuatu yang kompleks yang menyangkut pengetahuan, kepercayaan, 

kesenian, moral, hukum, adat istiadat kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang 

didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat (Soekanto, 2006: 150).

Terkait masalah pernikahan, maka budaya dan aturan yang berlaku pada suatu 

masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan yang berbeda pada 

masyarakat tersebut. Begitu juga pergaulan masyarakat setempat terbentuk karena 

dipengaruhi oleh kebiasaan, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat

tangga

tersebut.

Perkembangan manusia untuk mencipta dan berkarya merupakan gambaran 

bahwa manusia sesungguhnya adalah makhluk budaya. Artinya makhluk yang tidak 

pernah berhenti untuk berinspirasi. Setiap waktu yang dilalui ada hal yang baru untuk 

dilakukan oleh manusia. Selain itu manusia juga sangat sulit untuk keluar dari 

lingkungan adat istiadat dan kebiasaannya sehari-hari. Misalnya dalam sebuah 

pernikahan pasti berkaitan pula dengan adanya pesta. Seperti di Indonesia, banyak 

masyarakat merayakan pernikahannya dengan pesta yang besar-besaran dan 

menghabiskan biaya puluhan juta sampai ratusan juta.
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Sudah menjadi tradisi bagi bangsa Indonesia untuk merayakan pesta 

pernikahan, karena menurut mereka pernikahan merupakan salah satu peristiwa 

terpenting dalam kehidupan. Sebagai contoh adalah tradisi sundrang, sebuah tradisi 

yang juga ikut mewarnai acara pernikahan. Tradisi itu dibawa dari kebiasaan orang 

Bugis dalam melangsungkan pernikahan, kini tradisi itu membumi dan menjadi 

tradisi di beberapa kawasan tertentu walaupun dengan beberapa modifikasi.

Perayaan pernikahan yang merupakan tradisi bagi bangsa Indonesia tersebut, 

bentuknya bermacam-macam. Dapat berbeda karena suku bangsa, tempat dimana 

mereka berada (dikota/desa), agama atau kepercayaan, dan juga kemampuan ekonomi 

seseorang. Sehingga perayaan pernikahan dapat sesederhana mungkin (hanya akad 

nikah dan menerima ucapan selamat) sampai pesta-pesta pernikahan yang sangat

mewah.

Pada sebuah pesta pernikahan para tamu juga diajak untuk ikut senang dan

mensukseskan perayaan tersebut. Terkadang saat merayakan pesta pernikahan orang 

sering terlena untuk merayakannya dengan meriah walaupun harus meminjam uang. 

Namun setelah pelaksanaan pesta tersebut ada sebagian penyelenggara pesta yang 

bangkrut, stress bahkan gila karena habisnya modal. Sehingga tidak jarang sesudah 

pelaksanaan pesta pernikahan tersebut berakhir dikepolisian karena terbelit masalah 

hutang.

Di Palembang ada kecenderungan bagi masyarakat ekonomi menengah keatas 

untuk merayakan pernikahan dengan mengadakan pesta di gedung,

karena sistem kekerabatan masyarakat di kota sangat luas dibanding

restoran atau

hotel. Hal ini
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dengan masyarakat di desa, sehingga bila perlangsungan pernikahan diadakan 

dirumah tidak akan mampu menampung banyaknya orang yang akan diundang.

Selain itu, masyarakat kota juga menginginkan adanya kepraktisan dan merasa 

martabatnya jatuh jika tidak merayakan pesta pernikahan megah di tempat yang luas, 

gedung, restoran, atau hotel. Kecenderungan ini mulai diikuti oleh kalangan 

masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah, karena masyarakat bawah 

mempunyai kecenderungan mengindentifikasi dirinya dengan kalangan yang lebih

atas.

Dari uraian dan pandangan di atas, menunjukkan bahwa sebuah pernikahan 

identik dengan adanya pesta perayaan. Masyarakat di Kelurahan Sukajaya Palembang 

juga telah mengikuti tradisi tersebut dengan merayakan pesta pernikahan yang megah 

dan meriah sebagai ajang kontestasi untuk keluarga. Padahal sebelumnya perayaan 

pesta pernikahan dikelurahan tersebut hanya beijalan sebagaimana mestinya, tetapi 

karena pengaruh tradisi dan budaya luar yang menjadikan masyarakat di Kelurahan 

Sukajaya tersebut merayakan pesta pernikahan sebagai ajang kontestasi keluarga. 

Merurut salah satu warga di Kelurahan Sukajaya SK (47 Tahun), Masyarakat di 

kelurahan tersebut sering merayakan pesta pernikahan yang dijadikan ajang 

kontestasi keluarganya. Bahkan rela untuk meminjam uang demi merayakan pesta 

pernikahan tersebut, dan berharap dapat mengembalikan uang pinjaman dari isi

amplop yang mereka terima saat merayakan pesta, (wawancara pada tanggal 16 April 

2013)
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Kelurahan Sukajaya tersebut merupakan satu dari tujuh kelurahan yang ada di 

Kecamatan Sukarami kota Palembang. Kelurahan ini memiliki luas wilayah 540 Ha 

dan terdapat 60 Rukun Tetangga (RT) dan 10 Rukun Warga (RW), kelurahan tersebut 

berjarak 10 km dari pusat kota. Dilihat dari keberadaan Kelurahan Sukajaya, 

pembangunan di kelurahan tersebut sangat maju. Di sini terdapat banyak ruko dan 

perumahan yang terus dibangun. Kelurahan Sukajaya ini terdiri dari warga negara 

Indonesia atau pribumi dan warga negara asing keturunan, seperti keturunan Cina. 

Masyarakatnya banyak bekeija sebagai wiraswasta. Masyarakat kelurahan ini dapat 

dikatakan berada di golongan kelas menengah. Karena jumlah masyarakat yang

menengah keatas dan menengah kebawah hampir sama.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, dipandang perlu untuk meneliti lebih

mendalam tentang bentuk perayaan pesta pernikahan yang berlaku di Kelurahan

Sukajaya Palembang tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah untuk 

memudahkan pembahasan masalah pokok yang perlu dijawab dalam peneilitian ini, 

yaitu :

1. Bagaimana proses perayaan pesta pernikahan menjadi ajang kontestasi 

keluarga ?

2. Mengapa keluarga di Kelurahan Sukajaya Palembang merayakan pesta 

pernikahan sebagai ajang kontestasi
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1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses perayaan pesta pernikahan yang menjadi ajang

kontestasi.

2. Untuk mengetahui tujuan keluarga di Kelurahan Sukajaya Palembang 

tersebut merayakan pesta pernikahan sebagai ajang konstestasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam menambah,

memperdalam dan memperluas wawasan ilmu-ilmu sosial, khususnya dalam

Sosiologi Pendidikan yang berhubungan dengan bagaimana masyarakat terutama bagi

masyarakat dalam memahami makna pesta didalam pernikahan dan dapat digunakan

sebagai landasan bagi peneliti selanjutnya yang sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan pemahaman bagi 

masyarakat, khususnya masyarakat di Kelurahan Sukajaya Palembang dalam 

merayakan pesta pernikahan dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

refrensi dalam menyikapi prilaku menyimpang dari perayaan pesta pernikahan.
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1.5 Tinjauan Pustaka

Guna menunjang peneliti dalam proses penelitian ini, maka dalam telaah 

pustaka perlu kiranya meninjau beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki 

relevansi dengan penelitian ini. Hasil tinjauan pustaka peneliti terlebih dahulu dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan referensi kepustakaan maupun 

perbandingan dalam proses penulisan ini.

Buku yang ditulis oleh Johan Hanafiah yang beijudul “Upacara Adat 

Pernikahan Palembang” buku tersebut membahas bagaimana prosesi upacara adat 

pernikahan, tata cara yang harus dipenuhi dalam upacara pernikahan, serta 

menguraikan sedikit symbol yang terkandung dalam upacara pernikahan adat. Di 

dalam buku tersebut terfokus pada makna yang terkandung dalam pesta di suatu

pernikahan.

Buku yang ditulis oleh Rusdhy Cosim yang beijudul “Adat Istiadat Pernikahan

Palembang” di dalam buku tersebut dibahas tentang prosesi menjelang pelaksanaan 

upacara pernikahan adat Palembang serta tata cara adat istiadat yang diangkat 

(dipakai) dalam pernikahan. Dalam buku tersebut diuraikan tentang makna simbolik 

yang terkandung dalam perlengkapan-perlengkapan atau peralatan yang diperlukan 

dalam upacara pernikahan. Buku tersebut terfokus dengan prosesi-prosesi menjelang 

pernikahan adat Palembang.

Buku yang ditulis oleh Sri Hartati yang beijudul “kiat sukses 

menyelenggarakan pesta perkawinan” buku tersebut menjelaskan tentang tahapan- 

tahapan dalam melaksanakan pesta perkawinan. Dari tahap awal, tahap persiapan dan
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tahap akhir pelaksanakan upacara perkawinan. Di dalam buku tersebut lebih 

menjelaskan tata cara menyelenggarakan pesta perkawinan menurut adat di daerah 

Jawa.

Buku yang ditulis oleh Abdul Mulku Zahari dengan judul “Adat dan Upacara 

Perkawinan Wolio” buku tersebut menjelaskan bahwa upacara sesudah pernikahan 

dilaksanakan dalam bentuk kunjungan laki-laki kerumah orang tuanya. Sesudah 

kunjungan yang pertama ini diadakan pula kemufakatan dan penentuan waktu 

lamaran. Sementara di rumah pihak perempuan acara sederhanapun diadakan, yaitu 

penyaksian barang-barang bawaan ini sangat erat hubungannya dengan permasalahan 

harta waris kalau teijadi perceraian hidup atau mati dengan tidak ada anak.(Abdul

Mulku Zahari: 1921:111)

Penelitian mengenai penikahan telah banyak dilakukan, khususnya yang

mengkaji mengenai adat pernikahan. Ada beberapa judul skripsi memiliki kedekatan 

tema dengan topik yang peneliti angkat sekarang. Berikut ini peneliti paparkan 

beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Suryana (2008) dari fakultas Adab Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Upacara Adat Perkawinan 

Palembang”. Penelitian ini lebih memaparkan adat-adat dari perkawinan di 

Palembang. Diantaranya adalah bahwa didalam perkawinan adat Palembang terdapat 

tingkatan adat yang tidak boleh ditinggalkan, salah satunya adat enjukan 

dimaksudkan dengan adat enjukan berupa uang jujur dan maskawin yang harus 

dipenuhi oleh seorang laki-laki yang hendak mempersunting seorang perempuan dan

yang
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ini juga merupakan syarat yang harus ada dalam adat palemban. Penentuan besar 

kecilnya pemberian dan maskawin biasanya ditentukan oleh pihak perempuan.

Penelitian dilakukan oleh Oktaria (2004) dari Fakultas Adab Institut Agama 

Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan judul “Adat Begawe Dalam Upacara 

Perkawinan Desa Pedamaran Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering 

Ilir”. Dalam penelitian ini menjelaskan proses munculnya adat Begawe di Desa 

Pedamaran tersebut, prosesi adat begawe, serta makna yang terandung dalam upacara 

adat begawe bagi masyarakat Desa Pedamaran. Dan peneliti juga menjelaskan bahwa

perayaan adat begawe tersebut memerlukan biaya besar dan memerlukan waktu yang

cukup lama sejak persiapan sampai selesai.

Penelitian yang dilakukan oleh Mariatul qibtiyah (2008) dari fakultas Syari’ah

Universitas Islam Negeri Malang dengan judul “Pandangan Masyarakat Terhadap 

Tradisi Pesta Pernikahan”. Penelitian tersebut membahas makna yang terkandung 

dalam pesta pernikahan tersebut dan hubungan pesta pernikahan tersebut dengan 

ajaran agama islam, hukum pernikahan, rukun dan syarat akad nikah.

Dari yang telah dipaparkan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan terhadap 

penelitian yang dilakukan sekarang. Persamaannya adalah sama-sama membahas 

tentang pernikahan. Sedangkan letak perbedaannya adalah dalam hal fokus kajian dan 

objek penelitian. Pada penelitian Suryana (2008) dan Oktaria (2004) membahas 

pernikahan berdasarkan adat yang berlaku di suatu lingkungan. Dalam penelitian 

Suryana pembahasannya terfokus kepada adat enjukan yang berupa maskawin dalam 

proses pernikahan. Dimana hal tersebut tidak boleh dilupakan dalam adat pernikahan
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Palembang. Dan penelitian Oktaria pembahasannya terfokus pada upacara adat 

begawe didalam suatu pernikahan yang dilakukan di Desa Pedamaaran 

Mariatul qibtiyah (2008) membahas tentang pandangan masyarakat terhadap pesta 

pernikahan, dimana penelitian tersebut terfokus letak pada makna perayaan pesta 

pernikahan menurut ajaran agama islam.

Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan ini, peneliti lebih 

memfokuskan perhatian pada pesta pernikahan yang dijadikan ajang kontestasi 

keluarga yang dilatarbelakangi kebudayaan dan tradisi pada masyarakat di Kelurahan 

Sukajaya Palembang. Penelitian ini mencoba melihat perayaan pesta pernikahan yang 

dijadikan sebagai ajang kontestasi dan alasan keluarga tersebut merayakan pesta 

pernikahan.

1.6 Kerangka Pemikiran 

1.6.1 Pesta Pernikahan

. Penelitian

Pesta sendiri memiliki arti sebuah acara sosial yang dimaksudkan terutama

sebagai perayaan dan rekreasi. Pesta dapat bersifat kebudayaan, keagamaan atau

berkaitan dengan musim, berkaitan dengan acara-acara pribadi dan keluarga untuk 

memperingati atau merayakan suatu peristiwa khusus dalam kehidupan yang 

bersangkutan.

Pesta merupakan kesempatan untuk berbagai interaksi sosial, tergantung pada 

pemahaman mereka tentang perilaku yang dianggap layak untuk acara tersebut. 

Akibatnya, pesta cenderung memperkuat standar budaya dan kontra-budaya,
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meskipun hal ini kadang-kadang dilakukan dengan sekadar memberikan konteks 

sosial yang lebih kurang dapat diterima untuk pelanggaran standar-standar tersebut.

Pernikahan di dalam bahasa Arab disebut “nikah” atau “aqd” Nikah berasal 

dari kata nakaha- yankihu- nikaha yang artinya adalah ikatan. ( Nahdi: 1994, 5). 

Menikah berarti menyatukan perbedaan yang ada dalam keluarga, perbedaan 

karakter, perbedaan budaya, tentunya juga perbedaan format pernikahan, dua orang 

yang merencanakan menikah tidak bisa begitu saja memutuskan format pernikahan 

yang diinginkan tanpa memperhatikan keinginan orang tua bahkan keluarga besar, 

oleh karenanya kedua belah pihak akan sangat membantu jika mengenali karakter 

keluarga dan budaya pernikahan yang ada pada keluarga masing-masing atau budaya 

lingkungan. Setelah mengenali dan memahami budaya masing-masing komunikasi ke 

arah format pernikahan dapat lebih mudah, hal ini juga menyangkut biaya pernikahan 

yang biasanya adalah masalah yang sedikit sensitif untuk dibicarakan secara terbuka, 

akan tetapi dengan mengkomunikasikannya secara terbuka dan niat untuk mencapai 

kesepakatan yang dapat memberi solusi bagi semua pihak akan dicapai kesepakatan 

format acara yang akan berlangsung, apakah perayaan akan diadakan di gedung, atau

di rumah.

Banyak pesta yang dilaksanakan oleh masyarakat yaitu pesta pernikahan, pesta 

khitanan, pesta karena keberhasilan, pesta ulang tahun, dan bahkan ada pesta 

kematian. Dalam sebuah pesta biasanya bertabur kesenangan atau setidak tidaknya 

banyak yang merasa senang meskipun kadang ada yang 

ketidaksenangan atau bahkan penderitaan akibat pesta.

menanggung
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Misalnya saja pesta pernikahan, pesta-pesta pernikahan yang berlangsung 

jarang sekali yang kecil dan sederhana. Pasti semua cenderung pada pesta yang besar 

dan mewah. Pesta pernikahan mungkin adalah cermin dari gengsi keluarga atau ajang 

kontestasi keluarga. Banyak keluarga yang menginginkan pesta yang besar.

1.6.2 Kontestasi

Kontestasi berasal dari kata dasar kontest. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa

Indonesia) disebutkan artinya sebagai kata benda, yaitu perlombaan. Kamus Oxford 

2005 menyebutkan makna kata Contest sebagai kata benda yang artinya suatu 

ajang/pcrlombaan dimana tcijadi adu kekuatan atau keunggulan untuk mendapatkan

tujuan yang diinginkan, (www.vousaytoo.com diakses pada tanggal 13 mei 2013)

Kontestasi juga dapat diartikan sebagai pertarungan berbagai macam kelompok,

masing-masing memperjuangkan ideologi, nilai, solusi, dan lain sebagainya.

1.6.3 Tradisi dan budaya

Tradisi dan budaya membuat pesta pernikahan secara besar-besaran nampaknya 

tak pernah hilang dari pandangan masyarakat kita. Apalagi karena perkembangan

zaman.

Dilihat dari segi hukum, pernikahan telah diatur dalam UU Nomor I Tahun 

1974 pasal 1, yang menyatakan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

antara
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Esa. Pertimbangannya ialah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila 

pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pernikahan mempunyai 

hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga pernikahan bukan saja 

lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan

yang

mempunyai unsur 

yang penting. (Ramulyo: 2004, 1-2).

Dari sudut pandang perspektif sosiologi, budaya dilihat sebagai pola kelakuan 

warga masyarakat yang bersangkutan. Cara berpikir dan bertindak, bahkan cara 

mengembangkan perasaan tidak dilakukan orang tanpa patokan, tetapi mengikuti satu 

pola tertentu, suatu pola yang sudah dikenal dan disepakati bersama dan hendak 

dilestarikan eksistensinya. Anggota baru yang masuk ke dalam satuan budaya itu

karena kelahiran atau sebagai pendatang, dan belum mengenal pola tingkah laku

masyarakat itu, diwajibkan mengenal dan mempelajari serta membiasakan diri untuk

berbicara dan bertindak sesuai dengan kebudayaan setempat. (Hendropuspito,

1989:149)

1.6.4 Habitus

Kebudayaan menjadi perhatian para strukturalis, salah satunya Pierre Bourdieu 

yang memiliki konsep habitus. Menurut Bourdieu aturan budaya yang tersirat dalam 

karya mereka terlalu mekanis, tidak berbeda dengan arah kecenderungan di atas. 

Sebagai alternatifnya, ia mengajukan konsep habitus yang lebih fleksibel. Habitus ini 

didefenisikan sebagai seperangkat skema (Tatanan) yang memungkinkan agen-agen 

menghasilkan keberpihakannya kepada praktik-praktik yang telah diadaptasi atau
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disesuaikan dengan perubahan situasi yang terus terjadi. (Peter Burke, 2001 : 179-

181)

Dalam tulisan ini teori Bourdieu tersebut akan diterapkan atau dikaitkan dengan 

objek yang pada dasarnya berkaitan, karena objek tersebut, bisa dikatakan 

sebuah komunitas ataupun sekumpulan individu dalam masyarakat yang memiliki 

kesamaan usia dan fisik yang dapat memberikan ciri khas dalam keanggotaan mereka 

di masyarakat. Dimana, ciri tersebut terbentuk dari struktur sosial di luar diri mereka 

yang diinternalisasikan dan kemudian menjadi habitus. (George Ritzer, dan Doouglas

satu

Goodman, 2003: 522)

Dari uraian diatas, masalah penelitian ini berkaitan dengan teori habitus 

(kebiasaan) dari Pierre Bourdieu. Menurut Bourdieu habitus didefenisikan sebagai 

seperangkat skema (tatanan) yang memungkinkan agen-agen menghasilkan 

keberpihakannya kepada praktek-praktek yang telah diadaptasi atau disesuaikan 

dengan perubahan situasi yang terus teijadi. Intisari dari hal ini adalah sejenis 

“improvisasi yang teratur”, sepotong prase yang berasal dari rumusan dan tema puisi 

lisan yang dikaji oleh Albert Lord. (Peter Burke, 2001:179-181)

Habitus juga didefenisikan sebagai struktur mental atau kognitif yang 

digunakan aktor untuk menghadapi kehidupan sosial. Habitus dibayangkan sebagai 

struktur sosial yang diinternalisasikan yang diwujudkan. Contohnya, kebiasaan 

makan dengan menggunakan tangan kanan, yang dipelajari seseorang sejak kecil dari 

orang-orang yang ada disekitamya, dan sehingga terbawa sampai ia dewasa, karena 

kebiasaan tersebut sudah ia internalisasikan dalam dirinya. Sebagai contoh lainnya,
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yaitu kebiasaan seseorang berjalan di sebelah kiri pada jalan umum dan raya, 

dikarenakan peraturan lalu-lintas, dimana hal itu merupakan peraturan dalam 

kehidupan sosial yang harus ditaati, karena ketaatan dari individu tersebut. Hal yang 

tadinya merupakan peraturan menjadi kebiasaan kareana sudah terinternalisasi dalam 

diri setiap individu. Sehingga dapat dikatakan bahwa habitus adalah struktur sosial 

yang diinternalisasi sehingga menjadi suatu kebiasaan yang terus diwujudkan.

Habitus yang ada pada waktu tertentu merupakan hasil ciptaan kehidupan 

kolektif yang berlangsung selama periode historis yang relatif panjang. Habitus 

menghasilkan, dan dihasilkan oleh kehidupan sosial. Dan tindakanlah yang 

mengantarai habitus dan kehidupan sosial. Menurut Bourdieu, habitus semata-mata 

“mengusulkan” apa yang sebaiknya dipikirkan orang dan apa yang sebaiknya mereka

pilih untuk sebaiknya dilakukan.(George Ritzer dan Doouglas Goodman, 2003:523-

524)

1.6.5 Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang 

memengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak 

langsung. Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik. Jika 

kalian berada di sekolah, lingkungan biotiknya berupa teman-teman sekolah, bapak 

ibu guru serta karyawan, dan semua orang yang ada di sekolah, juga berbagai jenis 

tumbuhan yang ada di kebun sekolah serta hewan-hewan yang ada di sekitarnya.
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Adapun lingkungan abiotik berupa udara, meja kursi, papan tulis, gedung sekolah, 

dan berbagai macam benda mati yang ada di sekitar.

Seringkali lingkungan yang terdiri dari 

lingkungan sosial. Lingkungan sosial inilah yang membentuk sistem pergaulan yang 

besar peranannya dalam membentuk kepribadian seseorang.

Secara khusus, kita sering menggunakan istilah lingkungan hidup untuk 

menyebutkan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup segenap

manusia disebut juga sebagaisesama

makhluk hidup di bumi.

Adapun berdasarkan UU No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah

kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk 

didalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan perikehidupan dan

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Unsur Hayati (Biotik)

Unsur hayati (biotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari

makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik.

Jika kalian berada di kebun sekolah, makalingkungan hayatinya didominasi

oleh tumbuhan. Tetapi jika berada di dalam kelas, maka lingkungan hayati

yang dominan adalah teman-teman atau sesama manusia.

2. Unsur Sosial Budaya

Unsur sosial budaya, yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat 

manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku
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sebagai makhluk sosial. Kehidupan masyarakat dapat mencapai keteraturan 

berkat adanya sistem nilai dan norma yang diakui dan ditaati oleh segenap 

anggota masyarakat.

3. Unsur Fisik (Abiotik)

Unsur fisik (abiotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari 

benda-benda tidak hidup, seperti tanah, air, udarajklim, dan lain-lain. 

Keberadaan lingkungan fisik sangat besar peranannya bagi kelangsungan 

hidup segenap kehidupan di bumi. Bayangkan, apa yang terjadi jika air tak 

ada lagi di muka bumi atau udara yang dipenuhi asap. Tentu saja kehidupan di 

muka bumi tidak akan berlangsung secara wajar. Akan terjadi bencana

kekeringan, banyak hewan dan tumbuhan mati, perubahan musim yang tidak

teratur, munculnya berbagai penyakit, dan lain-lain.

Sedangkan lingkungan menurut Bourdieu lebih bersifat rasional dari pada 

struktural. Lingkungan adalah jaringan hubungan antarposisi objektif di dalamnya 

(Bourdieu dan Wacquant, 1992:97). Keberadaan hubungan ini terlepas dari kesadaran 

dan kemauan individu. Lingkungan bukanlah interaksi atau ikatan lingkungan 

bukanlah intersubjektif antara individu. Penghuni posisi mungkin agen individual 

atau lembaga, dan penghuni posisi ini dikendalikan oleh struktur lingkungan. Dalam 

kehidupan social terdapat sejumlah lingkungan semi-otonom (contoh, kesenian, 

keagamaan, ekonomi) dan semuanya dengan logika khususnya sendiri-sendiri dan 

semuanya membangkitkan keyakinan di kalangan aktor mengenai sesuatu yang
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dipertaruhkan dalam lingkungan.(George Ritzer, dan Doouglas Goodman 200j:524-

525)

Bourdieu melihat lingkungan sebagai sebuah arena pertarungan: “Lingkungan 

adalah juga lingkungan perjuangan.” (Bourdieu dan Wacquant, 1992:101). Struktur 

lingkunganlah yang “menyiapkan dan membimbing strategi yang digunakan 

penghuni posisi tertentu (secara individual dan kolektif) yang mencoba melindungi 

atau meningkatkan posisi mereka untuk memaksakan prinsip penjenjangan sosial 

yang paling menguntungkan bagi produk mereka sendiri”(Bourdieu, dikutip dalam 

Wacquant, 1989:40). Lingkungan juga merupakan sejenis pasar kompetisi dimana 

berbagai jenis modal digunakan dan disebarkan.

Orang mengejar kehonnatan(distinctiori) dalam berbagai macam lingkungan 

kultural, dari makanan yang mereka makan, pakaian yang mereka pakai, serta mobil 

yang mereka kendarai. Menurut Bourdieu, “lingkungan itu menawarkan peluang 

untuk mengejar kehormatan hampir tak habis-habisnya”. (George Ritzer, dan

Doouglas Goodman 2003:529)

Dari teori Pierre Bourdieu tersebut menjelaskan kaitannya merayakan pesta 

pernikahan sebagai ajang kontestasi keluarga yang terjadi di Kelurahan Sukajaya 

Palembang adalah masyarakat di Kelurahan Sukajaya telah memiliki habitus 

(kebiasaan) di lingkungan tersebut. Di lingkungan tersebut mereka merayakan 

pernikahan mereka dengan pesta yang cukup meriah untuk 

kehormatan yang mereka inginkan.

mengejar suatu
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1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Sifat dan Jenis Data

Berdasarkan permasalahan di atas, maka untuk menjawabnya penulis 

menggunakan beberapa metode historis, metode ini bertujuan untuk merekonstruksi 

masa lampau secara sistematis dan objektif, dengan cara mengumpulkan, 

mengevakuasi, dan mensistematiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan 

memperoleh kesimpulan yang kuat, dihubungkan dengan fakta yang ada pada masa

sekarang.

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kualitatif, data kualitatif

adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian. Dalam penelitian ini

data kualitatifnya adalah data yang berkenaan dengan symbol yang ada dalam

masyarakat tentang mengadakan pernikahan dengan pesta. Untuk mendapatkan

pemahaman yang jelas berkaitan dengan adat istiadat dan guna menambah wawasan 

yang lebih luas terhadap pembahasan masalah tertentu ditinjau dari sudut pandang 

antropologi sosial budaya yang membahas masalah budaya-budaya yang lahir dalam 

masyarakat, serta dari sudut pandang sosiologi yang membahas hubungan manusia 

satu dengan yang lain sehingga membentuk kelompok-kelompok sosial.

Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan maupun 

tulisan dan prilaku yang dapat diamati (Moeleong,2005:4). Penelitian kualitatif 

berlangsung dalam situasi alamiah, artinya peneliti tidak berusaha 

memanipulasi situs (setting) penelitian, ataupun melakukan intervensi terhadap

untuk
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aktifitas subjek penelitian dengan memberikan treatment (perlakuan) tertentu, 

melainkan berusaha untuk memahami fenomena yang dialami dan dirasakan subjek 

sebagaimana adanya atau disebut juga verstehen (Idrus,2007:34).

Menurut Masri Singarimbun( 1983:7) penelitian deskriptif mempunyai dua 

tujuan, pertama untuk mengetahui frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena sosial 

tertentu dimana hasilnya dicerminkan dalam tabel-tabel frekuensi. Kedua adalah 

untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena-fenomena sosial tertentu.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengenai tradisi merayakan pesta pernikahan sebagai ajang

kontestasi keluarga berada di Kelurahan Sukajaya. Kelurahan Sukajaya merupakan

salah satu kelurahan yang termasuk didalam Kecamatan Sukarami kota Palembang

yang juga merupakan salah satu Kecamatan terbesar di kota Palembang. Peneliti 

melihat cukup banyak perayaan pesta pernikahan yang dijadikan ajang kontestasi 

keluarga disana. Seperti, merayakan pesta pernikahan yang megah dan juga 

banyaknya ucapan karangan bunga dari para tamu undangan. Selain itu peneliti 

melakukan sedikit wawancara secara acak kepada masyarakat yang berada di tujuh 

Kelurahan di Kecamatan Sukarami. Sehingga peneliti menemukan jawaban dari salah 

satu warga di Kelurahan Sukajaya yang bernama SK yaitu “Kebanyakan masyarakat 

merayakan pesta pernikahan dengan berhutang dan mengharapkan mengembalikan 

uang pinjaman tersebut dari hasil amplop yang mereka peroleh dari perayaan pesta 

tersebut”.
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1.7.3 Definisi Konsep

Adapun batasan konsep dalam penelitian ini adalah :

1. Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih

dijalankan dalam masyarakat, (depdikbud, 1996 :1069)

Tradisi ini merupakan suatu aspek budaya yang sangat penting yang dapat 

diekspresikan dalam kebiasaan-kebiasaan tidak tertulis, pantangan-pantangan, dan 

sanksi-sanksi. Tradisi dapat mempengaruhi suatu bangsa tentang apa yang 

merupakan perilaku dan prosedur yang layak berkenaan dengan makanan, 

pakaian, apa yang berharga, dan apa yang harus dihindari atau diabaikan. (Deddy

Mulyana dan Jalaluddin Rahmat, 1990 :73)

2. Pesta adalah suatu acara hiburan yang dilakukan untuk memperingati kegiatan.

3. Pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup

bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan

membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram

dan bahagia (Ramulyo, 2004 : 2).

4. Pesta pernikahan adalah acara hiburan yang dilaksanakan dengan memperingati 

acara pernikahan.

5. Kontestasi berasal dari kata dasar kontest. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia) disebutkan artinya sebagai kata benda, yaitu perlombaan. Kamus 

Oxford 2005 menyebutkan makna kata Contest sebagai kata benda yang artinya 

suatu ajang/perlombaan dimana terjadi adu kekuatan atau keunggulan untuk 

mendapatkan tujuan yang diinginkan, (www.vousavtoo.com^
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6. Keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan 

bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan
::
iadopsi yang

meningkatkan perkembanagan fisik, mental emosional serta social dari setiap
:
;
i
:

anggota keluarga. ( Duvall Dan Logan: 1986)

7. Masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekeija 

bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan 

menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang 

dirumuskan dengan jelas (Soekanto, 2006 : 22).

1.7.4 Unit analisis

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek 

penelitian (Suharsimi Arikunto, 2000:57). Unit analisis dalam penelitian ini adalah 

keluarga. Yakni keluarga yang merayakan pesta pernikahan sebagai ajang kontestasi 

keluarga.

1.7.5 Strategi Penelitian

Strategi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Yaitu uuntuk 

memperoleh gambaran rinci dari suatu fenomena, dan memusatkan perhatian kepada 

satu atau sejumlah kecil contoh fenomena. Yang lebih penting dari strategi ini adalah 

kedalaman pemahamannya, bukan keluasaan cakupannya. Penelitian yang 

menggunakan penelitian ini cenderung lebih menekankan kepada setting alami 

(kondisi alamiah) yang ada.
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1.7.6 Penentuan Informan

Informan ialah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang 

situasi dan kondisi latar penelitian (Usman, 2001:45). Penentuan informan dalam 

penelitian ini digunakan dengan cara purposive sampling, yang bertujuan untuk 

mendapatkan informasi sesuai dengan permasalahan penelitian. Dengan purposive, 

informan ditetapkan secara sengaja dan dipilih berdasarkan kriteria 

pertimbangan- pertimbangan tertentu. Adapun kriteria informan yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah :

atau

1. Orang yang merayakan pesta pernikahan/ pengantin di Kelurahan

Sukajaya Palembang dalam 1 tahun terakhir ini.

2. Orang tua dari pengantin yang merayakan pesta pernikahan di

Kelurahan Sukajaya 1 tahun terakhir ini.

1.7.7 Data Dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer

dan sekunder.

• Data Primer

Data primer adalah data utama yang berupa kata-kata dan tindakan 

serta keterangan-keterangan yang berhasil dikumpulkan dari subyek 

penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara 

mendalam dan observasi pada beberapa informan. Hasil 

mendalam dan observasi tersebut dipergunakan untuk menggali informasi

wawancara
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data tentang apa yang melatarbelakangi masyarakat merayakan pesta 

pernikahan sebagai ajang kontestasi.

atau

• Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung pelaksanaan penelitian 

dan diperoleh dari pemanfaatan sumber-sumber tertulis seperti: buku 

keterangan dari sumber pendukung, artikel majalah, dan laporan-laporan

penelitian yang relevan.

1.7.8 Teknik Pengumpulan data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan oleh peneliti 

sendiri, yang akan melalui tiga tahapan kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. Memasuki lokasi penelitian (Getting In)

Yang dilakukan pada tahapan getting in (persiapan memasuki lokasi 

penelitian), ialah melakukan izin penelitian ke instansi terkait. Untuk mendapatkan 

informan yang sesuai dengan fokus penelitian, peneliti menginformasikan atas 

kegiatan penelitian kepada instansi yang dijadikan sebagai situs penelitian dengan 

melampirkan surat rekomendasi penelitian. Ketika memasuki lokasi penelitian, 

peneliti harus menempuh pendekatan informal dan formal. Untuk memperoleh suatu 

data yang valid, peneliti melakukan adaptasi dan proses belajar dari sumber data 

tersebut dengan berlandaskan yang etis dan simpatik sehingga bisa mengurangi jarak 

antara peneliti dengan para informan. Peneliti berperilaku dengan sopan, baik dalam
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kata bahasa dan bertindak. Pada tahap ini yang diutamakan adalah bagaimana peneliti 

dapat diterima dengan baik pada waktu memasuki setting area.

2. Ketika berada di lokasi penelitian (Gelting Along)

Dalam tahap ini peneliti berusaha melakukan pendekatan secara pribadi dengan 

subyek penelitian. Kedudukan subyek harus dihormati dan diberikan kebebasan untuk 

mengemukakan semua persoalan, data serta informasi yang diketahui, peneliti tidak 

boleh mengarahkan dan melakukan intervensi terhadap worldview subyek penelitian. 

Dalam proses ini peneliti berusaha untuk memperoleh informasi selengkapnya serta 

menangkap intisari dari berbagai informasi yang diperoleh tersebut sesuai

dengan fokus yang telah ditetapkan.

3. Pengumpulan data (logging data)

Untuk mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan, maka peneliti 

dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yang terdiri dari:

• Teknik Observasi / Pengamatan Langsung

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan 

langsung atau seksama pada pelaksanaan kegiatan sehari-hari, sejalan dengan judul di 

atas agar mendapatkan data yang objektif dan sistematis. Data yang diperlukan 

berupa data kualitatif yang dapat diukur secara langsung misalnya berupa sikap dan 

perilaku yang teijadi. Pengamatan langsung atau obervasi pada penelitian ini adalah
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.
mengenai Pesta Pernikahan pada masyarakat di Kelurahan Sukajaya Kecamatan

Sukarami Palembang.

• Teknik Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau 

informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan 

maksud mendapat gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Jadi 

wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Wawancara 

mendalam (indepth interview) digunakan untuk mewawancarai informan guna

memperoleh data dan informasi mengenai masalah penelitian. Dalam

penelitian ini, wawancara dengan informan dilakukan dengan menggunakan

pedoman wawancara (gnide interview), yaitu panduan yang berisikan

pertanyaan-pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui wawancara 

langsung dengan informan.

Teknik wawancara dilakukan untuk membantu peneliti mengorek 

sedalam-dalamnya dari informan. Adapun pedoman wawancara yang 

digunakan adalah wawancara tidak terstruktur yaitu pedoman 

yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan (Suharsimi, 1999:231). 

Dalam prakteknya tentu kreatifitas pewawancara sangat diperlukan. Informasi 

digali dengan cara bercakap-cakap dengan obyek peneliti namun tidak lepas 

dari tujuan penelitian, yaitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam 

rumusan masalah.

wawancara
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• Teknik Dokumentasi

Teknik Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui peninggalan 

tertulis yang berupa arsip, buku-buku, majalah, tulisan-tulisan, bahan-bahan 

yang akan di download dari situs internet, bahan-bahan kuliah, karya-karya 

ilmiah, buku metodologi penelitian serta buku/bahan lainnya yang 

berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap fokus penelitian yang

berhubungan dengan objek kajian.

L 7-9 Teknik pengeioiahan data

Data diperoleh dari lapangan kemudian diolah lebih lanjut melalui beberapa

tahapan, yaitu :

1. Pemeriksaan data

Data yang berhasil diperoleh di lapangan baik yang berupa data sekunder

atau primer diperiksa secara satu persatu secara teliti agar dapat diketahui apakah 

data-data tersebut sudah lengkap dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan 

sehingga tidak teijadi kesulitan dalam penganalisisnya.

2. Pengelompokkan Data

Tahap ini data-data yang sudah diperiksa dalam kelompok-kelompok kecil 

sesuai dengan kategorinya masing-masing agar lebih mempermudah 

analisis dan tidak menimbulkan kesalahan dalam penyusunan hasil penelitian 

tersebut.

proses
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3. Penafsiran Data

Penafsiran data pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau 

memberikan gambaran mengenai hasil yang ingin dicapai melalui data yang telah 

diperoleh dari lapangan. Kemudian, hasil penafsiran tersebut dihubungkan dengan 

teori yang dipergunakan sehingga bisa melengkapi penyusunan analisis hasil 

penelitian.

';
;

i

I

:

1.7.10 Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan analisis deskriftif yaitu dengan cara

menghubungkan data, membandingkan, dan menginterpretasinya guna menghasilkan :

kesimpulan yang menggunakan pola pikir induktif, dan dipeijelas dengan pendapat

para ahli sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang jelas.

Menurut Patton (Moloeng, 1994:103) analisa data merupakan proses mengatur

urutan data, mengorganisirkan ke dalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar.

Sedangkan penafsiran adalah memberikan arti yang signifikan terhadap analisis.

Menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.
/

Dalam penelitian kualitatif, analisa data akan dilakukan melalui alur kegiatan, adapun 

proses analisa data itu sendiri meliputi :

1. Tahap Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan, pada 

penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data “kasar” yang muncul dari 

wawancara. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa yang menajamkan,
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menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi 

data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan dapat ditarik dan 

diverifikasi. (Miles dan Huberman, 2001:62).

Peneliti pada tahap ini memusatkan pada data lapangan yang telah 

terkumpul, yaitu data observasi dan wawancara mengenai tradisi masyarakat 

merayakan pernikahan dengan pesta.

Data di lapangan tersebut selanjutnya dipilih dengan kata lain menentukan 

derajat relevansinya, data yang diperoleh dan dirasa cocok dengan maksud 

penelitian akan langsung dikelompokan sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang 

terpilih akan disederhanakan dalam arti mengklasifikasikan data atas dasar tema- 

tema, memadukan data yang tersebar, menelusuri tema untuk merekomendasikan 

data tambahan kemudian peneliti melakukan abstraksi data menjadi uraian singkat. 

Data terpilih dalam penelitian ini adalah data hasil observasi dan wawancara.

2. Tahap Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman (2001:71), data adalah sekumpulan

informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan

dan pengambilan tindakan. Penyajian yang sering digunakan pada analisis data 

kualitatif adalah bentuk teks naratif (peristiwa-peristiwa yang ditampilkan secara 

berurutan). Data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan 

dikumpulkan untuk diambil kesimpulan-kesimpulan sehingga bisa disajikan dalam 

bentuk narasi deskriptif.
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;

!
i

:
Setelah pengelompokkan data, data yang diperoleh dituliskan ke dalam 

tulisan uraian yang detail atau banyaknya disesuaikan dengan kebutuhan akan

;

jawaban dari pertanyaan penelitian.

3. Tahap Kesimpulan

Tahap ini peneliti akan menarik kesimpulan dari makna yang muncul dari !

data mengenai tradisi merayakan pesta pernikahan sebagai ajang kontestasi

keluarga di Kelurahan Sukajaya Palembang. Setiap data yang menunjang fokus

penelitan akan disesuaikan kembali dengan data-data yang didapat. .
!

!
:
;

|

:
i

■

:
r
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