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ABSTRAK 
 

 

NGINANG PADA PEREMPUAN JAWA DI DESA BANDUNG BARU KECAMATAN 

ADILUWIH KABUPATEN PRINGSEWU 
 
 
 
 

 

Oleh 

Alexander Prabu Sadewo 
 

 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai banyak tradisi dan 

kebiasaan, salah satunya adalah nginang, nginang merupakan suatu kebiasaan yang 

populer di Indonesia karena dapat di jumpai di berbagai macam daerah di Indonesia. 

Nginang merupakan salah satu hasil kebudayaan yang diwariskan masyarakat 

secaraturun-temurun yang ternyata memiliki aspek yang penting bagi kehidupan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang aspek-aspek yang terkandung 

dalam nginang pada perempuan Jawa di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih 

Kabupaten Pringsewu. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Observasi Partisipatif 

dengan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah 

teknik analisis data kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, 

observasi, kepustakaan, dan dokumentasi 

Hasil penelitian diketahui bahwa nginang di Desa Bandung Baru dulunya merupakan 

kegiatan yang sangat populer pada kalangan perempuan di Desa Bandung Baru , 

namun seiring berjalannya waktu menginang kian ditinggalkan, menginang kini 

hanya bisa dijumpai pada segelintir perempuan yang sudah berusia lanjut, menginang 

di Desa Bandung Baru tidak bisa dikatakan sebagai tradisi karena kegiatan 

menginang di Desa Bandung Baru tidak dilakukan secara kolektif dan hanya di 

lakukan oleh perseorangan. Menginang di Desa Bandung Baru sempat menjadi 

kegiatan yang sangat populer di kalangan perempuan di desa tersebut dikarnakan 

menginang memiliki aspek-aspek yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat 

pada waktu itu, aspek-aspek yang terkandung dalam nginang di Desa Bandung Baru 

meliputi aspek sosial dan aspek kesehatan. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

NGINANG ON JAVA WOMEN IN THE VILLAGE OF NEW BANDUNG DISTRICT 

ADILUWIH DISTRICT PRINGSEWU 

 

 

 

By 

 

Alexander Prabu sadewo 

 

 

 

Indonesia is one country that has many traditions and customs, one of which is nginang, nginang 

is a popular habit in Indonesia because it can be encountered in various regions in Indonesia. 

Nginang is one of the cultural results inherited by the people of the generations which apparently 

has an important aspect for life. 

The purpose of this study is to know about the aspects contained in nginang in Javanese women 

in the New Bandung Village Adiluwih District Pringsewu District. 

The method used in this research is the method of participatory observation with qualitative 

approach, while the data analysis technique used is qualitative data analysis technique using data 

collection technique of interview, observation, bibliography, and documentation 

The results of the research note that nginang in New Bandung Village was once a very popular 

activity among women in New Bandung Village, but as time went on increasingly abandoned, 

the present can only be found in a handful of elderly women, can be said as a tradition because 

the activities hosted in the New Bandung Village is not done collectively and only done by 

individuals. Menginang in New Bandung Village could be a very popular activity among women 

in the village dikarnakan mewang have aspects that are very important for the life of the 

community at that time, the aspects contained in nginang in the New Bandung Village include 

social aspects and aspects of health . 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Masalah 

 

Manusia adalah makhluk yang berbudaya, karena kebudayaan merupakan pendorong di 

dalam tingkah laku manusia dalam hidupnya. Kebudayaanpun menyimpan aspek-aspek 

yang menjadi landasan pokok bagi penentu sikap terhadap dunia luar, bahkan menjadi 

dasar setiap tingkah laku yang dilakukan sehubungan dengan pola hidup di masyarakat. 

Aspek-aspek dari kebudayaan inilah yang telah di wariskan secara turun temurun  dari 

generasi ke generasi berikutnya melalui berbagai adat istiadat yang khusus.  

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai banyak budaya dan tradisi, 

salah satunya adalah makan sirih. Di dalam beberapa buku yang ditulis oleh para ahli 

budaya, makan sirih sering disebut dengan istilah menginang, namun secara kedaerahan 

makan sirih sering disebut sebagai nginang. Menginang adalah warisan budaya yang di 

lakukan dan di wariskan secara turun menurun di dalam masyarakat yang akhirnya 

menjadi sebuah kebiasaan. 

Menginang dulunya di lakukan oleh semua kalangan baik di pedesaan maupun 

perkotaan seacara tanpa mengenal status sosial dan umumnya dilakukan oleh kalangan 

kaum muda di dalam lingkup pergaulan, di mana saat mereka berkumpul di situ pasti 

merakan melakukan kegiatan nginang, hal inilah yang membuat nginang dapat 

berkembang dalam kehidupan masyarakat. (Usman,1995:10).  
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Menginang sudah menjadi kebiasaan di berbagai lapisan masyarakat Indonesia, 

kebiasaan menginang ini tentunya mempunyai dampak yang luas terhadap kehidupan 

masyarakat seperti sosial budaya, religi dan lain-lain. 

Menginang adalah suatu kebiasaan memakan sirih pinang namun sesungguhnya tidak 

sekedar menimbulkan kenikmatan semata, ada dampak menarik untuk diperhatikan 

dalam kehidupan masyarakat tentang aspek-aspek dan manfaat yang terkandung dalam 

menginang. Generasi masa kini sudah kurang memahami akan aspek-aspek yang 

terkandung di dalam  menginang. Dalam menginang terdapat ungkapan nyata dari 

kearifan yang dimiliki oleh generasi terdahulu dalam menjalani kehidupan. Aspek-aspek 

ini sekarang sudah tidak begitu di perhatikan karna tertutup oleh hal-hal lain yang sudah 

modern, dan kebiasaan menginang ini sendiri sudah jarang kita temui, menginang 

sendiri  telah menjadi hal yang tidak biasa dilakukan banyak orang terutama di kalangan 

anak muda sehingga generasi sekarang sudah tidak mengetahui lagi tentang aspek-aspek 

yang terkandung dalam  menginang. 

Dalam perkembangan dewasa ini, terdapat kecenderungan dalam anggota masyarakat 

untuk mengubah tata bentuk warisan budaya, sebagai akibat logis dari pengaruh 

teknologi yang semakin modern dan unsur budaya lain yang datang dari luar. Hal itu 

tidak hanya terjadi di daerah perkotaan tetapi sampai ke daerah pedesaan sehingga 

kebiasaan-kebiasaan lama banyak yang mulai berubah, salah satunya adalah menginang, 

kebiasaan menginang, kebiasaan menginang dulunya dilakukan secara kolektif sekarang 

berubah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara perseorangan, dikarnakan peminat-

peminat menginang semakin lama semakin berkurang, sehingga menginang sekarang 

sudah tidak dapat dikatan lagi sebagai Tradisi. Saat ini sangat jarang sekali anak muda 
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yang menginang, Menginang hanya dilakukan oleh orang-orang tua yang kebanyakan 

adalah kaum perempuan. 

Sejalan dengan masuknya kecanggihan teknologi dan arus globalisasi bukan tidak 

mungkin kebiasaan menginang makin lama akan memudar dan kemudian pada akhirnya 

akan ditinggalkan keberadaannya, padahal menginang pasti mempunyai fungsi dan 

manfaat baik untuk  manusia sehingga hal itu ada dan dilakukan.  

Budaya bangsa Indonesia yang beraneka ragam dapat menunjukkan identitas dan 

kemampuan, hal ini dapat dicermati dari pendapat bahwa adanya unsur-unsur 

tradisional yang mampu bertahan sampai kepada abad globalisasi bahkan sebagai 

budaya yang mampu mengakomodasikan. Budaya dari luar, serta 

mengintegrasikannya menjadi budaya asli, kenyataan tersebut merupakan wujud 

dari konsepsi kebudayaan local genius yang global ( Roehadi, 1986). 

 

Masyarakat di Desa Bandung Baru mayoritas merupakan masyarakat yang bersuku 

Jawa, baik Jawa Timur, Jawa Barat ataupun Jawa Tengah. Menginang dulunya 

merupakan kegiatan yang sangat populer yang dilakukan oleh masyarakat di Desa 

Bandung Baru khususnya pada kaum perempuan. Menginang di Desa Bandung Baru 

seperti sudah merupakan hal yang wajib dilakukan oleh perempuan daerah tersebut, dari 

pengamatan yang penulis lakukan mayoritas masyarakat yang menginang adalah kaum 

perempuan dan rata-rata perempuan yang menginang di Desa Bandung Baru merupakan 

perempuan yang sudah berkeluarga dan memiliki anak. Menginang  dilakukan dalam 

kegiatan sehari-hari atau dalam acara khusus seperti khitanan atau pernikahan, pada saat 

acara pernikahan atau khitanan menginang merupakan suguhan wajib yang harus 

dihidangkan kepada tamu-tamu undangan atau kepada warga setempat yang ikut 

membantu dalam pelaksanaan acara tersebut dan di sinilah dapat dijumpai ibu-ibu dan 

nenek-nenek menginang bersama-sama, ada hal yang berbeda antara kegiatan 
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menginang sehari-hari dengan menginang dalam acara-acara seperti khitanan atau 

pernikahan, dalam acara khusus seperti pernikahan atau khitanan, ramuan-ramuan untuk 

menginang dihidangkan dengan wadah khusus yang bernama pekinangan yang terbuat 

dari kayu atau kuningan, tamu-tamu undangan yang memiliki kebiasaan menginang 

atau warga-warga yang membantu dalam acara tersebut mengambil ramuan untuk 

menginang dari pekinangan yang sudah di siapkan tersebut, selain pekinangan dalam 

acara pernikahan atau khitanan juga disertakan alat khusus untuk menumbuk ramuan-

ramuan menginang yang terbuat dari bambu atau kuningan yang secara kedaerahan 

disebut sebagai kecoh. Sekitar tahun 1960-1970an maka kita akan melihat ibu-ibu di 

Desa Bandung Baru yang menginang secara bersama-sama sambil mengobrol dan 

bercengkrama pada acara khitanan maupun pernikahan, menginang juga dulunya adalah 

hal yang wajib untuk seorang ibu yang baru saja melahirkan anak, dikarenakan 

masyarakat Bandung Baru dulunya percaya bahwa seorang ibu yang baru saja 

melahirkan anak jika mengkomsumsi kinang atau menginang akan membuat tubuh 

mereka menjadi lebih bugar, oleh sebab itu  banyak dijumpai ibu-ibu yang menginang 

di Desa Bandung Baru. 

Hal inilah yang membuat penulis ingin meneliti tentang aspek-aspek yang Terkandung 

dalam Nginang Pada Perempuan Jawa di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih 

Kabupaten Pringsewu 

1.2.Analisis Masalah 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang di atas identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut : 
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1. Terdapat aspek-aspek yang terkandung dalam Nginang Pada Perempuan Jawa di 

Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. 

2. Ditinggalkannya Nginang oleh Perempuan Jawa di Desa Bandung Baru Kecamatan 

Adiluwih Kabupaten Pringsewu. 

3. Terdapat fungsi dari Nginang Pada Perempuan Jawa di Desa Bandung Baru 

Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang tertera di atas, pembatasan dalam penelitian ini 

adalah tentang aspek-aspek yang terkandung dalam Nginang pada perempuan Jawa di 

Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. 

1.4. Rumusan Masalah  

Berdasarkan Pembatasan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian  ini adalah 

tentang Apa sajakah aspek-aspek yang terkandung dalam Nginang pada Perempuan 

Jawa di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu ? 

 

1.5. Tujuan, Kegunaan, dan Ruang Lingkup Penelitian  

1.5.1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui tentang aspek-aspek yang terkandung dalam Nginang pada perempuan Jawa 

di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. 
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1.5.2. Kegunaan Penelitian  

Setiap Penelitian tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang membutuhkan, adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Memberikan gambaran mengenai Nginang pada perempuan Jawa di Desa 

Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.. 

b. Sebagai informasi atau wawasan bagi penulis dalam mengetahui  Nginang pada 

perempuan Jawa di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten 

Pringsewu. 

c. Secara praktis diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat adat  Jawa  

agar dapat mengetahui Nginang pada perempuan Jawa di Desa Bandung Baru 

Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu yang sudah mulai ditinggalkan. 

 

1.5.3. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu: 

a. Subjek Penelitian :Perempuan Jawa di Desa Bandung Baru Kecamatan 

Adiluwih Kabupaten Pringsewu yang masih melakukan 

nginang. 

b. Objek Penelitian :Nginan pada perempuan Jawa di Desa Bandung Baru 

Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. 

            c. Tempat Penelitian :Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten 

Pringsewu. 

d. Waktu Penelitian   :   Tahun 2016-2017 
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e. Bidang Ilmu           :   Antropologi Budaya 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.Tinjauan Pustaka 

 

Tinjauan Pustaka berisi konsep-konsep yang dapat dijadikan landasan teori bagi 

penelitian yang akan dilakukan. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian :      

2.1.1. Konsep Budaya 

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia 

dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dalam belajar 

(Koentjaraningrat, 1985: 180). 

Secara etimologis kata “kebudayaan” berasal dari Bahasa Sansekerta yaitu “budhayah” 

yaitu bentuk jamak dari budhi yang berarti “budi” atau “akal”. 

Dengan demikian budaya dapat diartikan hal – hal yang bersangkutan dengan akal 

(Koentjaraningrat, 2009:146) 

Menurut Selo Soermardjan dan Solaeman Soemardi dalam buku berjudul Sosiologi 

Suatu Pengantar Karangan Soerjono Soekanto, “Kebudayaan adalah semua hasil 

karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya tersebut akan menghasilkan  teknologi, 

kebudayaan  atau  benda  yang  digunakan  oleh masyarakat itu sendiri untuk 

memenuhi kehidupannya”(Soekanto,2012:151).  

Menurut Ariyono Suyono kebudayaan adalah keseluruhan hasil daya budhi cipta , karya 

dan karsa manusia yang dipergunakan untuk memahami lingkungan serta 
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pengalamannya agar menjadi pedoman bagi tingkah lakunya, sesuai dengan unsur – 

unsur universal di dalamnya (I Gede AB. Wiranata, 2002:95). 

Dari beberapa pendapat di atas maka kebudayaan adalah semua bentuk cipta, rasa dan 

karsa manusia yang menjadi pedoman bagi tingkah laku dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

2.1.2. Konsep Nginang 

Nginang adalah sebutan dari kebiasaan makan sirih. Nginang adalah kebiasaan meramu 

yang di turunkan secara turun temurun. Nginang dikenal di seluruh kelompok etnis di 

Indonesia, nginang tersebut merupakan kebiasaan masyarakat peramu yang diturunkan 

dari generasi ke generasi dan telah menjadi bagian integral yang tidak dapat dipisahkan 

dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.  

Menginang hampir dapat di jumpai di seluruh daerah di Indonesia, hal ini dapat di 

buktikan dengan di temukannya pekinangan. Pekinangan sendiri adalah merupakan 

wadah atau tempat untuk menaruh bahan-bahan untuk menginang, pekinangan 

dapat ditemukan di seluruh daerah di Indonesia seperti Sulawesi, Kalimantan, Jawa 

Tengah, Jawa Timur dan sebagainya dengan berbagai macam motif dan bentuk 

yang mencirikan dari mana pekinangan itu berasal (Wasino,2008:1). 

 

Sebelum menginang disiapkan bahan-bahan ramuan pokok maupun ramuan pelengkap 

Ramuan–ramuan pokok tersebut terdiri dari : (1).Daun sirih, (2).Gambir, (3).Kapur 

Sirih, dan (4).Pinang . 

Sedangkan Ramuan-ramuan pelengkap terdiri dari : (1).Tembakau, (2).Kapulaga, 

(3).Cengkih, (4).Kunyit, (5).Daun jeruk nipis. 
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Makan sirih seperti ini bagi pecandunya merupakan sebuah kebutuhan pokok yang 

mustahil digantikan oleh apa pun. Menurut mereka, mengunyah daun sirih merupakan 

kenikmatan yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Istilah popular yang dipakai untuk 

makan sirih adalah bersugi, bersisik, menyepah, nyusur, dan nginang. Jadi budaya 

nginang adalah sebuah kebiasaan memakan sirih dan bahan campurannya yang 

dilakukan oleh sekelompok masyarakat (Wasino, 2008:26). 

 

2.1.3. Konsep aspek 

Aspek adalah cara untuk memandang pembentukan waktu secara internal di dalam suatu 

situasi, keadaan, kejadian atau proses. Dalam berbagai bahasa,aspek ini merupakan 

kategori gramatikal karena cara morfemis, tetapi di dalam bahasa Indonesia aspek tidak 

dinyatakan secara morfemis dengan bentuk kata tertentu,melainkan dengan berbagai 

cara dan alat leksikal. (Hasibuan, 2000:21 ) 

2.1.4. Konsep Masyarakat Jawa   

Berdasarkan golongan sosial Koentjaraningrat mengklarifikasikan orang Jawa sebagai 

berikut : 

1. Wong cilik (orang kecil) terdiri dari petani dan mereka yang berpendapatan rendah 

2. Kaum priyayi terdiri dari pegawai dan orang-orang intelektual 

3. Kaum ningrat gaya hidupnya tidak jauh beda dengan kaum priyayi 

(Koentjaraningrat, 1985). 

Selain dibedakan secara sosial menurut Koentjaraningrat orang Jawa juga dibagi 

berdasarkan alam pikirnya atau dasar keagamaannya yaitu : 
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1. Jawa Kejawen yang sering disebut abangan yang dalam kesadaran dan cara 

hidupnya ditentukan oleh tradisi Jawa pra Islam. Kaum priyayi tradisional hampir 

seluruhnya dianggap Jawa Kejawen, walaupun mereka secara resmi mengaku 

Islam. 

2. Santri yang memahami dirinya sebagai Islam atau orientasinya yang kuat terhadap 

agama islam dan berusaha untuk hidup menurut ajaran Islam. (Koentjaraningrat, 

1985) 

Menurut  Endraswara  dalam  Nayati mengatakan  bahwa  kehidupan  orang  Jawa tidak 

terlepas atas dua prinsip hidup yaitu kerukunan dan dan kehormatan (Nayati,2012:11). 

Dalam kehidupannya masyarakat Jawa selalu menjaga interaksi dan menghindari 

konflik baik dengan cara diam atau menghindar. Masyarakat Jawa menuntut akan 

haknya tetapi tidak pernah menyinggung keselarasan sosial. Dengan prinsip tersebut 

dapat disimpulkan masyarakat Jawa adalah orang yang tinggal didaerah Jawa Tengah 

dan Jawa Timur yang bertindak dengan pertimbangan yang matang.  

2.2. Kerangka Pikir  

Indonesia memiliki keanekaragaman suku keadaan ini membuat Indonesia memiliki 

ragam budaya yang majemuk. Suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki kearifan 

lokal dan budaya sendiri. Kebudayaan adalah keseluruhan dari kelakuan dan hasil 

kelakuan manusia yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatnya dengan belajar 

dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat (Koentjaraningrat, 2012:51). 

Hasil sebuah budaya yang terbangun dari interaksi yang ada pada suatu suku memiliki 

nilai dan arti yang luhur. Misalnya saja, hasil dari kebudayaan dapat dilihat dari adanya 
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nyanyian-nyanyian tradisional yang muncul dari sebuah suku, ada pula aturan-aturan 

adat yang mengatur suku-suku pada suatu daerah tertentu dan terdapat pula makanan-

makanan tradisional yang muncul dari hasil interaksi-interaksi sosial yang terdapat 

dalam suku-suku dari daerah tertentu. Hasil dari sebuah interaksi antar suku bukan tidak 

memiliki arti dan hanya sekedar hiburan saja. Setiap yang muncul dari kebudayaan 

memiliki aspek-aspek yang penting bagi kehidupan yang terkandung di dalam bentuk-

bentuk hasil budaya yang ada. Misalnya saja hasil kebudayaan dari suku Jawa, terdapat 

banyak hasil kebudayaan yang diprakarsai oleh suku Jawa. Seperti pola perkawinan, 

tata cara daur hidup, dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di dalam masyarakat. 

Dalam menginang memiliki aspek-aspek penting yang telah tertanam di dalamnya. 

Menginang ini tidak hanya digunakan untuk kenikmatan semata, namun juga 

mempunyai aspek-aspek yang bermanfaat bagi kehidupan, sehingga menginang masih 

tetetap dipertahankan oleh beberapa orang dan juga mampu bertahan sampai pada era 

globalisasi seperti sekarang. Oleh karena itu peneliti ingin  mengungkap aspek-aspek 

apasajakah yang terkandung dalam menginang yang membuat kebiasaan ini tetap dapat 

bertahan. 
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2.3. Paradigma  

 

  

 

 

 

 : Garis Jenis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nginang 

 

Aspek-aspek dalam Nginang 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.Metode Penelitian 

3.1.1. Metode Yang Digunakan 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif. 

Metode-metode kualitatif memungkinkan kita memahami masyarakat secara 

personal dan memandang mereka sebagaimana mereka sendiri mengungkapkan 

pandangan dunianya. Kita menangkap pengalaman-pengalaman mereka dalam 

perjuangan mereka sehari-hari di dalam masyarakat mereka. Kita mengkaji 

tentang kelompok dan pengalaman-pengalaman yang sama sekali belum kita 

ketahui (Robert Bodgan, 1993:30).  

Dalam penelitian kualitatif ini akan menggunakan metode pendekatan observasi 

partisipan.  

3.1.2. Metode Observasi Partisipan 

Observasi partisipan dipakai untuk menunjuk kepada riset yang dicirikan adanya 

interaksi soal yang intensif antara sang peneliti dengan masyarakat yang diteliti di 

dalam sebuah miliu masyarakat yang diteliti. Selama periode ini, data yang diperoleh 

dikumpulkan secara sistematis dan hati-hati. 

Sang peneliti (observer,pengamat) menceburkan diri dalam kehidupan 

masyarakat dan situasi di mana mereka riset. Para peneliti berbicara dengan 

bahasa mereka, bergurau dengan mereka, dan sama-sama terlibat dalam 

pengalaman yang sama sehingga memperoleh hal-hal yang menguntungkan 

secara khas jika dibandingkan dengan para pemakai metodologi lainnya (Robert 

Bodgan, 1993:31). 
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3.2.Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten 

Pringsewu. 

Lokasi ini dipilih karena di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten 

Pringsewu mayoritas masyarakatnya adat Jawa dan masih bisa dijumpai beberapa 

masyarakat di desa tersebut yang masih melakukan  nginang sehingga mempermudah 

penulis untuk dapat melihat fakta yang ada dapat dijadikan acuan penelitian dalam 

meneliti aspek-aspek yang terkandung dalam  nginang. 

3.3. Variabel Penelitian  

Variabel adalah konsep yang mempunyai variasi nilai, variabel juga dapat diartikan 

sebagai pengelompokan yang logis dari dua atau lebih atribut (Margono, 2007:133). 

Variabel menunjukkan pada gejala, karakteristik, atau keadaan yang kemunculannya 

berbeda-beda pada setiap subjek (Ali, 1985: 91). 

Berdasarkan keterangan variabel di atas maka variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Nginang Pada Perempuan Jawa di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih 

Kabupaten Pringsewu. 

3.3.1. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah salah satu bagian dalam penelitian yang mendefinisikan 

sebuah konsep atau variabel agar dapat diukur secara ilmiah, dengan cara melihat pada 

indikator dari suatu konsep atau variabel. Indikator dapat berupa: perilaku, aspek, atau 

sifat/karakteristik (Juliansyah, 2011:97). Menurut Sumadi, definisi operasional variabel 
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adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang dapat diamati (Sumadi, 2012: 

29). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa definisi operasional variabel adalah 

definisi yang dapat memberi arti sebuah kegiatan, sehingga objek yang diamati dapat 

diteliti dan di ukur secara jelas. 

Penelitian ini penulis merumuskan definisi operasional variabel dari  nginang di Desa 

Bandung Baru meliputi nilai-nilai yang terkandung dalam Nginang Pada Perempuan 

Jawa di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk teknik pengumpulan data tentang penelitian kebudayaan menggunakan teknik 

wawancara, observasi, dokumentasi, dan kepustakaan. Informasi-informasi yang kita 

butuhkan memaparkan tentang sesuatu hal maupun peristiwa yang termuat dalam data. 

Jelas bahwa dalam mengumpulkan data kita memerlukan teknik-teknik pengumpulan 

data, sehubungan informasi yang kita perlukan akan lebih mudah kita dapatkan. Teknik-

teknik tersebut adalah : 

3.4.1.  Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengadakan tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber 

data (Ali, 1985 : 83).  

Wawancara harus dilakukan dengan efektif dengan mempertimbangkan waktu yang 

singkat untuk memperoleh data yang maximal. Teknik wawancara dalam penelitian 

kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses mencari 

keterangan untuk tujuan penelitian dan tanya jawab sambil bertatap muka antara 
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pewawancara dengan informan (Noor, 2012 :139). Informan dalam penelitian ini terdiri 

perempuan  di Desa Bandung Baru yang masih melakukan tradisi nginang. 

Penentuan untuk menjadi informan suatu penelitian harus memiliki kriteria agar data 

dapat diperoleh dengan lebih valid. Kriteria-kriteria terebut meliputi: 

1. Subjek telah lama dan intensif menyatu dengan lokasi penelitian, ditandai oleh 

kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang sesuatu yang 

ditanyakan.  

2. Subjek masih terikat secara penuh dan masih aktif pada lingkungan dan kegiatan 

yang menjadi sasaran penelitian.  

3. Subjek mempunyai cukup informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, serta memiliki 

banyak waktu atau kesempatan untuk dimintai informasi (Spradley, 1990:57).  

Berdasarkan kriteria yang telah disebutkan, penentuan informan dalam penelitian ini 

dilakukan secara purposive sample, dimana pemilihan informan dipilih secara sengaja 

berdasarkan kriteria yang sudah ditulis di atas. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik wawancara tidak struktur yang akan dijabarkan sebagai beriku : 

3.4.1.1.Wawancara Tidak Terstuktur  

Wawancara tidak terstruktur dilakukan pada awal penelitian, karena terkadang informan 

memberikan keterangan dan muncul jawaban yang tidak terduga yang tidak akan 

muncul saat wawancara terstruktur dilakukan, dan hal ini dapat menambah informasi 

yang diperoleh terkait informasi yang akan penulis teliti. Berdasarkan hal tersebut 

wawancara tidak terstruktur dilakukan penulis untuk mendapatkan informasi secara 
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langsung melalui tanya jawab dengan informan, sehingga mendapatkan informasi yang 

lebih mendalam. 

Pewawancara bisa menganalisis data dengan salah satu dari dua cara pokok. 

Metode yang pertama, ialah memberi kode data yang berisi tema-tema atau 

hipotesa-hipotesa sebagaimana telah disebutkan. Peneliti mempertimbangkan 

faktor-faktor apakah data itu diminta atau tidak, apakah data itu diucapkan atau 

tidak diucapkan. Biasanya peneliti memakai pendekatan ini untuk interview multi 

subjek, khususnya, jika waktunya terbatas untuk interview kepada subjek (Robert 

Bodgan, 1993:190). 

 

3.4.2. Observasi 

Menurut P. Joko Subagyo mengatakan bahwa, observasi adalah pengamatan yang 

dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala 

psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan (Subagyo, 1997:62).  Observasi harus 

dilakukan pada objek penelitian sebagai sumber data dalam keadaan asli (Nawawi, 

1993:186). 

Dengan demikian teknik observasi ini dilakukan adalah untuk memperoleh data yang 

dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap kejadian-kejadian pada 

objek yang akan diteliti dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam mengamati 

secara langsung objek yang akan diteliti mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam 

Nginang Pada Perempuan Jawa di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten 

Pringsewu. 
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3.4.3. Dokumentasi   

Teknik dokumenter atau studi dokumenter adalah suatu teknik pengumpulan data 

melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip termasuk buku-buku, pendapat dan lain-

lain yang berhubungan dengan masalah penelitian  (Margono 2007: 181). 

Dari pendapat di atas dapat diambil intisari bahwa cara pengumpulan data melalui 

peninggalan tertulis seperti arsip-arsip disebut teknik dokumentasi. Dokumentasi yang 

akan dilakukan yaitu teknik pengumpilan data dari catatan, surat kabar, buku-buku 

pendapat teori, serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Di dalam 

penelitian tentang nilai-nilai yang terkandung dalam  nginang, penulis menggunakan 

buku-buku yang menunjang untuk menggali informasi yang dibutuhkan dalam meneliti 

nilai-nilai yang terkandung dalam  nginang. 

3.4.4. Kepustakaan  

Menurut Koentjaraningrat bahwa, teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan 

data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam matrial yang terdapat di ruang 

perpustakaan seperti buku, majalah, naskah, dan sebagainya yang relevan dengan 

penelitian. (Koentjaraningrat, 1983:83) 

Dengan teknik kepustakaan ini peneliti mencari, mempelajari dan menelaah buku-buku 

yang ada di perpustakaan Universitas Lampung dan Perpustakaan Museum Lampung 

yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti, di antaranya mengenai buku-buku 

tentang  nginang. 

 



22 
 

 
 

3.5. Teknik Analisis Data   

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknis Analisis data kualitatif karena berupa 

catatan serta pemaknaan terhadap dokumen dan berupa keterangan-keterangan. Selain itu 

analisis dengan pendekatan metode kualitatif yang dapat memberikan penjelasan yang 

nyata dalam kehidupan kita sesuai dengan hal yang diteliti. 

Analisis data adalah kegiatan analisis mengkatagorikan data untuk mendapatkan pola 

hubungan, tema, menafsirkan apa yang bermakna, serta menyampaikan atau melaporkan 

(Husaini, 2009:84). 

Untuk menganalisis data yang diperoleh, maka langkah-langkah yang dilakukan dalam 

menganalisis data menurut Husaini  adalah sebagai berikut: 

3.5.1. Reduksi Data  

Data dari lapangan kemudian ditulis dalam bentuk laporan selanjutnya direduksi, 

dirangkum, difokuskan kepada hal penting, selanjutnya dicari tema dan polanya atau 

disusun secara sistematis. Data yang direduksi akan memberi gambaran yang tajam 

tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti dalam mencari kembali data yang 

diperlukan. 

3.5.2. Penyajian Data  

Penyajian data digunakan untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian 

tertentu dari penelitian harus diusahakan membuat grafik, matrik jaringan dan bagan atau 

bisa juga dalam suatu bentuk naratif saja. 
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3.5.3. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi  

Mengambil kesimpulan dan verifikasi yaitu berusaha mencari arti pola, konfigurasi yang 

mungkin penjelasan alur sebab akibat dan sebagainya. kesimpulan harus diuji selama 

penelitian berlangsung dalam suatu hal ini dilakukan dengan cara penambahan data baru. 

Langkah – langkah yang akan dilakukan peneliti dalam mengambil kesimpulan adalah  

1. Mencari data - data yang relevan dengan penelitian . 

2. Menyusun data – data dan menyeleksi data – data yang diperoleh dari sumber 

yang didapat di lapangan. 

Setelah semua data diseleksi barulah ditarik kesimpulan dan hasilnya dituangkan 

dalam bentuk penulisan (Husaini, 2009:84-85). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa nginang yang masih ada di Desa Bandung 

Baru menyimpan aspek-aspek penting bagi kehidupan yang membuat nginang masih dapat 

bertahan sampai sekarang ,aspek-aspek yang terkandung di dalam nginang pada perempuan 

jawa di Desa Bandung Baru adalah Aspek Sosial dan Aspek Kesehatan. 

B. Saran 

Terkait dengan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran-saran kepada masyarakat di 

Desa Bandung Baru sebagai berikut: 

1. Nginang pada merupakan warisan budaya yang dimiliki perempuan Jawa yang ada di 

Desa Bandung Baru yang sudah selayaknya untuk selalu dijaga dan dilestarikan. 

2.  Nginang pada perempuan Jawa di Desa Bandung Baru berisikan aspek-aspek yang 

sangat bermanfaat. Dengan melihat keutamaan aspek yang terkandung dalam Nginang, 

memang sudah selayaknya masyarakat Jawa di Desa Bandung Baru untuk tetap 

menjaga dan melestarikan Nginang yang ada di Desa Bandung Baru. 
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