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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Setiap orang memiliki kebutuhan berwisata untuk membuat pikiran 

menjadi tenang, menyingkirkan sementara tentang segala persoalan pekerjaan 

maupun pendidikan. Kata pariwisata pertama kali di Indonesia mulai popular 

pada tahun 1950an dimana pada era Presiden pertama di Indonesia yaitu 

Soekarno berargumentasi dengan pakar pariwisata mengenai kata yang tepat 

dalam penulisan makna pariwisata itu sendiri. Karena pada saat itu, kata yang 

digunakan bukanlah pariwisata, melainkan touristen yang berasal dari Bahasa 

Belanda. Kemudian Soekarno mengubahnya menjadi kata Pariwisata. Seiring 

dengan berjalannya waktu, pada tahun 1960an sektor pariwisata menjadi 

sektor yang penting guna meningkatkan perekonomian di Indonesia. Dalam 

hal ini, industri pariwisata sudah lama menjadi salah satu lahan bisnis 

menjanjikan yang dapat memberikan hasil yang amat signifikan, khususnya 

bagi perekonomian baik untuk Negara maupun untuk penduduk lokal disekitar 

objek wisata. (Widiasih, 2012). Pariwisata merupakan suatu perpindahan atau 

perjalanan orang yang dilakukan sendiri atau kelompok, dari daerah asal 

menuju daerah tujuan hingga kembali menuju daerah asal dan sifatnya hanya 

sementara bukan untuk menetap serta memiliki jarak tempuh.
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Pariwisata merupakan salah satu sektor industri yang sangat penting dalam 

pengembangan Negara Indonesia, dan menjadi pendapatan negara yang besar 

dalam setiap tahunnya. Dalam pengembangan pariwisata, sektor industri yang 

lain juga ikut berkembang, karena produk dari sektor industri lain diperlukan 

dalam industri pariwisata, seperti sektor perkebunan, budaya, pertanian dan 

lain sebagainya. 

Kegiatan Pariwisata di Indonesia sudah dilakukan sejak lama hingga kini, 

dan setiap tahunnya jumlah wisatawan semakin meningkat dalam melakukan 

wisata. Banyak jenis-jenis wisata yang ada di Indonesia, yaitu Wisata Alam, 

Wisata Budaya, Wisata Belanja, Wisata Kuliner, dan lain sebagainya. Di 

Indonesia memiliki banyak ragam budaya dalam setiap daerahnya, perbedaan 

suku dan ras, adat istiadat setiap daerah, membuat daya tarik sendiri dalam 

dunia pariwisata di setiap daerahnya. 

Indonesia kaya dengan keanekaragaman alam serta seni budayanya dan 

menjadikan beberapa warisan budaya Indonesia diakui oleh UNESCO (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) seperti wayang, 

reog Ponorogo, keris, dan lain – lain. Dengan keanekaragaman yang dimiliki, 

sebagai warga negara Indonesia sudah sepantasnya peduli dengan kesenian 

tradisional yang ada. Seni atau sani berasal dari Bahasa Sansekerta yang 

berarti mempersembahkan, memuja, atau melayani. Sedangkan budaya 

merupakan suatu cara hidup yang berkembang, dimiliki Bersama oleh sebuah 

kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya bisa juga 

disebut suatu pola hidup menyeluruh.  
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Menurut KBBI, budaya diartikan sebagai pikiran, akal budi atau adat-

istiadat. Seni budaya sengaja dibuat dengan cara menggabungkan unsur-unsur 

untuk membentuk dan menciptakan keindahan sehingga orang lain dapat 

merasakannya. 

Festival merupakan pekan atau hari gembira dalam rangka peringatan 

suatu peristiwa penting dan bersejarah, sehingga arti ini menunjukan bahwa 

festival adalah pesta rakyat. Didalam dunia pariwisata, festival termasuk 

sebagai salah satu daya tarik wisata dalam setiap daerah yang memiliki 

festival. Dengan memiliki tujuan untuk mengenalkan daerah setempat, 

mengenalkan budaya, mengenalkan tradisi yang dimiliki setiap daerah, dan 

mengenang setiap kejadian sejarah yang dimiliki oleh daerah tersebut. Di 

seluruh dunia, hampir tiap negara memiliki festival dalam memperingati 

kejadian maupun sejarah di daerahnya masing-masing. Berbagai macam 

festival disuguhkan kepada masyarakat dan menarik banyak wisatawan yang 

datang untuk melihat pertunjukan festival tersebut dan ada juga yang 

mengikuti festival tersebut. 

Di Indonesia banyak Festival atau kegiatan pesta rakyat yang sangat 

terkenal dan banyak dikagumi hingga banyak wisatawan asing maupun lokal 

yang berkunjung di Indonesia untuk melihat pertunjukan festival tersebut. 
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Tabel 1. 1 Data Wisatawan Mancanegara yang berkunjung di Indonesia mulai 

tahun 2019 

Pintu Masuk 

Jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara per bulan ke 

Indonesia menurut pintu masuk 

2019 

Januari Februari Maret 

A. Pintu Udara 707700 731446 765798 

Ngurah Rai 451895 436370 441775 

Soekarno-Hatta 175280 195859 219291 

Juanda 14222 17561 21565 

Kualanamu 16283 21818 21556 

Husein Sastranegara 12496 15116 16397 

Adi Sucipto 8093 9631 10623 

Bandara Int. Lombok 2125 3588 3583 

Sam Ratulangi 10906 11302 10761 

Minangkabau 4534 5155 6220 

Suktan Syarif Kasim II 2466 2974 3132 

Sultan Iskandar Muda 1689 1731 2146 

Ahmad Yani 2171 2023 2354 

Supadio 1595 2646 2358 

Hasanudin 950 1389 1850 

Sultan Badaruddin II 1052 1570 1448 

Pintu Udara Lainnya 1943 2713 739 

B. Pintu Laut 306182 354982 384803 

Batam 128675 158088 173947 

Tanjung Uban 40479 49127 53065 

Tanjung Pinang 9137 13043 15942 

Tanjung Balai Karimun 8431 11139 11122 

Tanjung Benoa 3813 1167 78662 

Tanjung Mas 1646 2328 4999 

Pintu Laut Lainnya 114001 120090 117884 
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C. Pintu Darat 198680 184397 188065 

Jayapura 4409 3889 3873 

Atambua 7835 5973 6741 

Entikong 1370 1864 2450 

Aruk 804 1989 2171 

Nanga Badau 1187 1128 1185 

Pintu Darat Lainnya 183075 169554 171645 
 1212562 1270825 1338666 

 

Sumber https : //bit.ly/2sSRlHM 

 

Banyak festival di Indonesia, seperti Festival Budaya, Festival Kuliner, 

Festival Perayaan Ulangtahun, dan Festival Kesenian. Seluruh festival di 

Indonesia ini memiliki ragam dan ciri khas tersendiri, memiliki latar belakang 

cerita masing-masing, seperti Festival yang ada di Sumatera Utara yaitu 

Festival Danau Toba yang diadakan setiap tahunnya, dengan diadakannya 

festival ini banyak tempat wisata di sekitaran festival ini diadakan menjadi 

banyak dikunjungi wisatawan dan menambah jumlah wisatawan yang 

berkunjung di sekitaran festival danau toba. 

Budaya merupakan suatu cara hidup berkembang, dan dimiliki bersama 

oleh sekelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya 

terbentuk dari unsur yang rumit, termasuk agama, sistem politik, adat istiadat, 

bahasa, dan lain sebagainya. Unsur budaya juga bisa dijadikan sebagai paket 

wisata, yaitu termasuk dalam wisata budaya, seperti mengungjungi tempat 

yang memiliki nilai budaya yang tinggi semisal ke keraton, ke candi, ataupun 

melihat sen pertunjukan tari, atau menuju festival, atau juga dalam pameran 

fotografi. Di Pulau Jawa juga memiliki tradisi, peninggalan, dan adat istiadat 

yang masih dipertahankan hingga saat ini. Masyarakat di pulau Jawa sudah 
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terkenal akan tradisi budaya yang sudah mereka lakukan sejak dahulu. Di 

Pulau Jawa terdapat beragama jenis seperti tradisi yang dilakukan mingguan, 

bulanan, atau tradisi yang dilakukan secara rutin tiap tahunnya. Tradisi 

tersebut seperti upacara keraton, grebeg suro, tedak sinten, atau larung sesaji 

yang sering dilakukan tiap tahunnya, salah satunya sedekah bumi. 

Di Pulau Jawa juga memiliki macam-macam festival yang menarik banyak 

wisatawan, khususnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, didaerah Jawa 

Tengah terdapat Festival Solo Batik Carnival yang mengangkat beberapa jenis 

batik di daerah Jawa Tengah dan diadakan di Solo. Festival ini bertujuan 

mengenalkan batik khas Jawa Tengah agar dikenal oleh masyarakat luas dan 

agar tetap lestari kesenian batik ini. Sedangkan di Jawa Timur juga terdapat 

festival seperti batik ini, yaitu Jember Fashion Carnaval, festival ini 

merupakan festival terbesar di Asia dan menjadi festival terbesar ketiga di 

dunia. Dalam perayaan setiap tahunnya, festival ini memiliki tema yang 

berbeda-beda, dan menghadirkan desainer-desainer ternama di indonesia dan 

menjadi daya tarik wisata yang sangat kuat, banyak wisatawan lokal maupun 

asing yang datang untuk menyaksikan festival ini. 

Jawa Timur merupakah salah satu provinsi di pulau Jawa yang memiliki 

berbagai jenis budaya, tempat wisata dan menjadi salah satu daerah tujuan 

wisata di Indonesia. Salah satu budaya yang ada di Jawa Timur adalah 

Kesenian Jaranan. Kesenian ini tegolong dalam seni tari yang dipentaskan 

dalam setiap acara maupun festival di daerah. Kesenian Jaranan memiliki ciri 

khas berbeda-beda tiap kota yang ada di Jawa Timur, seperti di daerah 
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Ponorogo, Banyuwangi, dan Kediri kesenian ini memiliki versi yang berbeda 

setiap daerahnya, hingga memiliki daya tarik yang berbeda juga. Kesenian 

Jaranan terdapat berbagai jenis tokoh yang memerankan dalam tariannya, dan 

dalam setiap kota memiliki perbedaan masing-masing, hingga menampilkan 

cerita yang berbeda juga dalam penampilannya. Selain dalam tokoh yang 

berbeda, kostum juga menjadi salah satu faktor pembeda antara Kesenian 

Jaranan di kota satu dengan yang lain. Dalam era globalisasi saat ini, Kesenian 

Jaranan ditampilkan sesuai permintaan masyarakat, ada yang hanya sekedar 

penampilan untuk memeriahkan acara (slametan) dan juga persembahan untuk 

sang leluhur dalam kegiatan sedekah bumi atau larung sesaji. 

Selain itu, festival yang terkenal di provinsi Jawa Timur yaitu tentang 

budayanya, festival budaya yang diselenggarakan di Jawa Timur cukup 

beragam di setiap daerahnya, hal ini yang membuat provinsi Jawa Timur 

menjadi menarik dan banyak di kunjungi wisatawan. Seperti festival kesenian 

jaranan yang ada di Kota Kediri, festival ini merupakan rangkaian acara untuk 

memperingati hari jadi kota kediri dan diadakan dalam setiap tahunnya. 

Dalam festival ini diikuti oleh paguyuban kesenian jaranan kota kediri yaitu 

paguyuban Wahyu Kridha Budhaya yang merupakan induk dari setiap 

kelompok jaranan yang ada di kota Kediri. 

Paguyuban Seni Jaranan Wahyu Kridha Budhaya merupakan satu – 

satunya organisasi yang menaungi 108 komunitas induk seni pertunjukan 

jaranan di Kota Kediri. Jumlah tersebut khusus yang terdaftar dalam 

Paguyuban Seni Jaranan Wahyu Kridha Budaya dan hanya menaungi 



8 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

TUGAS AKHIR FESTIVAL KESENIAN JARANAN… ILHAM DHARRU 

kelompok seni jaranan di wilayah kota saja, tidak termasuk kelompok-

kelompok seni jaranan yang ada di wilayah Kabupaten Kediri. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa seni pertunjukan jaranan di Kota Kediri sangat populer 

dan eksis di masyarakat. Adanya persaingan yang tidak sehat antar komunitas 

dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi perkembangan seni pertunjukan 

jaranan di Kediri. Paguyuban ini berdiri sejak tahun 2006 hingga saat ini 

masih tetap bertahan bahkan dari waktu ke waktu semakin eksis dan 

berkembang. Keberadaan Paguyuban Seni Jaranan Wahyu Kridha Budaya di 

Kota Kediri tampaknya memang dibutuhkan oleh komunitas seni jaranan di 

Kota Kediri. Terbukti, semenjak Paguyuban Seni Jaranan Wahyu Kridha 

Budaya berdiri di Kota Kediri, seni jaranan semakin eksis dan persaingan 

semakin sehat, sehingga stabilitas keamanan dalam pertunjukan juga semakin 

terjamin. (Fadhilla, 2013) 

Keberadaan seni pertunjukan konon sudah ada sejak ratusan tahun silam 

telah menjadi tontonan wajib dalam syukuran, pesta rakyat, dan lain-lain. 

Dalam wacana seni Jawa Timur, kesenian jaranan berada sejajar dengan 

kesenian reog, oklik, wayang, dan seterusnya. Berbagai kelompok kesenian 

jaranan biasanya menggelar pertunjukan mereka di halaman, pinggir jalan 

maupun alam terbuka. Pertunjukan yang berlangsung selama 2-8 jam ini 

sering dipakai untuk pelengkap acara pernikahan dan khitan. Tak lupa 

pelengkap pengiring ada gendang, gong, kenong, saron, kempul dan terompet. 

Selain sebagai hiburan, seni pertunjukan semacam Jaranan Jowo, Jaranan 

Sentherewe, Jaranan Pegon dan Jaranan Dor merupakan tradisi warisan para 
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leluhur yang memiliki nilai-nilai pakem tersendiri. Jaranan Jowo, memiliki 

karakteristik yang sederhana dari segi gerak, busana dan musikalnya. 

Biasanya jaranan ini banyak diikuti oleh seniman-seniman yang sudah tua, 

dan dalam setiap permainan Jaranan Jowo yang memiliki unsur magis, selalu 

didampingi oleh dhukun. Hal ini berfungsi sebagai pengendali kesurupan 

karena pada puncaknya para penari jaranan akan mengalami trance dan 

melakukan atraksi. 

Konon cerita mulanya diadakan pertunjukan Jaranan Jowo karena 

mbahurekso, yakni istilah Jawa yang digunakan untuk mengungkapkan suatu 

kepercayaan masyarakat akan roh leluhur mereka sebagai pelindung. Selain 

itu pertunjukan jaranan diadakan juga sebagai bentuk dari ungkapan syukur 

masyarakat petani atas hasil panennya.Sedangkan pada Jaranan Sentherewe 

lebih menggambarkan kiprah beberapa prajurit penunggang kuda. Uniknya 

karena keinginan meniru hal baru yang umumnya terjadi di luar desa, para 

penari jaranan menggunakan kostum layaknya wayang orang yang 

ditambahkan atribut seperti kaca mata hitam, kaos kaki dan sepatu. Kini 

jaranan Sentherewe makin diminati oleh masyarakat karena dalam 

penampilannya dibumbui hiburan modern, yakni berupa lagu-lagu yang 

dibalut dengan musik dangdut atau campursari. Lalu dengan Jaranan Pegon, 

Jaranan ini tetap menceritakan tentang pasukan berkuda. Namun yang lebih 

ditonjolkan yakni dari gerak tarinya yang lebih dinamis. Yang menjadi 

pembeda dengan Jaranan Sentherewe adalah busana dan aksesoris yang 

dipakai penari lebih meriah. Selain itu muatan alur cerita dan syiar Islam 
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begitu terasa dalam beberapa adegan para penari. Sedangkan pada Jaranan Dor 

lebih mengangkat unsur musik pengiringnya yakni menggunakan jedor yang 

menjadi pembeda dari musik jaranan lainnya. Selain itu aksi dan penampilan 

Jaranan Dor yang memiliki unsur humor menjadi penampilan yang selalu 

mengundang gelak tawa penonton. 

Di Kota Kediri sendiri, tarian jaranan ini sering dipentaskan dalam acara 

hari ulang tahun kediri, dalam rangkaian festival di kediri maupun kabupaten 

kediri, dan acara rutin setiap daerah seperti bersih desa yang bertujuan untuk 

menolak bala atau malapetaka di daerah tersebut. Jaranan di kota kediri ini 

terkenal bukan karena cerita yang ingin disampaikan atau versi ceritanya, daya 

tarik yang kuat untuk jaranan kediri adalah nuansa magisnya dan atraksi 

akrobatik yang disuguhkan kepada penonton. Setiap tahunnya Kesenian 

Jaranan di Kota Kediri ditampilkan dalam bentuk festival dalam memperingati 

hari jadi Kota Kediri dan Kabupaten Kediri. Dalam penampilan ini akan 

menunjukkan semua kelompok Jaranan dalam kota kediri maupun kabupaten 

kediri, mereka akan menjadi satu dalam pagelaran festival untuk 

memperingati hari jadi. Dalam acara ini penampilan kelompok jaranan bukan 

untuk persembahan leluhur, tetapi hanya untuk memeriahkan acara ini. Dulu 

pertama kali Kesenian ini lahir, hanya ada beberapa kelompok jaranan yang 

ada di Kediri, seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai melestarikan 

hingga sampai kini hampir seluruh desa yang ada di Kota Kediri memiliki 

kelompok Jaranannya masing-masing dengan gaya musik dan pemusik yang 

beda-beda. 
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1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana potensi festival kesenian jaranan sebagai artraksi 

wisata di kota kediri? 

2. Bagaimana analisis swot festival kesenian jaranan sebagai daya 

tarik wisata di kota kediri? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui potensi festival kesenian jaranan sebagai 

atraksi wisata di kota kediri. 

2. Untuk mengetahui analisis swot festival kesenian jaranan 

sebagai daya tarik wisata di kota kediri. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

Manfaat Bagi Peneliti 

1. Memperoleh informasi mengenai pelaksanaan Festival 

Kesenian Jaranan. 

2. Untuk Mengetahui apa saja faktor penghambat Festival 

Kesenian Jaranan 

Manfaat Bagi Pembaca 

1. Dengan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada 

pembaca dan masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan 

Festival Kesenian Jaranan sebagai Daya Tarik Wisata di 

Kota Kediri 
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2. Dengan penelitian ini pembaca dapat mengetahui apa saja 

faktor penghambat festival kesenian jaranan 

Manfaat Bagi Obyek Penelitian 

1. Agar mengalamai peningkatan kualitas akan Festival 

Kesenian Jaranan di Kota Kediri, serta menunjukan 

eksistensi kepada masyarakat bahwa Kesenian Jaranan 

masih ada dan layak dipertontonkan. 

2. Masyarakat setempat dapat mengetahui budaya lokal yang 

ada di daerahnya 

Manfaat Bagi D3 Kepariwisataan/Bina Wisata 

Dapat dijadikan sebagai jurnal referensi di perpustakaan 

Universitas Airlangga dan menjadikan kembali sebagai objek 

wisata yang baru. 

1.4. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran diterapkan sebagai dasar dalam pengembangan berbagai 

konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, serta hubungannya dengan 

masalah yang telah dirumuskan. Menganut pada teori dan konsep yang sudah ada, 

maka kerangka dasar pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

seperti yang telah digambarkan pada gambar dibawah ini. 
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Bagan 1. 1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.  Kesenian 

Kesenian Tradisional adalah kesenian yang diciptakan oleh masyarakat 

banyak yang mengandung unsur keindahan yang hasilnya milik bersama. 

(Widayati, 2012) 

Berdasarkan nilai artistik, tari tradisional dibagi menjadi tiga yaitu : 

1. Tari Primitif, yaitu tarian yang sangat sederhana dalam arti belum 

mengalami penggarapan koreografis secara baik mulai dari bentuk 

Festival Kesenian Jaranan Sebagai 

Salah Satu Daya Tarik Wisata di 

Kota Kediri 

 

Strength 

 

Analisis SWOT 

 

Festival Kesenian Jaranan 

sebagai Daya Tarik Wisata 

Kota Kediri 

 

Weakness 

 

Opportunity 

 

Threats 
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gerakan maupun iringan, serta busana dan tata rias belum 

diperhatikan. 

2. Tari Klasik, yaitu tari yang sudah baku baik gerak, maupun 

iringannya. 

3. Tari Rakyat, yaitu tarian yang sederhana dengan pola langkah dan 

gerakan badan yang relatif mudah dan sudah mengalami 

penggarapan koreografis menurut kemampuan penyusunnya. 

(Humardani, 1983) 

1.4.2. Jaranan 

Kesenian jaranan secara spesifik adalah penggambaran gerak tari prajurit 

kuda yang menirukan tingkah laku penunggang kuda. Hentakan-hentakan kaki 

yang serempak dan ritmis sangat menonjol, sementara tangan terpaku memegang 

kuda dan sesekali memainkan pecut (sampur). (Khusna, 2018) 

1.4.3. Festival 

Festival atau event merupakan sebagai suatu kegiatan yang diselenggarakan 

untuk memperingati hal-hal penting sepanjang hidup manusia baik secara individu 

atau kelompok yang terkait secara adat, budaya, tradisi, dan agama yang 

diselenggarakan untuk tujuan tertentu melibatkan lingkungan masyarakat yang 

diselenggarakan pada waktu tertentu. (Aprilia, 2017) 

1.4.4. Daya Tarik Wisata 

Dalam undang-undang No 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan Daya tarik 

wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang 
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berupa keaneka ragaman keayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang 

menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. (Jogloabang, 2019) 

Daya tarik wisata harus di rancang dan dibangun / dikelolah secara 

profesional sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang. (Suwantoro, 1997) 

Membangun suatu objek wisata harus di rancang sedemikian rupa 

berdasarkan kriteria tertentu. Umumnya daya tarik suatu objek wisata berdasarkan 

pada :  

a) Adanya sumberdaya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, 

nyaman dan bersih.  

b) Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.  

c) Adanya ciri khusus / spesifikasi yang bersifat langka.  

d) Adanya sarana / prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan 

yang hadir.  

e) Objek wisata alam mempunyai daya tarik karena keindahan alam 

pegunungan, sungai, pantai, pasir, hutan, dan sebagainya.  

f) Objek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memeiliki nilai 

khusus dalam bentuk atraksi kesenian. 

Suatu objek wisata dapat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan harus 

memenuhi syarat-syarat untuk pengembangan daerahnya, menurut Bagiyono 

(2005:22) syarat-syarat tersebut adalah : 

1. What to see 

Di tempat tersebut harus ada objek wisata dan atraksi wisata yang 

berbeda dengan yang dimiliki daerah lain. Dengan kata lain daerah 
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tersebut harus memiliki daya tarik khusus dan atraksi budaya yang ada 

disajikan “entertainment” bagi wisatawan. What to see meliputi 

pemandangana alam, kegiatan kesenian, dan atraksi wisata. 

2. What to do 

Di tempat tersebut selain banyak yang dapat dilihat dan disajikan, 

harus disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat wisatawan 

betah tinggal lama di tempat itu. 

3. What to buy 

Tempat tujuan wisata harus tersedia fasilitas untuk berbelanja 

terutama barang souvenir dan kerajinan rakyat sabagai oleh-oleh 

untuk di bawah pulang ke tempat asal. 

4. What to stay 

Bagaimana wisatawan akan tinggal untuk sementara salama dia 

berlibur di objek wisata itu. Diperlukan penginapan-penginapan baik 

hotel berbintang atau hotel non berbintang dan sebagainya. 

1.4.5. Atraksi Wisata 

Atraksi Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi orang 

untuk mengunjungi suatu daerah tujuan wisata. (Suwena, 2010, hal. 178) 

1.4.6. Analisis SWOT 

Analisis SWOT merupakan salah satu instrument analisis lingkungan internal 

dan eksternal perusahaan yang dikenal luas. Analisis ini didasarkan pada asumsi 

bahwa suatu strategi yang efektif akan meminimalkan kelemahan dan ancaman. 
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Bila diterapkan secara akurat, asumsi ini akan berdampak yang sangat besar atas 

rancangan maupun strategi yang dibuat. (Robinson, 1997) 

Dalam dunia pariwisata, analisis ini sangat dibutuhkan dalam memahami 

perkembangan zaman saat ini, bersaing secara sehat dengan koompetitor dengan 

cara ini akan menjadikan lebih baik. Dan juga untuk branding suatu daerah, setiap 

pemerintah daerah memiliki strategi atau rancangan guna mengenalkan daerahnya 

ke dunia luar, pemerintah yang berhasil adalah pemerintah yang dapat menguasai 

pasar dengan baik.  

Dalam analisis SWOT ini merupakan singkatan dari Strenght (kekuatan), 

Weakness (Kelemahan), Opportunities (Peluang), Threats (Ancaman). 

1.4.7. Strength (Kekuatan) 

Kekuatan (Strength) merupakan sumberdaya keterampilan atau 

keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani 

oleh perusahaan atau organisasi. Kekuatan adalah kompetensi khusus yang 

memberikan keunggulan komparatif bagi perusahaan di pasar. 

Kekuatan dapat terkandung dalam sumber daya keuangan, citra, 

kepemimpinan pasar, hubungan pembeli dengan pemasok, dan faktor-faktor  

lain. Faktor-faktor kekuatan yang dimaksud dengan faktor-faktor yang 

dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi adalah antara lain kompetensi 

khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilikan 

keunggulan komparatif oleh unit usaha di pasaran. Dikatakan demikian 

karena satuan bisnis memiliki sumber keterampilan, produk andalan dan 

sebagainya yang membuatnya lebih kuat dariapada pesaing dalam 
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memuaskan kebutuhan pasar yang sudah direncanakan akan dilayani oleh 

satuan usaha yang bersangkutan. (P.Siagian, 1995, hal. 172) 

1.4.8. Weakness (Kelemahan) 

Kelemahan (Weakness) merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam 

sumberdaya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja 

efektif perusahaan atau organisasi. Fasilitas, sumber daya keuangan, kapabilitas 

manajemen, keterampilan pemsaran, citra merek dapat merupakan sumber 

kelemahan. (Robinson, 1997, hal. 231) 

Faktor-faktor kelemahan, jika orang berbicara tentang kelemahan yang 

terdapat dalam tubuh suatu perusahaan, yang dimaksud ialah keterbatasan atau 

kekurangan dalam hal sumber, keterampilan dan kemampuan yang menjadi 

penghalang serius bagi penampilan kinerja organisasi yang memuaskan. 

Dalam praktek, berbagai keterbatasan dan kekurangan kemampuan 

tersebut bisa terlihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki, kemampuan 

manajerial yang rendah, ketermapilan pemasaran yang tidak sesuai dengan 

tuntutan pasar, produk yang tidak atau kurang diminati oleh para pengguna atau 

calon pengguna dan tingkat perolehan keuntungan yang kurang memdai. 

(P.Siagian, 1995, hal. 173) 

1.4.9. Opportunities (Peluang) 

Peluang (Opportunities) merupakan situasi penting yang menguntungkan 

dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. Kecenderungan penting merupakan 

salah satu sumber peluang. Identifikasi segmen pasar yang tadinya terabaikan, 

perubahan pada situasi persaingan atau peraturan, perubahan teknologi, serta 
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membaiknya hubungan dengan pembeli atau pemasok dapat memberikan peluang 

bagi perusahaan atau organisasi. Faktor peluang adalah berbagai situasi yang 

menguntungkan bagi suatu satuan bisnis. Yang dimaksud dengan berbagai situasi 

tersebut antara lain: 

a) Kecenderungan penting yang terjadi dikalangan pengguna produk. 

b) Identifikasi suatu segmen pasar yang belum mendapat perhatian. 

c) Perubahan dalam kondisi persaingan. 

d) Perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang membuka berbagai 

kesempatan baru dalam kegiatan berusaha. 

e) Hubungan dengan para pembeli yang akrab. 

f) Hubungan dengan pemasok yang harmonis. 

1.4.10. Threats (Ancaman) 

Ancaman (Threats) merupakan situasi penting yang tidak menguntungkan 

dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. Ancaman merupakan pengganggu 

utama bagi posisi sekarang yang diinginkan organisasi. Masuknya pesaing baru, 

lambatnya pertumbuhan pasar, menigkatnya kekuatan tawar-menawar pembeli 

atau pemsok penting, perubaha teknologi serta peraturanbaru atau yang direvisi 

dapat menjadi ancaman bagi keberhasilan perusahaan. Ancaman merupakan 

kebalikan pengertian dari peluang, dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

ancaman adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu satuan 

bisnis, jika tidak diatasi, ancaman akan menjadi ganjalan bagu suatu perusahaan 

atau organisasi yang bersangkutan untuk masa sekarang maupun masa depan. 
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Ringkasnya, peluang dalam lingkungan eksternal mencerminkan kemungkinan 

dimana ancaman adalah potensial. (Michael A. Hitt, 1997, hal. 42) 

1.5. Metodologi Penelitian 

Metode Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, berasal dari minat 

untuk mengetahui gejala sesuatu, selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, 

konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai, dan seterusnya. Jadi, 

metode penelitian merupakan salah satu aspek yang berperan dalam kelancaran 

atau keberhasilan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

jenis penelitian “Metode Deskriptif” merupakan penelitian yang berusaha untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan atau melukiskan fenomena atau hubungan 

antar fenomena yang diteliti dengan sistematis, faktual dan akurat. (Suyanto, 

2005)  

Berikut ini ciri – ciri pokok dalam metode deskriptif, sebagai berikut: 

1. Memusatkan perhatian–perhatian pada masalah–masalah yang ada pada saat 

penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah–masalah yang bersifat actual. 

2. Menggambarkan fakta–fakta tentang masalah yang diselidiki dengan 

bagaimana adanya (Bungin, 2001) 

Sedangkan fokus atau yang menjadi hal utama dalam hal metode pendekatan 

yang digunakan penelitian adalah “Metodologi Penelitian Kualitatif”. Menurut 

Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan 

dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan 

ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam 
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hal ini tidak dianjurkan mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variable 

atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. 

(Moleong lexy, 2012) 

Dari uraian diatas, penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berjenis 

penelitian deskriptif kualitatif, dimana peneliti bertujuan meneliti latar belakang 

fenomena yang tidak dapat diteliti melalui penelitian kuantitatif, untuk memahami 

isu-isu yang sensitive, memahami isu-isu rumit suatu proses, memahami isu-isu 

rinci tentang situasi dan kenyataan yang sedang dihadapi, digunakan untuk 

menemukan perspektif baru tentang hal – hal yang sudah banyak diketahui, 

digunakan untuk meneliti tentang hal – hal yang berkaitan dengan latar belakang 

subjek penelitian, serta dimanfaatkan oleh peneliti yang berminat untuk menelaah 

sesuatu latar belakang misalnya tentang motivasi, peranan, nilai, sikap, dan 

persepsi. (Moleong lexy, 2012) 

1.5.1. Batasan Konsep 

Didalam penelitian ini perlu adanya Batasan konsep supaya tidak salah 

penafsiran arti dengan yang dimaksudkan oleh peneliti. Maka penulis 

memberikan uraian sebagai berikut : 

1. Potensi 

Merupakan kemampuan atau kekuatan yang memiliki kemungkinan 

untuk dikembangkan. Begitu pula dengan potensi festival kesenian 

jaranan di Kota Kediri, festival ini berpotensi sebagai festival khas kota 

Kediri dan diadakan setiap tahun dalam memperingati hari jadi Kota 

Kediri yang memiliki tujuan banyak wisatawan dari berbagai kota 
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bahkan negara yang dapat mencakup banyak pasar wisatawan agar 

tertarik untuk mengunjungi, tidak hanya sebagai suatu atraksi yang 

dipertontonkan pada masyarakat Kediri saja. 

2. Daya Tarik Wisata 

Daya Tarik wisata atau “tourist attraction” yaitu segala sesuatu yang 

menjadi daya tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu 

Daya Tarik yang dimaksud dalam festival kesenian jaranan yaitu dilihat 

dari cara penyajian kelompok jaranan serta didasarkan pada konsep yang 

membuat festival tersebut menarik perhatian wisatawan. Konsep yang 

diusung haruslah memiliki konsep yang tematik dalam artian memiliki 

tema yang fokus. 

1.5.2. Teknik Penentuan Lokasi 

Pada penelitian ini, penulis mengangkat lokasi penelitian di Kota Kediri 

yang merupakan objek yang akan dikupas secara mendalam mengenai potensi 

wisata festival Kesenian Jaranan Kota Kediri. Untuk menentukan tempat – tempat 

festival yang akan diteliti, peneliti banyak bertanya kepada dosen pembimbing, 

teman, dan keluarga, atau melakukan beberapa pengamatan langsung di Festival 

Kesenian Jaranan yang baru – baru ini sudah atau akan berlangsung. Dalam 

menentukan lokasi penelitian, peneliti menentukannya berdasarkan atas Kota 

Kediri yang merupakan salah satu kota yang memiliki kesenian jaranan dan 

tentunya banyak dikenal oleh kalangan masyarakat di luar daerahnya. 

Oleh karena itu, dengan mengangkat tema penulisan tugas akhir ini, peneliti 

akan mengulas lebih dalam mengenai daya tarik lain yang dapat diangkat dari 
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kota Kediri yang kaya dengan aneka ragam budaya, sebagai daerah tujuan wisata 

dengan bentuk penyajian wisata festival Kesenian Jaranan. Dan dengan alasan 

lainnya peneliti menggunakan lokasi tersebut karena: 

1.  Kota Kediri merupakan salah satu kota yang memiliki budaya Jaranan, dan 

salah satu Festival Kesenian Jaranan diadakan di Kota Kediri. 

2. Lokasi Penelitian letaknya tidak jauh dengan tempat tinggal peneliti. Agar 

mempermudah peneliti untuk mengakses  jalan ke tempat lokasi pnelitian 

untuk mencari informasi mengenai segatal data yang dibutuhkan. 

3. Sebagai efisiensi dan efektivitas waktu, biaya, dan tenaga. 

1.5.3. Teknik Penentuan Informan 

Menurut (Moleong lexy, 2012) Informan adalah orang yang dimanfaatkan 

untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia  

harus memiliki banyak pengalaman mengenai latar penelitian. Ia berkewajiban 

secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. 

Sebagai anggota tim dengan segala kebaikannya dan dengan segala kesuka 

relaannya ia dapat memberikan suatu pandangan dari segi ‘orang dalam’ tentang 

nilai – nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar 

belakang penelitian tersebut. Dalam menentukan informan, terdapat beberapa 

kriteria – kriteria tertentu yang harus dipenuhi, sebagai berikut: 

1. Informan harus jujur dalam meyampaikan informasi kepada 

narasumber. 

2. Informan harus taat pada janji. 



24 

IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

TUGAS AKHIR FESTIVAL KESENIAN JARANAN… ILHAM DHARRU 

3. Informan harus taat pada peraturan. 

4. Informan harus suka berbicara dan komunikatif. 

5. Informan tidak termasuk dalam anggota dari salah satu kelompok yang 

bertikai dalam latar penelitian 

6. Informan harus memiliki pandangan tertentu mengenai peristiwa yang 

sedang terjadi 

Berikut ini merupakan beberapa usaha untuk menemukan seorang 

informan yang tepat yaitu dapat dilakukan dengan cara : 

1. Melalui keterangan orang yang berwenang, baik secara informal 

(pemerintah) maupun secara informal (pemimpin masyarakat seperti 

tokoh masyarakat, pemimpin adat, dan lain-lain) 

2. Melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. Dengan 

wawancara pendahuluan peneliti menilai berdasarkan persyaratan yang 

dikemukakan di atas. 

Dalam hal tertentu informan perlu untuk direkrut seperlunya dan diberi 

tahu tentang maksud dan tujuan penelitian jika hal itu mungkin untuk 

dilakukan. Agar peneliti memperoleh informan yang benar – benar 

memenuhi persyaratan, seyogianya ia menyelidiki motivasinya dan bila 

perlu mengetes/menguji informasi yang diberikannya, apakah informasi 

tersebut benar atau tidak. Seperti yang sudah diuraikan, maka peneliti 

menentukan informan yang dapat dijadikan sebagai sumber data dalam 

penelitian ini, sebagai berikut: 
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1. Kabid Kebudayaan dan Pariwisata : Untuk mengetahui potensial 

festival kesenian jaranan Kota Kediri dan program pembinaan apa saja 

yang harus dilakukan bagi para pihak penyelangara serta paguyuban 

para kelompok jaranan agar festival kesenian jaranan Kota Kediri lebih 

maju dan berkembang ke seluruh penjuru dan dapat dikenal sebagai 

atraksi wisata budaya kota Kediri, serta dapat menyedot banyak minat 

wisatawan untuk berkunjung ke kota Kediri. 

2. Pihak Penyelanggara Festival : Peran dari pihak penyelenggara yaitu 

apakah motif dan tujuan diselenggarakannya festival ini untuk 

masyarakat sudah efektif dalam mengembangkan pariwisata Kediri. 

Dan dengan pertimbangan bahwa mereka adalah salah satu faktor yang 

menyebabkan festival kesenian jaranan tersebut berlangsung. 

3. Ketua Paguyuban Jaranan Kota Kediri : Untuk mengetahui potensi yang 

dimiliki setiap kelompok jaranan dan persiapan apa saja yang harus 

dipersiapkan dalam melaksanakan festival kesenian jaranan Kota 

Kediri. 

4. Kelompok Jaranan : Peran kelompok jaranan disini sangat penting 

dimana kelompok ini sebagai pelaku festival dan untuk mengetahui apa 

motivasi dalam mengikuti festival kesenian jaranan Kota Kediri ini. 

5. Penonton : Adalah elemen penentu kedua yang mana mereka 

menginginkan sajian tarian jaranan yang banyak dan bervariasi, serta 

beberapa pandangan terhadap atraksi setiap kelompok jaranan yang 

pentas. 
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1.5.4. Teknik Pengumpulan Data 

Pegumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan melalui beberapa cara 

sebagai berikut, yaitu : 

1. Observasi 

Observasi atau yang biasa disebut dengan pengamatan adalah pengamatan 

mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, 

perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya; Pengamatan memungkinkan 

pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian, 

hidup pada saat itu, menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek, 

menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan anutan para peneliti 

merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subjek sehingga 

memungkinkan pula para peneliti menjadi sumber data; Pengamatan 

memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari 

pihaknya maupun dari pihak subjek. (Moleong lexy, 2012) Dengan kata lain, 

penulis harus terlibat secara langsung dalam kegiatan pengamatan untuk 

mendapatkan data dan informasi secara nyata dan akurat. 

Dari uraian mengenai definisi dari suatu pengamatan, dapat pula 

diklasifikasikan jenis – jenis atau tipe pengamatan sebagai berikut, yaitu: 

(Moleong lexy, 2012) 

a) Cara Berperanserta : Pengamatan berperanserta melakukan dua peranan 

sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi 

dari kelompok yang diamatinya. 
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b) Cara Tidak Berperanserta : Pada pengamatan tanpa peranserta pengamat 

hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan. 

c) Pengamatan Terbuka : Pengamatan secara terbuka merupakan penelitian 

yang diketahui oleh subjek, sedangkan sebaliknya para subjek dengan 

sukarela memberikan kesempatan kepada pengamat untuk mengamati 

peristiwa yang terjadi, dan mereka menyadari bahwa ada orang yang 

mengamati hal yang dilakukan oleh mereka. 

d) Pengamatan Tertutup : Pengamatan tertutup pengamatannya beroperasi 

dan mengadakan pengamatan tanpa diketahui oleh para subjeknya 

e) Pengamatan Pada Latar Alamiah & Pengamatan Pada Latar Buatan : 

Sering dalam kepustakaan lain kedua macam pengamatan tersebut 

dinamakan pengamatan tak terstruktur dan pengamatan terstruktur. Latar 

alamiah inilah yang dikehendaki dalam penelitian kualitatif, sedangkan 

situasi yang dibuat atau dikontrol biasanya digunakan untuk keperluan 

eksperimen. 

Dalam penelitian ini, kegiatan observasi atau pengamatan dilakukan 

dengan pengamatan penuh, peneliti bebas mengamati secara jelas dan terbuka 

kepada subjeknya dari kejauhan sedangkan subjek yang diteliti sama sekali 

tidak mengetahuinya. 

Hal-hal yang perlu di observasi dalam penelitian ini adalah: 

a) Bagaimana potensi Festival Kesenian Jaranan sebagai Daya Tarik Wisata di 

Kota Kediri. Serta kapan, apa, dan dimana Festival Jaranan ini 

diselengarakan. Hal ini di teliti karena penulis harus tahu seberapa besar 
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minat wisatawan pada Festival Kesenian Jaranan ini karena berhubungan 

dengan potensi wisata Festival Kesenian Jaranan yang ingin dikembangkan 

menjadi Festival yang lebih dikenal oleh masyarakat. 

b) Bagaimana persiapan, proses, dan pasca Festival Kesenian Jaranan sebagai 

Daya Tarik Wisata di Kota Kediri. Hal ini memungkinkan penulis untuk 

mengetahui hal-hal yang bisa dipersiapkan dan dievaluasi jika kedepannya 

masih ada kekurangan dalam penyelenggaraan Festival ini, dan dapat 

mengetahui fenomena yang akan diberikan kepada wisatawan saat 

menonton Festival ini. 

c) Bagaimana model promosi yang dilakukan agar penyeberan informasi 

Festival Kesenian Jaranan merata. Promosi ini sangat perlu untuk diulas 

lebih dalam karena jika seluruh rangkaian dalam pelaksanaan festival 

kesenian jaranan sudah sempurna jika tidak diimbangi dengan publikasi 

secara besar – besaran dan merata tentu pendatang festival tersebut tidak 

sampai kepada masyarakat luas hanya sampai kepada masyarakat setempat 

yang bertempat di sekitar festival tersebut dilangsungkan. 

d) Bagaimana membaca motif pasar mengenai kostum dan tokoh apa serta 

konsep apa yang tepat untuk semua jenis kalangan wisatawan dan festival 

ini berlangsung. Hal ini perlu diulas lebih dalam karena mengingat jika 

ingin mendatangkan banyak wisatawan dari semua kalangan tentu pihak 

penyelenggara acara harus membuat konsep yang cocok untuk semua 

kalangan misalnya dari segi entertainment yang ditampilkan sebaiknya 

bernuansa cerita mistis dari Jaranan sendiri. Hal ini tentu menarik bagi 
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pengunjung dan membuat penasaran dengan cerita dibalik Jaranan itu 

sendiri. 

2. Wawancara 

Menurut (Moleong, 2012: 186-188) Wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, 

yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

Maksud diadakan wawancara menurut Lincoln dan Guba yaitu 

mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, 

tuntutan, kepedulian, dll; Merekonstruksi kebulatan – kebulatan demikian 

sebagai yang dialami masa lalu; Memproyeksikan kebulatan – kebulatan 

sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; 

Memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari 

orang lain baik dari manusia maupun bukan dari segi manusia (triangulasi); 

dan memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang 

dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.  

Instrumen wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah pedoman 

wawancara. Data yang didapatkan dari proses wawancara ini adalah sebagai 

perkenalan kepada masyarakat global yang belum mengenal dan 

mengetahui mengenai festival kesenian jaranan Kota Kediri. Serta cara 

pengemasan acara yang menarik sehingga menarik minat wisatawan untuk 

berkunjung di festival kesenian jaranan di Kota Kediri. 

3. Penggunaan Bahan Dokumen 
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Menurut Guba dan Lincoln dokumen merupakan setiap bahan tertulis 

ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya 

permintaan seorang penyidik. Dokumen sudah lama digunakan dalam 

penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen 

sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan 

untuk meramalkan. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan 

dokumen resmi, berikut penjelasan mengenai keduanya sebagai berikut : 

a) Dokumen Pribadi : Merupakan catatan atau karangan seseorang 

secara tertulis mengenai tindakan, pengalaman, dan kepercayaan. 

Maksud mengumpulkan dokumen pribadi ialah untuk memperoleh 

kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor di sekitar 

objek penelitian. 

b) Dokumen Resmi : Dokumen resmi terbagi atas dokumen internal 

dan dokumen eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, 

instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan 

dalam kalangan sendiri. Termasuk di dalamnya risalah atau laporan rapat, 

surat keputusan,dll. Sedangkan dokumen eksternal berisi bahan – bahan 

informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya buletin, 

pernyataan, dan berita yang disiarkan kepada media massa. Dokumen 

eksternal dapat dimanfaatkan untuk menelaah konteks sosial, 

kepemimpinan, dan lain – lain. 

Bahan – bahan dokumen yang digunakan peneliti untuk meneliti 

judul yang diangkat tersebut adalah dengan menggunakan: 
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a) Foto 

b) Data penyelenggaran festival kesenian jaranan selama setahun 

dan tingkat antusiasme masyarakat yang terlihat dari banyaknya 

jumlah pengunjung di festival tersebut selama sehari. 

Kegunaan bahan dokumen tersebut merupakan sebagai referensi 

data yang ditemukan yang berguna dan sesuai penelitian kualitatif karena 

sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada di dalam 

konteks. Serta hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih 

memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. 

1.5.5. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses yang memerlukan usaha secara formal 

mengidentifikasikan tema – tema dan menyusun gagasan – gagasan yang 

ditampilkan oleh data. Dengan kata lain, analisa data adalah suatu proses 

penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan 

diinterpretasikan. (Singarimbun, 1989) 

Teknik analisis data yang dipilih oleh peneliti untuk mengulas isi 

tema ini yaitu menggunakan jenis Analisis data kualitatif menurut Bogdan 

& Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah – milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menuntaskan apa yang 

dapat diceritakan kepada orang lain. (Moleong, 2012:248) 
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Untuk menganalisa data yang terdapat dalam penelitian ini, 

dilakukan secara kualitatif. Dan data kualitatif yaitu hasil wawancara 

dengan beberapa orang informan dianalisa menggunakan analisis 

deskriptif kualitatif dengan langkah – langkah menurut Seiddel, sebagai 

berikut: 

a) Mencatat dan menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu 

diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. 

b) Mengumpulkan, memilah – milah, mengklasifikasikan, 

mensintesiskan, membuat ihtisar, dan membuat indeksnya 

c) Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu 

mempunyai makna, mencari dan menemukan pola serta 

hubungan – hubungan, dan membuat temuan - temuan umum. 

(Moleong, 2012:248) 

Selain itu, Teknik Analisis swot juga dilakukan oleh peneliti dalam 

mencari data yang akan diteliti, dengan menggunakan teknik ini peneliti 

dapat menentukan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman kepada 

objek yang diteliti. 

Menurut Freddy Rangkuti (Rangkuti, 2009, hal. 18), definisi 

analisis SWOT adalah proses identifikasi berbagai faktor secara sistematis 

guna menentukan rumusan yang tepat dan  melakukan strategi perusahaan 

yang terbaik. Analisis ini berdasarkan pada logika yang dapat 

memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun 

secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan(Weaknesses) 
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dan  ancaman (Threats). Proses pengambilan keputusan strategis 

perusahaan selalu berkaitan erat dengan pengembangan misi, visi, tujuan, 

strategi serta kebijakan perusahaan. Oleh karenanya perencanaan yang 

strategis sangat memerlukan analisa-analisa dari masing masing SWOT ini 

(kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) di lingkungan perusahaan


