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HASALAH DALAH PENRLITIAN INI 


l. 	Bagaimanakah variasi-variasi b,daya kaagamaan yang ada di dasa 
Rambang ? 

2. 	 Bagaimana keterikatan masinl-maElins varian oudaya dalam 
peril~ku politiknya ? 

3. 	 Bagaimana keterkaitan masing-masing varian budaya dlliam 
proses-proses politik di desa ? 

TUJUAN PENELITIAN 

Seeara khusus penelitian ini adalah ingin menemukan beberapa 
jawaban dari permasalahan penelitian seperti yang terumuskan di 
atas , yaitu ; 
1. 	 Hendapat gambaran seeara baik tentanl keberadaan varian-varian 

budaya yang ada di desa Remban,. 
2. 	 Hengetahui keterikatan masing-masing varian budaya dalam 

parilaku politiknya. ~ 

3. 	 Hengetahui 'keterkaitan masing-masing varian budaya dalam 
proses-proses po lit ik ya.ng ada d i dasa Rembang. 

METODOI.OGI PENELITIAN 

a, 	 Toknik PonarikaTJ Sampel 
Ualam penelitian inl, panarikan sampel digunakan teknik 

pUl'posif sal1lpling dan quota salllPling. 
PU1'posif saJlJpling'dalam pengambilan sampelnya memilih sub

group dari papulaai sahingga sampel tersebut mempunyai sifat 8ama 
dengansifat ~eseluruhan populasi, sub group terdiri atas~erba
,gai varian yang ada di lokasi penelitian. 

Dangan quota saJlJpling penaliti berusaha Inenetapkan 
terlebih dahulu jumlah respond en dangan kualifikasi khusus 
merekB yang dipandan, mampu memberikan informasi yang berarti 
bagi panaliti (dalam hal.1ni barkaitan dengan masalah varian 
budaya santri. abangan dan priyayi) jumlah awal yang ditantukan 
masing-masinl varian sebanyak 5 orang responden, yang barkambang 
mengikuti prinsip snow-ball. 

b. 	 Tl/kn ik PonglJll1pu Jan DB. til • 
Dalam proses pengumpulan data yang diperlukan olah peneliti 

~dalah dengan menggunakan beberapa teknik penlumpulan data seba
gai berikut : 
1., 	 'Tekllik int.81·view atau waW8nCBl'a. 

Yaitu eara mendapatkan data yang diparlukan dengan malakukan 
WBwancara langsung dengan respond en yang sebelumnya talah 
ditetapkan. Sebagai arahan dan untuk memudahkan wawancara di 
gllnakal"l apa yang disebut guide interview yang tarbuka tapi 
bers t ru k tu,r . 

:C:. 	 Tt~J:!1ik {')/)seI'vasi 1angsung eli lapangan 
Observasi ini penting artinya untuk mendapatkan ~ambahan 
inf0rmBsi dan data penelitian di samping juga sebagai 
pengontrol dan memperkuat banar tidak~ya data yang telah 
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diperoleh ""baJumnyn. Teknik inl dilnkuknrl donJ,lun mOl1lo!lllHutI 
. saeara langsung beberapa segi kahidupan desa yang diteliti. 

3. 	 Pemanf'aatail Data Skllnder 
Data sekunder dimanfaatkan sebagai kata yang melengkapi atau 
menunjang datahasli interviau dan hasil observasi. Data 
sekunder diperoleh dari monolraii atau data statistik. 

C. 	 Teknik Analisa Data 
Setelah data yang diperlukan telah terkumpul dan disusun maka 

diSunakan teknik analisa data seeara deskriptif kualitatif . 

•KESIHPULAN BASIL PENELITIAN 

1. 	 Varian budaya yang nampak menanjol di Desa Rembang terpilah
dalam tiga kelompok :. 
a. 	 Varian SantI·j Fanatik, yang memiliki ciri khas dalam 

kedisiplinan menjalankan ibadah-ibadah ritual, dan juga 
merefleksikan ketentuan-ketentuan syariat Islam dalam 
kehidupan sosialnya, termasuk politik. Tetapi sampaisaat 
ini j~mIahnya masih belum begitu banyak. sekitar 400 sampai 
500 orang. 

b. 	 Varian Ssntri Ns~ionBlan. mesikipun dalam kegiatan-kegiatan 
ritual Inereka juga oukup disiplin. tetapi dalam pergaulan 
sehari-harinya syariat Islam kurang merefleksi. karena 
dalam pandangan mereka Islam dikotakkan dalam konsepsi
ritual belaka. 

c. 	 Varian Absngan,secara for~al.dalam KTP mereka manyebut 
dirinya eebagai orang Islam, tetapi mere·ka hampir tidak 
pernah menjalankan ~etentuan-ketentuan agama. baik dalam 
konteks ritual ruaupun sosial . 

• 	2. HaDing-masing varian budaya yang ada di Desa Relnban. menunjuk
kan pola-pola beragam dalam perilaku poli tiknya. 
a, Sa!'!i Sa.ntl'i Fl'lnl'ltik, dalam' memandang li.ehidupan politlk. 

pertimbangan-pertimbangan agamis senantiasa ·dikedepankan. 
b. 	 Sant.l'i .Nasionalan dan 'Abangan, meski tingkat ketaatannya 

dalam menja1a.nkan ibadah-ibadah ritual barbeda. naolUn 
perilaku politiknya menunjukkan keoenderungan yang sama. 
Kedu8 varian tersebut dalam memandang kehidupan politik 
tidak mengajuk~n agama sebagai raferensi utama. tetapi 
partimbangan-pertimbangan pragmatis, seperti materi atau 
ikat~n ikatan perse.habatan. 

3. 	Karena kuantitas terbesar di Desa Remban. dipegang olsh varian 
SBl1tri Nasionalan, 5ementara di 51si kualitas eukup berimbang, 
'seperti kekayaan, maka dalam proses-proses politik yang terja
d i, war ian Santl'i Nasi analan in i lah yang memegang kartu As. 

Heskipun saat ini yang menjadi kepala desa adalah orang 
Ahangan tetapi strategi yang dipakainya cenderung berupaya 
mengakllmulasi berbagai kekuatan di masing-masing varian budaya 
yang aria Ilntuk mendukung kepemimpinannya. Sehingga, ia tak lebih 
condong ke variannya sendiri, tetapi berupaya IDanelorkan 
keputllsan-keput.usan di 1ual'. persing-gungan kepentingan ental' 
varian. • 
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