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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1 Gambaran geografis 
 

Desa Golan dan Dusun Mirah merupakan sebuah wilayah yang terletak di 

Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Secara geografis kedua 

wilayah tersebut terletak di kawasan dataran rendah. Luas tanah Desa Golan sekitar 

234.444 ha dengan pembagian  luas tanah kering seluas 15.390 ha, luas tanah sawah 

sebesar 109.249 ha, luas perkantoran 140 ha, luas prasarana umum lainnya seluas  

280 ha serta luas makam sebesar 140 ha. Sedangkan di Dusun Mirah sendiri memiliki 

luas kurang lebih 203.000 ha dengan rincian luas tanah kering 25.300 ha, luas tanah 

sawah 113,200 Ha, luas perkantoran 2,150 ha, luas sekolah 6,200 Ha, luas 

pekarangan 52,000 Ha, luas makam  1,150 ha. 

Desa Golan memiliki tiga Dusun yaitu Dusun Karangan, Dusun Luh Glinding 

serta Dusun Golan, sedangkan Dusun Mirah yang dulunya merupakan sebuah Desa di 

mana saat ini menjadi Dusun yang merupakan bagian dari Desa Nambangrejo. Desa 

ini sendiri memiliki tiga Dusun juga yaitu Dusun Tengah, Dusun Mirah dan Dusun 

Wot Mangu. Adapun letak dan batasan wilayah bisa dilihat pada table berikut. 
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Table 1. batasanbatasan wilayah Desa Golan 

Batas Wilayah Desa/Kelurahan Kecamatan 

Sebelah Timur Bangun Rejo Sukorejo 

Sebelah Barat Gandu Kepuh Sukorejo 

Sebelah Selatan Carat  Kauman 

Sebelah Utara Sukorejo Sukorejo 

Sumber : Hasil olahan peneliti, 2017 

 

Tabel 2. Batasan-batasan wilayah Dusun Mirah 

Batas Wilayah Desa/Kelurahan Kecamatan 

Sebelah Timur Pinggir Sari Kauman 

Sebelah Barat Gandu Kepuh Sukorejo 

Sebelah Selatan Gandu Kepuh Kauman 

Sebelah Utara Nglekong Sukorejo 

Sumber : Hasil olahan peneliti, 2017 

 

Gambar 1. Peta Desa Golan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo 
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Gambar 2. Peta Dusun Mirah, Desa Nambangrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten 

Ponorogo 

 

 

Dilihat Secara jarak menuju pusat Kabupaten Ponorogo dari Desa Golan 

sekitar kurang lebih 12 km dengan lama tempuh 20 menit sedangkan jika dari Dusun 

Mirah sekitar kurang lebih 10 km dengan lama tempuh sekitar 15 menit.  Dilihat 

secara cuaca kedua daerah ini masuk kategori cuaca sedang dengan curah hujan rata-

rata 2200/mm
TM

, dengan ketinggian rata-rata 6 mdl, kontur tanahnya sendiri masuk 

dalam kategori cukup subur. Kebanyakan penggunaan tanah dalam hal bercocok 

tanam di mana kebanyakan di bidang pertanian 

4.1.2 Gambaran Penduduk 

Terkait gambaran penduduk, di kedua wilayah penelitian memiliki jumlah 

penduduk yang cukup banyak di mana Desa Golan dengan jumlah penduduk 

berdasarkan data di tahun 2016 sejumlah 1947 orang dengan rincian 979 orang laki-
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laki dan 968 orang perempuan. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya dengan total penduduk 1951 orang. Dari total keseluruhan tersebut 

kesemuanya beragama Islam dan juga beretnis Jawa. Dilihat dari bidang pekerjaan, 

masyarakat Desa Golan memiliki jenis pekerjaan yang cukup bervariasi yang mana 

kebanyakan di sektor pekerjaan ini didominasi oleh profesi sebagai petani ada juga 

yang bekerja sebagai polisi, TNI, guru, dosen, pedagang, buruh, sopir, tukang las, 

tukang kayu, tukang batu, dukun pijat, notaris dll.   

 Dusun Mirah sendiri tercatat dalam profil Desa Nambangrejo memiliki 

jumlah penduduk sebesar 1156 berdasarkan data tahun 2012. Jumlah tersebut 

memiliki rincian yaitu warga berjenis kelamin laki-laki sebesar 561 dan jumlah warga 

berjens kelamin perempuan sebesar 592. Kesemua penduduk Dusun Mirah beragama 

islam dengan mayoritas penduduknya beretnis jawa. Tidak berbeda jauh dari Desa 

Golan di bidang pekerjaan juga memiliki jenis pekerjaan yang cukup variatif namun 

masih didominasi dengan profesi sebagai petani juga, jenis pekerjaan lainnya seperti 

Guru, pedagang sayur, polisi, tani, pegawai pemerintahan, buruh, kuli bangunan, 

dukun pijat dll. 

Dilihat dari aspek pendidikan di kedua wilayah penelitian di mana 

kebanyakan masyarakat Desa Golan mengenyam pendidikan hanya sampai jenjang 

Sekolah Dasar (SD). Namun, hampir semua warga sudah pernah mengenyam 

pendidikan hanya ada 12 orang yang tidak tamat SD dan 1 orang yang tidak 

mengenyam pendidikan sama sekali. Jumlah warga dengan tingkatan pendidikan 

hanya sampai pada jenjang SD sendiri sejumlah 579 orang, tamat SMP/sederajat 
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sebesar 360 orang, tamat SMA/sederajat sebesar 327 orang, tamat D-1 hingga D-

2/sederajat sejumlah 9 orang, tamat S1 sebesar 14 orang dan S2 1 orang. Selain itu 

kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan mulai meningkat hal ini bisa 

dilihat dari jumlah anak-anak usia 7-15 di Desa Golan sebesar 199 dari jumlah 

tersebut hanya 2 orang yang tidak sekolah. Keterbatasan ekonomi memang menjadi 

salah satu penyebab utama masyarakat di Desa ini tidak bisa mengenyam wajib 

belajar 9 tahun.  

Aspek pendidikan di Dusun Mirah tidak jauh berbeda dengan Desa Golan di 

mana mayoritas penduduknya sudah mengeyam pendidikan walau hanya sekedar 

sampai tingkatan Sekolah Dasar. Kesadaran akan pentingnya pendidikan meningkat 

diimbangi dengan kemampuan untuk menyekolahkan anak secara finansial oleh 

beberapa masyarakat. Namun sebagian lagi masih banyak ditemui masyarakat yang 

tidak bisa mengikuti program wajib belajar 9 tahun dikarenakan faktor umum yaitu 

keterbatasan ekonomi. Jumlah masyarakat yang mengeyam pendidikan hingga pada 

tamatan tingkatan Sekolah Dasar sendiri sejumlah 123 orang. Penduduk dengan 

tamatan hingga tingkatan sampai sekolah menengah pertama sejumlah 243 orang 

warga. Sejumlah 262 mampu mengenyam pendidikan sampai pada tingkatan sekolah 

menengah atas. Tamatan D1 hingga D-3 sederajat sendiri sejumah 11 warga. 

Sedangkan warga dengan jenjang kuliah yang lebih tinggi lagi yaitu tamatan S1 

sejumlah 8 warga. Untuk lebih jelasnya berikut tabel tingkatan pendidikan warga 

Desa Golan dan Dusun Mirah. 
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Tabel 3. Tingkatan Pendidikan Warga Desa Golan 

Tingkatan pendidikan Jumlah warga 

SD 579 

SMP 360 

SMA 327 

D1-D3 9 

S1 14 

S2 1 

S3  

 Sumber : Hasil olahan peneliti, 2017 

 

Tabel 4. Tingkatan Pendidikan Warga Dusun Mirah 

Tingkatan pendidikan Jumlah warga 

SD 123 

SMP 243 

SMA 262 

D1-D3 11 

S1 8 

S2 - 

S3 - 

Sumber : Hasil olahan peneliti, 2017 

 

4.1.3 Gambaran ekonomi  

Di bidang ekonomi terdapat begitu banyak lembaga ekonomi di Desa Golan, 

secara mayoritas masyarakat di Desa ini bergerak di sektor pertanian. Dominasi 

perekonomian di sektor pertanian ini dapat dilihat dari jumlah kepemilikan lahan 

pertanian di Desa tersebut yang mencapai 529 keluarga. Sedangkan yang tidak 

memiiki lahan pertanian hanya sekitar 60 keluarga.  Dilihat dari potensi usaha Desa 

ini terkenal dengan  usaha nya yaitu getuk yang diberi nama getuk Golan. Bahkan 
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usaha getuk Golan sendiri sudah terkenal dalam wilayah sekaresidenan Madiun. 

Selain itu juga terdapat beberapa industri di Desa ini baik itu industri makanan 

maupun kerajinan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel berikut 

Tabel 5. Lembaga Ekonomi dan Unit Usaha Masyarakat Desa Golan 

No  Jenis lembaga ekonomi dan unit usaha masyarakat Jumlah  

1 Kelompok simpan pinjam 7  

2 Bank Perkreditan Rakyat 1 

3 Industri Makanan 5 

4 Industri Kerajinan 2 

5 Rumah Makan  1 

6 Pasar 2 

7 Toko/Kios 11 

8 Usaha peternakan 1 

9 Usaha perikanan 2 

10 Industry penyemakan kulit 1 

11 Pengolahan Kayu 1 

Sumber : Hasil olahan peneliti, 2017 

 

Dalam bidang kesejahteraan masyarakat di Desa Golan terdapat 5 kategori 

ukuran kesejahteraan dalam keluarga dengan rincian yaitu jumlah keluarga 

prasejahtera sebesar 261 keluarga, keluarga sejahtera 1 sebesar 143 keluarga, 

keluarga sejahtera 2 sebesar 127 keluarga, keluarga sejahtera 3 sebesar 51 keluarga, 

keluarga sejahtera 3 plus sebesar 54 keluarga. Hampir sama seperti Desa Golan di 

mana mayoritas penduduk Dusun Mirah juga bergerak di bidang pertanian. Terdapat 

pula berbagai unit usaha masyarakat seperti usaha las, usaha peternakan, toko serta 

kios, rumah makan, salon, bengkel, usaha kerajinan reog dll. 
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4.1.4 Lembaga kemasyarakatan & Kegiatan Sosial  

Dilihat dari sisi sosial terdapat beberapa lembaga kemasyarakatan, di mana 

lembaga kemasyarakatan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda satu sama lain. 

Lembaga kemasyarakatan ada yang bersifat resmi yaitu yang sudah memiliki dasar 

hukum pembentukan berdasarkan keputusan bupati, juga ada yang bersifat non resmi 

atau belum memiliki dasar hukum pembentukan.  

Lembaga kemasyarakatan yang bersifat resmi Di Desa Golan yaitu pertama, 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang memiliki tugas berdasarkan 

Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 yaitu menyusun, 

melaksanakan, dan mengendalikan pembangunan secara partsipatif dan menggerakan 

swadaya gotong royong masyarakat. Kedua, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 

(PKK) lembaga ini memiliki berbagai kegiatan diantaranya yaitu arisan, pelatihan 

ketrampilan, serta sosialisasi berbagai hal tentang kesehatan. Ketiga, Kelompok Tani 

dimana lembaga ini bergerak dalam pelayanan kebutuhan anggota dalam bidang 

pertanian. Keempat, Badan Usaha Milik Desa di mana pendiriannya bertujuan untuk 

meningkatkan perkekonomian Desa, mengoptimalkan aset Desa serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum & pertumbuhan, 

peerataan ekonomi Desa (Adjie, 2016).  

Lembaga Kemasyarakat yang bersifat belum resmi atau belum memiliki dasar 

hukum  diantaranya yaitu. Pertama, Karang Taruna yang berisi para pemuda Desa 

yang bertujuan dalam memberikan pembinaan kepada para kaum pemuda Desa baik 

itu dalam bidang keorganisasian,ekonomi, ketrampilan dll. Kedua, Lembaga Adat di 
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mana pembentukannya bertujuan untuk mengahadapi kegiatan setiap tanggal 1 Suro 

yang banyak sekali kegiatan pada  bulan suro. Sedangkan untuk Dusun Mirah 

dikarenakan masih berupa Dusun dan tergabung dalam Desa Nambangrejo otomatis 

lembaga kemasyarakatan yang dimiliki kurang lebih hampir sama dengan yang ada di 

Desa Golan. 

Mengenai kegiatan sosial di Desa Golan maupun Dusun Mirah tidak begitu 

beda jauh dengan kegiatan Desa lain pada umumnya kegiatan seperti gotong royong, 

yasinan, genduri, dan berbagai kegiatan kejawen lainnya masih aktif dilakukan. 

Dalam rangka memperingati sesepuh mereka yaitu Ki Hanggolono dan Ki Ageng 

Mirah setiap bulan suro biasanya diadakan upacara bersih Desa yang mana kegiatan 

tersebut juga dibarengi dengan membersihkan area pemakaman Ki Hanggolono di 

Desa Golan serta Ki Ageng Mirah di area pemakaman sekitar Kelurahan Sumoroto, 

selain itu juga diadakan kirim doa bersama oleh seluruh warga Desa Golan dan juga 

Dusun Mirah yang bertempat di area pemakaman tersebut. 

4.2 Sejarah Desa Golan dan Dusun Mirah 

Nama dari Desa Golan dan Dusun Mirah sebenarnya keduanya diambil dari 

tokoh Desa mereka masing-masing yang begitu diagungkan yaitu Ki Hanggolono dan 

Ki Ageng Mirah. Keduanya merupakan sosok penting atas terbentuknya Desa Golan 

dan Dusun Mirah. Ki Hanggolono sendiri merupakan seorang yang sakti mandra 

guna yang memiliki nama asli Bayu Kusumo sebutan Ki Hanggolono sendiri muncul 

karena kebiasannya yang sering berkelana.  
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Ki Hanggolono merupakan pemeluk agama Budha yang taat di mana 

sebenarnya berasal dari Jawa Tengah tepatnya di daerah Bayat yang sekarang berada 

di wilayah Klaten.  Ki Hanggolono meninggalkan Bayat karena tidak sepaham 

dengan pemerintahan saat itu yang dikuasai oleh Belanda dan memutuskan 

melakukan perjalanan yang jauh. Sesampainya di area hutan belantara yang 

berdekatan dengan lereng Lawu Ki Hanggolono melakukan semedi di sana untuk 

meminta petunjuk kepada Sang Hyang Widi. Akhirnya petunjuk pun didapat dengan 

melakukan babat hutan dan mendirikan sebuah pemukiman di area hutan belantara 

tersebut. Pada akhirnya wilayah pemukiman tersebut menjadi ramai dan berdatangan 

banyak orang yang bermufakat menjadi pengikut Ki Hanggolono sebagai palang 

(Lurah) di daerah tersebut. Ki Hanggolono pun akhirnya memiliki anak yang diberi 

nama Joko Lancur. Hingga akhirnya Desa tersebut diberi nama Desa Golan diambil 

dari nama Hanggolono menjadi Golan. 

Sedangkan untuk Dusun Mirah sosok penting dalam pembentukan Dusun 

Mirah yaitu Ki Ageng Mirah di mana dulunya Dusun Mirah merupakan sebuah Desa 

yang sekarang diperkecil menjadi Dusun. Terbentuknya Dusun Mirah dimulai sekitar 

zaman dahulu sebelum tahun 1500 di mana Ki Ageng Gribig yang memiliki nama 

asli yaitu Wasibagno Timur atau Syekh Wasihatno mendapat tugas dari sang Guru 

yaitu Sunan Kalijaga yang merupakan salah satu penyebar agama Islam yang disebut 

Wali Songo.  Tugas tersebut adalah berkelana untuk menyebarkan agama Islam, saat 

itu Ki Ageng Gribig memiliki seorang anak bernama Shidiq Muslim. Setelah sang 
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anak tersebut beranjak dewasa maka ia juga mendapat tugas untuk menyebarkan 

agama bersama sang ayah Ki Ageng Gribig. 

Saat itu Shidiq Muslim melakukan perjalanan ke arah timur yaitu tepatnya di 

daerah lereng Gunung Lawu. Kemudian di sana ia mendirikan sebuah rumah dan 

menyebarkan agama Islam. Beberapa waktu kemudian kediamannya menjadi ramai 

dan banyak berdatangan orang yang ingin belajar agama Islam. Saat itu para kaum 

muda biasanya belajar syariat Islam, cara sholat, mengaji, dan menjalankan rukun 

Islam. Sedangkan kaum tua belajar ilmu kasampurnaan yaitu ilmu yang berhubungan 

dengan manunggaling kawula marang Gusti. Hingga pada akhirnya Shidiq Muslim 

memutuskan untuk tinggal menetap serta menikah di daerah tersebut. Shidiq Muslim 

pun memiliki empat orang anak yang diberi nama Imam Musakab, Siti 

Amirah/Kencana Wungu, Pangeran Jimat serta Ali. Karena Kyai Shidiq Muslim 

sudah dianggap sebagai sesepuh Desa serta kelembutan dan kecantikan anak 

perempuannya yaitu Siti Amirah maka Desa tersebut dinamakan Desa Mirah 

(sekarang Dusun Mirah) serta Kyai Shidiq Muslim sendiri sering dikenal dengan 

sebutan Ki Ageng Mirah.   

4.2 Gambaran umum informan penelitian 

4.2.1 Gambaran umum informan 1 

Informan pertama dalam penelitian ini yaitu bernama Muhammad Dawam, 

beliau merupakan informan kunci yang berasal dari Dusun Mirah. Bapak Dawan 

begitu sapaan akrab beliau, saat ini sudah berusia 37 tahun di mana kesehariannya 

beliau bekerja sebagai seorang petani yang memiliki lahan pertanian cukup luas. Di 
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dalam Dusun sendiri posisi beliau sebagai ketua Dusun atau biasa dipanggil pak 

kasun. Beliau juga sering mengurusi berbagai proyek pembangunan yang masuk di 

Dusun Mirah maupun juga Desa Nambangrejo hal ini membuat beliau memiliki dua 

pekerjaan yang cukup menyibukan, hal ini terbukti saat akan melakukan wawancara 

beliau masih sibuk dalam urusan proyek pembangunan desa.  

 Pemilihan informan ini didasarkan pada posisi beliau sebagai Kasun di mana 

peneliti berasumsi beliau memiliki pengetahuan yang luas akan keadaan Dusun nya 

baik itu menyangkut keadaan sosial,ekonomi termasuk juga tentang tradisi pantangan 

larangan menikah yang menjadi tema pokok peneliti. Beliau juga mampu membuka 

jalannya penelitian ini dengan menjabarkan sebuah fakta-fakta yang belum peneliti 

ketahui. Disisi lain beliau memiliki kepribadian yang ramah dan sopan, namun sedikit 

gugup saat bertemu orang baru termasuk saat bertemu peneliti.  

Saat proses berjalannya wawancara sendiri beliau sanggup menjelaskan 

berbagai pertanyan terkait fenomena larangan menikah, walaupun dalam awal sesi 

wawancara terlihat grogi dan gugup. Berbagai pertanyaan peneliti dijawab cukup 

detail dan objektif tanpa memihak siapapun baik itu Dusunnya sendiri maupun Desa 

Golan di mana penelitian ini terkait larangan pernikahan antar dua daerah tersebut. 

Beliau juga sangat serius dan jarang bercanda saat wawancara berlangsung. 

4.2.2 Gambaran Umum Informan 2 

Informan kedua dalam penelitian kali ini yaitu bernama Sutrisno Hadi atau 

biasa disapa dengan panggilan Pak Tris oleh warga setempat. Saat ini beliau sudah 

berusia 51 tahun, dalam kesehariannya berprofesi sebagai tukang pijat namun juga 
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sebagai petani. Kondisi beliau secara fisik memiliki kelainan pada daerah mata di 

mana sedikit rabun dalam melihat. Namun, masih bisa mengenal orang lain secara 

jelas ketika melihat dalam kondisi cahaya yang terang. Posisi beliau sendiri di Dusun 

Mirah sebagai sesepuh desa dan juga pakar sejarah Desa selain itu beliau juga 

merangkap sebagai pengurus masjid Ki Ageng Mirah salah satu masjid bersejarah di 

Dusun Mirah yang dianggap sebagai masjid pertama di Ponorogo, Jawa timur.  

Pemilihan informan ini didasarkan atas pengetahuan beliau yang sangat luas 

tentang sejarah Dusun Mirah dan juga tentunya terkait fenomena larangan menikah. 

Beliau memiliki kepribadian yang luwes, suka bercanda, dan selalu tersenyum saat 

bertemu orang lain. Saat sesi wawancara berlangsung beliau menjawab dengan sangat 

baik dan antusias dimana berbeda sekali dengan informan yang lain. Selain itu 

pemikiran beliau dalam menjawab pertanyaan peneliti sangat kritis dan didasarkan 

pada logika-logika yang bisa peneliti pahami dengan jelas. Penjelasannya pun sangat 

terstruktur dan terkonsep dengan sangat baik. Beliau juga objektif dalam menjawab 

pertanyaan serta cukup detail sampai akar-akarnya. Hal ini sangat wajar karena beliau 

terkenal sebagai pribadi yang suka berbincang dengan orang lain dan juga aktif 

berdikusi dengan pakar sejarah yang yang di Ponorogo sehingga beliau diangkat oleh 

masyarakat sebagai pakar sejarah dan juga sesepuh Desa. 

4.2.3 Gambaran Umum Informan 3 

Informan ketiga dalam peneitian ini yaitu bernama Sujari beliau akrab 

dipanggil dengan sebutan pak jar. Saat ini beliau berusia 57 tahun di mana beliau 

menjabat sebagai seorang kepala Desa Golan. Posisi beliau sebagai kepala Desa 
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itulah yang membuat peneliti ingin menjadikan beliau sebagai informan. Beliau 

memiliki kepribadian yang tegas, tidak terlalu suka bercanda namun suka berinteraksi 

dengan warga nya. selain itu beliau terlihat sangat luwes dan apa adanya hal ini 

tercermin dengan pakaian yang dikenakan beliau saat bekerja hanya berupa atasan 

kaos dan bawahan celana panjang kain. Beliau juga sangat santai sekali hal ini 

terbukti beliau sempat mengajak menonton tv bersama dahulu usai wawancara 

berlangsung. 

Pemilihan informan ini sendiri didasarkan karena beliau memliki peran 

penting di Desa Golan sebagai Kepala Desa yang tentunya pengetahuan beliau akan 

masyarakat dan juga berbagai fenomena sosial di Desanya amat sangat luas. Selain 

itu juga beliau merupakan putra asli Golan yang sudah sejak lahir tinggal di Golan 

yang tentunya beliau memiliki pengalaman yang cukup mumpuni dalam menjelaskan 

fenomena larangan pernikahan ini serta perkembangannya di masyarakat.  

Saat sesi wawancara berlangsung beliau terkesan sedikit malas dalam 

menjelaskan. Namun, peneliti masih bisa menangkap berbagai penjelasan beliau. 

Terkadang juga jawaban yang diberikan kurang pas dengan pertanyaan yang diajukan 

serta sering mengarah ke hal lain di luar konteks pertanyaan. Namun, beberapa 

pertanyaa lainnya masih bisa dijelaskan secara jelas dan panjang lebar. Jawaban yang 

diberikan pun masih objektif tidak memihak pihak manapun. Selain itu beliau juga 

sangat terbuka dalam menjawab berbagai pertanyaan. Bahkan pertanyaan yang sifat 

nya privasi juga masih mau dijawab oleh beliau. 
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4.2.4 Gambaran Umum Informan 4 

Informan keempat dalam penelitian ini bernama Sumiati yang merupakan 

seorang guru sekolah dasar di mana saat ini sudah menginjak usia 45 tahun. Bu 

Sumiati sebenarnya bukan merupakan warga asli Golan di mana beliau bertempat 

tinggal di Golan sejak menikah dengan salah satu warga Golan. Bu Sumiati 

merupakan warga biasa yang tidak memiliki posisi apapun di Desa Golan. Namun, 

beliau mengaku aktif dalam kegiatan masyarakat seperti arisan PKK. Terhitung 

hingga saat ini beliau sudah tinggal di desa Golan selama 25 tahun tentu dalam hal ini 

membuat beliau begitu mengerti seluk beluk tentang fenomena larangan menikah.  

Pemilihan beliau sebagai informan sendiri selain pada kebutuhan peneliti juga 

pada profesi Bu Sumiati sebagai seorang Guru di mana tentunya memiliki 

pengetahuan yang cukup serta memiliki kemampuan dalam menjelaskan mengenai 

sisi subjektif atau pengalaman individu serta tiga hal proses dialektika dari teori 

Berger. Selain itu juga peneliti ingin melihat sudut pandang dari seorang yang bukan 

merupakan warga asli Desa Golan. Bu sumiati ini memiliki karakter yang mudah 

diajak bicara, sangat luwes dan sopan saat diajak melakukan wawancara. Tutur 

katanya juga sangat halus penampilannya juga biasa saja seperti ibu-ibu pada. Selama 

proses wawancara berlangsung sendiri beliau mempu menjelaskan dengan sangat 

baik dengan bahasa yang sopan dan halus. Penjelasannya juga cukup baik terlihat 

dalam menjelaskan sangat terstruktur dan runtun dalam memberikan informasi atau 

jawaban selain itu juga cukup objektif.  
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4.2.5 Gambaran Umum Informan 5 

Informan kelima dalam penelitian ini bernama Mesemun atau biasa akrab 

dipanggil Mbah Mun. Saat ini beliau sudah menginjak usia 70 tahun masih kuat 

dalam menjalankan kegiatan secara fisik sehari-harinya. Profesi beliau sebagai 

pengrajin reog dan seniman reog yang sudah cukup terkenal di Kabupaten Ponorogo.  

Sedangkan posisi beliau di Desa Golan sendiri dianggap sebagai sesepuh Desa dan 

juga pakar sejarah Desa Golan. Pak Mesemun sendiri merupakan penduduk asli Desa 

Golan yang lahir dan tumbuh serta besar di Desa tersebut sehingga sangat mengerti 

perkembangan, fenomena atau sejarah dari pantangan larangan menikah 

Pemilihan Pak Mesemun sebagai informan sendiri karena pak mesemun 

menurut peneliti dianggap orang yang cukup mengerti mengenai fenomena ini dan 

yang cukup mampu menjelaskannya. Karena selain sebagai penduduk asli beliau juga 

merupakan pakar sejarah yang tentunya selalu mengamati baik perkembangan 

masyarakat maupun fenomena larangan menikah ini. Karakter beliau sendiri sangat 

mudah sekali dalam berinterkasi dan juga sangat luwes serta sering memberikan 

wejangan atau nasihat kepada setiap tamu yang datang baik untuk sekedar 

bersilaturahmi maupun sekaligus membahas mengenai sejarah fenomena larangan 

menikah ini. Beliau juga mengaku sangat gemar melakukan kegiatan-kegiatan adat 

Jawa hal inilah yang juga membuat beliau memilih menjalani profesi sebagai 

seniman. Selain itu beliau juga terkenal sangat santai di mana dalam kesehariannya 

selalu menggunakan kaos dalam dan celana panjang baik dalam menerima tamu juga 

seperti itu. Selama wawancara berlangsung sendiri beliau sebenarnya menjelaskan 
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secara jelas dan baik serta kurang objektif. Hal ini terlihat ada salah satu pertanyaan 

yang dijawab dengan emosi ketika menyinggung sisi Dusun mirah.  

4.2.6 Gambaran Umum Informan 6 

Informan keenam dalam penelitian ini yaitu bernama Painem yang merupakan 

penduduk Dusun Mirah. Saat ini Bu Painem berusia 50 tahun dan hidup dengan 

suami serta seorang anak. Dalam sehari-hari beliau bekerja sebagai penjaga toko 

kelontong milikinya sendiri. Beliau merupakan istri dari pak RT 03 Dusun Mirah. 

Posisi dalam Dusun sendiri hanya sebagai warga biasa serta sering aktif mengikuti 

berbagai kegiatan kemasyarakatan di Dusun Mirah. Bu painem merupakan penduduk 

asli Dusun Mirah di mana beliau sejak kecil sudah berada di Mirah. 

Pemilihan informan ini sendiri didasarkan karena Bu Painem merupakan 

warga biasa yang merupakan penduduk asli Dusun Mirah. Sebagai penduduk asli 

Dusun Mirah tentunya Bu Painem mampu mengerti dan memahami keadaan 

masyarakat dari dulu hingga sekarang. Disisi lain tentu pengalaman beliau sangat 

banyak dan luas karena sudah 50 tahun tinggal di Dusun tersebut. Dengan begitu 

peneliti akan bisa lebih leluasa dalam menggali pengalaman-pengalaman dari Bu 

Painem ini. 

Karakter Bu Painem sendiri sangat ceria dan sering tersenyum selain itu 

sangat terbuka dan luwes. Sehingga saat proses wawancara berlangsung terlihat 

bahwa Bu Painem sangat begitu antusias terutama dalam membagikan pengalaman 

beliau selama tinggal di Dusun Mirah. Penjelasan beliau juga sangat jelas dan mudah 
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dipahami serta begitu detail dalam menjawab setiap pertanyaan yang dibuat oleh 

peneliti. 

4.2.7 Gambaran umum informan 7 

Informan ketujuh dalam penelitian ini yaitu bernama Suroto. Beliau 

merupakan penduduk asli Dusun Mirah, di mana beliau juga menjabat sebagai Ketua 

RT 02 yang baru dijabatnya selama setahun. Saat ini Pak Suroto berusia 43 tahun dan 

bekerja sebagai tukang las di usaha las miliknya di depan rumahnya sendiri. Beliau 

memiliki seorang istri dan seorang anak di mana beliau juga aktif dalam mengikuti 

berbagai kegiatan kemasyarakat yang ada di Dusun Mirah. Pemilihan informan ini 

sendiri yaitu posisi beliau di Dusun Mirah sebagai ketua RT. Dengan menjabat 

sebagai ketua RT dan sejak kecil tinggal di Dusun Mirah tentunya Pak Suroto juga 

memliki pengalaman diri cukup luas yang bisa digali oleh peneliti serta mampu 

menjelaskan keadaan atau fenomena pantangan yang ada di masyarakat.  

Karakter Pak Suroto sendiri sangat sopan dan selalu berpakaian rapi gaya 

bicaranya juga sangat halus dan terkesan berhati-hati dalam menjelaskan sesuatu. 

Selain itu beliau begitu murah senyum tidak begitu suka bergurau. Sangat serius 

ketika proses wawancara berlangsung dan juga penjelasannya begitu jelas dan mudah 

dipahami serta cukup detail dan sangat subjektif. Dalam menjawab pun terkesan 

netral tidak memihak pihak manapun baik itu Dusun Mirah maupun Desa Golan 

4.2.8 Gambaran Umum Informan 8 

Informan kedelapan dalam penelitian ini yaitu bernama Soimun yang 

merupakan salah satu penduduk dari Desa Golan. beliau juga menjabat sebagai ketua 
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RT 32. Dalam kesehariannya beliau bekerja sebagai pekerja bangunan dalam sebuah 

proyek. Pak soimun merupakah penduduk asli Desa Golan di mana saat ini sudah 

berumur 51 tahun dan masih dalam kondisi kuat dan sehat. Beliau juga mengaku aktif 

mengikuti kegiatan kemasyarakat di Desa dan kerap juga mengikuti musyawarah di 

tingkat Kecamatan. 

Karakter beliau tampak luwes, suka bercanda dan tampil apa adanya di mana 

hal ini terlihat saat proses wawancara berlangsung beliau hanya menggenakan baju 

dan celana pendek saja. Penjelasan beliau juga detail serta terstruktur dan bahasanya 

mudah dipahami. Selain juga penjelasannya sangat subjektif dan terkesan netral. 

Beliau juga terlihat hobi mengobrol dan suka berinteraksi dengan orang lain. 

Kepribadian beliau juga sangat sopan dan terlihat sabar. Posisi beliau sebagai warga 

asli sekaligus ketua RT dinilai mampu memiliki pengetahuan yang luas akan 

masyarakatnya dan tentunya mengalami suatu fenomena pantangan dari kecil hingga 

sekarang. Hal ini sejalan dengan kebutuhan data yang ingin digali oleh peneliti. 

 


