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ABSTRAK 

 

Muhammad Ali Syahbana, Implementasi Budaya dalam Menumbukan Sikap 

Afektif (Studi Budaya Begibung di Lombok). Tesis. Yogyakarta : Program Pasca 

Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi 

budaya begibung dalam menumbuhkan sikap hormat dan tanggung jawab di Lombok 

Nusa Tenggara Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan terlebih 

dahulu melakukan observasi, dilanjutkan dengan mewawancarai para budayawan, 

tokoh adat, tokoh masyarakat dengan mengambil sampel disetiap kabupaten, 

mendokumentasikan dan yang terakhir adalah menganalisis dengan pengklasifikasi,  

mencari pala-pola hubungannya, dan mensitesakannya mendapatkan sesuatu yang 

dianggap penting. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan 

menggunakan penelitian lapangan (field research). Peneliti dalam pengambilan data 

hanya memantau tanpa harus invetvansi  atau mempengaruhi penelitian tersebut. 

Subyek penelitian ini adalah tokoh masyrakat, tokoh adat, tokoh pemuda. Untuk 

mengumpulkan data, peneliti memperoleh data melalui observasi, wawancara 

mendalam, mendokumentasikan, dan yang terakhir adalah menganalisis 

mengganakan metode analisis verifikati. Jadi data yang sudah diperoleh tentang sikap 

hormat atau tanggung jawab, dipolakan hubungan antara proses begibung dengan 

sikap hormat dan tanggung jawab, menjaring informasi yang berkaitan dengan aspek 

sikap. 

Begibung dilaksanakan ketika selesai atau sebelum melaksanakan kegiatan 

yang berkaitan dengan keagamaan seperti peringatan hari besar Islam, ziarah ke 

kuburan ulama, zikiran ketika salah satu masyarakat didesa meninggal, maulid Nabi 

Muhammad SAW, serta pada acara-acara besar Islam. Impelemtasi sikap hormat dan 

tanggung jawab terlihat dari tatacara penyajian, pelaksanaan, dan ketika mengakhiri 

prosesi begibung. Proses-proses ini menunjukkan bentuk penghormatan dan saling 

menghormati, mencintai sesama cipataan yang kuasa. Moderenisasi budaya 

khususnya begibung berdampak pada bagaimana sesorang menghormati diri sendiri, 

menghomati orang lain, kurangnya tanggungjawab untuk melestarikan budaya 

leluhur. 

Kata kunci : Pelaksanaan Budaya Begibung, Penumbuhan Sikap Afektif, Masyarakat 

Lombok  
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ABSTRACT 

 

Muhammad Ali Syahbana, the implementation of Menumbukan Affective Attitude in 

Culture (cultural studies Begibung in Lombok). Thesis. Yogyakarta: Graduate UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. 

This research aims to find out how the process of implementation of the 

begibung culture in fostering an attitude of respect and responsibility in Lombok, 

West Nusa Tenggara. This type of research is Qualitative research by first doing the 

observation, then interviewed the artists, custom figures, community leaders by 

taking a sample of every district, documenting and last was analyzed with the 

pengklasifikasi, looking for relationship patterns, nutmeg and mensitesakannya get 

something considered important. 

This research uses qualitative research methods, using the research field (field 

research). Researchers in data capture only monitor without having to invetvansi or 

affect such research. The subject of this research is the people, the Customs figures, 

the character of youth. To collect the data, the researcher obtains data through 

observation, in-depth interviews, documenting, and the last one is analyzing the 

mengganakan methods of analysis verifikati. So the data already acquired about the 

attitude of respect or responsibility, patterned after the relationship between the 

process of begibung with an attitude of respect and responsibility, capture 

information related to aspects of the attitude. 

 Begibung executed when finished or before carrying out activities related to 

major religious observances such as Islam, a pilgrimage to the graves of the scholars, 

zikiran when one society didesa Maul died, Prophet Muhammad, as well as on major 

Islamic events. The implementation of an attitude of respect and responsibility visible 

from the presentation, implementation procedures, and when the procession ending 

begibung. These processes demonstrate reverence and respect each other, and to love 

our fellow cipataan that power. Cultural Moderenisasi in particular begibung have an 

impact on how someone respects themselves, menghomati others, the lack of 

responsibility to preserve the culture of the ancestors of the k. 

Keywords: implementation of Culture Begibung, Growing Community, Affective 

Attitude Lombok 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak ras, suku 

dan bahasa yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut saling berafiliasi 

sehingga terbentuklah sebuah budaya dan implementasi dari  budaya terebut 

kemudian memunculkan adanya perbedaan antara tiap masyarakat satu 

dengan masyarakat yang lainnya. Antara masyarakat dan kebudayaan 

memiliki hubungan yang sangat tinggi dan tidak bisa dipisahkan dalam hal 

perilaku individu yang melahirkan suatu kebudayaan kemudian 

bermetamorfosis menjadi sebuah tradisi. 

Kebudayaan sendiri  merupakan sebuah rasa, sistem gagasan dan 

refleksi yang berbentuk (konsep) yang merupakan hasil dari sebuah pemikiran 

manusia dalam kehidupan di masyarakat.
1
 Pendapat lain juga mengatakan 

bahwa  Kebudayaan berasal dari kata budha yang berarti akal dalam bahasa 

Sanskerta sehingga dapat diartikan sebagai suatu bentuk pemikiran atau bisa 

berarti akal manusia. Ki Hajar Dewantara mengartikan tentang pengertian 

kebudayaan yang berarti buah budi manusia terhadap hasil perjuangan dari 

dua pengaruh kuat, yakni alam dan zaman (kodrat dan masyarakat) dari dua 

unsur kuat ini adalah bukti dari kejayaan hidup manusia dan mengatasi 

                                                           
1 Wahyuddin Lukman, Existence Of Marriage In The Sasak Tribe In Lombok (Merariq) 

Within The Estuary Of Legal Pluralism (NTB : Jurnal IuS, 20014) Vol 2, 428 
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problem-problem di dalam kehidupan ini agar mencapai keselamatan  serta 

kebahagiaan yang bersifat tertib dan damai.
2
 

Kehancuran dari sebuah budaya bisa dikarenakan munculnya sebuah 

hubungan yang tidak harmonis (disharmonis) dimasyarakat. Kita bisa ambil 

contoh dari perkembangan sains dan teknologi serta manusianya bisa 

dikatakan sebagai akibat dari tidak kuatnya atau hilangnya sinergi kedua 

aspek kehidupan manusia tersebut. Bila sinergi itu hilang dalam masyarakat 

atau bisadikatakan melemah, maka masyarakat tersebut akan memproduksi 

budaya yang sakit (sick culture) atau bisa sampai (sick society) kematian 

budayan dan bahkan kematian manusia
3
. Perubahan tersebut tidak bisa 

dihindarkan namun bisa di perlambat proses perubahan dengan 

mempertahankan dan menjadi bagian dari sebuah Negara yang sebagi 

peminjam guna melestarikan budaya sendiri. 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa terlepas dari sebuah 

kebudayaan yang merupakan cara berfikir serta perasaan dari setiap individu 

memiliki beragam kebutuhan. Guna memenuhi kebutuhan tersebut, manusia 

menciptakan kebudayaan seperti: jika manusia membutuhkan sebuah alat 

pemersatu dalam masyarakat agar tidak ada terjadi perpecahan dan sebagai 

ajang silaturrahmi, maka diciptakanlah sebuah kebudayaan seperti begibung 

dalam budaya Sasak salah satunya sebagai pemersatu dalam sebuah kegiatan 

                                                           
2 Suparto, Ilmu Budaya Dasar (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 29 

3 C.P Snow, Dua Budaya dan Sebuah Pandangan Kedua (Yogyakarta: Jalasutra,1963), x-xxi 
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kemasyrakatan. Kebudayan merupakan aset bangsa yang harus tetap 

dilestarikan selama kebudaayan tersebut memiliki dampak yang positif bagi 

masyarakat. 

Sebagaimana halnya seperti suku adat lainnya, masyarakat Lombok 

dalam hal ini suku sasak secara terus menerus melaksanakan kegiatan 

begibung yang berakar dari kearifan lokal setempat. Kebudayaan tersebut 

saling bersinergi dengan agama, artinya buadaya tersebut berpedoman dengan 

agama walaupun sebagian dari daerah mulai meninggalkan budaya tersebut. 

Bahkan ungkapan kalau “adat bertahta agame” yang menjadi dasar 

pelaksanaan kehidupan masyarakat suku sasak dalam kesehariannya. Dalam 

kehidupan sehari-hari, masyarakat Lombok melaksanakan berbagai 

kebudayaan seperti budaya peresean (pertarungan antara laki-laki dengan 

menggunakan otan dan kulit sapi menjadi tamengnya), budaya gendang belek 

(musik tradisional Lombok), budaya bau nyale (menangkap cacing laut), dan 

masih banyak budaya lain yang masih dilaksanakan di Lombok terutama 

budaya begibung. 

Begibung merupakan suatu budaya makan bersama dalam satu 

nampan yang disebut nare yang berbentuk bulat atau bisa berbentuk persegi
4
. 

Di Suku sasak, begibung merupakan suatu kegiatan yang tak terpisahkan 

dalam kegiatan begawe (pesta), kebiasan ini salah satu kegiatan yang sampai 

                                                           
4.http://Lombokfm.com/tradisi-begibung-masyarakat-sasak.html diakses pada tanggal 15 

Desember, 2017, 01:25 PM. 

http://lombokfm.com/tradisi-begibung-masyarakat-sasak.html
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saat ini masih dilakukan atau masih dilestarikan dengan baik oleh masyarakat 

Lombok lebih khususnya masyarakat adat Sasak walaupun di sebagian 

wilayah sudah dimodernisasikan kegiatan begibung ini dalam suatu acara. 

Dalam persepektif agama, masalah adat memang sebuah kebiasaan 

yang memang sudah memiliki aturan dan sudah memiliki penjelasan 

bahwasanya “sebuah kegiatan yang terus dilakukan dan menjadi sebuah 

kebiasan akan menjadi sebuah hukum” melalui dasar tersebut, agama 

memperbolehkan sebuah ritual selama ritual tersebut tidak memiliki 

pertentangan dengan nilai-nilai agama.  

Dalam sejarah islam juga memiliki tradisi yang memiliki kesamaan 

dengan begibung. Dari kebiasaan Nabi ketika berdakwah, bahkan di bagian 

Timur Tengah juga sampai saat ini bisa dilihat bahwa kegiatan makan 

bersamaa dalam satu nampan masih dilaksanakan, terbukti dari para jamaah 

yang mengakui diri sebagai para pengikut sunnah Nabi melaksanakan 

kegiatan makan bersama dalam satu nampan dengan keyakinan mereka bahwa 

berkah makan itu ada di banyak tangan yang menyuap makanan tersebut
5
 

banyak nilai-nilai yang terdapat dalam budaya begibung dan nilai–nilai 

tersebut yang akan menjadi bahan informasi yang penting bagi peneliti dalam 

usaha menggali pengaruh antara budaya begibung dengan sikap afektif. 

                                                           
5. Ibid.,2 
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Sikap afektif memiliki dua nilai utama dikarenakan sikap hormat 

menunjukkan penghargaan kita terhadap orang lain ataupun kepada diri 

sendiri. Ada tiga hal yang paling pokok dan paling penting dalam sikap 

hormat yaitu sikap hormat kepada diri sendiri, sikap hormat kepada orang 

lain, dan sikap hormat kepda segala kehidupan serta lingkungan utuk saling 

menjaga selain itu, kesopanan juga merupakan hal yang sama dengan 

penghormatan. Sikap tanggung jawab merupakan sikap saling membutuhkan 

dengan tidak mengabaikan orang lain yang berada dalam posisi kesulitan dan 

mengutamakan hal-hal yang hari ini dianggap penting menjadi sebuah 

perbaikan di masa depan dan harus dibiasakan dari awal sehingga menjadi 

sebuah kebiasaan.
6
 

Sikap hormat dan bertanggung jawab dalam budaya begibung 

merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi pendidikan anak. Di 

antaranya adalah unutk menumbuhkan dan membiasakan anak untuk hormat 

dan bertanggung jawab di dalam keluarga, lingkungan masyarakat dan di 

dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang sangat penting dalam kehidupan 

bersama dalam masyarakat adalah bagaimana kita saling menghormati diri 

sendiri maupun menghormati orang lain. Tidak ada satupun orang lain yang 

memiliki persamaan pikiran serta perasaan dengan orang lain.
7
 Maka sesuatu 

                                                           
6.Thomas Likona, Mendidik Untuk  Membentuk Karakter (Jakarta: PT Bumu Aksara, 2012), 

72-73 

7Ahmad Muhaimin Azzet, Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2011), 70-71 
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hal yang sangat penting dan suatu keharusan untuk bisa menghormati 

keragaman serta menghargai antara inividu dengan individu lain, antara 

individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok demi 

menciptakan kerukunan dalam masyarakat berbudaya. 

Seiring dengan berajalannya waktu hingga sampai di era modern 

seperti saat ini, budaya begibung mulai luntur akan tetapi budaya tersebut 

mulai bertransformasi dari pembuatan sampai pelaksanaanya di tengah 

masyarakat. Hal tersebut terlihat dari pelaksanaan begibung yang tidak hanya 

dilakukan ketika pesta. Lunturnya budaya begibung di tengah masyarakat 

menimbulkan berbagai permasalahan di masyarakat. Permasalahan tersebut 

salah satunya adalah berkurangnya sikap hormat dan bertanggung jawab yang 

terjadi pada remaja dan anak-anak. sikap hormat dan bertanggung jawab 

merupakan aspek yang sangat penting dalam masyarakat. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan tentang permasalahan 

yang akan dibahas dalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaannya begibung dalam budaya sasak? 

2. Bagaimana implementasi sikap hormat dan tanggunngjawab dalam 

budaya Begibung.? 

3. Apa dampak dari modernisasi begibung terhadap sikap hormat dan 

tanggung jawab? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui pelaksanaannya begibung dalam budaya sasak dalam 

menumbuhkan sikap  

b. Mengetahui implementasi sikap hormat dan tanggunng jawab dalam 

budaya Begibung 

c. Mengetahui dampak dari moderenisasi begibung terhadap sikap 

hormat dan bertanggung jawab 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Aspek teoritis, Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi salah satu 

refrensi tentang budaya sasak lebih khususnya budaya begibung dalam 

menumbuhkan sikap hormat dan bertanggung jawab sehingga 

persatuan tetap terjaga, serta hasil ini merupakan sumbangsih 

pemikiran dalam pelaksanan begibung di masyarakat Lombok. 

b. Secara praktis, penelitian ini bisa menjadi informasi dan bisa 

membangkitkan motivasi para peneliti-peneliti lainnya untuk 

melakukan kajian-kajian tentang budaya didaerah masing masing guna 

menanmkan cinta budaya lokal. Serta secara oprasional, peneliti 

berharap hasil dari kajiaan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam 

penyelenggaraan budaya begibung dengan melaksanakanan begibung  

sesuai dengan norma-norma adat guna tetap menjaga budaya asli 
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dalam hal ini begibung sebagai sarana menubuhkan sikap hormat dan 

tanggungjawab 

D. Telaah Pustaka . 

Dari beberapa hasil penelusuran untuk mengetahui letak perbedaan 

tiap kajian tentang penelitian ini, penelitian–penelitian yang lain yang sudah 

diteliti memiliki kesamaan akan tetapi beberapa aspek memiliki perbedaan 

dalam pengkajian budaya begibung masyarakat Suku Sasak di Lombok. 

Penelitian yang sudah ada akan menjadi rujukan bagi peneliti guna 

penyusunan tesis ini, menjadi pembanding letak perbedaan dalam penelitian 

ini serta diharapkan penelitian ini serta bisa menjadi sumbangsih pemikiran 

untuk para penelitian-penelitian lainnya didalam kesamaan topik ini. Adapun 

beberapa penelitian yang memiliki kemiripan tentang penelitian ini adalah: 

Penelitian dalam pembahasan pertama ini mengenai penelitian tentang 

upaya penangan konflik yang dilakukan oleh pemerintah dan elit agama yang 

hanya dilakukan untuk mengakhiri konflik tanpa mengakhiri konflik secara 

berkesinambungan. Untuk itu perlunya upaya mengelola konflik terseebut 

menjadi energi positif yang bermanfaat sebagai modal usaha social. Untuk 

mengelola tersebut banyak kerarifan lokan yang bisa mengelola komflik 

menjadi hal positif yang salah satunya adalah begibung (megibung) dengan 

menyantap makanan bersama-sama dan duduk bersila melingkar, membaur 

menjadi satu dengan suasana penuh kekeluargaan dengan bercengkrama 
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secara lepas. Tradisi ini jelas menggambarkan adanya kerukunan dan harmoni 

di antara warga semangat menjalin silaturrahmi.
8
 

Selain penelitian di atas yang membahas tentang begibung, beberapa 

peneliti juga melakukan kajian dalam bidang lain dari budaya begibung. 

Seperti, penelitian penurunan tingkat penderita TB untuk mengkaji faktor 

determiansi budaya kesehatan dalam pencegahan penularan penyakit TB paru. 

Dalam penelitiannya, peneliti menemukan bahwa kepercayaan makan 

bersama atau begibung memberikan kesembuhan dan masyarakat 

menganggap bahwa tidak ada hewan yang akan mati dikarenakan makan serta 

masyarakatpun tidak enak jika tidak mau begibung karena takut dianggap 

bersih. Begibung (makan bersama dalam satu nampan) yang dilaksanakan di 

Lombok Barat, bisa memungkinkan pintu terjadinya penularan penyakit TB.
9
 

Dalam penelitian ini akan melihat sisi sikap hormat dan bertanggung jawab 

yang terdapat dalam budaya begibung yang dilaksanakan oleh masyarakat 

Lombok suku sasak.
10

 

Dari penelitian terdahulu sudah ada yang membahas tentang budaya 

begibung akan tetapi dalam aspek kesehatan, dan tentang upaya penangan 

konflik yang dilakukan oleh pemerintah dan elit agama yang hanya dilakukan 

                                                           
8 Suprapto, Penguatan Kearifan Lokal Untuk Resolusi Komflik dan Upaya Bina Damai di 

Pulau Lombok Seribu Masjid (Mataram : Indo-Islamika, 2011), Volume.1. No. 1 

 

9 Niniek Lely Pratiwi, Betty Roosihermiatie, Rachmat Hargon, Faktor Determinan Budaya 

Kesehatan Dalam Penularan Penyakit TB Pari (Surabaya : Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 

2012), Vol. 15, 26-36 
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untuk mengakhiri konflik tampa mengakhiri konflik secara berkesinambungan 

akantetapi belum ada yang membahas tentang implementasi budaya begibung 

dalam menumbuhkan sikap hormat dan tanggungjawab yang terjadi di 

masyarakat suku sasak di Lombok Nusa Tenggara Barat. Hal ini penting guna 

membandingkan dan menjadi acuan bagi peneliti lain untuk mengkaji tentang 

budaya begibung dalam aspek lain, sehingga memiliki inovasi-inovasi baru 

dalam penelitian tentang budaya Lombok dan khususnya tradisi begibung. 

E. Kerangka Teori 

C.A van Peursen memberi pemikirannya tentang kebudayaan yang 

diartikan sebagai bentuk manifestasi kehidupan dari setiap individu dan 

kelompok masyarakat. Berbeda dengan hewan, manusia tidak bisa bertahan 

hidup dalam alam bebas. Untuk itu, agar bisa bertahan dalam problrm –

problem kehidupan ini. Manusia membutuhkan segala hal yang sudah 

disiapkan oleh alam.  Seperti, beras agar bisa dikonsumsi harus terlebih 

dahulu diolah menjadi nasi sehingga yang awalnya tidak bisa dikonsumsi 

akhirnya bisa dikonsumsi guna melanjutkan aktivitas sehari-hari.
11

 

Malinowski menyebutkan bahwa kebudayaan pada dasarnya adalah 

sebuah prinsip atas berbagai macam sistem kebutuhan manusia yang beragam. 

Contohnya, agar manusia dalam suatu masyarakat membutuhkan sebuah 

                                                           
11 Suparto, Ilmu Budaya Dasar (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 30 
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keselamatan, maka diciptakanlah kebudayaan yang berupa perlindungan, 

seperti berbagai macam lembaga kemasyarakatan.
12

 

Dalam pemahaman Kroener dan Kluckhohn tentang budaya dari segi 

kajian psikologis: lebih cenderung menekankan peranan budaya solusi dalam 

berbagai pemecahan masalah dalam masyarakat, yang membuat orang belajar, 

berkomunikasi, dan dapat membuat individu atau masyarakat  memenuhi 

kebutuhan emosionalnya maupun material dan selain itu budaya secara 

normatif, dapat mengambil dua bentuk. Yang pertama adalah sebagai aturan 

atau bisa diartikan sebagai jalan hidup yang membentuk bentuk-bentuk 

perilaku serta tindakan yang kongkrit. Yang kedua, menekankan gugus nilai 

tanpa mengacu pada perilaku.
13

 

Budaya begibung adalah sebuah karya dari pemikiran manusia dalam 

kehidupan di masyarakat agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. 

Sebagai ajang penyelesaian permasalahan-permasalahan dan menjadi alat 

pemersatu masyarakat melalui budaya makan bersama dalam satu nampan 

dengan berbagai proses yang harus dilaksanakan dalam budaya begibung. 

Proses-proses tersebut harus dilaksanakan demi menjaga nilai-nilai yang 

terdapat dalam budaya begibung. Tahapan-tahapan tersebut harus 

dilaksanakan demi rasa hormat dan tanggungjawab atas atura-aturan yang 

                                                           
12 Ibid., 31 

13 Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, Teori-teori Kebudayaan (Yogyakarta: Kanisisus, 

2005). 9  
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merupakan hasil dari sebuah kebudayaan yang sudah turun-temurun 

dilaksanakan dan diajarkan sejak dini guna menumbuhkan sikap afektif. 

Dua nilai utama sikap hormat dan bertanggung jawab merupakan dua 

nilai moral yang utama. Nilai-nilai tersebut mewakili dasar moralitas utama 

yang berlaku secara universal yang teerdapat dalam sikap afektif. Tujuan dari 

sikap hormat dan bertanggung jawab sangatlah nyata yang di mana 

mengandung nilai yang baik bagi individu maupun masyarakat.
14

 Nilai-lain 

lain yang mendukung dua nilai utama tersebut adalah nilai kejujuran, 

keadilan, toleransi, kebijaksanaan, disiplin diri, tolong menolong, peduli 

sesama, kerja sama, keberanian, dan sikap demokratis.
15

 Dari keseluruhan 

tersebut sudah menjadi satu bagian dalam sikap hormat dan tanggung yang 

terjdi dalam waktu yang panjang. 

Kebaikan dari sikap hormat dan tanggung jawab ini bila diaplikasikan 

dalam kehidupan sehari hari, maka akan dapat menciptakan sesuatu hal yang 

baik baik bagi individu maupun kelompok, seperti pemaparan dibawah ini: 

1. Membangun kesehatan pribadi 

2. Menjaga hubungan interpersonal 

3. Membangun masyarakat yang demokratis dan berperikemanusiaan 

                                                           
14 Thomas Likona, Mendidik Untuk  Membentuk Karakter. 69 

15 Ibid ., 74 
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4. Membentuk dunia yang adil dan damai.
16

 

Hormat dan tanggung jawab adalah karakter baik yang sangat penting 

bagi individu maupun kelompok yang terdiri atas: 

 

Perasangan moral merupakan hal yang sudah jelas dapat 

mempengaruhi sikap perilaku individu, bisa digambarkan ketika kita bekerja 

sama. Selain itu, perilaku juga akan mempengaruhi cara kita berfikir dan 

merasa, ketika memeberikan ampunan kepada seseorang serta bertingkah laku 

terhadap seseorangyang kita musushi, kita akan mendapakan antara pikiran 

                                                           
16 Thomas Lickona, Pendidikan Karakter, (Bandung: Nusa Media ,2013).  61 

Pemgetahuan Moral 1. 
Kesadaran moral 2. 

pengetahuan nilai moral 
3. penentuan 

persepektif 4. pemikiran 
moral 5. pengambilan 

keputusan 6. 
pengetahuan pribadi 

Tindakan Moral 1. 
kompetensi 2. keinginan 

3. kebiasaan 

Perasaan Moral 1. Hati 
nurani 2. Harga diri 3. 
Empatal 4. Mencintai 

yang baik 5. kendali diri 
6. kerendahan hati 



14 
 

dan perasaaan dan pikiran kita akan sama dengan orang tersebut.
17

 Pembelajaran sejak dini dan dilanjutkan ketahap remaja tentang tiga 

moral diatas merupakan hal yang penting dilaksanakan untuk menanamkan 

rasa hormat dan tanggungjawab dari budaya begibung dan menjadi suatu 

kebiasaan. Cara pembiasaan prilaku bisa dilakukan dengan menggunakan 

conditioning. Conditioning adalah pembiasaan pembelajaran secara terus 

menerus.
18

 Pembiasaan prilaku atau bisa disebut Operan Conditioning dari 

Burrhus Frederic Skiner yang merupakan mazhab ke dua dalam pikologi yang 

memiliki pandangan bahwa pada dasarnya manusia seperti kertas putih atau 

pada dasarnya dilahirkan netral. Lingkunganlah yang membentuk dan 

menentukan arah perkembangan tingkah laku manusia melalui proses belajar. 

Artinya, perkembangan manusia bisa dikendalikan kearah tertentu 

sebagaimana ditentukan oleh pihak luar (lingkungan).
19

 

Seorang manusia atau individu ditentukan oleh masyarakat yang 

multikultural melalui kelompok terdekat yakni keluarga, kemudian kelompok 

etnik, dan social budaya secara menyeluruh. Dari pandangan ini kita dapat 

menarik kesimpulan bahwasanya untuk menunjukkan moralitas, hendaknya 

pendidikan mempelajari apasaja yang seharusnya dikerjakan oleh setiap orang 

                                                           
17 Thomas Likona, Mendidik Untuk  Membentuk Karakter, 84-85 

18  Setyawati, A., dkk, “Pengembangan Panduan Bimbingan Peningkatan Prilaku Beribadah 

Dengan Teknik Self Monitoring Consilium,” Jurnal Proram Study Bimbingan dan konseling,  Vol. 

(Semarang  2017), 79 

19 Calvin S. Hall dan Gardner Lindzey, Teori-teoti Psikodinamik (Klinis) (Yogyakarta : 

Kanisius, 1993), 10 
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dalam masyarakat.
20

 Pembelajaran dalam pembentukan sikap yang 

dipengaruhi lingkunganpun terlaksana sejak dini dan usia dini merupakan usia 

dimana pembentukan pembisaan paling cepat dilaksanakan. 

Memiliki kesamaan dengan hasil penelitian Erikson dalam bidang 

antropologis yang meneliti tentang korelasi antara praktik-praktik pendidikan 

masa kanak-kanak dan ciri-ciri khas masyarakat pedalaman yang 

mengumpulkan dan menimbun harta milik yang merupakan suatu yang sudah 

terbentuk sejak dini dengan mengajarkan anak-anak untuk tidak meminum 

minuman keras, mengalahkan hawa nafsu.
21

 Begibung Merupakan sebuah 

budaya yang sudah dilaksanakan turun temurun sejak nenekmoyang dan 

akhirnyan menjadi sebuah kebiasaan yang tidak boleh dilanggar. 

F. Metode Penelitian 

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan 

menggunakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif bisa diartikan sebagai 

metode penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme, yang dimana 

peneliti sebagai instrument inti dalam pengambilan sampel sumber data yang 

dikerjakan secara purposive dan snowball, serta hasil dari penelitian kualitaif 

tersebut lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi.
22

 

 

                                                           
20 Sutarjo Adi Susilo, Pembelajaran Nilai-karakter (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2013), 47 

21 Ibid., 163  

22Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif (Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2017), 15 
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1. Jenis Penelitian 

Dalam peyusunan tesis ini penetili menggunakan Jenis penelitian 

lapangan (filld research). Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian 

pengambilan data langsung (peneliti langsung ke lapangan). Keberadaan 

peneliti dilapangan adalah bersifat partisipasif pasif, yakni suatu kondisi di 

mana peneliti dalam pengambilan data hanya memantau tanpa harus 

intervensi atau mempengaruhi penelitian tersebut. Sehingga data yang 

didapat merupkan data mentah atau bisadikatakan data yang real tanpa 

peneliti ikut campur dalam proses tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam 

buku Norman K. Denzin tentang partisi pasif dilakukan dengan cara 

peneliti menghadiri kegiatan yang akan diteliti, kemudian mengamati 

kegiatan tersebut tanpa harus ikut andil dalam proses kegiatan tersebut.
23

 

Dalam jenis penelitian ini juga dapat kita tahu bahwa berfikir deduktif 

merupakan suatu pendekatan yang bermula dari kebenaran yang umum 

terhadap suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasikan fakta 

tersebut pada suatu kejadian atau data tertentu memiliki ciri yang sama 

dengan kejadian atau fenomena yang bersangkutan. Dapat diartikan secara 

                                                           
23 Norman K. Denzin and Yvonnas S. Lincoln, Buku Pegangan Penelitian Kuantitatif 

(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), 418 
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garis besar bahwa deduksi berarti menyimpulkan hubungan yang awalnya 

tidak tampak, berdasarkan generalisasi yang sudah tampak.
24

 

Dalam proses begibung, peneliti datang sebagai peneliti pasif yang 

berlokasi di Lombok dan mendatangi ketua adat, tokoh masyarakat, tokoh 

agama di tempat tersebut agar peneliti mendapatkan data tentang Budaya 

begibung. Penelitian ini bersifat deduktif, karena peneliti akan 

menggambarkan keadaan objek yang senatural dan sealami mungkin dan 

menjadi instumen kunci.
25

 Menggambarkan keadaan objek yang alamiah, 

dimaksudkan agar proses pencarian data sesuai dengan keadaan yang 

terjadi saat itu atau keadaan realitas di lapangan. 

2. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini merupakan sumber utama dalam pemerolehan 

data, yaitu memiliki data variabel-variabel yang ada di skema penelitian. 

Cara mendapatkan sampel yang nantinya akan digunakan untuk 

menentukan subjek dalam penelitian adalah non probabilitas sampling. 

Non probabilits sampling merupakan sebuah cara dalam pengambilan 

sampel yang tidak memberi kesempatan/peluang yang sama bagi setiap 

anggota populasi yang akan dipilih menjadi sampel.
26

 Akantetapi pada 

awalnya peneliti akan menggunakan purposive sampling, yakni menjaring 

                                                           
24 Saefuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2007), 40 

25 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung : CV. Alfabeta, 2013), 1 

26 Ibid ., 53 
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data sebanyakmungkin yang nantinya akan dijadikan dasar dari rancangan 

serta teori yang akan muncul. Maka dari itu pada penelitian kali ini 

menggunakan sampel yang bertujuan (purposive sample) dengan memilih 

subjek yang pada awalnya tidak didasarkan atas random, strata, tempat 

melainkan fokus atas tujuan tertentu.
27

 Maka dengan cara seperti inilah 

dalam mendapatkan sampel akan disesuaikan dengan tujuan penelitian 

yang berdasarkan pada prinsip kejenuhan informasi. 

 Jadi dalam memperoleh informan maka sangat diperlukan banyak 

pertimbangan yang nantinya bisa mendapatkan subjek penelitian. 

Sedangkan subjek penelititian didapat melalui informan inti atau kunci, 

yakni informan yang memang sangat mengetahui tentang keadaan 

penelitian dikarenkan informan merupakan orang yang dapat memberikan 

informasi tentang keadaan, dan situasi.
28

 Dalam penelian ini yang menjadi 

informan kunci adalah para Budayawan dan tokoh adat. 

Penelitian ini yang akan menjadi subyek penilitian ini adalah tokoh 

adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat di Lombok, data-

data yang akan di cari ditiap variable yang di teliti nantinya akan di 

gambarkan saat pembahasan mengenai metode pengumpulan data. Setiap 

variable yang ada dalam penjelasan sebelumnya akan dijadikan subyek 

                                                           
27 Sugiono, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, 183 

28 Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2009), 124 
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penelitian karena: tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh 

masyarakat merupakan orang-orang yang melaksanakan budaya begibung. 

3.  Metode Pengumpulan Data 

Supaya data yang akan diperoleh sesuai dengan fokus pada penelitian. 

Maka dalam penelitian ini observer dalam pengumpulan data 

menggunakan beberapa metode dalam memperoleh informasi dari para 

tokoh dan metode yang digunakan diantaranya adalah: 

a. Observasi 

Menurut Sanafiah Faisal (1990) yang dikutip oleh Sugiono, 

membagi observasi menjadi: 1) observasi terang-terangan dan 

tersamar (overt observation and covert observation) yakni peneliti 

mengatakan dengan terus terang tentang maksud kedatangan kepada 

sumber data bahwa dia sedang melakukan penelitian. Akan tetapi 

suatu kondisi yang nantinya peneliti merahasiakan maksudnya apabila 

data yang akan diperoleh bersifat rahasia: 2) observasi tak tersetruktur 

(instrukture observation)  yakni penelitian yang tidak tersetruktur, 

dikarenkan fokus pada penelitian masih belum jelas. Fokus penelitian 

diharapkan akan berkembang saat kegiatan observasi berlangsung. 3) 

observasi partisipasif (participant observation) yakni suatu penelitian 



20 
 

yang dimana peneliti juga ikut andil atau ikut dalam proses penelitian 

tersebut.
29

 

Metode yang digunakan dalam penelitian iini adalah metode 

observasi dengan mengamati serta mencatat sesuatu objek dengan 

sistem fenomena yang diselidiki.
30

 Observasi atau bisa dikatakatan 

pengamatan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan manusia  

antar individu atau kelompok dengan menggunakan panca indra 

sebagai alat utama untuk membantu pengamatan. Bisa diartikan bahwa 

observasi merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan 

pengamatannya dari bantuan panca indra.
31

 Hubungan antar observer  

dengan masyarakat sangat penting karna menekankan pada metode 

observasi partisipan  dan melihat data-data lain yang didapat melalui 

metode-metode lain sebagai hal yang sekunder. Selanjutnya ini berarti 

bahwa dalam observasi ini sangat dibutuhkan keterampilan dalam 

penyelenggaraan interviu secara tatap muka, atau dari dari hati kehaati 

merupakan sesuatu yang sangat penting dalam observasi partisipan 

ini.
32

 Sebagai partisipan, peneliti menggunakan teknik observasi tak 

terstuktur dengan mengambil data setelah peneliti memiliki waktu 

serta tidak terlibat dalam kegiatan proses begibung agar kegitan 

                                                           
29 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif,(Bandung: Alfabeta, 2007), 64-67 

30 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian (Yogyakarta : Gajah Mada Univertity Press, 

2012), 69 

31 M Burhan Bungin, Penilitian Kualitatif (Jakarta : Prendra Media Grop, 2007), 118 

32 Calvin S. Hall dan Gardner Lindzey, Teori-teori Paikodinamika (Klinis), 289 
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tersebut tidak terganggu dan fokus pada data rumusan masalah yang 

akan dicapai. Sebelum partisipan berada di tempat obeservasi, 

observer merancang bahan-bahan yang merupakan panduan dalam 

kegiatan observasi. Observer dalam penelitian ini bersivat netral karna 

dalm posisi partisipan dan bisa berbaur dalam kegiatan masyarakat 

tersebut sembari melukakan pengamatan dalam proses begibung di 

Lombok. 

Dari beberapa data yang akan dicari dalam penelitian tersebut 

didapatkan melalui kegiatan observasi tak tersetruktur. Observasi tak 

tersetruktur adalah pemusatan perhatian pada tingkah laku yang akan 

diamati dalam kegiatan tersebut dengan terlebih dahulu observer 

mempersiapkan pedoman observasi. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan sebuah kegiatan dalam pengumpulan data 

informasi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menanyakan 

secara langsung pada sumber informasi.
33

 Wawancara bisa diartikan 

juga sebagai pertemuan antara satu orang atau lebih dengan orang lain 

guna mendapatkan informasi dan ide dari proses Tanya jawab. 

Teknik yang akan digunakan dalam wawancara ini adalah teknik 

wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses 

                                                           
33. Hadi Sabari Yunus, Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer (Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar, 2010), 357 
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memperoleh keterangan untuk mendapatkan data melalui wawancara 

tanya jawab dan juga dengan bertatap muka antara pewawancara dan 

informan atau bisadikatakan orang yang diwawancarai.
34

 Dengan 

bertatap muka secara langsung dengan informan diharapkan bisa 

mendapatkan data yang menddalam dan lengkap lengkap dalam proses 

penelitian dikarenakan pewawancara membutuhkan waktu yang lama 

dan berkali-kali dengan informan ditempat lokasi. Dalam penelitian ini 

juga obsever partisipan melakukan wawancara dengan para tokoh 

pemuda, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Guna 

tercapainya hasil wawancara mendalam guna mengumpulakan data-

data dari informan. 

Adapun informasi yang ingin didapat dari hasil psroses 

wawancara dalam sebuah penelitiian ini adalah sebagai berikut : 

1) Apakah makna begibung dalam sistem nilai budaya sasak Apakah 

budaya begibung tersebut. 

2) Bagaimana tatacara pelaksanaan budaya begibung dalam budaya 

sasak 

3) Apasaja nilai-nilai yang terkandung dalam konsep budaya 

begibung 

4) Apakah di tempat tersebut masih dilaksanakan budaya begibung 

5) Kapan dilaksanakannya budaya begibung 

                                                           
34. M Burhan Bungin, Penilitian Kualitatif , 111  
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6) Siapa saja yang boleh hadir dalam kegiatan begibung 

7) Apasaja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan begibung 

8) Bagaimana cara menanggulangi kendala begibung tersebut 

9) Apa fungsi dari kegiatan begibung dalam menumbuhkan sikap 

sikap hormat dan bertanggung jawab 

10) Apa sangsi social jika tidak melaksanakan begibung  

11) Apasaja aturan yang harus ditaati dalam pelaksanana begibung  

Beberapa pertanyaan di atas, peneliti menggunakan schedule 

questioner atau interview guide, yang nantinya pewawancara hanya 

membawa garis besar mengenai ha-hal yang akan ditanyakan. Maka 

dalam penelitian ini, peneliti mengaharapkan dari hasil wawancara 

dengan subjek penelitian nantinya diharapkan peneliti mendapatkan 

informasi sedetail mungkin tentang Budaya Begibung dalam 

menumbuhkan sikap afektif. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu cara dalam pengumpulan 

dat yang ditujukan kepada subjek penelitian.
35

 Dokumentasi sangat di 

butuhkan dalam penelitian, agar data yang diperoleh dari penelitian 

dapat disingkronkan dan diseleksi sesuai dengan keperluan. 

 

                                                           
35 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian, 100 
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4. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah suatu kegiatan yang di mana berkaitan dengan 

pengklasifikasi, pengorganisasian, mencari pala-pola hubungannya, dan 

mensitesakannya mendapatkan sesuatu yang dianggap penting, apa yang 

sudah dipelajari, serta pengambilan keputusan yang akan nantinya 

disampaikan. Analisis data kualitatif dikerjakan bisa bersamaan dengan 

pengumpulan data maupun sesudahnya, yakni pengumpulan data 

bersamaan dengan penjaringan data atau pengeditan, mengklasifikasikan, 

mereduksi, serta menyajikan data.
36

 

Dalam pemprosesan data dari hasil wawancara dan pengamatan, 

metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data verifikaktif. verifikaktif merupakan proses analisis induktif dengan 

terlebih dahulu mengumpulkan data-data tentang penelitian, setelah 

terkumpul kemudian dilanjutkan ke tahap selanjutnya yakni terhadap 

klarifikasi data dengan mengolah data yang perlu dengan memilah 

sehingga fokus pada data kajian penelitian dan dilanjutkan pada tahap 

berikutnya membuat kesimpulan dari data yang sudah dikelarifikasi.
37

 

Analisis data sendiri merupakan proses analisa informasi yang 

membutuhkan usaha yang formal guna mengidentifikasi sebuah tema-

tema dan selanjutnya menyusun hipotesa-hipotesa (gagasan-gagasan) yang 

                                                           
36 Noeng Muharji, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), 30. 

37 M. Burhan Bungin, Penilitian Kualitatif , 151 
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terdapat dalam data, serta upaya untuk menunjukkan bahwa tema dan 

gagasan tersebut bisa diperkuat oleh data.
38

 

Berdasarkan penjelasan tentang analisis data di atas, maka analisis 

data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut sebagai berikut: 

a. Menelaah kembali dari hasil data yang sudah terkumpul dalam 

dokumentasi, observasi, serta wawancara. 

b. Melaksanakan reduksi terhadap data yang bisa diolah lebih lanjut 

untuk mendapatkan data yang sesuai. 

c. Menyusun data pada suatu satuan yang relevan. 

d. Mengkategorisasikan data bersamaan dengan pengkodean (coding) 

e. Melaklasnakan keabsahan data. 

Melakukan pengabsahan dengan cara triangulasi. Triangulasi 

merupakan upaya untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh dan 

kemudian membadingkannya dengan data yang didapat dari sumber 

lain, pada berbagai fase penelitian, metode, wakt, yang berbeda.
39

 

f. Menafsirkan data kemudian menarik kesimpulan secara induktif 

dengan cara berfikir berdasarkan fakta-fakta khusus, kemudian 

diarahkan kepada penarikan kesimpulan yang besfat umum.
40

 

                                                           
38 Robert Bogdan, Steven J, Taylir, Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan 

Fenomologi Terhadap Ilmu-ilmu Sosial, Terj.Arief Furchan (Surabaya : Usaha Nasional, 1992), 137 

39  Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), 

287. 

40 M. Arifin, Ilmu Perbandingan Pendidikan (Jakarta: Golden Terayon Press, 2003), 45 
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Proses hasil wawancara dan pengamatan, metode analisis yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitati 

verifikaktif. Kualitatif verifikatif merupakan proses analisis induktif 

dengan terlebih dahulu mengumpulkan data-data tentang penelitian, 

setelah terkumpul kemudian dilanjutkan ketahap selanjutnya yakni 

terhadap klarifikasi data dengan mengolah data yang perlu dengan 

memilah sehingga fokus pada data kajian penelitian dan dilanjutkan pada 

tahap berikutnya membuat kesimpulan dari data yang sudah di 

kelarifikasi.
41

 Analisis data sendiri merupakan proses analisa informasi 

yang membutuhkan usaha yang formal guna mengidentifikasi sebuah 

tema-tema dan selanjutnya menyusun hipotesa-hipotesa (gagasan-

gagasan) yang terdapat dalam data, serta upaya untuk menunjukan bahwa 

tema dan gagasan tersebut bisa diperkuat oleh data.
42

 

Metode yang digunakan dalam  usaha pengumpulan data penelitian 

kualitatiif sudah langsung menjadi metode analisis data itu sendiri, 

sehingga pada proses pengumpulan informasi  juga merupakan bagian dari 

analisis data. Jadi dengan begitu, proses pengumpulan data juga 

merupakan proses analisis data, karena itu setelah data dijadikan satu atau 

dikumpulkan sesungguhnya itu sekaligus peneliti sudah menganalisis 

                                                           
41 M. Burhan Bungin, Penilitian Kualitatif , 151 

42 Robert Bogdan, Steven J, Taylir, Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan 

Fenomologi Terhadap Ilmu-ilmu Sosial, Terj.Arief Furchan(Surabaya : Usaha Nasional, 1992), 137 
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data.
43

 Analisis data dalam penelitian ini, mulai dilaksanakan ketika 

pengumpulan data dilakukakn, dan setelah dilaksanakannya penumpulan 

data dalam periode tertentu. Jadi ketika wawancara, peneliti telah memulai 

tahap analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Seandainya jawaban 

yang diwawancarai ketika dilaksanakan analisis dirasa belum sesuai atau 

belum memuaskan, maka penelitian akan terus melanjutkan pertanyaan, 

sapai pada tahap tertentu, data yang diperoleh dianggap kredibel. Miles 

dan Huberman, mengemukakan dalam analisis data, dimulai dari data 

reduction, data display, dan conclusion drowing/verification.
44

 

Penelitian ini menngunakan analisis dari teorinya Miles dan 

Huberman, dan juga pada menggunakan tiga jalur proses kegiatan yang 

terjadi secara bersamaan sehingga proses analisis penelitian ini optimal 

dengan memanfaatkan waktu yang seoptimal mungkin. Adapun jalunya, 

seperti yang dipaparkan dibawah ini: 

1. Reduksi Data 

Data reduki atau reduksi data bisa diartikan sebagai proses 

merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting, memilih hal-hal 

yang pokok sehingga yang terangkum mewakili hasil dari keseluruhan 

data. Proses mereduksi ini akan terus dilaksanakan selagi masih 

                                                           
43 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, 337 
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berorientasi pada penelitian kualitatif.
45

 Ketika pelaksanaan reduksi 

dilaksanakan, terjadi tahap reduksi pada implementaisi budaya dalam 

penumbuhan sikap afektif, study budaaya Begibung dikabupaten 

Lombok Barat dan Lombok Timur. 

2. Pengajuan Data 

Berangkat dari data Reduksi kemudian dilanjutkan ke tahap ke 2 (dua) 

yakni mendisplay data. Mendisplay data bisa berupa matrik, network 

(jejaring kerja), chart, dan grafik.
46

 Semua yang mengenai 

implementaisi budaya dalam penumbuhan sikap afektif, study budaaya 

Begibung dikabupaten Lombok. Semua itu dipersiapkan guna 

mendapatkan informasi yang terstruktur rapi sehingga dapat dengan 

mudah didapat. Dengan begitu peneliti bisa melihat kejadian yang 

berlangsung, dilanjutkan dengan menentukan inti atau kesimpulannya. 

3. Conclusion Drowing / verification 

Langkah terakir dalam menganalisis data menurut Milles dan 

Huberman yakni verifikasi dan kesimpulan. Ketika materi 

implementaisi budaya dalam menumbuhkan sikap afektif, studi 

budaya Begibung dikabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur, 

maka verifikasi dan kesimpulan awal dapat dilakukan kemudian 

membuat kesimpulan awal bersifat sementara yang dapat berubah jika 

                                                           
45 Ibid., 338 

46 Ibid ., 341 
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belum menemukan bukti namun jika didukung oleh bukti yang  

konsisten sehingga kesimpulan tersebut dapat dikatakan kredibel.
47

 

Walaupun kesimpulan tersebut sudah dapat dikatakan kredibel harus 

tetap dilakukan verifikasi. 

G. Sistem Pembahasan  

Agar lebih memudahkan dalam memahami isi pembahasan mengenai 

penelitian tesis ini, penulis memaparkan penelitian ini secara ringkas namun 

tanpa mengurangi inti dari penelitian. Pada pembahasan tesis ini berisi 5 bab 

yang saling terkait. Pada bagian pertama diawali  dengan  halaman formalitas 

yang terdiri atas judul, pernyataan keaslian, pernyataan bebas pelagiasi, 

pengesahan, persetujuan tim penguji ujian tesis, nota dinas pembimbing , 

abstrak, pedoman transliterasi, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar 

tabel, gambar, dan halaman lampiran. 

Bab I Berisi tentang pendahuluan. Pada pendahuluan ini terdapat latar 

belakang masalah, rumusan masala, tujuan, kegunaan, telaah perpustaka, 

kerangka teori, metode penelitian, serta sistem pembahasan. Bab II. Berisi 

landasan teori. Bab ini akan di paparkan uraian data mengenai landasan 

teoritis yang digunakan sebagai acuan ketika meliahat realita yang terjadi 

dilapangan.  Maksud dari realita adalah keadaan yang sebenar-benarnya di 

lokasi tersebut. Jadi keguanan teori disini adalah untuk melihat atau bisa 

                                                           
47 Ibid ., 345 
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dikatakan sebgai kacamata dalam menjelaskan keadaan real tersebut, dan juga 

sebagai salah satu solusi terhadap permasalahan yang ditemukan di lapangan. 

Bab III. Memuat dekskripsi mengeni gambaran umum dari pulau 

Lombok, dan setiap kabupaten yang terdapat dipulau Lombok. Gambaran 

umum yang akan di paparkan dalam bab tiga ini meliputi: Letak Geografis 

dari pulau Lombok, letak geografis yang terdiri atas luas wilayah, batas 

wilayah, dan letak wilayah dari tiap kabupaten yang ada di pulau Lombok, 

sejarah singkat tentang budaya begibung, dan sejarah akullturasi Islam 

terhadab budaya Sasak.  

Bab IV. Pada bab ini akan diuraina paparan data serta informasi yang 

ditemukan tentang pola pelaksanaan budaya begibung dalam menumbuhkan 

sikap hormat dan tanggung jawab dari hasil wawancara tentang budaya 

begibung dalam masyarakat Suku Sasak Lombok Nusa Tenggara Barat. 

Selain itu, peneliti juga menganalisis pelaksanaannya begibung dalam budaya 

sasak, Bagaimana implementasi sikap hormat dan tanggunng jawab dalam 

budaya Begibung, serta dampak dari moderenisasi begibung terhadap sikap 

hormat dan bertanggung jawab. 

Bab V. Pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan terhadap jawaban 

dari pertanyaan yang sudah diajukan pada rumusan malah dan saran-saran 

yang di tambahkan guna kelak diharapkan bisa dijadikan sebagai rekomendasi 
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untuk kajian selanjutnya serta menambah pengetahuan akan budaya dan nilai-

nilai yang ada dalam budaya sasak khususnya tradisi begibung. 
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   BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Begibung dilaksanakan ketika selesai atau sebelum melaksanakan kegiatan 

yang berkaitan dengan keagamaan seperti peringatan hari besar Islam, 

ziarah ke kuburan ulama, zikiran keika salah satu masyarakat didesa 

meninggal, maulid Nabi Muhammad SAW, saat selesai selametan, selesai 

acara akat nikah, kemudian begibung juga dilaksananakan ketika acar-

acara adat ketika selesai musyawarah dibalai desa.  

2. Implementasi Sikap Hormat dan Tangggung Jawab dalam Budaya 

Begibung 

a. Implementasi sikap hormat terlihat ketika  yang pertama disuguhkan 

makanan adalah para ketua adat, tokoh masyarakat, orang tua, tokoh 

agama, dan kemudian yang muda, orang tua dan yang muda saling 

mempersilahkan untuk terlebih dahulu mencuci tangan, yang terlebih 

dahulu mencuci tangan  ketika memulai dan mengakhiri begibung 

adalah yang tua (jika yang tua belum selesai sedangkan yang muda 

sudah selesai, maka yang muda harus menunggu yang tua selesai baru 

boleh mencuci tangan), selanjutnya yang memulai membuka dan 

menutup tutup makanan adalah yang lebih muda. Proses-proses ini 

menunjukkan bentuk penghormatan dan saling menghormati, 

mencintai sesama cipataan yang kuasa. 
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b. Implementasi sikap tanggung jawab 

Rasa ikhlas karena dilaksanakan dengan hatinurani demi 

kelancaran acara serta ikhlas ketika dibagi, rasa rendah hati dirasakan 

ketika tamu menerima apapun yang disuguhkan oleh tuan rumah 

karena yang lebih utama adalah silaturahmi, rasa empati dapat 

dirasakan ketika yang muda harus menunggu yang tua agar yang lebih 

tua tidak tergesa-gesa dan bersamaan selesai, rasa mencintai bisa 

dirasakan ketika saling mempersilahkan untuk memulai cucitangan 

sebagai bentuk rasa saling sayang antara yang muda dengan yang tua. 

kendali diri juga dapat dirasakan ketika dalam prosesi begibung, tidak 

boleh mengambil bagian yang disamping maupun didepan sebelum 

dipersilahkan agar dapat mengendalikan diri dari kerakusan serta 

dibagi dengan jumlah orang yang sama merupakan sebuah bentuk rasa 

keadilan, harga diri dimiliki oleh setiap individu, ketika kita sadar 

bahwa kita adalah tamu, maka suatu kewajiban untuk mendapatkan 

suguhan dari tuan rumah 

1. Dampak dari Modernisasi Begibung Terhadap Sikap Hormat dan 

Tanggung Jawab 

Ketika moderenisasi budaya khususnya begibung berdampak pada 

bagaimana sesorang menghormati diri sendiri, berdampak pula terhadap 

tatacara makan yang biasanya bersama beralih dengan sendiri-sendiri 
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sehingga mengurangi rasa kebersama, bergesernya nilai-nilai yang 

terdapat dalam, kurangnya tanggungjawab untuk melestarikan budaya 

kepada generasi selanjutnya, kurangnya tanggungjawab pemerintah untuk 

melestarikan budaya begibung, masyarakat hanya ingin yang instan tanpa 

memperdulikan nilai-nilai didalamnya, mengurangnya rasa gotong 

royong, nilai toleransi, nilai persaodaraan, nilai keislaman. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Budaya dalam 

Menumbuhkan Sikap Afektif (Studi Budaya Begibung di Lombok) yang 

dipaparkan di atas, ada beberapa saran yang penulis yang ingin penulis 

sampaikan yaitu:  

Begibung harus tetap dilesatarikan guna tetap menanamkan nilai-nilai 

budipekerti, memiliki rasa tanggung jawab untuk tetap menghormati orang tua 

dan tetap menjaganya. Antara masyarakat dan pemerintah harus memiliki 

aturan yang dapat diterapkan di dunia pendidikan terkait dengan budaya 

begibung agar sikap hormat dan tanggung jawab dari anak mulai terdidik 

sejak dini. Tentunya dengan aturan harus tetap dijaga yang merupakan 

tanggung jawab kita bersama. 
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