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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tahun 2013 dapat dikatakan menjadi tahun yang membanggakan bagi 

Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur (selanjutnya disingkat MPPMT) 

khususnya Mansur Hidayat sebagai pelopor pendiri LSM ini. Tepatnya pada hari 

Jum’at, 15 November 2013 bertempat di Gedung Grahadi Surabaya, sang pelopor 

pendiri LSM MPPMT mendapat sebuah penghargaan dalam ajang Bung Tomo 

Award. Penghargaan yang diterima oleh Mansur Hidayat tersebut memanglah 

sengaja didedikasikan untuk pahlawan-pahlawan dari Timur (maksudnya Jawa 

Timur bagian Timur). Penghargaan tersebut diberikan oleh Gubernur Jawa Timur 

Soekarwo kepada Mansur Hidayat yang juga merupakan Ketua MPPMT. Menurut 

Lutfiati, yang menjabat sebagai sekretaris MPPMT, Mansur Hidayat mendapat 

penghargaan Bung Tomo Award dalam kategori seni budaya (Tempo, 17 

November 2013). Bung Tomo Award ini merupakan acara yang ketiga sejak 

pertama kali diadakan pada tahun 2011. “Pak Mansur selama ini bersikap konsisten 

dalam mengawal upaya penyelamatan dan pelestarian kawasan Situs Biting, dan 

dianggap telah ikut berupaya menanamkan nilai kejuangan, kepahlawanan, dan 

kebangsaan, selain itu pak Mansur juga berusaha keras memperkenalkan 

keberadaan sejarah lokal Lumajang serta tokoh Arya Wiraraja yang selama ini 

dilupakan dan tidak pernah ditulis dalam pentas sejarah Lumajang” (Lutfiati, 2013). 

Situs Biting yang berada di Dusun Biting, Desa Kutorenon, Kecamatan 

Sukodono, Kabupaten Lumajang, merupakan benteng dan pemukiman dari masa 

Majapahit hingga kerajaan Mataram Islam. Hal ini didasarkan atas hasil penelitian 

arkeologi dan cerita rakyat. Hasil penelitian arkeologi menunjukkan bahwa Situs 

Biting merupakan benteng dan pemukiman yang berkaitan dengan sejarah kerajaan 

Majapahit. Menurut Schrieke (1957), Nambi memperkuat tentara Lumajang dan 

membangun benteng pertahanan di Kuta Renong karena kecewa terhadap 

pemerintah Kerajaan Majapahit yang tidak memenuhi janjinya untuk memberi 

kekuasaan Arya Wiraraja di “Lamajang Tigang Juru”, yang meliputi daerah 

Lumajang, Panarukan, dan Blambangan. Pada tahun 1316 M, Nambi dan
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kekuatannya dapat ditumpas oleh pasukan Jayanegara di Pajarakan dan Lumajang 

kembali dibawah kekuasaan Majapahit. Selanjutnya daerah Lumajang oleh Hayam 

Wuruk diserahkan kepada puteranya yaitu Bhre Wirabhumi (Slametmulyana, 

1979). Toponim “Kuto Renong” saat ini berubah menjadi Kutorenon, yang menjadi 

daerah pemukiman dan pertanian serta lokasi tinggalan-tinggalan purbakala. 

Situs Biting merupakan daratan yang dikelilingi aliran sungai, yaitu Sungai 

Bondoyudo di sisi utara, Sungai Winong di sisi timur, Sungai Cangkring di sisi 

selatan dan Sungai Ploso di sisi barat. Sepanjang aliran sungai-sungai itu terdapat 

dinding dan 6 (enam) menara benteng yang dibuat dari susunan bata. Keenam 

menara atau pengungakan berada di kelokan sungai dan diletakkan lebih tinggi dari 

dinding benteng. Pengungakan adalah istilah lokal yang digunakan untuk 

menyebut bangunan pengintaian. Diantara dinding benteng yang mengelilingi 

daratan, terdapat beberapa struktur dan temuan-temuan lepas yang berada di lokasi 

yang biasa disebut oleh masyarakat daerah Kraton, Jeding, Salak, dan Randu, 

berupa fragmen genteng, struktur bata lepas (BPCB Jawa Timur, 2016). Temuan 

non-bangunan terdiri dari fragmen gerabah, fragmen terakota, fragmen keramik, 

fragmen logam, serta fragmen tulang dan gigi binatang (Abbas, 1992). 

Situs Biting nyaris musnah akibat ketidak-pahaman masyarakat akan 

pentingnya situs sejarah. Pembangunan rumah oleh Perum Perumnas di Dusun 

Biting, Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa 

Timur, telah mendapat persetujuan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala 

(BP3) Trowulan, Mojokerto (sekarang disebut Balai Pelestarian Cagar Budaya, 

BPCB Trowulan). Surat tertanggal 28 April 2011, dengan kepala surat 

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Balai Pelestarian Peninggalan 

Purbakala Mojokerto itu ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BP3 

Aris Soviyani. Surat tersebut ditujukan kepada Site Manager Perum Perumnas 

Regional VI Cabang Pasuruan di Kabupaten Lumajang. Fotokopi surat tersebut 

diperoleh Tempo, Rabu, 22 Oktober 2013. Fotokopi juga ditempelkan di sejumlah 

rumah yang sedang dibangun oleh Perum Perumnas. Dua hal diuraikan dalam 

surat tersebut. Pertama, pembangunan perumahan di kawasan Biting dapat terus 

dilakukan sesuai rencana. Kedua, apabila ditemukan lokasi yang diduga sebagai 
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cagar budaya, maka Perum Perumnas wajib melaporkannya kepada BP3 

Trowulan melalui Dinas Pariwisata Seni Budaya dan Olahraga Kabupaten 

Lumajang (Tempo online, 23 Oktober 2013). Menurut Perum Perumnas, 

pembangunan perumahan di Desa Biting sudah memenuhi seluruh prosedur. 

Mulai dari izin prinsip dan izin lokasi yang dikeluarkan Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Bappeda), setelah membahasnya dengan sejumlah 

instansi, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga izin mendirikan 

bangunan (IMB) dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lumajang. Rumah tipe 

36 dijual dengan harga Rp 68 juta per unit.  

Sekelompok masyarakat yang peduli dan sadar akan berartinya situs sejarah 

atau cagar budaya bagi sebuah wilayah tergerak untuk menyelamatkan situs Biting 

dari ancaman penggusuran yang akan dilakukan oleh pengelola perumahan Biting. 

Kelompok masyarakat tersebut menamakan kumpulannya dengan sebutan 

Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur (untuk selanjutnya dalam 

penulisan skripsi ini, penulis menggunakan istilah singkatan yaitu MPPMT) 

(Hidayat, 2017:24). Kepedulian mereka terhadap situs cagar budaya telah 

membawa mereka untuk andil dan menjadi kelompok pertama yang melakukan 

perlawanan terhadap pengelola perumahan Biting.  

Penulis telah menyampaikan uraian diatas sebagai sebuah pengantar awal 

mengenai ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian mengenai peranan 

lembaga swadaya masyarakat terhadap situs cagar budaya. Lembaga Swadaya 

Masyarakat yang bernama Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur dapat 

dikatakan sangat berjasa karena telah dapat menyelamatkan situs Biting dari 

ancaman pembangunan perumahan. Perjuangan yang dilakukan oleh MPPMT patut 

diberikan apresiasi yang sangat tinggi karena berdiri atas dasar kesadaran dan 

kecintaannya terhadap sebuah situs cagar budaya. UU RI nomor 11 tahun 2010 pada 

pasal 57 yang menerangkan bahwa setiap orang berhak melakukan penyelamatan 

cagar budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang 

memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan. Merujuk dari pasal tersebut 

bahwa telah benar usaha yang dilakukan MPPMT dalam melakukan penyelamatan 

terhadap situs yang terancam dimusnahkan. 
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Penelitian ini dianggap penting karena sebuah lembaga swadaya masyarakat 

atas dasar kesadaran dapat menggalang dukungan masyarakat luas hingga dapat 

menyelamatkan situs Biting dari ancaman perusakan oleh pihak pengelola 

perumahan. Sisi penting peranan sebuah lembaga ini kurang nampak dan terlihat 

oleh masyarakat banyak. Latar belakang MPPMT mau melakukan hal tersebut juga 

menarik untuk dikaji lebih mendalam. Cara–cara yang ditempuh oleh MPPMT 

untuk mencapai tujuannya perlu pula diteliti sebagai sebuah proses perjuangan 

penyelamatan situs cagar budaya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis 

tertarik untuk meneliti mengenai “Peranan Masyarakat Peduli Peninggalan 

Majapahit Timur (MPPMT) dalam Penyelamatan dan Pengamanan Situs 

Biting Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2014”. 

 

1.2 Penegasan Pengertian Judul 

Penegasan pengertian judul adalah mendefinisikan judul penelitian, 

khususnya kata-kata kunci (key words) atau konsep-konsep kunci (key concepts) 

yang bersifat multi-tafsir. Tujuannya adalah memperjelas keseluruhan arti dan 

makna dari judul penelitian. Judul penelitian ini adalah “Peranan Masyarakat Peduli 

Peninggalan Majapahit Timur (MPPMT) dalam Penyelamatan dan Pengamanan 

Situs Biting Kabupaten Lumajang”. 

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan. Sesorang melaksanakan hak 

dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, berarti sudah menjalankan peranan 

(Soekanto, 2013:212).  Peranan juga mempunyai dua arti, yang pertama peranan 

menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat dan kesempatan-kesempatan 

yang diberikan oleh masyarakat kepada pemegang peranan, sedangkan kedua, 

peranan menempatkan sesorang pada batas-batas tertentu mampu memprediksi 

perbuatan orang lain (Linton dalam Soekanto, 2013:213). Peran adalah perilaku 

yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status (Horton dan Hunt, 

1999:118). Berdasarkan beberapa definisi yang telah penulis sebutkan diatas, maka 

penulis dapat menyimpulkan bawa peranan adalah suatu bentuk tindakan yang 

dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat sesuai dengan fungsinya dalam 

masyarakat atas sebuah peristiwa yang terjadi pada saat itu. 
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Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur merupakan sebuah 

lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang sosial terutama yang 

berkaitan dengan situs sejarah atau benda cagar budaya. Lembaga ini didirikan pada 

20 Desember 2010, namun kemudian didaftarkan dengan nomor akta 3 pada 8 

Pebruari 2011. Lembaga ini tidak berada dibawah naungan pemerintah, sehingga 

fungsinya sebagai lembaga yang bertujuan untuk menyelamatkan situs – situs 

sejarah peninggalan Majapahit Timur dijalankan sendiri oleh sekelompok orang 

yang berada dibawah naungan lembaga swadaya tersebut. Fungsinya yang lain 

adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat umum dan masyarakat 

Lumajang khususnya bahwa di Lumajang banyak sekali peninggalan bersejarah 

yang patut untuk dijaga dan dilestarikan keberadaannya 

Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar 

Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan (UU RI No 11 Tahun 2010 

pasal 1 ayat 24). Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya 

dari ancaman dan/atau gangguan (UU RI No 11 Tahun 2010 pasal 1 ayat 25). Setiap 

orang berhak melakukan penyelamatan cagar budaya yang dimiliki atau yang 

dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan 

penyelamatan (UU RI No 11 Tahun 2010 pasal 57). Pengamanan dilakukan untuk 

menjaga dan mencegah agar cagar budaya tidak hilang, rusak, hancur atau musnah 

(UU RI No 11 Tahun 2010 pasal 61 ayat 1). 

Berdasarkan definisi kata dan konsep kunci tersebut diatas, maka arti dan 

makna keseluruhan judul penelitian ini dapat dirumuskan yaitu Studi/ kajian 

tentang tindakan perjuangan yang dilakukan oleh LSM MPPMT (Masyarakat 

Peduli Peninggalan Majapahit Timur) dalam rangka menghindarkan, 

menanggulangi, menjaga, dan mencegah situs Biting di kabupaten Lumajang dari 

kerusakan, kehancuran atau kemusnahan 

. 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian merupakan batas – batas waktu dan tempat yang 

akan dikaji oleh penulis dalam penelitiannya. Ruang lingkup penelitian ini 

dimaksudkan untuk membatasi wilayah kerja penulis dalam melakukan 
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penelitiannya. Batasan dari pembahasan penelitian ini meliputi lingkup temporal 

(waktu) dan spasial (wilayah). Tujuannya adalah untuk memfokuskan pada hal 

yang akan dikaji oleh penulis sesuai dengan yang tertera dalam judul penelitian. 

Ruang lingkup temporal (waktu) pada penelitian ini adalah 2010 – 2014. 

Penulis mengambil batas awal waktu penelitian pada tahun 2010 karena pada tahun 

tersebut embrio LSM MPPMT mulai mengristal, dan terbentuk secara simbolis 

sebagai lembaga pada tanggal 20 Desember 2010. Tahun 2014 digunakan peneliti 

untuk batas akhir penelitian karena pada tahun 2014 tepatnya tanggal 30 Januari 

2014 pukul 09.00 telah berhasil dirumuskan nota kesepahaman/kesepakatan untuk 

menghentikan proyek pembangunan Perumahan Biting Indah secara permanen 

(Notulensi Rapat Koordinasi, 30 Januari 2014). Pihak yang terlibat dalam 

perumusan kesepakatan tersebut yaitu: PT Perumnas Biting Indah, Balai Arkeologi 

Yogyakarta, BPCB Jawa Timur, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas 

Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Lumajang, Camat Sukodono, Pihak Desa 

Kutorenon, Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur (MPPMT). 

Terselesaikannya permasalahan tersebut diatas melalui rapat koordinasi, 

merupakan simbol “happy ending” dari perjuangan LSM MPPMT bersama dengan 

masyarakat untuk menyelamatkan dan mengamankan situs Biting di Kabupaten 

Lumajang.  

Ruang lingkup spasial (wilayah) dalam penelitian ini adalah kabupaten 

Lumajang (secara umum), namun lebih khususnya adalah situs Biting yang terletak 

di dusun Biting, desa Kutorenon, kecamatan Sukodono, kabupaten Lumajang. 

Pembatasan ruang lingkup spasial pada kawasan situs Biting oleh penulis 

dikarenakan situs Biting merupakan situs yang mempunyai nilai historis yang 

sangat tinggi untuk kabupaten Lumajang, kawasannya sangat luas jika 

dibandingkan dengan temuan situs-situs lain di kabupaten Lumajang, LSM 

MPPMT pada awalnya terbentuk untuk menyelamatkan dan mengamankan situs 

Biting dari ancaman kemusnahan, sehingga LSM MPPPMT memang hanya 

memfokuskan aksi penyelamatan dan pengamanannya di kawasan situs Biting saja. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdadarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah yang dapat disusun dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana latar belakang dan sejarah berdirinya MPPMT hingga resmi menjadi 

LSM? 

2. Mengapa MPPMT ingin melestarikan dan mengamankan situs Biting kabupaten 

Lumajang pada tahun 2010-2014? 

3. Bagaimana upaya–upaya yang dilakukan MPPMT dalam usahanya 

menyelamatkan dan mengamankan situs Biting kabupaten Lumajang tahun 

2010-2014? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas yang akan dikaji, maka tujuan yang ingin 

dicapai penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengkaji dan menganalisis latar belakang dan sejarah berdirinya MPPMT 

hingga resmi menjadi LSM;  

2. Untuk mengkaji dan menganalisis alasan MPPMT ingin melestarikan dan 

mengamankan situs Biting kabupaten Lumajang pada tahun 2010-2014; 

3. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya–upaya yang dilakukan MPPMT dalam 

usahanya menyelamatkan dan mengamankan situs Biting kabupaten Lumajang 

tahun 2010-2014; 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah 

diuraikan diatas, maka manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan usaha penulis dalam mendalami materi 

sejarah lokal yang direfleksikan dengan usaha sekelompok masyarakat yang 

melakukan penyelamatan dan pengamanan situs cagar budaya yang terancam 

dihancurkan; 
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2. Bagi calon guru sejarah, penelitian ini dapat digunakan sebagai refleksi bagi 

calon guru sejarah agar peka terhadap lingkungannya yang menyimpan cerita 

sejarah bagi wilayahnya; 

3. Bagi pemuda, penelitian ini diharapkan dapat membangkitkan semangat para 

pemuda untuk mengamankan dan menyelamatkan segala situs cagar budaya 

yang terancam musnah dan/atau melestarikan situs cagar budaya yang ada di 

lingkungan sekitarnya; 

4. Bagi almamater, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tambahan, 

referensi dan pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat sebagai salah 

satu wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menambah khasanah 

kepustakaan Universitas Jember.  
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Tinjauan pustaka pada bab ini mengemukakan hasil penelitian terdahulu 

yang mendukung dan berkaitan dengan pembahasan yang akan menjadi fokus 

kajian penulis, yaitu tentang “Peranan Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit 

(MPPM) Timur dalam Penyelamatan dan Pengamanan Situs Biting Kabupaten 

Lumajang”. Bab tinjauan pustaka ini juga penulis akan mengungkapkan perbedaan 

hal yang akan diteliti oleh penulis dengan penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya. Peneliti juga akan mengungkapkan pendekatan dan teori yang akan 

digunakan penulis dalam melakukan penelitiannya. 

Pembahasan mengenai pelestarian dan pengamanan situs Biting di 

kabupaten Lumajang telah dikaji dalam sebuah tulisan, sehingga dalam tinjauan 

pustaka ini penulis menggunakan dua tulisan yang relevan dengan tema penelitian 

penulis tersebut. Tulisan tersebut adalah thesis dari Jhohannes Marbun (2016), 

seorang mahasiswa pascasarjana jurusan arkeologi UGM yang berjudul Model 

Partisipasi Publik dalam Pelestarian Situs Biting, Lumajang Jawa Timur. Marbun, 

dalam thesisnya menuliskan pada awal berupa gambaran fisik situs cagar budaya 

(Situs Biting) yang bernilai penting bagi sejarah kabupaten Lumajang. Tulisan 

Marbun ini juga menceritakan perjalanan situs Biting diteliti oleh BPCB Trowulan, 

maupun Balai Arkeologi Yogyakata untuk meneliti sebuah situs yang bersejarah 

dan langka ini di kabupaten Lumajang (Marbun, 2016:36). Thesis ini memfokuskan 

penelitiannya pada pola partisipasi masyarakat dalam melestarikan sebuah situs 

cagar budaya di sekitarnya. Thesis ini muncul sebagai kritik juga terhadap 

pemerintah agar lebih memperhatikan warisan cagar budaya yang sangat penting 

dan bernilai dalam sejarah bangsa. Marbun, mendeskripsikan pada thesisnya 

mengenai model pelestarian warisan budaya yang berbasis pada partisipasi 

masyarakat. Model yang dimaksud disusun berdasarkan studi kasus yang dapat 

diteliti dalam pelestarian situs Biting yang dilakukan oleh masyarakat setempat. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitiannya untuk mendapatkan deskripsi 

model pelestarian warisan budaya berbasis partisipasi masyarakat ini adalah dengan
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pendekatan advokasi. Masyarakat yang terdiri dari beberapa elemen dari yang 

berpendidikan maupun masyarakat biasa tergabung dalam sebuah gerakan 

penolakan terhadap pembangunan yang mengancam kelestarian situs Biting. 

Tulisan yang dihasilkan oleh Marbun (2016) ini adalah berupa deskripsi model 

pelestarian warisan budaya berbasis partisipasi masyarakat dengan melibatkan 

langsung peran masyarakat didalamnya. Hubungan penelitian yang ditulis Marbun 

(2016) dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama 

membahas pelestarian situs Biting, namun fokus kajian yang akan dilakukan 

penulis lebih detail dan spesifik, yaitu pada LSM MPPMT. 

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan Widya Noventari (2016) 

dengan judul Strategi Pemberdayaan Pemuda Dalam Rangka Perlindungan Dan 

Pelestarian Cagar Budaya Situs Biting Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan 

Budaya Wilayah (Studi Tentang Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit 

(MPPM) Timur, Lumajang, Jawa Timur). Noventari melihat bahwa Situs Biting 

memiliki nilai warisan sejarah sekaligus sebagai media pembelajaran sejarah yang 

tinggi karena Situs Biting mengandung sejarah kabupaten Lumajang yang dulunya 

bernama Lamajang. Lamajang merupakan ibukota Kerajaan Lamajang Tigang Juru 

pimpinan Arya Wiraraja, Kerajaan Lamajang Tigang Juru adalah kerajaan yang 

lahir bersamaan dengan kerajaan Majapahit setelah perjanjian Sumenep yang 

membagi Jawa Timur menjadi dua wilayah yaitu wilayah barat Kerajaan Majapahit 

dan wilayah timur yaitu Kerajaan Lamajang Tigang Juru (Noventari, 2016: 2). 

Thesis Noventari (2016) berfokus terhadap strategi pemberdayaan pemuda 

dalam perlindungan dan pelestarian cagar budaya Situs Biting di Lumajang dan 

implikasinya terhadap ketahanan budaya wilayah di Lumajang. Sedangkan metode 

yang digunakan oleh Noventri adalah deskriptif kualitif. Metode Deskriptif 

kualitatif merupakan suatu alat yang digunakan untuk memaparkan dan memahami 

suatu makna yang berasal dari individu dan kelompok atau masyarakat mengenai 

masalah sosial yang terjadi. Proses penelitian dilakukan dengan melibatkan 

pertanyaan dan prosedur yang telah ada, yaitu dengan mengumpulkan data sesuai 

dengan hasil wawancara atau observasi, yang kemudian diolah dan dianalisis 

berdasarkan prosedur dan teori yang digunakan. Sehingga nantinya dapat diperoleh 
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hasil analisa sesuai dengan penjawaban rumusan masalah yang telah dipaparkan 

(Moelong, 2014: 5). Thesis Noventari (2016) dalam hubungannya dengan 

penelitian skripsi yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas 

MPPMT, namun jika pada thesis Noventari lebih berfokus pada peran pemuda yang 

dikaitkan dengan LSM MPPMT Untuk pelestarian budaya, sedangkan penulis 

memfokuskan pada LSM MPPMT dalam peranannya menyelamatkan dan 

mengamankan situs Biting yang pada saat itu terancam punah. 

Penelitian lain yang hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh penulis adalah penelitian dari Wirastari dan Suprihardjo (2012) yang berjudul 

Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi 

Kasus: Kawasan Cagar Budaya Bubutan, Surabaya). Tulisan ini mengungkapkan 

bahwa partisipasi masyarakat pada usaha melestarikan warisan budaya adalah salah 

satu hal penting yang harus terlaksana dalam setiap kegiatan pemanfaatan cagar 

budaya yang berwawasan pelestarian. Wirastari dan Suprihardjo (2012) 

memberikan analisis mengenai factor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

partisipasi masyarakat terhadap upaya pelestarian cagar budaya. Usia, jenis 

kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pengasilan, dan lama tinggal 

seseorang di suatu kawasan cagar budaya merupakan factor-faktor yang 

berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya. 

Seperti misalnya masyarakat kampung Alun-alun Contong yang sebagian besar 

masyarakatnya bekerja sebagai pedagang berpartisipasi dalam bentuk iuran uang 

sebesar 60% dari total masyarakat kampung Alun-alun Contong. Berbeda halnya 

dengan kampung Kawatan yang merupakan kampung permukiman maka bentuk 

partisipasinya adalah berupa sumbangan tenaga sebesar 66,7%. 

Hubungan penelitian penulis dengan penelitian Wirastari dan Suprihardjo 

(2012) terletak pada konsep sepaham bahwa pelestarian cagar budaya yang paling 

efektif adalah partisipasi langsung dari masyarakat. Penulis akan menggunakan 

konsep penelitian Wirastari dan Suprihardjo (2012) sebagai dasar melakukan 

penelitian. Konsep bahwa partisipasi langsung dari masyarakat adalah hal yang 

paling efektif untuk melakukan pelestarian cagar budaya dapat digunakan modal 

awal penulis untuk memperkuat penelitiannya.  
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Penelitian yang masih berkaitan dengan penelitian yang telah dibahas pada 

paragraf sebelumnya adalah penelitian dari Dewi dan Supriharjo (2013) yang 

berjudul Kriteria Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Kawasan Cagar 

Budaya (Studi Kasus: Kawasan Cagar Budaya Peneleh, Surabaya). Kota Surabaya 

menyimpan banyak cagar budaya yang seharusnya untuk dilestarikan. Surat 

Keputusan Walikotamadya Surabaya Nomor 188.45/004/402.1.04/1998 yang 

terdiri dari 163 obyek bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya. Salah satunya 

adalah situs Kampung Peneleh yang merupakan kawasan asli Kota Surabaya yang 

merupakan peninggalan Kerajaan Singosari. Dinamika sosial yang semakin 

menggerus kawasan ini menjadikan Kampung Peneleh diabaikan sejarahnya. Dewi 

dan Supriharjo (2013) melakukan tipologi perubahan fisik di kawasan Kampung 

Peneleh yang menghasilkan 3 tipologi yaitu tipologi perubahan sedang pada 

Embong Purnomo dan Udaan Kulon, tipologi perubahan kecil pada Kampung 

Plampitan, dan tipologi tidak ada perubahan pada Pandean. Penelitian Dewi dan 

Supriharjo (2013) juga menghasilkan beberapa rekomendasi yang disesuaikan 

dengan tipologi yang mereka hasilkan sesuai dengan karakteristik masing-masing 

tipologi. 

 Penelitian Dewi dan Supriharjo memberikan sumbangan pemikiran 

terhadap penelitian penulis tentang perubahan fisik yang terjadi pada kawasan 

bersejarah seperti Situs Biting. Meningkatnya permintaan akan hunian yang 

semakin tahun semakin tinggi menyebabkan perluasan wilayah hunian. Hal tersebut 

berdampak terhadap kawasan bersejarah situs Biting yang terancam mengalami 

penggusuran.  

Thesis milik mahasiswi pascasarjana program studi Pembangunan Wilayah 

dan Kota Universitas Diponegoro yang bernama Yulianty (2005) berjudul 

Partisipasi Masyarakat dalam Memelihara Benda Cagar Budaya di Pulau 

Penyengat sebagai Upaya Pelestarian Warisan Budaya Melayu. Partisipasi 

masyarkat yang tinggi terhadap pemeliharaan cagar budaya adalah poin penting 

dalam penelitian Yulianty (2015). Regulasi dari pemerintah baik pusat maupun 

daerah ternyata belum mampu secara maksimal menjamin pemeliharaan cagar 

budaya. Partipasi masyarakat menjadi penting dalam pemeliharaan cagar budaya 
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karena masyarkatlah yang bersentuhan langsung dengan cagar budaya melalui 

berbagai interaksi mereka terhadap cagar budaya. Penelitian Yulianty (2005) juga 

memperlihatkan bagaimana diferensiasi masyarkat sekitar cagar budaya 

berdasarkan karakteristik masing-masing masyarakat. Perbedaan ini kemudian 

tidak menutup partipasi masyarakat, namun justru masyarakat memiliki potensi 

yang kuat untuk turut serta dalam upaya pemeliharaan cagar budaya. 

Penelitian Yulianty (2005) memperlihatkan upaya untuk mendorong 

masyarakat turut serta dalam pelestarian adalah mutlak untuk dilakukan. Penelitian 

ini memberikan penguatan terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh penulis 

yaitu MPPMT yang berusaha mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya 

pelestarian situs Biting sebagai identitas kabupaten Lumajang. 

Tugas akhir milik Rachman (2017) mahasiswa jurusan perencanaan wilayah 

dan kota fakultas Teknik sipil dan perencanaan Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember yang berjudul Arahan Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian 

Cagar Budaya Kotabaru di Yogyakarta. Tulisan ini memaparkan bahwa upaya 

pelestarian yang dilakukan haruslah berdampak pada meningkatnya kesadaran 

masyarakat akan pentingnya bangunan benda cagar budaya. Kenyataannya 

pembangunan baru dan perombakan bangunan lama yang digunakan dalam sentra 

perdagangan dan jasa yang semakin marak berkembang dikawasan tersebut hingga 

melenyapkan bangunan-bangunan bersejarah di kawasan Kotabaru, sehingga 

sangat diperlukan adanya bentuk partisipasi masyarakat yang sesuai untuk 

pelestarian cagar budaya di Kotabaru. Penelitian Rachman (2017) berupaya untuk 

memberikan sumbangsih pemikiran terhadap bentuk partipasi yang efektif untuk 

pelestarian cagar budaya Kotabaru dengan menggunakan kerangka analisa yang 

detail. Rachman (2017) mendekati permasalahan partipasi masyarakat sebagai 

sebuah strategi yang efektif untuk upaya pelestarian cagar budaya sehingga 

pelibatan secara langsung dan berkelanjutkan merupakan bentuk partipasi yang 

efektif. 

Penelitian Rachman (2017) dapat menguatkan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis. Rachman (2017) dalam tulisannya menunjukkan bahwa 

masyarakat memiliki peranan penting dalam sebuah upaya pelestarian, sehingga 
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peningkatan kesadaran dan dorongan masyarakat setempat untuk berpartisipasi 

dalam pelestarian sebuah situs cagar budaya merupakan penting dilakukan. Penulis 

akan melakukan penelitian terhadap kelompok masyarakat yang tergabung dalam 

MPPMT dalam upayanya menggalang partisipasi masyarakat untuk melestarikan 

situs Biting. 

Penelitian lainnya milik Wibowo (2014) dengan judul Strategi Pelestarian 

Benda/Situs Cagar Budaya Berbasis MasyarakatKasus Pelestarian Benda/Situs 

Cagar Budaya Gampong Pande Kecamatan Kutaraja Banda Aceh Provinsi Aceh. 

Masyarakat merupakan elemen penting dalam upaya pelestarian karena 

masyarkatlah yang secara langsung setiap harinya berhadapan dengan situs yang 

dilestarikan, sehingga upaya pemberdayaan yang berorientasi pada masyarakat 

mutlak diberikan guna menunjang tujuan pelestarian sebuah situs. Tanpa adanya 

pemberdayaan ini maka upaya pelestarian akan mengalami banyak kendala. Begitu 

pula dengan Situs Budaya yang berada di Gampong Pande Kecamatan Kutaraja 

Banda Aceh dengan strategi pemberdayaan kepada aparatur pemerintah gampong 

dan memperkuat struktur lembaga gampong. 

 Penelitian Wibowo (2014) memberikan gambaran tentang pentingnya 

pelibatan masyarakat dalam upaya pelestarian situs sejarah. Melalui analisis SWOT 

Wibowo (2014) memaparkan akan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai 

langkah strategis upaya pelestarian situs ataupun cagar budaya. Poin penting dari 

penelitian Wibowo (2014) adalah tentang partisipasi masyarakat, sehingga 

penelitian penulis yang melihat MPPMT sebagai bagian dari masyarakat yang 

memperjuangkan pelestarian Situs Biting menjadi menarik untuk dikaji lebih 

mendalam tentang berbagai perjuangannya. 

Tulisan lainnya yang juga membahas mengenai partisipasi masyarakat 

dalam pelestarian sebuah situs cagar budaya dalam penelitian Widiyati dan Wasino 

(2011) yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat untuk Berpartisipasi dalam 

Pelestarian Situs Patiayam di Kabupaten Kudus. Penelitian ini muncul akibat 

masalah yang dihadapi berkenaan dengan situs Patiayam. Masyarakat yang 

harusnya ikut berperan aktif dalam pelestarian situs cagar budaya sebagai elemen 

yang terdekat dengan lokasi situs, pada kenyataannya kerap bertindak sebaliknya. 
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Kurangnya pemahaman masyarakat tentang fosil membuat penjagaan dan 

perawatan fosil yang terdapat di situs Patiayam ini dilakukan seadanya/asal-asalan. 

Ancaman lain datang dari “pemburu fosil”/”mafia fosil” yang kerap melakukan 

transaksi untuk membeli fosil pada masyarakat setempat untuk kepentingannya. 

Melihat permasalahan yang demikian maka beberapa kelompok yang tergerak 

untuk melakukan suatu usaha pemberdayaam agar masyarakat luas juga 

berpartisipasi aktif dalam menjaga dan melestarikan situs Patiayam. Beberapa 

organisasi ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus, Forum 

Pelestari Situs Patiayam, juru pelihara, dan paguyuban Masyarakat Pelestari Situs 

Patiayam secara bersama-sama melakukan pemberdayaan masyarkat sebagai 

wujud dari upaya pelestaraian situs Patiayam. Hasil penelitian yang dilakukan 

Widiyati dan Wasino (2011) penulis menemukan pentingnya kesadaran berbagai 

pihak untuk melestarikan situs Patiayam ini, karena sulit untuk melakukan 

pelestarian tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak terutama masyarakat 

setempat. Melalui organisasi masyarakat inilah kemudian kesinambungan 

pelestarian situs Patiayam dapat dilaksanakan. 

 Penelitian Widiyati dan Wasino (2011) menegaskan bahwa organisasi 

masyarakat memiliki peranan penting dalam upaya pelestarian sebuah situs 

bersejarah. Organisasi masyarakat yang secara langsung bersentuhan dengan 

masyarakat di sekitar situs memberikan dampak yang signifikan untuk memberikan 

kesadaran serta pemahaman untuk pelestarian sebuah situs. Hal inilah yang 

menjadikan MPPMT yang berupaya melestarikan Situs Biting di Kabupaten 

Lumajang menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam tentang berbagai usaha 

serta perjuangannya dalam melestarikan Situs Biting. 

Penelitian-penelitian terdahulu di atas adalah beberapa tulisan yang 

memiliki beberapa kesamaan dengan yang akan penulis teliti. Persamaan yang 

dimaksud adalah sama-sama membicarakan persoalan “partisipasi masyarakat”. 

Penulis memfokuskan penelitian ini pada bagian kecil dari partisipasi masyarakat 

di desa Biting kecamatan Sukodono kabupaten Lumajang.  Perbedaannya, penulis 

hanya membahas sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bernama Masyarakat 
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Peduli Peninggalan Majapahit Timur (MPPMT) secara detail tentang peranannya 

dalam menyelamatkan dan mengamankan situs Biting dari ancaman kepunahan. 

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitiannya adalah perilaku 

kolektif atau collective behavior. Pendekatan perilaku kolektif menurut Smelser 

(1965) merupakan pendekatan yang memahami bagaimana munculnya perilaku 

oleh sekelompok orang. Perilaku kolektif dapat timbul melalui dua hal yaitu: 1) 

ketegangan structural (structural strain); 2) keyakinan yang tersebar (generalized 

belief)(Smelser, 1965). Perilaku kolektif mengacu pada sekelompok orang yang 

muncul secara spontan sebagai suatu respon terhadap kejadian tertentu. 

Penulis menggunakan teori peran atau role theory pada permasalahan yang 

akan dikaji. Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia 

menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2013:212). Peran adalah perilaku yang 

diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status (Horton dan Hunt, 

1999:118). Status atau kedudukan biasanya didefinisikan sebagai suatu peringkat 

atau posisi seseorang dalam suatu kelompok, atau posisi suatu kelompok dalam 

hubungannya dengan yang lain (Horton dan Hunt, 1999:118). Setiap orang bisa saja 

mempunyai sejumlah status dan diharapkan dapat mengisi peran yang sesuai 

dengan status tersebut, artinya status dan peran adalah dua aspek dari gelaja yang 

sama. Singkatnya, status adalah seperangkat hak dan kewajiban, sedangkan peran 

adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dan hak-hak tersebut (Horton dan 

Hunt, 1999:118). Peranan yang melekat pada diri sesorang harus dibedakan dengan 

posisi dalam pergaulan di masyarakat yang lebih banyak menunjuk pada fungsi, 

penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses (Soekanto, 2013:213). Teori peran 

merupakan proses dinamis terhadap suatu kedudukan dari perilaku seseorang yang 

diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status atau perilaku-

perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu (Coen, 1992:76). 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian sejarah, oleh karena itu metode 

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah. Metode sejarah adalah 

proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa 

lampau (Gottschalk, 1985:32). Langkah-langkah yang digunakan dalam metode 

penelitian sejarah terdiri dari empat langkah, yaitu: (1) heuristik; (2) kritik; (3) 

interpretasi dan; (4) historiografi.  

Langkah pertama dalam penelitian ini dimulai dari heuristik. Tahap 

heuristik, penulis berusaha mencari dan mengumpulkan sumber yang relevan 

dengan penelitian penulis. Langkah awal yang dilakukan penulis adalah 

mengumpulkan sumber data yang diperoleh dari wawancara dengan pak Mansur 

Hidayat (ketua MPPMT), mencari data dari BPCB Jawa Timur tentang situs Biting 

tahun 2010-2014, mencari buku Membangkitkan Majapahit Timur, dan surat kabar 

maupun majalah yang sejaman yang memberitakan maupun mengulas tentang 

perjuangan MPPMT. 

Langkah yang kedua dalam metode penelitian sejarah adalah kritik sumber. 

Kritik digunakan untuk menguji keasilan sumber (otensitas). Kritik dibagi menjadi 

dua macam, autentisitas/keaslian sumber atau kritik ekstern, dan 

kredibilitas/kebisaan dipercayai atau kritik intern (Kuntowijoyo, 2013:77). Penulis 

melakukan kritik ekstern dengan menguji sumber tertulis berupa dokumen dan 

buku tulisan dari pelaku sejarah serta beberapa sumber pendukung dengan menilai 

tampilan fisik luar. Kritik intern yang dilakukan penulis dengan menilai isi sumber 

yang digunakan untuk melihat relevansinya dengan judul penelitian penulis.  

Langkah ketiga dari metode penelitian sejarah adalah interpretasi. 

Interpretasi merupakan langkah penulis untuk melakukan proses penafsiran 

terhadap fakta cerita sejarah yang telah ditemukan dalam kegiatan kritik sumber 

(Pranoto, 2010:55). Interpretasi, mengenal dua istilah, yaitu analisis dan sintesis 

(Kuntowijoyo, 1995:100-101). Analisis berarti menguraikan sebuah fakta sejarah
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mengandung beberapa kemungkinan, kemungkinan–kemungkinan ini kemudian 

diuraikan melalui analisis terhadap fakta sejarah tersebut. Penulis dalam tahap ini 

berusaha merangkai fakta-fakta sejarah yang berdiri sendiri sehingga dapat menjadi 

suatu kesatuan yang logis. Fakta-fakta yang logis kemudian ditafsirkan dan 

dirangkai oleh penulis secara kronologis menjadi sebuah fakta sejarah yang 

berhubungan dengan realitas yang ada. 

Langkah yang keempat atau terakhir dalam metode penelitian sejarah adalah 

mensintesa dari pada sumber-sumber yang telah diperoleh secara terpercaya, yang 

disebut historiografi (Gottschalk, 1985:32). Historiografi menyempurnakan 

interpretasi yang telah disusun kronologis menjadi sebuah kisah sejarah dengan 

bahasa yang komunikatif dan indah, namun tidak mengurangi sifat keilmiahan 

sebuah sejarah. Penulis berusaha merangkai kronik-kronik sejaarah yang dihasilkan 

dari tahap interpretasi menjadi sebuah tulisan sejarah yang indah dan memiliki gaya 

bahasa yang khas, namun tidak menghilangkan sifat ilmiah dari sebuah tulisan 

sejarah. Penulis akan menggunakan bahasa yang sesuai dengan peristiwa sejarah 

yang akan dituliskan. “Peranan MPPMT dalam Penyelamatan dan Pengamanan 

Situs Biting Kabupaten Lumajang” didalamnya terdapat peristiwa yang bersifat 

perjuangan, maka penulis menggunakan bahasa yang mengandung unsur semangat 

perjuangan agar pembaca dapat merasakan dan masuk dalam sebuah peristiwa 

sejarah yang telah ditulis. 

 

3.2 Sumber Penelitian 

Penelitian yang dilakukan tergolong dalam penelitian sejarah, sehingga 

sumber yang digunakan juga merupakan sumber sejarah. Sumber sejarah 

merupakan warisan yang berbentuk lisan, tertulis, dan visual. Penulis akan 

menggunakan sumber tertulis dan tidak tertulis untuk menunjang penelitian yang 

akan dilakukan (Kuntowijoyo, 2013:73). Sumber-sumber tulisan dan lisan dibagi 

atas dua jenis: sumber primer dan sumber sekunder (Gottschalk, 1985:35). Uraian 

tentang sumber-sumber yang akan digunakan oleh penulis dijabarkan sebagai 

berikut. 
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Mengkaji dan menganalisis yang dimaksud dengan Lembaga Swadaya 

Masyarakat MPPMT digunakan sumber lisan dan tulisan. Sumber lisan yang akan 

digunakan penulis adalah keterangan dari ketua MPPMT (Pak Mansur Hidayat) dan 

sekretarisnya (Ibu Lutfiati) yang akan didapatkan penulis melalui wawancara. 

Sumber tulisan yang akan digunakan berupa buku yang berjudul Membangkitkan 

Majapahit Timur karya Mansur Hidayat, dan dokumen disahkannya MPPMT 

sebagai sebuah lembaga yang secara resmi diakui dan memiliki payung hukum 

sendiri. 

Menjawab rumusan kedua untuk mengkaji dan menganalisis alasan 

MPPMT ingin melestarikan dan mengamankan situs Biting kabupaten Lumajang 

tahun 2010-2014 penulis juga menggunakan sumber lisan dan tulisan. Sumber lisan 

akan diperoleh penulis dengan melakukan wawancara kepada beberapa pengurus 

MPPMT. Sumber tulisan yang akan penulis gunakan adalah dari buku karya ketua 

MPPMT yang berjudul Membangkitkan Majapahit Timur, dokumen dari BPCB 

yang menerangkan bahwa situs Biting merupakan situs cagar budaya, dokumen dari 

Balai arkeologi Yogyakarta yang telah melakukan penelitian di situs Biting. 

Mengkaji dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan MPPMT dalam 

usahanya menyelamatkan dan mengamankan situs Biting Kabupaten Lumajang 

tahun 2014 juga akan menggunakan sumber lisan dan tulisan. Sumber lisan akan 

diperoleh penulis dengan melakukan wawancara kepada ketua dan sekretaris 

MPPMT, beberapa masyarakat disekitar situs Biting, dinas pariwisata dan Budaya 

kabupaten Lumajang, serta juru pelihara situs Biting. Sumber tulisan yang akan 

digunakan penulis adalah dari buku Membangkitkan Majapahit Timur karya ketua 

MPPMT, Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2010 tentang Cagar Budaya, 

dokumen MPPMT dalam usahanya menggerakkan masyarakat untuk ikut serta 

menolak pembangunan perumahan Biting Indah, notulensi rapat koordinasi yang 

menghasilkan keputusan untuk menghentikan pembangunan perumahan Biting 

Indah, surat keputusan dari Gubernur Jawa Timur tentang penetapan kawasan Situs 

Biting yang dilindungi Undang-Undang. 

Penulis juga menggunakan sumber sekunder yang berfungsi sebagai 

penyusun pemahaman terhadap kronologi sebuah peristiwa sejarah. Sumber 
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sekunder yang akan digunakan oleh penulis adalah berasal dari koran-koran 

sejaman yang relevan. Koran yang diterbitkan oleh Radar Lumajang tanggal 22 

Januari 2011 tentang pendapat wakil bupati bahwa Situs Biting tidak akan digusur, 

Radar Lumajang tanggal 29 Januari 2011 yang memberitakan bahwa sebuah LSM 

dari Jogja yang melakukan penelitian terhadap situs Biting, Radar Lumajang 

tanggal 1 Februari 2011 mengenai BP3 yang turun ke Biting untuk melakukan 

observasi sebagai bahan mengeluarkan rekomendasi, Radar Lumajang tanggal 9 

Juli 2012 mengenai Napak Tilas Situs Biting Diikuti Ratusan Peserta, Radar 

Lumajang tanggal 15 Juni 2013 mengenai aksi solidaritas untuk situs Biting, 

MEMO tanggal 15 Juni 2013 mengenai MPPMT yang melakukan orasi dan ziarah 

kubur, Radar Lumajang tanggal 19 September 2013 mengenai Balai Arkeologi 

Jogja Gali Situs Biting Lagi, Radar Jember tanggal 25 September 2013 yang 

berjudul Diprediksi Satu-Satunya Benteng Lokal di Indonesia, KOMPAS tanggal 

30 September 2013 yang berjudul Ekskavasi Situs Biting, Peluit Penetapan Cagar 

Budaya, Radar Jember tanggal 22 Oktober 2013 dengan judul BPCB Pastikan 

Peninggalan Majapahit, Radar Lumajang tanggal 22 Oktober berjudul Serukan 

Penyelamatan Situs Biting, Radar Lumajang tanggal 23 Oktober 2013 berjudul 

Pembangunan Perumahan Dihentikan Sementara, Radar Jember tanggal 2 Februari 

2014 berjudul Pembangunan Perumnas Dihentikan. Sumber lain yang akan 

digunakan oleh peneliti adalah dari majalah Tempo Edisi 30 September – 6 Oktober 

2013 “Tembok Besar dari Dusun Biting”. 

Rancangan sistematika skripsi dalam penelitian yang berjudul “Peranan 

MPPMT (Masyarakat Peduli Peninggalan Majapahit Timur) dalam Penyelamatan 

dan Penagamanan Situs Biting Kabupaten Lumajang” adalah penyusunan peristiwa 

sejarah dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan sistematika penulisan yang terdiri 

dari 7 bab. Bab 1 Pendahuluan yang berisi gambaran awal alasan penelitian tersebut 

penting untuk dilakukan serta menguraikan batasan-batasan yang digunakan 

penulis dalam penelitiannya. Bab 2 tinjauan pustaka berisi tentang review 

historiografi yaitu mengomentari dan menunjukkan hubungan atau keterkaitan 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis dan 

menunjukkkan posisi penelitian. Bab 3 metode penelitian berisi tentang uraian 
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singkat penulis dalam usahanya memperoleh sumber, mencari fakta, 

menghubungkan fakta sejarah, hingga merangkainya menjadi sebuah tulisan 

sejarah. 

Bab 4 berisi pembahasan mengenai latar belakang dan sejarah berdirinya 

MPPMT beserta perjalanannya hingga menjadi organisasi yang diakui resmi secara 

kelembagaan. Bab 5 penulis akan menguraikan alasan atau faktor-faktor yang 

mendorong MPPMT untuk melakukan penyelamatan dan Pengamanan Situs Biting 

di Kabupaten Lumajang tahun 2010-2014. Bab 6 berisi tentang upaya-upaya yang 

dilakukan MPPMT dalam usahanya untuk menyelamatkan dan mengamankan situs 

Biting Kabupaten Lumajang tahun 2010-2014. Terakhir, pada bab 7 Penutup berisi 

tentang kesimpulan dari seluruh uraian penulis mengenai penelitiannya, saran yang 

berisi rekomendasi penulis berdasarkan hasil penelitiannya untuk penelitian 

selanjutnya, serta sumber-sumber/ pustaka yang digunakan penulis untuk 

menunjang penelitiannya.  
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Lampiran 1: Matrik Penelitian 

Topik Judul Penelitian Jenis dan Sifat 

Penelitian 

Permasalahan Sumber Data Metode Penelitian 

1 2 3 4 5 6 

Sejarah 

Sosial 

Peranan 

Masyarakat 

Peduli 

Peninggalan 

Majapahit Timur 

(MPPMT) dalam 

Penyelamatan dan 

Pengamanan Situs 

Biting Kabupaten 

Lumajang Tahun 

2010-2014 

a. Jenis 

Penelitian: 

Penelitian 

Sejarah 

b. Sifat 

Penelitian: 

Penelitian 

Lapang 

1) Bagaimana latar 

belakang dan 

sejarah berdirinya 

MPPMT hingga 

resmi menjadi 

LSM? 

2) Mengapa MPPMT 

ingin melestarikan 

dan mengamankan 

situs Biting 

Kabupaten 

Lumajang pada 

tahun 2010-2014? 

3) Bagaimana upaya-

upaya yang 

dilakukan MPPMT 

dalam usahanya 

menyelamatkan dan 

mengamankan situs 

Biting Kabupaten 

Lumajang tahun 

2010-2014? 

a. Sumber 

Tertulis: 

- Buku 

- Dokumen 

b. Sumber 

Lisan: 

Wawancara 

a. Metode 

Penelitian, 

dengan langkah:  

- Heuristik; 

- Kritik; 

- Intepretasi; 

dan 

- Historiografi 

b. Pendekatan : 

pendekatan 

perilaku kolektif 

(collective 

behavior) 

c. Teori: teori 

Peranan (role) 

 


