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BAB III 

MEDOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif  kualitatif, dalam 

menjelaskan pelaksanaan tradisi “selikuran”, menguraikan tahapan-tahapan 

pelaksanaan dan dinamikanya, menjabarkan macam dan makna perlengkapan 

yang digunakan dalam pelaksanaan tradisi “selikuran”  serta menguraikan 

nilai-nilai apa sajakah yang terkandung di dalam pelaksanaan tradisi 

“selikuran” yang dilaksanakan di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran 

Barat, Kabupaten Semarang pada hari Sabtu 20 Agustus 2011 pukul 20.15 

 

B. Subyek Penelitian 

Juru kunci, modin, penceramah, Kaur Kesra, untuk memperoleh data 

tentang: 

1) Sejarah mengenai tokoh yang kematiannya diperingati tersebut. 

2) Sejarah mengenai awal mula peringatan tersebut dilangsungkan hingga 

saat ini, berikut tatacara serta kelengkapan peralatan yang dibutuhkan  

dalam acara tersebut. 

3) Makna yang terkandung dalam setiap tahapan serta makna dari pada 

kelengkapan yang dibutuhkan separti tumpengan misalnya. 

4) Dinamika yang terjadi sepanjang pelaksanaan tersebut dilangsungkan. 
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Perangkat Desa (Kepala Desa, Carik), untuk memperoleh data  tentang: 

1) Bagaimana persiapan yang mereka lakukan dalam memperinggati 

haul. 

2) Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan baik dari mulai persiapan 

hingga acara dilangsungkan, artinya disini apakah kepala desa 

memberitahukan kegiatan acara ini kepada jajaran yang lebih tinggi, 

seperti camat atau bahkan bupati. 

Panitia Pelaksana, untuk memperoleh data tentang: 

1) Apa saja persiapan yang dilakukan serta tugas masing-masing 

anggota dalam kepanitiaan tersebut. 

2) Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota panitia. 

3) Anggaran yang dipergunakan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Nyatnyono, dalam 

pemilihan sampel penulis menggunakan teknik purposive sampling yaitu 

pengambilan sampel secara acak dengan jumlah diketahui dan seimbang, 

dimana secara keseluruhan berjumlah 40 orang yang terinci sebagai berikut: 

1) golongan tua (dengan usia diatas 50 tahun), pendidikan terakhir SD, 

SMP, SMA, Perguruan Tinggi masing-masing 5 orang. 

2) golongan muda (dengan usia dibawah 30 tahun), pendidikan terakhir SD, 

SMP, SMA, Perguruan Tinggi masing-masing 5 orang. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

 Dengan melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan tradisi  yang 

dinamakan “SELIKURAN” yang berlangsung pada hari Sabtu, 20 

Agustus 2011, pukul 23.53.12 WIB di Desa Nyatnyono, Kecamatan 

Ungaran Barat, Kabupaten Semarang untuk mengumpulkan data 

mengenai tahapan pelaksanaan acara tersebut, berbagai kelengkapan 

serta perubahan yang terjadi dalam acara tersebut. 

2. Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara kepada juru kunci yang merupakan 

keturunan langsung dari K.H. Hasan Munadi, modin, penceramah, 

panitia pelaksana kegiatan, perangkat desa serta masyarakat di Desa 

Nyatnyono sebagai subyek penelitian, adapun wawancara tersebut 

dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai sejarah, pelaksanaan, 

tahap-tahap, jenis kelengkapan yang diperlukan dalam acara tersebut, 

serta persepsi masyarakat sekitar terhadap pelaksanaan tradisi yang lebih 

dikenal dengan nama “SELIKURAN”. 

3. Studi Dokumentasi 

Adalah data rekaman tentang pelaksanaan upacara “Selikuran” 

yang berlangsung pada tanggal 20 Agustus hari Sabtu tahun 2011, data 

lainnya diperoleh dari arsip desa tentang pelaksanaan tradisi  

“SELIKURAN” dari tahun-tahun sebelumnya dan buku-buku tentang 

tradisi memperingati hari kematian,kebudayaan daerah dari perpustakaan 
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Universitas Kristen Satya Wacana serta dari internet yang relevan dan 

terkait dengan penelitian ini. 

 

D. Teknik Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini penulis mengolah data menggunakan teknik 

deskriptif kualitatif (merupakan metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai 

instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi atau 

teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, analisis data bersifat 

induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi). 

Sementara dalam penelitian ini penulis menggambarkan secara terperinci dan 

mendetail tentang pelaksanaan tradisi memperingati “selikuran” pada tanggal 

20 Agustus 2011, di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten 

Semarang. 

 

 

 

 

                              


