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BAB III 

METODOLOGI 

 

A. Jenis Penelitian 

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji penelitian ini 

menggunakan pendekatan antropologi. Pendekatan antropologi yaitu 

pendekatan dengan cara melihat obyek pengkaji sebagai suatu sistem, dengan 

kata lain obyek kajian dilihat sebagai satuan yang terdiri dari unsur yang 

terkait. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang 

lebih mengutamakan kualitas data, sehingga teknik pengumpulan datanya 

banyak menggunakan wawancara berkesinambungan dan observasi langsung. 

Peneliti bermaksud menggambarkan dan menguraikan tentang sejarah dan 

fungsi Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono Dusun Weru Desa Jetak 

Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono 

Dusun Weru Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Peneliti 

mengambil lokasi di Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono dengan 

pertimbangan bahwa pertapaan ini belum banyak yang meneliti dan 

mempunyai kekhasan tersendiri dalam hal fungsi pertapaan dimana fungsi 

dari pertapaan tersebut untuk ibadat tujuh kali sehari, lectio devina dan kerja 

tangan. 
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C. Sumber Data 

1. Pustaka, arsip, dokumen dan beberapa literatur yang ada kaitanya dengan 

masalah yang akan ditulis sejarah Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono dan 

merujuk pada penelitian. 

2. Sumber lisan yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan informan 

(narasumber) yaitu dengan Kepala Desa, Suster, masyarakat yang bekerja 

di pertapaan, peziarah atau tamu dan beberapa warga masyarakat yang 

penentuannya dilakukan secara selektif. 

3. Lapangan (observasi) yaitu dilakukan secara non formal dengan cara 

mengunjungi langsung objek penelitian guna melakukan pengamatan, hal 

ini ditempuh untuk mendukung hasil wawancara. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Observasi 

Observasi digunakan untuk mengamati suatu kegiatan yang sedang 

berlangsung atau dilaksanakan. Dalam hal ini peneliti mengikuti kegiatan 

yang dilakukan oleh para suster. Dalam hal ini fungsi pertapaan sebagai 

tempat ibadat tujuh kali sehari, lectio divina dan kerja tangan yang 

dilakukan oleh para suster. Dari kegiatan suster tersebut memberikan 

manfaat yang dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat, peziarah dan 

umat Katolik. 

2. Teknik Wawancara 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview 

bebas terpimpin yaitu pewawancara membawa pedoman yang merupakan 
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garis besar tentang hal yang akan diteliti. Pertanyaan itu secara khusus 

ditujukan kepada informan, yakni: Kepala Desa, suster yang ditunjuk oleh 

pemimpin pertapaan untuk mendampingi penyusunan skripsi, masyarakat 

yang bekerja di pertapaan serta peziarah yang datang ke Pertapaan Bunda 

Pemersatu Gedono. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam 

teknik wawancara adalah: 

a. Membuat daftar pertanyaan wawancara, yang membuat hal-hal yang 

perlu ditanyakan kepada sumber informan. 

b. Menentukan informan yang akan dijadikan sebagai sumber informasi. 

c. Menghubungi narasumber. 

d. Menentukan waktu wawancara. 

Informan dan materi wawancara sebagai berikut: 

a. Kepala Desa. Materi wawancara: kondisi fisik desa yang meliputi letak 

dan kondisi geografis desa, mata pencaharian, pendidikan, dan 

kehidupan keagamaan. 

b. Suster yang ditunjuk untuk mendampingi penyusunan skripsi. Materi 

wawancara tentang sejarah dan fungsi Pertapaan Bunda Pemersatu 

Gedono. 

c. Masyarakat yang bekerja di pertapaan. Materi wawancara tentang 

fungsi dan manfaat dari keberadaan Pertapaan Bunda Pemersatu 

Gedono. 
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d. Peziarah yang datang atau bertamu di Pertapaan Bunda Pemersatu 

Gedono. Materi wawancara tentang fungsi dan manfaat Pertapaan 

Bunda Pemersatu Gedono. 

3. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan data yang diperoleh dari peneliti yang 

berupa dokumentasi (foto) dan informasi yang berhubungan dengan obyek 

penelitian yaitu pengambilan gambar (foto) saat kejadian yang dilakukan 

oleh Suster Pertapaan Bunda Pemersatu Gedono dalam kehidupan sehari-

hari. 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah foto, karena 

foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering 

digunakan dalam penelitian-penelitian kualitatif, serta merupakan sumber 

data yang stabil dan akurat. Proses dokumentasi dilakukan dengan cara 

memotret suster Pertapaan Gedono dan bangunan pertapaan yang 

digunakan oleh para suster. 

E. Kredibilitas Data 

Kredibilitas data dalam penelitian budaya tetap diperlukan. Kredibilitas ini 

yang akan memberikan verifikasi (keterujian). Pihak yang berhak memberi 

verifikasi adalah peneliti dan pemilik budaya. Verifikasi data dilakukan melalui 

diskusi, perdebatan recheck dan cros check informasi dan data yang diperoleh 

dari lapangan dengan informan lain untuk memahami kompleksitas fenomena 

sosial ke sebuah esensi yang sedehana. Seperti yang diungkapkan oleh 

Moleong dalam bukunya Penelitian Metode Kualitatif (2002:178) yang 
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mengungkapkan bahwa pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan melalui 

beberapa cara diantaranya adalah dengan teknik Triangulasi yang meliputi tiga 

unsur yaitu: sumber data, studi pustaka dan review informan.  

F. Analisa Pengolahan Data 

Penyelesaian penelitian ini menggunakan pendekatan emik. Pendekatan 

emik adalah suatu penelitian yang mempelajari perilaku manusia dari objek 

yang diteliti oleh penulis, dan juga mengkaji suatu kekayaan kebudayaan, yang 

mana strukturnya ditentukan oleh kondisi yang ditemukan di lapangan dan 

kriteria kebudayaan bersifat relatif dan terbatas.  

Pengolahan data menggunakan dua data yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer didapat langsung dari hasil wawancara dan observasi di 

lapangan. Data sekunder diperoleh dari catatan atau dokumen yang ada di 

tingkat Desa maupun instansi di atasnya. Pengumpulan data primer diperoleh 

melalui serangkaian wawancara. Observasi digunakan untuk mengumpulkan 

data dengan mengamati variabel yang akan diteliti melalui metode wawancara 

dan dapat disampaikan kepada masyarakat. 

 


