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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Prigi Kecamatan Kedungjati 

Kabupaten  Grobogan.  

B. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu Diskriptif Kualitatif 

dengan maksud memaparkan, menggambarkan dan menguraikan 

pelaksanaan Upacara Tradisi Apitan di Desa Prigi Kecamatan Kedungjati 

Kabupaten Grobogan yang sudah dilangsungkan secara turun temurun dan 

diyakini oleh masyarakat setempat. 

C. Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah buku atau 

pustaka, observasi atau pengamatan, informan dan dokumen atau foto. Peneliti 

melakukan observasi, wawancara atau pengamatan untuk mendapatkan data-

data mengenai Tradisi Apitan. Informan adalah orang yang memberikan 

informasi menjadi sumber data dan memberikan informasi mengenai Tradisi 

Apitan. Informan dalam penelitian ini melalui keturunan dari pendiri desa yaitu 

mbah Turun serta masyarakat yang terlibat dalam upacara Apitan. Sumber data 

diperoleh dari buku yang ada di perpustakaan Universitas Kristen Satya 

Wacana dan arsip yang ada di badan pemerintahan yang menyimpan data-data 

di Desa Prigi. 
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D. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah hal-hal yang akan diteliti dalam upacara 

tradisi Apitan yaitu antara lain: 

1. Prosesi Pelaksanaan 

2. Bermacam prosesi yang dilalui dalam upacara tradisi Apitan 

3. Pelaku 

Orang-orang atau masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam 

pelaksanaan upacara tersebut. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Cara mengumpulkan data untuk menjawab penelitian yaitu: 

1. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami, 

dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur 

baik buku, jurnal, atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topic 

yang peneliti teliti. Peneliti menggunakan metode ini guna mencari 

landasan teori dan kajian kepustakaan dalam penelitian Tradisi Apitan. 

Peneliti mendapatkan sumber pustaka dari berbagai sumber terutama 

Perpustakaan Universitas Kristen Satya Wacana. 

2. Observasi 

Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi langsung, yaitu: 

pengamatan yang dilakukan terhadap prosesi yang terjadi dalam situasi 

yang sebenarnya dan langsung diamati oleh peneliti di Desa Prigi 

Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan. 



 

22 
 

3. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara 

lisan dengan informan. Pertanyaan yang diajukan penulis bisa bersifat 

fleksibel atau berkembang. Adapun yang peneliti wawancarai adalah 

keturunan dari pendiri desa, panitia upacara, tokoh masyarakat dan 

masyarakat yang terlibat  untuk mengetahui sejarah Tradisi Apitan. 

Wawancara adalah satu-satunya teknik yang dapat digunakan 

untuk memperoleh keterangan tentang kejadian yang tidak dapat diamati 

sendiri secara langsung. Adapun yang peneliti wawancarai adalah 

masyarakat sekitar untuk mengetahui makna dari Tradisi Apitan.  

4. Dokumetasi  

Sesuatau yang tertulis atau terekam, misalnya foto atau asset. 

Dokumetasi merupakan kumpulan yang telah ada disimpan dalam arsip 

untuk kepentingan admistrasi, sedangkan teknik dokumentasi adalah 

teknik pengumpulan data dengan melihat atau merekam dokumen-

dokumen atau arsip-arsip yang ada di daerah penelitian. Dalam 

observasi ini, peneliti menggunakan teknik  pengambilan gambar atau 

foto dalam pelaksanaan upacara tradisi Apitan. 

5. Teknik Analisis Data 

Pengolahan data dilakukan dengan tekni Deskriptif Kualitatif yaitu data 

yang berhubungan dengan upacara adat diceritakan kembali sehingga 

terdapat gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan upacara tersebut dan 

semua data disusun sedemikian rupa sehingga saling berhubungan satu 
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dengan yang lainnya. Metode yang digunakan pendekatan Sosio 

Antropologi dan Deskriptif Analitis. 

 


