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BAB IV 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. KANCAH PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di kelurahan Sekaran, kecamatan 

Gunungpati kota Semarang. Secara geografis, sebelah utara kelurahan 

sekaran berbatasan dengan kelurahan Sukorejo, sebelah selatan 

berbatasan dengan kelurahan Patemon, sebelah timur berbatasan 

dengan kelurahan Srondol Kulon dan sebelah barat berbatasan dengan 

kelurahan Kalisegoro. 

Luas wilayah kelurahan Sekaran sekitar 490.718 ha, di dalamnya 

terdiri dari dua puluh enam rukun tetangga (RT) dan tujuh rukun warga 

(RW). Kelurahan Sekaran juga terbagi dalam empat dukuh, diantaranya 

dukuh sekaran, dukuh banaran, dukuh persen dan dukuh bantar dowo. 

Pada tahun 2008, tercatat jumlah penduduk kelurahan Sekaran 

sebanyak 6.057 jiwa, jumlah ini menempati urutan pertama penduduk 

terbanyak di kecamatan Gunungpati. Namun jika melihat kondisinya saat 

ini, jumlah penduduknya mungkin semakin bertambah. Mayoritas warga 

Sekaran beragama islam, hanya sedikit saja yang beragama kristen dan 

katholik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya bangunan mushola dan 

masjid yang ada di Sekaran.  

Mayoritas warga Sekaran berprofesi petani. Namun semenjak ada 

perguruan tinggi di Sekaran, mata pencaharian warga sekaran mulai 

bervariasi. Ada yang bekerja sebagai pedagang,  penyedia jasa, dosen, 
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guru, satpam, karyawan, dan pekerjaan lainnya. Rata-rata tingkat 

pendidikan warga Sekaran adalah sekolah menengah atau sederajat. 

Hanya sedikit yang berhasil melanjutkan pendidikkannya di perguruan 

tinggi.    

Masyarakat Sekaran memiliki beberapa tradisi yang hingga saat ini 

masih berlangsung, salah satunya adalah nyumbang. Nyumbang 

merupakan salah satu tradisi menghadiri dan memberikan barang atau 

uang pada saat menghadiri hajatan atau pesta pada pemiliki hajat. 

Tradisi nyumbang di Sekaran pada umumnya tidak jauh berbeda dengan 

tradisi nyumbang di wilayah lain di Jawa, yang di dalamnya terdapat 

aktivitas memberi dan menerima. Namun tradisi nyumbang di Sekaran 

memiliki beberapa keunikan tersendiri yang membuatnya berbeda 

dengan tradisi nyumbang di daerah lain. Berikut beberapa keunikan yang 

terdapat pada tradisi nyumbang di Sekaran: 

Pertama, barang siapa datang nyumbang, akan dicatat oleh pemilik 

hajat. Pemilik hajat akan mencatat segala bentuk sumbangan yang 

sudah diterimanya baik yang berbentuk barang atau pun uang. Hal itu 

dilakukan supaya pemilik hajat tidak lupa dengan jumlah sumbangan 

yang sudah diterima. 

Kedua, nyumbang itu artinya melunasi hutang. Mayoritas warga 

Sekaran menganggap bahwa datang nyumbang sama artinya dengan 

membayar hutang. Khususnya bagi warga yang sudah pernah menerima 

sumbangan sebelumnya, maka mereka memiliki kewajiban untuk 
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mengembalikannya. Bahkan kalau seseorang sudah meninggal, namun 

masih memiliki hutang, maka sanak keluarga mereka memiliki kewajiban 

untuk melunasi hutang tersebut. Sementara bagi mereka yang belum 

pernah disumbang, datang nyumbang diartikan dengan nabung. Warga 

meyakini semakin banyak tabungan mereka, suatu saat ketika mereka 

menyelenggarakan hajatan, mereka juga akan mendapatkan 

keuntungan yang sama besarnya.  

Ketiga, jumlah sumbangan yang diberikan harus sama dengan 

sumbangan yang pernah diterima. Salah satu aturan dalam tradisi 

nyumbang di Sekaran yakni harus sama dan adil. Sama dalam arti 

besaran sumbangan yang diberikan harus sama atau sepadan dengan 

sumbangan yang sudah diterima sebelumnya. Jumlah sumbangan tidak 

boleh dikurangi sedikitpun, tapi kalau ingin ditambah tidak apa-apa. Ini 

adalah ketentuan yang dianggap penting bagi sebagian besar warga 

Sekaran. 

Keempat, terdapat bulan-bulan tertentu yang dianggap baik untuk 

nyumbang. Tradisi nyumbang tidak setiap bulan ada. Di Jawa sendiri 

dipercaya bahwa terdapat bulan-bulan tertentu yang dianggap baik untuk 

menyelenggarakan hajatan. Bulan-bulan tersebut diantaranya: bulan 

jumadil akhir, bulan syawal, bulan ruwah, bulan rejeb, bulan besar. 

Menyelenggarakan hajatan pada beberapa bulan tersebut dipercaya 

akan membawa berkah bagi pasangan yang menikah. Dampak dari 

banyaknya warga yang menyelenggarakan hajatan adalah semakin 
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banyak pula sumbangan yang harus dilakukan oleh warga di sekitarnya. 

Semakin banyak sumbangan yang harus diberikan oleh seseorang, itu 

artinya setiap orang yang diundang hajatan tersebut harus 

mempersiapkan modal yang besar pula. Kondisi ini memaksa individu 

yang tidak memiliki modal uang untuk melakukan berbagai cara supaya 

bisa tetap nyumbang, salah satunya yakni dengan berhutang pada sanak 

saudara atau Bank.  

Kelima, nyumbang adalah tradisi yang dilakukan secara turun 

temurun yang diwariskan dari leluhur pada generasi-generasi serikutnya. 

Sampai saat ini, masyarakat Sekaran masih memegang teguh tradisi 

tersebut. Walaupun masa sudah berubah, modernitas sudah masuk di 

Sekaran, tapi ternyata belum mampu menghapus tradisi asli sekaran 

tersebut. Atas beberapa alasan tersebutlah peneliti  tertarik untuk 

memahami lebih lanjut mengenai apa yang membuat warga sekaran 

tetap melakukan tradisi nyumbang. Untuk mengeksplorasi lebih jauh 

peneliti menggunakan sudut pandang TRA.  

 

B. PERSIAPAN PENGUMPULAN DATA 

1. Observasi Awal 

Observasi awal digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai 

situasi dan kondisi yang ada dalam lapangan penelitian. Berkaitan dengan 

tema yang diangkat dalam penelitian ini, peneliti sudah melakukan obervasi 

awal sejak bulan November 2015 sampai Januari 2016 di daerah Sekaran.  
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2. Perijinan 

Proses perijinan penelitian dilakukan peneliti dengan memohon surat ijin 

penelitian kepada lembaga terkait yakni dari Magister Psikologi Fakultas 

Psikologi Unika Soegijapranata. Peneliti mendapatkan surat ijin penelitian 

pada bulan November 2016 dengan nomor surat 185/A.7.04/MP/XI/2016. 

Surat ijin penelitian ini menandakan bahwa peneliti melakukan penelitian 

secara resmi dan atas sepengatahuan dari pihak kampus. Surat ijin 

penelitian tersebut ditujukan langsung pada masing-masing subyek 

penelitian. Selain itu, peneliti juga menyusun surat persetujuan menjadi 

narasumber pada masing-masing subyek supaya semua subyek dapat 

memberikan informasi secara sukarela dan lengkap pada peneliti.  

3. Pemilihan Subyek Penelitian 

Pemilihan subyek penelitian dilakukan berdasarkan kriteria subyek 

penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya, yakni warga asli Sekaran, 

sudah pernah nyumbang dan disumbang, dan merupakan tokoh 

masyarakat yang sukses dalam wirausaha.  

 

C. PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data utama berupa 

wawancara dan observasi sebagai pendukungnya. Penelitian dilakukan 

mulai tanggal 12 September 2016 hingga 13 Mei 2017. Peneliti 

menggunakan beberapa alat bantu seperti alat rekam, buku catatan, alat 

tulis dan dokumentasi untuk mempermudah peneliti ketika proses 
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wawancara. Proses wawancara dan observasi berlangsung selama tiga 

sampai empat kali pada masing-masing subyek. Berikut jadwal wawancara 

dan observasi pada masing-masing subyek: 

Tabel Jadwal Wawancara 

 Subyek 1 Subyek 2 Subyek 3 

Wawancara ke 1 12 September 2016 20 November 2016 17 Januari 2017 

Wawancara ke 2 18 September 2016 27 November 2016 28 maret 2017 

Wawancara ke 3 20 September 2016 17 Januari 2017 25 April 2017 

Wawancara ke 4 7 November 2016 5 maret 2017 - 

Informan  20 November 2016 

(Istri subyek) 

17 Januari 2017 

(Anak subyek) 

13 Mei 2017 

(Menantu Subyek) 

  

Tabel Jadwal observasi 

 Subyek 1 Subyek 2 Subyek 3 

Observasi ke 1 12 September 2016 20 November 2016 17 Januari 2017 

Observasi ke 2 18 September 2016 27 November 2016 28 maret 2017 

Observasi ke 3 20 September 2016 17 Januari 2017 25 April 2017 

Observasi ke 4 7 November 2016 5 maret 2017 - 

 

 

 

 

 


