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BAB IV 

PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. KANCAH PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Jawa tengah tepatnya di wilayah 

pemerintahan Kota Semarang. Semarang merupakan ibukota propinsi 

Jawa tengah. Kota Semarang terdiri atas 16 kecamatan yang terbagi lagi 

dalam sejumlah kelurahan dan desa. Enam belas kecamatan yang 

terdapat di kota Semarang yaitu kecamatan Banyumanik, Candisari, 

Gajahmungkur, Gayamsari, Genuk, Gunungpati, Mijen, Ngaliyan, 

Pedurungan, Semarang Barat, Semarang Selatan, Semarang Tengah, 

Semarang Timur, Semarang Utara, Tembalang dan Tugu.  

Kota Semarang memiliki luas wilayah 373,67 km2 atau 

37.366.838 Ha. Kota ini terletak sekitar 485 km sebelah timur Jakarta 

atau 308 km sebelah barat Surabaya. Semarang terletak di sebelah utara 

Laut Jawa, kabupaten Demak di sebelah timur, kabupaten Semarang di 

selatan dan kabupaten Kendal di barat. Kawasan kota Semarang dibagi 

menjadi dua yaitu daerah dataran rendah yang dikenal dengan sebutan 

kota bawah dan daerah dataran tinggi yang terletak di sebelah selatan 

merupakan dataran tinggi yang dikenal dengan sebutan kota atas (BKK, 

2008) 

Jumlah penduduk wilayah kota Semarang sebanyak 1.451.107 

jiwa pada tahun 2007. Penduduk di kota Semarang sebagian besar 

merupakan suku Jawa, Tionghoa, arab, dll (BKK, 2008). 
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Mata pencaharian penduduk Kota Semarang sebagian besar adalah 

pegawai negeri sipil, dosen, guru, pegawai swasta, wiraswasta dan 

pedagang. Pada umumnya tingkat sosial ekonomi masyarakat wilayah 

Semarang menengah ke atas. Hal ini terlihat dari bangunan fisik rumah 

yang cenderung kokoh dan kuat. Banyak gedung, rumah penduduk, 

tempat-tempat hiburan, rumah makan yang berbahan dasar tembok. 

Selain itu hampir setiap gang dan jalan-jalan baik jalan raya maupun 

jalan alternatif yang terdapat di kota Semarang sudah beraspal.  Dengan 

banyaknya fasilitas yang ada seperti rumah sakit, sekolahan baik untuk 

anak usia dini, SMP, SMA, STIE, Akademi, sampai Universitas 

menunjukkan bahwa masyarakat Semarang cukup maju dalam 

menghadapi perkembangan zaman dan pendidikan sangat penting bagi 

kehidupan mereka. 

Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh penduduk di wilayah kota 

Semarang umumnya adalah SMA, Ahli madya, Sarjana. Namun masih 

banyak pula penduduk yang hanya tamatan SD bahkan yang tidak 

memiliki dasar pendidikan apapun (wikipedia, 2008). 

Penduduk wilayah Kota Semarang pada umumnya adalah orang 

dewasa, remaja dan anak-anak. Kota Semarang merupakan ibukota 

propinsi sehingga segala aktivitas banyak dilakukan di kota tersebut. 

Keadaan yang padat dan sibuk tidak asing terjadi di wilayah tersebut. 

Segala fasilitas dan kegiatan pemerintahan Kota Semarang terdapat di 

wilayah tersebut. 

Lingkungan di wilayah Semarang sangat strategis. Terdapat 

Terminal, Pusat perbelanjaan, tempat hiburan, rumah sakit, tempat 
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ibadah, obyek wisata, hotel, sekolahan, universitas, bahkan jalan tol. 

Selain itu terdapat bandara, stasiun, perumahan-perumahan, dll. Lahan 

persawahan sangat jarang ditemui di wilayah Semarang. Namun 

meskipun Semarang merupakan kota besar, wilayahnya cukup sejuk dan 

nyaman.  

Alasan peneliti untuk melakukan penelitian di wilayah 

pemerintahan Kota Semarang adalah bahwa sebagian besar masyarakat 

Kota Semarang merupakan suku Jawa. Berdasarkan informasi yang 

telah diperoleh penulis dari wawancara dengan salah satu pengurus 

Permadani (Persatuan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia), masih 

juga ada suku Jawa yang mengikuti upacara tradisonal ruwatan.  Hal ini 

dapat terlihat ketika ada 150 orang Jawa yang mengikuti ruwatan secara 

masal yang diselenggarakan oleh Permadani pada bulan Pebruari 2008.  

Selain itu peneliti menggunakan subyek penelitian dengan 3 orang orang 

Jawa yang akan mengikuti ruwatan dan berusia minimal 21 tahun. 

Alasannya yaitu pada usia tersebut dianggap sebagai batas kedewasaan. 

Menurut Monks dan Knoers (dalam haditono, 2002, h.291) pada usia 21 

tahun seseorang dianggap sudah mempunyai tanggung jawab terhadap 

perbuatan-perbuatannya.  

 

B. PERSIAPAN PENELITIAN 

1. Mengadakan Observasi Awal 

Untuk mengetahui gambaran terhadap situasi dan kondisi yang 

ada dalam lapangan penelitian maka peneliti mengadakan survey 

awal. Survei awal yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan 
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tema yang akan diangkat dalam penelitian. Peneliti telah melakukan 

survey awal pada tanggal 25 Nopember 2007. Peneliti melakukan 

survey yang dilakukan di Semarang. Peneliti mengadakan survey 

tepatnya di tempat tinggal subyek. Hal tersebut dilakukan oleh 

peneliti karena subyek penelitian yang diperoleh berdasarkan info 

dari kerabat maupun dari teman-teman di sekitar subyek penelitian.  

 

2. Perijinan 

Untuk kelancaran penelitian, peneliti terlebih dahulu membuat 

surat ijin penelitian. Ijin resmi dikeluarkan oleh Fakultas Psikologi 

Unika Soegijapranata kepada masyarakat Jawa yang berdomisili di 

wilayah pemerintahan kota Semarang tepatnya di daerah Barito, 

Ngalian dan Gedung Batu pada bulan April dengan nomor surat 687 

/ B. 7. 3/ FP/ IV/ 2008 sebagai tempat di mana peneliti akan 

melakukan penelitian. Selain itu peneliti juga memohon ijin secara 

pribadi beserta surat keterangan bukti penelitian dan memperoleh 

tanda tangan kepada ketiga subyek penelitian untuk kesediaan 

mereka menjadi subyek penelitian. 

 

3. Pemilihan Subyek Penelitian 

Peneliti mengadakan pemilihan subyek penelitian setelah 

peneliti melakukan survey dan penelitian yang terpilih adalah 

mereka yang menemukan kriteria penelitian. Peneliti mencari 

informasi tentang subyek terlebih dahulu di kantor Sekretariat 

Permadani (Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia)  
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yang beralamat di Jl Kesatrian K-4  Semarang, karena ada salah satu 

subyek yang diperoleh dari data pendaftar ruwatan massal di kantor 

sekretariat Permadani. 

 

4. Pelaksanaan penelitian 

Penelitian menggunakan metode wawancara sebagai metode 

pengumpulan data yang utama, dan sebagai metode pendukung 

peneliti menggunakan metode observasi. Penelitian dilakukan 

selama tanggal 2 Desember 2007 sampai dengan tanggal 28 April 

2008. 

Penelitian diawali dengan melakukan wawancara terhadap 

subyek penelitian. Selama tahap wawancara peneliti menggunakan 

alat bantu berupa alat rekam, buku catatan dan alat tulis. Ketika 

peneliti mengadakan wawancara kepada subyek 1, Subyek 1 ini 

menolak untuk direkam. Sehingga peneliti melakukan wawancara 

hanya menggunakan alat bantu buku catatan dan alat tulis saja. 

Sedangkan untuk subyek 2 dan subyek 3, peneliti melakukan 

pengulangan wawancara untuk memperoleh data yang lebih lengkap. 

Pengulangan wawancara ini, peneliti menggunakan alat bantu rekam 

karena waktu wawancara yang pertama peneliti dalam proses 

wawancara hanya menggunakan alat bantu buku catatan dan alat 

tulis saja..   

Observasi dilakukan oleh peneliti terhadap ketiga subyek baik 

selama wawancara berlangsung maupun observasi terhadap kegiatan 

subyek ketika di rumah. Peneliti dalam proses observasinya 
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mengamati kesan umum kondisi fisik subyek, pembawaan subyek 

dalam bercerita, cara subyek bercerita, sikap subyek pada saat 

wawancara, keadaan rumah subyek, lingkungan sekitar subyek, dan 

hubungan subyek dengan keluarga, tetangga dan kegiatan subyek 

sehari-hari.   

 Wawancara terhadap subyek penelitian menjadi sumber 

utama sedangkan hasil observasi digunakan sebagai data pendukung 

data utama.  
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