
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Masyarakat Jawa modern adalah masyarakat modern yang berasal dari 

bahasa latin “modo” = cara dan “ernus” = masa kini sedangkan masyarakat dari 

kata Society adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem yang 

dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu–individu yang berada 

dalam kelompok tersebut, masyarakat Jawa memiliki berbagai macam 

kebudayaan diantaranya pewayangan, tari, serta salah satunya akan peneliti bahas 

adalah penghitungan Weton dan Pasaran yang telah ada sejak dahulu yang di 

mana penggunaan penghitungan Weton dan Pasaran pada masyarakat Jawa dahulu 

di gunakan dalam segala aspek kehidupan. 

Peneliti mengambil contoh eksistensi penghitungan Weton dan Pasaran 

yang berada pada masyarakat Jawa modern di Kelurahan Sidotopo Wetan 

Kecamatan Kenjeran, Surabaya yang telah memeluk agama Islam akan tetapi 

masih menggunakan penghitungan Weton dan Pasaran untuk beberapa aspek 

seperti menentukan hari, tanggal yang baik untuk melakukan pernikahan, 

membangun rumah, keluar rumah, mencari jodoh. Beberapa masyarakat 

Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran, Surabaya yang masih sedikit 

kental Kejawennya walaupun banyak mengikuti salah satu Ormas (organisasi 

kemasyarakatan) keagamaan Islam terbesar di Indonesia. Pada saat dahulu 

sebelum agama Islam masuk masyarakat Jawa menganut agama Hindu – Budha 
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serta aliran kepercayaan yang lain, yang telah turun temurun  menjadi tuntunan 

hidup bagi masyarakat jawa secara luas. Setelah agama Islam masuk, maka 

mulailah terbentuk perbedaan golongan yakni: Islam putih untuk kalangan priyayi 

(Bangsawan) yang telah menganut ajaran Islam sesuai dengan syariat agama 

Islam berdasarkan Al quran dan Hadis. Adapun agama Islam  yang telah diajarkan 

para Wali merupakan agama Islam yang bercampur dengan kebudayaan setempat, 

dengan penetrasi yang halus para Wali mengajarkan agama Islam di tanah Jawa. 

Sehingga terbentuklah strata baru diantara masyarakat yang menjalankan syariat 

agama Islam secara murni an masyarakat yang mengkolaborasi syariat Islam dan 

kebudayaan turun temurun. 

Dimana golongan baru yang terbentuk diantara penganut Islam murni atau 

golongan putih dan pemegang teguh tradisi turun temurun, adalah Islam Abangan,  

dikatakan Islam abangan karena, golongan ini menerima masuknya agama Islam 

dan meyakininya akan tetapi tidak menjalankan syariatnya, serta masih 

melakukan ritual tradisi leluhur. Masyarakat kejawen atau dalam bahasa Jawa 

juga masih mempercayai atau tidak melakukan syariat Islam dengan baik akan 

tetapi setelah agama Islam masuk ke Jawa sedikit demi sedikit agama Jawa 

Abangan, perlahan-lahan tidak ada walaupun ada beberapa ritual dari agama Jawa 

Abangan masih ada yang konon dahulu agar masyarakat Jawa mau masuk Islam 

yang sebenarnya ada beberapa warisan dari para Wali Songo berupa warisan asli 

Jawa utuk tetap dipertahankan salah satunya adalah tetap mempertahankan 

penghitungan Weton dan Pasaran agar masyarakat Jawa mau masuk Islam, 
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dimana yang peneliti bahas adalah eksisitensi penggunaan Weton dan Pasaran di 

Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran, Surabaya. 

Masyarakatnya walaupun sudah ada sekolah Islam  berlandaskan dua 

organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan terbesar di Indonesia masih ada 

yang menggunakan penghitungan Weton dan Pasaran, akan tetapi sekarang ini 

sudah sedikit berkurang penggunaanya dan hanya digunakan di beberapa aspek 

kehidupan daripada masa lalu yang di semua aspek kehidupan menggunakan 

penghitungan Weton dan Pasaran baik untuk membangun rumah, akan mencari 

pekerjaan dan keluar rumah, selametan, makna kedutan di mata, arti mimpi seperti 

mimpi di gigit ular yang berarti akan terkena musibah dan sebagainya serta masih 

banyak lagi makna-makna yang berhubungan dengan penggunaan perhitungan 

Weton dan Pasaran, selain yang telah disebutkan di atas salah satunya adalah 

menentukan hari, tanggal pernikahan, cocok atau tidaknya untuk diteruskan ke 

jenjang yang lebih serius yakni pernikahan, dimana sekarang ini penggunaan 

penghitungan Weton dan Pasaran hanya terbatas dalam beberapa aspek, semisal 

pernikahan, menentukan hari baik dan tanggal yang cocok untuk melaksanakan 

pernikahan serta untuk membangun rumah, menentukan apakah cocok untuk 

menjadi jodoh apabila ingin melamar sang gadis, agar saat menikah nanti tidak 

ada halangan kejadian yang dapat menyebabkan perceraian masih banyak lagi 

yang peneliti tidak dapat sebut satu persatu, serta banyak lagi dalam penggunaan 

Weton dan Pasaran di kehidupan masyarakat Jawa modern yang ternyata, 

beberapa masyarakat Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran, Surabaya 

masih mempercayai penggunaan dan perhitungan Weton dan Pasaran. 
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Pengertian Weton adalah hari Jawa yang terdiri dari Pahing, Pon, Legi, 

Wage, Kliwon, dan hari biasa seperti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 

Minggu sedangkan Pasaran itu adalah angka yang terdapat di hari biasa seperti 

hari, Senin berjumlah 4 ( Empat ), Selasa berjumlah 3 ( Tiga ), Rabu berjumlah 7 ( 

Tujuh ), Kamis berjumlah 8 ( Delapan ), Jumat berjumlah 6 ( Enam ), Sabtu 9 ( 

Sembilan ), dan Minggu 5 ( Lima ), Pon berjumlah 7 ( Tujuh ), Pahing berjumlah 

9 ( Sembilan ), Wage berjumlah 4 ( Empat ), Kliwon berjumlah 8 ( Delapan ), 

Legi berjumlah 5 ( Lima ), dimana pada masyarakat Jawa ada yang percaya jika 

ada yang keluar rumah pada Weton mereka dan Pasarannya maka akan terkena 

musibah, seperti jika ada yang kelahiran Sabtu Pon jika keluar rumah pada hari 

Sabtu Pon maka akan terkena musibah misal kecelakaan atau tertimpa sial akan 

tetapi bergantung dari kepercayaan setiap individu untuk mempercayai hal 

tersebut,  masyarakat menurut Koentjaraningrat (1996:122) adalah kesatuan hidup 

yang berinteraksi sesuai dengan adat-istiadat tertentu, yang sifatnya 

berkesinambungan, dan terikat oleh rasa identitas bersama, masyarakat Indonesia 

adalah masyarakat yang Plural (beraneka ragam), yang terdiri dari beraneka 

ragam kebudayaan. Dari keberagaman masyarakat itu, dapat dikatakan setiap 

masyarakat memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat membedakannya dengan 

masyarakat lain di Indonesia. 

Dalam kehidupan masyarakat sangat sulit untuk dipisahkan hubungannya 

antara kepercayaan dan kebudayaan, terutama yang menyangkut kepercayaan 

yang telah ada dan dilestarikan oleh masyarakat tersebut. Kebudayaan semacam 

ini diturunkan turun-temurun kepada generasi dengan harapan nilai-nilai yang 
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terkandung di dalam kebudayaan tersebut tetap terpelihara dan dapat lebih baik. 

Sedangkan menurut para ahli ada yang berpendapat, manusia tidak pernah lepas 

dari aktivitas budaya. Begitu eratnya hubungan antara manusia dengan 

kebudayaannya, Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa manusia sebagai 

makhluk budaya (Herusatoto, 2000). 

Oleh sebab itu manusia merupakan makhluk budaya yang di mana tidak 

dapat berlaku semena-mena dalam melakukan sesuatu dan semua telah di atur 

oleh budaya yang terdapat dalam masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis  

Geertz (2006: I-3), untuk menghindari malapetaka orang Jawa biasanya 

mengadakan selametan atau ritual,. Selametan diadakan hampir di setiap peristiwa 

yang hendak diperbaiki, diperingati, atau disucikan sedangkan ritual adalah 

sebuah kegiatan yang di mana menggunakan sesajen dalam melakukan kegiatan 

yang berhubungan dengan kesakralan yang masih diyakini apabila tidak dilakukan 

akan berakibat tidak baik kepada orang yang melakukan ritual. 

 Kelahiran, perkawinan, kematian, pindah rumah, ganti nama semuanya itu 

memerlukan ritual atau ritus yang dimana peneliti akan membahas penggunaan 

penghitungan Weton dan Pasaran dalam menentukan salah satu dari beberapa 

penggunaan Weton dan Pasaran yakni hari pernikahan, tanggal pernikahan, 

membangun rumah mencari pekerjaan dan sebagainya yang berhubungan dengan 

penggunaan Weton dan Pasaran serta beberapa pantangan, yang dimana apabila di 

langgar akan terjadi hal yang tidak di inginkan dalam kegiatan sehari-hari oleh 

karena itu peneliti ingin meneliti lebih dalam hal apa saja yang membuat 

masyarakat menggunakan penghitungan Weton dan Pasaran, serta cara 
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penghitungan Weton dan Pasaran yang di pergunakan oleh masyarakat Jawa, 

kenapa Weton dan Pasaran sangat berpengaruh terhadap pemilihan jodoh dan 

tanggal serta hari baik  dalam melakukan pernikahan, serta dalam hal membangun 

rumah apabila masih ada masyarakat menggunakan penghitungan Weton dan 

Pasaran dimana peneliti akan  meneliti di daerah Kelurahan Sidotopo Wetan 

Kecamatan Kenjeran, Surabaya yang dimana di Kelurahan Kelurahan Kecamatan 

Kenjeran, Surabaya juga ada yang masih menganut penghitungan Weton dan 

Pasaran dalam menentukan hari, tanggal dan cocok tidaknya untuk melakukan 

pernikahan dan apa masih dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan 

upacara atau ritual menurut salah satu ahli, meskipun sebenarnya di mana upacara 

itu sendiri adalah suatu rangkaian tindakan yang sifatnya khusus menurut aturan - 

aturan tertentu ( Al - Berry , 2001:345 ). 

Menurut keyakinan orang Jawa kejadian atau peristiwa yang berkaitan 

dengan hidup individu bukanlah peristiwa kebetulan (Geertz,1981:38 dalam 

Soedarsono 1986:38). Di dalam tradisi tersebut diatur bagaimana bertindak 

terhadap lingkungannya dan bagaimana manusia berlaku dengan alam yang 

memiliki nilai - nilai, norma - norma, dan sekaligus juga menggunakan sanksi dan 

ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan, (Soebadio,1983 di dalam 

Mursel 1993:1). Akan tetapi pada saat ini telah terjadi pengurangan fungsi dari 

penghitungan serta penggunaan Weton dan Pasaran lebih di fokuskan ke beberapa 

hal saja, seperti yang dahulu hampir digunakan dalam semua aspek seperti 

membangun rumah, mencari pekerjaan menentukan arah rumah serta penggantian 

nama, menentukan hari, tanggal, bulan untuk melakukan pernikahan dan ritual 
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lainnya oleh sebab itu penghitungan Weton dan Pasaran sangat berpengaruh 

kepada masyarakat Jawa saat itu serta mungkin saat ini untuk beberapa 

masyarakat atau bahkan hanya dalam beberapa aspek kehidupan. 

 Sistem penghitungan Weton dan Pasaran untuk di gunakan di pernikahan 

dalam masyarakat Jawa memang sedikit rumit dan sedikit memakan waktu dari 

sebab itu sedikit-demi sedikit di tinggalkan oleh masyarakat Jawa akan tetapi jika 

kita melihat dari segi budaya maka kita akan mengetahui bahwa setiap adat dan 

tata cara pernikahan di setiap daerah sangat berbeda satu sama lain seperti halnya 

di Jawa yang kurang lebihnya banyak masyarakat Jawa di daerah Kelurahan 

Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran, Surabaya beberapa masyarakat masih 

menggunakan sistem Weton dan Pasaran dalam menentukan cocok tidaknya untuk 

berjodoh, menentukan hari dan tanggal pernikahan yang baik agar pelaksanaan 

dapat berjalan lancar dan tidak ada hal yang tidak di inginkan dalam menjalani 

pernikahan dan  rumah tangga nantinya, karena sebelum melakukan penghitungan 

biasanya calon laki-laki dan perempuan di berikan wejangan apabila cocok atau 

tidaknya agar dapat menerima (Legawa), dan mengetahui sedikit tentang arti dari 

menjadi orang tua yang dimana biasanya di dapat sendiri dari pengalaman 

menjadi orang tua, walaupun penggunaan Weton dan Pasaran dalam masyarakat 

masih ada yang menggunakan karena penghitungan Weton dan Pasaran adalah 

warisan dari leluhur nenek moyang kita, penggunaan Weton dan Pasaran di 

anggap lebih kompleks karena dalam Weton dan Pasaran semua hal dalam hidup 

itu di bahas baik dalam hal membangun rumah atau keluar rumah, dan yang baik 

untuk dilakukan jika ingin apa yang di inginkan tercapai dan berhasil serta 
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beberapa pengobatan termasuk tanda-tanda orang yang akan tiada atau tanda-

tanda kurang berapa tahun, bulan, hari dan jam akan wafat oleh karena itu 

penggunaan Weton dan Pasaran dalam masyarakat Kelurahan Sidotopo Wetan 

Kecamatan Kenjeran tidak terlalu digunakan karena Weton dan Pasaran berasal 

dari para sesepuh pada zaman dahulu yang di mana berasal dari para pujangga 

(satrawan) yang ditulis oleh Ny. Siti Woerjan Soemadiah Noeradyo yang berasal 

dari narasumber bernama Kangjeng Pangeran Harya Tjakraningrat oleh karena itu 

Weton atau Pasaran di gunakan masyarakat Jawa pada zaman dahulu untuk 

menentukan hari dan tanggal yang baik untuk melakukan segala sesuatu atau 

membangun rumah termasuk beberapa masyarakat Jawa modern di Kelurahan 

Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran, Surabaya yang masih mempercayai 

penghitungan Weton dan Pasaran walaupun tidak semua aspek kehidupan 

dilakukan menggunakan penghitungan Weton dan Pasaran hanya beberapa yang 

masih dipercaya salah satunya penghitungan dan penggunaan Weton dan Pasaran 

dalam menentukan hari, tanggalan, bulan dalam melaksanakan pernikahan 

berdasarkan Weton juga Pasaran dari calon suami dan calon istri. 

 Weton dan Pasaran sekarang ini kurang lebih sedikit diminati kembali 

tetapi hanya untuk menentukan hari, tanggal, bulan yang baik untuk melakukan 

pernikahan dan adapun membangun rumah, dan tidak seperti dahulu yang hampir 

di gunakan di semua aspek baik bila ingin keluar rumah, mencari pekerjaan, 

membangun rumah agar rejeki lancar dan tidak kemalingan serta selametan 

meskipun tidak semua orang mengetahui dan mempercayai hasil dari 

penghitungan Weton dan Pasaran terutama masyarakat sekarang atau ibu-ibu 
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muda yang menikah di usia 24 tahun kurang begitu mengetahui apa itu 

penghitungan Weton dan Pasaran dan hampir tidak ada yang mengerti lagi jika 

penggunaan Weton dan Pasaran itu dipergunakan dalam menentukan pernikahan 

mereka cocok atau tidaknya mereka untuk berjodoh dari sebab itu peneliti ingin 

membahas apakah penggunaan Weton dan Pasaran. Dalam mayarakat Jawa masih 

sering dipergunakan terutama dalam aspek-aspek apa saja dan apa masih 

menggunakan penghitungan Weton dan Pasaran untuk kegiatan sehari-hari serta 

apabila masih menggunakan biasanya di pergunakan dalam hal apa serta apa 

masih mengetahui hitungan Weton dan Pasaran dan terutama masyarakat yang 

berkisar umur 50 tahun hingga 60 tahunan. 

 Peneliti ingin mengetahui dan menggambarkan bagaimana cara 

penghitungan Weton dan Pasaran yang di pergunakan dalam kehidupan sehari-

hari apakah masih dipergunakan atau hanya dalam hal tertentu, seperti dalam 

pernikahan, membangun rumah serta untuk mencari pekerjaan serta keluar rumah 

dengan penghitungan  weton dan pasaran yang di pergunakan untuk menentukan 

hari baik, tanggal baik, hingga menentukan jodoh atau tidaknya seseorang yang 

ingin menikahi seorang gadis atau melamarnya serta beberapa hal yang dalam 

penggunaan Weton dan Pasaran dapat dikaji lebih dalam oleh peneliti secara 

ilmiah tentang penggunaan penghitungan Weton dan Pasaran di dalam masyarakat 

Jawa modern di Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran beserta apa di 

dalam masyarakat Jawa modern masih menggunakan penghitungan Weton dan 

Pasaran dalam melakukan pernikahan atau hal lainnya atau benar - benar sudah di 

tinggal dan tidak dipergunakan lagi penghitungan weton dan pasaran tersebut. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Mengapa  Masyarakat Jawa Kecamatan Kenjeran menggunakan 

penghitungan Weton dan Pasaran untuk menentukan waktu keperluannya. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Akademis 

 Untuk menerapkan teori budaya dilapangan. 

 Untuk menunjukan fakta – fakta terkait dengan ilmu budaya pengetahuan dan 

religi di dalam masyarakat modern. 

1.3.2 Tujuan Praktis 

 Memberikan pengkajian koleksi data tentang Weton dan Pasaran seperti 

bahwa sebelum masuknya agama islam sudah ada kepercayaan dan keyakinan 

jika melakukan sesuatu hal semisal keluar rumah agar apa yang di inginkan 

terpenuhi yang hinnga kini masih ada walaupun tidak terlalu eksis. 

 Memberikan bahan pertimbangan instasi terkait dalam penentuan kebijakan 

dalam hal ini instansi yang berhubungan dengan kebudayaan seperti .bahan 

pertimbangan untuk melestarikan kebudayaan yang telah turun temurun agar 

tidak hanya kebudayaan berbentuk fisik seperti bangunan juga tarian. 

 

 

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGGUNAAN WETON DAN PASARAN.... MOCHAMAD ARYOSO ABI KUSWORO



1.4 Manfaat Penelitian 

 Agar masyarakat umum baik yang telah mengetahui atau kurang 

mengetahui apa penghitungan Weton dan Pasaran itu serta bagaimana 

penghitungan dari Weton dan Pasaran dalam menentukan tanggal dan hari baik 

dalam melaksanakan ritual pernikahan dan menentukan  cocok atau tidaknya laki - 

laki yang ingin melamar gadis serta dapat mengetahui bagaimana cara 

penggunaan Weton dan Pasaran pada kehidupan sehari-hari khususnya dalam hal 

pernikahan yang di mana sekarang ini sudah sangat sedikit dilakukan karena 

memerlukan banyak waktu serta sedikit rumit dalam menentukan hari, bulan dan 

tanggal pernikahan yang dimana Weton dan Pasaran bagi yang mengetahui kapan 

Weton dan Pasaran kita tidak boleh sembarangan di beritahu kepada orang lain, 

yang dimana bisa di salah gunakan dan akan memberikan hal yang tidak baik 

kepada kita seperti dapat di santet bahkan kematian dan bagi untuk yang tidak 

percaya dapat mengetahui bahwa dahulu penggunaan penghitungan Weton dan 

pasaran itu benar adanya dan dapat bertoleransi karena tidak jarang hal seperti ini 

dapat memicu pertikaian antar sesama. 

Manusia sebagai makhluk hidup memerlukan kebudayaan sebagai sarana 

atau media untuk beradaptasi dengan lingkungan dimana mereka berada 

kebudayaan sebagai pengetahuan yang diperoleh individu dan digunakan untuk 

menginterpretasikan pengalaman dan melahirkan tingkah laku sosial. Spradley, 

1997: 5 (dalam Nafy 2008: 12). 
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1.5 Kerangka Teori 

Budaya sebagai sebuah sistem simbol atau merupakan pula makna – 

makna yang diteruskan secara historis, yang terwujud dalam simbol – simbol 

suatu sistem konsep – konsep  yang diwariskan dan terungkap dalam bentuk – 

bentuk simbolis yang dengannya manusia berkomunikasi melestarikan, 

mengembangkan pengetahuan mereka tentang kehidupan dan sikap–sikap 

terhadap kehidupan (Geertz 1992 b:3). 

Simbol – simbol suci yang berada pada tingkat pemikiran yang sebenarnya 

jauh dari kenyataan – kenyataan yang ada dapat menjadi sesuatu yang nyata dan 

merupakan sebagian dari kehidupan sehari–hari yang nyata (Geertz 1981). 
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1.6 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini menggunakan 

metode kualitatif. Pada metode ini menghasilkan data desktiptif yang diperoleh 

dengan pengumpulan data secara korespondensi Untuk memperoleh data deskripsi 

cara penghitungan dan penggunaan weton dan pasaran dalam menentukan hari, 

tanggal, dan bulan yang baik untuk melakukan kegiatan terutama penikahan maka 

penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif. Menurut (Bogdan dan 

Taylor, (1994: 39) bahwa metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif  berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat 

diamati dari orang-orang itu sendiri. Keuntungan menggunakan metode kualitatif 

adalah lebih mudah menghasilkan data deskriptif dari perilaku yang diamati. 

Dengan metode kualitatif, lebih memberi keuntungan dan kemudahan bagi 

peneliti antara lain: (i) Lebih mudah menjalin hubungan baik dengan informan; 

(ii) Lebih mudah mendapatkan informasi tentang penggunaan penghitungan 

weton di masyarakat Jawa modern di kecamatan kenjeran; (iii) Lebih bisa 

mempertajam dalam penggalian data. 

Dalam mendeskripsikan hasil temuan data, peneliti berusaha penulisannya 

tetap fokus pada tujuan penelitian. Selain itu, data ini diperoleh dari berbagai 

referensi dari berbagai sumber seperti buku, majalah, media massa atau media 

online (internet) misalnya web dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan 

fokus penelitian. Agar hasil yang diperoleh dapat maksimal. Berikut ini ada 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGGUNAAN WETON DAN PASARAN.... MOCHAMAD ARYOSO ABI KUSWORO



beberapa tahapan yang dapat melengkapi hasil penelitian, antara lain: (i) Lokasi 

penelitian; (ii) Teknik pengumpulan data; (iii) Teknik penentuan informan.   

 

1.6.1 Lokasi Penelitian 

 Pemilihan lokasi ini ditetapkan secara sengaja, karena secara langsung 

penelitian ini berlokasi di Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran 

Surabaya dengan pertimbangan lokasi campuran etnis Jawa dan etnis Madura di 

mana masyarakat Madura kemungkinan tidak ada penghitungan Weton dan 

Pasaran seperti di masyarakat Jawa akan tetapi lebih sangat mempercayai Ustadz 

atau Kyai serta Ulama. 

Peneliti juga ingin lebih mengetahui penggunaan penghitungan Weton dan 

Pasaran pada masyarakat Jawa modern apakah di tempat tersebut apa masih 

menggunakan  atau tidak sama sekali karena dengan adanya etnis yang berbeda 

maka tentu campuran budaya tidak dapat di hindari dari hal tersebut peneliti 

sangat tertarik untuk mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Sidotopo Wetan 

Kecamatan Kenjeran Surabaya, dimana rata-rata masyarakatnya ada yang 

berpendidikan S1 (Strata Satu). 
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1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (i) 

wawancara; (ii) observasi (iii) serta penggunaan bahan-bahan dokumen yang 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1.6.2.1 Wawancara 

Wawancara dalam penelitian kualitatif, untuk mendapatkan sebuah 

gambaran yang jelas mengenai pola budaya dalam suatu komunitas tertentu, maka 

dilakukanlah suatu wawancara, pelaksanaan wawancara tidak hanya sekali, 

melainkan berulang-ulang dengan intensitas yang tinggi sampai informasi yang 

digali sudah mencukupi kebutuhan penelitian (Sudikan 2001: 64). 

Sebagai salah satu teknik penelitian lapangan, wawancara digunakan untuk 

menggali keterangan dan informasi yang dibutuhkan. Wawancara yang dilakukan 

dalam penelitian ini merupakan wawancara yang berstruktur dengan 

menggunakan pedoman wawancara (Koentjaraningrat, 1993: 139). Untuk 

memfokuskan wawancara, diperlukan catatan daftar pokok-pokok pertanyaan 

yang disebut pedoman wawancara setiap peneliti dapat mengembangkan 

pertanyaan yang telah disusun sesuai yang dibutuhkan oleh karena penggalian 

data dengan teknik wawancara maka pelaksanaannya memanfaatkan voice 

recorder melalui Handphone. 

Dalam melakukan wawancara, peneliti memiliki waktu-waktu tertentu 

untuk melakukan wawancara yakni pada saat para masyarakat mempunyai waktu 

luang atau disela-sela tidak melakukan aktivitasnya untuk bekerja seperti 
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wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Untuk memperoleh data dari informan 

sebelumnya peneliti mengadakan janji terlebih dahulu dengan masyarakat yang 

akan di wawancara. Hal ini karena padatnya kegiatan yang selalu dilakukan oleh 

masyarakat.  

Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan metode wawancara 

mendalam (Deep Interview), terhadap informasi yang dipilih secara sengaja dan 

dianggap mampu menguasai permasalahan penelitian wawancara juga dilakukan 

kepada para sesepuh yang ada di Kelurahan SidotopoWetan Kecamatan Kenjeran 

Surabaya dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang proses 

penghitungan serta penggunaan weton dan pasaran dalam menentukan hari, 

tanggal dan  bulan yang baik dalam melakukan pernikahan atau dalam hal lain. 

wawancara dalam penelitian kualitatif, untuk mendapatkan sebuah gambaran yang 

jelas mengenai pola budaya dalam suatu komunitas tertentu, maka dilakukan suatu 

wawancara, pelaksanaan wawancara tidak hanya sekali, melainkan berulang - 

ulang dengan intensitas yang tinggi sampai informsi yang digali sudah mencukupi 

kebutuhan penelitian (Sudikan 2001: 64). 

1.6.2.2 Pengamatan Langsung (Observasi) 

Dalam penelitian ini digunakan pengamatan langsung atau observasi di 

daerah lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran 

Surabaya. Pengamatan langsung atau observasi merupakan satu-satunya cara yang 

dapat digunakan peneliti untuk memperoleh gambaran mengenai pola intraksi 

kegiatan atau aktivitas budaya yang tidak diutarakan dengan kata-kata. 
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Pada penelitian ini akan digunakan pengamatan langsung (observasi), 

pengamatan langsung ini dilakukan oleh peneliti sendiri dan memanfaatkan 

kesempatan untuk mengamati kegiatan sehari-hari masyarakat Kelurahan 

Sidotopo Wetan terutama jika ada yang kebetulan melakukan kegiatan pernikahan 

apakah menggunakan penghitungan Weton dan Pasaran yang di karenakan salah 

satu aspek menggunakan penghitungan Weton dan Pasaran rata – rata di 

masyarakat Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran adalah dalam 

pernikahan walaupun tidak semua menggunakan penghitungan Weton dan 

Pasaran.  

Dengan menggunakan metode pengamatan sebagai suatu teknik penelitian 

lapangan juga untuk menguji apakah masyarakat berlaku sesuai dengan kebiasaan 

yang di ucapkannya. Adapun beberapa hal yang di lakukan peneliti dalam 

pengamatan yakni melihat interaksi masyarakat dalam melakukan penghitungan 

Weton dan Pasaran serta kegiatan yang menggunakan penghitungn Weton dan 

Pasaran. 

1.6.2.3 Bahan Dokumen 

Selain observasi dan wawancara, penelitian juga menggunakan data yang 

diperoleh dan dapat langsung digunakan dengan cara mencatat sumber-sumber 

data dengan cara mengutip. Sebagai data pendukung dan untuk menunjang 

kelengkapan data pada penelitian maka dilakukan menggunakan data 

kepustakaan, media massa atau media online (internet) misalnya web dan sumber-

sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian, seperti buku. 
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1.7 Teknik Penentuan Informan 

Untuk memperoleh kedalaman materi yang disajikan serta validitas data 

yang diperoleh, maka pemilihan informan menjadi sesuatu yang sangat penting 

mengingat dari merekalah awal mula data diperoleh dan dikembangkan dalam 

proses selanjutnya. Dalam penelitian yang dilakukan ini, subyek penelitian adalah 

informan, dimana informan adalah individu-individu tertentu yang dapat 

memberikan keterangan dan data untuk keperluan informasi dalam suatu 

penelitian (Koentjaraningrat, 1993: 130).  

Menurut Spradley (1997, 59: 70), bahwa ada tiga kriteria yang digunakan 

sebagai pertimbangan untuk menentukan seseorang sebagai informan : 

1. Cukup waktu, yaitu informan yang dipilih memiliki waktu yang cukup untuk 

memberikan partisipasinya dan tertarik pada penelitian yang dilakukan. 

Tentu saja hal tersebut dengan persetujuan dan perjanjian dari sesepuh atau 

orang yang di tuakan dalam kampung atau masyarakat yang ada di sekitar 

tempat di mana peneliti akan mencari data. 

2. Keterlibatan langsung yaitu, ketika penelitian berlangsung informan masih 

terlibat dalam suasana budayanya. Untuk hal ini peneliti merujuk pada 

masyarakat sekitar dalam menggali data. 

3. Enkulturasi penuh, yaitu informan yang merupakan penduduk dan hidup 

dalam lingkungan budayanya sehingga mengetahui budayanya dengan baik. 

 Berdasarkan katagori Spradley dapat dirumuskan dua kriteria informan 

yang dibutuhkan oleh  peneliti antara lain : 
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 Para sesepuh masyarakat dan masyarakat yang berada di wilayah 

Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran, Surabaya sebanyak 2 orang 

dipilih sebanyak dua orang karena peneliti merasa data dan informasi yang telah 

diperoleh telah memenuhi tujuan penelitian dan juga kedua sesepuh masyarakat 

tersebut sudah mewakili masyarakat Jawa modern yang masih menggunakan 

penghitungan Weton dan Pasaran dalam perhitungan hari baik, tanggal dan bulan 

dalam melaksanakan pernikahan serta masyarakat apa masih menggunakan 

penghitungan Weton dan Pasaran atau yang benar-benar tidak menggunakan 

penghitungan Weton dan Pasaran berada di Kelurahan Sidotopo Wetan 

Kecamatan Kenjeran, Surabaya. 

 Masyarakat pendukung yang mengetahui tentang penghitungan Weton 

dan Pasaran untuk penghitungan hari baik, tanggal dan bulan untuk 

melaksanakan pernikahan atau masyarakat yang masih menggunakan 

penghitungan Weton dan Pasaran untuk penghitungan hari baik, tanggal dan 

bulan dalam melaksanakan pernikahan, dengan penentuan informan tersebut, 

maka diharapkan dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan topik 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu penggunaan dan 

penghitungan Weton dan Pasaran dalam masyarakat Jawa modern di Kelurahan 

Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran, Surabaya. 

1.7.1 Teknik Analisis Data 

 Data yang didapatkan dari wawancara diklasifikasikan untuk 

mempermudah penganalisaan data. mengenai data yang  didapatkan dari rekaman, 

terlebih dahulu ditranskrip dalam sebuah catatan, sedangkan dari data buku - buku 
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atau internet dikumpulkan untuk mempermudah proses analisa data yang sudah 

terkumpul tersebut, baik dari wawancara maupun dari observasi kemudian 

diklasifikasikan berdasarkan tema yang di tuliskan dalam penelitian. Untuk 

perolehan data yang di dapatkan dari lapangan kemudian di analisa dengan 

menghubungkan kerangka pemikiran yang telah dibuat sebelumnya adapun teknik 

analisa data dilakukan secara kualitatif dalam menguraikan secara mendalam 

masalah penggunaan penghitungan Weton dan Pasaran masyarakat Jawa modern 

di daerah Keluruhan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran, Surabaya antara lain 

apakah masih ada yang menggunakan penghitungan Weton dan Pasaran untuk di 

gunakan dalam pernikahan atau dalam kegiatan lain proses penganalisaan akan 

dibantu dengan acuan-acuan pustaka terkait yang dapat dijadikan dasar pemikiran 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan analisis data kualitatif dan 

mengacu pada kerangka teori dalam masalah penelitian.  

 Penelitian ini menggambarkan strategi analisis kualitatif dimaksudkan 

untuk menghasilkan suatu simpulan-simpulan umum mengolah data dalam 

penerapannya. Data hasil wawancara dengan observasi dideskripsikan sebagai 

penjelasan secara terperinci tentang  masalah penggunaan penghitungan Weton 

dan Pasaran masyarakat Jawa modern di daerah Kelurahan Sidotopo Wetan 

Kecamatan Kenjeran, Surabaya kemudian dari deskripsi tersebut dianalisis untuk 

menghasilkan suatu kesimpulan. 
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