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ABSTRAK 

Dalam dunia kepariwisataan segala sesuatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan 

dilihat disebut “atraksi”. Atraksi yang berasal dari budaya hasil daya cipta manusia dapat menjadi 

sebuah budaya. Budaya merupakan suatu kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi 

bagian dari suatu kelompok masyarakat. Salah satu budaya suku di Indonesia adalah budaya Jawa. 

Masyarakat Jawa terkenal dengan beragam jenis tradisi budaya yang ada didalamnya. Salah satunya 

adalah tradisi Sedekah Bumi. Di desa Gadel adalah salah satu tempat dimana setiap tahunnya 

dilaksanakan tradisi Sedekah Bumi. Desa gadel adalah salah satu desa yang terletak di wilayah 

Surabaya Barat. Desa Gadel terkenal dengan pelaksanaan tradisi Sedekah Bumi yang paling meriah 

dibandingkan dengan tradisi Sedekah Bumi di daerah lainnya 

Dari hal ini memunculkan berbagai penjelasan tentang pelaksanaan Tradisi Sedekah Bumi 

itu dilakukan.Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data dengan obervasi, wawancara dan penggunaan bahan dokumen. Dari data yang 

sudah terkumpul selanjutnya penulis akan menganalisa. Pendekatan kualitatif merupakan tradisi 

tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang bergantung pada pengamatan manusia dalam 

kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang. Peneliti menggunakan deskriptif yang 

memberikan gambaran suatu gejala sosial tertentu dan sudah ada informasi dalam permasalahan 

penelitian. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pelaksanaan tradisi Sedekah Bumi di 

desa Gadel dapat  menjadi atraksi wisata. Bentuk tradisi Sedekah Bumi yang terdiri dari 

pelaksanaan dan  ritualnya sudah dapat menarik wisatawan. Pelaksanann tradisi Sedekah Bumi 

belangsung selama dua hari satu malam dengan berbagai macam atraksi yang ditampilkan di desa 

Gadel.  Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa bahwa bagaimana pelaksanaan Tradisi 

Sedekah Bumi di desa Gadel yang dapat menjadi atraksi wisata di desa tersebut yang tersaji dalam 

bentuk ritual dan pelaksanaannya yang nantinya akan dituangkan oleh penulis dalam Tugas Akhir 

yang merupakan salah satu syarat untuk penulis dalam mecapai gelar Ahli Madya program studi 

DIII Kepariwisataan/Bina Wisata. 
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