
 
 

LAMPIRAN 2 

Lembar Observasi 

 

 Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dalam penelitian salah 

satunya menggunakan teknik observasi. Peneliti melaksanakan observasi kurang 

lebih selama dua bulan yaitu pada bulan Desember dan Juni di Desa Gayaman. 

Tujuan dilaksanakan observasi ini untuk mengamati dan menangkap kehidupan 

budaya masyarakat desa Gayaman pada keadaan waktu itu. 

Dalam tradisi tani keleman, clorotan dan wiwitan digunakan masyarakat 

Desa Gayaman sebelum tabur benih padi dan menjelang panen tiba, observasi 

dilaksanakan saat tabur benih pada bulan Desember dan pada bulan April saat 

panen tiba di desa Gayaman dapat di observasi semuanya. 

No 
Hal yang 

diamati 
Hasil Pengamatan Deskripsi 

1. 
Khataman Al-

quran 

Ditemukan dalam 

pengamatan 

kegiatan 

inidilaksanakan di 

Masjid. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada malam 

ganjil sepuluh hari terakhir di bulan 

Pasa oleh bapak-bapak, remaja putra 

serta anak laki-laki pada tiap-tiap dusun 

di Masjid. Kegiatan ini juga 

dilaksanakan oleh ibu-ibu dan remaja 

putrid dengan Masjid yang berbeda 

setelah melaksanakan salat tarawih. 

2. 

Ziarah kubur 

dan tahlil 

kubro 

Ditemukan dalam 

penelitian kegiatan 

ini dilaksanakan di 

Makam Islam. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada akhir 

bulan Pasa yang diikuti oleh seluruh 

warga dusun Tambakrejo desa 

Gayaman di pemakaman Islam sejak 

sore hingga menjelang maghrib dengan 

membaca tahlil bersama-sama. 

3. Kenduri Ditemukan dalam Kegiatan ini dilaksanakan oleh bapak-



 
 

penelitian kegiatan 

ini dilaksanakan di 

Masjid. 

bapak di Masjid dengan membawa 

makanan (ketupat, lepet, lontong, dan 

sayur lodeh) pada hari kesepuluh bulan 

Syawal setelah salat ashar. 

4. Halal bihalal 

Ditemukan dalam 

penelitian kegiatan 

ini dilaksanakan di 

salah satu rumah 

pemuka Agama di 

Desa Gayaman. 

Kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh 

masyarakat desa Gayaman pada 

minggu terakhir bulan syawal dengan 

melaksanakan istighosah, membaca 

sholawat, doa bersama, serta ceramah 

agama dan halal bihalal. 

5 Clorotan 

Ditemukan dalam 

penelitian kegiatan 

ini dilaksanakan di 

salah satu rumah 

tokoh masyarakat 

di Desa Gayaman. 

Kegiatan ini dilaksanakan oleh 

sebagian masyarakat desa Gayaman 

yang memiliki sawah pada hari Kamis 

dengan melaksanakan istighosah, 

membaca tahlil, doa bersama, serta 

sedekah berupa kue clorot, pasung, 

brondong dan kerupuk puli sebagian 

sajian makanannya. 

6 Keleman 

Ditemukan dalam 

penelitian kegiatan 

ini dilaksanakan di 

salah satu rumah 

tokoh masyarakat 

di Desa Gayaman. 

Kegiatan ini dilaksanakan oleh 

sebagian masyarakat desa Gayaman 

yang memiliki sawah pada hari Jum’at 

dengan melaksanakan istighosah, 

membaca tahlil, doa bersama, serta 

sedekah berupa nasi tumpeng, ayam 

panggang. 

7 Wiwitan 

Ditemukan dalam 

penelitian kegiatan 

ini dilaksanakan di 

salah satu sawah 

warga di Desa 

Gayaman. 

Kegiatan ini dilaksanakan oleh 

sebagian masyarakat desa Gayaman 

yang memiliki sawah pada saat akan 

memetik padi (wiwit/panen) dengan 

melaksanakan istighosah, membaca 

tahlil, doa bersama, serta sedekah 

berupa nasi ambeng  

 



 
 

 

 

 

 

 


