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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

Topeng dalam arti sempit adalah penutup muka. Topeng berfungsi menutupi atau 

mengganti perwujudan muka pemakainya. Dalam arti luas topeng tidak hanya digunakan 

sebagai penutup muka saja, tetapi ada pula topeng yang digunakan di atas kepala, atau di 

perut (Suanda, 2005:6). 

 Terdapat dua jenis topeng yakni topeng Besar dan topeng Kecil. Topeng Besar 

yaitu topeng yang berukuran besar, contohnya topeng reyog Ponorogo. Topeng ini cara 

menggunakannya yaitu dengan digigit sehingga posisi topeng reyog Ponorogo hampir 

selalu berada didepan muka pemainnya. Contoh lainnya, yaitu topeng bangbarongan, 

topeng bangbarongan digunakan pada acara arak-arakan 17 Agustus yang dilakukan oleh 

masyarakat Sunda. Topeng ini sejenis barongsai yang cara pemakaiannya dipegang dan 

posisinya di atas muka pemain. 

 Selain dua contoh tersebut ada pula contoh lainnya yaitu ondel-ondel dari Betawi 

dan barong landung Bali, dengan posisi topeng berada di atas kepala sehingga wujudnya 

menyerupai boneka besar yang ukurannya melebihi manusia. Dalam topeng besar ada 

pula topeng yang tidak dipakai pada muka yakni ogoh-ogoh di Bali, ogoh-ogoh semacam 

patung yang terbuat dari kertas dengan kerangka bambu atau rotan yang diusung dalam 

arak-arakan menjelang hari raya Nyepi (Suanda, 2005:6;10).  

Topeng setengah muka dan topeng kecil adalah topeng yang berukuran kecil 

bahkan lebih kecil daripada muka manusia dan atau hanya menutupi sebagian muka 

pemakainya. Topeng setengah muka banyak digunakan diberbagai daerah di Indonesia 

bahkan di luar negeri seperti Italia, dan Cina. Topeng ini umumnya dipakai untuk peran 
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punakawan (pengiring) dan pelawak yang disebut bodres. Kebanyakan topeng seperti ini 

menutupi bagian muka dari hidung atau bibir ke atas muka pemainnya.  

Topeng bukan saja sebagai penutup muka atau mengganti perwujudan muka 

pemakainya, tetapi sebagai seni pertunjukan. Seni pertunjukan topeng sudah lama 

berkembang dimasyarakat Indonesia. Dalam kitab Negarakartagama (1365) yang ditulis 

pada zaman kerajaan Majapahit, drama tari topeng tersebut dikenal dengan nama “raket” 

yang betkembang sekitar abad ke-18. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Murgiyanto 

(1980:7) bahwa : 

Di Indonesia, pertunjukan tari topeng berlakon terdapat diberbagai daerah dengan 

nama yang tak jauh beda. Seperti halnya di Malang, di daerah Jogjakarta dan 

Surabaya, disebut dengan nama “Wayang Topeng”. Di Cirebon, Jawa Barat 

pertunjukan yang sama disebut Topeng Dalang, di daerah masyarakat Madura di 

Jawa Timur dikenal dengan Topeng Deleng, sementara di Bali dikenal dengan nama 

Topeng saja. 

 

  Kesenian topeng banyak terdapat di daerah-daerah di Indonesia. Hampir semua 

daerah memiliki kesenian topeng, dengan berbagai jenis dan bentuk topeng yang berbeda. 

Kesenian topeng pada mulanya digunakan untuk ritual atau upacara-upacara pemujaan 

roh nenek moyang. Di Bali kesenian topeng terkenal dengan topeng barong. Kesenian 

topeng di Bali sudah berkembang sejak zaman pemerintahan raja Jaya Pangus sekitar 

abad X. Dalam kumpulan prasasti Jaya Pangus ini sudah ditemui beberapa istilah-istilah 

seperti: atapukan yang artinya pertunjukan yang mempergunakan alat-alat penutup muka 

atau topeng. 

Di Cirebon terkenal dengan kesenian topeng Cirebon (Panji, Pamindo, Klana, 

Tumenggung, Rumyang), Topeng Slangit, Topeng Sawitri. Di Indramayu ada pula 

topeng yang terkenal yaitu Topeng Rasinah, sesuai dengan namanya, tari topeng ini 

ditarikan oleh dalang topengnya yang bernama Mimi Rasinah.  

Tidak hanya di Cirebon, Indramayu, Losari, Bali, dan Ponorogo saja kesenian 

topeng hidup dan berkembang, di Betawi ada pula kesenian yang disebut dengan istilah 

topeng, tari Topeng Tunggal dari Cisalak Depok ini sebenarnya kesenian ini dari Bekasi 

Jawa Barat, tetapi karena masyarakat Bekasi merupakan pinggiran kota Jakarta sehingga 
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kesenian ini diakui sebagai kesenian Betawi. Tari yang menggunakan tiga topeng dalam 

pertunjukannya jelas disebut tari topeng Bteawi. 

Pada masyarakat suku Dayak kesenian topeng terkenal dengan tari hudok, pada 

masyarakat suku Batak terkenal dengan tari huda-huda. Hampir seluruh daerah di 

Indonesia memiliki kesenian topeng dengan nama, bentuk, karakter dan fungsi yang 

berbeda dari setiap daerahnya.  

  Pertunjukannya diposisikan untuk tujuan yang suci, sebagai persembahan dan 

berbagai sarana untuk keselamatan dan kesejahteraan (Suanda, 2009:14). James R. 

Brandon dalam bukunya Toto Amsar mengemukakan bahwa : 

  ...seni prtunjukan dengan akar yang mungkin dari kebudayaan pra-India yang 

animistik adalah wayang topeng atau tari bertopeng. Topeng adalah kekayaan diantara 

budaya yang umum dari masyarakat anismistik di Asia Tenggara (Brandon, 2003:67). 

   

  Fungsi pertunjukan topeng pada mulanya digunakan untuk ritual-ritual yang 

dianggap suci, keramat, dan berbau mistis. Perubahan fungsi dan bentuk pertunjukan 

topeng terus berlanjut dari masa ke masa. Hingga saat ini pertunjukan topeng hanya 

sebagai hiburan rakyat, dan terkadang masih menjadi ritual upacara adat pada acara-acara 

tertentu. Semakin berkembangnya tari topeng di daerah-daerah membuat tarian ini 

berubah fungsi. 

  Menurut mitos atau cerita turun temurun dari masyarakat Topeng yang kini hidup 

dan berkembang di daerah Cirebon dan sekitarnya diyakini sebagai ciptaan Sunan 

Kalijaga, beliau menciptakan pertunjukan topeng Cirebon sebagai sarana untuk 

menyebarkan agama Islam di tanah Jawa.  

Ketika pusat pemerintahan berpindah dari Jawa timur ke Jawa Tengah dan para 

raja memeluk agama Islam, pertunjukan topeng terlempar dari dalam istana dan kembali 

dipelihara oleh rakyat yang belum sepenuhnya melepaskan kepercayaan asli mereka. 

Dengan melihat kenyataan ini Sunan Kalijaga memanfaatkan pertunjukan topeng yang 

digemari rakyat sebagai alat penerang dan penyebaran agama Islam kepada rakyat sekitar 

(Murgiyanto, 1980:52-53).  
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Seiring berkembangnya zaman, pertunjukan topeng semakin jarang terlihat dalam 

kehidupan sehari-hari, hanya pada waktu tertentu pertunjukan ini ditampilkan. Karena 

fungsinya yang tidak lagi sebagai media penyebaran agama Islam, pertunjukan topeng 

hanya dipertunjukan atau dipertontonkan pada saat acara-acara tertentu. Upacara atau 

ritual contohnya, suku Batak menggunaka pertunjukan topeng pada upacara memanggil 

hujan, dan sebagai hiburan raja-raja yang masih hidup. 

 Di Cirebon pertunjukan topeng digunakan pada upacara ngunjung, upacara yang 

dilaksanakan oleh masyarakat di wilayah Cirebon, Indramayu dan sekitarnya. Ngunjung 

atau Munjung sendiri berasal dari kata kunjung dengan maksud mengunjungi makam 

leluhur  sebagai salah satu wujud syukur masyarakat serta untuk berdoa.  Upacara 

Ngunjung sendiri biasanya dilaksanakan pada lokasi-lokasi atau makam leluhur serta 

tokoh keagamaan yang dianggap keramat dengan maksud untuk memohon keselamatan 

senantiasa mengingatkan pesan-pesan leluhur untuk melestarikan tradisi budayanya. 

Upacara ngunjung dilaksanakan pada bulan Syuro dan Mulud 

(http://www.disparbud.jabarprov.go.id/wisata/dest). 

  Dalam kesenian topeng Cirebon ada yang disebut dalang topeng, dalang topeng 

adalah sebutan untuk seorang penari topeng. Dalang topeng juga lazim digunakan untuk 

menunjuk penari topeng. Kata dalang tampaknya mempunyai makna untuk menunjuk 

status kegiatan seseorang yang berkaitan keterampilan memainkan suatu kesenian. Maka 

kata dalang artinya adalah penari topeng yang menarikan kelima kedok : Panji, Pamindo, 

Rumyang, Tumenggung, dan Klana. 

Pada pertunjukan topeng di Cirebon banyak terdapat dalang topeng, dan sebelum 

menjadi dalang mereka harus melakukan pembersihan diri, seperti yang di ungkapkan 

Groenenendael dalam bukunya Toto Amsar Suanda yaitu sebagai berikut : 

untuk menjadi dalang topeng (zaman dulu) seseorang selalu melakukan 

pembersihan diri (meuseuh diri, tapa brata) dengan berbagai laku asketiknya : puasa 

senin-kamis, puasa tujuh, puasa 40 hari, mati geni, mutih, kum, hanya makan sekepal 

nasi ketan, tidak makan nasi, dan lain-lain. Laku asketik tersebut ditunjukan untuk 

mengembangkan kekuatan batin dalang serta ketabahannya (Groenendael, 1987:44). 

http://www.disparbud.jabarprov.go.id/wisata/dest
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  Banyak dalang topeng dan dalang wayang yang secara teratur menjalankan laku, 

seperti puasa, memuja leluhur, dan sebagainya. Seperti halnya Dewi dan Sawitri dalang 

topeng asal Losari, Suteja, Sujaya, Sujana dalang topeng asal Slangit, ada juga Rasinah 

dari pekandangan-Indramayu. Mereka adalah dalang topeng yang terkenal di masyarakat 

Cirebon dan sekitarnya. Dalang yang menari sekaligus mempertunjukan kepada 

masyarakat di sekitarnya. 

  Di Cirebon topeng memiliki dua bentuk pertunjukan, seperti yang disebutkan 

Hazeu dalam disertasinya yaitu  topeng babakan dan topeng dalang (Hazeu dalam 

Narawati, 2003:63). Topeng babakan adalah bentk pertunjukan yang penyajiannya babak 

perbabak, sedangkan topeng dalang adalah bentuk pertunjukan seperti dramatari yang 

melakonkan cerita panji (Suanda, 2005:22).  

Ada pula yang menyebutkan bahwa bentuk pertunjukan topeng dibagi menjadi 

dua, yaitu tari topeng Cirebon dan tari topeng priyangan. Tari topeng Cirebon memiliki  

bermacam-macam bentuk pertunjukan  yaitu topeng babrangan atau barangan, 

ngunjung, kuputarung, hanjataan atau binaan. Sedangan tari topeng priyangan hanya 

tersaji dalam satu bentuk yang bersifat entertaiment atau penghibur 

(http://www.disparbud.jabarprov.go.id/wisata/dest). 

 Adapun susunan penyajiannya  dalam tari topeng Cirebon, yaitu panji dilakukan 

pada bagian pertama, pamindo/samba, rumyang, tumenggung, dan klana atau rowana. 

Karakter dari masing masing topeng adalah panji menggambarkan sebagai sosok manusia 

yang baru lahir, penuh kesucian, gerakannya halus dan lembut. Pamindo/samba 

menggambarkan fase ketika manusia memasuki dunia kanak-kanak, digambarkan dengan 

gerakan yang luwes, lincah dan lucu. Rumyangmerupakan gambaran dari fase kehidupan 

remaja pada masa akhil balig. Tumenggung gambaran kedewasaan dari seorang manusia 

yang penuh dengan kebijaksanaan layaknya sosok seorang prajurit yang tegas, penuh 

dedikasi dan loyalitas sebagai pahlawan. Klana atau rahwanamerupakan visualisasi dari 

watak manusia yang serakah, penuh amarah dan ambisi, Gerakan topeng klana begitu 

tegas penuh dengan ambisi layaknya seorang raja yang penuh ambisi duniawi 

( http://www.cerbonan.wordpress.com).  

http://www.disparbud.jabarprov.go.id/wisata/dest
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  Seperti yang telah dijelaskan di atas, topeng adalah penutup muka atau wajah. 

Dalam kesenian topeng umumnya topeng yang digunakan adalah topeng yang hanya 

menutup wajah, baik topeng besar seperti reyog, topeng kecil dan setengah muka 

contohnya topeng-topeng yang digunakan dalam dramatari yang melakonkan karakter 

lucu, topeng kecil atau normal adalah topeng yang umum digunakan dalam tari topeng 

contohnya panji, pamindo, rumyang, tumenggung, klana, dan lain-lain. Ada pula topeng 

yang menutup seluruh tubuh.topeng ini digunakan dalam pertunjukan   reak, 

bangbarongan.  

Fungsi topeng dalam masyarakat umumnya untuk memanggil arwah nenek 

moyang, untuk pemujaan terhadap roh-roh yang dianggap keramat. Ada pula yang 

sebagai upacara adat seperti halnya di daerah Cirebon Jawa Barat, topeng digunakan 

untuk upacara ngunjung sebuah upacara kunjungan atau mengunjungi makam para 

leluhur untuk memohon keselamatan. Upacara ini dilaksanakan pada bulan Syuro dan 

Mulud oleh masyarakat Cirebon, Inderamayu dan sekitarnya. Selain untuk upacara 

ngunjung topeng juga digunakan pada upacara penggantian cungkup makam-makam 

keramat. Di Subang topeng digunakan pada acara kenduri (khitanan dan pernikahan) dan 

upacara adat di makam-makam buyut, upacara mapag sri di desa Pangkalan yang 

dilaksanakan pada bulan April dan Mei, ada pula upacara ngarot yang dilaksanakan pada 

bulan Oktober dan November saat hujan mulai turun yang dipertujukan di desa Lelea. 

Selain untuk upacara adat topeng juga sebagai sarana hiburan rakyat, nilai estetis 

yang terdapat dalam tari topeng dinikmati sebagai hiburan rakyat. Dengan 

berkembangnya topeng pada masyarakat saat ini topeng banyak beralih fungsi, yang dulu 

digunakan sebagai sarana pemujaan sekarang hanya sebagai hiburan saat hajatan atau 

acara-acara tertentu digelar.  

Beberapa dalang topeng atau penari topeng yang dikenal sebagai istilah untuk 

penari yaitu topeng Jana atau topeng Sujana. Topeng Sujana berasal dari Slangit, topeng 

Sujana merupakan tarian yang sesuai aturan baku dan tidak merubah pola atau gerak 

yang sudah dipatenkan dalam tari topeng Cirebon. Topeng Rasinah atau lebih dikenal 

dengan nama Mimi Rasinah yang berasal dari Pekandangan Indramayu, dalang topeng ini 
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dalam menarikan topeng tidak selalu sesuai dengan pola gerak yang sama, dari panggung 

ke panggung selalu berbeda-beda gerak yang ditarikan, ini dikarenakan Mimi Rasinah 

adalah dalang topeng yang kaya akan ragam gerak. Topeng Sawitri, Sawitri merupakan 

dalang topeng dari Losari. Topeng sawitri hampir sama dengan topeng Sujana. Dalam 

menarikan topeng, Sawitri selalu sesuai dengan pakem yang ada pada tari topeng. Dari 

gerak, pola atau bentuk sesuai dengan ketentuan. Sehingga dari panggung ke panggung 

Sawitri dalam menari topeng Cirebon sama. 

Topeng sebagai bentuk seni pertunjukan diantaranya Topeng Slangit, topeng 

Kandangan atau pekandangan, topeng Indramayu, topeng Betawi, dan topeng Cisalak. 

Dari bentuk gaya pertunjukannya topeng-topeng tersebut dikenal dari nama daerah asal 

dalang topengnya. 

a. Seperti topeng Slangit, topeng Slangit dikenal karena dalang topeng Sujana berasal dari 

desa Slangit Cirebon, Pertunjukan topeng pada gaya Slangit terdapat urutan tari topeng 

yang dimulai dari topeng Panji, topeng Pamindo, topeng Rumyang, topeng Tumenggung, 

dan terakhir topeng Klana. Pada umumnya dalam pertunjukan ini disisipi adengan 

pertarungan pada topeng Tumenggung melawan topeng Jingga Anom 

(http://digilib.itb.ac.id.pdf).  

b. Topeng Kandangan atau Pekandangan, topeng pamindo ditarikan dengan 

menggunakan lagu pengiringnya sama dengan nama tarinya yakni pamindo. Gaya 

penampilan seperti ini juga dimiliki oleh dalang topeng Rasinah dari Pekandangan dan 

Carpan dari Cibereng. Di daerah lain penampilan seperti tersebut tidak ditemukan 

(http://lpsn.or.id/ensiklopedia/tari-topeng).  

c. Topeng Indramayu tari topeng dipertunjukan dengan selingan banyolan (lawak) 

antara tarian ke empat dan ke lima. Perbedaan gaya pertunjukan topeng Indramayu 

dengan topeng lainnya adalah topeng Indramayu tidak memasukan tari topeng Rumyang 

kedalam urutan pertunjukannya tetapi ditambah dengan topeng Klana Udeng yang 

http://digilib.itb.ac.id.pdf/
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ditampilkan pada akhir pertunjukan dengan selingan banyolan dari topeng Klana ke 

Klana udeng. 

d. Topeng Betawi merupakan pertunjukan topeng yang di dalamnya terdapat unsur 

drama, tari, dan musik. Hal itu diperkuat oleh Masunah (2003:9) “pertunjukan topeng 

Betawi merupakan perpaduan drama, tari, dan musik dengan cerita yang diambil dari 

kehidupan sehari-hari misalnya kehidupan rumah tangga”.  

e. Topeng Cisalak adalah salah satu grup kesenian Topeng Betawi. Cisalak adalah nama 

sebuah perkampungan di Cimanggis Depok yang dijadikan sebuah gaya topeng. Dalam 

Topeng Cisalak  ada sebuah jenis tari yaitu tari topeng Tunggal yang memiliki ciri khas 

yang tidak dimiliki daerah lain yakni menggunakan tiga buah topeng atau kedok dalam 

penyajiannya. 

Tari topeng menyebar luas ke seluruh wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah, 

karena ada penyebaran itu sehingga menjadi inspirasi para seniman daerah untuk 

menciptakan jenis tari topeng. Seperti halnya tari Topeng Sinok, Topeng Sinok 

merupakan tarian khas Brebes Jawa Tengah yang belum lama ini diciptakan oleh dewan 

kesenian Brebes. Tarian Topeng Sinok diciptakan sebagai tarian khas Brebes yang pada 

mulanya Brebes belum memiliki kesenian yang menjadi ciri khas seperti daerah lainnya. 

Menurut wawancara dengan Kitarto selaku pencipta tari Topeng Sinok (30 maret 2014), 

“Tari ini menceritakan perempuan Brebes yang anggun, cantik, serta pekerja keras yang 

sangat mencintai pekerjaannya sebagai petani”. Tarian ini juga menggambarkan 

perempuan Brebes sedang menanam bawang merah yang menjadi ciri khas Kabupaten 

Brebes.  

Tari topeng pada umumnya banyak dimiliki oleh berbagai daerah, dari setiap 

daerah memiliki ke-khasan tersendiri baik dari koreografi maupun dari bentuk topengnya. 

Begitu juga dengan Topeng Sinok dari Kabupaten Brebes. Dilihat dari namanya tari 

topeng Sinok adalah tarian perempuan yang menggunakan topeng atau kedok dalam 
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pertunjukannya. Topeng yang digunakan adalah Topeng berparas cantik dengan bentuk 

mata gabahan (gabah padi atau sipit). 

 Sinok sendiri berasal dari kata nok. Di daerah Jawa nok adalah panggilan untuk 

anak perempuan, panggilan ini dikhususkan untuk prempuan yang belum menikah dan 

digunakan oleh orang yang lebih tua laki-laki maupun perempuan untuk memanggil 

perempuan yang usianya lebih muda. Brebes adalah pengguna kata nok untuk memanggil 

perempuan, oleh karena itu tari Topeng Sinok diciptakan sebagai tarian perempuan. 

 Penggalian tari topeng sinok pada mulanya adalah pada tahun 2006 oleh 

Suparyanto dan Kitarto sebagai dewan kesenian Kabupaten Brebes. Tarian ini berhasil 

diciptakan kemudian ditampilkan pertama kali  pada bulan Februari 2007  di Pendopo 

Kabupaten Brebes, dan mulai diikut sertakan kedalam festival tari kreasi daerah di Jawa 

tengah pada tahun 2008, selain itu pernah juga dipertunjukan di Bali dan di TMII Jakarta. 

Penampilan berikutnya yaitu pada saat kirab budaya hari jadi Kabupaten Brebes yang ke-

333 pada bulan Januari di lapangan Karangbirahi Brebes. pertunjukan ini melibatkan 100 

orang penari yang seluruhnya diambil dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Brebes. 

  Tarian ini merupakan tari masal karena dilakukan oleh banyak penari dengan 

ragam gerak yang sama dan antara penari yang satu dengan penari yang lain tidak ada 

jalinan gerak yang saling melengkapi. Topeng sinok juga bisa dijadikan tarian tunggal 

atau kelompok, ini tergantung kebutuhannya. Tarian yang memiliki koreografi dan 

struktur gerak yang jelas mudah diikuti oleh kalangan masyarakat umum. 

Dari pemaparan di atas maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam 

tentang tari Topeng Sinok, adapun yang melatar belakangi penelitian mengapa memilih 

tari Topeng Sinok yaitu karena tari Topeng Sinok berbeda dengan tari topeng lainnya 

yang memiliki keunikan dalam koreografi dan bentuk topengnya. 

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti ingin 

meneliti lebih dalam tentang tari Topeng Sinok sehingga peneliti dalam penelitian ini 

mengangkat judul “Tari Topeng Sinok di Kabupaten Brebes Jawa Tengah”.  
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas bahwa Brebes 

memiliki kesenian topeng yang brebeda dari topeng lainnya yang memiliki keunikan dan 

kekhasan, peneliti mengidentifikasi adanya beberapa masalah yang akan dibahas pada 

bab IV yaitu mengenai latar belakang tari topeng Sinok dan koreografi tari topeng Sinok. 

 

C. Rumusan masalah  

Mengacu pada identifikasi masalah di atas supaya penelitian itu lebih berfokus, 

maka peneliti merumuskan beberapa masalah ke dalam bentuk pertanyaan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana latar belakang tari Topeng Sinok? 

2. Bagaimana koreografi dalam tari topeng sinok? 

3. Apa yang menjadi keunikan tari topeng sinok? 

 

D. Tujuan penelitian  

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari kegiatan penelitian ini adalah : 

1. Tujuan umum adalah untuk mendeskripsikan tari topeng sinok di kabupaten Brebes 

Jawa tengah. 

2. Tujuan khusus 

a. Mendeskripsikan latar belakang tari topeng sinok di kabupaten Brebes Jawa 

tengah. 

b. Mendeskripsikan koreografi, kostum dan tata rias pada tari topeng sinok. 

c. Mendeskripsikan keunikan tari topeng sinok. 

 

E. Metode penelitian  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriftif analisis dengan 

pendekatan kualitatif, yaitu cara penelitian yang menggunakan observasi terhadap 

peristiwa dan kondisi dengan mencari dan mengumpulkan data serta suatu cara untuk 

menyelesaikan suatu persoalan yang aktual dengan cara membuat klasifikasi serta 
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menganalisis data yang berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan atau tempat 

penelitian. metode deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat 

pencanderaan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian-kejadian. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk membuat pencanderaan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai 

fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Sumadi, 2004:76 dan 97). 

Kualitatif digunakan untuk menganalisis berbagai masalah ilmu sosial humaniora, 

seperti: demokrasi, ras, gender, kelas, negara bangsa, globalisasi, kebebasan, dan 

masalah-masalah kemasyarakatan pada umumnya (Kutha Ratna, 2010:93). Alasan 

peneliti menggunakan metode ini dilakukan agar memperoleh gambaran yang nantinya 

disusun secara sistematis, faktual dan akurat mengenai subjek yang diteliti.   

1. Lokasi dan sampel  

 Dalam  penelitian ini yang menjadi lokasi dan sampel penelitian adalah : 

a. Lokasi  

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di kabupaten Brebes Jawa tengah. 

b. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah tari topeng sinok. 

2. Teknik pengumpulan data 

a. Observasi 

Observasi dilakukan oleh peneliti sebagai langkah awal pengumpulan data dengan 

jalan mengdakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung di lapangan 

mengenai topeng sinok di kabupaten Brebes. 

b. Wawancara  

Peneliti menggunakan teknik wawancara kepada narasumber mengenai tari topeng 

sinok di kabupaten Brebes dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai 

latar belakang tari topeng sinok, struktur penyajian topeng sinok, dan koreografi tari 

topeng sinok. 

c. Studi pustaka 

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang mengacu pada sumber 

bacaan yang dapat dipertanggungjawabkan. 
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3. Instrumen penelitian 

Peneliti menggunakan instrumen penelitan untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang berupa beberapa 

bentuk pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian sebagai pegangan dalam 

melakukan wawancara dengan nara sumber yang dijadikan objek penelitian untuk 

mendapatkan data-data yang akurat dan terpercaya. 

4. Analisis data  

a. Mendeskripsikan data tentang tari topeng sinok  

b. Mendeskripsikan bentuk penyajian tari topeng sinok dilihat dari koreografi, tata 

busana, dan rias. 

c. Menarik kesimpulan dari data yang telah dipeoleh dan tersusun. 

 

F. Manfaat penelitian  

Dengan adanya penelitian tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi 

peneliti,masyarakat,pelaku seni, pemerintah daerah, serta lembaga. 

a. Bagi peneliti, peneliti ingin mengetahui kesenian yang ada di jawa tengah khususnya 

di kabupaten Brebes,peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang tari topeng sinok, 

peneliti ingin meningkatkan rasa cinta terhadap kesenian yang berkembang di daerah 

kabupaten Brebes, peneliti dapat menghargai budaya lokal dengan mengetahui seni 

tradisional budaya setempat. 

b. Bagi masyarakat, masyarakat Brebes dapat mengetahui kesenian asli yang ada di 

Brebes, masyarakat Lebih mencintai budaya lokal, masyarakat mendapatkan hiburan 

dari kesenian tersebut, masyarakat memiliki kebanggaan atas kepemilikan kesenian 

khas daerah tersebut 

c. Bagi pelaku seni sebagai penghibur masyarakat daerah setempat, sebagai pelestari 

budaya lokal, sebagai bahan untuk motivasi supaya dapat melestrikan, 

mempertahankan kesenian, menunjukan eksistensinya dalam berkarya seni 

d. Bagi pemerintah daerah membeikan motivasi kepada masyarakat untuk terus 

melestarikan kesenian daerah setempat khususnya tari topeng sinok. 
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e. Bagi lembaga, untuk kepentingan akademik secara tidak langsung, penelitian ini 

diharapkan dapat memberi sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, 

sebagai tambahan pustaka pengetahuan tentang kesenian daerah. 

 

G. Struktur Organisasi 

Bab I dalam skripsi ini merupakan uraian tentang latar belakang masalah, yang 

isinya acuan peneliti dan penjelasan peneliti tentang alasan mengambil penelitian dalam 

skripsi ini, kemudian terdapat rumusan masalah yang menjadi acuan dalam pembahasan 

dalam penelitian, selanjutnya tujuan penelitian, manfaat penelitian bagi semua pihak dan 

yang terakhir yaitu struktur organisasi. 

Pada bab II menjelaskan tentang teori-teori yang menguatkan dalam penelitian, 

diantaranya terdapat penelitian yang relevan serta teori yang dipergunakan yang terdiri 

dari, pendekatan Etnokoreologi, teori koreografi, dan teori phisiognomi. 

Bab III berisi tentang uraian proses penelitian yang dilakukan peneliti dengan 

menggunakan metode-metode yang sesuai untuk penelitian. Adapun uraian dari isi 

metode penelitian diantaranya, lokasi dan subjek penelitian, metode penelitian, definisi 

operasional, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan 

pengelolaan data. 

Bab IV merupakan penjabaran semua dari hasil penelitian dan pembahasan yang 

di dalamnya membahas tentang data-data hasil penelitian dan analisis hasil penelitian 

oleh peneliti. 

Bab V berisi tentang kesimpulan atau ringkasan dari hasil penelitian dan 

rekomendasi sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian. 

Daftar pustaka merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang terdiri dari daftar pustaka buku-buku 

yang digunakan peneliti dan terdapat lampiran. 


