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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Topeng adalah seni  yang dikenal di masyarakat Indonesia dan 

persebarannya  terbentang dimulai dari utara sampai selatan dan dari 

timur sampai ke barat.  Peruntunjukan Topeng awalnya merupakan jenis 

pertunjukan yang bertujuan untuk ritual keagamaan.  Topeng terdapat di 

berbagai tempat di Indonesia seperti di Jawa dan Bali.  Dalam 

pertunjukannya Topeng masing-masing mempunyai kekhasan tersendiri.  

Seperti yang di ungkapkan oleh Endo Suanda, Di Cirebon misalnya, 

keunikan-keunikan itu bisa diamati dari berbagai elemen 

pertunjukannya, dan arti kata Topeng itu sendiri sangat menarik untuk 

disimak (1995, hlm.  45-48) 

Selain itu pula ada beberapa arti tentang Topeng yaitu antara arti 

Topeng secara sempit dan arti Topeng secara luas.  seperti yang 

dikemukakan oleh Toto Amsar, (2005hlm.6), Topeng arti Luas yaitu. 

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. 

 

Selain itu pula Suanda memaparkan pengertian sempit dalam 

Topeng  Dalam buku Menjelajahi Topeng Jawa Barat yang ditulis oleh 

(Toto Amsar Suanda, Risyani, Lalan Ramlan) Suanada, tahun 1995.  

hlm.  40-43 Dalam pengertian yang sempit  sebagai berikut. 

Topeng tak lain adalah penutup muka dengan berbagai macam 

warna, wajah (wanda), jenis, bahan, fungsi, dan karakter.  ada 

yang besrwarna putih, merah, mersh muda, merah tua, hitam, 

kuning, hijau, biru, dan sebagainya.  Wajahnya pun bermacam-

macam, ada yang cantik, jelek, cakep, lucu.  Sama halnya dengan 

karakternya, ada yang galak, halus, gagah, beringas, 

menyeramkan.  Demikian pula perannya dalam kehidupan sosial-

budaya juga amat beragam, tidak saja dipergunakan untuk 

kepentingan menari, bermain teater, upcara adat, helaran.  Akan 

tetapi juga bisa difungsikan untuk hal-hal yang berkaitan dengan 
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seni pertunjukan.  Ia bisa berfungsi sebagai hiasan, souvenir,.  

Dalam kehidupan sehari-hari Topeng (bukan sebagai benda seni) 

dipergunakan untuk berbagai kepentingan, misalnya sebagai 

pelindung, keamanan, kesehataan, mainan.  Bentuknya juga 

bermacam-macam, ada yang menutupi seluruh wajah, setengah 

dan sebagian wajah, bahkan menutupi seluruh wajah dan kepala. 

 

Ada pendapat lain yaitu, Sal Murgianto mengatakan tentang 

Topeng yaitu, 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 berkembang sekitar abad ke-18 (1980 hlm.  7).  Disisi lain Sal 

Murgianto (1980 hlm.  5253) mengatakan tentang Topeng 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.  Topeng telah melebihi Tranformasinya dan 

bukanlah sekedar benda penutup muka, melainkan sebagai 

representasi dari roh, atau kekuatan alam.  Oelh sebab itu mereka 

sering merasa takjub dengan konsistensi yang ditampilkan oleh 

pemainnya.  Ritus-ritus dengan kepercayaan seperti itu tidak saja 

terdapat dicirebon namun juga di seantero nusantara  

  

Pengertian Topeng sebagai penutup muka dengan mudah dapat 

kita perhatikan dari gejala bahasa ”formatif” (pembentukan kata), kata 

Topeng berasal dari “tup” yang berarti tutup, kata tup ditambah saja 

dengan “eng” yang kemudian mengalami beberapa perubahan sehingga 

menjadi Topeng Arti lain dari Topeng adalah “tapel” (I Wayan 

Suardana; Jurnal IMAJI Vol 4 No.1 1 Februari 2008 hlm.80-94) 

Kesenian Topeng Bali lahir pada masa Bali kuna, kesenian yang 

lahir di Bali yaitu, pertapukan (Topeng), parbhayang (wayang)  dan 
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pagending (gagendingan).  Jenis-jenis Topeng Bali salah satunya adalah 

Topeng Sidhakarya.  Topeng Sidhakarya termasuk kedalam kesenian 

tari wewalen/ tari wali.  Tari wali difungsikan sebagai pelengkap 

kegiatan upacara keagamaan di Bali. 

Di Bali semua tari Topeng difungsikan kedalam pelengkap 

kegiatan upacara agama .  Tari Topeng termasuk salah satu kebudayaan 

tertua di Bali.  Topeng sangat erat kaitannya terhadap nilai magis 

religious sehingga tari ini tidak sembarangan untuk dipentaskan.  

Kebudayaan dan kepercayaan menjadi satu sehingga keduanya saling 

berkaitan erat. 

Pertunjukan dengan mengenakan Topeng merupakan seni pentas 

tertua di jagat ini.  Hampir setiap bangsa di berbagai pelosok dunia 

mempunyai benda seni tutup wajah dalam berbagai wujud dan watak.  

Kiranya hingga kini pun Topeng-Topeng itu masih menjadi bagian 

tradisi atau ekpresi estetika masyarakat manusia.  Bahkan pada 

masyarakat yang masih lekat dengan kepercayaan animisme dan 

dinamisme, Topeng bukan sekedar dipandang sebagai penutup wajah 

namun dianggap memiliki kekuatan magis.  Sedangkan keberadaan 

Topeng pada masyarakat modern selain tetap diusung sebagai benda 

seni juga dikembangkan sebagai bentuk seni pertunjukan tari atau tetaer 

(Suartaya hlm.  2011 dalam artikel berjudul “Topeng Menyikapi 

Karakter Manusia dan Sejarah Masyarakat”). 

Jawa dan Bali adalah dua wilayah di Indonesia yang kaya dengan 

ekspresi seni tari dan tetaer yang menggunakan Topeng.  Masyarakat 

Bali memiliki beberapa bentuk seni pertunjukan berTopeng.  Namun 

yang lazim disebut Topeng adalah seni pentas ritual Topeng Pajegan.  

Pertunjukan Topeng umumnya dibawakan secara tunggal oleh seorang 

penari ini tidak hanya hadir dalam prosesi keagamaan di halaman utama 

pura namun juga berfungsi dalam upacara perkawinan, potong gigi, 

hingga ritual ngaben.  Tema-tema kisah yang dibawakan bersumber dari 

babad, cerita semi sejarah, dengan puncak penampilan figur Topeng 

karakter angker yang disebut Sidhakarya.  Seni pertunjukan berTopeng 

sangat tua dan hampir dapat dijumpai di seluruh dunia (Suartaya hlm.  

2011 dalam artikel berjudul “Topeng Menyikapi Karakter Manusia dan 

Sejarah Masyarakat”).   
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Di Bali, kesenian yang diduga berkaitan dengan Topeng termuat 

dalam prasasti Babetin yang berangka tahun 869 Masehi.  Dalam 

prasasti itu disinggung istilah partapukan yang artinya perkumpulan 

Topeng.  Sedangkan bagaimana bentuk dan apa lakonnya tidak jelas.  

Pertunjukan Topeng diduga mulanya kesenian ini muncul pada era 

kejayaan Gelgel, akhir abad ke-17 konon I Gusti Pering Jelantik 

membawa drama tari seorang diri dengan memakai Topeng rampasan 

leluhurnya, Patih Jelantik, ketika Gelgel menaklukan Blambangan.  Saat 

konflik politik mengguncang Gelgel, Topeng itu diboyong ke desa 

Blahbatu sekita tahun 1879 yang hingga kini dikeramatkan di Pura 

Penataran Topeng.  Pada tahun-tahun berikutnya, setelah pementasan di 

puri Gelgel tersebut, penampilan Topeng Pajegan itu kemudian menjadi 

kebiasaan di tengah-tengah masyarakat Bali, terutama ditradisikan saat 

prosesi keagamaan, Pioadalan misalnya.  Perkembanganya kemudian 

muncul Topeng Panca, drama tari Topeng yang dibawakan oleh lima 

orang penari yang lebih mengarah sebagai seni pentas tontonan non 

ritual.  Perkembangan ini bukanya membuat Topeng panjegan surut, 

justru seni pentas ini kian multifungsi dalam beragam tingakatan dan 

hirarki upacara agama dan ritus kehidupan masyarakat.  (Suartaya,  2011 

dalam artikel berjudul “Topeng Menyikapi Karakter Manusia dan 

Sejarah Masyarakat”). 

Dari beberapa paparan diatas bahwa, Topeng adalah seni 

tradisional yang ada sejak jaman prasejarah hingga saat ini, berbagai 

tempat di Indonesia khsusnya sudah mengenal Topeng.  Selain Topeng 

sebagai penutup muka Topeng juga berfungsi sebagai penutup kepala 

juga perut, awalnya Topeng di pertunjukan sebagai upacara ritual, yang 

bertujuan untuk menghormati para roh-roh, dewa-dewa.  Topeng 

memiliki banyak karakter dalam wajah, watak, ada yang menyerupai 

binatang, wajah manusia yang menderita sakit.  Begitu pula Topeng 

yang terdapat di Bali seperti Topeng Pajegan dalam upacara Piodalan 

dimana Topeng merupakan seni sakral dari leluhur (Suartaya.  2011 

dalam artikel berjudul “Topeng Menyikapi Karakter Manusia dan 

Sejarah Masyarakat”). 

Kaitannya Topeng yang terdapat di Bali dalam upacara 

keagamaan Piodalan di Pura ada salah satu pertunjukan Topeng yang 

disebut Topeng Pajegan, Topeng Pajegan mempunyai fungsi sebagai 
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Topeng atau tarian yang disuguhkan dalam rangka upacara ritual 

kegamaan yaitu, upacara Piodalan.  Upacara Piodalan yang 

mempergunakan Topeng Pajegan diselenggarakan dalam waktu kurun 

waktu satu tahun sekali, dengan tujuan untuk menghormati dewa-dewa. 

Bandem mengatakan Topeng Pajegan berati  menari dengan 

Topeng atau istilah dalam bahasa Bali tapel sebagai penutup muka.  

Awal mula Topeng muncul tidak memakai lakon-lakon tertentu karena 

biasanya di gunakan upacara adat di Bali.di Bali terdapat banyak jenis 

Topeng seperti Topeng Pajegan yang di tarikan seorang diri, kata pajeg 

yang berate “borong” dalam bahasa Indonesia sehinga menjadi kata 

Pajegan berarti borongan, selain itu kata Pajegan juga berati sesajen 

yang di haturkan sedemikian rupa kepada para dewata (1978.  9)  

Mengenai Topeng Pajegan seperti yang di paparkan oleh 

Brandem, Pajegan berarti kegiatan bisnis pedesaan masyarakat Bali 

agraris yang berarti memborong.  Sebab drama tari ini hanya dibawakan 

oleh seorang aktor, yang memerankan lebih dari satu karakter tokoh 

dalam setiap pementasannya atau memborong semua peran yang ada di 

dalam ceritanya (1978.  10) 

Tude Pramana menjelaskan dalam wawancaranya, Topeng 

Pajegan yang ditarikan oleh seorang aktor dengan memborong semua 

tugas-tugas yang terdapat didalam lakon yang dibawakan.  Di dalam 

Topeng Pajegan ada Topeng yang mutlak harus ada, yakni Topeng 

Sidhakarya.  Oleh karena demikian eratnya hubungan Topeng Pajegan 

dengan upacara keagamaan, maka Topeng ini pun disebut Topeng Wali.  

Dramatari Topeng hingga kini masih ada hampir diseluruh Bali 

(Gianyar, 2017). 

Eratnya Topeng Pajegan ini dalam upacara keagamaan ada hal 

Topeng yang mutlak ada yaitu Topeng Sidakrya, Menurut I Nyoman 

Catra dalam bukunya yang berjudul “Imba Penopengan Sidhakarya” 

tahun 1996, yakni; 

Sedangkan istilah Sidhakarya muncul dari kata ‘sida’ dan ‘karya’ 

kata sida berasal dari bahasa sansekerta siddh + ta yang berarti 

‘pekerjaan selesai’.  Kata sidd itu sendiri juga mengandung arti 

mencapai.  Dari formulasi kata itu menjadi siddha yang berarti 

‘langsung, terlaksana, tercapai, sempurna’.  Sedangkan kata 

karya dari kata karya memiliki pengertian ‘tugas, tujuan, 
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kerja/pekerjaan, ritual/upacara’.  Kedua kata ini kemudian, 

menjadi kosa kata dalam bahasa kawi siddha- karya dalam 

bahasa Bali menjad sida-karya yang memiliki pengertian yang 

sama (Periksa Mardiwasito 1981) 

 

Seperti yang di paparkan oleh R.M.  Soedarsono Tari dalam 

upacara keagamaan Piodalan  merupakan tari sakral yang 

dipersembahkan kepada para dewa pada upacara Piodalan, 

penyelenggaraanya juga memerlukan tempat terpilih, hari terpilih, 

dilengkapi seperangkat sesaji, busana khas, dan bukan merupakan 

pertunjukan yang mementingkan penampilan secara estetis.  Di Bali 

upacara Piodalan yang memperingati hari kelahiran sebuah Pura selalu 

di selenggarakan di Pura, yaitu bangunan keagamaan Hindu Dharma 

yang denahnya persegi panjang (2002 hlm.126-127). 

Seperti yang di paparkan R.M.  Soedarsono, upacara Piodalan 

yang diselenggarakan seputar tiga hari, pada hari pertama kegiatan 

diselenggarakan di bagian jeroan, dengan kehadiran para dewa.  Oleh 

arena Piodalan yang merupakan upacara kehadiran para dewa selalu 

dimeriahkan dengan berbagai seni pertunjukan.  Maka peristiwa ini 

sering disebut pula sebagai festival keagamaan dan juga peristiwa sosial.  

Disebut peristiwa sosial oleh karena semua anggota masyarakat desa 

yang menyelenggarakan upacara ini harus melibatkan diri dengan tanpa 

mendapatlan upah yang di Bali disebut Ngayah (1998 hlm.  63). 

Swarsi mengatakan Pelaksanaan upacara keagamaan di Bali 

dilaksanakan pada hari-hari yang telah ditentukan dan pada umumnya 

dihitung berdasarkan wewaran dan pawukon yaitu kombinasi dari 

pancawara, saptawara dan wuku.  Contohnya waktu pelaksanaan 

upacara pada waktu-waktu yang dianggap suci seperti tilem (bulan 

mati), purnama (bulan purnama), Piodalan (setiap enam bulan, satu 

tahun atau dua tahun sekali), Sabtu Kliwon (tumpek), Selasa Kliwon 

(anggara kasih), Rabu Kliwon Sinta (pagerwesi), Sabtu Manis 

Watugunung (saraswati), Rabu Kliwon Dungulan (galungan) dan lain-

lain (2003 hlm.  87). 

Dari pemaparan di atas, Upacara keagamaan Piodalan adalah 

ritual agama yang di laksanakan dua tahun sekali yaitu jatuh pada enam 

bulan sekali, bertunjuan untuk menghormati dewa-dewa, serta bersyukur 
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atau dalam bahasa Bali adalah mengahaturkan segala sesuatunya yang 

berasal dari yang di Atas kemudian.  hal ini penting memilih waktu yang 

ada dalam kalender Bali dan tempat terpilih seperti saat bulan purnama 

bertempatan di Pura.  Piodalan ini memiliki rangkaian acara yang sangat 

sakral salah satunya adalah rangkaian puncak pertunjukan Topeng 

Pajegan. 

Di lihat dari keseluruhan yang telah di paparkan di atas mengenai 

Topeng Pajegan dalam upacara keagamaan Piodalan bahwa, Topeng 

Pajegan adalah rangkaian puncak dalam upacara Piodalanan, seorang 

penari menarikan dua atau tiga karakter Topeng dalam kata lain 

borongan yang di akhiri dengan Topeng yang mutlak ada yaitu Topeng 

Sidhakarya.  Serta hal ini ada dalam upacara keagamaan atau Upacara 

Piodalan sakral yang di dalamnya terdapat berbagai rangkaian acara 

khususnya rangkaian puncak yaitu pertunjukan Topeng Pajegan, 

tentunya hal ini ada banyak rangkaian acara sebelum upacara Piodalan 

di mulai khususnya Topeng Pajegan dipertunjukan. 

Ketertarikan peneliti ini karena ingin tahu lebih dalam mengenai 

Topeng Pajegan yang di tarikan dalam upacara keagamaan khususnya 

Piodalan, yakni tari Topeng Pajegan yang menjadi seni sakral serta 

sudah menjadi sebuah kepercayaan umat Hindu dalam upacara 

keagamaan Piodalan.  Serta tarian ini menjadi identitas kearipan lokal 

dan menjadi ikon di daerah Bali khusunya kabupaten Gianyar. 

Maka peneliti ingin meneliti lebih dalam tentang Topeng Pajegan dalam 

upacara keagamaan Piodalan dan mengangkat judul “Topeng Pajegan 

Dalam Upacara Keagamaan Piodalan di Pura Dalem Sangsi Desa 

Singapadu Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan supaya peneliti 

ini lebih jelas dan terarah, maka permasalahan yang akan diteliti ini 

dapat di rumuskan sebagai berikuthlm. 

1. Bagaimana latar belakang Topeng Pajegan dalam upacara 

keagamaan Piodalan di Pura Dalem Sangsi  Desa Singapadu 

Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar? 

2. Apa makna karakter Topeng Pajegan dalam upacara 

keagamaan Piodalan di pura Dalem Sangsi Desa Singapadu 

Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar? 
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3. Bagaimana Struktur Penyajian Topeng Pajegan dalam 

upacara keagamaan Piodalan di Pura Dalem Sangsi Desa 

Singapadu Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar? 

1.3. Tujuan Penlitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah ingin 

memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat jawa barat, 

melalui penyampaian informasi tentang Topeng Pajegan dalam upacara 

Piodalan di Pura, agar masyarakat jawa barat mengetahui akan 

kebudayaan Bali.  Tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat Jawa 

Barat perlu mengetahui Budaya selain Budaya senidiri agar dapat di 

jadikan tolak ukur oleh pelaku seni. 

1.3.2. Tujuan Khusus  

 Adapun tujuan khusus dari penelitian ini, di anataranya. 

1. Mendeskripsikan latar belakang terjadinya Topeng Pajegan 

dalam Upacara Piodalan di pura Dalem Sangsi Desa 

Singapadu Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. 

2. Mendeskripsikan makna karakter Topeng Pajegan dalam 

upcara keagamaan Piodalan di pura Dalem Sangsi Desa 

Singapadu Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. 

3. Mendeskripsikan berlangsungnya Topeng Pajegan dalam 

upacara Piodalan di pura Dalem Sangsi Desa Singapadu 

Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. 

4. Dapat di jadikan referenasi bagi generasi selanjutnya dalam 

penelitian budaya Bali. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan bagi pihak-pihak 

terkait dan memberikan manfaat nyata bagi pengembangan pengetahuan 

dan pemahaman, setidaknya pada permasalahan yang diteliti.  Antara 

lain sebagai berikuthlm. 

1. Bagi peneliti 

  Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai 

tambahan ilmu pengetahuan wawasan dan pengalaman 

tentang kesenian luar daerah yang dapat menjadi sumber 

inspirasi dalam berkesenian serta dapat dilakukan untuk 

melestarikan budaya tradisonal dengan cara cerdas di era 
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gloBalisasi, mengetahui dan memahami selain dari budaya 

daerah kita sendiri, serta sebagai bahan referensi dalam 

pembutan skripsi atau penelitian lainnya khususnya tentang 

budaya Bali. 

2. Masyarakat dan Akademik 

Penelitian dapat memberikan pengetahuan baru mengenai 

kesenian luar daerah serta pelestariannya terhadap masyarakat 

jawabarat; meningkatkan rasa toleransi, cinta dan bangga 

terhadap kesnian tradisional jawa barat yang mampu hidup 

dan berkembangan di era moderenisasi , memiliki motivasi 

untuk ikut melestarikan kesenian tradisional yang merupakan 

identitas bangsa dengan cara yang disesuaikan dengan 

perkembangan zaman.  Sera masyarakat menyadari akan 

kesnambungannya antara kesnian ritual dengan keberadaan 

masyarakat mengenai kepercayaan yang di anut, serta 

menanamkan rasa toleransi terhadap budaya lain. 

3. Departemen Pendidikan Tari FPSD UPI Bandung 

Dengan dilakukannya penelitian ini, dapat menambah 

kepustakan Departemen Pendidikan Tari FPSD UPI Bandung 

dan manambah pengetahuan yang dapat menjadi sumber 

inspirasi dalam mentoleransi sebuah tari tradisional yang 

kental akan nilai-nilai religius.  Serta penelitian ini memiliki 

ijin dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar yang di 

tujuakn kepada Dekan FPSD, serta harapan dari Dinas 

Kebudayaan Kabupaten Gianyar agar Kesenian ini dapat di 

ketahui lebih oleh lingkungan Jawab Barat. 

1.5. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur organisi berisi berupa rincian mengenai urutan 

kepenulisan yang di lakukan peneliti dan pada setiap bagian atau bab 

yang di jadikan acuan kepenulisan peneliti. Mulai dari bab I sampai bab 

V beserta daftar pustaka, daftar gambar atau lampiran yang di sertakan 

pada sebuah skripsi. Berikut gambaran mengenai penulisan yang akan di 

lakukan oleh peneliti  

 

HALAMAN JUDUL 
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Halaman judul merupakan halaman yang terdapat di bagian 

paling depan. Secara format yang sudah di tentukan, halaman 

judul memuat beberapa komponen, yaitu (a) Judul Skripsi (b) 

Pernyataan penulisan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar (c) 

Logo Universitas Pendidikan Indonesia yang resmi dan sudah di 

tetapkan (d) nama lengkap dan nomor induk mahasiswa (NIM) 

dan (e) identitas prodi atau departemen, fakultas, universitas serta 

tahun penulisan.  

 

LEMBAR PENGESAHAN 

Lembar pengesahan di peruntukan memeberikan legalitas 

dalam penulisan yang dilaksanakan, dengan di setujui oleh 

pembimbing serta disahkan secara resmi oleh jurusan atau prodi 

peneliti. 

 

LEMBAR PERNYATAAN 

 Lembar pernyataan dalam skripsi berisikan mengenai 

pernyataan bahwa penelitian yang di lakukan memang benar 

murni dan belum ada yang meneliti. 

 

LEMBAR UCAPAN TERIMAKASIH 

 Pada lembar uacapan terimakasih berisikan mengenai ucapan 

untuk pihak yang telah membantu dalam proses penelitian, baik 

narasumber atau yang tidak terlibat secara langsung. 

 

ABSTRAK 

 Abstrak menjadi bagian yang penting untuk dilihat di awal 

pembacaan karena di sinilah informasi penting terkait tulisan 

yang dibuat dapat ditemukan. Penulisan abstrak sesungguhnya 

dilakukan setelah seluruh tahapan penelitian diselesaikan. Oleh 

karena itu, abstrak kemudian menjadi ringkasan dari keseluruhan 

isi penelitian. 

 

DAFTAR ISI 
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 Daftar isi pada skripsi menjelaskan mengenai sub apa saja 

yang terdapat dalam skripsi tersebut beserta halamannya agar 

memudahkan pembaca untuk melihat skripsi tersebut. 

 

DATAR TABEL 

 Dafatar tabel merupakan bagian analisis tentang masalah 

yang ada, agar pembaca mudah memahami apa yang terdapat 

pada bagian skripsi dengan secara cepat dan mudah 

menyimpulkan bagian yang di bahas pada tabel tersebut. 

 

DAFTAR GAMBAR 

 Dafatar gambar merupakan rangkaian daftar gambar yang 

terdapat pada skripsi tersebut sebagai bukti penelitian dengan hal 

apa saja yang terdapat di lapangan untuk memperkuat penelitian 

dan dicantumkan secara berurutan. 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 Daftar lampiran pada skripsi berisikan mengenai hal yang 

berkaitan dnegan penelitian, seperti surat izin penelitian dan surat 

lainnya yang sifatnya terdapat dalam penelitian tersebut. 

BAB I PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang Penelitian 

Latar belakang merupakan bagian pertama yang di 

jabarkan oleh peneliti, dalam latar belakang peneliti 

menjelaskan alasan peneliti mengambil penelitian tersebut 

dan berisikan mengenai masalah yang terjadi pada objek yang 

di teliti. 

b. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan permasalahan yang di 

jabarkan dengan pertanyaan permasalahan yang akan 

terjawab dalam pembahasan penelitian. 

c. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian merupakan penjelasan mengenai tujuan 

peneli dalam penelitiannya, dalam tujuan peneliti terdapat 
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tujuan umum penelitian dan tujuan khusus penelitian. kalimat 

yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh 

setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai atau 

dituju dalam sebuah penelitian. 

d. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. Manfaat penelitian menjelaskan tentang 

kegunaan hasil penelitian untuk pihak yang terkait dengan 

masalah yang di teliti. 

e. Struktur Organisasi Skripsi 

Dalam struktur organisasi skripsi berisi mengenai struktur 

kepenulisan dalam yang terdapat dalam proposal penelitian. 

Struktur penelitian harus sesuai dengan rujukan atau aturan 

dari Universitas Pendidikan Indonesia. 

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

a. Konsep Teori 

Konsep atau teori yang di gunakan dalam penelitian 

berfungsi sebagai teori yang di pegang atau teori yang di 

pakai untuk menjawab masalah dalam penelitian. Konsep atau 

teori yang di gunakan harus sesuai dengan permasalahan 

penelitian yang ada. 

b. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan penelitian yang 

mempunyai beberapa kesamaan dengan penelitian yang akan 

di lakukan, dalam penelitian terdahulu berguna untuk 

memperkuat argumen peneliti bahwa penelitian yang di 

lakukan itu belum pernah di lakukan atau original. 

c. Posisi Teoritis peneliti 

Posisi teoritis peneliti mempunyai beberapa fungsi yaitu 

sebagai alat (means) dan sebagai tujuan (ends). Fungsi teori 

sebagai alat pada umumnya digunakan peneliti untuk 

mencapai tujuan penelitian melalui usaha penelitian dalam 

melengkapi dan menyediakan keterangan terhadap suatu 

fenomena khusus, sehingga memungkinkan  peneliti 

mengetahui sesuatu secara maksimal. Sebagai tujuan karena 
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merupakan teori yang menghasilkan petunjuk dan kisi-kisi 

kerja yang harus diperhatikan oleh para peneliti. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

a. Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah pedoman atau prosedur serta 

teknik dalam perencanaan penelitian yang berguna sebagai 

panduan untuk membangun strategi penelitian  

b. Partisipan dan Tempat Penelitian 

Partisipan penelitian merupakan narasumber penelitian 

guna mencari jawaban dari masalah dalam penelitian. Lokasi 

penelitian merupakan tempat objek penelitian berada. 

Partisipan dan tempat penelitian satu kesatuan dalam 

penelitian berlangsung guna mencari data yang akurat sesuai 

dengan fakta di lapangan. 

c. Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan strategi 

pengambilan data sesuai dengan teknik yang tepat untuk di 

gunakan dalam penelitian. Dalam hal ini, teknik yang di 

gunakan di sesuaikan dengan permasalahan yang terjadi di 

lapangan. 

d. Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan setelah seluruh data 

terkumpul dan di kelompokan berdasarkan variabel dan jenis 

responden. Dalm hal ini, analisis data sangat berpengaruh 

untuk jawaban penelitian. Tujuan analisis adalah 

mengorganisasikan deskripsi dengan cara membuatnya dapat 

di kendalikan. Deskripsi diimbangi oleh analisis ke dalam 

interpretasi. 

e. Isu Etik 

Isu etik merupakan bagian opsional pada skripsi, karrena 

isu etik tidak selalu ada pada setiap penelitian, bagaimana 

jenis penelitian tersebut dan bagaimana data di lapangan 

terutama penelitian yang mengkaji mengenai manusia sebagai 

subjek penelitiannya. 
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BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menyampaikan dua hal utama, yakni (1) temuan 

penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan 

berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan 

permasalahan penelitian, dan (2) pembahasan temuan penelitian 

untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan 

sebelumnya. 

Alternatif 1 atau cara pertama yang di lakukan ketika data yang 

di dapat di lapangan sesuai dengan yang akan diolah dengan 

format pengolahan data dengan susunan sebagai berikut : 

a. Temuan pertama sesuai dengan rumusan masalah yaitu fungsi 

dan peran perempuan dalam kesenian Ujungan. Pembahasan 

dilakukan dengan cara menelaah hasil temuan tersebut 

dengan di susun secara sistematis mengenai hasil temuan 

yang di dapat guna menjawab rumusan masalah fungsi dan 

peran perempuan dalam kesenian Ujungan. 

b. Temuan dari masalah kedua 

Pembahasan dari masalah kedua 

c. Temuan  dari masalah ketiga 

 Pembahasan dari masalah ketiga 

 Alternatif 2 adalah cara kedua pngolahan data lapangan yang 

dikaji oleh peneliti guna menjadi altenatif dalam pengolahan data 

dengan susunan data sebagai berikut : 

a. Temuan yang di dapatakn di susun secara rumusan masalah 

yang ada, temuan dikumpulkan terlebih dahulu secara urutan 

rumusan masalah yang ada atau secara data lapangan yang di 

dapatkan. Seperti penelitian ini mempunyai tiga rumusan 

masalah hasil temuan di tulis sesuai dengan data yang di 

dapatkan. 

1. Temuan masalah pertama 

2. Temuan masalah kedua 

3. Temuan masalah ketiga 

b. Pembahasan atau penjabaran suatu rumusan maslaah di 

jelaskan secara keilmuan setelah semua temuan ditemukan 

dan di tulis dengan data. 

1. Pembahasa masalah pertama 
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2. Pembahasan masalah kedua 

3.  Pembahasan masalah ketiga 

 

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 Pada bab ini di tarik simpulan dan implikasi mengenai hasil 

data lapangan yang di peroleh, serta menganalisis hal-hal penting 

yang dapat di manfaatklan dari hasil penelitian. Implikasi dan 

rekomendasi yang ditulis setelah simpulan dapat ditujukan 

kepada para pembuat kebijakan, kepada para pengguna hasil 

penelitian yang bersangkutan, kepada peneliti berikutnya yang 

berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya, dan kepada 

pemecahan masalah di lapangan atau tindak lanjut dari hasil 

penelitian 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 Dalam daftar pustaka sebuah penelitian berisikan sebuah 

daftar sumber-sumber atau acuan yang di gunakan selama proses 

penelitain berlangsung. Sumber yang di gunakan tentu saja tidak 

hanya sumber tertulis saja, namun menggunakan sumber tercetak 

seperti foto. 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 Berisi tetang dokumen penting menyangkut penelitian yang di 

lakukan, lampiran pada penelitian memperkuat adanya perizinan 

yang resmi dari instansi atau bukti peneltian di lakukan dengan 

adanya lampiran para nasumber yang di wawancara. 

 

RIWAYAT HIDUP PENELITI 

 Berisi tentang biodata peneliti secara lengkap dan akurat agar 

pembaca dapat mengetahui berbagai macam hal mengenai 

peneliti agar hal-hal yang terdapat di dalamnya dapat di 

pertanggung jawabkan secara penuh. 

 


