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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Untuk memudahkan dalam memecahkan berbagai masalah 

penelitian diperlukan pendekatan dan metode yang tepat sesuai dengan 

permasalahan. Ketepatan memilih desain penelitian dapat menetukan 

kualitas hasil penelitian, karena apabila tidak tepat dalam memilih desain 

penelitian dikhawatirkan hasil dari penelitian tersebut tidak dapat 

memecahkan masalah yang sedang diteliti dan tidak sesuai dengan tujuan 

yang dicapai oleh peneliti. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Penulisan penelitian ini juga, dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian 

dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki 

masalah dan fenomena. 

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif, yaitu 

suatu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan segala 

sesuatu yang dilihat dan didengarkan pada saat pelaksanaa penelitian 

kedalam bentuk tulisan atau untuk mendeskripsikan peristiwa dan kejadian 

pada saat penelitian berlangsung sehingga mampu menjelaskan masalah-

masalah yang berkaitan dengan penelitian. Selain bersifat deskriptif  

analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sugiyono, 

(2010. hlm. 15) mengugkapkan: 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya 

adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara pure 

positive, dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi 

(gabungan, analisis data bersifat induktif, kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada 

generalisasi).  
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Metode penelitian ini memiliki pengaruh yang besar terhadapat 

kondisi data yang dikumpulkan, dengan tujuan untuk menambahkan 

informasi yang lengkap dan tepat. Objek -objek yang diteliti yaitu Tari 

Cukin Sebagai Ciri Khas Masyarakat Kabupaten Tangerang. 

 

3.2 Partisipan dan Tempat Penelitian 

3.2.1 Partisipan Penelitian 

Adapun partisipan penelitian ini adalah Tari Cukin yang 

berdasarkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini., maka 

fokus penelitiannya adalah latar belakang terciptanya tari Cukin di 

Kabupaten Tangerang, serta bagaimana penyajian tari Cukin 

ditinjau dari struktur dan unsur dari sasaran subjek yang diteliti 

(struktur gerak, tata rias dan busana, serta iringan) tari yang ada di 

dalam Tari Cukin ini diperoleh dengan cara menggali informasi 

mengenai Tari Cukin yang paham dan mengetahui seluk beluk 

diciptakannya tarian tersebut sebagai pertunjukan, sehingga dapat 

diperoleh hasil permasalahannya yaitu mengenai apa saja yang ada 

di dalam Tari Cukin di Kabupaten Tangerang. 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, 

pendekatan kualitatif ini tidak menggunakan populasi karena 

penelitian kualitatif berasal dari kajian dan hasilnya tidak hanya 

berlaku pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan 

diberlakukan ke populasi, kemudian di transferkan pada sosial 

lainnya.  Berikut adalah pengolahan data primer dan sekunder 

antara lain: 

3.2.1.1 Data Primer  

Saat di lapangan, peneliti akan mengumpulkan data-

data dari Nani Mulyani, S.Sn selaku penggarap tari (struktur 

gerak, tata rias dan busana) dan Achmad Syafei selaku 

Kepala Seksi Kebudayaan DISPORABUDPAR di 

Kabupaten Tangerang serta penanggung jawab awal 
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mulanya diciptakannya dan musik iringan yang terdapat 

dalam sajian tari Cukin. Selain itu juga akan dikumpulkan 

data berupa informasi sejauh mana tarian ini sudah 

berkembang di kalangan masyarakat Kabupaten Tangerang 

dan sejauh mana tarian ini eksis atau sering ditampilkan di 

acara-acara hiburan terkait Kedinasan, dan dokumentasi 

dari setiap kegiatan penelitian (video tari, dan foto-foto tari) 

dari hasil observasi. Peneliti disini sebagai instrumen utama 

dalam penelitian karena peneliti langsung terjun ke 

lapangan untuk mendapatkan data yang akurat. Alasan 

dipilih sumber diatas, karena penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis bagaimana latar belakang terciptanya tari 

Cukin di Kabupaten Tangerang, serta bagaimana penyajian 

tari Cukin ditinjau dari struktur dan unsur dari sasaran 

subjek yang diteliti (struktur gerak, tata rias dan busana, 

serta iringan)  dalam tari Cukin di Kabupaten Tangerang.  

3.2.1.2 Data Sekunder  

Data yang dapat diperoleh melalui studi kepustakaan dan 

studi dokumentasi. 

3.2.2 Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Tangerang, yang lebih 

tepatnya di Tigaraksa, Gedung DISPORABUDPAR Kabupaten 

Tangerang lantai 4 Pusat Perkantoran Tigaraksa untuk menemui 

Bapak Achmad Syafei selaku Kepala Seksi Kebudayaan di 

Kabupaten Tangerang dan penanggung jawab atas latar belakang 

diciptakannya dan musik iringan tari Cukin. Kemudian dilanjutkan 

untuk menemui Ibu Nani Mulyani selaku penggarap tari (struktur 

gerak, tata rias, dan busana) di Jln. Raya Serpong Gang Warga, RT. 

002, RW. 02, No.25 kelurahan Serpong, Kecamatan Serpong. 
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3.3 Pengumpulan Data Instrumen Penelitian 

3.3.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan satu kesatuan dalam sebuah 

penelitian. Dalam proses penelitian dengan cara mengumpulkan 

data sangat diperlukan teknik sehingga data-data yang diperoleh 

dan diperlukan dalam pencarian sebuah kebenaran dan keberadaan 

data tersebut dapat dipertanggung jawabkan.  

Dengan proses pengumpulan data yang dilakukan peneliti, 

yaitu dilakukan dengan beberapa tahapan, hal ini dimaksud untuk 

lebih memudahkan dalam penelitian dan mengembangkan secara 

tindak lanjut.  

Disinilah beberapa teknik yang harus dilakukan seorang 

peneliti dalam mengumpulkan data-data terhadap penelitian, antara 

lain : 

3.3.1.1 Observasi 

Observasi dapat dikatakan juga sebagai sebuah 

pengamatan yang bertujuan untuk mengamati dan 

mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, dan 

mencari bukti terhadap suatu fenomena sosial (perilaku, 

kejadian-kejadian, dan keadaan). 

Dengan menggunakan teknik ini, peneliti berupaya 

menggali data yang berhubungan dengan latar belakang 

penciptaan tari Cukin dan penyajian tari Cukin di 

Kabupaten Tangerang berdasarkan pada pertimbangan 

bahwa terdapat sejumlah data yang diangkat melalui 

pengamatan langsung ke lokasi penelitian. 

Observasi dilakukan sebagai cara peneliti agar dapat 

mengalami dan mendokumentasikan pertunjukan tari 

Cukin, sehingga fakta-fakta yang dijumpai di lapangan 

dapat peneliti analisis. Selain itu, dengan cara mengunjungi 

lokasi penelitian yang bersangkutan dengan maksud 
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mendapatkan informasi mengenai tari Cukin di Kabupaten 

Tangerang. Pernyataan tersebut seperti yang di ungkapkan 

Hasandi (dalam Gayatri, 2014, hlm. 23) bahwa “ hal ini 

(penelitian) dilakukan dengan cara mencatat, merekam, dan 

memotret fenomena tersebut guna penemuan dan analisis”. 

Adapun pelaksanaan kegiatan observasi dapat 

dijelaskan sebagai   berikut: 

3.3.1.1.1 Selasa, 3 Juli 2018 

Peneliti mendatangi lokasi penelitian yaitu 

di Kabupaten Tangerang, yang lebih tepatnya di 

Tigaraksa, Gedung DISPORABUDPAR 

Kabupaten Tangerang lantai 4 Pusat Perkantoran 

Tigaraksa untuk memberikan surat izin observasi 

kepada Bapak Achmad Syafei. 

3.3.1.1.2 Rabu, 4 Juli 2018  

Merupakan observasi pertama yang 

dilaksanakan oleh peneliti. Dalam observasi ini 

peneliti melakukan tahapan pengenalan dan 

melihat pertunjukan tari Cukin secara langsung. 

3.3.1.1.3 Kamis, 5 Juli 2018 

Observasi kedua dilakukan untuk menemui 

Bapak Achmad Syafe’i selaku Kasi Kebudayaan 

Kabupaten Tangerang untuk menanyakan secara 

utuh tentang sejarah dan latar belakang 

diciptkannya tari Cukin di Kabupten Tangerang 

dan bagaimana musik iringan yang terdapat di 

dalam tari Cukin. 

3.3.1.1.4 Jumat, 6 Juli 2018 

Observasi ketiga dilakukan untuk menemui 

Ibu Nani Mulyani selaku koreografer tari Cukin 
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untuk menanyakan mengenai struktur gerak, tata 

rias dan busana tari Cukin. 

 

3.3.1.2 Wawancara 

Wawancara merupakan sebuah proses untuk 

dilakukannya pengumpulan data atau informasi melalui 

tatap muka antara peneliti dengan narasumber yang 

dianggap mampu memberikan data yang dibutuhkan. 

Wawancara dilakukan di Tigaraksa, Gedung 

DISPORABUDPAR Kabupaten Tangerang lantai 4 Pusat 

Perkantoran Tigaraksa, dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan wawancara secara terstruktur dan 

semistruktur.  

Dalam penelitian ini format wawancara yang 

digunakan adalah wawancara terbuka dan dilakukan secara 

langsung antara peneliti dengan narasumber. Adapun 

beberapa pertanyaan mengenai latar belakang terciptanya 

tari Cukin dan penyajian tari Cukin di Kabupaten Tangerang 

antara lain : 

3.3.1.2.1 Bagaimana asal mula terciptanya tari Cukin di 

Kabupaten Tangerang? 

3.3.1.2.2 Kapan tari Cukin di Kabupaten Tangerang ini 

diciptakan? 

3.3.1.2.3 Siapa yang menciptakan tari Cukin di 

Kabupaten Tangerang? 

3.3.1.2.4 Bagaimana penyajian struktur gerak pada tari 

Cukin di Kabupaten Tangerang? 

3.3.1.2.5 Bagaimana Tata Rias dan Busana yang 

digunakan pada tari Cukin di Kabupaten 

Tangerang? 
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3.3.1.2.6 Bagaimana susunan iringan musik yang terdapat 

pada tari Cukin? 

3.3.1.2.7 Apakah tari Cukin merupakan tarian yang 

menggambarkan sebagai ciri khas masyarakat 

yang ada di Kabupaten Tangerang? 

 

3.3.1.3 Studi Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang 

berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah 

kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, dan kebijakan. 

Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar 

hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya 

misalnya karya seni, yang dapat berupa gamar, patung, film, 

dan lain-lain. Studi dokumentasi ini merupakan pelengkap 

dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif. 

Selain peneliti melakukan studi dokumentasi dengan 

melihat dokumen yang sudah ada, baik yang berbentuk 

tulisan, gambar, atau pun karya. Peneliti juga membuat 

sebuah dokumentasi yang telah ada dengan cara, selama 

penelitian berlangsung peneliti selalu berusaha untuk 

mendapatkan dokumentasi baik dalam bentuk audio, visual 

maupun audio visual. Seperti contoh, peneliti 

mendokumentasikan struktur koreografi, rias dan busana 

tari Cukin. Hasil dari dokumentasi ini akan memperkuat 

informasi yang telah peneliti dapatkan dari hasil observasi. 
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3.3.1.4 Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah sumber lain yang digunakan 

untuk menambah dokumentasi, contohnya artikel, majalah, 

koran, jurnal dan karya ilmiah. Dalam penelitian ini untuk 

mendapatkan tambahan informasi yang banyak maka 

peneliti melihat dari jurnal dan karya ilmiah. Selain itu 

untuk menghindari duplikasi peneliatian, maka peneliti pun 

akan memaparkan tulisannya baik dalam bentuk artikel, 

majalah, koran, jurnal dan karya ilmiah. 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Langkah-langkah Penelitian 

Berikut ini adalah langkah-langkah dalam sebuah 

penelitian, antara lain : 

3.4.1.1 Pra Penelitian 

Pada tahap ini, pra penelitian adalah : 

3.4.1.1.1 Survei/Observasi Awal 

Pada kegiatan observasi dilakukan pada 

bulan Oktober 2017. Survei ini guna untuk 

mengetahui, sekaligus menentukan objek yang 

akan diteliti. 

3.4.1.1.2 Pengajuan Judul  

Peneliti mengajukan beberapa judul kepada 

dewan skripsi untuk di seleksi mana yang layak 

untuk peneliti bawa dalam penelitiannya. 

3.4.1.1.3 Penyusunan Proposal Penelitian 

Setelah judul penelitian ditetapkan, maka 

langkah berikutnya adalah menyusun proposal 

penelitian melaui beberapa proses bimbingan 

yang akan dilakukan dengan dosen. 

3.4.1.1.4 Seminar Proposal 
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Seminar proposal yang dilaksanakan pada 

bulan Januari 2018. Dalam seminar ini peneliti 

mendapat banyak masukan dari para penguji dan 

dewan skripsi mengenai permasalahan pada 

penelitian yang akan kita lakukan. 

3.4.1.1.5 Pengajuan dan Penetapan Pembimbing 

Peneliti terlebih dahulu memilih dosen 

mana yang akan dipilih untuk menjadi 

pembimbing I dan pembiming II yang kemudian 

akan diatur dan ditempatkan oleh dewan skripsi. 

3.4.1.1.6 Revisi Proposal 

Jika seminar proposal telah dilaksanakan 

dan kejelasan mengenai pembimbing, maka 

langkah berikutnya adalah proses bimbingan 

kepadaa pembimbing I dan pembimbing II. 

Selama proses bimbingan pasti akan ada yang 

dinamakan dengan revisi untuk memperbaiki isi 

dari laporan proposal tersebut. 

3.4.1.1.7 Pengajuan Izin Penelitian 

Tahap berikutnya adalah membuat atau 

mengajukan surat izin penelitian kepada ketua 

jurusan Departemen Pendidikan Seni tari yang 

akan diproses dan ditanda tangani oleh Dekan 

FPSD. Surat ini dinamakan dengan surat 

Keputusan (SK). Kemudian, selain harus 

mengajukan surat Keputusan, peneliti juga harus 

membuat surat penelitian untuk diberikan kepada 

pihak-pihak yang terkait dalam proses penelitian 

agar peneliti lebih terarah dan bersifat resmi. 
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3.4.1.2 Pelaksanaan Penelitian 

Berikut ini merupakan pelaksanaan penelitian : 

3.4.1.2.1 Observasi 

3.4.1.2.2 Pengumpulan Data 

3.4.1.2.3 Analisis Data 

3.4.1.2.4 Penarikan Kesimpulan 

 

3.4.2  Definisi Operasional 

Untuk memperjelas dan mempertegas maksud dari penelitian 

ini dan menghindari terjadinya pemahaman yang berbeda-beda, 

maka peneliti memberikan sebuah batasan, yaitu Tari Cukin 

merupakan tarian yang berfungsi sebagai tari hiburan. Kata 

“Cukin”  memiliki arti selendang atau kain untuk menggendong 

bayi. Tari kreasi baru ini digarap dengan memadukan secara 

sistematik pola tari yang telah dimiliki masyarakat seperti : 

Cokek, Pencak Silat, Topeng, Musik atau Gamelan dan tata 

busana yang mencerminkan keragaman budaya dan etnik perekat 

persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Tangerang. 

Munculnya keberagaman masyarakatnya yang terdiri dari 

beberapa suku dan budayanya, seperti Jawa, Sunda, Betawi, dan 

Cina yang kemudian dipadukan dalam tarian tersebut. Sinopsis 

dari tari Cukin sendiri adalah tarian pergaulan yang menceritakan 

sekelompok remaja putri (enong) yang sedang bergembira, 

diawali dengan seorang enong mencari teman bermain. Lalu, 

mereka berdua mencari beberapa enong lagi untuk bermain. 

Kemudian mereka berdua mencari beberapa enong lagi untuk 

bermain bersama. Akhirnya datanglah 3 orang enong dan 

selanjutnya merekapun menari bersama. Tiba-tiba datanglah 

seorang laki-laki (akang) yang berumur sekitar 30an tahun yang 

menggoda mereka. Pada adegan tersebut terjadilah konflik antara 

enong dan akang yang mencoba untuk ikut bergabung dan hanyut 
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dalam tarian. Namun, konflik tersebut dikemas dalam humor. 

Kemudian terjadilah kesalahpahaman antara penari laki-laki 

(akang) yang dinyatakan dengan cara menari bersama. Dan di 

akhir cerita para penari wanita meninggalkan penari laki-laki 

yang sedang terhanyut oleh tarian dan alunan musik. Ketika 

penari laki-laki menyadari bahwa ia telah ditinggalkan oleh para 

penari wanita, akang pun mengejar salah satu enong dan 

memegang selendangnya maka terjadilah tarik menarik antara 

“ Enong “ dan “ Akang “ sampai akhirnya Akang terjatuh di 

hadapan sang enong. 

 

3.4.3 Skema/Alur Penelitian 

Berikut ini adalah skema/alur penelitian yang dilalui selama 

penyusunan skripsi : 

Bagan 3.1  

Skema atau Alur Penelitian 
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3.5 Analisis Data 

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik 

penggabungan atau sering disebut dengan triangulasi. Teknik sistematik 

yang dijadikan sebagai bahan laporan data yang diperoleh konsisten , 

tuntas, dan pasti. Dalam kegiatan penelitian, peneliti mengolah data dari 

hasil observasi, wawancara, studi pustaka atau dokumentasi sebagai data 

pasti dan menjadi bagian dalam kepenulisan yang berbentuk skripsi. 

Alwasilah (2000, hlm,131) mengemukakan beberapa teknik pengumpulan 

data sebgai berikut: 

Triangulasi merupakan teknik yang merujuk pada pengumpulan 

informasi atau data dari individu dan latar dengan menggunakan 

berbagai metode. Cara ini baik untuk mengurangi bias yang melekat 

pada satu metode dan memudahkan melihat keluasan penjelasan 

yang anda kemukaka. Yang perlu dicermati di sini adalah bahwa 

triangulasi tidak menjamin bebasnya ancaman terhadap validitas.  

Bagan 3.2 

Teknik Triangulasi 

 

 

 

 
 

 

Studi Pustaka

WawancaraObservasi 
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Penggunaan teknik triangulasi, peneliti mengumpulkan data hasil 

observasi ke tempat penelitian yaitu Kantor DISPORABUDPAR 

Kabupaten Tangerang lantai 4 Pusat Perkantoran Tigaraksa  untuk 

menemui Bapak Achmad Syafe’i selaku Kepala Seksi Kebudayaan di 

Kabupaten Tangerang dan untuk menemui Ahmad Yunus Sanusi selaku 

penanggung jawab musik. Kemudian dilanjutkan untuk menemui Ibu Nani 

Mulyani selaku penggarap tari (struktur gerak, tata rias, dan busana) di Jln. 

Raya Serpong Gang Warga, RT. 002, RW. 02, No.25 kelurahan Serpong, 

Kecamatan Serpong. Peneliti mendapatkan data-data penting seperti foto-

foto berbagai kegiatan yang melibatkan tari Cukin di dalamnya, 

dokumentasi tersebut menunjukan eksistensi  tari Cukin sehingga peneliti 

merasa bahwa tari Cukin layak untuk diteliti. Dilakukan pula wawancara 

kepada narasumber yang memberikan informasi berupa dialog, data-data 

seperti buku sejarah Kabupaten tangerang dan buku Model dan Model Tari 

Cukin yang terkait dengan topik penelitian. Peneliti memperdalam 

informasi untuk mendapatkan dokumen-dokumen guna memperkuat 

penyusunan yang dilakukan dengan teknik studi pustaka. 

Membandingkan data hasil pengamatan dari kegiatan apresiasi 

dengan hasil wawancara lalu membandingkan hasil wawancara dengan 

dokumen yang terkait. Proses analisis dan kajian harus dilakukan dalam 

mengolah data yang telah ditemukan sesuai dengan tujuan peneliti.   

Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa seluruh data baik dalam 

bentuk observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi pustaka bila 

terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data agar data 

yang dihasilkan dapat terinformasikan. 

Miles dan Huberman (1984) mengemukakan bahwa “aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”. Aktivitas 

dalam analisis data, yaitu : 
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3.5.1 Reduksi Data  

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya 

bila diperlukan. 

3.5.2 Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasanya 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan 

Huberman (1984) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan 

untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan 

teks yang bersifat naratif. 

3.5.3 Kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles 

dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi 

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung 

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali 

ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

 


