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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. DESIGN PENELITIAN 

 

Penelitian tentang pewarisan kesenian sintren “kecirebonan” di kota Cirebon 

ini menggunakan metode penelitian deskriptif  melalui pendekatan kualitatif , peneliti 

sendiri menggunakan metode ini karena peneliti menggunakan metode pendekatan, 

pengumpulan, menyusun serta mengimpretasikan data yang ada. Metode ini 

diperoleh dari hasil pengamatan serta pencarian data yang akurat, baik dalam proses 

pengamatan saat latihan, maupun dari wawancara tentang proses sistem pewarisan 

kesenian sintren di grup “Kecirebonan” di kota cirebon ini. Metode ini digunakan 

oleh peneliti agar dapat dilihat secara kasat mata tentang pewarisan kesenian sintren 

di kota cirebon, agar peneliti dapat juga menyimpulkan hasil dari penelitian yang 

dilakukan serta dapat mendeskripsikan kesenian sintren ini baik yang sedang 

berlangsung maupun memaparkan saat peristiwa sedang berlangsung serta dapat 

menyimpulkan hasil dari prngamatan yang dilakukan. 

 

Prosedur penelitian pewarisan kesenian sintren “kecirebonan” di kota cirebon 

ini dengan diadakannya beberapa tahapan serta dalam beberapa proses selama 

penelitian berlangsung, peneliti menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan 

hasil penelitiannya, adapun bebeapa metode yang dimaksud akan dipaparkan oleh 

penulis sebagai berikut : 

 

B. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan peelitian ini peneliti menggunakan banyak cara dalam 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian ini, dari sekian 

banyak teknik yang dilakukan oleh peneliti beberapa diantaranya akan dipaparkan 

sebagai berikut :  
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1. Teknik observasi 

 

Dalam metode penelitian, penulis menggunakan metode penelitian observasi, 

metode observasi sendiri merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian, 

karena observasi merupakan metode yang paling mendasar untuk mengetahui gejala 

yang tampaka pada objek pengamatan. Metode observasi ini penulis memaparkan 

secara netral yang dimasud dengan tidak memiliki keterlibatan dengan pertunjukan 

sintren grup lingkung seni kecirebonan kota  cirebon, penulis hanya sebagai 

pengamat pertunjukan.  

Maka penulis pun berupaya objektif dalam menyusun dan memaparkan 

penelitian ini.  Namun dalam hal tersebut penulis berupaya membangun komunikasi 

yang baik pada seluruh seniman kesenian sintren di grup lingkung seni kecirebonan 

kota Cirebon. 

Dalam metode observasi ini peneliti telah melakukan beberapa kali kunjungan 

ke keraton kecirebonan untuk meneliti dan mengobservasi kesenian sintren tersebut, 

observasi pertama dilakukan pada tanggal 15 februari 2018, ketika itu peneliti 

berkunjung dan ber silaturahmi kepada abdi-abdi dalam keraton kecirebonan, serta 

melihat sanggar yang terdapat pada keraton tersebut serta bertanya kesenian apa saja 

yang terdapat pada sanggar yang di dirikan keraton kecirebonan dan meminta izin 

untuk melakukan beberapa kali observasi pada sanggar yang terdapat pada keraton 

kecirebonan tersebut, lalu observasi selanjutnya dilakukan pada tanggal 26 februari 

2018 yaitu pada saat mereka melakukan kegiatan latihan, dengan begitu peneliti pun 

dapat melihat dan mengamati proses mereka latihan sintren serta beberapa tahapan 

dalam pertunjukan sintren.  

Selain itu, peneliti pun melakukan observasi selanjutnya pada tanggal  20 

maret, yaitu pada saat mereka melakukan pertunjukan untuk liputan trans tv pada 

acara “ragam nusantara” pada saat itu penelitu pun dapat menobservasi pertunjukan 

sintren yang sedang berlangsung, mulai dari persiapan penari, penyanyi, dalang, 

sampai yang menjadi sintrennya saat bersiap-siap,  oleh karena itu peneliti pun dapat 
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melihat dengan seksama pada saat pertunjukan berlangsung, mulai dari sekmen 

pertama hingga akhir acara liputan trans tv tersebut dilakukan, serta peneliti 

mendapatkan cukup lengkap data pada saat observasi berlangsung. 

 

2. Metode wawancara 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis juga menggunakan metode 

wawancara pada kesenian tradisi sintren di grup kecirebonan, salah satu alasan 

mengapa penulis menggunakan teknik wawancara karena penulis merasa banyak 

yang perlu ditanyakan secara jelas kepada para tokoh pemeran sintren itu sendiri, 

maka dari itu penulis memaparkan yang tidak diketahuinya menggunakan teknik 

wawancara kepada para tokoh sintren. 

Secara teknis, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu menggunakan 2 

teknik wawancara, yaitu wawancara secara formal serta wawancara non formal, yaitu 

wawancara yang terstruktur dan tidak berstruktur, dengan kata lain peneliti 

menggunakan teknik wawancara sesuai tempat ia meneliti dan observasi pada tempat 

tersebut, dalam hal ini peneliti menggunakan teknik wawancara non formal yang 

dilakukan pada objek penelitian di keraton kecirebonan yaitu kepada Bapak Elang 

Hery yaitu selaku ketua serta pendiri sanggar di keraton kecirebonan tersebut, yang 

dilakukan pada tanggal 20 februari dan 20 maret 2018. 

 

3. Studi literature 

 

Dalam studi ini penulis menggunakan studi literatur untuk mendapatkan 

referensi dari  beberapa pustaka yang digunakan oleh peneliti dari berbagai sumber 

dalam bentuk tulisan. Sumber yang digunakan merupakan judul yang berkaitan 

dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.  Beberapa yang dijadikan sumber studi 

literature dalam penelitian ini, yaitu sumber dari beberapa literature yang dicari, 

yaituyang berkaitan erat dengan judul yang akan dikaji dalam penelitian ini, sumber-

sumber tersebut yaitu berupa buku-buku, majalah, maupun website yang terdapat 

pada blog atau jurnal yang ada pada google.  
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Dari beberapa studi literatur yang didapat yaitu, berupa buku-buku yang 

diperoleh dari perustakaan 400 Kota Cirebon, yang dilakukan pada tanggal 28 

februari 2018 dengan memperoleh buku yang berjudul “Ragam Kesenian Tradisional 

Kota Cirebon” serta peneliti mencari sumber literature pada kantor Dinas Pemuda 

Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, untuk mencari beberapa buku 

tentang kebudayaan maupun tentang kesenian sintren secara lebih rinci, yang 

dilakukan pada tanggal 6 maret 2018 untuk memperoleh beberapa buku yang 

berjudul  

a. Potensi Kesenian Daerah Cirebon 

b. Artikel Budaya & pariwisata Cirebon 

c. Babak Kota Cirebon 

d. Serat Mustasiyah (konsepsi Lokal Tentang Rumah tangga Ideal Cirebon) 

 

4. Studi Dokumentasi 

Selain menggunakan metode yang telah dipaparkan yaitu teknik wawancara, 

studi literatur, dan observasi, peneliti pun menggunakan teknik pengumpulan data 

melalui dokumentasi, dengan cara meng anallisis dari dokumentasi yang ada dari 

berbagai sumber. Kasiaj menggunakan teknik dokumentasi ini merupakan salah satu 

teknik yang penting dalam pengumpulan data pada penelitian kesenian sintren di  

grup kecirebonan Kampung Kanoman Kecamatan Pekalipan Kelurahan Pulasaren 

Kota Cirebon. 
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C. Lokasi Penelitian  

 

Penelitian ini dilakukan pada grup Kesenian sintren “kecirebonan” di 

Kampung Kanoman Kecamatan Pekalipan Kelurahan Pulasaren Kota Cirebon.     

            

Foto 3.1 

Peta Kampung Kanoman Kecamatan Pekalipan Kelurahan Pulasaren Kota Cirebon 

(Andrieyani Zulham) 
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D. Teknik Pengolahan Data  

1. Pengumpulan data 

 

     Setelah pengumpulan data selesai dilakukan, dimana semua kegiatan 

penelitian telah dilaksanakan, yaitu wawancara, studi literature, observasi dan 

dokumentasi pada kesenian sintren di grup Kesenian Sintren “kecirebonan” Kota 

Cirebon  , maka peneliti melakukan teknik pengolahan data dari beberapa hasil 

tersebut, dari data yang diperoleh peneliti mengolah kembali dengan maksud 

mengklarifikasi dari beberapa data yang ada. Dalam pengolahan data tersebut peneliti 

melakukan beberapa hal yang dilakukan, yaitu : 

 

a. Reduksi data 

 

Reduksi data yaitu bertujuan untuk membantu mengolah data dalam proses 

penelitian, menyederhanakan, memilah, serta mengatur dan menyederhanakan dari 

data yang diperoleh, maka dari itu peneliti dapat lebih mudah untuk memahami data 

yang dikumpulkan di lapangan.  

  

 Dalam hal ini, peneliti memilih data dengan mereduksi data yang ada 

yaitu meliputi pewarisan dan pelestarian kesenian sintren di grup “kecirebonan” 

kampung kanoman kecamatan pekalipan Kelurahan Pulasaren Kota Cirebon yang 

diperoleh pada observasi maupun wawancara pada saat pengumpulan data dilakukan. 

 

b. Penyajian Data 

 

Setelah melakukan teknik reduksi data, dan menyajikan dan menyimpulkan 

data-data yang ada tentang kesenian sintren secara sistematis dan jelas, serta yang 

berkaitan erat dengan system pewarisan pada kesenian sintren di grup 

“Kecireboanan” maka dengan adanya penyajian data, peneliti dapat menyimpulkan 

dengan seksama tentang pemahaman dari data yang telah diperoleh secara lebih 

lanjut, sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan. 
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c. Verivikasi Data 

 

Dari sekian banyak metode yang telah dilakukan peneliti dalam memperoleh 

data, peneliti juga menggunakan teknik verivikasi data yaitu untuk langkah terakhir 

dalam menganalisis data, dalam hal ini, data yang telah direduksi selanjutnya akan di 

analisa kembali serta dicari intisari dari permasalahan yang ada untuk memberikan 

gambaran yang lebih rinci pada masalah yang diteliti, dengan kata lain verivikasi 

merupakan teknik yang dilakukan dengan menganalisis data lalu peneliti dapat 

menarik kesimpulan dari data yang telah diolah tersebut. 

 

d. Data akhir 

 

Setelah mendapatkan hasil dari verivikasi data, maka peneliti menarik 

kesimpulan dari data yang telah disusun dan didapatkan dari proses pengolahan data 

sebelumnya, selanjutnya pada proses terakhir peneliti dapat menyusun dari susunan 

data yang diperoleh dan dianalisa tersebut dengan sistematika yang baik didalam 

sebuah karya tulis yang disebut skripsi untuk tugas akhir peneliti. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti juga menggunakan instrument penelitian, seperti 

yang sudah disebutkan, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, 

yang membutuhkan beberapa pedoman penelitian, diantaranya adalah 

 

1. Pedoman observasi  

 

Pada pedoman observasi ini peneliti bertujuan untuk mendapatkan data yang 

akurat dalam penelitian yang dilakukan di lapangan, proses observasi ini merupakan 

prosess yang tersusun dan kompleks untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dari 

prnrlitian yang dilakukan, dengan pengamatan yang dilakukan pada objek penelitian 

maka peneliti akan mendapatkan hasil yang lebih akurat dalam menganalisa data 

yang diperoleh. 
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2. Pedoman wawancara  

 

Pedoman wawancara ini, berisi beberapa hal mengenai pertanyaan yang akan 

diajukan pada narasumber dan objek penelitian yang berlangsung, teknik ini 

merupakan teknik mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa pertanyaan 

yang diajukan pada narasumber. 

 

3. Pedoman Dokumentasi  

 

Pada penelitian ini, tidak luput dari beberapa dokumentasi yang didapatkan 

dari penelitian ini, dokumentasi juga merupakan data yang kuat sebagai pelengkap 

data untuk mengukur seberapa akurat penelitian ini, terutama saat studi wawancara 

maupun saat observasi berlangsung. 

 

Pedoman dokumentasi yaitu alat pengumpul data berupa data-data tertulis 

maupun berupa gambar yang didapatkan saat penelitian berlangsung, dokumentasi 

juga meliputi beberapa hal yang dapat dikatagorikan sebagai data-data dokumentasi 

yaitu berupa buku-buku, berkas-berkas terdahulu, gambar yang diperoleh saat 

penelitian, maupun gambar dari beberapa narasumber yang didapatkan. Dalam hal ini 

menyatakan bahwa dokumentasi tidak hanya meliputi tentang gambar atau berwujud 

tulisan saja, namun dapat berupa benda. 

 

F. Langkah-Langkah Penelitian 

 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengunakan beberapa langkah 

dalam mengerjakan skripsi ini, yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap 

penolahan data, dan tahap penyusunan 
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1. Tahap persiapan 

 

Pada tahap ini, peneliti melakukan observasi terlebih dahulu pada objek 

penelitiannya untuk mempermudah dalam proses penelitian, adapun beberapa hal 

yang meliputi tahapanpersiapan saat penelitian ini berlangsung adalah sebagai 

berikut: 

 

a. Mengajukan judul penelitian berupa proposal skripisi  

b. Melaksanakan studi literatur ke beberapa perpustakaan maupun dinas 

kebudayaan 

c. Menyusun rencana penelitian 

 

2. Tahap pengumpulan data  

 

Setelah tahapan awal telah dilakukan, selanjutnya peneliti melakukan 

pengumpulan data dari beberapa sumber terkait judul penelitian yang sedang dikaji, 

dalam tahapan ini peneliti melakukan beberapa hal sebagai berikut : 

 

a. Mengkaji dan menganalisis dari beberapa sumber bacaan terkait kebudayaan 

sintren 

b. Melihat proses latihan kesenian sintren di grup “kecirebonan”  Kota Cirebon 

c. Menganalisis dari proses latihan sintren mulai dari penyajian pertunjukannya, 

musikal, hingga system pewarisannya 

d. Membagi bagian dari beberapa struktur tersebut untuk kemudian dikaji kembali 

sesuai kebutuhan pada judul penelitian yang sedang dilakukan. 
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3. Tahap pengolahan data  

 

Dalam tahapan ini peneliti memiliki beberapa langkah yang dilakukan dalam 

mengolah data, yaitu sebagai berikut : 

 

a. Peneliti mengkaji dan menganalisa kembali data yang sudah diperoleh di 

lapangan 

b. Peneliti menyusun dari beberapa data yang telah diperoleh menjadi sebuah karya 

tulis. 

 

4. Tahap Menyusun Laporan 

 

Dari sekian banyak tahapan yang telah dilakukan, maka peneliti mendapatkan 

hasil akhir dari penelitiannya, dari data-data sebelumnya yang telah dikaji dan 

dianalisa dengan beberapa tahapan, maka peneliti dapat menyimpulkan dan 

mendapatkan hasil akhir dari beberapa observasi, wawancara, studi literatur maupun 

hasil dari dokumentasi yang telah diperoleh, dengan hal itu peneliti menyusun semua 

data tersebut menjadi sebuah skripsi yang berjudul Pewarisan Kesenian Sintren 

“Kecirebonan” Kota Cirebon. 

Dilihat dari pemaparan diatas menunjukan bahwa penelitian dengan metode 

kualitatif bersifat natural tanpa adanya manipulasi data didalamnya, yang artinya 

pada saat pelaksanaan penelitian, serta dalam mengolah data, peneliti hanya 

memaparkan serta mendeskrisikan keadaan atau situasi yang terdapat di lapangan, 

tanpa adanya unsure manipulasi yang menambahkan atau mengurangi data yang ada. 

Dari beberapa tahapan yang telah peneliti sebutkan, peneliti berharap agar 

penelitian ini berjalan dengan semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil yang 

sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti. Dari beberapa tahapan tersebut, 

peneliti ilustrasikan pada Skema diagram agar mempermudah memahami tahapan-

tahapan penelitian ini : 
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Diagram 3.1 

Tahapan-tahapan Penelitian kesenian Sintren 

(Sumber: Andrieyani Zulham) 

 

 

 

 

 


