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BAB III 

 METODE PENELITIAN  

A. Pendekatan dan Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut 

Nasution dalam Prastowo (2010: 14) “dalam penelitian kualitatif data dikumpulkan 

terutama oleh peneliti sendiri secara pribadi dengan memasuki lapangan”. Pernyataan 

di atas diperkuat oleh Sugiyono (2009:15) yang mengemukakan bahwa, 

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 

alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan 

sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik 

pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, 

dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada 

generalisasi. 

 

Selain itu Moleong (2007: 27) berpendapat bahwa, 

penelitian kualitatif bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses dari 

pada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria 

untuk memeriksa keabsahan data, dan rancangan penelitiannya bersifat 

sementara serta hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak 

antara peneliti dan subjek penelitian. 

 

Peneliti sendirilah yang menjadi instrumen utama yang terjun ke lapangan 

serta berusaha sendiri mengumpulkan informasi melalui pengamatan atau wawancara. 

Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan deskriptif 

analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara 

tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. 

2. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif yang dimaksud adalah suatu bentuk penelitian yang 

paling dasar. Ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-
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fenomena yang bersifat ilmiah ataupun tanpa rekayasa. Peneliti terlebih dahulu 

mengumpulkan data yang diperlukan sebanyak-banyaknya, kemudian peneliti dapat 

menggambarkan serta mendeskripsikan data-data secara sistematis dan akurat tentang 

kesenian Pantun Rajah grup Gentra Pusaka Panca Tunggal. 

B. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

1) Wawancara 

Wawancara menurut Moleong (2000:150) adalah, 

wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewancara (interview) yang mengajukan 

pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. 

 

Menurut pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan teknik wawancara pertanyaan akan lebih luwes untuk disampaikan. 

Pertanyaan yang diberikan pada narasumber dapat disesuaikan dengan kondisi pada 

saat itu dan tidak terpatok pada naskah yang harus disampaikan. Wawancara dalam 

penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, dimana pertanyaan yang 

dilontarkan dapat disesuaikan dengan kondisi dan secara garis besarnya saja. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Sugiyono (2012:197) yang menyatakan bahwa 

wawancara tidak terstruktur yaitu, 

wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara 

yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan. 

 

Maka dapat disimpulkan bahwa wawancara tidak terstruktur adalah 

wawancara yang tidak terpatok pada pedoman wawancara yang tersusun secara 

sistematis. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar atau pokok 

permasalahan yang akan disampaikan. Wawancara yang peneliti lakukan ditujukan 
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kepada pimpinan Grup Kesenian Pantun Rajah grup Gentra Pusaka Panca Tunggal, 

para pemain alat musik, penyelenggara acara, dan masyarakat sebagai penikmat 

kesenian tradisional. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui struktur musik dan 

pertunjukan Pantun Rajah. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa 

narasumber yang bersangkutan dengan kesenian Pantun Rajah. Adapun kegiatan 

awal wawancara dilakukan pada tanggal 31 Mei 2012 di kediaman Suka di Desa 

Lebak Mekar Blok Cantilan Kabupaten Cirebon. Setelah itu peneliti mendatangi 

kediaman Kusma di Desa Lebak Mekar  Blok Cantilan Kabupaten Cirebon. 

Mengingat data-data yang diperlukan itu tidak hanya dari tokoh atau pemain 

yang terlibat secara langsung dalam kesenian Pantun Rajah tersebut, maka peneliti 

merasa perlu mewawancarai salah seorang seniman sekaligus penasihat Pantun 

Rajah. Oleh karena itu, pada tanggal 19 April 2013, peneliti mendatangi kediaman 

Karta di Desa Lebak Mekar Kabupaten Cirebon untuk melakukan wawancara 

selanjutnya.  

Wawancara yang dilakukan terhadap beberapa narasumber tersebut sebagai 

bahan perbandingan yang terkait dengan sejarah atau asal mula Pantun Rajah, 

pengertian Pantun Rajah, dan beberapa pertanyaan lainnya, guna mengungkapkan 

bagaimana proses dan bentuk pertunjukan Pantun Rajah. Dalam hal ini, peneliti 

menyusun beberapa pertanyaan wawancara terlebih dahulu sebelum melakukan 

wawancara terhadap beberapa narasumber kesenian Pantun Rajah.  

2) Observasi 

Danial dan Warsiah (2007: 77) mengemukakan bahwa, 

Observasi dalam bahasa Indonesia sering digunakan istilah pengamatan. 

Alat ini digunakan untuk mengamati: dengan melihat, mendengarkan, 

merasakan, mencium, mengikuti, segala hal yang terjadi dengan cara 

mencatat/merekam segala sesuatunya tentang orang atau kondisi suatu 

fenomena tertentu. 
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Dengan melakukan observasi tujuan dari metode deskriptif tercapai. 

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan fakta-fakta secara mendasar yang 

terdapat dalam kesenian Pantun Rajah. Peneliti merasa lebih leluasa dalam 

mengumpulkan data yang dilakukan melalui teknik observasi.  

Selain itu Sugiono (2012:204) mengemukakan bahwa, 

Dalam observasi berperan serta, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-

hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data 

penelitian. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan 

lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap 

perilaku yang nampak 

 

Menurut pendapat di atas peneliti berperan serta dalam pencarian data. Dalam 

penelitian ini peneliti mengamati struktur pertunjukan kesenian Pantun Rajah dari 

awal hingga akhir. Selain itu peneliti dapat memperoleh data yang akurat. Observasi 

ini bertujuan untuk mendapat gambaran mengenai struktur pertunjukan Pantun Rajah 

dan Instrumen musik yang dipergunakan dalam pertunjukan. Selain itu dengan 

observasi data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. 

Observasi awal (survey) dilakukan pada tanggal 15 April 2012 yaitu di 

kediaman Rastani sebagai dalang dan pimpinan grup Gentra Pusaka Panca Tunggal, 

yang beralamat di Desa Lebak Mekar Kabupaten Cirebon. Dalam observasi awal 

peneliti melakukan pengecekan lokasi dan sasaran penelitian, serta melakukan 

wawancara guna mendapatkan informasi tentang penyajian kesenian Pantun Rajah 

yang akan dipertunjukan. 

Observasi atau pengamatan selanjutnya dilakukan pada tanggal 7 Maret 2013 

yaitu bertepatan dengan acara Ngaruat Anak Tunggal di Desa Lebak Mekar  

Kabupaten Cirebon. Pada saat itulah dipertunjukannya kesenian Pantun Rajah grup 

Gentra Pusaka Panca Tunggal. Peneliti melakukan pengamatan ketika kesenian 

Pantun Rajah berlangsung. Namun dalam hal ini, pengamatan yang dilakukan 

peneliti bersifat observasi non partisipan (pasif), dimana peneliti tidak ikut serta 

dalam proses penyajian kesenian tersebut. Kemudian setelah acara Ngaruat Anak 

Tunggal berakhir, peneliti melakukan wawancara lagi terhadap beberapa narasumber 
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dan pemain yang terlibat dalam penyajian kesenian Pantun Rajah  guna memperkaya 

data yang dibutuhkan dalam bab pembahasan masalah. 

3) Dokumentasi 

Danial dan Wasriah (2007: 66) mengungkapkan bahwa “Studi dokumentasi 

adalah pengumpulan sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan data 

informasi sesuai dengan masalah penelitian”. Selain itu, Arikunto (1993:202) 

menyatakan bahwa “Studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variable berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti dan 

sebagainya”. 

Dari dua pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan studi dokumentasi dapat memperkuat hasil penelitian yang dilakukan 

melalui wawancara terlebih dahulu. Studi dokumentasi dapat dikumpulkan melalui 

dokumen-dokumen, foto, video, dan rekaman yang dilakukan pada saat observasi, 

wawancara, ataupun pada prapenelitian. Alat perekam suara juga digunakan untuk 

melengkapi catatan-catatan wawancara. Dengan alat perekam suara sangat membantu 

peneliti dalam melengkapi jawaban yang tidak sempat tertulis, yaitu dengan cara 

memutar kembali hasil rekaman yang telah dilakukan. 

4) Catatan Lapangan 

Menurut Moleong (2010: 153) berpendapat bahwa :  

catatan lapangan bisa diubah ke dalam catatan yang lengkap dan 

dinamakan catatan lapangan setelah peneliti tiba dirumah. Proses itu 

dilakukan setiap kali selesai mengadakan pengamatan, wawancara, tidak 

boleh dilalaikan karena akan tercampur dengan informasi lain dan ingatan 

seseorang itu sifatnya terbatas. 

 

Catatan yang diperoleh oleh peneliti adalah catatan-catatan yang peniliti 

selama melakukan penelitian di Grup Gentra Pusaka Panca Tunggal. Catatan 

lapangan adalah catatan yang ditulis dan tidak terstruktur. Catatan lapangan yang 

tidak diperoleh melalui studi dokumentasi dapat didapat melalui catatan lapangan.  
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5) Studi Literatur 

Ahmad (2010:85) mengungkapkan bahwa, 

Studi literatur/kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh 

peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau 

masalah yang akan atau sedang diteliti:. Informasi itu dapat diperoleh dari 

buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan 

disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan,buku tahunan, 

ensikklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik 

lain. 

 

Studi literatur diperlukan dalam penelitian ini untuk menambah data yang 

telah diperoleh. Data-data dapat diperoleh dari skripsi, tesis, kamus, ensiklopedia, 

bahkan dari internet. Dengan studi literatur dapat memperoleh teori-teori yang 

relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa literatur berupa buku, 

kamus, skripsi, artikel dan jurnal mengenai kesenian Pantun Rajah  Grup Gentra 

Pusaka Panca Tunggal sebagai reverensi dalam penelitian ini. Teknik studi literatur 

ini merupakan tahap pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis atau sumber 

kepustakaan baik berupa buku-buku, majalah, maupun media bacaan lainnya yang 

berkaitan dan berguna dalam mencari sumber informasi mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan objek  penelitian. Dalam penelitian ini, studi literatur 

digunakan hanya untuk mendukung tulisan tentang kesenian Pantun Rajah seperti 

pengertian, asal usul, alat yang digunakan dan sebagainya.  

Adapun buku yang digunakan peneliti dalam penelitian kesenian Pantun 

Rajah sebagai sumber yaitu sebagai berikut: 

a) “Seni pertunjukan” yang disusun oleh Edi Sedyawati 

b) “Metode penelitian” yang ditulis oleh Moh. Nazir Ph.D 

c) “Pertumbuhan Seni Pertunjukan” yang ditulis oleh Edi Sedyawati 

d) “Mengenal Alat Musik Tradisional Jawa Barat” yang ditulis oleh Rahmat H.M 

Ssos. 
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e) “Pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia” yang 

disusun oleh Departemen Pendidikan Nasional (2011). 

f) Rohidi, T. R. 2011. Metodologi Penelitian Seni. Semarang: Cipta Prima 

Nusantara. Dalam buku ini berisi tentang metode penelitian yang berguna untuk 

penulisan skripsi khususnya penelitian dibidang seni. 

g) Prastowo, Andi. 2010. Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian 

Kualitatif. Yogyakarta: DIVA Press. Buku ini membahas tentang data kualitatif 

serta metodologi penelitian praktis dan sangat efektif untuk mahasiswa.  

C. Subjek Penelitian 

Menurut Arikunto (2009: 152) “Subjek penelitian adalah benda, hal atau 

orang tempat data untuk variable penelitian yang dipermasalahkan melekat”. Subjek 

penelitian adalah poin utama dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian ditentukan 

sebelum dilakukannya sebuah penelitian. 

Subjek penelitian kesenian Pantun Rajah  adalah pimpinan kesenian dan 

anggota Grup Gentra Pusaka Panca Tunggal, penyelenggara kesenian, dan 

masyarakat umum yang menikmati kesenian tersebut. 

1. Pimpinan Grup Gentra Pusaka Panca Tunggal sebagai subjek utama yang 

mengetahui sejarah awal terbentuknya grup kesenian tradisional Pantun Rajah 

dan mengetahui seluk beluk dan perkembangan mengenai kesenian ini dari awal 

hingga sekarang. 

2. Anggota Grup Gentra Pusaka Panca Tunggal sebagai pemain alat musik yang 

mengetahui instrument apa saja yang akan dimainkan. Dalang dan alok memiliki 

peran tersendiri dan memiliki arti dan maksud tertentu dalam pertunjukan 

kesenian ini. Mengetahui alat musik apa yang digunakan dan lantunan musik 

seperti apa yang dipakai dalam pertunjukan kesenian Pantun Rajah. 

3. Masyarakat umum adalah penikmat kesenian Pantun Rajah yang dapat 

memberikan kritik serta saran. Selain itu masyarakat sebagai pengamat kesenian 

dalam segi penikmat yang secara tidak langsung dapat menyimpulkan perbedaan 
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ataupun perkembangan kesenian Pantun Rajah Grup Gentra Pusaka Panca 

Tunggal. 

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Gray dan Malins dalam Rohidi (2011: 230) mengemukakan bahwa, 

analisis bukan merupakan tahap akhir dalam proses penelitian. Analisis 

senantiasa berjalan seiring dengan pengumpulan dan penelusuran data dan 

dalam satu proses siklus. Analisis berfungsi dan memberi peluang untuk 

saling-silang bagi setiap tahapan kegiatan untuk menegaskan satu dengan 

yang lainnya sebagai satu kesatuan proses. 

 

Teknik pengolahan dan analisis data adalah poin utama dalam setiap 

penelitian, karena data mentah yang telah diperoleh diolah sehingga mendapatkan 

makna dan hasil yang sebenarnya. 

Nasution (2003:129) berpendapat bahwa, 

Tidak ada suatu cara tertentu yang dapat dijadikan pendirian bagi semua 

peneliti, salah satu cara yang dapat dianjurkan ialah mengikuti langkah-

lagkah berikut yang bersifat umum yaitu reduksi data, display data, dan 

penarikan kesimpulan/verifikasi. 

 

Selain itu Sugiyono (2009: 335) mengungkapkan analisis data sebagai berikut,  

analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.  

 

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Rohidi (2011: 231) yang menyebutkan 

“Analisis merupakan suatu kegiatan reflektif, bertujuan untuk bergerak dari data ke 

tahap konseptual. Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan peneliti 

adalah sebagai berikut:  

1. Reduksi Data 

Kegiatan reduksi data tidak dapat dipisahkan dari kegiatan analisis. Kegiatan 

ini merupakan langkah awal dalam menganalisis data yaitu suatu proses pemilihan, 
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pemilahan, mengatur serta menyederhanakan data melalui seleksi yang ketat, melalui 

ringkasan atau uraian yang ringkas, menggolongkannya ke dalam satu pola yang 

lebih luas dan sebagainya. Dengan demikian kegiatan ini dapat memudahkan peniliti 

dalam memahami data yang dikumpulkan di lapangan. Adapun aspek-aspek 

permasalahan yang direduksi dalam penelitian ini yaitu meliputi data-data kesenian 

Pantun Rajah grup Gentra Pusaka Panca Tunggal pada acara Ngaruat Anak Tunggal 

di Desa Lembak Mekar Kabupaten Cirebon yang diperoleh melalui wawancara 

melalui nara sumber. 

2.  Penyajian Data 

Langkah kedua setelah melakukan reduksi data yaitu menyajikan data-data 

kesenian Pantun Rajah secara sistematis dan jelas, yang berkaitan dengan judul serta 

rumusan masalah. Dengan adanya penyajian data akan diperoleh pemahaman tentang 

apa yang dilakukan lebih lanjut sehingga pada akhirnya menghasilkan suatu 

kesimpulan. 

3. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi Data 

Langkah terakhir dalam menganalisi data yaitu pengambilan kesimpulan yang 

merupakan intisari dari hasil penelitian untuk memberikan gambaran secara pasti 

masalah yang diteliti. Selanjutnya verifikasi data adalah sebuah upaya untuk 

mempelajari kembali data-data yang telah dikumpulkan dan kemudian meminta 

pertimbangan berbagai pihak yang relevan dalam penelitian ini. 

4. Penguji Keabsahan Data 

Sugiyono (2009: 366) menyebutkan bahwa,  

untuk menetapkan keabasahan data diperlukan teknik pemeriksaan. 

Pelaksanaan teknik pemeriksaan tersebut meliputi uji, credibility (validitas 

internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan 

confirmability (objektivitas). 

 

a. Credibility (Validitas Internal) 

Menurut Sugiyono (2008:368) credibility adalah, 
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Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, 

peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, analisis kasus 

negative, menggunakan bahan referensi, dan member check. 

 

Untuk membuktikan kebenaran hasil penelitian agar dapat 

dipertanggungjawabkan yaitu dengan cara: 

1) Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan diperlukan untuk menguji keabsahan data yang 

telah diperoleh dilapangan pada saat observasi. Data-data yang telah diperoleh dicek 

dan di singkronkan apakah data sudah benar atau  masih ada yang kurang. Apabila 

data yang diperoleh sudah absah maka perpanjangan pengamatan dapat diakhiri, 

begitupun sebaliknya apabila data masih tidak singkron maka perpanjangan 

pengamatan dapat diperpanjang. 

2) Meningkatkan Ketekunan 

Meningkatkan ketekunan adalah melakukan penelitian lebih teliti dan 

berkesinambungan, dengan demikian maka dapat memperoleh keabsahan data dan 

urutan peristiwa yang dapat direkam secara sistematis.  

3) Triangulasi 

Sugiyono (2008:372) mengungkapkan bahwa “triangulasi dalam pengajuan 

kredibilitas adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan 

berbagai waktu”. Triangulasi adalah pengecekan berbagai sumber yang diperoleh dan 

triangulasi diperoleh dari informasi yang peneliti dapat dari narasumber. 

4) Analisis Kasus Negatif 

Sugiyono (2008:374) mengungkapkan “Kasus negatif adalah kasus yang tidak 

sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu”. Analisis kasus 

negative bertujuan untuk mencari data apakah ada yang bertentangan atau tidak, 

apabila tidak ada data bertentangan dengan data yang diperoleh maka data yang telah 

diperoleh dapat dipercaya. 
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5) Menggunakan Bahan Referensi 

Bahan referensi adalah pendukung yang membuktikan data yang telah 

ditemukan, berupa cacatan pada saat wawancara, foto-foto, dan dokumen lainnya 

yang diambil dengan cara tidak mengganggu atau menarik perhatian sumber. Dalam 

penelitian ini data-data dikemukakan melalui foto-foto dan dokumen yang otentik. 

6) Mengadakan Member Check 

Sugiyono (2008:375) berpendapat bahwa “member check adalah proses 

pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check 

ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa 

yang diberikan pemberi data”. Member check adalah adanya pengecekan data yang 

telah diperoleh dari narasumber. Apabila narasumber merasa keberata dengan data 

yang diperoleh maka perlu diadakannya diskusi dengan narasumber dan harus 

menyesuaikan dengan apa yang telah diberikan narasumber.  

E. Tahap-Tahap Penelitian 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti harus melalui beberapa tahapan 

penelitian terlebih dahulu, berikut ini adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan: 

1. Tahap Pra Penelitian 

Sebelum peneliti dapat terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data, 

terlebih dahulu peneliti melakukan tahap pra penelitian. Peneliti melakukan berbagai 

persiapan sampai akhirnya peneliti memenuhi persyaratan untuk dapat terjun ke 

lapangan. Rancangan penelitian mulai disusun dengan mempersiapkan masalah yang 

akan diteliti, lokasi penelitian, serta mengurus surat perijinan. 

Masalah dipilih lalu menentukan judul serta lokasi penelitian merupakan 

kegiatan pertama dalam tahap pra penelitian. Setelah masalah dan judul dinilai telah 

mencukupi dan disetujui oleh pembimbing maka peneliti melakukan studi lapangan 

untuk mendapat hipotesis awal atau gambaran secara umum mengenai subjek yang 

akan diteliti. Setelah diperoleh gambaran umum mengenai kondisi subjek penelitian, 

langkah selanjutnya menyusun proposal penelitian dan pedoman wawancara serta 
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format observasi sebagai alat pengumpul data yang disesuaikan dengan fokus 

penelitian. 

Sebelum menyusun pedoman wawancara, peneliti menyusun instrumen 

penelitian. Instrument berupa garis besar dari tiap rumusan masalah yang akan 

diteliti. Setelah menyusun instrument penelitian, peneliti mulai menyusun pedoman 

wawancara yang dibuat terdiri dari tujuh bagian yaitu pedoman wawancara untuk 

Pimpinan Kesenian Grup Gentra Pusaka Panca Tunggal, tiga anggota grup kesenian 

dan pedoman wawancara Masyarakat umum. Langkah selanjutnya, proposal 

penelitian, pedoman wawancara, dan observasi tersebut dikonsultasikan dengan 

pembimbing, kemudian setelah disetujui dijadikan sebagai pedoman penulis dalam 

mengadakan penelitian dilapangan. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Setelah melewati tahap persiapan penelitian, dan persiapan-persiapan yang 

menunjang telah lengkap, maka peneliti langsung terjun ke lapangan untuk 

melaksanakan penelitian. Dalam melaksanakan penelitian, peneliti sebagai instrumen 

utama dibantu oleh pedoman observasi dan pedoman wawancara antara peneliti 

dengan responden. Pedoman wawancara yang penulis persiapkan untuk Pimpinan 

Kesenian Grup Gentra Pusaka Panca Tunggal, tiga anggota grup kesenian dan 

pedoman wawancara Masyarakat umum  

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang 

diperlukan agar dapat menjawab permasalahan penelitian yang tidak dapat penulis 

ketahui. Peneliti menuliskan kembali data-data yang terkumpul kedalam catatan 

lapangan, dengan tujuan supaya dapat mengungkapkan data secara detail dan 

lengkap. 

3. Tahap Analisis Data 

Tahap yang terakhir adalah analisis data. Kegiatan analisis data dilakukan 

setelah data yang diperlukan terkumpul. Pada tahap ini peneliti berusaha 

mengorganisasikan data yang diperoleh dalam bentuk catatan dan dokumentasi.  
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Demikian tahap-tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam mengolah dan 

menganalisis data serta informasi yang diperoleh dalam penelitian mengenai Program 

Ujian Kader dalam Meningkatkan etika politik kader. 

F. Definisi Operasional 

Didalam penelitian ini terdapat beberapa istilah dan singkatan-singkatan kata, 

terutama dalam judul. Untuk menghindari penyalahgunaan istilah, maka peneliti 

memberi batasan pengertian sebagai berikut 

1. Pertunjukan seni 

Pertunjukan seni: mempertunjukan; memperlihatkan; mempertontonkan; 

(gambaran, sandiwara, dan tari-tarian), memperlihatkan; mendemonstrasikan 

kepandaian dan keterampilan manusia untuk menciptakan hal-hal yang indah dan 

bernilai tinggi bagi kehidupan, baik untuk sendiri maupun untuk masyarakat umum. 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001: 1229) 

2. Kesenian 

Kesenian merupakan suatu peristiwa sosial yang mempunyai tenaga kuat 

sebagai sarana kontribusi antara seniman dan penghayatannya ia dapat mengingatnya, 

menyarankan, mendidik, dan berpesan kepada masyarakat (Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan, 1992:2) 

3. Pantun Rajah 

Menurut keterangan Rastani dalam menyebutkan bahwa, 

Pantun Rajah adalah kesenian khas Cirebon yang sudah ada turun temurun 

dari nenek moyang. Pantun yaitu Panuntun dan Rajah yaitu Ritual. Namun 

karena masyarakat tidak mengenal Pantun Rajah (dalam proses maupun 

kegunaan) secara baik, maka mereka tidak merasa tertarik untuk belajar 

maupun menggemari kesenian ini. (wawancara pada tanggal 15/04/2012) 

 

Dilihat dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pantun Rajah 

merupakan suatu kebiasaan yang harus dijalankan oleh masyarakat kota Cirebon 

sebagai aturan adat istiadat dalam sebuah ritual. 
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4. Ngaruat Anak Tunggal 

Seperti keterangan Rastani  bahwa, 

ngaruat Anak Tunggal dapat diartikan yaitu Mendoakan seorang anak yang 

lahir dari sebuah keluarga tanpa memiliki adik atau kakak. Hal tersebut 

bertujuan agar anak tunggal dari keluarga tersebut tidak memiliki sifat yang 

jelek dan berdampak negatif  terhadap diri sendiri dan kedua orang tuanya. 

(wawancara, 15/04/2012)  

 

Dari pengertian di atas maka disimpulkan bahwa ngaruat adalah mendoakan 

seorang anak yang terlahir satu-satunya dalam sebuah keluarga, diharapkan setelah 

anak mendapatkan ruatan dapat menjadi anak yang berbakti pada orang tua dan 

diberi keselamatan bagi anak dan keluarganya 

 

 


