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3.1 Desain Penelitian 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan 

metode etnografi. Menurut Borg & Gall (1989) pendekatan penelitian kualitatif 

diartikan sebagai berikut : 

“proses investigatif yang didalamnya memahami situasi, peristiwa, peran 

kelompok atau interaksi sosial dan juga disebut sebagai ajang memaknai 

suatu fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, 

menggandakan, mengkatalogkan, mengklasifikasi objek-objek penelitian”. 

 

Pendapat lainnya Creswell, 2013 mengatakan bahwa pendekatan kualitatif 

berusaha membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan- 

pandangan dari para partisipan, dan ikut serta mengidentifikasi suatu komunitas 

culture-sharing lalu meneliti bagaimana komunitas tersebut mengembangkan pola- 

pola perilaku yang berbeda dalam suatu waktu (etnografi). 

Sedangkan metode etnografi digunakan untuk mengungkapkan dan 

memahami fenomena atau budaya. Dalam Fraenkel & Wallen, 1990 dijelaskan 

bahwa penelitian etnografi menekankan aspek-aspek pemotretan pengalaman 

individu-individu lain yang relevan dan memperoleh gambaran umum mengenai 

subjek penelitian, lalu peneliti etnografi juga mendeskripsikannya secara 

menyeluruh akan gambaran untuk menyingkap manusia dan menstrukturkan dunia. 

 
3.2 Fokus Penelitian 

Fokus objek dalam penelitian ini adalah mengkaji proses Alih GenerasiTari 

Topeng Cirebon gaya Keni Arja di Desa Slangit dari generasi Keni sampai pada 

generasi keturunannya Wiyono dan Nunung yang juga mengalami proses Alih 

Generasi sampai pada generasi Y dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan 

metode etnografi. Strategi dan transfer ilmu yang ada dalam proses Alih Generasi 

tersebut akan dipaparkan juga dalam penelitian ini. 
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3.3 Partisipan 

Objek dalam penelitian ini adalah Tari Topeng Cirebon gaya Keni Arja di 

Desa Slangit yaitu tepatnya berada di Sanggar Adiningrum yang dipimpin oleh 

Wiyono. Wiyono merupakan keturunan dari Keni Arja sekaligus penerus untuk 

memimpin Sanggar Adiningrum. Narasumber utama dalam penelitian ini adalah 

Bapak Wiyono beserta Ibu Nunung yang masih keturunan dari Keni Arja. Alasan 

pemilihan dari dua narasumber adalah untuk memenuhi kebutuhan penelitian agar 

pengetahuan dan informasi yang didapatkan berjalan secara luas. 

 
3.4 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini sendiri di Sanggar Adiningrum bertempat di Desa 

Slangit Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon. Alasan peneliti mengambil 

lokasi tersebut karena di Sanggar Adiningrum merupakan tempat utama terjadinya 

proses transfer ilmu yang merupakan bagian dari Alih Generasi Tari Topeng 

Cirebon gaya Keni Arja. 

 
3.5 Instrumen Penelitian 

Pendapat yang dikemukakan Arikunto (200;134) yaitu sebagai berikut. 

“Alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya 

mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen yang harus divalidasi 

sebagai tahap awal sebelum siap untuk terjun ke lapangan. Dalam penelitian ini 

yang menjadi instrumen adalah peneliti sendiri yang akan menggunakan pedoman 

wawancara, dan pedoman observasi sebagai acuan yang akan digunakan ketika 

melakukan wawancara dan observasi ke lapangan. 

1. Studi Literatur 

Studi literatur pada penelitian ini adalah menemukan beberapa teori dan 

konsep yang relevan dengan penelitian dan berhubungan dengan tulisan atau 

masalah yang sedang dikaji. Relevansi disini bisa membantu peneliti dalam 

melakukan analisis-analisis teori terhadap masalah yang sedang diteliti. Sumber 

yang relevan juga dapat membantu peneliti dalam mencari jalan keluar dan 
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pemecahan masalah yang terjadi pada objek penelitian yaitu Alih Generasi Tari Tari 

Topeng Cirebon Gaya Slangit. 

2. Observasi Partisipatif. 

Pedoman observasi adalah pengumpulan data melalui studi kasus kelapangan. 

Mencari permasalahan dengan mempersiapkan tahap-tahap yang akan dilakukan 

saat observasi. Pedoman observasi digunakan sebagai panduan dalam melakukan 

penelitian langsung di lapangan. Dalam observasi partisipasi peneliti mengamati 

apa yang dikerjakan orang, mendengar apa yang mereka ucapkan, dan 

berpartisipasi dalam aktivitas mereka. Peneliti selaku observer aktif yang langsung 

terjun ke lapangan untuk mencari data mengenai proses Alih Generasi Tari Topeng 

Cirebon gaya Keni Arja yang dilakukan di Sanggar Adiningrum Desa Slangit. 

3. Pedoman Wawancara 

Wawancara merupakan tahap berdialog pada tokoh tertentu atau narasumber 

yang dapat memberikan informasi dan teori yang berkaitan dengan penelitian yang 

diteliti. Panduan wawancara digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan 

wawancara dengan narasumber di sekitar subjek penelitian. 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara awal untuk menemukan 

sumber penulisan awal. Peneliti melakukan sesi wawancara dengan narasumber 

melalui via online. Peneliti menyiapkan pertanyaan awal berupa latar belakang 

Mimi Keni,Bapak Wiyono dan Ibu Nunung juga Sanggar Adiningrum.Wawancara 

tahap dua peneliti lakukan saat mengambil data langsung di lapangan untuk 

melengkapi data dalam menjawab rumusan masalah yang dipaparkan. 

4. Studi dokumentasi 

Studi dokumentasi atau biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan 

teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian 

dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.. Dalam hal ini peneliti 

meminta berkas-berkas yang menyangkut dokumentasi perjalanan kesenian Tari 

Topeng Cirebon gaya Keni Arja di Slangit dalam melintas generasi. Dokumentasi 

berupa foto-foto, video, catatan sejarah, arsip penting lainnya yang mendukung 

proses penelitian ini. 
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Di dalam penelitian ini, perlu dijelaskan definisi variabel sesuai dengan arah 

penelitian ini untuk mengantisipasi sikap penafsiran makna istilah yang beragam 

atau berbeda-beda. Istilah ini disebut dengan Definisi Operasional dalam penelitian. 

 
3.6 Definisi Operasional 

Di dalam penelitian ini, perlu dijelaskan definisi variabel sesuai dengan arah 

penelitian ini untuk mengantisipasi sikap penafsiran makna istilah yang beragam 

atau berbeda-beda. Istilah ini disebut dengan Definisi Operasional dalam penelitian. 

Surakhmad (1998, hlm.36) mengemukakan bahwa : 

“Pembatasan ini diperlukan bukan saja untuk memudahkan atau 

menyederhanakan masalah bagi penyelidik tetapi juga untuk dapat 

menetapkan lebih dahulu segala sesuatu yang diperlukan untuk 

pemecahannya”. 

 

Dengan demikian, definisi operasional yang diambil dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Alih Generasi 

Dimana dalam proses alih generasi berkaitan dengan proses pewarisan atau 

transmisi dan perilaku manusia yang dianut sehingga menghasilkan metode dan 

teknik yang diterapkan. 

2. Generasi 

Indikator dalam generasi ini berupa lamanya masa generasi yang dilewati, 

dan bagaimana situasi dan kondisi di dalam generasi tersebut. 

3. Tari Topeng Gaya Slangit 

Penelitian ini juga akan menganalisis mengenai cara pengajaran 

keterampilan gerak, bagaimana penanaman pemahaman makna, pengetahuan tari 

dan kesejarahannya. 

Sehingga rangkaian tersebut akan menjadi satu kesatuan yang menjadi 

istilah “Alih Generasi” dan akan menjadi fokus penelitian Alih Generasi Tari 

Topeng Cirebon  Gaya Slangit. 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Arikunto (1998:148 ) mengenali teknik pengumpulan data adalah : 
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“Untuk dapat mengetahui dan mengungkapkan kebenaran suatu 

permasalahan yang terjadi di lapangan. Maka diperlukan teknik dalam 

penelitiannya. Pengumpulan data disini adalah penelitiannya diharapkan 

mengkaji kembali apa yang diteliti, dan dapat menyimpulkan kembali 

kebenaran serta permasalahan yang ada di lapangan. Hal itu menjadi tolak 

ukur apakah penelitiannya yang diangkat benar atau tidak benar”. 

 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut : 

 

1. Studi Pustaka 

Peneliti mengkaji beberapa sumber pustaka yang terkait langsung baik secara 

materi maupun metodologi dengan pokok permasalahan dari objek yang diteliti. 

Sumber pustaka tersebut adalah sumber tertulis dari buku-buku dan jurnal untuk 

melengkapi teori serta memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. 

Secara umum, peneliti tidak terlalu menemui kesulitan dalam memperoleh 

sumber bacaan karena sumber bacaan tentang tari topeng sudah banyak diterbitkan. 

Namun pada beberapa teori tertentu peneliti harus berusaha dengan keras untuk 

mendapatkan sumber bacaan yang dimaksud. Peneliti memperoleh sumber bacaan 

dengan cara mendatangi perpustakaan, teman, serta mencari langsung dari internet. 

Dalam hal ini penulis memilih beberapa sumber tertulis sebagai bahan rujukan 

beberapa diantaranya : 

a. Metodologi Penelitian Pendidikan “ John W.Creswell Edisi ke-4. 

Pada buku ini dijelaskan tentang berbagai metodologi yang terdapat pada 

penelitian dalam ranah pendidikan, baik itu penelitian kualitatif, kuantitatif, dan 

penelitian campuran (mixed methods). Pengetahuan tersebut dijelaskan secara 

mendetail sehingga menjadi referensi bagi peneliti dalam pengumpulan data-data 

yang dibutuhkan untuk kemudian menjadi petunjuk dalam memaparkan mengenai 

metode penelitian yang harus digunakan pada penelitian ini. 

b. “Wajah Tari Sunda Dari Masa Ke Masa” karangan Tati Narawati. 

Pada buku ini peneliti mendapatkan sumber bacaan berupa teori yang terkait 

dan mendukung penelitian ini. Peneliti mengambil sebuah teori kajian 

etnokoreologi atau sebuah disiplin ilmu tari yang mengkaji kebudayaan atau 

kesenian tari yang dimiliki etnis atau masyarakat tertentu. Peneliti mengaitkan pada 
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sebuah kebutuhan penelitian ini untuk mengkaji bentuk penyajian tari dan 

perkembangannya di masyarakat. 

c. “Topeng Cirebon” karangan Juju Masunah & Uus Karwati 2003. 

Pada buku ini peneliti mendapatkan studi literatur bacaan mengenai sejarah 

topeng, perkembangan topeng, persebaran topeng di berbagai daerah dan bentuk- 

bentuk penyajian topeng yang berbeda-beda. Berbagai karakteristik gaya tari 

topeng dipaparkan dalam buku ini. 

d. “The History Of America’s Future (Generations) karangan William Strauss 

and Neil Howe. William Strauss dan Neil Howe adalah sejarawan yang 

menelusuri sejarahAmerika Serikat (AS) secara mendalam Dalam buku 

mereka yang berjudulGenerations,Strauss dan Howemenceritakan sejarah 

AS sebagai rangkaianbiografi generasi dari tahun 1584. Buku inilah yang 

mendasari teori mereka mengenai generasi. Dalam 

bukumereka“Generations: The History Of America’s Future (1991).Teori 

mereka tentang generasi ini banyak diambil oleh berbagaiberbagai penulis 

jurnal danbuku yang membahas masalah-masalahantar generasi, 

sehingga popular istilah-istilah generasi seperti generasi Baby Boom, 

generasi X, Y  dan  Zyang kita kenal saat ini. 

Pada buku ini didapatkan sumber literatur yang mendukung penelitian yaitu 

mengenai pengklasifikasian teori generasi dari generasi satu ke generasi lainnya. 

Antar lintas generasi dan bagaimana karakteristik setiap generasi. 

2. Observasi 

Pedoman observasi adalah pengumpulan data melalui studi kasus kelapangan. 

Mencari permasalahan dengan mempersiapkan tahap-tahap yang dilakukan saat 

observasi. Pada tahap ini peneliti sendiri akan melakukan pengumpulan data secara 

langsung dilapangan. Tahapan pertama adalah peneliti akan meneliti beberapa 

sumber tertulis untuk mendapatkan data-data awal. Setelah data tertulis didapatkan 

, tahapan selanjutnya adalah peneliti akan meneliti langsung kelapangan. Salah satu 

teknik yang digunakan untuk mengamati secara langsung perilaku informan 

dilapangan adalah dengan menggunakan teknik observasi. 
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Beberapa temuan yang akan diperoleh dari hasil observasi ini meliputi ruang 

atau tempat, pelaku, kegiatan, objek, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. 

Alasan peneliti sendiri melakukan observasi ini adalah agar tersajikan gambaran 

realistik pelaku atau kejadian yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan 

untuk membantu mengerti perilaku manusia, sebagai bahan evaluasi untuk 

melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap 

pengukuran tersebut. 

3. Wawancara 

Wawancara adalah tahap berdialog pada tokoh tertentu atau narasumber yang 

dapat memberikan informasi dan teori yang berkaitan dengan penelitian yang 

diteliti. Pada penelitian ini, peneliti mengadakan wawancara terstruktur dengan 

menggunakan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya mengenai subjek 

penelitian dalam penelitian ini. Dalam melakukan wawancara pertanyaan yang 

diajukan kepada informan harus sesuai mengacu dengan rumusan masalah dalam 

penelitian ini, sehingga memperoleh informasi yang dapat memecahkan masalah 

yang ada di lapangan dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. 

Wawancara dilakukan peneliti kepada narasumber langsung keturunan dari Keni 

Arja yaitu Bapak Wiyono sekaligus pemilik sanggar Adiningrum dan Ibu Nunung 

Nurasih, bersama dengan para penari sanggar Adiningrum, dan masyarakat guna 

mendapatkan data berupa penjelasan bagaimana proses alih generasi yang terjadi. 

Wawancara bagian dari re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau 

keterangan yang diperoleh sebelumnya. Data-data alih generasi baik berupa secara 

vertikal dan horizontal tidak mungkin diperoleh hanya melalui pengamatan saja. 

Data- data tambahan yang didapatkan juga dari wawancara dengan generasi muda 

yang terkait dalam proses alih generasi dan masih menjadi bagian dari masyarakat 

setempat. 

4. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi menjadi bagian yang tidak dapat ditinggalkan karena 

membantu peneliti dalam melengkapi data dan pengecekan kebenaran data dan 

informasi yang telah diperoleh peneliti saat proses observasi dan wawancara di 

lapangan. Studi dokumentasi ini berhubungan dengan kegiatan pengamatan 
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terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan fokus permasalahan dalam 

penelitian ini. 

Peneliti melengkapi data penelitian yaitu dengan melakukan pengumpulan 

catatan-catatan, serta rekaman baik dalam bentuk audio visual yang dimiliki 

narasumber. Peneliti juga akan melampirkan dokumentasi foto yang 

menggambarkan perubahan generasi atau perbedaan generasi yang menyangkut 

dalam Tari Topeng Cirebon gaya Slangit Keni Arja. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Analis data merupakan sebuah proses tindak lanjut dari pengolahan data, 

data yang sudah diolah kemudian dianalisis dan diklasifikasikan menjadi kelompok 

khusus sesuai dengan jenisnya sehingga data tersusun secara sistematis. Adapun 

menurut Sugiyono, (2011:334) mengatakan bahwa :“Analisis data adalah 

pengumpulan data dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan“. Penjelasan tersebut membantu peneliti untuk mengetahui bagaimana 

koreografi tari, tata rias, busana, dan proses alih generasi pada Gaya Tari Topeng 

Slangit tersebut dalam melintas generasi, maka peneliti menganalisis data yang ada 

dari berbagai sumber yang telah terkumpul, dengan pendekatan kualitatif dan 

menggunakan metode etnografi. 

Langkah-langkah penelitian yang diambil dalam menganalisis data : 

Bagan 3.1 

Teknis Analisis Data 

 

1. Peneliti memilih, memilah data yang didapatkan berdasarkan hasil dari 

observasi, hasil wawancara, hasil perekaman, dan catatan di lapangan 

mengenai Tari Topeng Cirebon gaya Keni Arja Di Desa Slangit. 

2. Peneliti menyusun, menyaring data yang diperlukan guna memenuhi serta 

melengkapi penelitian ini yang dinamakan dengan proses reduksi data. Data 

yang didapatkan pada struktur penyajian, dan proses alih generasi pada Tari 

Topeng Cirebon gaya Keni Arja Di Desa Slangit. Peneliti memfokuskan 

Reduksi data 
Pengumpulan 

Data Penyajian Data 
Analisis dan 

verifikasi data 
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pada hal-hal yang penting, mencari pola dan temanya serta menyeleksi dan 

membuang yang tidak diperlukan. Dengan demikian data yang telah dipilih 

akan memberikan gambaran yang jelas, dan membuat peneliti akan mudah 

untuk mengumpulkan data selanjutnya apabila diperlukan. 

3. Peneliti menganalisis data yang telah didapatkan serta disusun. Kemudian, 

peneliti menyusun kesimpulan dari hasil yang telah disusun dan menjadi 

informasi dan temuan yang ada di lapangan yang dinamakan dengan 

penyajian data yang berguna untuk dapat melihat gambaran keseluruhan 

maupun bagian-bagian tertentu dalam penelitian ini. Penyajian data 

dilakukan secara singkat, jelas dan terstruktur yang mengacu kepada 

rumusan masalah dalam penelitian ini. Hal ini peneliti maksudkan dengan 

tujuan mempermudah dalam memahami data untuk membuat suatu 

kesimpulan. 

4. Dalam tahap ini data yang didapatkan selama proses penelitian yang 

menggunakan teknik observasi, wawancara, dan  studi  pustaka 

diklasifikasikan untuk mempermudah dalam pemilihan materi atau data 

untuk ditelaah lebih lanjut dan kemudian ditulis dalam bentuk laporan yang 

dinamakan dengan verifikasi data. Analisis data yang peneliti lakukan 

merupakan proses berfikir dalam menentukan hubungan antara data yang 

didapatkan di  lapangan. Analisis  data dilakukan untuk membuat 

kesimpulan, dimana pengambilan kesimpulan merupakan intisari dari hasil 

penelitian ini. Kemudian tahap verifikasi data merupakan tahap akhir 

mempelajari kembali data-data yang sudah dikumpulkan dengan meminta 

pertimbangan dari berbagai pihak yang relevan dalam penelitian ini. 

Sistem analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi. 

Triangulasi merupakan sistem analisis data yang menggabungkan data hasil 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi untuk memperoleh data yang 

lebih akurat karena dengan teknik ini data yang telah didapatkan secara otomatis 

akan diuji menggunakan teknik lain secara serempak. Sistem analisis data ini 

dilakukan terhadap data yang sudah direduksi dan disajikan melalui tahap 
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sebelumnya, kemudian dianalisis melalui pengamatan guna memperoleh 

kesimpulan untuk tahap akhir penelitian. 

3.9 Skema Alur Penelitian 

Desain penelitian seperti sebuah peta jalan bagi peneliti untuk menentukan 

arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan, tanpa desain penelitian yang benar peneliti tidak akan dapat 

melakukan penelitian dengan baik. 

Bagan 3.2 

Skema/Alur Penelitian 
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