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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif karena hasil data 

yang diperoleh merupakan data yang bersifat kualitatif dan lebih mengkaji 

kepada proses dari suatu kegiatan masyarakat. Menurut Cresswell (2010:4), 

penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan 

memahami makna yang—oleh sejumlah individu atau sekelompok orang—

dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Cresswell juga 

menyantumkan kutipan dari Schwandt (2007), bahwa tujuan penelitian 

kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang 

dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian.  

Metode yang digunakan untuk menguraikan makna yang terkandung 

dalam teks adalah metode hermeneutika yang mengambil polisemi dari Paul 

Recoeur. Kata hermeneutik atau hermeneutika adalah pengindonesiaan dari 

kata Inggris hermeneutik. Kata terakhir ini berasal dari kata kerja Yunani 

hermeneuo yang artinya mengungkapkan pikiran-pikiran orang dalam kata-

kata (Hardiman dalam Pradoko, 2017: 39). Brown (2002:46) menyatakan 

bahwa “a central theme in hermeneutical thought is how the perspective and 

motives of a reader affect the meaning of a text”. Menurut Brown, tema 

sentral dalam pemikiran hermeneutika adalah bagaimana perspektif dan motif 

pembaca dalam menanggapi arti dari sebuah teks. Gadamer (1995: 56) “Die 

Erfahrung von Kunst ist Sinnerfahrung und als solche ist sie eine Leistung des 
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Verstehens. Insofern geht die Ästhetik in der Tat in der Hermeneutik auf”. 

Pengalaman seni adalah pengalaman yang bermakna dan seperti itu adalah 

sebuah prestasi pemahaman. Dalam arti itu, estetika memang masuk dalam 

hermeneutika. Gadamer menyatakan bahwa pengalaman seni adalah kunci 

untuk memahami sebuah makna. Pengalaman seni dengan digabungkan 

dengan estetika akan membentuk pemahaman yang maksimal. Metode 

hermeunitika juga memerlukan sebuah pisau analisis untuk menambah 

keabsahan data. Pisau analisis yang digunakan adalah alur penelitian jenis 

sirkuler. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna lagu-lagu 

Dolalak dilihat dari makna konotatif maupun denotatif. Penelitian ini juga 

mengkaji nilai-nilai edukatif yang terkandung dalam makna Dolalak.  

 

B. Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di desa kaliharjo kecamatan Kaligesing 

kabupaten kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Penelitian dilakukan di 

Purworejo karena kesenian Dolalak tumbuh dan berkembang di kabupaten 

puworejo dan menjadi ciri khas tarian di kabupaten Puworejo. Fungsi 

kesenian Dolalak digunakan untuk sarana hiburan, penyambutan tamu 

penting, acara kompetisi atau festival dan masih banyak fungsi lainnya. 

Dinas Dikbudpora menyatakan bahwa kabupaten Purworejo secara 

geografis berada pada 109 derajat 47’ 28” Bujur Timur, 7 derajat 32’ Lintang 
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Selatan, sampai dengan 7 derajat 54’ Lintang Selatan, dengan luas wilayah 

1.034, 81752 km2, sebagaimana di sisi utara berbatasan dengan kabupaten 

Magelang dan Wonosobo, disebelah timur berbatasan dengan Daerah 

Istimewa Yogyakarta, dataran rendah disisi barat berbatasan dengan 

kabupaten Kebumen dan sebelah selatan Samudera Indonesia. 

2. Sejarah singkat kabupaten Purworejo, Jawa Tengah 

Wikipedia menyatakan dengan bermula dari ditemukannya Prasasti kayu 

Ara Hiwang di Desa Boro Wetan (Kecamatan Banyuurip), jika dikonversikan 

dengan kalender Masehi adalah tanggal 5 Oktober 901, ini menunjukan telah 

adanya pemukiman sebelum tanggal itu. Bujangga Manik, dalam 

petualangannya yang diduga dilakukan pada abad ke-15 juga melewati daerah 

ini dalam perjalanan pulang dari Bali ke Pakuan.    

Pada masa Kesultanan Mataram hingga abad ke-19 wilayah ini lebih 

dikenal sebagai Bagelen, yang sekarang sebagai salah satu kecamatan di 

kabupaten Purworejo. Setelah kadipaten Bagelen diserahkan penguasaannya 

kepada Hindia-Belanda oleh pihak kesultanan Yogyakarta (akibat perang 

Diponegoro), wilayah ini digabung ke dalam Karesidenan Kedu dan menjadi 

kabupaten. Belanda membangun pemukiman baru yang diberi nama 

Purworejo sebagai pusat pemerintahan (sampai sekarang) dengan tata kota 

rancangan insinyur Belanda, meskipun tetap mengambil tradisi Jawa. Kota 

baru ini adalah kota tangsi militer, dan sejumlah tentara Belanda asal pantai 

Emas (sekarang Ghana), Afrika Barat, yang dikenal sebagai Belanda Hitam 

dipusatkan pemukimannya di sini. Sejumlah bangunan tua bergaya indisch 
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masih terawat dan digunakan hingga kini, seperti Masjid Jami’ Purworejo 

(tahun 1834), rumah dinas bupati (tahun 1840), dan bangunan yang sekarang 

dikenal sebagai Gereja GPIB (tahun 1879). 

3. Waktu Penelitian 

Penelitian tentang makna, dan nilai-nilai edukatif yang terkandung dalam 

makna lirik lagu Dolalak di kabupaten Purworejo, dilaksanakan pada bulan 

November tahun 2018 sampai bulan Agustus 2019 sekitar 10 bulan. 

 

C. Sumber Data 

Sumber data diambil dari narasumber yang benar-benar mengerti tentang 

perkembangan tari Dolalak dan dikaji dengan dokumen-dokumen yang 

diambil saat penelitian berlangsung. Berikut penjelasannya: 

1. Narasumber/informan. 

Narasumber/informan yang akan diwawarai adalah orang yang telah lama 

berkecimbung dan ikut serta dalam proses persiapan hingga penampilan tari 

Dolalak atau yang secara mudah disebut Mpu dari tari Dolalak. Wilayah yang 

dituju untuk mencari narasumber/informan yang terkait adalah wilayah 

kecamatan Kaligesing, kabupaten Purworejo Jawa Tengah, karena disana 

masih menjaga tradisi dan keanekaragaman kesenian seperti tari Dolalak. 

2. Dokumen atau Arsip. 

 Cresswell (2007:267) menyatakan bahwa  selama proses penelitian , 

peneliti bisa mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif. Dokumen ini bisa 

berupa dokumen publik (seperti koran, makalah, laporan kantor) ataupun 
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dokumen privat (seperti buku harian, diary, surat, e-mail). Istilah dokumentasi 

berarti mengambil informasi melalui dokumen-dokumen. Menurut Pohan 

dalam Prasowo (2012:226) : 

Telaah dokumen adalah cara pengumpulkan informasi yang didapatkan dari 

dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta, ijazah, rapor, peraturan 

perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan 

lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. 

Dengan demikian untuk meneliti tentang makna dan nilai-nilai edukatif 

yang terkandung menggunakan sumber data yang berupa dokumentasi seperti 

melihat arsip-arsip/dokumen tentang perubahan makna. 

 

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Untuk mengkaji secara mendalam diperlukan tiga teknik dan instrumen 

pengumpulan data yang berupa observasi, wawancara mendalam, dan 

dokumentasi. Berikut penjelasan mengenai tiga teknik dan instrumen 

pengumpulan data: 

1. Observasi  

Cresswell (2010: 267) menyatakan bahwa observasi kualitatif 

merupakan observasi yang di dalamnya peneliti langsung turun ke lapangan 

untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. 

(Prastowo, 2012:220), observasi partisipan adalah teknik pengumpulan data 

melalui pengamatan terhadap objek pengamatan dengan langsung hidup 
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bersama, merasakan serta berada dalam aktivitas kehidupan objek 

pengamatan. 

Penelitian ini berhubungan langsung dengan penampil tari Dolalak dan 

harus terjun secara langsung bahkan ikut serta dalam pembawaan musik 

iringan tari Dolalak. Musk pengiring tari Dolalak sekarang sudah mulai 

berkembang. Terapat alat-alat modern seperti keyboard, gitar elektrik dan 

sebagainya.  

Menurut Creswell (2010:268), Observasi yang dilakukan termasuk ke 

dalam observasi partisipan utuh. Saat melakukan observasi, peneliti langsung 

terjun ke dalam penampilan tari Dolalak untuk lebih mengetahui makna yang 

terdapat dalam nyanyian lagu pengiring tari Dolalak. Untuk mengetahui 

perubahan fungsi makna dari lagu pengiring tari Dolalak, perlu terlebih 

dahulu mengetahui juga proses hingga penampilan tari Dolalak. 

2. Wawancara Mendalam  

       Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa 

pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan 

ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam 

suatu topik tertentu (Prastowo, 2012:21). Cresswell (2010: 267), wawancara 

tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak 

tersruktur (unstructured), dan bersifat terbuka (open-ended) yang dirancang 

untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan. Cresswell juga 

menjelaskan bahwa wawancara dapat dilakukan dengan face-to-face 
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(wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipa, mewawancarai mereka 

dengan telepon, atau terlibat dalam focus group interview (interview dalam 

kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per 

kelompok. 

Untuk metode ini, peneliti melakukan wawancara terhadap orang yang 

mengerti tentang tari dolalak secara lebih mendalam. Rencana narasumber 

adalah penduduk daerah kecamatan Kaligesing kabupaten Purworejo. 

Untuk mempermudah proses dan jalannya wawancara, dicantumkan kisi- 

kisi wawancara. Tujuannya adalah sebagai bahan acuan ketika mengadakan 

wawancara. Kisi- kisi wawancara sebagai berikut: 

a. Instrumen musik yang digunakan untuk mengiringi kesenian Dolalak 

Budi Santoso Purworejo, meliputi: 

1. Macam-macam instrumen yang digunakan untuk mengiringi kesenian 

Dolalak Budi Santoso Purworejo. 

2. Jenis dan fungsi instrumen yang digunakan. 

3. Sejarah mengapa instrumen tersebut digunakan.  

 

b. Sejarah Grup Dolalak Budi Santoso, meliputi: 

1. Waktu dibentuknya grup  Dolalak Budi Santoso. 

2. Tujuan dibentuknya grup Dolalak Budi Santoso. 

3. Orang-orang yang berpengaruh terhadap dibentuknya grup Dolalak 

Budi Santoso. 
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c. Nyanyian Dolalak Budi Santoso, meliputi: 

1. Makna yang terkandung dalam nyanyian tersebut. 

2. Sejarah penggunaan nyanyian meliputi hubungan nyanyian dengan 

sejarah setempat. 

3. Orang-orang yang berpengaruh terhadap diciptakan dan dipilihnya 

nyanyian tersebut.  

d. Nilai- nilai edukatif yang terkandung dalam makna nyanyian Dolalak, 

meliputi: nilai- nilai edukatif yang terdapat dalam nyanyian Dolalak, 

seperti nilai kedisiplinan, religius, persatuan dan kesatuan, tanggung 

jawab dan sebagainya. 

3. Dokumentasi 

  Cresswell (2007:267) menyatakan bahwa selama proses penelitian, 

penulis bisa mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif. Dokumen ini bisa 

berupa dokumen publik (seperti koran, makalah, laporan kantor) ataupun 

dokumen privat (seperti buku harian, diary, surat, e-mail). Istilah dokumentasi 

berarti mengambil informasi melalui dokumen-dokumen. Menurut Pohan 

dalam Prasowo (2012:226): telaah dokumen adalah cara pengumpulkan 

informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-

arsip, akta, ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-

surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan 

masalah yang diteliti. 

 Dengan demikian, penulis mengambil gambar atau arsip-arsip yang 

mendukung proses pengambilan data yang diperoleh dari narasumber yaitu 
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penduduk yang tinggal di daerah kecamatan Kaligesing kabupaten Purworejo 

dan juga orang yang ahli yang dianggap paling mengerti tentang tari Dolalak. 

E. Keabsahan Data 

Creswell (2010: 286), mentriangulasi (triangulate) sumber-sumber 

data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber-

sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-

tema secara koheren. Sugiyono dalam Prastowo (2012:270) Triangulasi adalah 

teknik pengumpulan data gabungan. Teknik triangulasi merupakan suatu 

teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. 

Data yang digunakan adalah data hasil dari wawancara, hasil dokumentasi 

dan hasil pengamatan pementasan secara langsung. Hasil dokumentasi 

misalnya, biasa berupa video sebagai pembanding dari pengamatan secara 

langsung. Ditambah dengan wawancara untuk lebih mengetahui kevalidan dan 

keabsahan data yang diperoleh dari dokumentasi dan pengamatan secara 

langsung. Sumber untuk wawancara yaitu penduduk daerah kecamatan 

Kaligesing kabupaten Purworejo dengan ketentuan yang mengerti tentang tari 

Dolalak. 

F. Analisis Data 

Untuk mendapatkan kesimpulan yang valid, penulis menggunakan 

analisis pola sirkular, melingkar-lingkar, mengulang, membandingkan hingga 

menemukan jawaban yang sahih atas apa yang ditelitinya melalui bukti-bukti 

lapangan, dokumen, wawancara dan berbagai sumber lain yang cukup 
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kompleks (Pradoko, 2017: 14). Pola sirkular yang digunakan untuk 

menganalisis data akan digambarkan seperti berikut ini: 

 

                                                            dst... hingga bukti-

bukti  interpretasi 

terpenuhi sesuai 

dengan fokus 

penelitian 

                                       Peneliti                                                                         

        Pelaku seni, pelaku ritual                          Informan                                        Hasil interpretasi 

simpulan ke 3                                                           

                                                               Dokumen                 temuan simpulan sementara ke 2 

     Key informan                                                            Simpulan sementara       

                  Informan lain                      Observasi lapangan, pertunjukan seni      

                                                                                     Dokumen/sumber refensi lain                      Kesimpulan 

interpretasi 

penelitian 

Budaya 

sesuai makna 

beyond 

masyarakat 

pendukung 

pemilik 

budaya                                  

Gambar 1: Alur Penelitian Kualitatif jenis sirkuler 

Sumber: (Pradoko, 2017) 

 

 

 

 

 

 


