
   BAB III  

      METODE  PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian tentang pagelaran kesenian 

wayang kulit ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2005:6), 

metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument 

kunci. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang 

mendalam, dan memperoleh suatu data yang mengandung makna. Makna sendiri 

merupakan data yang sebenarnya, data yang pasti, merupakan suatu nilai di balik 

data yang tampak. 

3. 1. Paradigma Penelitian  

Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan construction 

(Kualitatif). Menurut Kirk dan Miller, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu 

dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada 

pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan 

dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristiwanya 

(Moleong,1990:3). Pendekatan penelitian ini peneliti menggunakan studi analisis 

wacana kritis dalam meneliti wacana di balik pagelaraan wayang kulit dalam 

lakon Petruk Dadi Ratu. 

3.2.  Jenis Penelitian         

 Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai penulis, penelitian ini 

menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif kualitatif adalah 

penggambaran secara kualitatif fakta, data atau objek material yang bukan berupa 

rangkaian angka, melainkan berupa ungkapan bahasa atau wacana (apapun itu 

bentuknya) melalui interpretasi yang tepat dan sistematis (Wibowo, 2011: 43).  

 



3.3 Unit Amatan dan Unit Analisis 

Satuan pengamatan adalah suatu yang dijadikan sumber untuk 

memperoleh data dalam rangka menggambarkan atau menjelaskan tentang satuan 

analisis (Ihalauw,2003:174). Sehingga unit amatan dalam penelitian ini adalah  

pagelaran Lakon “Petruk Dadi Ratu” didaerah Klaten. Menurut Abell, satuan 

analisis adalah hakekat dari populasi yang tentangnya hasil penelitian akan 

berlaku (Ihalauw,2003:174). Unit analisis dari penelitian ini adalah lakon wayang 

kulit  “Petruk Dadi Ratu”. 

 

3.4 Lokasi Penelitian        

 Dalam paguyuban yang ada dibeberapa daerah di Klaten, penulis 

menemukan satu Paguyuban yang terdapat di  Desa Karangnongko, Kecamatan 

Randulanang, Kabupaten Klaten yang bernama Paguyuban Cinde Laras. 

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Karangnongko, Kecamatan Kebonarum, 

Kabupaten  Klaten, dengan pertimbangan lokasi tersebut merupakan pusat dimana 

kesenian wayang kulit khususnya berkembang bagus dan sampai sekarang, 

pagelaran wayang kulit mudah ditemukan. 

3.5    Metode pengumpulan data 

Untuk mencapai tujuan penelitian dalam penulisan ini dibutuhkan data yang 

sesuai dengan pokok permasalahan. 

a. Jenis Data 

Data Primer Menurut Suyanto dan Sutinah (2007), data primer adalah data 

yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti atau responden. Data 

dapat direkam atau dicatat oleh peneliti. Data sekunder berupa data-data yang 

sudah tersedia dan dapat diperoleh peneliti dengan cara membaca,melihat dan 

mendengarkan. Termasuk dalam kategori data teks, gambar, suara/hasil 

rekaman kaset, kombinasi teks, gambar dan suara (film/video).  

 



Merujuk kepada tujuan penelitian ini, maka data primer dari penelitian ini 

adalah data hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan penulis terhadap 

lakon wayang “Petruk Dadi Ratu” dan wawancara dengan dalang dalam 

paguyuban Cinde Laras sedangkan data sekunder yang dipakai adalah data-

data yang didapat melalui artikel ,website serta terbitan yang relevan.  

b. Teknik Pengumpulan Data 

   Oleh karena penelitian ini lebih memfokuskan kepada analisis wacana 

kritis terhadap sebuah lakon wayang kulit “ Petruk Dadi Ratu” dalam sorotan 

teori Fairclough, maka teknik pengumpulan data primer menggunakan dalam 

penelitian ini menggunakan metode yaitu wawancara (interview) dan melihat 

rekaman dari lakon tersebut. Metode wawancara adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap 

muka antara si penanya dan pewawancara dengan si penjawab atau responden 

dengan menggunakan interview guide atau panduan pertanyaan (Nasir,1999: 

212 dan 234). Wawancara dilakukan terhadap informan kunci, selain itu 

wawancara juga dilakukan oleh dalang dan paguyuban Cinde Laras. 

Disamping melalui pengamatan dalam Lakon “ Petruk Dadi Ratu” itu sendiri.  

3.6 Keabsahan Data 

Teknik triangulasi data adalah teknik yang akan digunakan dalam penelitian 

ini.  Menurut  Kriyantono (2009:70), analisis triangulasi yaitu menganalisis 

jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya  dengan data empiris (sumber 

data lainnya) yang tersedia. Disini jawaban di cross-check dengan dokumen 

yang ada. Menurut Dwidjowinoto ada beberapa macam triangulasi, yaitu 

triangulasi sumber, triangulasi waktu, triangulasi teori, triangulasi periset dan 

triangulasi metode. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik 

validitas data triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber 

adalah membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Misalnya, 



membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara. Teknik triangulasi 

teori yaitu memanfaatkan dua atau lebih teori untuk diadu dan dipadu. 

3.7  Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 

Analisis data dilakukan dalam beberapa cara,yaitu : 

1. Deskripsi yaitu menguraikan isi dan analisis secara deskriptif atas teks. 

2. Intrepretasi yaitu menerjemahkan teks terkait dengan konteks. 

3. Eksplanasi yaitu memberi penjelasan atas hasil penafsiran teks dikaitkan 

dengan dimensi sosiokultural. 

 

 

 


