
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Terdapat beberapa pertimbangan yang mendasari peneliti sehingga pada 

akhirnya tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai kesenian Dolalak 

Kabupaten Purworejo. Khususnya identitas lokal di dalam kesenian 

Dolalak tradisional yang masih dijaga oleh segelintir kelompok kesenian 

Dolalak. Beberapa kelompok kesenian yang masih menggunakan penari 

putra sebagai penampil, menarik untuk diteliti. Sampai sejauh ini peneliti 

baru menemukan enam kelompok kesenian yang masih menggunakan 

penari putra di wilayah Kabupaten Purworejo. Akan tetapi, di samping 

kelompok kesenian yang masih menjaga nilai-nilai tradisionalnya, muncul 

banyak persoalan dilematis yang ada di lingkungan mereka. 

 Menurut pengamatan serta pengalaman peneliti, beberapa hal di 

dalam kesenian Dolalak mengalami perubahan. Tentu saja perubahan ini 

sangat wajar terjadi karena zaman juga sudah berbeda. Akan tetapi, 

dengan perubahan yang ada, banyak masyarakat Purworejo khususnya dan 

masyarakat luas pada umumnya menjadi tidak ‘mengenal’ wajah asli dari 

Dolalak. Kesenian Dolalak pada awalnya ditarikan oleh laki-laki. Untuk 

mengetahui alasannya, peneliti kira perlu untuk melihat historis dari latar 

belakang terbentuknya kesenian Dolalak. Tari Dolalak adalah hasil 

akulturasi budaya Belanda dan Jawa. Pada zaman pemerintahan Belanda 
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daerah Kabupaten Purworejo terkenal sebagai daerah Milisi (tempat 

melatih para serdadu atau tentara). Anggota milisi itu sendiri merupakan 

gabungan dari orang-orang asli Purworejo dan dari luar Purworejo, dan 

para pelatihnya adalah serdadu Belanda. Mereka hidup di dalam tangsi 

atau asrama yang jauh dari keluarga (Purwani C. dan Suryo, Jurnal 

Sosialita, Vol.1, No.1, Maret 2014: 2).  

Tarian Dolalak terinspirasi dari perilaku serdadu Belanda ketika 

beristirahat di dalam tangsi milik Belanda. Para tentara Belanda menari 

dan bernyanyi saat berada di tangsi. Hal itu kemudian ditiru oleh orang-

orang pribumi, lalu dikembangkan secara sederhana menjadi sebuah 

kesenian Dolalak pada tahun 1915 oleh tiga orang yakni Rejotaruno, 

Duliyat, dan Ronodimejo. Asal kata Dolalak berasal dari kata ‘do’ dan ‘la-

la’ (1-6-6) yang diambil dari pendengaran orang pribumi dan mengalami 

perubahan karena disesuaikan dengan pengucapan Jawa yakni NDolalak. 

Ada sumber yang mengatakan bahwa tarian Dolalak ini hanyalah 

digunakan sebagai hiburan bagi para tentara pribumi yang jauh dari sanak 

keluarga (Purwani C. dan Suryo, 2014: 2). Namun ada sumber lain yang 

mengatakan bahwa tarian Dolalak ini digunakan sebagai misi keagamaan 

dan politik untuk memerangi Belanda (http://klik-

purworejo.blogspot.co.id/2011/07/Dolalak.html). Dari 92 kelompok 

kesenian Dolalak yang ada, mayoritas merupakan penari perempuan (F. 

Untariningsih dalam Purwani C. dan Suryo, 2014: 2). Kini hanya beberapa 

kelompok kesenian yang masih aktif dengan penari putra sebagai penari 

http://klik-purworejo.blogspot.co.id/2011/07/dolalak.html
http://klik-purworejo.blogspot.co.id/2011/07/dolalak.html
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Dolalak yakni di Desa Lugosobo Kecamatan Gebang atas nama Sanggar 

Dolalak Laki-laki Sukorame 

(https://www.youtube.com/watch?v=IsTw73LCGKI&t=1164s) dan di 

Desa Kaligono Kecamatan Kaligesing. 

Alat musik yang digunakan juga mengalami pergeseran, yakni 

penggunaan keyboard sebagai salah satu instrument pendukung, untuk 

menggantikan melodi yang dimainkan oleh seperangkat alat musik 

tradisional, gamelan. 

Kesenian Dolalak yang masih tradisional, masih menggunakan 

ritual-ritual tertentu dengan cara berdoa sebagai bentuk permohonan 

kepada Tuhan serta dengan cara ritual adat sebagai permintaan kepada 

nenek moyang atau penunggu (danyang). Ritual adat dilakukan di daerah 

setempat atau daerah pertunjukan dengan harapan agar pertunjukan lancar 

serta dapat melindungi maupun memakmurkan rakyat setempat. Ritual-

ritual tersebut tentu membutuhkan beberapa hal antara lain bunga, arang, 

kemenyan, dan beberapa kebutuhan yang lain. Hal-hal tersebut dianggap 

sebagai permintaan danyang yang harus dipenuhi sebagai syarat. Ritual-

ritual tersebut kemudian diperlukan untuk nantinya ‘menjaga’ saat penari 

trance. 

Sedangkan dalam pertunjukan tari yang telah dimodifikasi, 

Dolalak hanya sebagai hiburan semata. Tidak ada ritual yang dilakukan, 

sebelum atau sesudah pertunjukan. Sehingga gerakan trance yang 

https://www.youtube.com/watch?v=IsTw73LCGKI&t=1164s
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dilakukan bukanlah gerakan asli. Dengan kata lain, gerakannya hanya 

pura-pura kesurupan. Pada gerakan yang ditampilkan oleh penari putra, 

saat kesurupan, penarinya mampu makan arang bernyala api dan bunga 

mawar. Apabila biasanya penari dimasuki arwah dengan bantuan ahli 

spiritual, tetapi ada penari Dolalak putra yang bisa memasukkan dan 

mengeluarkan arwah itu dengan kemampuannya sendiri. Peneliti bisa 

menyebutkan pada konteks ini, bahwa dalam pertunjukan kesenian 

Dolalak perempuan konteks kesenian hanya sebatas nilai estetis atau 

hiburan saja. 

Hal lain yang bergeser yakni waktu pementasan. Dalam 

pelaksanaan pertunjukan Dolalak tradisional, penari maupun pengiring 

musik bersamaan melakukan beberapa tahapan sebelum akhirnya pentas 

antara lain berdoa bersama dan potong tumpeng. Dolalak yang sudah 

dimodifikasi melakukan pementasan mayoritas pada siang hari disesuaikan 

dengan keperluan tertentu. Sedangkan pertunjukan Dolalak tradisional 

dilakukan pada malam hari berkenaan dengan acara penting di desa yang 

bersangkutan (ritual desa atau bersih desa). 

  Padahal penelitian yang dilakukan oleh Pacific Area Travel 

Association (PATA) pada tahun 1961 di Amerika Utara menyatakan 

bahwa lebih dari 50% dari jumlah wisatawan yang datang ke Asia dan 

Pasifik memilih untuk melihat rakyat dengan adat istiadat dan tata cara 

hidup, sejarah, bangunan, candi, dan peninggalan barang kuno (Yoeti, 

1985: 35). Penelitian ini dapat digunakan sebagai tolok ukur bahwa 
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ketertarikan masyarakat luar mengenai masyarakat lokal yakni adat 

istiadat, sehingga Dolalak yang merupakan Dolalak tradisional memiliki 

potensi sebagai adat istiadat maupun sejarah yang menarik. 

  Satu sisi, Dolalak tradisional yang menjaga bentuk kesenian itu apa 

adanya, menjadi suatu hal yang menurut peneliti masih mengandung 

identitas lokal masyarakat Purworejo sehingga ada baiknya untuk tetap di 

jaga. Dengan alasan bahwa kesenian Dolalak merupakan kesenian yang 

sakral dan secara turun temurun terus di jaga keutuhan bentuk 

keseniannya. Sejarah kebudayaan suatu masyarakat adalah batu sendi bagi 

kepentingan menganalisis dan memahami kebudayaan. Dari penelusuran 

tersebut, masyarakat diberi kemampuan untuk menjelaskan beragam sikap 

yang dipertukarkan melalui para anggota budaya (Liliweri, 2013: 117-

118). 

 Di sisi lain tidak dapat dimungkiri bahwa dengan terus 

berjalannya waktu, masyarakat berubah, sehingga kesenian Dolalak juga 

berubah. Memodifikasi atau membuat kreasi baru Dolalak dengan bentuk 

yang baru—dengan tetap berakar pada Dolalak baku—menjadi salah satu 

solusi dalam menyikapi perubahan zaman. Dalam konteks ini, kesenian 

bergeser tidak hanya sebagai nilai estetis semata tetapi juga sebagai nilai 

ekonomis. Di samping itu, peran kesenian Dolalak yang dimodifikasi 

memiliki peran tersendiri dalam menjaga, mempromosikan, serta 

mengembangkan kreasi baru Dolalak. 
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 Dolalak di Kabupaten Purworejo mengalami perkembangan 

yang cukup pesat, salah satu buktinya yakni dari 16 kecamatan di 

Purworejo, terdapat 92 kelompok kesenian Dolalak (F. Untariningsih 

dalam Purwani C. dan Suryo, Jurnal Sosialita, Vol.1, No.1, Maret 2014: 

2). Popularitas Dolalak pada level nasional dapat dilihat dari masuknya 

kesenian Dolalak dalam nominasi 10 Besar: Festival Kesenian Rakyat 

pada tahun 1995 (Santosa, Haryono, dan Soedarso, 2013: 75). Di sisi lain 

Dolalak pernah disajikan di Istana Negara pada tahun 2006 di depan 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta pejabat negara dalam acara 

Parade Senja (http://prigelindonesia.blogspot.co.id/). 

 Selain di level nasional, Dolalak juga pernah di bawa ke 

tingkat internasional. Bertujuan untuk mempertahankan kesenian Dolalak 

sebagai identitas kultural dari Kabupaten Purworejo, selanjutnya 

Pemerintah Kabupaten mengambil langkah. Pada tahun 2007, Dolalak 

terdaftar sebagai Hak Milik Intelektual pada Kementerian Hukum dan 

HAM Republik Indonesia sebagai produk budaya dari komunitas 

Purworejo (Santosa, Haryono, dan Soedarso, 2013: 75-76).  

 Di sisi lain kesenian Dolalak digunakan sebagai simbol 

Gedung Kesenian Sarwo Edhie Wibowo Kabupaten Purworejo berupa 

patung perempuan penari Dolalak. Pencapaian-pencapaian tersebut 

menjadi beberapa pertanda munculnya pergeseran dari kesenian Dolalak.  

http://prigelindonesia.blogspot.co.id/
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Gambar 1.1. 

Patung penari Dolalak di Gedung Kesenian Kab. Purworejo 

(dok. pribadi) 

  Dari penjelasan diatas, dapat dipastikan hal ini menimbulkan 

adanya dilema. Bahwasanya pembangunan memiliki akibat yang luas, 

keuntungan maupun kerugian. Seperti yang disebutkan oleh Yoeti (1985: 

44) bahwasanya seni pertunjukan akan kehilangan kesakralannya apabila 

dikomersialisasikan, salah satu cara yakni tarian tidak lagi disajikan 

dengan utuh akan tetapi terpotong-potong untuk menyesuaikan dengan 

situasi. Peneliti memahami bahwasanya pergeseran yang terjadi cukup 

bertengangan dengan yang dijelaskan oleh Purwani C. dan Suryo (2014: 

2), kesenian tradisional dianggap mampu memberikan tanda berupa nilai-

nilai budaya yang memengaruhi etika dan norma. Nilai budaya juga 

mampu mengendalikan segala perkembangan masyarakat, karena ada 

kaitan erat antara etika dan norma. Sehingga mampu menciptakan 

masyarakat yang hidup bergotong royong, mengedepankan kerukunan, dan 

rasa kebersamaan atau solidaritas. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Beberapa kelompok kesenian Dolalak di Kabupaten Purworejo yang 

masih tradisional dapat ditemukan pada sejumlah desa, sedangkan  

sanggar atau kelompok Dolalak putri masih mudah ditemukan karena 

tersebar di banyak kecamatan di Purworejo. Dapat dikatakan jumlahnya 

tidak seimbang. Kelompok kesenian Dolalak putra masih dilaksanakan 

oleh sedikit kelompok kesenian. Ketika kelompok kesenian Dolalak 

putri diuntungkan dalam konteks ekonomi serta kepopulerannya, di satu 

sisi, ada beberapa hal yang tidak tampak perlu dikhawatirkan bersamaan 

dengan dilema tersebut. 

  Dengan kata lain, fenomena diatas disimpulkan adanya tarik 

menarik. Ketika kelompok kesenian Dolalak yang dikreasikan 

diuntungkan karena beberapa hal, seperti lebih banyak yang menyukai 

karena penarinya perempuan dan di anggap lebih laku di masyarakat 

membuat kesenian Dolalak menjadi kehilangan bentuk aslinya. 

Masyarakat menjadi tidak tahu ‘wajah’ asli kesenian Dolalak dan ada 

beberapa hal yang hilang di kesenian Dolalak sebagai kesenian 

masyarakat Purworejo. 

   Kesenian adalah salah satu bentuk komunikasi. Komunikasi itu 

dibentuk oleh komunitas di dalam sebuah masyarakat yang memiliki 

pengalaman serta pemahaman makna bersama atas lingkungan geografi, 

psikografi, serta nilai, norma, dan pengalaman yang secara tidak 

langsung dialami dan yakini bersama-sama. EB Taylor mengemukakan 
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bahwa kebudayaan adalah satu keseluruhan yang kompleks, meliputi 

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan 

kemampuan lain, serta kebiasaan lain sebagai anggota masyarakat 

(Koentjaraningrat dalam Purwani C. dan Suryo, 2014: 2). 

   Kesenian tersebut menjadi deepless, karena dalam lingkup seni 

tari tradisional, akibat dari sedemikian rutinnya penyuguhan acara 

kesenian bagi rombongan wisatawan, lama kelamaan tarian yang 

biasanya bersifat sakral akhirnya berubah menjadi seremonial. Tarian-

tarian tidak lagi disajikan secara utuh, tetapi terpotong-potong untuk 

menyesuaikan dengan waktu dan kantong wisatawan (Yoeti, 1985: 33-

44). 

   Seperti yang disebutkan oleh Piliang (2003: 222), untuk dapat 

mengkaji seni sebagai tanda, sama artinya menganggapnya sebagai 

komponen dari bahasa. Bahasa sendiri adalah komponen dari sosial dan 

kebudayaan. Objek seni dalam hal ini, merupakan komponen dari 

kebudayaan benda (material culture). Untuk mempelajari objek seni 

sebagai tanda sama artinya dengan mempelajari kebudayaan, di mana 

objek tersebut berada. Objek seni, dalam hal ini, dapat dikaji sebagai unit 

kebudayaan. Sehingga kesenian dapat berfungsi sebagai tanda, yang 

mempunyai referensinya pada fenomena kultural. Sehingga bisa dilihat, 

bahwa suatu kesenian merupakan milik lingkungan tertentu, kelompok 

masyarakat tertentu, tradisi tertentu, dan cara berpikir tertentu. Sehingga 

dapat dikatakan, bahwa objek seni menyatakan pertaliannya dengan 
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sesuatu melalui bentuknya. Untuk mempelajari objek seni sebagai tanda 

adalah untuk menemukan kode-kode yang mengaturnya yang ada pada 

satu komunitas, kebudayaan atau ruang tertentu. 

   Sehingga untuk mempelajari kesenian Dolalak tradisional, 

peneliti perlu menemukan kode-kode di dalam kesenian Dolalak 

tradisional yang ada pada satu masyarakat yang ada di lingkungan 

sekitar kesenian Dolalak tradisional, kebudayaan yang di yakini oleh 

masyarakat serta komunitas Dolalak tradisional, serta ruang maupun 

waktu yang mereka pergunakan untuk melakukan kesenian Dolalak 

tersebut. 

    

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk memahami identitas lokal berupa kebudayaan, kebiasaan, 

dan adat istiadat yang diyakini oleh komunitas Dolalak tradisional serta 

masyarakat setempat, meliputi proses pertunjukan, ruang maupun waktu 

yang mereka gunakan untuk melakukan kesenian Dolalak tersebut pada 

komunikasi panggung kesenian Dolalak Kabupaten Purworejo. 

 

1.4. Signifikansi Penelitian 

1.4.1. Signifikansi Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan di ranah 

teori semiotika sosial. 
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1.4.2. Signifikansi Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman pada 

penggiat seni dan masyarakat luas berkaitan dengan identitas lokal 

dalam sebuah kesenian. 

    

1.4.3. Signifikansi Secara Sosial 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman 

kepada masyarakat khususnya penggiat seni dan bidang yang berkaitan 

dengan kesenian tradisional Dolalak serta masyarakat Kabupaten 

Purworejo tentang pentingnya menjaga kesenian tradisional Dolalak 

yang ada di lingkungannya. 

 

1.5.  Kerangka Teori 

1.5.1. Paradigma Penelitian 

Paradigma menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2004: 49) 

adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, 

konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian.  

  Moleong (2004: 49) menuliskan bahwa paradigma merupakan 

pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur (bagian dan 

hubungannya) atau bagaimana bagian-bagian berfungsi (perilaku yang di 

dalamnya ada konteks khusus atau dimensi waktu).  
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  Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

menggunakan paradigma konstruktivisme kritis. Anderson dan Barrera 

(1995: 142-149) menjelaskan bahwa pendekatan konstruktivis kritis 

menggunakan metodologi kualitatif dan saham dengan subyektivis 

epistemologi pandangan masyarakat sebagai konstruksi sosial daripada 

didefinisikan secara objektif. Konstruktivis kritis, holisme melibatkan 

lebih dari sekedar mendokumentasikan kekuatan-kekuatan luar dan 

unsur-unsur sejarah dan struktur makro yang mempengaruhi unit budaya 

lokal di bawah analisis. Sebuah holisme kritis mengakui bahwa 

"kekuatan luar 'merupakan bagian integral dari pembangunan dan 

konstitusi' dalam, 'unit budaya itu sendiri, dan harus begitu terdaftar, 

bahkan pada tingkat yang paling intim dari proses budaya" (Marcus & 

Fischer dalam Anderson dan Barrera, 1995: 145).  

  Subyek penelitian ini adalah kesenian Dolalak yang 

merupakan kebudayaan sebuah daerah dan masyarakat. Dengan 

menggunakan paradigma konstruktivisme kritis, peneliti ingin berfokus 

pada konstruksi yang dibentuk oleh masyarakat mengenai kebudayaan 

mereka yakni kesenian Dolalak dan mencoba untuk bisa mengkritisi 

konstruksi tersebut. Sifat kritis ini bertujuan untuk memaparkan adanya 

perbedaan dalam bentuk kesenian Dolalak dan bersikap bahwa 

perbedaan yang terjadi dalam kesenian itu dianggap tidak apa-apa dan 

bukanlah suatu masalah. 
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  Paradigma penelitian konstruktivis, yang meliputi metode 

kualitatif dan analisis data interpretatif. Penelitian konstruktivis telah 

mengembangkan kriteria sendiri untuk keabsahan atau "kepercayaan" 

dari temuannya. Kriteria ini termasuk penggunaan beberapa sumber data 

dan metode (yaitu, triangulasi), secara teratur memeriksa data dan 

temuan dengan informan (yaitu, jumlah memeriksa), keterlibatan 

berkepanjangan dengan pengaturan yang diteliti, induksi analitik melalui 

analisis kasus negatif atau discrepant, dan terakhir "audit" hasil (Lincoln 

& Guba dalam Anderson dan Barrera, 1995: 146). Lather (1986 dalam 

Anderson dan Barrera, 1995: 146) menyimpulkan ketegangan bahwa 

penelitian konstruktivis kritis yang baik harus menyelesaikan: 

Membangun teori grounded empiris membutuhkan hubungan timbal 

balik antara data dan teori. Data harus diperbolehkan untuk 

menghasilkan proposisi dengan cara dialektis yang memungkinkan 

penggunaan kerangka teoritis apriori, tetapi yang membuat kerangka 

tertentu dari menjadi wadah di mana data harus dituangkan. Meskipun 

penelitian konstruktivis kuantitatif dan kritis mematuhi paradigma yang 

berbeda, mereka sering mengembangkan hubungan sinergis. Permintaan 

konstruktivis kritis dapat menyarankan, misalnya, penelitian kuantitatif 

yang dapat mengeksplorasi sejauh mana proses sosial yang diidentifikasi 

dalam beberapa kasus dapat lebih umum. Sebaliknya, hasil penelitian 

korelasional mungkin menyarankan, antara lain, proses sosial yang 

diskriminatif yang mungkin dieksplorasi.  
 

 

Menggunakan paradigma ini dianggap dapat memahami proses budaya 

dan kemungkinan bentuk dominasi dan resistensi yang terjadi pada 

tingkat kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif dapat menjadi bentuk 

sugestif yang lebih adil dari praktik yang praktisi dapat mengadopsi 

dalam rangka untuk mengubah pola interaksi yang menghasilkan. Cara 
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lain bahwa penelitian konstruktivis kritis dapat mempromosikan 

kemungkinan, praktik yang lebih adil adalah melalui studi outlier kritis. 

Outlier adalah contoh luar biasa dari bentuk praktek yang lebih adil.  

 

1.5.2. State of The Art 

Peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang menggunakan 

tari Dolalak sebagai subjek penelitian. Pertama, penelitian yang digagas 

oleh Artanti pada tahun 2013 dengan judul “Analisis Bentuk dan Nilai 

Kesenian Dolalak Putri ‘Dwi Lestari’ Desa Plipir Kecamatan Purworejo 

Kabupaten Purworejo”. Hasil penelitian ini adalah kelompok kesenian 

Dolalak “Dwi Lestari” melakukan beberapa prosesi sebelum pertunjukan 

yakni gladi bersih, kepung tumpeng, tetabuhan, obong menyan, 

pementasan kesenian, dan diakhiri dengan doa. Kesenian Dolalak “Dwi 

Lestari” mengandung nilai moral meliputi nilai moral ketuhanan, nilai 

moral sosial atau kemasyarakatan, dan nilai pendidikan budi pekerti atau 

kesusilaan. 

  Perbedaan yang ada dalam penelitian peneliti adalah metode 

penelitian serta fokus peneliti yang membandingkan tiga bentuk 

kesenian Dolalak. Selanjutnya perbandingan tersebut digunakan untuk 

memahami pergeseran apa saja yang terjadi dan apa kaitannya dengan 

identitas lokal masyarakat Purworejo. 

  Selanjutnya, penelitian kedua milik Santosa, Haryono, 

Soedarso yang digagas pada tahun 2013 dengan judul “Lyrics In The 
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Dolalak Dance Purworejo Central Java As A Form Of Islamic Folk 

Songs”. Penelitian ini berfokus pada lirik dalam lagu-lagu yang 

mengiringi tarian Dolalak. Hasil penelitian ini adalah lirik lagu di dalam 

tarian Dolalak mayoritas terpengaruh oleh nuansa ajaran Islam. Kata-

kata arab yang digunakan kemudian di adaptasi dengan pengucapan 

bahasa lokal setempat sehingga tidak mudah untuk diartikan. Lirik 

tersebut memiliki fungsi antara lain sebagai komunikasi dengan roh-roh 

leluhur, untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan ajaran Islam, dan 

untuk membentuk hubungan baik antar masyarakat sesuai dengan ajaran 

Islam. 

  Tentu saja penelitian diatas memiliki perbedaan dengan 

penelitian peneliti karena penelitian peneliti mengenai komunikasi yang 

terjadi antar anggota komunitas atau masyarakat yang masih menjaga 

kesenian Dolalak tradisional.  

  Pada penelitian ketiga, milik Santosa, Haryono, dan Soedarso 

pada 2013 yakni “Seni Dolalak Purworejo Jawa Tengah: Peran 

Perempuan dan Pengaruh Islam Dalam Seni Pertunjukan”. Hasil 

penelitian ini adalah bahwa kehadiran perempuan menjadikan eksistensi 

seni tradisional Dolalak semakin kuat di masyarakat pendukungnya. 

Perempuan telah menjadi identitas budaya bagi masyarakat 

pendukungnya. Pementasan Dolalak dengan penari perempuan telah 

menghasilkan fungsi dan manfaat yang tidak kecil bagi masyarakat 

pendukungnya. 
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  Perbedaan pada penelitian peneliti adalah perkembangan yang 

peneliti jelaskan lebih kepada identitas lokal dengan subyek yang lebih 

luas yakni tidak hanya posisi penari di lingkungannya akan tetapi lebih 

luas pada masyarakat sekitar yang masih menjaga kesenian Dolalak 

tradisional. 

  Penelitian keempat sebagai penelitian terdahulu untuk 

menjelaskan mengenai komunikasi panggung yakni penelitian yang 

digagas oleh Sutrisna dan Baskin (2015) dengan judul “Demistifikasi 

Band Patrolice di Panggung sebagai Band Reggae”. Kesimpulan dari 

penelitian ini yakni Band Patrolice sebagai band reggae dijelaskan 

memiliki fronstage dan backstage. Dari perspektif dramaturgi, band atau 

pertunjukan membedakan diri mereka saat di atas dan di belakang 

panggung sebagai upaya yang sengaja dilakukan dalam rangka 

pengelolaan kesan atas dirinya. Wilayah backstage merupakan 

kehidupan sehari-hari para personil band Patrolice beraktifitas. 

Sedangkan panggung depan, para anggota band hanya menonjolkan 

status band Patrolice dengan tujuan untuk mengikis pandangan khalayak 

atas kesan negatif orang-orang reggae.  

  Perbedaan dengan komunikasi panggung di dalam penelitian 

ini adalah memahami mengenai fenomena kultural serta lebih kepada 

tim pertunjukan sebagai satu kesatuan dimana banyak orang dan bagian 

yang harus saling bekerja sama untuk bisa melakukan pementasan. 

Sedangkan di penelitian Surisna dan Baskin menggunakan sebuah band 
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yang merupakan salah satu musik modern dengan keadaan penonton 

yang berbeda pula. 

  Penelitian kelima yakni “Komunikasi Visual pada Acuk Kuda 

Renggong” yang digagas oleh Supriatna (2014). Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa komunikasi pertunjukan dalam Kuda Renggong 

disampaikan dengan bahasa estetik, yakni bahasa emosional yang 

dimiliki tiap-tiap orang yang tidak dibatasi persoalan suku bangsa, 

genetik, dan patokan umum, karenanya tiap orang mampu merespon hal 

tersebut dengan caranya sendiri, sesuai dengan suasana hati masing-

masing. Acuk dalam pertunjukan Kuda Renggong tidak sekadar media 

ekspresi seni, tetapi juga sebagai sarana komunikasi yang 

merepresentasikan kehidupan sebenarnya, dengan kemasan dalam 

simbol-simbol visual yang dipahami masyarakat Kabupaten Sumedang. 

  Berbeda dengan penelitian peneliti yang menggunakan subyek 

orang-orang yang memiliki bagian sebagai penari, pengiring musik, dan 

masyarakat yang menggunakan kesenian tradisional Dolalak sebagai 

salah satu cara berkomunikasi di dalam lingkungan setempat. Sedangkan 

penelitian Supriatna menggunakan kuda yang digunakan oleh 

masyarakat setempat sebagai salah satu cara komunikasi melalui visual 

yakni dari simbol-simbol yang digunakan oleh kuda-kuda yang 

mengenakan berbagai hiasan yang memiliki makna. 

  Penelitian keenam yakni “Sensualitas Dangdut Pantura: 

Habitus dan Bentuk Hexis Badaniah Penyanyi Dangdut Pantura” milik 
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Mas’udi (2016). Penelitian ini menyimpulkan bahwa hexis badaniah 

yang dihasilkan oleh penyanyi dangdut adalah sebuah sensualitas yang 

dinamakan dengan istilah “pornoaksi” sedangkan lirik lagu atau suara 

yang membuat khalayaknya bergairah disebut sebagai “pornosuara”. 

Posisi para penyanyi dangdut perempuan sebagai salah satu komoditas 

yang bisa dieksploitasi. Dengan beragam alasan yang berujung pada 

permintaan pasar dalam hal ini adalah pecinta musik dangdut, 

perempuan “didesain” agar tampil menarik, termasuk sensualitas yang 

dihadirkan diatas panggung hiburan sehingga menurunkan martabat 

kaum perempuan.  

  Perbedaan dengan penelitian peneliti yakni berada pada subyek 

penelitian. Penelitian peneliti bersubyek pada penari, pengiring musik, 

serta masyarakat. Ketiga hal tersebut tidak bisa dipisahkan karena saling 

memiliki pengaruh. Sedangkan penelitian Mas’udi fokus pada penyanyi 

dangdut saja. 
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Diagram 1.1: Olahan peneliti 

 

1.5.3.  Fishbone Diagram 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 Dalam diagram diatas tampak bahwa sebuah garis berwarna biru 

membagi menjadi dua bagian. Bagian atas ( 1), 2), dan 3) ) merupakan 

penelitian terdahulu mengenai kesenian Dolalak. Sedangkan bagian 

bawah ( 4), 5), 6) ) merupakan penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan komunikasi panggung. Pembagian tersebut disesuaikan dengan 

subyek yang akan diteliti di dalam penelitian ini. Hal tersebut berkenaan 

dengan kesenian Dolalak dan komunikasi panggung yang digunakan 

masyarakat untuk saling berkomunikasi.  

Identitas lokal dalam kesenian 

Dolalak dengan perspektif 

komunikasi panggung yang 

‘diubah’ untuk disesuaikan dengan 

kebutuhan dan situasi tertentu. 

3) Santosa, Haryono, Soedarso (2013). Mendeskripsikan 

bentuk tarian dan menjelaskan nilai-nilai dalam kesenian 

Dolalak  

2) Santosa, Haryono, Soedarso (2013). Lirik lagu dalam kesenian Dolalak 

berunsurkan nilai-nilai ajaran Islam & diadaptasi dengan ucapan lokal 

(bahasa Jawa) 

1) Artanti (2013). Penari perempuan kesenian Dolalak memiliki dualitas 

posisi. Ketika dunia panggung nilainya bergeser, peran perempuan juga 

ikut bergeser dari subyek tradisi hanya menjadi komoditas tradisi saja 

4) Sutrisna dan Baskin (2015). Sikap & perilaku yang ditonjolkan 

oleh personil Patrolice Band sebagai bagian dari dramaturgi 

dimana peran mereka dibedakan berdasarkan panggung depan dan 

panggung belakang. 

5) Supriatna (2014). Komunikasi pertunjukan Kuda Renggong disampaikan dengan bahasa 

estetik. Pertunjukan tidak hanya sebagai media ekspresi diri tetapi juga sebagai sarana 

komunikasi yang merepresentasikan kehidupan sebenarnya. 

6) Mas’udi (2016). Hexis badaniah yang dihasilkan oleh penyanyi dangdut adalah sebuah 

sensualitas yang dinamakan dengan istilah “pornoaksi” dan “pornosuara”  
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   Sedangkan tabel yang ditunjuk oleh tanda panah biru 

merupakan penelitian peneliti. Tujuan penggunaan diagram fishbone 

yakni agar mempermudah peneliti dalam menjelaskan perbedaan-

perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti 

ajukan. Penelitian terdahulu mengenai kesenian Dolalak ( 1), 2), 3) ) 

hanya fokus pada salah satu unsur dalam kesenian Dolalak seperti 

penarinya saja atau lagunya saja. Padahal penari maupun lagu akan lebih 

baik apabila dijelaskan dan dikaitkan kembali dengan kebudayaan yang 

diyakini oleh masyarakat setempat sebagai agen budaya. Hal itulah yang 

membuat penelitian peneliti berbeda. 

   Sedangkan penelitian terdahulu yang berkenaan dengan 

komunikasi panggung ( 4), 5), 6) ) peneliti gunakan sebagai pembanding 

penelitian apa saja yang menggunakan komunikasi panggung sebagai 

salah satu tema yang di teliti. Dari ketiga penelitian tersebut komunikasi 

panggung digunakan untuk meneliti fenomena yang terjadi di panggung 

seperti penelitian 4) dan 6). Padahal, arena pertunjukan yang digunakan 

untuk kesenian tradisional seperti penelitian 5) yang tidak menggunakan 

panggung juga dapat dipahami sebagai komunikasi panggung. Dalam 

penelitian peneliti kesenian tradisional Dolalak dilakukan dengan 

menggunakan panggung akan tetapi komunikasi yang terjadi berbeda 

apabila dibandingkan dengan penelitian 4) dan 6). Para penonton yang 

datang secara visual dapat dikatakan mampu berkomunikasi dengan 

orang-orang yang berada di atas panggung. Sedangkan kesenian 
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tradisional Dolalak perlu diteliti untuk bisa mengungkapkan komunikasi 

panggung yang seperti apa yang terjadi. 

 

1.5.4. Teori Pertunjukan 

Teori ini bisa digunakan untuk menjelaskan prosesi pra pertunjukan 

ataupun setelah pertunjukan kesenian Dolalak dilaksanakan. Di samping 

itu dapat pula digunakan untuk menganalisis keterkaitan kesenian 

Dolalak dengan sejarah kesenian itu sendiri, kehidupan sehari-hari 

subyek penelitian, dan gerak tari maupun tutur kata yang diungkapkan 

sebagai bentuk bahasa dalam kesenian Dolalak. 

  Martha C. Sims dan Martin Stephens menyatakan bahwa 

pertunjukan adalah sebuah aktivitas pengungkapan yang meminta 

keterlibatan, kenikmatan pengalaman yang ditingkatkan, serta 

mengundang respon. Suatu pertunjukan memerlukan bekerjanya 

sejumlah ‘bingkai’ (frames) yang dikenali oleh penyaji maupun oleh 

penonton sebagai tanda bahwa yang berada dalam ‘bingkai’ tersebut 

adalah pertunjukan. Bingkai itu dapat berwujud dalam berbagai bentuk 

mulai dari konvensi-konvensi mengenai tempat, waktu, materi ungkap, 

teknik pengungkapan, hingga pada tanda-tanda bahasa, gerak, rupa yang 

spesifik. ‘Bingkai’ ini serupa dengan formula yang membingkai suatu 

aktivitas ke dalam sebuah pertunjukan sebenarnya bersumber dari 

transformasi gejala-gejala yang terdapat dalam dunia keseharian. Dalam 

pertunjukan, gejala-gejala keseharian tadi dimodifikasi menjadi gejala-
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gejala luar-keseharian (extra daily) yang mampu menumbuhkan daya 

pikat (pesona). Maka dari itu Alfred Gell menyatakan bahwa seni 

merupakan teknik pesona (technology of enchantment) (dalam 

Simatupang, 2011: 5-6). 

  Performance studies menurut Richard Schechner dapat 

digunakan dalam menganalisis yang terjadi diluar maupun di dalam 

panggung. Pertunjukan (performance) hendaknya diartikan sebagai 

spektrum yang luas atau rangkaian tindakan manusia mulai dari kegiatan 

ritual, bermain, olahraga, hiburan populer, seni pertunjukan teater, tari, 

musik hingga perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Schechner lebih 

menekankan bahwa sebagai sebuah metode untuk mempelajari 

pertunjukan (performance) adalah sangat menarik, karena akan 

menghubungkan berbagai pendekatan dari berbagai disiplin ilmu dalam 

ilmu sosial, semiotika, gender, sejarah, dan studi budaya lainnya 

(Richard Schechner dalam Kuswarsantyo, 2008: 34-37). 

 

1.5.5. Teori Skema Budaya 

  Teori ini penting peneliti gunakan untuk menjelaskan mengenai nilai-

nilai yang dianggap lazim menjadikan nilai-nilai tersebut dianggap 

sebagai skema budaya masyarakat setempat yang masih menjaga 

kesenian Dolalak tradisional. Gudykunst menjelaskan lebih lanjut, 

bahwa skema, sebenarnya merupakan koleksi umum dari pengetahuan 

masa lampau yang di atur dalam pengetahuan kelompok terkait dan 
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digunakan untuk memandu perilaku anggota masyarakat dalam situasi 

yang akrab (Gudykunst, 2005: 402). 

 

1.5.6. Teori Identitas Sosial dan Semiotika Sosial 

  Dalam penelitian ini, Teori Identitas Sosial dan Semiotika Sosial peneliti 

gunakan untuk menjelaskan hubungan dan fungsi kesenian Dolalak pada 

kelompok kesenian serta pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan 

kesenian Dolalak, seperti penonton, maupun masyarakat sekitar. Dengan 

menggunakan teori ini, peneliti dapat mengetahui masyarakat seperti apa 

yang masih menggunakan identitas lokal dalam kesenian mereka dan 

komunikasi panggung seperti apa yang digunakan dalam kesenian 

tradisional Dolalak. 

   Semiotika Sosial digagas pertama kali oleh Michael Alexander 

Kirkwood Halliday. Semiotika sosial memiliki asumsi utama bahwa 

semiotika sosial mempelajari objek, peristiwa, maupun seluruh 

kebudayaan sebagai tanda (Eco dalam Sobur, 2001: 95). Halliday (dalam 

Rosmawaty, 2011: 77) menjelaskan bahwa setiap konteks situasi yang 

sebenarnya, susunan medan tertentu, pelibat dan sarana yang telah 

membentuk teks bukanlah suatu kumpulan yang acak, akan tetapi 

merupakan satu kesatuan yang secara khas berdampingan dalam suatu 

budaya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam kesenian Dolalak 

terbentuk dari peristiwa dan kebudayaan yang ada di masa lampau—

kepercayaan pada roh, agama, serta penjajahan Belanda. Hal tersebut 
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tampak tersinkretisasi dalam kesenian Dolalak yang mana menggunakan 

tanda-tanda tertentu untuk dapat dipahami oleh masyarakat Purworejo. 

   Halliday (dalam Santoso, 2008: 9) berpendapat bahwa sebuah 

teks merupakan sebuah peristiwa sosiologis, sebuah pertemuan semiotis 

melalui makna-makna berupa sistem sosial yang sedang dipertukarkan. 

Pilihan bahasa dalam sebuah masyarakat merupakan pertarungan untuk 

memilih kode-kode bahasa tertentu. Menurut Birch (dalam Santoso, 

2008: 9), pilihan bahasa dibuat menurut seperangkat kendala 

(constraints) politis, sosial, kultural, dan ideologi. Hal tersebut 

berimplikasi masyarakat bisa dimanipulasi, dikehendaki dalam aturan 

yang baik (good order) dan dinilai peran dan status bawahan serta atasan 

(inferior-superior) melalui strategi sosial yang melibatkan aspek-aspek: 

kuasa, aturan, subordinasi, solidaritas, kohesi, antagonisme, kesenangan, 

dan sebagainya yang merupakan bagian integral dari kontrol terhadap 

masyarakat. Masyarakat Purworejo dengan kesenian Dolalak memiliki 

pilihan bahasa-bahasa yang digunakan untuk dapat dipahami dan 

dimaknai bersama-sama. 

   

1.5.7. Operasionalisasi Konsep 

1.5.7.1. Identitas Lokal 

  Identitas lokal dalam penelitian ini berupa ritual yang dilaksanakan 

sebelum, saat, dan sesudah penampilan tari Dolalak, waktu pementasan, 

ruang pementasan, dan penonton yang datang ke tempat pertunjukan. 
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   Identitas, seperti yang dikatakan oleh Kuhn adalah inti diri (the 

core self) yaitu posisi umum seseorang dalam masyarakat (Meltzer dan 

Petras dalam Mulyana dan Rakhmat, 2014: 152). Individu memiliki 

banyak identitas yang berkaitan dengan peranan-peranan khusus 

(Mulyana dan Rakhmat, 2014: 152). Satu dari identitas-identitas tersebut 

berhubungan dengan latar belakang nilai-nilai masyarakat suatu wilayah. 

 

1.5.7.2. Komunikasi Panggung 

 Komunikasi panggung di dalam penelitian ini adalah komunikasi yang 

terjadi di area panggung atau sebuah tempat antara penampil, pemain 

musik, dengan penonton dalam sebuah pertunjukan tari tradisional 

seperti kesenian Dolalak dalam area pertunjukan berupa kedatangan para 

penonton, antusiasme penonton, dan cara para penari serta pengiring 

mengajak serta mempersuasi penonton. 

   Medium dijelaskan sebagai media yang digunakan untuk 

berkomunikasi. Salah satunya yakni panggung. Panggung adalah tempat 

berlangsungnya sebuah pertunjukan dimana interaksi antara penari, 

pemain alat musik maupun penembang, dan penonton terjadi. Panggung 

memiliki perbedaan berdasarkan bentuknya. Dalam kesenian Dolalak 

yang biasa digunakan adalah bentuk arena dan bentuk bingkai.  
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1.5.7.3. Kelompok Kesenian Dolalak 

 Kelompok kesenian Dolalak adalah kumpulan individu yang 

mengembangkan budaya—yakni kesenian Dolalak (gerak tari, lagu, 

kostum, dan musik). Kesenian tradisional ini juga merupakan bukti 

akulturasi antara Belanda dan Jawa. Para penari menggunakan kostum 

seperti prajurit yakni pakaian lengan panjang berwarna hitam yang 

ditambah hiasan di bagian bahu, menggunakan celana pendek, topi, kaos 

kaki, sampur, dan kacamata hitam. Tarian Dolalak disajikan dalam 

pertunjukan diiringi oleh musik dan lagu-lagu Jawa maupun Sholawatan 

(Santosa, Haryono, dan Soedarso, 2013: 74-76). Keberadaan kelompok 

kesenian Dolalak tradisional masih berada di lingkungan pedesaan serta 

masih diberdayakan secara swadaya oleh masyarakat dan penggiat seni 

setempat. Pertunjukan yang dipentaskan membutuhkan ritual-ritual 

tertentu. 

   Kelompok dibuat dan dipertahankan oleh orang yang terlibat 

dalam pemrosesan pesan yang timbal balik. Kelompok diciptakan untuk 

melayani sejumlah tujuan dan kepentingan. Sebagian kelompok 

berorientasi pada tugas sebagian yang lain berorientasi pada fungsi 

pribadi maupun sosial dan moralitas. Pada perkembangannya kelompok 

mengembangkan budaya—simbol, aturan, dan hukum mereka sendiri 

(Ruben dan Stewart, 2013: 321).  

  

 



27 

 

1.6. Metode Penelitian 

1.6.1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif menyajikan gambaran situasi yang 

spesifik dan mendetail, pengaturan sosial, atau hubungan. Tujuan dari 

penggunaan deskriptif yakni menyediakan profil kelompok secara akurat 

dan detail, mendeskripsikan proses, mekanisme, atau hubungan, 

memberikan gambaran lisan atau numerik, menemukan informasi untuk 

menstimulasi penjelasan-penjelasan baru, menghadirkan latar belakang 

dasar informasi atau sebuah konteks, membuat seperangkat kategori, 

memperjelas urutan, beberapa tahapan, informasi dokumen yang mana 

bertentangan dengan keyakinan sebelumnya tentang subjek (Neuman 

dalam Agustin, 2014: 61). 

  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

etnografi semiotika sosial. Pendekatan ini peneliti gunakan dengan 

pertimbangan bahwa pendekatan etnografi semiotika sosial digunakan 

dijadikan solusi untuk memecahkan masalah penelitian etnografi yang 

membutuhkan kombinasi keilmuan sebagai solusi.   

  Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

etnografi semiotika sosial yang di usulkan oleh Phillip Vannini. Dengan 

menggunakan analisis data tersebut, interpretasi data dilakukan dengan 

menggunakan beberapa konsep semiotika sosial yang dimanfaatkan 

untuk membantu menjelaskan kode-kode yang ada di lapangan. Konsep 
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tersebut antara lain, semiotic resources adalah sumber semiotic yakni 

kesenian tradisional Dolalak, modality berupa multi-modal yakni visual 

dan sonoric di dalam kesenian Dolalak tradisional, semiotic change 

diartikan sebagai perubahan makna kesenian Dolalak tradisional yang 

terjadi dari waktu ke waktu, semiotic rules diartikan sebagai aturan-

aturan yang mengikat di dalam komunitas kesenian Dolalak tradisional 

dan masyarakat setempat, semiotic functions untuk menjelaskan 

mengenai fungsi kesenian Dolalak tradisional bagi komunitas kesenian 

dan masyarakat setempat, discourse digunakan untuk melihat konstruksi 

yang dibentuk oleh masyarakat setempat dan komunitas kesenian 

Dolalak, sedangkan style and genres dijelaskan dengan kesenian 

Dolalak tradisional sebagai sumber semiotika digunakan sesuai aturan 

masyarakat setempat. 

 

1.6.2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah seluruh elemen dalam kesenian Dolalak, 

meliputi: 

a. Kelompok kesenian Dolalak putra, antara lain: 

  1. Penari kesenian Dolalak; 

  - Laki-laki 

- Usia 40 hingga 70 tahun, karena dalam kelompok ini usia 

para penari ada di rentang usia sekian. 
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  - Sedikitnya berada di kelompok/belajar menari selama 3 

tahun, karena dengan seperti itu subjek lebih paham dengan 

dinamika kelompok kesenian yang bersangkutan. 

  - Sejumlah 1 orang 

  2. Ketua Kelompok Kesenian; 

   - Laki-laki 

   - Usia 70-an tahun 

   - Sedikitnya berada di kelompok selama 5 tahun, karena 

dengan seperti itu subjek lebih paham dengan dinamika 

kelompok kesenian yang bersangkutan. 

   - Sejumlah 1 orang 

 

 b. Kelompok Kesenian Dolalak Putri, antara lain: 

  1. Penari kesenian Dolalak; 

  - Perempuan  

- Usia belasan hingga 30 tahun, karena dalam kelompok ini 

usia para penari ada di rentang usia sekian. 

  - Sedikitnya berada di kelompok/belajar menari selama 3 

tahun, karena dengan seperti itu subjek lebih paham dengan 

dinamika kelompok kesenian yang bersangkutan. 

  - Sejumlah 1 orang 

  2. Ketua Kelompok Kesenian; 

   - Laki-laki dan perempuan 
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   - Usia 40-50 tahun 

   - Sedikitnya berada di kelompok selama 5 tahun, karena 

dengan seperti itu subjek lebih paham dengan dinamika 

kelompok kesenian yang bersangkutan. 

   - Sejumlah 2 orang 

 

 c. Sanggar Tari, antara lain: 

  1. Penari kesenian Dolalak; 

  - Perempuan 

- Usia belasan hingga 30 tahun, karena dalam kelompok ini 

usia para penari ada di rentang usia sekian. 

  - Sedikitnya berada di kelompok/belajar menari selama 3 

tahun, karena dengan seperti itu subjek lebih paham dengan 

dinamika kelompok kesenian yang bersangkutan. 

  - Sejumlah 2 orang 

  2. Ketua/Pembina Sanggar; 

   - Perempuan 

   - Usia 50 hingga 70-an tahun 

   - Sedikitnya berada di kelompok selama 5 tahun, karena 

dengan seperti itu subjek lebih paham dengan dinamika 

kelompok kesenian yang bersangkutan. 

   - Sejumlah 1 orang  
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1.6.3. Jenis Data 

  Data pada penelitian ini berupa teks, foto, video, sumber tertulis, 

maupun simbol yang menggambarkan para subjek penelitian, termasuk 

tindakan dan peristiwa yang terjadi mencakup transkrip wawancara. 

 

1.6.4. Sumber Data 

1.6.4.1. Data Primer 

 Data primer adalah data yang didapatkan langsung di lapangan. Sumber 

data ini bervariasi antara lain subjek penelitian, hasil wawancara 

mendalam atau in-depth interview dan observasi. Dalam penelitian ini 

data primer diperoleh dengan menggunakan triangulasi atau disebut 

sebagai gabungan yaitu menggabungkan wawancara mendalam atau in-

depth interview, observasi, dokumentasi menjadi satu kesatuan dengan 

harapan data yang didapatkan merupakan data yang lebih konsisten, 

tuntas, dan pasti (Prastowo, 2011: 231). 

 

1.6.4.2. Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan data-data pendukung (bukan secara langsung 

didapatkan dari subjek penelitian maupun lapangan), yakni melalui 

sumber kepustakaan berupa buku, jurnal, artikel, sumber dari arsip, 

dokumen pribadi dan dokumen resmi. Di samping itu, foto dan video 

juga digunakan untuk dapat menambah data deskriptif sehingga bisa 

digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering 
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dianalisis secara induktif. Foto dan video yang dikumpulkan merupakan 

foto dan video yang dihasilkan oleh orang lain atau dari sumber lain 

maupun yang dihasilkan oleh peneliti sendiri. Foto dan video disini 

berfungsi sebagai data pelengkap. Peneliti juga menambahkan data-data 

statistik sebagai salah satu cara mengarahkan kepada kejadian dan 

peristiwa yang diteliti (Moleong, 2004: 159-163). 

   

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan yang digunakan adalah teknik triangulasi, sebagai 

teknik utama, antara lain: 

1.6.5.1 Teknik Wawancara Mendalam (in-depth interview) 

Maksud dari penggunaan wawancara mendalam adalah mengkonstruksi 

mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, 

kepedulian, dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan yang 

dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan sebagai yang diharapkan 

untuk dialami pada masa yang akan datang; memverikasi, mengubah, 

dna memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia 

maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverikasi, mengubah, dan 

memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai 

pengecekan anggota (Lincoln dan Guba dalam Moeleong, 2004: 187). 

 Wawancara yang digunakan adalah wawancara tak terstruktur, 

dengan tujuan agar pertanyaan dan juga jawaban yang didapatkan lebih 

mendalam, mempersoalkan bagian-bagian yang tak normal sehingga bisa 
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mengungkapkan motivasi, maksud dari suatu peristiwa, situasi, atau 

keadaan tertentu yang dijelaskan dari responden (Moeleong, 2004: 191). 

 

1.6.5.2 Observasi Partisipan 

Sutrisno Hadi (dalam Prastowo, 2011:220) dijelaskan bahwa 

pengamatan (observasi) merupakan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian. 

Bogdan dan Taylor (dalam Prastowo, 2011: 221) berpendapat bahwa 

observasi partisipan digunakan untuk menunjuk pada penelitian yang 

dicirikan di dalamnya ada interaksi sosial yang intensif antara sang 

peneliti dan masyarakat yang diteliti di dalam sebuah lingkungan 

masyarakat yang diteliti. 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik ini pada 

kelompok Dolalak putra dalam kurun waktu pengambilan data 

(terjadwal). Sedangkan untuk kelompok Dolalak putri dan Sanggar, 

peneliti melakukan teknik ini pada saat pra observasi ke lapangan. 

 

1.6.5.3 Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang 

didapatkan dari dokumen, seperti peninggalan tertulis, arsip, akta ijazah, 

rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, 

catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki keterikatan dengan masalah 

yang diteliti (Pohan dalam Prastowo, 2011: 226). Nasution (dalam 
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Prastowo, 2011: 229) menerangkan bahwa terdapat dua jenis dokumen 

lain yang dapat mendukung bagi penelitian, yakni foto dan data statistik. 

  

1.6.6. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan konsep analisis dari etnografi semiotika 

sosial, antara lain: 

(1) Space  

Konsep space digunakan untuk menjadi acuan dasar analisis sebuah 

tempat dimana subjek ditemukan. Dalam penelitian ini, kesenian 

Dolalak berada di wilayah Purworejo sehingga peneliti juga harus 

mengetahui serta memahami bagaimana sejarah dan kebudayaan 

masyarakat Purworejo. Hal ini dilakukan agar peneliti memahami 

bagaimana kesenian Dolalak dapat berkembang serta bertahan di 

masyarakat Purworejo. Selain persoalan wilayah geografis, space 

juga diartikan sebagai space pertunjukan kesenian Dolalak disikapi 

oleh orang-orang yang ada disekitarnya. 

(2) Time 

Time atau waktu dijadikan konsep sebagai salah satu acuan dasar 

analisis ini untuk dapat mempelajari dan memahami bagaimana 

waktu disikapi dalam konteks masyarakat tertentu. Waktu disini 

dapat diartikan bermacam-macam, antara lain durasi, kapan suatu 

peristiwa terjadi, dan apakah waktu-waktu tersebut memengaruhi 



35 

 

kesenian Dolalak ini. Setiap masyarakat dapat memberikan atensi 

dan sikap yang berbeda untuk waktu-waktu tertentu. 

(3) Atribut 

Atribut yang digunakan oleh setiap kesenian Dolalak berbeda-beda 

sehingga dengan melihat atribut-atribut yang mereka gunakan akan 

mempermudah peneliti dalam menganalisis nilai dan identitas setiap 

kelompok. Konteks atribut untuk penelitian ini antara lain, kostum, 

iringan tarian (alat musik, gaya, dan lirik lagu), dan gender penari. 

(4) Interaction 

Konsep interaction atau interaksi digunakan untuk menganalisis 

bagaimana interaksi yang muncul pada saat pertunjukan. Selain itu, 

siapa saja dan apa saja informasi dan makna apa yang saling 

dipertukarkan subjek-subjek di arena pertunjukan. Peneliti memaknai 

bahwa dengan melihat interaksi yang terjadi dalam sebuah 

pertunjukan kesenian akan dapat memberikan gambaran pula 

mengenai wilayah pertunjukan. Bagaimana para subjek menyikapi 

arena pertunjukan tersebut. 

(5) Rules  

Rules atau peraturan menjadi salah satu konsep yang digunakan 

dalam analisis data ini. Peraturan peneliti maknai sebagai salah satu 

konsep dalam sebuah kelompok yang mana memiliki peran khusus 

dalam membentuk anggota-anggota kelompok. Termasuk dalam 

peraturan yang ada dalam sebuah pertunjukan kesenian rakyat. 
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Peraturan dalam sebuah pertunjukan dapat ditemukan dalam 

berbagai bentuk. Dengan melihat peraturan-peraturan yang 

digunakan setiap kelompok dapat ditemukan hal-hal yang berbeda. 

  

  Kelima konsep analisis diatas dan perspektif teori yang 

dipergunakan dalam penelitian ini untuk membandingkan dan dapat 

mengungkapkan pergeseran-pergeseran apa yang muncul dalam kesenian 

Dolalak. Sehingga dengan melihat pergeseran maupun perubahan tersebut 

dapat dimaknai serta dipahami bagaimana nilai serta identitas lokal 

masyarakat Purworejo yang tergambarkan dari kesenian mereka, kesenian 

Dolalak. 

  

1.6.7. Kualitas Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Historical Context untuk menilai kualitas 

penelitian, yang menjelaskan bagaimana latar belakang situasi penelitian 

digunakan untuk menjelaskan konteks yang melingkupi penelitian. 

Penggunaan historical context dilakukan karena fenomena sosial hanya 

dapat dipahami dengan kerangka berpikir ini (Denzin, 1994: 306). 

 

 


