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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Gresik merupakan salah satu kota yang berada di wilayah Jawa Timur, yaitu 

terletak di sebelah Barat Laut dari ibukota Provinsi Jawa Timur (Surabaya). Secara 

geografis, Gresik terletak antara 112
o
-113

o 
BT dan 7

o
-8

o
 LS. Seperti daerah-daerah 

lainnya, Kabupaten Gresik juga berbatasan dengan wilayah lainnya, diantaranya 

sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Selat 

Madura, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto dan Kota 

Surabaya, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. 

Sebagian besar wilayah Kabupaten Gresik merupakan wilayah dataran rendah dengan 

ketinggian 2-12 meter di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang 

memiliki ketinggian 25 meter di atas permukaan air laut. Beberapa wilayah 

Kabupaten Gresik yang merupakan daerah pesisir pantai, yaitu di sepanjang 

Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan 

Bungah dan Kecamatan Ujungpangkah. Sedangkan Kecamatan Sangkapura dan 

Kecamatan Tambak berada di Pulau Bawean (BPS Kabupaten Gresik, 2014:3). 

Gresik juga merupakan salah satu kota yang memiliki banyak kebudayaan 

lokal. Menurut Soekanto (2013:150) kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta 

buddhayah yang merupakan bentuk jamak dari kata buddhi yang berarti budi atau 

akal. Kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi 

atau akal. Kebudayaan pada dasarnya hasil cipta dari sekelompok masyarakat itu 

sendiri. Setiap desa yang ada di Kabupaten Gresik pasti memiliki kebudayaan dan 

kesenian tradisional. Jika kita menelusuri seluruh wilayah Gresik, maka kita akan 

menemukan banyak kebudayaan dan kesenian, salah satunya yaitu kesenian yang ada 

di Desa Lumpur. Pada dasarnya kesenian merupakan bagian dari kebudayaan. Desa 

Lumpur berada di Kecamatan Gresik dan merupakan salah satu desa yang 
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wilayahnya berada di daerah pesisir pantai, dimana masyarakatnya banyak yang 

berprofesi sebagai nelayan. 

Desa Lumpur terkenal dengan kebudayaan lokalnya, salah satunya yaitu 

kesenian pencak macan. Berdasarkan cerita dari masyarakat Lumpur, kesenian 

tersebut merupakan kesenian tradisional yang dibawa oleh Kyai Sindujoyo. Nama 

asli Kyai Sindujoyo adalah Pangaskarto yang merupakan murid dari Sunan Prapen, 

putra Kyai Kening dari Klating, Lamongan. Kesenian pencak macan berawal dari 

kisah Kyai Sindujoyo yang melakukan pertapaan di sebuah gua (Widodo dan 

Nurcahyo, 2014: 41). Dalam pertapaannya tersebut Kyai Sindujoyo berusaha mencari 

pintu gua yang selama tujuh hari tujuh malam tidak kunjung ditemukan. Berdasarkan 

wawancara kepada bapak Muslikun, diceritakan bahwa dalam pertapaannya selama di 

gua, Kyai Sindujoyo di datangi oleh gondoruwo yang konon ceritanya gondoruwo 

tersebut berniat mengganggu pertapaan Kyai Sindujoyo. Di dalam gua tersebut Kyai 

Sindujoyo juga pernah di datangi oleh seekor macan yang berniat untuk membantu 

Kyai Sindujoyo mencari pintu gua. Dari pengalaman selama pertapaannya, kemudian 

Kyai Sindujoyo menjadikan cerita tersebut sebagai kesenian tradisional khas Desa 

Lumpur yang diberi nama kesenian pencak macan. 

Kesenian tradisional, khususnya seni pertunjukan dalam penyebarannya 

memiliki jangkauan wilayah yang meliputi seluruh lapisan masyarakat. Kesenian 

tradisional, khususnya seni pertunjukan memiliki nilai dan fungsi bagi kehidupan 

masyarakat (Kayam dalam Sujarno dkk, 2003:1). Kesenian pencak macan adalah 

sebuah kesenian yang awalnya kesenian tersebut digunakan sebagai arak-arakan 

pengantin dengan mengiringi pengantin laki-laki menuju pengantin wanita. Kesenian 

pencak macan memiliki makna filosofis yang baik bagi kehidupan sehari-hari dalam 

mengarungi bahtera rumah tangga, yakni sebagai pengingat tentang lika-liku 

kehidupan yang akan dijalani oleh mempelai setelah menikah sebagai pasangan 

suami istri. Disamping sebagai arak-arakan pengantin, saat ini kesenian tersebut juga 

telah berkembang menjadi kesenian hiburan tersendiri dengan menampilkan berbagai 
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kesenian-kesenian lain sebagai pelengkap seperti hadrah, diba’ dan tari pontang lima. 

Berdasarkan wawancara kepada bapak Makhrus, pada perkembangannya kesenian 

pencak macan digunakan untuk mengarak tamu wisata, namun yang paling sakral 

dipentaskan sebagai arak-arakan pengantin tradisional Lumpur dari rumah pengantin 

laki-laki ke rumah pengantin wanita. Kesenian pencak macan memiliki daya tarik 

tersendiri, karena disamping sebagai hiburan dengan berbagai tampilan, pencak 

macan sangat kental dengan ajaran Islam. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya 

dapat dijadikan cerminan dalam berumah tangga. 

Perkembangan kesenian pencak macan yang semula dijadikan sebagai arak-

arakan pengantin menjadi kesenian hiburan tersendiri juga memperhatikan cerita 

yang terkandung di dalamnya. Cerita yang di tampilkan dalam kesenian pencak 

macan dalam arak-arakan pengantin berbeda dengan yang di tampilkan sebagai acara 

hiburan. Cerita yang dimunculkan dalam arak-arakan pengantin lebih kepada nilai 

filosofis tentang pengingat lika-liku kehidupan berumah tangga, dengan 

menampilkan karakter-karakter yang menjadi pemain dalam kesenian pencak macan, 

diantaranya ada macan kuning, kera, macan putih, gondoruwo, dan pendekar. 

Sedangkan cerita yang dimunculkan dalam acara hiburan tidak lagi menceritakan 

tentang lika-liku kehidupan berumah tangga, melainkan lebih ditekankan pada 

hiburan dan disertai dengan kesenian lain seperti hadrah, tari pontang, dan yang 

lainnya sebagai pelengkap. Namun tidak mengubah atau pun menambahi karakter-

karakter yang lazimnya ada dalam kesenian pencak macan. 

Dalam mengkaji perubahan fungsi kesenian pencak macan yang awalnya 

digunakan sebagai arak-arakan pengantin menjadi sebuah fungsi hiburan, penulis 

akan menggunakan teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Talcot 

Parson. Teori fungsionalisme struktural Parson dilengkapi dengan konsep-konsep 

seperti fungsi, disfungsi, fungsi laten dan keseimbangan. Seseorang tidak berharap 

banyak mempelajari perubahan sosial dan konflik sebelum memahami struktur sosial 

masyarakat (Soekanto, 1986:22). 
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Penulis tertarik untuk mengkaji perubahan fungsi kesenian pencak macan 

dilatar belakangi oleh alasan objektif dan subjektif. Diantara alasan objektif adalah: 

(1) kesenian pencak macan di Desa Lumpur mengalami perubahan fungsi yang 

awalnya berfungsi sebagai iringan pengantin menjadi fungsi hiburan atau 

pertunjukan; (2) kesenian pencak macan memiliki keunikan, yakni kesenian pencak 

macan di dalam ritual pernikahan dilengkapi dengan tari pontang dan hadrah. Alasan 

subjektif penulis melakukan penelitian ini yaitu pemilihan lokasi penelitian di 

Kelurahan Lumpur diharapkan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian 

kesenian pencak macan, karena lokasi penelitian tersebut merupakan tempat dimana 

kesenian pencak macan berasal dan berkembang. 

Penulis memaparkan uraian diatas sebagai pemaparan awal tentang 

ketertarikan penulis melakukan penelitian mengenai perubahan fungsi kesenian 

pencak macan. Penelitian ini penting diteliti karena belum ada yang meneliti 

sebelumnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian secara mendalam mengenai 

“Perkembangan Fungsi Kesenian Pencak Macan di Desa Lumpur Kecamatan 

Gresik Kabupaten Gresik Tahun 1940-1962” 

 

1.2 Penegasan Pengertian Judul 

Agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dalam mengartikan judul skripsi, 

maka peneliti lebih lanjut menguraikan pengertian judul skripsi tentang 

“Perkembangan Fungsi Kesenian Pencak Macan di Desa Lumpur Kecamatan Gresik 

Kabupaten Gresik Tahun 1940-1962”. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991) perkembangan adalah perihal 

berkembang. Kata berkembang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 

menjadi besar, luas, dan banyak, serta menjadi bertambah sempurna dalam hal 

kepribadian, pikiran, pengetahuan dan sebagainya. Perkembangan yang dimaksud 

dalam penelitian ini yaitu menuju pada perkembangan fungsi kesenian pencak macan 

yang awalnya digunakan sebagai arak-arakan pengantin yang kemudian 
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dikembangkan sebagai fungsi hiburan. Perkembangan dalam hal ini, penulis akan 

mencoba mengkaji perubahan-perubahan apa saja yang ada dalam kesenian pencak 

macan dari awal munculnya, termasuk perkembangan dari bentuk pertunjukannya. 

Fungsi tari diantaranya yaitu tari sebagai upacara, tari sebagai hiburan, tari 

sebagai pertunjukan, dan tari sebagai media pendidikan. Fungsi tari sebagai hiburan 

lebih menitikberatkan pada pemberian kepuasan perasaan tanpa mempunyai tujuan 

yang lebih (Jazuli dalam Anggraheni, 1994:43). Fungsi tari sebagai hiburan disini 

merujuk pada kesenian pencak macan yang dalam perkembangannya digunakan 

sebagai sarana hiburan. Kesenian pencak macan dijadikan sebagai sarana hiburan 

seperti perayaan hari besar, hari jadi Kabupaten/Kota, pembuka di event-event` atau 

festival. 

Kesenian merupakan bentuk kata benda yang berasal dari kata dasar seni yang 

berarti indah. Kesenian merupakan segala sesuatu yang mengandung unsur keindahan 

atau sesuatu yang menarik, baik dilihat dari segi gerak maupun bentuknya yang 

memiliki keunikan dan ciri khas. Kesenian merupakan bagian dari jenis kebudayaan 

manusia, dimana kesenian dapat dikelompokkan menjadi: seni tari, seni musik, seni 

suara, seni lukis, seni rupa dan seni sastra. Kesenian tradisional adalah suatu bentuk 

seni yang bersumber dan berakar dari masyarakat, lingkungan serta telah dirasakan 

sebagai miliknya sendiri (Abdullah, 2009: 29). Kesenian dalam penelitian ini merujuk 

pada kesenian pencak macan, dimana kesenian pencak macan merupakan kesenian 

khas Desa Lumpur yang dibawa oleh Kyai Sindujoyo. 

Pencak macan merupakan sebuah kesenian yang berasal dari Desa Lumpur, 

dimana kesenian tersebut dibawa oleh Kyai Sindujoyo. Kesenian pencak macan 

mulai diperkenalkan sebagai kesenian untuk mengiringi ritual perkawinan sekitar 

tahun 1940-an. Kesenian pencak macan pertama kali diperkenalkan kepada 

masyarakat dengan munculnya kelompok-kelompok kesenian tradisional seperti 

PPLG (Persatuan Pencak Silat Lumpur Gresik) yang telah memperkenalkan kesenian 



6 
 

 

pencak macan kepada masyarakat sekitar sebagai kesenian yang digunakan dalam 

upacara pernikahan. 

Desa Lumpur merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Gresik, 

Kabupaten Gresik dan merupakan salah satu desa yang wilayahnya berada di daerah 

pesisir pantai, dimana masyarakatnya banyak yang berprofesi sebagai nelayan. Secara 

historis, nama Lumpur tersebut berasal dari tanah laut, yang mengendap di pinggir 

pantai. Lama-kelamaan tanah itu mengering dan dimanfaatkan untuk mendirikan 

rumah, sehingga lama-kelamaan banyak rumah yang berdiri di atasnya dan berdirilah 

sebuah desa yang kini dikenal dengan nama Lumpur. Asal-usul Desa Lumpur ini 

tidak terlepas dari legenda Sindujoyo. Dalam legenda itu, kata Lumpur berasal dari 

dialog antara Kyai Sindujoyo dengan Kyai Sunan Prapen (Widodo dkk 2004:333). 

Berdasarkan definisi dari kata kunci diatas, maka arti dari keseluruhan judul 

penelitian ini yakni kajian mengenai perkembangan fungsi kesenian pencak macan 

tahun 1940-1962 yang awalnya digunakan sebagai upacara iringan pengantin 

dikembangkan menjadi sarana hiburan. 

 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian menjadi hal yang sangat penting bagi peneliti untuk 

membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pembatasan ruang 

lingkup penelitian ini bertujuan agar permasalahan terfokus pada masalah yang akan 

dibahas. Adapun ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup waktu 

(temporal), tempat (spasial), dan materi. 

Ruang lingkup waktu (temporal) penelitian ini adalah dimulai pada tahun 

1940 sampai tahun 1962. Peneliti memilih tahun 1940 karena tahun tersebut 

merupakan tahun diperkenalkannya kesenian pencak macan oleh Persatuan Pencak 

Silat Lumpur Gresik (PPLG). Sedangkan tahun 1962 merupakan tahun dimana 

kesenian pencak macan tidak hanya digunakan sebagai ritual pernikahan saja, akan 

tetapi dikembangkan sebagai acara hiburan dan pertunjukan. 
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Ruang lingkup tempat (spasial) penelitian ini yaitu terfokus di wilayah Desa 

Lumpur, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gesik karena kesenian pencak macan 

tersebut berasal dan berkembang di Desa Lumpur. Sedangkan ruang lingkup materi 

pada penelitian ini yaitu sejarah kronologis munculnya kesenian pencak macan, dan 

faktor-faktor yang menyebabkan adanya perubahan fungsi kesenian pencak macan 

dari fungsi ritual pernikahan menjadi fungsi hiburan atau pertunjukan. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Melihat latar belakang masalah seperti yang telah dikemukakan diatas, maka 

penulis dapat merumuskan masalah, diantaranya yaitu: 

1. Bagaimana proses adaptasi kesenian pencak macan pada awal kemunculannya 

di Desa Lumpur Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik? 

2. Bagaimana proses reorientasi tujuan dari kesenian pencak macan? 

3. Bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam kesenian pencak macan sebagai 

hasil dari adaptasi dan tujuan? 

4. Bagaimana masyarakat Desa Lumpur menggunakan nilai-nilai yang 

terkandung dalam kesenian pencak macan dalam kehidupan sehari-hari? 

 

1.5 Tujuan Penulisan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yakni: 

1. Mengkaji dan menganalisis proses adaptasi kesenian pencak macan pada awal 

kemunculannya di Desa Lumpur Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik 

2. Mengkaji dan menganalisis proses reorientasi tujuan dari kesenian pencak 

macan 

3. Mengkaji dan menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam kesenian 

pencak macan sebagai hasil dari adaptasi dan tujuan 
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4. Mengkaji dan menganalisis cara masyarakat Desa Lumpur menggunakan 

nilai-nilai yang terkandung dalam kesenian pencak macan dalam kehidupan 

sehari-hari 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi peneliti, sebagai sarana latihan dalam melakukan penelitian dan 

penulisan, 

2. Bagi ilmu pengetahuan, menambah referensi tentang sejarah kebudayaan 

lokal dan memberi kontribusi nyata atas penelitian yang telah dilakukan 

sebagai pemerkaya khazanah keilmuan khususnya kesejarahan, 

3. Bagi masyarakat umum, mengenalkan kepada masyarakat luas tentang 

kebudayaan lokal agar turut melestarikannya, 

4. Bagi Almamater, sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan Tri Darma 

Perguruan Tinggi. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Tinjauan pustaka pada bab ini mengemukakan hasil penelitian terdahulu yang 

memiliki hubungan atau kesamaan materi yang akan penulis teliti, yaitu tentang 

“Perkembangan Fungsi Kesenian Pencak Macan di Desa Lumpur Kecamatan Gresik 

Kabupaten Gresik Tahun 1940-1962”. Penelitian terdahulu bisa berbentuk laporan 

penelitian, skripsi maupun jurnal yang memiliki fokus kajian sama dengan penelitian 

ini. Penelitian terdahulu tersebut menjadi acuan untuk membedakan dan 

menempatkan posisi penelitian yang akan penulis lakukan. Penulis akan memaparkan 

perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan 

penulis. Penulis juga akan memaparkan posisi penelitian ini dengan melihat 

penelitian sebelumnya. Selain itu, dalam bab tinjauan pustaka ini penulis juga akan 

memaparkan pendekatan dan teori yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini. 

Berikut penulis paparkan penelitian terdahulu yang relevan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati (2017) dalam penelitiannya yang 

berjudul “Keterkaitan Nilai Filosofi dengan Perilaku Pelaku Kesenian Pencak 

Macan di Desa Lumpur Kabupaten Gresik” dalam Seminar Nasional Seni dan 

Desain: “Membangun Tradisi Inovasi Melalui Riset Berbasis Praktik Seni dan 

Desain” di Unesa tanggal 28 Oktober 2017. Penelitian tersebut membahas mengenai 

nilai filosofi yang terkandung dalam kesenian pencak macan. Penelitian ini lebih 

menekankan pada hubungan keterkaitan antara nilai-nila filosofi yang terdapat dalam 

kesenian pencak macan dengan perilaku para pelaku kesenian pencak macan. Dalam 

penelitian ini dijelaskan bahwa pelaku kesenian pencak macan memiliki dua peran 

dimana peran ketika sebagai penghibur dari kesenian pencak macan tersebut dan 

peran ketika bersosialisasi dengan masyarakat bagaimana lazimnya hidup 

bermasyarakat. Jadi penelitian Kusumawati melihat dari sisi perilaku dari pemain 

kesenian pencak macan. Jika dibandingkan dengan penelitian yang akan penulis 
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lakukan, penelitian tersebut memiliki fokus kajian yang berbeda, dimana penulis akan 

fokus pada kajan mengenai perkembangan fungsi dari kesenian pencak macan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Alfiyah (2014) yang berjudul “Kesenian 

Pencak Macan di Gresik (Studi tetang Fungsi Kesenian Pencak Macan dalam 

Upacara Pernikahan di Desa Lumpur)”. Penelitian ini menjelaskan tentang fungsi 

dari kesenian pencak macan dalam ritual pernikahan. Alfiyah dalam penelitiannya 

menjelaskan bahwa kesenian pencak macan yang digunakan dalam upacara 

pernikahan berfungsi untuk menyampaikan pesan kepada pengantin. Pesan-pesan 

yang disampaikan bersifat positif dan berarah pada ajaran Islam, dimana pesan-pesan 

tersebut diantaranya: (1) sebagai pengingat tentang lika-liku serta konflik perjalanan 

yang akan dihadapi oleh pasangan pengantin sebagai suami istri dalam menjalani 

bahtera rumah tangga; (2) dalam pernikahan, baik suami maupun istri harus 

mempersiapkan diri dan mental; (3) mempersiapkan berbagai keperluan dan bekal 

agar perjalanan kita terasa aman dan nyaman, jika dating badai dan gelombang kita 

siap menghadapinya dengan sikap yang tenang dan tidak gentar meskipun badai yang 

dating sangat dahsyat, sebab kita memiliki dasar agama; (4) agar para pengantin tetap 

ingat kepada Allah dan menjalankan perintah agama, terutama rukun Islam. 

Penelitian yang dilakukan oleh Alfiyah dengan penelitian yang akan penulis 

lakukan pada dasarnya adalah sama, yaitu mengkaji tentang fungsi kesenian pencak 

macan. Akan tetapi perbedaannya yaitu jika pada penelitian Alfiyah mengkaji 

mengenai fungsi kesenian pencak macan dalam upacara pernikahan, maka penelitian 

yang akan penulis lakukan lebih mengarah pada perkembangan fungsi kesenian 

pencak macan dimana kesenian pencak macan tidak hanya digunakan dalam upacara 

pernikahan saja, melainkan digunakan pada acara hiburan dan pertunjukan. 

Perkembangan tersebut yang akan penulis coba kaji secara mendalam dalam 

penelitian ini. 

Penelitian selanjutnya oleh Rahardi (2015) yang berjudul “Perkembangan 

Kesenian Tradisional Jaran Kencak (Kuda Kencak) Kecamatan Yosowilangun 
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Kabupaten Lumajang Tahun 1972-2014”. Penelitian ini menjelaskan bahwa 

perkembangan kesenian tradisional jaran kencak tidak lepas dari peran seniman 

pemilik kesenian jaran kencak sendiri yang berusaha menjaga kesenian tersebut agar 

tetap lestari. Selain itu juga para seniman mau memperbaiki dan menambah 

kekurangan-kekurangan agar penampilan kuda ketika pementasan menghasilkan 

pertunjukan yang lebih baik. Dalam perkembangannya kesenian jaran kencak tidak 

sebatas pada kepentingan hajatan masyarakat tetapi dalam aktivitas seperti festival 

kesenian daerah Lumajang, ikut serta dalam menyemarakkan hajatan pemerintahan 

seperti pada hari jadi Lumajang atau peringatan hari besar nasional. Perkembangan 

kesenian jaran kencak juga terlihat dari tari-tarian yang turut melengkapi pertunjukan 

jaran kencak, seperti tari macan, tari garuda wisnu kembar, tari jaranan, dan tari ayam 

jago. 

Dalam penelitian Rahardi tersebut juga dijelaskan bahwa perkembangan 

kesenian jaran kencak juga dapat dilihat dari munculnya paguyuban-paguyuban 

kesenian jaran kencak, dimulai dari munculnya kelompok yang bernama Jaran 

Grebek, Sri Sambung Tresno, Laras Manis Sambung Trisno, hingga munculnya 

paguyuban Jaran Kencak Bintang Budaya. Perkembangan kesenian jaran kencak juga 

terlihat pada kostum dan aksesoris yang digunakan, dimana kostum dan aksesoris 

yang digunakan semakin modern sehingga tidak memberikan kesan kuno dan tetap 

menarik untuk dipertontonkan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahardi memiliki 

persamaan fokus kajian dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dimana 

penulis juga akan mengkaji mengenai perkembangan kesenian pencak macan di Desa 

Lumpur. Hal yang membedakan antara penelitian yang dilakukan oleh Rahardi 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada objek kajian, jika 

penelitian yang dilakukan oleh Rahardi menggunakan kesenian jaran kencak sebagai 

objek kajian maka penulis menggunakan kesenian pencak macan sebagai objek kajian 

walaupun keduanya sama-sama kesenian tradisional akan tetapi memiliki esensi dan 

asal muasal yang berbeda. 
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Penelitian yang hampir sama juga dilakukan oleh Raharjo (2015) yang 

berjudul “Dinamika Kesenian Gandrung di Banyuwangi 1950-2014”. Penelitian ini 

telah membahas mengenai sejarah awal kesenian gandrung, bentuk pertunjukan, dan 

perubahan-perubahan bentuk serta makna yang terkandung dalam kesenian gandrung. 

Dalam penelitian Raharjo telah dijelaskan bahwa terjadi perubahan-perubahan dalam 

perjalanan kesenian gandrung, dimana perubahan-perubahan tersebut menunjukkan 

bukti bahwa kesenian gandrung bersifat terbuka terhadap keadaan di sekitarnya, baik 

dari keadaan sosial, ekonomi, budaya, politik maupun agama. Dalam penelitian 

tersebut juga dijelaskan bahwa kesenian gandrung pernah mengalami kemunduran 

(vakum) selama kurang lebih enam tahun karena tersangkut peristiwa G 30 S. 

Namun, kesenian gandrung berhasil bangkit kembali bersama dengan kebijakan 

revitalisasi kebudayaan using oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 1970. 

Kesenian gandrung kembali dijadikan sebagai alat untuk menarik masa pada 

kampanye partai, hingga pada tahun 2002 gandrung ditetapkan sebagai ikon 

pariwisata Banyuwangi. 

Dalam penelitiannya, Raharjo menggunakan metode sejarah dengan teori 

sejarah yang mengkhususkan pada teori eksplanasi sejarah. Hal yang membedakan 

penelitian yang dilakukan oleh Raharjo dengan penelitian yang akan penulis lakukan 

terletak pada objek kajian, yaitu jika Raharjo menggunakan kesenian gandrung 

sebagai objek kajian, maka penulis menggunakan kesenian pencak macan sebagai 

objek kajian. Selain itu perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Raharjo 

dengan penelitian yang akan penulis lakukan juga terletak pada fokus kajian. 

Penelitian Raharjo terfokus pada pasang surut (dinamika) dari kesenian gandrung 

dimana tidak hanya membahas perkembangannya saja, berbeda dengan penelitian 

yang akan penulis lakukan bahwa penulis nantinya akan lebih fokus pada 

perkembangan dari kesenian pencak macan. 

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Fitrianto (2013) yang berjudul 

“Perubahan Makna dan Fungsi Reog Banjarharjo dalam Kehidupan Masyarakat 
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(Studi Kasus Desa Banjarharjo Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes”. 

Penelitian ini membahas mengenai perubahan-perubahan yang terjadi  pada tari Reog 

Banjarharjo. Kesenian Reog Banjarharjo awalnya digunakan sebagai tradisi ruwatan 

rumah yaitu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Banjarharjo ketika akan pindah 

rumah. Hal tersebut karena berkaitan dengan makna kesenian Reog Banjarharjo 

dimana kesenian tersebut menceritakan tentang seseorang yang mengusir makhluk 

halus yang menghuni sebuah tempat atau rumah. 

Dalam penelitiannya, Fitrianto menjelaskan bahwa pada perkembangannya 

kesenian Reog Banjarharjo mulai kehilangan peminatnya dimana hal tersebut terbukti 

karena hanya ada satu perkumpulan atau group yang tersisa. Menanggapi situasi 

tersebut satu-satunya perkumpulan kesenian Reog Banjarharjo melakukan kreativitas 

agar minat masyarakat terhadap kesenian tersebut meningkat kembali. Kreativitas 

yang dilakukan adalah melalui sinkretisme budaya, yaitu menambahkan musik 

jaipong pada kesenian Reog Banjarharjo. Hal tersebut dapat meningkatkan minat 

masyarakat, sehingga dalam perkembangannya kesenian Reog Banjarharjo 

mengalami perubahan fungsi dimana awalnya kesenian tersebut digunakan sebagai 

tradisi ruwat rumah kini kesenian tersebut juga digunakan sebagai uacara pernikahan 

yang mana makna yang terkandung di dalamnya juga berubah. Penelitian yang 

dilakukan oleh Fitrianto dengan penelitian yang akan penulis lakukan pada dasarnya 

memiliki konsep yang sama. Penulis akan mengadopsi konsep penelitian yang 

dilakukan oleh Fitrianto sebagai dasar melakukan penelitian. Konsep yang dimaksud 

disini yaitu bahwa suatu kesenian tradisional mengalami perubahan fungsi dengan 

maksud untuk menjaga eksistensi dari kesenian tradisional tersebut. 

Penelitian yang hampir sama juga dilakukan oleh Fachriya (2009) yang 

berjudul “Tari Topeng Endel dalam Perkembangan dan Pelestarian Kesenian Khas 

Tegal (Studi di Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal)”. Penelitian tersebut 

mengkaji tentang latar belakang dilakukannya pelestarian tari topeng endel, faktor-

faktor apa saja yang menyebabkan dilakukannya pelestarian tari topeng endel. Hasil 
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penelitian yang dilakukan oleh Fachriya  menjelaskan bahwa tari topeng endel 

merupakan sebuah kesenian yang sangat penting untuk dilestarikan. Adanya peran 

yang sangat besar dari kelompok-kelompok pemerhati kesenian tari topeng endel 

menjadikan kesenian tersebut berkembang dengan baik. Dukungan dari pemerintah 

dengan diikutkan pada festival-festival kesenian juga menjadi hal yang sangat penting 

dalam mengembangkan kesenian tradisional agar tetap eksis. Adanya usaha dari 

kelompok-kelompok kesenian untuk mengembangkan kesenian tari topeng endel 

tidak lain dengan menambahkan berbagai peralatan karawitan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fachriya tersebut lebih merujuk kepada 

masyarakat Dukuhwaru dalam upaya menjaga kelestarian kesenian tari topeng endel. 

Penelitian tersebut memberikan pandangan bahwa dalam mengembangkan dan 

melestarikan kesenian tradisional tidak terlepas dari peran masyarakat sekitar. 

Hubungan penelitian yang dilakukan oleh Fachriya dengan penelitian yang akan 

penulis lakukan juga memiliki konsep yang sama seperti halnya penelitian yang 

dilakukan oleh Fitrianto. Penulis juga akan mengadopsi dari penelitian Fachriya, 

namun lebih merujuk kepada kesenian pencak macan. 

Dari berbagai penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan diatas, maka 

dalam penelitian ini penulis mencoba mengadopsi dari beberapa penelitian terdahulu 

diatas dalam penelitian yang akan penulis lakukan. Dalam hal ini penelitian yang 

akan penulis lakukan berkaitan dengan perkembangan kesenian pencak macan di 

Desa Lumpur. Penulis akan mengkaji secara mendalam bagaimana perkembangan 

kesenian pencak macan yang ada di Desa Lumpur dengan melihat unsur kesenian 

yang ada dalam kesenian pencak macan dengan melihat kajian terdahulu yang telah 

penulis paparkan sebelumnya. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan antropologi 

budaya. Antropologi budaya adalah istilah yang digunakan untuk mengkaji adat 

istiadat manusia yang menekankan pada kebudayaan dan masyarakat atau manusia. 

Pendekatan antropologi budaya ditujukan untuk memperoleh pengertian tentang 
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prinsip-prinsip dasar kebudayaan manusia dalam kerangka kebudayaan yang hidup 

pada tataran waktu kekinian (Keesing, 1989:2). Kebudayaan merupakan hasil karya 

atau perwujudan dari perilaku manusia dalam aktivitas sehari-hari. Penelitian yang 

akan penulis lakukan akan melihat pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, 

dimana dalam penelitian ini penulis akan mengkaji perkembangan kesenian pencak 

macan mulai tahun 1940-1962. Kesenian merupakan salah satu unsur dari 

kebudayaan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi budaya. 

Pendekatan antropologi budaya dalam penelitian ini digunakan untuk melihat 

perkembangan-perkembangan dalam kebudayaan yang dipengaruhi oleh sikap 

masyarakat yang semakin modern. 

Selain menggunakan pendekatan, penelitian ini juga membutuhkan teori untuk 

memudahkan dalam menjawab permasalahan secara jelas. Teori yang mendukung 

penelitian ini adalah teori Fungsionalisme Struktural yang dikembangkan oleh Talcott 

Parson. Teori Fungsionalisme Struktural beranggapan bahwa warisan budaya dapat 

bertahan lama karena terdapat fungsi yang terkandung di dalam unsurnya. Berbagai 

unsur yang terkandung dalam budaya merupakan satu kesatuan, jika salah satu unsur 

berubah maka nilai dari unsur yang lain juga akan ikut berubah. 

Menurut Parson (dalam Ritzer & Goodman, 2004:121) terdapat empat fungsi 

penting yang diperlukan oleh semua sistem, yaitu adaptation (A), goal attainment 

(G), integration (I), dan latensi (L). Keempat imperatif fungsional ini dikenal sebagai 

skema AGIL. Agar tetap bertahan suatu sistem harus memiliki empat fungsi berikut: 

1. Adaptation (adaptasi), sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal 

yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan 

menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. 

2. Goal attainment (pencapaian tujuan), sebuah sistem harus mendefinisikan dan 

mencapai tujuan utamanya. 
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3. Integration (integrasi), sebuah system harus mengatur antar hubungan bagian-

bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar 

hubungan ketiga fungsi lainnya (A, G, L). 

4. Latency (latensi atau pemeliharaan pola), setiap sistem harus melengkapi, 

memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola 

kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. 

Teori fungsionalisme struktural tersebut digunakan sebagai alat analisis untuk 

menjawab permasalahan dalam penelitian ini, dimana permasalahan tersebut antara 

lain: (1) Bagaimana proses adaptasi kesenian pencak macan pada awal 

kemunculannya di Desa Lumpur Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, (2) 

Bagaimana proses reorientasi tujuan dari kesenian pencak macan, (3) Bagaimana 

nilai-nilai yang terkandung dalam kesenian pencak macan sebagai hasil dari adaptasi 

dan tujuan, dan (4) Bagaimana masyarakat Desa Lumpur menggunakan nilai-nilai 

yang terkandung dalam kesenian pencak macan dalam kehidupan sehari-hari? 
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Gambar 2.1 Kerangka berfikir 
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BAB 3. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Prosedur Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, 

karena penelitian ini merupakan penelitian sejarah. Metode sejarah merupakan proses 

menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau 

(Gottschalk, 1985:32). Secara garis besar, penelitian ini dilakukan melalui empat 

tahap, yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. 

Langkah pertama pada penelitian ini yakni heuristik (pengumpulan sumber). 

Sumber sejarah terbagi menjadi tiga, yakni sumber benda, sumber lisan, dan sumber 

tertulis atau dokumen (Sugiyanto, 2011:38). Pada tahap ini penulis mencari dan 

mengumpulkan sumber yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis yakni melalui studi kepustakaan, dokumentasi, observasi dan wawancara. 

Dalam hal ini penulis mengumpulkan sumber melalui wawancara kepada Bapak 

Ismail selaku ketua dari kelompok PSTLG, wawancara kepada Bapak Faisolin selaku 

penasehat dari kelompok PSTLG, Bapak Makhrus selaku salah satu anggota 

kelompok Seputra, Bapak Kris Adji selaku mantan ketua DKG periode kedua 

sekaligus pemegang yayasan Mataseger dan Ibu Yayuk selaku kepala bagian 

Kesenian dan Kebudayaan Dinas Pariwisata Gresik, dimana sumber tersebut adalah 

sumber primer. Selain wawancara, peneliti juga menggunakan dokumen berupa 

babad Sindujoyo, buku yang berjudul “Babad Gresik: Historiografi Tradisional 

tentang Gresik Tahun 1374-1880M”, dan buku yang berjudul “Sekapur Sirih 

Kesenian Pencak Macan Kelurahan Lumpur” sebagai sumber primer dalam 

penelitian ini. 

Selain itu juga penulis mencari sumber-sumber pendukung berupa buku-buku 

dan skripsi yang dapat dijadikan sumber sekunder dalam penelitian ini yakni buku 

yang berjudul “Sang Gresik Bercerita”, “Grissee Tempo Doeloe”, “Gresik dalam 

Perspektif Sejarah”, “Laporan Pendataan Kesenian dan Kebudayaa Tradisional di 
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Gresik Utara Tahun 2016”, “Pergeseran-pergeseran atau Perubahan Interpretasi 

Nilai-nilai Keagamaan di Kawasan Industri”, dan “Seni Budaya dan Warisan 

Indonesia: Seni Pertunjukan”. Sumber-sumber diatas telah penulis dapatkan melalui 

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Gresik, Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kabupaten Gresik, perpustakaan Universitas Jember, dan Perpustakaan 

Prof Ayu Sutarto. 

Langkah kedua yaitu verifikasi atau kritik sejarah yang merupakan penilaian 

tentang kebenaran dan keotentikan sumber-sumber sejarah. Verifikasi ada dua 

macam, yaitu: autentisitas atau keaslian sumber dimana dikenal dengan kritik ekstern, 

dan kredibilitas atau kebiasaan dipercayai yang mana lebih dikenal dengan kritik 

intern (Kuntowijoyo, 2013:77). Pada tahap kritik, penulis melakukan penilaian 

sumber-sumber sejarah yang telah ditemukan sebagai sumber dari penelitian ini. 

Pertama, peneliti melakukan kritik ekstern terhadap sumber sejarah yang penulis 

peroleh dengan cara melakukan wawancara dan melakukan observasi guna melihat 

secara langsung kondisi yang ada di lapang. Pada kritik ekstern, peneliti melihat 

narasumber yang akan dijadikan informan apakah benar-benar orang yang dapat 

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penulis. Dalam hal ini peneliti memilih 

orang yang benar-benar mengetahui mengenai kesenian pencak macan. Selain itu 

peneliti juga melihat latar belakang kehidupan dari informan yang akan peneliti 

wawancarai, dalam hal ini peranannya di dalam kesenian pencak macan. Sedangkan 

kritik ekstern terhadap buku-buku juga penulis lakukan, yaitu dengan mengkaji 

bentuk fisik dari buku-buku tersebut terkait dengan kertas, gaya bahasa, tulisan, 

kalimat, maupun huruf yang digunakan pada sumber-sumber tersebut. 

Setelah peneliti melakukan kritik ekstern, selanjutnya peneliti melakukan 

kritik intern. Kritik intern dilakukan untuk membuktikan kebenaran dari sumber 

tersebut. Penulis melakukan kritik intern terkait dengan sumber yang telah ditemukan 

apakah sumber tersebut dapat memberikan informasi yang dibutuhkan serta dapat 

membuktikan kebenaran dari informasi sumber tersebut. Informasi yang telah 
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didapatkan dari para informan tidak serta merta diterima sebagai sumber yang akan 

digunakan dalam penelitian ini, tetapi akan dicocokkan dengan sumber-sumber lain 

yakni informasi dari beberapa narasumber lainnya apakah informasi yang didapat 

memiliki kesamaan cerita. Dalam melakukan kritik intern terhadap sejarah lisan 

yakni wawancara peneliti melakukan tahapan-tahapan: (1) kredibilitas, yang terkait 

dengan beberapa hal: a) menguji terpercayanya temuan dengan cara memperpanjang 

waktu tinggal bersama, observasi lebih tekun, dan menguji secara triangulasi, b) 

pertemuan pengarahan dengan kelompok peneliti untuk mengatasi bias yaitu dengan 

mencari kesamaan sudut pandang, c) analisis kasus negatif yang berfungsi untuk 

mengadakan revisi hipotesis, d) menguji kembali data rekaman dengan mencocokkan 

hasil temuan pada obyek studi; (2) transferabilitas, yaitu apabila hasil penelitian dapat 

diterapkan pada kasus lainnya dengan cara peneliti memperbanyak deskripsi 

mengenai penelitiannya; (3) dependabilitas, yaitu meminta bantuan auditor (dosen 

pembimbing) untuk memeriksa materi dan hasil penelitian; (4) konfirmabilitas, yaitu 

memandang bahwa realitas itu ganda atau memiliki banyak perspektif (Soepeno, 71-

72). 

Langkah selanjutnya adalah interpretasi, yaitu penafsiran dari data atau 

sumber yang diperoleh. Interpretasi sering disebut sebagai akar subjektivitas, oleh 

karena itu interpretasi harus bersifat logis dan harus menghindari hal-hal yang 

cenderung bersifat subjektif. Interpretasi ada dua macam, yaitu analisis dan sintesis 

(Kuntowijoyo, 2013:78). Analisis artinya menguraikan sumber sejarah yang 

mengandung beberapa kemungkinan. Sintesis artinya menyatukan data-data yang 

diperoleh hingga menjadi suatu fakta sejarah. Dalam tahap ini, penulis menafsirkan 

dan merangkai fakta-fakta sejarah menjadi satu kesatuan sehingga fakta-fakta yang 

terpisah dapat dihubungkan dan dirangkai satu sama lain secara kronologis. 

Langkah terakhir dari penelitian ini adalah historiografi yang merupakan cara 

penulisan, pemaparan dan pelaporan hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Historiografi adalah rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data 
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yang diperoleh dengan menempuh proses menguji dan menganalisa rekaman dan 

peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1985:32). Dalam tahap ini, peneliti akan 

menulis hasil analisis atau penafsiran atas fakta-fakta yang telah dikumpulkan secara 

kronologis, dan sistematis. Penulis akan menyusun dan merangkai hasil interpretasi 

menjadi suatu cerita atau tulisan sejarah yang tentu saja mengacu pada judul 

penelitian yang akan penulis lakukan. 

 

3.2 Sumber Penelitian 

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber sejarah karena 

penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian sejarah. Sumber-sumber tulisan dan 

lisan terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer 

adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri, atau orang yang 

hadir pada peristiwa yang diceritakannya yang selanjutnya disebut sebagai saksi 

pandangan mata. Sumber sekunder adalah kesaksian yang diberikan oleh seseorang 

yang bukan saksi pandangan mata, seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang 

diceritakannya (Gottschalk, 1985:35). Sumber sejarah berdasarkan bahannya terbagi 

menjadi dua: sumber tertulis dan tidak tertulis (Kuntowijoyo, 2013:73). 

Sumber-sumber yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sumber lisan 

melalui wawancara kepada pak Ismail selaku ketua dari PSTLG, wawancara kepada 

pak Faisolin selaku penasehat dari PSTLG, wawancara kepada Bapak Makhrus 

selaku salah satu anggota dari kelompok seputra, wawancara kepada Bapak Kris Adji 

selaku seniman dan sejarawan Gresik dan wawancara kepada Ibu Yayuk selaku 

kepala bagian kesenian dan kebudayaan dinas pariwisata Gresik. Kemudian sumber 

artifact berupa foto-foto kegiatan, baik dari foto kegiatan festival maupun foto 

kegiatan sehari-hari. 

Penulis juga menggunakan sumber sekunder guna melengkapi data atau 

informasi yang telah didapat penulis. Sumber tersebut diantaranya yaitu penelitian 

terdahulu berupa skripsi, jurnal, buku-buku yang relevan dengan penelitian yang 
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dilakukan oleh penulis. Sumber tersebut penulis dapatkan di berbagai tempat 

diantaranya yaitu di perpustakaan daerah Gresik, perpustakaan Universitas Jember, 

perpustakaan  Prof Ayu Sutarto, dan beberapa buku koleksi pribadi penulis. 

 

3.3 Sistematika Penulisan 

Secara sistematis penelitian ini terdiri dari beberapa bab, berikut 

penjelasannya: 

1. Bab 1 merupakan pendahuluan. Pada bab pendahuluan berisi 6 sub bab 

diantaranya: (1) latar belakang; (2) penegasan pengertian judul; (3) ruang 

lingkup penelitian; (4) rumusan masalah; (5) tujuan penulisan; (6) manfaat 

penulisan. Pada sub bab latar belakang penulis membahas mengenai 

gambaran umum tentang Kabupaten Gresik, letak geografis Kabupaten 

Gresik. Sejarah singkat Desa Lumpur juga penulis paparkan dalam latar 

belakang hingga kesenian yang ada di Desa Lumpur yaitu pencak macan. 

Penulis pun memberikan ulasan mengenai sejarah singkat kesenian pencak 

macan, gambaran mengenai keadaan kesenian pencak macan saat ini. Tidak 

hanya itu, penulis juga memaparkan arti penting dari penelitian ini. Untuk 

menghindari kesalahpahaman dari judul penelitian yang akan penulis lakukan, 

maka pada sub bab yang kedua penulis memberikan penjelasan setiap kata 

kunci yang ada di judul penelitian ini. Oleh karena penelitian ini merupakan 

penelitian sejarah maka penelitian ini memiliki batasan ruang dan waktu yang 

menjadi patokan bagi penulis dalam melakukan penelitiannya. Dalam hal ini 

batasan ruang dan waktu dibahas pada sub bab ketiga. Pada sub bab keempat 

penulis memaparkan permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini. Sub 

bab yang kelima penulis memaparkan tujuan dari penelitian ini. Sub bab yang 

terakhir penulis paparkan manfaat dari penulisan ini. 

2. Bab 2 merupakan tinjauan pustaka. Pada bab ini penulis mengulas penelitian-

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan penulis 
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lakukan. Ulasan penelitian terdahulu tersebut menjadi perbandingan dengan 

penelitian ini. Pada bab ini penulis juga mengemukakan perbedaan penelitian 

yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu yang telah ada. Selanjutnya 

penulis juga memaparkan teori dan pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

3. Bab 3 merupakan metodologi penelitian. Pada bab ini terdapat tiga sub bab: 

(1) prosedur penelitian; (2) sumber penelitian; (3) sistematika penulisan. Pada 

sub bab yang pertama penulis memaparkan langkah-langkah atau metode 

yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yakni metode sejarah. 

Sumber-sumber yang diperoleh penulis baik sumber tertulis maupun tidak 

tertulis dipaparkan penulis pada sub bab yang kedua. Bagaimana cara penulis 

memperoleh sumber-sumber tersebut pun penulis paparkan. Pada sub bab 

yang ketiga penulis secara umum menggambarkan bab-bab yang ada dalam 

penelitian ini. 

4. Bab 4 merupakan pembahasan rumusan masalah pertama yaitu tentang proses 

adaptasi kesenian pencak macan pada awal kemunculannya. 

5. Bab 5 merupakan pembahasan rumusan masalah kedua yaitu tentang proses 

reorientasi fungsi dan tujuan dari kesenian pencak macan. 

6. Bab 6 merupakan pembahasan rumusan masalah ketiga yaitu tentang nilai-

nilai yang terkandung dalam kesenian pencak macan. 

7. Bab 7 merupakan pembahasan rumusan masalah yang keempat yaitu tentang 

cara masyarakat Lumpur dalam menggunakan nilai-nilai yang terkandung 

dalam kesenian pencak macan pada kehidupan sehari-hari. 

8. Bab 8 merupakan penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. 
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MATRIK PENELITIAN 

 

Topik Judul 

Penelitian 

Jenis dan Sifat 

Penelitian 

Permasalahan Sumber Data Metode Penelitian 

1 2 3 4 5 6 

Sejarah 

Kebudayaan 

Perkembangan 

Fungsi 

Kesenian 

Pencak Macan 

di Desa Lumpur 

Kecamatan 

Gresik 

Kabupaten 

Gresik Tahun 

1940-1962 

a. Jenis 

Penelitian: 

Penelitian 

Sejarah 

b. Sifat 

Penelitian: 

Penelitian 

Lapang 

5. Bagaimana proses adaptasi 

kesenian pencak macan pada 

awal kemunculannya di Desa 

Lumpur Kecamatan Gresik 

Kabupaten Gresik? 

6. Bagaimana proses reorientasi 

tujuan dari kesenian pencak 

macan? 

7. Bagaimana nilai-nilai yang 

terkandung dalam kesenian 

pencak macan sebagai hasil 

dari adaptasi dan tujuan? 

a. Sumber tertulis: 

Buku 

b. Sumber lisan: 

- Observasi 

- Wawancara 

 

a. Metode Penelitian, 

dengan langkah: 

- Heuristik 

- Kritik 

- Interpretasi 

- Historiografi 

b. Pendekatan: 

Pendekatan 

Antropologi 

Budaya 

c. Teori: Teori 

Fungsonalisme 
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8. Bagaimana masyarakat Desa 

Lumpur menggunakan nilai-

nilai yang terkandung dalam 

kesenian pencak macan dalam 

kehidupan sehari-hari? 

Struktural 

 

 


