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BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Ludruk sebagai kesenian tradisional masyarakat Indonesia, mulai kurang

terlihat eksistensinya seiring dengan masuknya perkembangan zaman. Para

pecinta ludruk bersiap-siaplah kehilangan panggung kesenian tradisional itu hal

ini dikarenakan sangat sedikit generasi muda yang menyukai ludruk hingga

regenerasi di kalangan senimannya terseok-seok. Menurut akhamad taufik

selaku ludruk pusat Jawa Timur mengatakan "Tidak banyak generasi muda

yang mau menjadi pemain ludruk. Salah satunya, karena faktor ludruk yang

ndeso atau ketinggalan zaman (Selasa (16/9) http://news.liputan6.com).

Ludruk adalah salah satu kebudayaan asli yang di daerah Jawa Timur,

kebudayaan yang ada di Jawa Timur memang sangat banyak dengan

penggemar dan juga penonton yang pada zamannya memiliki masa ke-emasan

yang sangat gemilang, ludruk merupakan kesenian yang terdapat di Jawa

Timur juga terkenal di Surabaya, karena Surabaya merupakan kota terbesar ke

dua maka ludruk juga pernah jaya pada lingkup Surabaya namun di lihat dari

masa ke masa kesenian ludruk mengalami sedikit batu sandungan yang

membuat perjalanan kesenian ini semakin tersisih. Selain sebagai hiburan

ludruk juga mempunyai fungsi lain di masyarakat. Misalnya, ludruk sebagai

suatu system proyeksi, ludruk sebagai suatu pengesahan, ludruk sebagai alat

pendidikan, ludruk sebagai media perjuangan, ludruk sebagai media
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pembangunan, ludruk sebagai alat kritik social, ludruk sebagai pelepas lelah, 

ludruk sebagai pendobrak norma, ludruk sebagai media sponsor. (dikutip dari 

kasiyanto kasemin; LUDRUK Sebagai Teater Sosial. Hal 49 – 54). 

Ludruk adalah warisan budaya yang hidup di tengah  masyarakat Jawa 

Timur, kata “warisan” itu sendiri bermakna sesuatu yang perlu dipertahankan 

atau dilestarikan. Karena ludruk merupakan karya budaya, bukan sekedar 

media hiburan. Oleh karenanya, keberadaan ludruk harus diupayakan bersama 

agar tetap lestari, hidup dan mampu mencerahkan dan mencerdaskan 

masyarakatnya. Kesenian ludruk terancam punah. Semula, kesenian jenis ini di 

Jatim mencapai ratusan grup. Tapi kini, tinggal puluhan grup ludruk saja yang 

mampu bertahan. Di antaranya, grup ludruk asal Jember, Jatim yang 

pemainnya terdiri dari anak-anak. Dalam pergelarannya, di Jember, baru-baru 

ini, ludruk anak-anak ini disambut gembira para penonton. Karena itu, banyak 

berharap kemunculan grup ini menjadi tonggak kebangkitan kesenian ludruk. 

(http://news.liputan6.com). 

Budaya atau kebudayaan dalam hal ini menurut Selo Soemardjan, dan 

Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta 

masyarakat. Budaya atau kebudayaan sendiri berasal dari bahasa sanskerta 

yaitu buddhayah yang diartikan sebagai hal – hal yang berkaitan dengan buda, 

dan akal. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki 

bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke 

generasi. Budaya atau kebudayaan terbentuk dari banyak unsure yang rumit, 
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termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, 

bangunan, dan karya seni.(medanbisnisdaily.com). 

Kebudayaan memang bersifat dinamis, pasti ada pengaruh budaya yang 

satu dengan yang lainnya, sehingga juga berimbas pada jenis – jenis 

keseniannya, salah satu ekspresi budaya adalah kesenian. Seni sendiri adalah 

proses dari manusia untuk meluapkan intisari kreativitas yang mengandung 

keindahan yang bisa di rasakan oleh orang lain dan dengan menggunakan 

media – media untuk menuangkan kreatifitas tersebut. Seperti halnya seni 

pertunjukkan, seni pertunjukkan adalah karya seni yang melibatkan aksi 

individu atau kelompok di tempat dan waktu yang tertentu, seni pertunjukkan 

biasanya melibatkan empat unsur : waktu,ruang, tubuh dari si seniman dan juga 

penonton. 

Banyak hal yang menarik dari seni dan kebudayaan yang terdapat di 

provinsi Jawa Timur dan juga menjadi ciri khas dari provinsi tersebut. Provinsi 

yang ada dibagian timur pulau jawa ini memiliki keunikan, diantaranya adalah 

kebudayaan dan adat istiadatnya. Kebudayaan yang ada di Jawa Timur 

mempunyai banyak kesenian seperti Reog, ludruk, Bantengan dan juga yang 

lain. Ludruk adalah sebuah seni panggung yang umumnya diperankan oleh 

laki- laki. Cerita kesenian ludruk seringkali dibumbui dengan lawakan-lawakan 

atau humor dan kritik sosial, dan umumnya dibuka dengan Tari Remo dan 

Parikan serta menggunakan seni music gamelan yang mengiringi waktu 

pertunjukkan. Ludruk memang tidak asing lagi ditelinga penduduk Surabaya, 
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ludruk sendiri merupakan drama atau seni pertunjukkan khas Jawa Timur yang 

mengambil cerita rakyat dalam kehidupan sehari-hari. 

Ludruk juga mempunyai perhatian yang berganti-ganti untuk 

memunculkan perhatian untuk penonton. Walaupun pertunjukan ludruk secara 

keseluruhan maupun dalam bagian-bagian tertentu menampilkan sebuah 

klimaks namun para partisipan ludruk tidak terlalu tenggelam. Sambil 

menonton, pemain maupun penonton bisa bercakap dengan orang 

disampingnya dan tidak terlalu memperhatikan adegan berikutnya meskipun 

penonton bukan tidak melakukan empati. Namun dalam kesenian ludruk 

tersebut biasanya semua tokoh memiliki sifat yang lucu sehingga bisa 

menghibur penonton yang banyak meskipun dalam lakon atau peran apapun, 

dan dalam ludruk tidak ada peran yang sangat jahat sehingga tokoh penjahat 

yang ada dalam ludruk tidak terlalu serius seperti dalam kesenian yang lain. 

Dalam pementasan ludruk tersebut juga biasanya menggunakan bahasa 

Indonesia, dan sering kali diselingi bahasa jawa sedikit kasar untuk menarik 

perhatian penonton agar penonton lebih mengamati adegan yang selanjutnya 

yang dimainkan oleh pemain. 

Dalam pertunjukannya tidak mengutamakan banyolan atau lawakan 

tetapi menjunjung tinggi arti kidungan, gending-gending, tarian dan menyanyi. 

Pada periode yang tertentu, ludruk mulai jelas cerita serta penampilannya. 

Biasanya cara berdialog dilakukan dengan memakai lagu kidungan. Para 

pemain utamanya terdiri dari 3 orang. Jenis ludruk ini terdapat dua versi yaitu 

Ludruk Besutan Surabaya dan Ludruk Besut Jombangan. Ludruk Besutan versi 
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Surabayan pemainnya terdiri dari pelaku utama besut. Penampilan dalam 

melakukan cerita kebanyakan diisi dengan sedikit kata-kata, kemudian 

diteruskan dengan gendangan (nyanyian) dan beksan (tarian). 

Acara ludruk ini di mulai dengan serangkaian upacara selametan. 

Upacara ini menggunakan sesaji-sesaji yang harus ada, yaitu kinangan lengkap 

dengan daun sirih warna kuning, pisang raja satu tandan, kain putih dan uang 

logam. (dikutip dari Kasiyanto Kasemin; LUDRUK sebagai teater social hal 

13).  Ludruk merupakan karya seni yang di dalamnya mengandung tarian, 

musik dan monolog yang dari ketiga bagian tersebut bagi manusia, alam dan 

“makhluk lain” bukanlah ancaman yang harus ditaklukan, melainkan bagian 

dari kosmos yang mesti intim diakrabi, lewat apa yang sekarang disebut ketiga 

bagian tersebut tadi. Mengajak para pemain bersama-sama  merefleksikan 

dengan dialog dengan bermacam kisah-kisah, dengan pertunjukkan yang begitu 

tertata rapi, tidak hanya menghibur, dalam kesenian mendekam konsep 

keselamatan, perdamaian, kebersamaan, kesuburan, dan pembersihan diri. 

Ludruk memiliki nilai luhur yang telah diwariskan leluhur bersama 

konsep kesenian mereka seperti keguyuban, kerjasama, syukur dan damai, 

telah menjadi kuno dan pelan-pelan raib tergerus budaya industri yang 

menginginkan semua berorientasi materi. Salah satu aspek penting yang 

mungkin tidak bisa kita bohongi dalam kehidupan adalah aspek pariwisata 

namun kita jangan menjustifikasi bahwa kemurnian nilai luhur dalam 

kebudayaan masyarakat kita, yang dimaksud dalam menjaga nilai luhur budaya 

bangsa sebagai penegak karakter bukanlah lantas secara membabi buta 
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bertahan dalam semangat kelokalan dan menempatkan seni tradisi secara 

“agung” dan “sakral”. Kondisi semacam ini justru menjadikan seni tradisi 

hanya menjadi sekadar teks yang tidak punya konteks apapun dengan zaman 

dan kehidupan yang berkembang terus-menerus tanpa henti. 

Sementara dulu pusat pertunjukkan ludruk ada di Surabaya. “Surabaya 

memiliki rombongan-rombongan dan teater-teater ludruk yang lebih banyak 

dan lebih baik dibandingkan dengan kota lainnya. Identitas ludruk dengan kota 

Surabaya ditunjukkan dengan sering dikenakannya logo kota Surabaya, yaitu 

ikan hiu sura dan buaya, di pakaian para penari ludruk, dan di bagian atas 

panggung teater ludruk yang terbaru” (Peacock 2005 [1968]: 30). Dalam 

dewasa ini ludruk memang mempunyai estetika sendiri seperti halnya ketika 

bisa melihat kejadian yang lampau mengenai pertunjukan ludruk yang lucu 

atau dengan bahasa para lakon ludruk sehingga bisa memberikan pengertian 

moral dan tanpa adanya gangguan dari pengelihatan dari teman maupun 

lingkungan ketika melihat pentas seni tersebut. Dalam analisa tersebut 

pengalaman tentang keindahan yang mendeskripsikan bahwa lenyaplah 

perbedaan antara subjek dan objek, seolah telah menjadi bagian pentas 

tersebut. 

Teater ludruk merupakan teater tradisional yang bersumber dan berakar 

pada tradisi masyarakat Jawa Timur. Dalam pertumbuhan dan 

perkembangannya mempunyai dua warna dasar, yaitu: 
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1. Mempertahankan eksistensi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan 

masyarakat lingkungannya; dan  

2. Memperkenalkan diri kembali di masyarakat lingkungannya dan berusaha 

menjangkau masyarakat lain yang lebih luas (Kasim,1983:12) 

Para pemain dagelan membuat banyolan dengan memanfaatkan 

kebodohan mereka dan sifat ini menurut Wongsosewojo dalam James L 

Peacock disebut “jiwanya ludruk”. (James L Peacock, 2005). 

Tabel 1.1 

Jumlah kesenian ludruk tiap periode di Jawa Timur 

 

Sumber Data: Bidang Kesenian, Kanwil Depdikbud Provinsi Jatim 

 

Dilihat dari tabel di atas dari tahun ke tahun kesenian ludruk kini makin 

terpuruk. Ludruk memang masih ada di Jawa Timur namun di lihat dari 

perkembangannya, ludruk semakin menyusut namun ludruk masih populer di 

kalangan masyarakat. Pengemasan ludruk yang kurang meningkat dan 

cenderung monoton menurunkan tingkat apresiasi penggemarnya. Sepertinya 

Tahun Grup / 

Organisasi 

Seniman Pementasan 

1984-1985 789 22.286 14.004 

1985-1986 771 15.431 10.119 

1986-1987 621 22.192 10.730 

1987-1988 525 15.327 8.103 
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masyarakat saat ini sudah tidak terlalu berminat lagi untuk menonton acara 

Ludruk. Karena mereka lebih tertarik dengan acara- acara yang ada pada 

televise dari pada datang langsung menonton hiburan asli Indonesia 

(http://m.beritajatim.com). 

Sementara menurut Slamet Rahardjo, rendahnya minat masyarakat pada 

kesenian tradisional disebabkan dua faktor. Pertama, adanya jenis tontonan 

baru yang lebih responsive dengan kondisi objektif masayarakat saat ini. 

Kedua, karena saat ini tengah terjadi pergeseran nilai dalam masyarakat kita 

(Jawa Pos, 17 Oktober 1993). Sedangkan menurut Emha Ainun Najib, karena 

skala prioritas nilai – nilai sudah bergeser. Apa yang penting dan apa yang 

tidak penting dalam kebudayaan ini sudah ditentukan oleh industry. Jadi, kalau 

teater (termasuk teater tradisional) ingin dilihat masyarakat, dia harus sangat 

menyesuaikan diri, terhadap apa yang dimaui oleh masyarakat (Jawa Pos, 17 

Oktober 1993). 

Suatu saat ludruk akan ditinggalkan oleh penontonnya jika para pemain 

ludruk tidak mencermati perkembangan sekitar dan juga perkembangan 

penontonnya, zaman terus berganti dan berubah. Karena perkembangan zaman 

hiburan hiburan sekarang jauh lebih modern dan modernitas ini yang menuntut 

kualitas dari setiap pertunjukan. Seperti dalam penelitian Dekky Larasati 

tentang eksistensi Srimulat Surabaya, eksistensi kesenian Srimulat yang 

mampu bertahan dengan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan 

mempunyai strategi – strategi yang mendukung untuk tetap bertahan seperti 

sekarang ini, salah satunya peningakatan kualitas pertunjukkan. Selain itu, 
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factor-factor lain yang menjadi alasan Srimulat untuk terus berkecimpungan di 

masyarakat, yaitu: Emosi Kesenian Para Anggota Srimulat, para pemain 

Srimulat tidak mementingkan honor, akan tetapi para pemain Srimulat hanya 

memberikan yang terbaik kepada kesenian Srimulat. Rasa Kebersamaan 

Anggota, karena menurut mereka kebersamaan Srimulat factor utama dalam 

memepertahankan eksistensinya. Dengan Mencipatakan Kualitas yang Bagus, 

banyaknya persaingan yang membuat Srimulat lama – lama menghilang 

membuat para seniman Srimulat menciptakan kualitas yang lebih bagus. 

Dalam kesenian Ludruk kalau kita menengok ludruk pada massa lalu, 

pada tahun sekitar 1970-1980an, pemain ludruk lebih cerdas dari penontonnya, 

mereka peka membaca kondisi masyarakat dan kebijakan pemerintah. Tetapi 

sebaliknya sekarang penonton lebih cerdas dari pemain ludruk. Sebab penonton 

untuk saat ini lebih banyak yang berpendidikan tinggi yang semakin meningkat 

jumlahnya, penonton sekarang lebih punya kaya referensi dari buku, koran, tv 

dan internet daripada pemain ludruknya dalam membaca dinamika kehidupan 

masyarakat. Jadi para pemain ludruk harus bisa berbenah bagaimana struktur 

dan bentuk pementasan dari tahun ke tahun. Itu bisa dilakukan jika semua 

pelaku ludruk mau berpikiran terbuka menerima kritik, saran dan terus 

mengembangkan kreatifitas mereka dalam melakukan pementasan maupun 

latihan serta mengamati dinamika – dinamika yang ada di masyarakat. 

Dinamika-dinamika inilah yang akan menentukan jenis selera penonton 

terhadap ludruk itu sendiri, adanya latihan-latihan yang sering dilakukan agar 

komposisi dalam melakukan pementasan dan juga komposisi dalam gendhing 
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semakin baik. Itensitas latihan yang baik akan melahirkan semangat penciptaan 

karya, baik kidungan, lawakan, dan lakon-lakonnya. Ludruk yang akan 

menjadi selera di masyarakat akan terbantu apabila ada campur tangan dari 

pihak pemerintah, Peran pemimpin dan pengemban amanah kebijakan 

soyogyanya juga menyadari penting dan urgensinya pelestarian teater tradisi 

ludruk, bukan hanya bantuan finansial yang rutin dan layak, tetapi back up bagi 

regenerasi pelaku ludruk melalui pendidikan, dan apresiasi di sekolah maupun 

di masyarakat. Sudah saatnya sekarang para pemangku kepentingan 

mengangkat kembali ludruk sebagai identitas Arek Budaya Jawa Timur, peran 

pemimpin yang berbudaya, baik pemda, pemkot, maupun pemprov, dengan 

sukacita memfasilitasi kebutuhan para pelaku lakon ludruk.terutama, soal 

regenerasi pelawak ludruk yang sudah di era darurat. Peran pemerintah sangat 

diperlukan untuk tetap melestarikan budaya khas Jawa Timur ini. Disamping 

itu, pemerintah seharusnya juga memperhatikan kesejahteraan para pemain. 

Jangan sampai kesenian ini dikikis jaman. (http://tugupahlawan.com). 

Namun yang harus di apresiasi dalam kerja seni, paling tidak, biasanya 

yang ada adalah kontrak kerja antara seniman dan pihak produser untuk 

melakukan kesepakatan kerja. Untuk kerja ini, di grup ludruk juga tidak ada 

surat kontrak yang menjelaskan nominal honor yang akan diterima pemain. 

Tradisi kontrak kerja ini tidak ada di grup ludruk, mungkin semua pelaku 

ludruk menyadari bahwa bekerja sebagai seniman ludruk merupakan suatu 

pilihan hidup dan karena mencintai seni ludruk dan menyadari juga bahwa 

penghasilan dari ludruk tidak bisa membuat kaya. Widodo Basuki mengatakan 
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“Yang saya kagumi dari para pelaku kesenian tradisi, termasuk seni 

pertunjukkan ludruk adalah “kesetiaan”, baik kesetiaan dari pelaku seni itu 

sendiri maupun jalinan yang dibangun bersama masyarakat maupun 

penonton”.(redaktur majalah jaya baya). 

Para seniman ludruk ini seharusnya bisa membawa kesenian ludruk ini 

pada generasi selanjutnya sebagai penerus kesenian khas Jawa Timur. Namun 

generasi muda lebih tertarik dengan budaya yang ada dari luar karena akses 

untuk mencari informasi lebih cepat dibanding zaman dahulu sebelum 

masuknya perkembangan-perkembangan teknologi. Teknologi juga menjadi 

faktor yang pelestarian akan kesenian tersebut semakin kurang. Ludruk sendiri 

merupakan identitas Surabaya karena ludruk merupakan khas dari Surabaya, 

sehingga anak generasi selanjutnya bisa melestarikan budaya tersebut namun 

karena perkembangan zaman dan kesadaran generasi muda mengenai kesenian 

mereka sangat kurang sehingga kesadaran mereka akan ludruk semakin 

memudar dan generasi muda malu dengan budaya ludruk yang bisa dibilang 

kuno. 

Dalam hal ini generasi muda khususnya Surabaya memiliki kesamaan 

bahasa dalam ludruk sehingga penguasaan mereka lebih dibanding dengan 

bahasa asing namun dalam kenyataannya generasi muda saat ini lebih memilih 

budaya barat yang mereka kenal dengan budaya yang maju, karena pesatnya 

perkembangan teknologi tersebut sehingga para generasi penerus melupakan 

sejarah kesenian mereka sendiri tentang ludruk, karena generasi sekarang lebih 

mementingkan gengsi mereka karena takut dibilang kuno, agar tidak punah dan 
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tertindih dengan kesenian zaman modern saat ini. Cak Kartolo mengatakan 

“Regenerasi itu penting. Akan tetapi tetap dibarengi tokoh senior supaya tidak 

lepas dari khasanah budaya ludruk itu sendiri. Surabaya.(dikutip dari  

www.lensaindonesia.com.  

Ludruk tidak bisa bertahan dalam posisi untuk saat ini, karena memang 

ada generasi muda yang tidak peduli dengan kesenian lokal mereka sendiri 

karena sedang dipengaruhi oleh budaya barat yang lebih menonjol karena 

perkembangan zaman namun ada juga generasi penerus dari kesenian ludruk. 

Generasi dalam hal ini menjadi 2 pewaris, baik pewaris aktif (active bearers) 

atau pelaku seni maupun pewaris pasif (passive bearers) atau penikmat seni. 

(dikutip dari makalah dan artikel, Reog dan Ludruk : Dua Pusaka Jawa Timur 

yang Masih Bertahan oleh Ayu Sutarto). 

Bentuk kesenian yang masih hidup tersebut secara garis besar dapat 

dibagi dua, yakni kesenian agraris, antara lain reog, serta kesenian nonagraris 

seperti ludruk, wayang orang, ketoprak, dan lain-lainnya. Salah satu bentuk 

kesenian agraris yang sampai sekarang masih hidup dan memiliki pewaris aktif 

dan pasif yang cukup banyak di Jawa Timur. Pewaris aktif dan pasif 

merupakan istilah untuk generasi yang akan melanjutkan kesenian tersebut 

seperti halnya keturunan langsung. Keturunan langsung juga merupakan cikal 

bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita 

perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. 

Anak adalah asset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan 

datang berada ditangan anak sekarang. Menurut Hurlock (1980), manusia 
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berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, 

terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, terus menerus 

dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bias berlaku umum.  

Menurut Cak Kartolo, “antusias Anak muda masih jarang suka ludruk. 

Ya ada, tapi jarang. Ludruk itu sederhana, kalau wayang orang atau ketoprak 

kan ada nembang, joget. Cuma lek nge-ludruk itu harus ada nge-remo 

sama ngidung. Ceritanya ya harus bisa sekarang, kalau ludruknya mampu.” 

(dikutip dari http://merdeka.com).  

Dalam ludruk memang dibutuhkan generasi muda generasi muda, apalagi 

generasi penerus dari keturunan langsung pemain ludruk yang sudah mengenal 

ludruk sejak dari kecil, pengetahuan dari anak pemain ludruk yang keturunan 

langsung yang mengikuti ayahnya bermain ludruk merupakan potensi dari anak 

tersebut untuk meneruskan kesenian ludruk. Generasi muda bisa 

menyumbangkan ide yang berbeda dan juga sebagai bentuk baru bagi ludruk. 

Agus juga menambahkan bahwa salah satu cara untuk menjaga kelestarian 

ludruk adalah dengan memasukkan unsur – unsur kekinian dalam tampilan 

ludruk. Selain itu melibatkan anak muda adalah salah satu cara paling ampuh. 

(http://surabayanews.co.id). 

Kesenian ludruk memang masih bertahan dengan segala kesusahan dan 

sesuatu yang sudah tersempitkan namun tak ayal memang kesenian ini akan 

naik apabila regenerasi atau pewaris dari kesenian tersebut bisa dilahirkan dari 

sisi terdekat dari para pelaku/pemain ludruk sendiri seperti anak mereka yang 
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harusnya bisa muncul rasa untuk memperjuangkan kelestarian budaya mereka. 

Kelestarian kesenian ludruk juga berada di generasi muda yang memang akan 

menjadi penerus jalannya kesenian ludruk sendiri, karena generasi muda yang 

mempunyai pendidikan tinggi setidaknya bisa menambahkan kreatifitas kepada 

kesenian ludruk sehingga ludruk sendiri bisa berkembang naik dan bisa 

mencapai lagi masa kejayaannya. Menurut Cak Edi Karya Budaya, “menyikapi 

ludruk sebagai warisan budaya merupakan sesuatu yang kelihatan muda, tapi 

juga sulit. Pewaris ludruk ke generasi berikutnya adalah Kata Kuncinya.” 

(dikutip dari ludruk karya budaya; cak edi hal 2). 

Pewaris yang secara langsung tidak menutup kemungkinan minat dari 

generasi terdekat mereka bisa muncul karena bakat mereka terasah dari mereka 

yang sejak kecil mengikuti pergelaran acara ludruk, penarikan minat 

merupakan sinergi baru yang bisa memulihkan kesenian ludruk dalam 

perkembangan zaman global.  

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwasannya telah banyak 

sekali permasalahan yang menyangkut pentingnya regenarasi dari kesenian 

ludruk. Studi ini menjadi penting dan menarik untuk dikaji guna menambah 

serta memperkaya studi-studi terdahulu yang telah dilakukan. 
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I.2. Fokus Penelitian 

Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan diatas yaitu 

permasalahan mengenai regenerasi kesenian ludruk di masyarakat Surabaya, 

dalam hal ini para anak pemain ludruk sebagai regenari kesenian tersebut. Agar 

permasalahan tersebut kemudian dapat dianalisis, maka studi tentang 

Pemaknaan Kesnian Ludruk Pada Anak Pemain Ludruk memiliki beberapa 

fokus permasalahan sebagai berikut:  

1. Bagaimana interaksi anak pemain ludruk pada kesenian ludruk?, termasuk 

makna kesenian ludruk pada anak? 

2. Bagaimana regenerasi ludruk di Surabaya untuk saat ini? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

Studi yang menyangkut mengenai permasalahan pemaknaan anak pada 

kesenian ludruk memiliki tujuan diantaranya sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana anak keturunan langsung ludruk 

berinteraksi dengan kesenian ludruk dan juga dalam memaknai kesenian 

ludruk di kota Surabaya. 

2. Untuk mengetahui bagaimana regenerasi kesenian ludruk Arboyo dalam 

mempertahankan kesenian ludruk di lingkungan keluarga dan masyarakat. 
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I.4. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Studi ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi baik 

terhadap sosiologi. Secara sosiologis studi ini penting untuk mengetahui 

tindakan anak pemain ludruk dalam memelihara kesenian ludruk karena 

pemain ludruk sangat erat dengan kesenian tersebut dan juga dengan 

harapan akan dapat memberikan tambahan referensi serta acuan bagi studi-

studi selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk tentang 

eksistensi kesenian ludruk yang ada pada lingkungan keluarga pemain 

ludruk yang menjadi bagian dari masyarakat. Dan penelitian ini diharapkan 

bisa menumbuhkan regenerasi untuk kesenian ludruk karena ludruk sendiri 

dalam masalah kepunahan dan juga untuk mendapat pelestarian dari 

masyarakat. 

 

I.5. Kerangka teoritik 

Untuk dapat mengupas fokus penelitian di dalam studi mengenai 

pemaknaan anak pemain ludruk pada kesenian ludruk, digunakanlah beberapa 

teori yang relevan dengan fokus penelitian yang diangkat. Teori nantinya 

dijadikan acuan untuk melakukan analisis atau dapat juga disebut sebagai pisau 
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analisis sehingga permasalahan yang ingin dibahas pada penilitian ini menjadi 

jelas dan menjadi mudah dimengerti.  

Dalam studi ini akan dikupas dengan teori interaksionisme simbolik, dan 

tentu teori ini tidak terlepas dari Herbert Blumer. Memang perlu disadari 

bahwa lahirnya interaksionisme simbolik ini telah atau bahkan mampu 

memberikan warna lain bagi perkembangan sosiologi, di mana berbagai upaya 

untuk membangun tatanan sosiologi yang integrative telah dilakukan oleh 

beberapa kalangan melalui pintu interaksionisme simbolik. 

Kemunculan teori interaksionisme simbolik ini tidak terlepas dari 

revolusi industry dan kapitalisme di dunia barat telah membawa dampak 

perubahan di berbagai aspek kehidupan manusia. Fenomena social utama yang 

terjadi pada massa-massa awal berkembangnya teori interaksi simbolik adalah 

kondisi social ekonomi yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. 

Adanya fenomena dua universitas yaitu, universitas chichago dan universitas 

Harvard membuat adanya sekelompok dalam universitas Chicago yang di 

kenals ebagai pemikir social dan menyatakan kelompok tersebut adalah 

Chicago School. 

Eksistensi interaksionisme simbolik sangat memfokuskan pada ide-ide 

dasar dalam membentuk makna yang berasal dari pemikiran manusia (mind), 

mengenai diri (self), dan hubungannya di tengah-tengah masyarakat (society) 

di mana individu tersebut menetap (eksis). Dengan ide-ide dasar tersebut, 

interaksionisme simbolik melihat realitas itu dinamis, individu adalah knower 
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aktif, makna (meanings) terkait adalah daya instrumental yang memungkinkan 

individu memcahkan masalah. Arus pemahaman ini ini menuntun untuk 

memahami manusia dengan letupan-letupan dinamika dengan pendekatan 

kualitatif. Interaksionisme simbolik memiliki peran penting dalam memahami 

secara detailistik interaksi social untuk menafsirkan berbagai fenomena 

kemanusiaan yang muncul, interaksionisme simbolik juga mampu memberikan 

konstribusi yang signifikan bagi perkembangan – perkembangan teori sosiologi 

secara umum serta memberikan jawaban yang lebih komprehensif terhadapa 

permasalahan – permasalahan yang ada di masyarakat. 

a) Manusia dan Makna : Sebuah Pespektif Interaksionisme Simbolik 

Perspektif interaksionisme simbolik memang banyak di pengaruhi 

oleh Herbert Mead. Mead melihat actor social dan lingkungan sosialnya 

merupakan proses yang akan terus berkembang seperti internalisasi yang 

merupakan interpretasi atas diri mereka sendiri dan intrepretasi dengan 

orang lain, dalam artian manusia memiliki pemaknaan terhadap dirinya 

sendiri dan membuat manusia sadra dengan tugas dan peran mereka yang 

akan di jalankan karena manusia sendiri tidak lepas dari proses interaksi 

dengan manusia yang lain. Melalui proses interaksionisme simbolik, mead 

mencoba untuk mendalami interpretative subyektif atas realitas obyektif 

(Poloma, 2010) yang kemudian di kembangkan lagi oleh murid dari Herbert 

Mead yaitu Herbert Blumer. 
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Herbert Blumer menciptakan istilah interaksionisme simbolik pada 

tahun 1973 dan menulis beberapa esai yang membantu perkembangannya 

(Morrione, 2007). Bagi Blumer dengan penekanannya pada dampak stimuli 

eksternal terhadap perilaku individual, jelas merupakan para reduksionis 

psikologi. Beberapa tipe lain reduksionisme psikologi menggelisahkan 

Blumer. Contohnya, dia mengkritik orang – orang yang berusaha 

menjelaskan tindakan manusia dengan mengandalkan gagasan – gagasan 

konvensional mengenai konsep “sikap” (Blumer, 1955/1969:94). Dalam 

pandangan Blumer, hal itu adalah pemikiran yang sangat mekanistik; yang 

penting bukan sikap sebagai suatu tendensi yang diinternalisasi “tetapi 

proses penentu melalui mana sang aktor menempa tindakannya” (Blumer, 

1955/1969:97). Blumer juga menentang teori sosiologistik (ksususnya 

fungsionalisme struktural) yang memandang perilaku individu ditentukan 

oleh kekuatan – kekuatan eksternal berskala besar.  

b. Interaksi Simbolis: Perspektif dan Metode 

Bagi Blumer (1969:2) interaksionisme simbolis bertumpu pada tiga premis; 

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang 

ada pada sesuatu itu bagi mereka. 

2. Makna tersebut berasal dan “interaksi sosial seseorang dengan orang 

lain”. 

3. Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi – 

sosial berlangsung 
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Tidak ada yang inheren dalam suatu objek sehingga menyediakan 

makna bagi manusia. Tetapi perlu di ingat bahwa hakikat sebagai pecinta 

dan pembenci tidak otomatis menginternalisir kedua pengertian ekstrim dari 

objek tersebur. Blumer (1965:5) menyatakan : aktor memilih, memeriksa, 

berfikir, mengelompokkan, dan mentransformir makna dalam hubungannya 

dengan situasi di mana dia ditempatkan dan arah tindakannya. Sebenarnya, 

interpretasi seharusnya tidak dianggap hanya sebagai penerapan makna – 

makna yang telah ditetapkan, tetapi sebagai suatu proses pembentukan di 

mana makna yang dipakai dan disempurnakan sebagai instrumen nbagi 

pengarahan dan pembentukan tindakan. 

Menurut Blumer tindakan manusia bukan disebabkan oleh beberapa 

“kekuatan luar” (seperti yang dimaksudkan oleh kaum fungsionalis) tidak 

pula disebabkan oleh “kekuatan dalam” (seperti yang dinyatakan oleh kaum 

reduksionis - psikologis). Blumer menyanggah individu bukan dikelilingi 

oleh lingkungan obyek – obyek potensial yang mempermainkannya dan 

membentuk perilakunya gambaran yang benar ialah dia membentuk obyek – 

obyek itu, yang memberinya arti, menilai kesesuainnya dengan tindakan, 

dan mengambil keputusan berdasarkan penilaian tersebut. Inilah yang 

dimaksud dengan penafsiran atau bertindak berdasarkan symbol-simbol. 

Dengan demikian manusia merupakan aktor yang sadar dan refleksif, 

yang menyatukan obyek-obyek yang diketahuinya melalui apa yang disebut 

Blumer (1969:81) sebagai proses self – indication. Self indication adalah 

“proses yang sedang berjalan di mana individu mengetahui sesuatu, 
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menilainya, memberinya makna, dan memutuskan untuk bertindak 

berdasarkan makna itu”. Proses self indication ini terjadi dalam konteks 

sosial di mana individu mencoba “mengantisipasi tindakan – tindakan orang 

lain dan menyesuaikan tindakannya sebagaimana dia menafsirkan tindakan 

itu. Tindakan manusia penuh dengan penafsiran dan pengertian, bagi 

Blumer tindakan lebih dari hanya sekedar performance tunggal. Dengan 

demikian, bagi Blumer studi masyarakat harus merupakan studi dari 

tindakan bersama, ketimbang prasangka terhadap apa yang dirasanya 

sebagai sistem yang kabur dan berbagai prasyarat fungsional yang sukar 

dipahami, manusia dilihat saling menafsirkan atau membatasi masing – 

masing tindakan mereka dan bukan hanya saling bereaksi kepada setiap 

tindakan. Blumer (1969:78-79) menyatakan, “dengan demikian interaksi 

manusia dijembatani oleh penggunaan simbol – simbol, oleh penafsiran, 

oleh kepastian makna dari tindakan – tindakan orang lain“. 

Dalam melihat masyarakat Blumer (1969:78) menegaskan dua 

perbedaan kaum fungsional struktural dan interaksionisme simbolik. 

Pertama, dari sudut interaksi simbolis : Organisasi masyarakat manusia 

merupakan suatu kerangka di mana tindakan sosial berlangsung dan bukan 

penentu tindakan itu. Kedua, organisasi yang demikian dan perubahan yang 

terjadi di dalamnya adalah produk kegiatan unit – unit yang bertindak dan 

tidak oleh “kekuatan – kekuatan” yang membuat unik – unik itu berada di 

luar penjelasan. 
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Interaksionisme – simbolis yang diketengahkan Blumer mengandung 

sejumlah “root images” atau ide – ide dasar, yang dapat diringkas sebagai 

berikut : 

1. Masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi. Kegiatan tersebut 

saling bersesuaian melalui tindakan bersama, membentuk apa yang 

dikenal sebagai organisasi atau struktur social. 

2. Interaksi terdiri dari berbagai kegiatan manusia yang berhubungan 

dengan manusia lain. Interaksi-interaksi nonsimbolis mencakup stimulus 

respon yang sederhana, seperti halnya batuk untuk membersihkan 

tenggorokan seseorang. Interaksi simbolis mencakup “penafsiran 

tindakan”. Bila dalam pembicaraan seseorang pura-pura batuk ketika 

tidak setuju dengan pokok-pokok yang diajukan oleh si pembicara, batuk 

tersebut menjadi sebuah simbol yang berarti, yang dipakai untuk 

menyampaikan penolakan. 

3. Obyek-obyek, tidak mempunyai makna intrinsik; makna lebih 

merupakan produk interaksi simbolis. Obyek-obyek dapat 

diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yang luas : (a) obyek fisik, seperti 

meja, tanaman, atau mobil; (b) obyek sosial seperti ibu, guru, menteri 

atau teman; dan (c) obyek abstrak seperti nilai – nilai, hak dan peraturan. 

Blumer (1969: 10 – 11) membatasi obyek sebagai ”segala sesuatu yang 

berkaitan dengannya”. 

4. Manusia tidak hanya mengenal obyek eksternal, mereka dapat melihat 

dirinya sebagai obyek. Jadi seorang pemuda dapat melihat dirinya 
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sebagai mahasiswa, suami dan seorang yang baru saja menjadi ayah. 

Pandangan terhdap diri sendiri ini, sebagaimana dengan semua obyek, 

lahir di saat proses interaksi simbolis. 

5. Tindakan manusia adalah tindakan interpretatif yang dibuat oleh manusia 

itu sendiri. 

6. Tindakan tersebut saling dikaitkan dan disesuaikan oleh anggota-anggota 

kelompok; hal jni disebut sebagai tindakan bersama yang dibatasi 

sebagai; organisasi sosial dari perilaku tindakan-tindakan berbagai 

manusia. 

Dalam perspektif interaksi simbolis, tindakan sosial ditempatkan 

dalam tindakan individu yang menyesuaikan masing-masing jalur bertindak 

mereka satu sama lain melalui proses penafsiran; tindakan kelompok ialah 

tindakan kolektif dari individu. Dengan kata lain menurut Blumer 

masyarakat perlu dilihat sebagai “manusia yang bertindak” ketimbang 

sebagai sumber kekuatan yang bertindak terhadap manusia itu, realitas 

dibentuk oleh dunia manusia sendiri, karena realitas bukanlah sesuatu yang 

diberi melainkan sesuatu kata-kata yang seakan-akan ada dan diproduksi 

atau bisa dikatakan realitas itu tergantung pada bagaimana ia dilihat, pikiran 

yang membentuk dan mengkreasikan fakta namun dalam perkembangan 

kali ini teknologi juga bukan berperan dalam membentuk realitas namun 

hanya sebatas saluran untuk menggambarkan realitas.  

Manusia bertindak atas kehendak mereka sendiri yang berdasarkan 

apa yang dia lihat dan apa yang di maknai dari di sendiri maupun dari 
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lingkungan social. Blumer mengatakan organisasi dan struktur masyarakat 

merupakan tempat dimana tindakan social berlangsung, bukan merupakan 

penentu dari tindakan tersebut sehingga segala sesuatu yang terjadi di dalam 

struktu dan organisasi tersebut adalah hasil dari tindakan para actor social 

(Paloma, 2010). 

Dalam segi paling kecil yaitu individu manusia merupakan actor yang 

utama dalam kehidupan social dan sebagai actor social manusia atau 

individu yang bagian paling kecil merupakan sosok yang aktif dan individu 

melakukan setiap tindakan yang merupakan hasil dari tekanan. Menurut 

para ahli interaksionisme simbolik bukan produk tekanan struktur karena 

individu dari setiap manusia adalah sebagai maklhluk yang bebas dan juga 

berakal sehingga manusia sendiri yang menentukan bagaimana berjalannya 

struktur dalam masyarakat, yang pada akhirnya manusia yang memberikan 

makna-makna tersendiri atas realitas yang terjadi di sekelilingnya melalui 

proses interaksi. 

Teori interaksionisme simbolik memang sangat cocok untuk penelitan 

saya karena interaksionisme simbolik akan membahas interaksi anak 

pemain ludruk dengan keluarga dan juga lingkungannya. Anak pemain 

ludruk sendiri sudah sangat dekat dengan kesenian ludruk ini sehingga 

untuk mengupas kedalam anak maka akan dipakai teori interaksionisme 

simbolik karena mampu menyelami lebih dalam. 

Dalam hal ini anak pemain ludruk seharusnya bisa melestarikan 

kebudayaan merekan namun dalam kenyataannya berbeda, dalam mengupas 
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masalah tersebut maka pendekatan interaksi simbolis memberikan deskripsi 

bagaimana anak pemain ludruk dalam memaknai kesenian ludruk. 

 

I.6. Batasan konseptual 

 I.6.1. Interaksi   

Interaksi merupakan jenis tindakan yang terjadi ketika ada 2 atau 

lebih individu terjadi saling mempengaruhi dan juga adanya ide dari 

efek 2 arah. Interaksi yang terjadi pada keturunan langsung pemain 

ludruk merupakan interaksi yang terjadi terus-menerus di kehidupan 

sehari-hari, interaksi yang terjadi pada anak keturunan langsung akan 

mempengaruhi tindakan yang terjadi selanjutnya. Interaksi yang terjadi 

diketurunan langsung tersebut berhubungan dengan keluarga dari 

keturunan langsung dan juga berhubungan dengan lingkungan sekitar 

para seniman ludruk serta lingkungan sekitar yang mempengaruhi 

tindakan. 

I.6.2. Anak pemain ludruk 

Blumer (1969:78-79) menyatakan, “dengan demikian interaksi 

manusia dijembatani oleh penggunaan simbol – simbol, oleh 

penafsiran, oleh kepastian makna dari tindakan – tindakan orang lain“. 

Anak pemain ludruk ialah seseorang yang sangat dekat dengan kesenian 

ludruk sendiri karena kesenian ludruk bisa menjadi warisan dari orang 

tua ke anak pemain ludruk. Anak pemain ludruk merupakan generasi 

aktif yang secara langsung berbenturan dengan kesenian ludruk yang di 
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lakoni oleh ayahnya, namun tidak memungkinkan bagi pemain ludruk 

yang bukan anak dari lakon pemain ludruk, anak pemain ludruk ini 

adalah orang yang paling dekat dengan kesenian ludruk sendiri serta 

mengetahui dengan jelas perkembangan-perkembangan ludruk dari 

massa ke massa. 

I.6.3. Makna 

Makna berasal dari dari pikiran individu bukan melekat pada objek 

atau sesuatu yg inheren dalm objek tetapi diciptakan oleh individu 

sendiri. Anak keturunan langsung dari pemain ludruk memaknai ludruk 

dengan menciptakan, karena ludruk sendiri memiliki makna pribadi. 

 

I.7. Metode penelitian 

 I.7.1. Tipe Penelitian 

Untuk melihat pemaknaan anak pemain ludruk pada kesenian 

ludruk, maka dalam studi ini metode penelitian yang digunakan adalah 

tipe penelitian kualitatif menggunakan logika berpikir induktif. Metode 

kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang dilakukan secara alamiah 

sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan tanpa adanya rekayasa 

dan jenis data yang dikumpulkan berupa data deskriptif .(Arifin, 

2012: 140). Metode penelitian kualitatif digunakan untuk dapat menggali 

data secara lebih mendalam dari adanya permasalahan pemaknaan anak 

pemain ludruk pada kesenian ludruk. Penggalian data secara mendalam 

dilakukan melalui wawancara secara mendalam terhadap informan 
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sehingga dapat ditemukan bagaimana proses terbentuknya pemaknaan 

anak pemain ludruk pada kesenian ludruk. Pendekatan kualitatif ini 

bertujuan untuk memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik 

dan memperbanyak pemahaman mendalam. penelitian kualitatif tidak 

menggunakan istilah populasi, tetapi dinamakan situasi social yang 

terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (place), pelaku, (actor), dan 

aktivitas (activity). 

 I.7.2 Paradigma Penelitian 

Dengan menggunakan metode kualitatif, pendekatan yang di 

gunakan adalah pendekatan yang bersifat kualitatif, pendekatan yang 

bersifat kualitatif karena dalam penelitian kualitatif peneliti menerangkan 

temuan data dari individu dan juga paradigma yang digunakan adalah 

paradigma interpretatif. Paradigma ini melihat bahwa dunia realitas 

kehidupan dan makna-makna situasi – spesifik yang menjadi objek 

umum penelitian dipandang sebagai konstruksi para pelaku sosial. 

Artinya, para aktor tertentu, di tempat tertentu, pada waktu tertentu, 

menyuguhkan makna berbagai peristiwa dan fenomena melalui proses 

interaksi sosial yang panjang dan kompleks yang melibatkan sejarah, 

bahasa, dan tindakan. Paradigma interpretatif berusaha untuk meyakini 

bahwa untuk memahami dunia makna ini orang harus 

menginterpretasikannya. Peneliti harus menjelaskan proses-proses 

pembentukan makna dan menerangkan ihwal serta bagaimana makna-

makna tersebut terkandung dalam proses -  proses pembentukan makna 
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dan menerangkan ihwal serta bagaimana makna–makna tersebut 

terkandung dalam bahasa dan tindakan para aktor sosial. Upaya 

menyusun interpretasi tidak lain adala upaya melakukan pembacaan 

tentang makna–makna ini; mengemukakan konstruksi penelitian tentang 

konstruksi–konstruksi (makna) para aktor yang ditelitinya. 

Agar dapat lebih memahami pemaknaan dari anak pemain Ludruk 

tersebut, pendekatan ini ingin melihat bagaimana aktor dalam hal ini 

adalah anak pemain ludruk berusaha untuk mengkonstruksi kesenian 

ludruk. Usaha tersebut sangat ditentukan oleh pemaknaan dari aktor 

terhadap dirinya karena adanya anggapan yang negatif tentang kesenian 

ludruk. Aktor juga harus berperan seperti orang yang benar-benar 

menyukai kesenian ludruk, dalam hal ini terlihat bahwa makna dan 

tindakan yang dilakukan oleh aktor didasarkan pada bagaimana para 

aktor tersebut memaknai dirinya sehingga muncul adanya tindakan–

tindakan yang relevan dengan apa yang dirasakannya. Sehingga 

pendekatan interpetivis atau interpretatif sangat cocok untuk digunakan 

dalam menjelaskan permasalahan pemaknaan anak pemain ludruk 

terhadap kesenian ludruk. 

I.7.3 Setting Sosial Penelitian 

Studi yang dilakukan di Surabaya provinsi Jawa Timur karena 

peniliti memiliki ketertarikan terhadap lokasi tersebut. Kota Surabaya 

sendiri merupakan salah satu yang memiliki sejarah  yang penting dalam 

cikal bakal kesenian ludruk. Pada tahun 1984 – 2014 hingga saat ini 
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merupakan salah satu tempat yang masih terdapat kesenian ludruk di 

provinsi Jawa Timur. 

Ludruk di Surabaya sekarang sudah banyak mengalami penurunan 

dari grup lawak yang ada, data yang di peroleh dari DKJT (Dewan 

Kesenian Jawa Timur) membuktikan bahwa adanya 2 ludruk yang masih 

terdaftar. Eksistensi memang mengalami penurunan dibanding tahun–

tahun sebelumnya. Penurunan yang sangat drastis dari puluhan grup 

ludruk membuat menarik peneliti untuk meneliti ludruk di Surabaya. 

I.7.4 Subyek Penelitian 

Teknik penentuan subyek penelitian dalam studi ini adalah dengan 

teknik snowball di mana peneliti mencari anak pelaku kesenian ludruk 

yang ada di Surabaya dan kemudian melakukan pendekatan terhadap 

anak dari pelaku kesenian tersebut. Penentuan teknik snowball, dengan 

menggunakan tehnik ini yang akhirnya wawancara mendalam dari 

informan bergulir ke informan lain. peneliti juga memiliki criteria-criteria 

dalam memilih subjek penelitian, criteria yang di pilih oleh peneliti 

memiliki syrata-syarat, syarat tersebut memiliki 1). Pengalaman di 

kesenian ludruk, 2). merupakan keturunan dari pemain ludruk. 

Dalam teknik snowball terdapat informan kunci sebagai pintu 

masuk ke dalam informan lain, dari informan kunci ini bergulir ke 

informan lain, untuk mendapatkan informan kunci peneliti memperoleh 

data dari DKHT (Dewan Kesenian Jawa Timur). Informan kunci 
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merupakan keturunan langsung dari pemain ludruk yang mendirikan 

kesenian ludruk arboyo. Informan kunci tersebut ialah LUP, dari 

informan lain ini terungkap informan lain yang cocok, karena criteria dari 

anak pemain ludruk yang masih bergelut di dunia ludruk dan juga 

mempunyai pengaruh di dunia kesenian. Penelitian ini menggunakan 4 

informan dan 2 informan pendukung, yang memenuhi criteria.  

Berikut ini daftar informan dari informan kunci: 

No Nama Jenis Kelamin Usia Lama Menggeluti di Ludruk 

1 LUP Laki – Laki 57 30-40 tahun 

2 DEW Perempuan 29 6-9 tahun 

3 LEN Perempuan 35 8-10 tahun 

4 AGU Laki - Laki 24 10-15 tahun 

 

I.8. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

berbagai macam cara. Namun secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam 

dua teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara (indepth interview) 

dan melalui observasi langsung di lapangan. 

1. Wawancara Mendalam 

Wawancara dilakukan terhadap informan untuk mendapatkan informasi 

sebanyak-banyaknya secara langsung dari informan untuk menjawab 
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permasalahan dalam penelitian ini. Wawancara langsung merupakan 

salah satu usaha untuk mendapatkan data data primet. Data primer adalah 

data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan informan 

penelitian yang dalam hal ini adalah anak dari pelaku kesenian ludruk. 

Wawancara ini dilakukan dengan tujuan agar memperoleh data sedalam –

dalamnya dan selengkap – lengkapnya dari informan yaitu anak dari 

kesenian ludruk dan keluarga dari pelaku kesenian tersebut. 

2. Studi Literatur 

Studi yang sebelumnya juga mempelajari kesenian ludruk namun 

dalam karya Situ Nur Aisya Putri membahas tentang bentuk wacana dan 

fungsi pesan-pesan moral yang terkandung dalam seni ludruk, 

pembahasan dari Siti Nur tidak terlepas dengan bahasa yang 

dipergunakan dalam pertunjukkan sehingga dalam pertunjukkan tersebut 

memiliki arti penting yang terkandung, penelitian dari Siti merupakan 

penelitian yang didapat melalui media sepertdi VCD menurut dalam 

penelitiannya kesenian ludruk memberi pesan moral yang disampaikan, 

dari pesan moral tersebut mempunyai banyak ranah seperti ranah rumah 

tangga, ranah kesehatan, dan juga pesan moral pada pendidikan. Berbeda 

dengan penelitian oleh Faza Muhammad Mahdi yang penelitiannya 

mengenai kesenian ludruk dalam studio radio, menurutnya ludruk studio 

ini memang tidak lagi berpentas di atas panggung namun sengaja 

dipesiapkan hanya untuk didengarkan saja. 
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Adanya bahan studi sebelumnya ini menunjukkan bahwa penelitian 

yang peneliti ambil tidak mengambil dari bahan penilitan orang lain dan 

juga penelitian ini memang sangat berbeda karena pembahasan dari 

penelitian adalah dengan interaksi anak keturunan langsung ludruk pada 

kesenian ludruk, adanya interaksi anak dengan orang tua yang 

sebelumnya adalah pemain ludruk membuat penlitian ini lebih menarik, 

pembahasan penelitian ini menggunakan teori interaksionisme simbolik 

yang berbeda dengan penelitian yang lain. 

3. Observasi 

Observasi dilakukan untuk mendapatkan data pendukung dari hasil 

wawancara guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Hasil 

observasi nantinya digunakan sebagai data sekunder (Dalam studi ini 

juga akan dilakukan wawancara terhadap pelaku kesenian ludruk untuk 

mendukung data dalam studi ini. Teknik yang digunakan juga sama yaitu 

dengan teknik availble karena penerimaan pelaku kesenian tersebut bisa 

lebih berinteraksi dan sebagai tambahan nantinya bisa memberi data yang 

variatif dan bisa melihat terjadinya pewaris dari kesenian tersebut. 

Informan merupakan keluarga dari anak pelaku kesenian ludruk tersebut 

karena keluarga memang menjadi tempat terdekat bagi anak tersebut 

karena pentingnya peran keluarga dalam membantu untuk menjadi 

pewaris kesenian tersebut) sehingga peneliti mendapatkan lebih banyak 

data serta referensi untuk menjawab permasalahan pemaknaan anak 

ludruk pada kesenian ludruk. 
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I.9. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang diperoleh dari 

wawancara mendalam (indepth interview). Karena penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interpretivis atau 

interpretatif, maka analisis data yang didapatkan di lapangan tidak akan 

menggunakan data statistik yang berupa angka – angka melainkan data yang 

berbentuk transkrip wawancara dan catatan lapangan yang diperoleh serta 

hasil observasi yang dilakukan selama proses pengumpulan data di 

lapangan. 

Tahapan penelitian dalam studi ini adalah mendapatkan data melalui 

wawancara mendalam terhadap informan penelitian yang telah ditentukan 

sebelumnya, dan kemudian mengumpulkan data dari hasil wawancara 

mendalam serta melakukan observasi terhadap kondisi yang ada di 

lapangan. Agar data yang didapatkan tidak melebar dari fokus permasalahan 

yang diangkat dalam studi ini, maka perlu dilakukan reduksi data sehingga 

nantinya data yang didapatkan terpusat pada fokus permasalahan yang ada. 

Setelah data di transkrip, kemudian dilakukan kategorisasi data berdasarkan 

hasil wawancara mendalam terhadap keseluruhan informan dalam studi ini. 

Data yang telah dikategorisasi kemudian dijelaskan secara lebih lanjut 

sehingga dapat ditarik hubungan-hubungan antara kategori yang telah dibuat 

hingga melakukan analisis permasalahan yang didapatkan setelah 

melakukan kategorisasi data hasil wawancara mendalam. Setelah itu, 

dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang telah diolah. 
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