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Penelitian ini bertujuan pertama, mendokumentasikan kentrung cerita Pesisir 

Lamongan secara lengkap dan menyeluruh. Kedua, mengungkapkan struktur 

pertunjukan dalam cerita kentrung Pesisir Lamongan. Ketiga, mengungkapkan 

makna simbol yang terdapat dalam cerita kentrung Pesisir Lamongan. Keempat, 

mengungkapkan nilai-nilai budaya yang terdapat dalam cerita kentrung Pesisir 

Lamongan. Kelima, mengungkapkan resepsi masyarakat yang terdapat dalam cerita 

kentrung Pesisir Lamongan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

Teknik pengumpulan data terdiri dari pertama observasi langsung, yaitu penelitian 

langsung ke tempat. Kedua melakukan wawancara terhadap informan. Ketiga 

perekaman menggunakan dua teknik rekam yaitu rekam video dan rekam suara. 

Ketiga melakukan pencatatan untuk mencatat hal-hal yang penting ketika wawancara. 

Keempat transkipsi merupakan pemindahan bahasa dari lisan ke tulis. Kelima 

tranliterasi mengubah dari bahasa jawa ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya data 

diolah dengan metode deskriptif analisis. 

Penelitian ini menggunakan teori struktur pertunjukan. Melalui teori struktur 

pertunjukan, diungkap unsur-unsur pembangun cerita kentrung Pesisir Lamongan 

yang terdiri dari alur, tokoh dan penokohan, moral atau amanat. Selain itu diungkap 

pula unsur lain dalam pertunjukan kentrung cerita Pesisir Lamongan yaitu tempat 

pentas, tata busana atau kostum, tata rias, dan tata suara. Berdasarkan analisis struktur 

pertunjukan dapat diketahui makna simbol, nilai budaya, dan resepsi masyarakat 

dalam cerita kentrung Pesisir Lamongan. 

Hasil penelitian dalam cerita kentrung Pesisir Lamongan. Struktur pertunjukan 

meliputi beberapa unsur yang pertama alur, di dalam alur ada perincian kejadian dan 

peristiwa supaya pembaca mengetahui cerita yang terdapat dalam kentrung Pesisir 

Lamongan, kedua tokoh dan penokohan, di dalam cerita kentrung Pesisir Lamongan 

terdapat 2 tokoh yang selalu di ceritakan. ketiga moral atau amanat yang dapat 

diambil dari cerita Pesisir Lamongan. Makna simbol yang terdapat dalam cerita 

Pesisir Lamongan ada 3 simbol. Nilai budaya yang terdapat dalam cerita Pesisir 

Lamongan ada 2. Pertunjukan kentrung biasanya digunakan dalam acara agustusan. 


