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 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strktur, makna, fungsi dan 

resepsi masyarakat yang terdapat pada pertunjukkam kentrung Sunan Drajat. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Metode deskriptif kualitatif merupakan metode yang , menghasilkan data berupa 

tulisan dan lisan di masyarakat bahasa yang berdasarkan fakta dan informasi dan 

informan. Metode pemerolehan data di lakukan dengan menggunakan teknik 

observasi peneliti secara langsung mengamati keberlangsungan pertunjukan 

kentrung Sunan Drajat. Penggunaan teknik observasi juga di dukung dengan 

teknik wawancara, dan data pustaka. Dalam menganilisis data, di tempu dengan 

langkah-langkah berdasarkan struktur, makna, fungsi, dan resepsi. Data yang 

berakaitan dengan struktur di analisis menggunakan teori struktur pertunjukan dan 

struktur sastra. Data yang berkaitan dengan makna di analisis menggunakan 

pendekatan semantik verbal dan non verbal. Data yang berkaitan dengan fungsi di 

analisis menggunakan teori fungsi sastra. Data yang berkaitan dengan resepsi 

masyarakat di analisis menggunkan teori dan tanggapan. Hasil dari penelitian ini 

yaitu berupa struktur, makna, fungsi dan resepsi masyarakat. Dari hasil analisis 

kentrung Sunan Drajat, memiliki beberapa struktur yaitu ada struktur pertunjukan 

dan struktur sastra, struktur pertunjukan meliputi tempat pentas, tata busana atau 

kostum, tata rias sedangkan struktur sastra meliputi alur, tokoh dan penokohan, 

latar, sudut pandang, moral atau amanat. Kentrung Sunan Drajat secara sastra 

memiliki makna verbal dan non verbal, makna verbal meliputi (1) terbang dan 

jedor, (2) gong dan wayang, (3) tembang pangkur sedangkan makna non verbal 

meliputi (1) suluk, (2) makam Sunan Drajat, (3) gamelan Singo Mengkok. Dari 

analisis fungsi cerita kentrung Sunan Drajat terdapat fungsi antara lain: (1) 

sebagai alat pendidikan, (2) sebagai sarana hiburan masyarakat, (3) sebagai sarana 

dakwah Agama Islam, (4) sebagai sarana kritik sosial, (5) sebagai sarana 

mengembangkan eksistensi diri. Dari analisis pertunjukan cerita kentrung Sunan 

Drajat terdapat resepsi masyarakat dengan menghasilkan beberapa kritik dan 

tanggapan dari orang yang punya hajat dan penonton. 
 


