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Dalam Kegiatan Grebeg Maulid di Dukuh Ngrambang Desa 

Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Skripsi. 

Progam Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah Sekolah 

Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing  

Muh. Widda Djuhan, S.Ag, M.Si. 

 

Kata Kunci :Perspektif pendidikan Islam tentang kesenian gajah-gajahan 

dalam kegiatan grebeg maulid 

Islam mendukung adanya kreasi seni, namun dengan syarat-syarat tertentu, 

syarat yang menjadikan karya seni itu memberi manfaat, bukannya mendatangkan 

mudharat, membangun bukan malah merusak. Kreasi seni dalam Islam pun 

bermacam-macam. Di antaranya seperti seni kaligrafi, ornamen, dan ukiran yang 

banyak menghiasi masjid, rumah, gagang pedang, bejana-bejana yang terbuat dari 

kuningan, kayu tembikar, dan sebagainya. Salah satu hasil karya seni Islam yang 

lahir pada masa sekarang adalah kesenian gajah-gajahan. Kesenian gajah-

gajahan adalah jenis kesenian yang mirip dengan hadrah atau samproh klasik, 

terutama alat musik yang dipakai. Jadi, kesenian gajah-gajahan sesuai dengan 

Islam. Karena pada mulanya digunakan sebagai dakwah Islam. Dari segi 

penampilannya, kesenian gajah-gajahan ini biasanya ditampilkan dalam acara-

acara penting. Diantaranya dalam acara maulidan, khitanan, dan hari-hari penting 

lainnya. Salah satu pementasan kesenian gajah-gajahan yang paling besar adalah 

dalam kegiatan grebeg maulid Nabi Muhammad Saw. di Dukuh Ngrambang Desa 

Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses kesenian gajah-gajahan 

dalam kegiatan grebeg maulid Nabi Muhammad di Dukuh Ngrambang Desa 

Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dan perspektif pendidikan 

Islam tentang kesenian gajah-gajahan dalam kegiatan grebeg maulid di Dukuh 

Ngrambang Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.Penelitian 

dirancang dengan rancangan deskriptif kualitatif, dengan tehnik pengumpulan 

data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwasannya dalam kegiatan grebeg 

maulid, kesenian gajah-gajahan ditampilkan bersama kesenian-kesenian lain 

seperti unta-untanan dan drumband. Kesenian-kesenian tersebut ditampilkan 

dengan cara dimainkan mengitari Dukuh Ngrambang dan berakhir di Masjid. 

Kesenian gajah-gajahan dalam kegiatan grebeg maulid ini juga sesuai dengan 

pendidikan Islam. Di antaranya adalah sesuai dengan tujuan pendidikan Islam 

yaitu mempertinggi akhlakul karimah melalui shalawat dan dengan cara 

memperingati hari lahirnya Nabi. Kemudian sesuai dengan materi pendidikan 

Islam yaitu: pertama, pengajaran akhlak melalui hubungan silaturahmi. Kedua, 

pengajaran ibadah, yakni berkaitan dengan ibadah ghairu mahdhah. Ketiga, 

pengajaran fiqih melaui lagu yang dimainkan yaitu lagu pepeling. Keempat, 

pengajaran sejarah Islam.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan keyakinan orang mukmin dan penegasan Allah Swt. 

Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi Allah dan diperintahkan 

kepada manusia agar memeluk-Nya. Namun, manusia dengan segala 

kelemahan yang ada padanya tidak dapat beragama Islam dengan mudah 

tanpa melalui pendidikan. Diperlukan bimbingan dari pihak lain 

selanjutnya mampu membimbing dirinya sendiri. oleh sebab itu, 

berdasarkan kaidah di atas, pendidikan merupakan suatu kewajiban.
1
  

Pendidikan adalah proses pembelajaran secara terus menerus sejak 

manusia lahir melalui pengembangan fungsi-fungsi pendengaran, 

penglihatan dan hati.
2
 Pendidikan Islam merupakan salah satu aspek dari 

ajaran Islam secara keseluruhan. Oleh karena itu, tujuan pendidikan Islam 

tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu untuk 

menciptakan pribadi hamba Allah Swt. yang selalu bertaqwa kepada-Nya 

serta untuk mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. 

Pendidikan Islam, secara prinsipil diletakkan pada dasar-dasar ajaran Islam 

dan seluruh perangkat kebudayaannya. Dasar-dasar pembentukan dan 

pembangunan pendidikan Islam yang pertama dan utama adalah al-Qur‟an 

                                                           
1
 Hery Noer Aly, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, Cetakan 

Kedua, Ramadhan 1420 H/ Desember 1999 M), 1-2. 
2
 Ibid., 7. 
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dan Sunnah Rasulullah Saw.
3
 Pendidikan Islam adalah menanamkan 

akhlak mulia di dalam jiwa anak dalam masa pertumbuhannya dan 

menyiraminya dengan air petunjuk dan nasihat, sehingga akhlak itu 

menjadi salah satu kemampuan (meresap dalam) jiwanya, kemudian 

buahnya bersujud keutamaan, kebaikan, dan cinta bekerja untuk 

memanfaatkan tanah air.
4
  

Tradisi adalah kekuatan dari sejarah. Tetapi apa yang dimaksud 

dengan budaya tergantung dari si pendefinisi. Tentunya ini akan 

melahirkan sikap dan persepsi yang terfokus pada sederatan fenomena dan 

melupakan fenomena yang lain. Padahal dalam ranah budaya, banyak 

gejala dan praktik budaya yang tidak tersorot oleh mainstream keilmuan. 

Dalam kehidupan empirik, banyak sekali budaya-budaya lokal yang 

mempunyai label atau identitas keagamaan yang sangat beraneka ragam 

diberbagai daerah di seluruh Indonesia.  

Kebudayaan tersebut lahir didalam masyarakat human culture 

interaction yang hanya bisa dipacu oleh culture events. Keanekaragaman 

budaya Indonesia salah satunya masih banyak dipengaruhi atau memakai 

literature Arab dan dikemas sedemikian rupa sehingga mempunyai nilai 

seni Islam.
5
  

 

                                                           
3
 Basuki dan Miftahul Ulum, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam (Ponorogo: STAIN Po 

PRESS, 2007), 12-13.  
4
 Djamaluddin dan Abdullah Aly, Kapita selekta Pendidikan Islam ( Bandung: CV 

Pustaka Setia, 1998), 10-11. 
5
 Mambaul Ngadhimah, dkk., Sholawat Gembrungan Mutiara Budaya Jawa Islam 

(Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2010), 5.  
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Seni tak ubahnya sebagai ilmu pengetahuan. Bisa dipergunakan 

untuk kebaikan dan pembangunan, bisa juga untuk kejahatan dan 

perusakan. Karena seni merupakan media untuk mencapai suatu maksud, 

maka hukumnya mengikuti maksud tersebut. Jika ia dipergunakan untuk 

sesuatu yang halal, maka halal pula hukumnya. Sebaliknya, jika ia 

dipergunakan dalam hal yang haram, maka haram pula hukumnya.
6
  

Sesungguhnya Islam menghidupkan rasa keindahan dan 

mendukung kreasi seni, namun dengan syarat-syarat tertentu, syarat yang 

menjadikan karya seni itu memberi manfaat, bukannya mendatangkan 

mudharat, membangun bukan malah merusak. Islam pernah melahirkan 

berbagai karya seni yang mampu mencerahkan peradabannya yang unik, 

yang berbeda dengan peradaban lain, seperti seni kaligrafi, ornament, dan 

ukiran yang banyak menghiasi masjid, rumah, gagang pedang, bejana-

bejana yang terbuat dari kuningan, kayu tembikar, dan sebagainya.
7
 

Salah satu hasil karya seni Islam yang lahir pada masa sekarang 

adalah kesenian gajah-gajahan. Kesenian gajah-gajahan lahir dari 

komunitas santri di daerah Ponorogo. Salah satu grup kesenian gajah-

gajahan yang masih eksis dan terkenal di daerah ponorogo adalah kesenian 

gajah-gajahan yang terdapat di Dukuh Ngrambang Desa Pondok 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Kesenian gajah-gajahan di 

desa ini dilakukan setiap tahun, bahkan menjadi agenda rutin warga pada 

bulan Maulid untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad Saw. 

                                                           
6
 Yusuf Qardhawi, Islam Bicara Seni (Karangasem: Era Intermedia, 1998), 23. 

7
 Ibid., 22. 
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dan untuk melestarikan kesenian Islam. Keistimewaan grup kesenian 

gajah-gajahan di desa tersebut sudah pernah diundang ke luar daerah 

mewakili Kabupaten Ponorogo untuk menghibur suatu acara, salah 

satunya adalah di daerah Sidoarjo.  

Berangkat dari fenomena di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM 

TENTANG KESENIAN GAJAH-GAJAHAN DALAM KEGIATAN 

GREBEG MAULID DI DUKUH NGRAMBANG DESA PONDOK 

KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO”.   

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini di fokuskan untuk mengetahui perspektif pendidikan Islam 

tentang kesenian gajah-gajahan dalam kegiatan grebeg maulid di Dukuh 

Ngrambang Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses kesenian gajah-gajahan dalam kegiatan grebeg 

maulid nabi Muhammad Saw.  di Dukuh Ngrambang Desa Pondok 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana perspektif pendidikan Islam tentang kesenian gajah-

gajahan dalam kegiatan grebeg maulid di Dukuh Ngrambang Desa 

Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo? 
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D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui  proses kesenian gajah-gajahan dalam kegiatan 

grebeg maulid nabi Muhammad Saw.  di Dukuh Ngrambang Desa 

Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk mengetahui perspektif pendidikan Islam tentang kesenian 

gajah-gajahan dalam kegiatan grebeg maulid di Dukuh Ngrambang 

Desa Pondok Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.  

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis dari penelitian ini akan ditemukan kegiatan kesenian 

gajah-gajahan di Desa Ngrambang Kecamatan Ponorogo Kabupaten 

Ponorogo. 

Maka akan menambah khazanah keilmuan di bidang sosial 

masyarakat  khususnya tentang perspektif pendidikan Islam tentang 

kesenian gajah-gajahan pada kegiatan grebeg maulid.  

2. Manfaat praktis 

Secara praktis penelitian ini akan bermanfaat bagi: 

a. Masyarakat pada umumnya 

Mendorong masyarakat terus menambah rasa cinta kepada 

Nabi Muhammad dengan cara memperingati hari lahirnya Nabi 

Muhammad Saw salah satu caranya melalui kesenian gajah-

gajahan. 
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b. Masyarakat Dukuh Ngrambang 

Mendorong mempertahankan kesenian-kesenian baik 

seperti kesenian gajah-gajahan yang dilakukan dalam rangka 

memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad Saw agar tidak 

punah nantinya. 

c. Peneliti  

Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang 

dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman bagi 

peneliti tentang perspektif pendidikan Islam tentang kesenian 

gajah-gajahan. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan penelitian kualitatif. 

Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati.
8
  Pendekatan ini dipilih karena dalam 

pengumpulan data di Dukuh Ngrambang Kecamatan Babadan dengan 

menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dan jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini dalah deskriptif kualitatif. 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif adalah kehadiran peneliti, sebab 

peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan sekenarionya. 

                                                           
8
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitaif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009), 4. 
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Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen 

kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul data yang mana 

informan mengetahui bahwa peneliti melakukan penelitian agar 

mempermudah dalam melakukan pengumpulan data. Adapun 

instrumen yang lain hanya sebagai penunjang. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Dukuh Ngrambang Desa Pondok 

Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Alasan memilih lokasi ini 

karena di daerah ini untuk kegiatan gajah-gajahan merupakan kegiatan 

gajah-gajahan yang terbesar di daerah Ponorogo dan dilakukan setiap 

tahunnya yang menjadi agenda rutin warga di desa tersebut. Dan grup 

kesenian gajah-gajahan dari daerah tersebut pernah diundang ke luar 

daerah untuk mengisi sebuah acara yang mewakili Kabupaten 

Ponorogo. 

4. Sumber Data 

Sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya. 

Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata 

dan tindakan sebagai sumber utama, sedangkan sumber data tertulis, 

foto, dan statistik adalah sumber tambahan.
9
 

 

 

                                                           

  
9
 Ibid, 157. 
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5. Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada 

kondisi yang alamiyah (Natural setting), sumber data primer, dan 

teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara mendalam (in 

depth interview) dan dokumentasi.
10

 

a. Teknik Observasi 

Observasi adalah sebagai aktifitas untuk memperhatikan 

sesuatu dengan menggunakan alat indra, yaitu melalui 

penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap.
11

 

Alasan digunakannya teknik observasi ini salah satunya 

adalah pengamatan didasarkan pada pengalaman secara langsung, 

Selain itu teknik ini memungkinkan peneliti untuk melihat dan 

mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian 

sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.  

Teknik observasi yang peneliti lakukan adalah untuk 

melihat secara langsung bagaimana bentuk kegiatan gajah-

gajahan dalam kegiatan grebeg maulid di Dukuh Ngrambang. 

Dari observasi yang dapat dipaparkan yaitu kesenian gajah-

gajahan dilaksanakan pada bulan Maulid untuk memperingati 

hari lahirnya nabi Muhammad Saw. dimulai pada pukul 08.00 

WIB. Kegiatan tersebut terdiri dari arak-arakan drumband anak-

                                                           
10

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2013), 225. 
11

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Suatu Pendekatan Praktek  (Jakarta: Rineka Cipta, 

1993), 107. 
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anak, kesenian gajah-gajahan, unta-untanan dan yang terakhir 

hasil panen dari warga sekitar. Rute kegiatan tersebut adalah 

mengitari Dukuh Ngrambang dan berakhir di masjid.  

b. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, 

melibatkan seseorang yang memperoleh informasi dari seorang 

lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan 

tujuan tertentu.
12

 

Wawancara merupakan alat pengumpul data informasi 

dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan dijawab 

secara lisan pula.
13

 

Metode wawancara dilakukan dengan cara tatap muka 

antara peneliti dengan responden. Untuk dapat melakukan 

wawancara dengan baik calon pewawancara harus melakukan 

latihan terlebih dahulu. Agar latihan dapat efektif alternatife 

prosedur latihan adalah sebagai berikut : 

1) Calon pewawancara disiapkan untuk dilatih dalam sebuah 

kelompok yang terdiri dari tiga orang. 

2) Salah satu bertindak sebagi pewawancara, seorang sebagi 

orang yang diwawancarai dan seorang lagi sebagai 

pengamat sekaligus sebagai pencatat waktu. 

                                                           
12

 Dedi Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 

180. 

 
13

 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data  (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 

2011), 50. 
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3) Latihan dimulai dan waktu ditentukan kurang lebih 3 menit. 

Pewawancara mencoba melakukan wawancara dengan 

menggunakan instrument yang akan digunakan untuk 

mengumpulkan data.
14

 

Dalam penelitian ini tehnik wawancara yang digunakan 

adalah wawancara terstruktur dan tak terstruktur. maksudnya 

wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya 

menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan. Peneliti yang menggunakan jenis wawancara ini 

bertujuan mencari jawaban terhadap hipotesa kerja. Untuk itu 

pertanyan-pertanyaan disusun dengan rapi dan ketat. Jenis ini 

dilakukan pada situasi jika sejumlah sempel yang representatife 

ditanyai dengan pertanyaan yang sama dan hal ini penting sekali. 

Semua aspek mempunyai kesempatan yang sama untuk 

menjawab pertanyaan yang diajukan. Jenis wawancara ini 

tanpaknya bersamaan dengan apa yang dinamakan wawancara 

baku terbuka menurut Patton seperti yang dijelaskan diatas. 

Wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang 

berbeda dengan yang terstruktur. Cirinya kurang diinterupsi dan 

arbiter. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan 

informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Hasil 

wawancara semacam ini menekankan perkecualian, 

                                                           

 
14

  Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2013), 202. 
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penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, 

pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal.
15

 

Pertanyaan-pertanyaan mendalam dipersiapkan terlebih 

dahulu dan sesuai dengan permasalahan. Selain itu sebagian 

wawancara menggunakan tehnik wawancara tak struktur yaitu 

wawancara yang pertanyaannya tidak disusun terlebih dahulu. 

Dalam penelitian ini, orang-orang yang akan dijadikan 

informan adalah: 

1) Kepala Desa atau sekretaris untuk memperole informasi 

tentang keadaan Dukuh Ngrambang. 

2) Sesepuh atau tokoh gajah-gajahan di Dukuh Ngrambang, 

untuk memperoleh informasi mengenai kegiatan gajah-

gajahan dan maulid di desa tersaebut. 

3) Masyarakat desa Ngrambang untuk memperoleh informasi 

tentang perspektif mereka terhadap kegiatan gajah-gajahan 

tersebut. 

c. Teknik Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.
16

 Teknik 

ini digunakan karena untuk mendukung  kevalidan dari hasil 

                                                           

 
15

 Moleong, Metodologi, 190. 
16

 Yatim Rianto, Metodologi Penelitian Pendidikan (Surabaya: SIC, 2001), 24. 
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wawancara. Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan 

mengetahui kegiatan gajah-gajahan pada bulan Maulid Nabi. 

6. Analisis Data 

Teknik analisa data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperlukan dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lainnya. Sehingga dapat mudah dipahami 

dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.
17

 Analisa 

dilakukan dengan mengorganisasi data, menjabarkan ke dalam unit-

unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang akan dapat 

diceritakan kepada orang lain. 

Teknik analisa kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles 

dan Huberman menemukan bahwa aktivitas dalam analisa data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan 

datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisa data meliputi data 

reduction, data display, dan conclusion.
18

 

Ketiga tahap ini bisa dijelaskan sebagai berikut: 

a. Reduksi data 

Pada tahap ini, mereduksi data diperlukan untuk membantu peneliti 

dalam menulis semua data hasil lapangan sekaligus merangkum, 

memilih dan memilah hal-hal pokok serta menganalisanya. Tahap 

                                                           
17

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 334. 
18

 Ibid., 337. 
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ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang lebih tajam 

tentang hasil lapangan, mempermudah dalam melacak kembali bila 

diperlukan, dan membantu dalam memberikan kode pada aspek-

aspek tertentu. 

b. Display data 

Display data dilakukan agar peneliti tetap dapat menguasai data-

data yang telah dihimpun dan banyak jumlahnya dengan memilah-

milah, membuat display ini juga termasuk dalam analisis. 

c. Mengambil kesimpulan dan verivikasi 

Tahap ini adalah tahap dimana pengambilan kesimpulan dan 

verivikasi dilakukan, hal ini dalam rangka peneliti mencari makna 

data dan mencoba menyimpulkannya.
19

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan  

       Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui 

dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).
20

 Derajat 

kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) dapat dilakukan 

pengecekan dengan teknik pengamatan yang dapat dilakukan 

pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun dan trianggulasi. 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan persoalan atau isi yang 

sedang dicari. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengecekan 

keabsahan data yaitu : 

                                                           
19

 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1996), 129-

130. 
20

  Lexy Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif , 171. 
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a. Triangulasi  

  Adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi 

dibedakan menjadi empat, yaitu: sumber, metode, penyidik dan 

teori.  

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan 

pemanfaatan sumber. Teknik triangulasi dengan sumber, berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan: 

 Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. 

 Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi. 

 Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang 

situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang 

waktu.
21

 

8. Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah dengan 

tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil 

penelitian tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 

                                                           
21
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a. Tahap pra lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki 

dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan 

informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang 

menyangkut persoalan etika penelitian. Alat yang dibutuhkan 

antara lain: kamera, alat tulis menulis, dan alat perekam suara. 

b. Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi: memahami latar 

penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan 

serta sambil mengumpulkan data. 

c. Tahap analisis data, yang meliputi: analisis selama dan setelah 

pengumpulan data. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika bertujuan untuk mempermudah para pembaca dalam 

menelaah isi kandungan yang ada didalamnya. Dalam penulisan laporan 

nanti terdiri dari lima batang tubuh, adapun sistematika pembahasannya 

adalah sebagai berikut :  

  

     Bab I :  

 

 

 

 

 

 

 

Pendahuluan, Bab ini merupakan pola dasar dari 

keseluruhan skripsi ini. Yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
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        Bab II :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landasan Teori, sebagai kerangka berfikir dalam 

penyusunan tulisan ini. Artinya penyusunan skripsi ini 

mengacu pada berbagai teori yang telah dibakukan dan 

dibukukan oleh ilmuwan terdahulu. Dengan demikian 

diharapkan alur berfikir dalam penyusunan tulisan ini tidak 

keluar dari alur yang sudah ada. Pada bab ini dijelaskan 

tentang kebudayaan, maulid, dan pendidikan Islam.   

              Bab III :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bab ini membahas tentang sejarah berdirinya Dukuh 

Ngrambang Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, 

letak geografis, keadaan masyarakat, kegiatan perayaan 

maulid, kesenian gajah-gajahn, dan kesenian gajah-gajahan 

perspektif pendidikan Islam 

         

 

        Bab IV :  

 

 

 

 

 

Bab ini akan disajikan data tentang analisis perspektif 

pendidikan Islam tentang kesenian gajah-gajahan. 

         Bab V : 

 

 

 

 

 

 

 

Penutup, merupakkan bab terakhir dari semua rangkaian 

pembahasan dari Bab I Sampai Bab V. Bab ini dimaksudkan 

untuk memudahkan pembaca dalam memahami intisari dari 

penelitian yang berisi Kesimpulan dan Saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN ATAU TELAAH HASIL 

 PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Kajian teori 

1. Kebudayaan 

a. Pengertian kebudayaan  

Budaya adalah bentuk jamak dari kata budi dan daya yang 

berarti cinta, karsa, rasa. Kata budaya sebenarnya dari bahasa 

sansekerta budhayah yaitu bentuk jamak kata buddhi yang berarti 

budi atau akal. dalam bahasa inggris, kata budaya berasal dari 

kata culture, dalam bahasa latin berasal dari kata  colera. Colera 

berarti mengolah, mengerjakan, menyuburkan, mengembangkan 

tanah (bertani). Kemudian pengertian ini berkembang dalam arti 

culture, yaitu sebagai daya dan aktivitas manusia untuk mengolah 

dan mengubah alam. Kebudayaan atau budaya menyangkut 

keseluruhan aspek kehidupan manusia baik material maupun non 

material.
22

  

Budaya diartikan sebagai keseluruhan sistem berpikir, 

nilai, moral, norma, dan keyakinan (belief) manusia yang 

dihasilkan masyarakat. Sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan 

keyakinan itu adalah hasil dari interaksi manusia dengan 
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 Elly M. Setiadi, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Jakarta: Kencana, 2006), 27. 
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sesamanya dan lingkungan alamnya. Sistem berpikir, nilai, moral, 

norma dan keyakinan itu digunakan dalam kehidupan manusia 

dan menghasilkan sistem sosial, sistem ekonomi, sistem 

kepercayaan, sistem pengetahuan, teknologi, seni, dan 

sebagainya. Manusia sebagai makhluk sosial menjadi penghasil 

sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan. 

Tradisi (al-turats) menurut Hassan Hanafi seperti yang 

dikutip oleh Zuhairi Misrawi merupakan khazanah kejiwaan 

(makhzun al-nafs) yang menjadi pedoman dan peranti dalam 

membentuk masyarakat.
23

 Tradisi masyarakat dapat berupa adat 

atau budaya masyarakat setempat. Tradisi budaya merupakan 

berbagai pengetahuan dan adat istiadat yang secara turun temurun 

dijalankan oleh masyarakat dan menjadi kebiasaan yang bersifat 

rutin. Tradisi masyarakat adalah suatu kebiasaan dari aktifitas 

yang telah berakar dalam kondisi sosial budaya, sehingga terjadi 

semacam rutinitas dan tradisi berbentuk kumpulan ide-ide, nilai-

nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya yang bersifat 

abstrak tidak dapat diraba atau disentuh. 

Tradisi dan kebudayaan sendiri pada hakikatnya adalah 

manifestasi gagasan-gagasan, simbol-simbol, dan nilai-nilai 

sebagai ungkapan kejiwaan dan perilaku manusia. Dalam 

mengungkapkan rasa keagamaan atau religius sering diwujudkan 
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 Zuhairi Misrawi, Menggugat Tradisi: Pergulatan Pemikiran Anak NU (Jakarta: Kompas 

Media Nusantara, 2004), 40. 
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dalam aneka bentuk simbol-simbol, tradisi, dan upacara yang 

biasanya telah mengendap menjadi adat dan budaya. Tidak jarang 

pula dalam upacara-upacara tradisional tersebut telah menyatu 

padu antara ritual dan seremonial, sehingga sulit dibedakan yang 

satu dari yang lain.
24

   

Dari pengertian-pengertian tersebut maka jelas bahwa 

tradisi merupakan warisan leluhur yang masih terus di lestarikan 

baik berupa bentuk amal perbuatan, wujud kepercayaan, karya 

seni dan lain sebagainya. 

Mengacu pada konsep pengertian tradisi yang beragam 

tersebut, dapat diartikan bahwa tradisi merupakan sesuatu yang 

terus berlangsung hingga kini dari masa sebelumnya yang terus di 

lestarikan sebagai bentuk warisan kebudayaan. 

Karena itu tradisi merupakan keseluruhan benda material 

dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar 

masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak, dibuang, atau 

dilupakan. Di sini tradisi hanya berarti warisan, apa yang benar-

benar tersisa dari masa lalu.
25

 Berikut adalah beberapa fungsi dari 

tradisi: 

1) Tradisi adalaah kebijakan turun temurun. Tempatnya di 

dalam kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai yang kita anut 

kini serta di dalam benda yang diciptakan dimasa lalu. 

                                                           
24

 Daliman, Upacara Garebek Di Yogyakarta: Arti Dan Sejarahnya  (Yogyakarta: Penerbit 

Ombak, 2012), 1-2. 
25

  Alimandan, Sosiologi Perubahan Sosial (Jakarta: Prenada, 2004), 69-70. 
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Tradisi pun menyediakan fragmen warisan historis yang kita 

pandang bermanfaat. Tradisi seperti onggokan gagasan dan 

material yang dapat digunakan orang dalam tindakan kini dan 

untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman 

masa lalu. 

2) Memberikan legimitasi terhadap pandangan hidup, 

keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada. 

3) Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, 

memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas 

dan kelompok. 

4) Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, 

ketakpuasan, dan kekecewaan kehidupan modern.
26

 

b. Wujud Kebudayaan 

Beberapa ilmuwan seperti Talcott Parson (Sosiolog) dan al 

Kroeber (Antropolog) menganjurkan untuk membedakan wujud 

kebudayaan secara tajam sebagai suatu rangkaian dan aktivitas 

manusia yang berpola. Demikian pula J.J Honigman dalam 

bukunya The World of Man (1959) membagi budaya dalam tiga 

wujud yaitu: Ideas, activities, and artifact. Sejalan dengan pikiran 

para ahli tersebut, Koentjaraningrat mengemukakan bahwa 

kebudayaan dibagi menjadi tiga wujud yaitu: 
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Pertama, wujud sebagai suatu yang kompleks dari ide-ide, 

gagasan, nilai-nilai, norma-norma dan peraturan. Wujud tersebut 

menunjukan wujud ide dari kebudayaan, sifatnya abstrak, tak 

dapat diraba, dipegang ataupun difoto dan tempatnya ada di alam 

pikiran warga masyarakat dimana kebudayaan yang bersangkutan 

hidup. Kebudayaan ideal ini disebut juga tata kelakuan, hal in 

menujukan bahwa budaya ideal mempunyai fungsi mengatur, 

mengendalikan dan memberi arah pada tindakan, kelakuan, dan 

perbuatan manusia dalam masyarakat sebagai sopan santun. 

Kebudayaan ideal ini dapat disebut sebagai adat atau adat istiadat 

yang sekarang banyak tersimpan dalam arsip, buku-buku, tape, 

dan komputer. Kesimpulanya, budaya ideal ini adalah perwujudan 

dan kebudayaan yang bersifat abstrak. 

Kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks 

aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. 

Wujud tersebut dinamakan sistem sosial, karena menyangkut 

tindakan dan kelakuan yang berpola dari manusia itu sendiri. 

Wujud ini bisa diobservasi, difoto dan didokumentasikan karena 

dalam sistem sosial ini terdapat manusia yang saling berinteraksi 

satu dengan yang lainya. Kesimpulanya sistem sosial ini, 

perwujudan kebudayaan yang konkret dalam bentuk perilaku dan 

bahasa. 
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Ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil 

karya manusia. Wujud kebudayaan ini disebut juga kebudayaan 

fisik. Dimana wujud budaya ini hampir seluruhnya merupakan 

hasil fisik (aktivitas perbuatan, dan karya semua manusia dalam 

masyarakat). Sifatnya paling konkret dan berupa benda-benda 

atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat dan difoto yang berwujud 

besar ataupun kecil. Contohnya: candi borobudur (besar), kain 

batik, dan kancing baju (kecil). Kesimpulanya, kebudayaan fisik 

ini merupakan perwujudan kebudayaan yang bersifat konkret 

dalam bentuk materi/artefak. 

Dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, wujud 

kebudayaan yang satu dan lainya tidak bisa dipisahkan. Sebagai 

contoh: wujud kebudayaan gagasan (ideas) mengatur dan 

memberi arah kepada tindakan (activities) dan karya (artifact).
27

 

c. Unsur-unsur kebudayaan dalam masyarakat ada tujuh sebagai 

berikut: 

1) Teknologi atau sistem peralatan 

Komponen atau unsur utama kebudayaan antara lain 

peralatan dan perlengkapan (teknologi). Teknologi menyangkut 

cara-cara atau teknik memproduksi, memakai serta memelihara 

segala perlengkapan dan peralatan. Teknologi muncul dalam 

cara-cara manusia mengorganisasikan masyarakat, 
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mengekspresikan rasa keindahan atau memproduksi hasil-hasil 

kesenian.  

2) Sistem mata pencahariaan hidup 

Perhatian para ilmuwan pada sistem mata pencaharian ini 

terfokus pada masalah-masalah mata pencahariaan tradisional 

saja, diantaranya berburu, meramu, beternak, bercocok tanam, 

dan menangkap ikan. 

3) Organisasi sosial 

Organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang 

dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun 

yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana 

partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara 

serta untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai 

seorang diri.  

4) Bahasa 

Bahasa adalah alat atau perwujudan budaya yang 

digunakan manusia untuk saling berkomunikasi atau hubungan, 

baik melalui lisan, tulisan, atau gerakan (bahasa isyarat), dengan 

tujuan menyampaikan maksud hati atau kemauan kepada orang 

lain. 

5) Sistem kepercayaaan 

Ada kalanya pengetahuan, pemahaman, dan daya tahan 

fisik manusia dalam menguasai dan mengungkap rahasia-rahasia 
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alam sangat terbatas. Secara bersamaan, muncul keyakinan akan 

adanya penguasa tertingi dari sistem jagad raya ini, yang 

mengendalikan manusia sebagai salah satu bagian jagad raya. 

Sehubungan dari itu baik secara individual maupun 

bermasyarakat, manusia tidak dapat dilepaskan dari religi atau 

sistem kepercayaan kepada penguasa alam semesta. Agama dan 

sistem kepercayaan lainya sering terintegrasi dengan 

kebudayaan. Agama adalah sebuah unsur kebudayaan yang 

penting dalam sejarah umat manusia.  

6) Sistem ilmu dan pengetahuan 

Secara sederhana, pengetahuan adalah segala sesuatu yang 

diketeahui manusia tentang benda, sifat, keadaan dan harapan-

harapan. Pengetahuan dimiliki oleh  semua suku bangsa di 

dunia. Mereka memperoleh pengetahuan melalui pengalaman, 

intuisi, wahyu, dan berpikir menurut logika, atau percobaan-

percoban yang bersifat empiris (trial and error). Sistem 

pengetahuan tersebut dikelompokan menjadi pengetahuan 

tentang alam, pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan dan 

hewan disekitarnya, pengetahuan tentang tubuh manusia, 

pengetahuan tentang sifat dan tingkah laku sesama manusia, 

pengetahuan tentang ruang dan waktu. 
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7) Kesenian 

Kesenian mengacu pada nilai keindahan (estetika) yang 

berasal dari ekspresi hasrat manusia akan keindahan yang 

dinikmati dengan mata ataupun telinga. Sebagai makhluk yang 

mempunyai cita rasa tinggi, manusia menghasilkan berbagai 

corak kesenian, mulai dari yang sederhana hingga perwujudan 

kesenian yang kompleks. Seni pada mulanya adalah proses dari 

manusia, dan oleh karena itu merupakan sinonim dari ilmu. 

Dewasa ini, seni bisa dilihat dalam intisari ekspresi dari 

kreatifitas manusia.  

Seni sangat sulit untuk dijelaskan dan juga sulit dinilai, 

bahwa masing-masing individu artis memilih sendiri peraturan 

dan parameter yang menuntunnya atau kerjanya, masih bisa 

dikatakan bahwa seni adalah proses dan produk dari memilih 

medium, dan suatu set peraturan untuk penggunaan medium itu, 

dan suatu set nilai-nilai yang menentukan apa yang pantas 

dikirimkan dengan ekspresi lewat medium itu, untuk 

menyampaikan baik kepercayaan, gagasan, sensasi, atau 

perasaan dengan cara seefektif mungkin untuk medium itu. 

Sekalipun demikian, banyak seniman mendapat pengaruh dari 

orang lain masa lalu, dan juga beberapa garis pedoman sudah 

muncul untuk mengungkap gagasan tertentu lewat simbolisme 
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dan bentuk (seperti bakung yang bermaksud kematian dan 

mawar merah yang bermaksud cinta).
28

  

Adapun beberapa teori seni rupa menurut beberapa tokoh 

adalah: 

Ki. Hadjar Dewantara yang berpendapat seni adalah segala 

perbuatan manusia yang timbul dan bersifat indah, 

menyenangkan dan dapat menggerakan jiwa manusia. 

Ahdiat Karta Miharja berpendapat seni adalah kegiatan 

rohani yang merefleksi pada jasmani, dan mempunyai daya yang 

bisa membangkitkan perasaan/jiwa orang lain.  

Seni sebagai salah satu unsur budaya merupakan salah 

satu sistem nilai yang dijadikan oleh manusia untuk berproses 

dalam memanusiakan manusia. Manusia melalui tahapan atau 

fase perkembangannya mengalami proses penerimaan informasi 

dari lingkungannya baik itu disengaja maupu tidak informasi 

dimaksudkan akan terekam dalam memori, selanjutnya dari 

pengalaman tersebut akan membentuk suatu konsep atau 

sewaktu-waktu secara sadar dan terencana dapat dikoordinasi 

dan diungkapkan melalui symbol-simbol.
29

 

 Seni tak ubahnya sebagai ilmu pengetahuan. Bisa 

dipergunakan untuk kebaikan dan pembangunan, bisa juga 

untuk kejahatan dan perusakan. Karena seni merupakan media 
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untuk mencapai suatu maksud, maka hukumnya mengikuti 

maksud tersebut. Jika ia dipergunakan untuk sesuatu yang halal, 

maka halal pula hukumnya. Sebaliknya, jika ia dipergunakan 

dalam hal yang haram, maka haram pula hukumnya.
30

  

Sesungguhnya Islam menghidupkan rasa keindahan dan 

mendukung kreasi seni, namun dengan syarat-syarat tertentu, 

syarat yang menjadikan karya seni itu memberi manfaat, 

bukannya mendatangkan mudharat, membangun bukan malah 

merusak. Islam pernah melahirkan berbagai karya seni yang 

mampu mencerahkan peradabannya yang unik, yang berbeda 

dengan peradaban lain, seperti seni kaligrafi, ornament, dan 

ukiran yang banyak menghiasi masjid, rumah, gagang pedang, 

bejana-bejana yang terbuat dari kuningan, kayu tembikar, dan 

sebagainya.
31

 

Cabang-cabang seni ada 5 yaitu: Seni Rupa, Seni 

Tari/gerak, Seni Suara/Vocal/Musik, Seni Sastra, 

SeniTeater/drama. Seni menurut media yang digunakan terbagi 

3 yaitu : Seni yang dapat dinikmati melalui media pendengaran 

atau (audio art), misalnya seni musik,seni suara, dan seni 

sastra seperti puisi, dan pantun. Seni yang dinikmati dengan 

media penglihatan (Visual art)) misalnya lukisan, poster,seni 

bangunan, seni gerak beladiri dan sebagainya. Seni yang 
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dinikmati melalui media penglihatan dan pendengaran (audio 

visual art) misalnya pertunjukan musik, pagelaran wayang, 

film.
32

 

Indonesia merupakan bangsa yang sangat kaya akan 

budayanya. Kekayaan budaya tersebut salah satunya tercermin 

dari banyaknya kesenian yang tersebar disemua penjuru 

nusantara. Kesenian-kesenian tersebut merupakan warisan 

budaya bangsa yang perlu kita jaga dan lestarikan keberadaanya. 

Salah satu kesenian yang merupakan warisan budaya bangsa 

adalah kesenian gajah-gajahan yang menjadi tema utama dalam 

penelitian ini. 

2. Maulid Nabi Muhammad 

Setiap tahun, pada bulan Rabiul Awwal sebagian umat Islam di 

belahan dunia tidak pernah absen dari perayaan maulid Nabi Saw. 

Bahkan perayaan ini sudah menjadi adat tersendiri di beberapa daerah 

atau bahkan negara. Momen hari kelahiran Nabi Saw. yang bertepatan 

dengan tanggal 12 Rabiul Awwal dipergunakan oleh umat Islam untuk 

semakin meningkatkan kecintaan kepada Nabi Saw. 

Perayaan maulid merupakan tradisi turun temurun yang harus 

kita jaga kelestariannya. Nabi sendiri pernah memberi tauladan kepada 
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kita berkenaan dengan maulid ini.
33

 Dalam sebuah hadits yang 

diriwayatkan oleh Abi Qotadah disebutkan: 

 

ِ ْلِيىُ لِْد،ىَ ِ ْلِيى:ى ََ ىَ ُو َوىَ ِى صلىَ ى صليى وصلىُوِ َوىَ ْ ىَ ْ ِلى ِوىْ َ ْلِ ىَ َ  وَى

  ُْ ِ َوىَ صَ ّى

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah Saw. ditanya tentang puasa hari 

Senin. Beliau menjawab: Pada hari itu aku dilahirkan, dan 

pada hari itu wahyu diturunkan padaku”. (HR. Muslim) 

 

 

Anggapan bahwa perayaan (peringatan) maulid Nabi adalah 

amalan bid‟ah, adalah pernyataan yang sangat tidak tepat. Karena 

bid‟ah adalah sesuatu yang baru atau diadakan dalam Islam, yang 

tidak ada landasan sama sekali dari al-Qur‟an dan al-Hadits. Adapun 

maulid walaupun sesuatu yang baru di dalam Islam akan tetapi 

memiliki landasan dari al-Qur‟an dan al-Hadits.
34

 Jadi dapat dikatakan 

bahwa perayaan maulid tidak bertentangan dengan syari‟at, bahkan 

disunahkan. Apalagi jika di dalamnya  diisi dengan bacaan shalawat, 

mambaca diba‟ dan barzanji, bersedekah, dakwah, atau kegiatan 

keagamaan lainnya.
35

 

Untuk pelaksanaan maulid bisa dilakukan kapan saja, dengan 

bentuk acara yang berbeda selama ada nilai ketaatan dan tidak 
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bercampur dengan maksiat. Pengkhususan waktu maulid yakni pada 

bulan Rabiul Awwal hanyalah untuk penertiban acara-acara dengan 

memanfaatkan waktu yang sesuai, tanpa ada keyakinan apapun. 
36

 

3. Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian pendidikan agama Islam 

Setiap muslim dimanapun ia berada harus mempunyai 

akhlak yang luhur (akhlakul karimah), Al-Qur‟an dan Hadits 

menjadi dasar dan sumber akhlak yang mulia. Oleh karena akhlak 

yang mulia membedakan antara orang Islam dan bukan Islam, 

maka tidak ada pilihan lain bagi setiap pemimpin atau seorang 

manajer islam wajib mempunyai, menghargai pempraktekan 

akhlak ini. Telah jelas kiranya, bahwa ajaran Islam mesti 

disampaikan dengan santun dan menghargai budaya. Nilai-nilai 

toleransi, adaptasi dan pembaharuan pada budaya denagn 

sendirinya akan membuat masyarakat mencintainya. 

Pendidikan Agama Islam adalah usaha untuk 

memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa, sesuai dengan ajaran Islam, bersikap inklusif, rasional dan 

filosofis dalam rangka menghormati orang lain dalam hubungan 

kerukunan dan kerjasama  antar umat beragama  dalam 

masyarakat untuk mewujudkan persatuan Nasional.
37

 Muhaimin 

dalam “Paradigma Pendidikan Islam” membedah istilah 
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pendidikan Islam ke dalam tiga pengertian. Pertama, pendidikan 

menurut Islam atau pendidikan Islami, yaitu pendidikan yang 

dipahami dan dikembangkan dari agama Islam. Pendidikan Islam 

dapat berwujud teori atau pemikiran pendidikan yang 

dikembangkan dari sumber pokok ajaran Islam, yaitu al-Qur‟an 

dan Sunnah nabi. Kedua, pendidikan ke Islaman atau pendidikan 

agama Islam, suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk 

menanamkan nilai-nilai Islam agar menjadi pandangan dan sikap 

hidup. Ketiga,  pendidikan dalam Islam, atau proses dan praktik 

penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dalam sejarah 

umat Islam.
38

 

Pendidikan Islam merupakan pewarisan dan 

perkembangan budaya manusia yang bersumber dan berpedoman 

Ajaran Islam, yang dimaksud adalah dalam rangka mebentuk 

kepribadian utama menurut Ajaran Islam. Dengan demikian jelas 

beda pendidikan Islam dengan pendidikan yang lain. 

Dalam kehidupan ini manusia telah dibekali dengan 

berbagai potensi diri atau fitrah untuk dikembangkan dalam 

proses pendidikan. Dengan pengembangan diri yang bersifat 

dinamis itu dia akan mempunyai kemampuan beradaptasi dengan 

konteks lingkungannya dan memberdayakan sehingga 

lingkungannya dapat memberikan support bagi kehidupannya. 
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Manusia tidak dapat melepaskan diri dari lingkungannya karena 

lingkunagn merupakan bagian yang menyatu dalam kehidupan 

manusia itu sendiri. 

Semua itu menuntut adanya upaya pemberdayaan 

manusia melalui suatu proses yang dinamis, karena sifat dinamis 

ini memang sudah menjadi fitrahnya. Sebagai contoh yang sengat 

sederhana dibanding dengan makhluk yang lain, seperti rumah 

burung camar yang menggantung didahan pohon, selamanya 

bentuknya tetap seperti itu sejak dahulu tidak akan ada perubahan 

entah sampai kapan, sementara kediaman manusia purba yang 

dahulu ada di gua-gua, dengan sifat dinamisnya manusia dapat 

membangun gedung pencakar langit yang megah. Proses 

pemberdayaan ini dalam Islam tidak lain adalah adanya proses 

pendidikan dan dengan demikian salah satu karakterristik yang 

tipikal dalam pendidikan Islam adalah sifat dinamis itu sendiri.
39

 

b. Tujuan pendidikan Islam 

Pada dasarnya pendidikan Islam sejalan dengan tujuan 

misi Islam itu sendiri, yaitu mempertinggi nilai-nilai akhlak 

hingga mencapai tingkat akhlak al-karimah. Selain itu, ada dua 

sasaran pokok yang akan dicapai oleh pendidikan Islam tadi, 

kebahagiaan dunia dan kesejahteraan akhirat, memuat dua sisi 
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penting. Dan ini dipandang sebagai nilai lebih pendidikan Islam 

dibandingkan pendidikan lain secara umum. 

Ibnu Khaldun memberikan pendapatnya bahwa tujuan 

pendidikan ada dua: 

1) Tujuan keagamaan, iyalah beramah untuk akhirat, sehingga ia 

menemui Tuhannya dan telah menunaikan hak-hak Allah SWT 

yang diwajibkan ke atasnya. 

2) Tujuan ilmiah yang bersifat keduniaan, yaitu apa yang 

diungkapkan oleh pendidikan modern dengan tujuan 

kemanfaatan atau persiapan untuk hidup. 

Shaleh Abdul Aziz dan Abdul Aziz Abdul Najid 

berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk 

mendapatkan keridlaan Allah SWT dan mengusahakan 

penghidupan. Menurut Musthafa Amin, tujuan pendidikan Islam 

adalah mempersiapkan seseorang bagi amalan dunia dan akhirat.  

Ada juga yang memberikan uraian bahwa tujuan 

pendidikan Islam terbagi menjadi lima bagian, pendapat ini 

menurut Fadlil al-Jamaly, yaitu: 

1) Mengenalkan manusia akan perannya diantara sesama 

makhluk dan tanggung jawab pribadinya didalam hidup ini. 

2) Mengenalkan manusia akan interaksi sosial dan tanggung 

jawabnya dalam tata hidup bermasyarakat. 
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3) Mengenalkan manusia akan alam ini dan mengajar mereka 

untuk mengetahui hikmah diciptakannya serta memberikan 

kemungkinan kepada mereka untuk mengambil manfaat dari 

alam tersebut. 

4) Mengenalkan manusia akan pencipta alam ini (Allah SWT) 

dan memerintahkan untuk beribadah kepada-Nya. 

Dari seluruh formulasi tujuan pendidikan Islam diatas, 

dapatlah diambil benang hijau tujuan pendidikan Islam adalah 

bahwa terbentuknya insan kamil yang didalamnya memiliki 

wawasan kaffah agar mampu menjelaskan tugas-tugas 

kehambaan, kekholifahan, dan pewaris Nabi SAW.
40

 

c. Fungsi pendidikan Islam 

Fungsi Pendidikan Islam adalah sebagai Obyek dan 

Subyek. Maksud sebagai Obyek yaitu aktivitas dari pendidikan 

itu sendiri sebagai obyek telaah. Sedang sebagai Subyek adalah 

keberhasilan atau tujuan yang akan dicapai oleh pendidikan 

tersebut. Sebagai cabang ilmu pengetahuan, obyek sejarah 

pendidikan Islam umumnya tidak terlalu jauh berbeda dengan 

yang dilakukan dalam obyek sejarah pendidikan pada umumnya. 

Obyek pendidikan Islam Islam sejalan dengan peran dakwah 

agama baik secara lahir maupun batin.
41
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Ilmu pendidikan Islam memiliki arti dan peranan 

penting dalam kehidupan manusia, dikarenakan fungsi yang 

dimiliki ilmu pendidikan Islam. Adapun beberapa fungsi tersebut 

adalah: 

1) Al-Dilalah, yaitu bahwa ilmu pendidikan Islam melakukan 

pembuktian teori-teori kependidikan Islam, yang merangkum 

aspirasi atau cita-cita Islam yang harus diikhtiarkan agar 

menjadi kenyataan. 

2) Al-Ikhbar, yaitu bahwa ilmu pendidikan Islam memberikan 

bahan-bahan informasi tentang pelaksanaan pendidikan 

dalam segala aspeknya bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan pendidikan Islam tersebut. 

3) Al-Khisabah, yaitu bahwa ilmu pendidikan Islam berfungsi 

sebagai pengoreksi (korektor) terhadap teori-teori yang 

terdapat dalam ilmu pendidikan Islam itu sendiri, sehingga 

pertemuan antara teori dan praktek akan semakin nyata, dan 

hubungan keduanya akan bersifat iteraktif (saling 

mempengaruhi).
42

 

Memperhatikan hal tersebut, maka ilmu pendidikan 

Islam perlu dipelajari setiap muslim, yang berkeinginan agar 

pendidikan yang diselenggarakan dapat berlangsung lancar dan 
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mencapai sasarannya. Mengenai perlunya mempelajari Ilmu 

Pendidikan Islam ini, H.M Arifin menyatakan sebagai berikut:  

1) Pendidikan sebagai usaha membentuk pribadi manusia harus 

melalui proses yang panjang, dengan resultan (hasil) yang 

tidak dapat diketahui dengan segera, berbeda dengan 

membentuk benda mati yang dapat dilakukan sesuai dengan 

keinginan pembuatannya.  

2) Pendidikan Islam pada khususnya yang bersumberkan nilai-

nilai agama Islam disamping menanamkan atau membentuk 

sikap hidup yang dijiwai nilai-nilai tersebut, juga 

mengembangkan kemampuan berilmu pengetahuan sejalan 

dengan nilai-nilai Islam yang melandasinya adalah 

merupakan proses ikhtiyariyah secara pedagogis mampu 

mengembangkan kehidupan peserta didik ke arah 

kedewasaan atau kematangan hidup yang bermanfaat 

baginya.  

3) Islam sebagai agama wahyu yang diturunkan oleh  Allah 

SWT dengan tujuan untuk mensejahterakan dan 

membahagiakan hidup dan kehidupan umat manusia didunia 

dan akhirat, baru akan mempunyai arti fungsional dan aktual 

dalam diri manusia bilamana dikembangkan melalui proses 

kependidikan yang sistematis. Oleh karena itu teori-teori 
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pendidikan Islam yang disusun secara sistematis merupakan 

kompas bagi proses tersebut.  

4) Ruang lingkup kependidikan Islam adalah mencakup segala 

bidang kehidupan manusia didunia dimana manusia mampu 

memanfaatkan sebagai tempat menanam benih-benih yang 

buahnya akan dipetik di akhirat nanti, maka pembentukan 

sikap dan nilai-nilai amaliah dalam pribadi manusia baru 

dapat efektif bilamana dilakukan melalui proses 

kependidikan yang berjalan diatas kaidah-kaidah ilmi 

pengetahuan kependidikan. 

5) Teori-teori, hepotesa dan asumsi-asumsi kependidikan yang 

bersumberkan ajaran Islam sampai kini masih belum tersusun 

secara ilmiah meskipun bahan-bahan bakunya telah tersedia, 

baik dalam kitab suci al-Qur‟an, al-Hadits maupun qoul 

ulama‟. Untuk itu diperlukan penyusunan secara sistematis 

yang didukung dengan hasil penilaian yang luas.
43

 

d. Materi pendidikan Islam 

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang merujuk kepada 

nilai-nilai ajaran Islam, yang menjadikan al-Qur‟an dan sunnah 

sebagai rujukan dan sumber material pendidikan. Pendidikan 

agama berorientasi kepada pembentukan efektif yaitu 

pembentukan sikap mental peserta didik kearah penumbuhan 
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kesadaran beragama, efektif adalah masalah yang berkenaan 

dengan emosi (kejiwaan)  yang terkait dengan suka, benci, 

simpati antipasi dan lain sebagainya beragama bukan hanya pada 

kawasan pemikiran tetapi juga memasuki kawasan rasa. 

Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam meliputi 

keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan 

manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan sesama 

manusia, dan ketiga hubungan manusia dengan dirinya sendiri, 

serta hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya. 

Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam juga identik dengan 

aspek-aspek Pengajaran Agama Islam karena materi yang 

terkandung didalamnya merupakan perpaduan yang saling 

melengkapi satu dengan yang lainnya. 

Apabila dilihat dari segi pembahasannya maka ruang 

lingkup Pendidikan Agama Islam yang umum dilaksanakan 

lingkungan adalah: 

1) Pengajaran keimanan 

Pengajaran keimanan berarti proses belajar mengajar 

tentang aspek kepercayaan, dalam hal ini tentunya kepercayaan 

menurut ajaran Islam, inti dari pengajaran ini adalah tentang 

rukun Islam. 
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2) Pengajaran akhlak 

Pengajaran akhlak adalah bentuk pengajaran yang 

mengarah pada pembentukan jiwa, cara bersikap individu pada 

kehidupannya, pengajaran ini berarti proses belajar mengajar 

dalam mencapai tujuan supaya yang diajarkan berakhlak baik. 

3) Pengajaran ibadah 

Pengajaran ibadah adalah pengajaran tentang segala 

bentuk ibadah dan tata cara pelaksanaannya, tujuan dari 

pengajaran ini agar siswa mampu melaksanakan ibadah dengan 

baik dan benar. Mengerti segala bentuk ibadah dan memahami 

arti dan tujuan pelaksanaan ibadah. 

4) Pengajaran fiqih 

Pengajaran fiqih adalah pengajaran yang isinya 

menyampaikan materi tentang segala bentuk-bentuk hukum 

Islam yang bersumber pada Al-Quran, sunnah, dan dalil-dalil 

syar'i yang lain. Tujuan pengajaran ini adalah agar siswa 

mengetahui dan mengerti tentang hukum-hukum Islam dan 

melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. 

5) Pengajaran Al-Quran 

Pengajaran Al-Quran adalah pengajaran yang bertujuan 

agar siswa dapat membaca Al-Quran dan mengerti arti 

kandungan yang terdapat di setiap ayat-ayat Al-Quran.Akan 

tetapi dalam prakteknya hanya ayat-ayat tertentu yang di 
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masukkan dalam materi Pendidikan Agama Islam yang 

disesuaikan dengan tingkat pendidikannya 

6) Pengajaran sejarah Islam 

Tujuan pengajaran dari sejarah Islam ini adalah agar 

siswa dapat mengetahui tentang pertumbuhan dan 

perkembangan agama Islam dari awalnya sampai zaman 

sekarang sehingga siswa dapat mengenal dan mencintai agama 

Islam.
44

 

B. Telaah Hasil Penelitian terdahulu 

Penelitian sebelumnya oleh Robith Saifunnawa (210310075) 

yang menyelesaikan Skripsinya Pada Tahun 2014 Dengan Penelitian Yang 

Berjudul “Tradisi Shalawat Gembrungan Di Dukuh Butan Desa 

Krandegan Kecamatan Kebonsari Madiun Dan Relevansinya Dengan 

Etika Pendidikan Islam”. 

Penelitian tersebut dengan rumusan masalah, Bagaimana latar 

belakang berdirinya tradisi shlawat gembrungan di Dukuh Butan Desa 

Krandegan Kecamatan Kebonsari Madiun, Bagaimana proses pertunjukan 

berdirinya tradisi shlawat gembrungan di Dukuh Butan Desa Krandegan 

Kecamatan Kebonsari Madiun, Apa nilai-nilai etika Pendidikan Islam 

yang terkandung dalam berdirinya tradisi shlawat gembrungan di Dukuh 

Butan Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari Madiun, Bagaiamanakah 

cara penanaman nilai-nilai Pendidikan Islam yang ada dalam shalawat 
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gembrungan pada masyarakat, Bagaimana relevansinya shalwat 

gembrungan dengan etika Pendidikan Islam. 

Dengan hasil penelitian sebagai berikut: Pendidikan Islam yang 

terkandung dalam tradisi shalawat gembrungan  adalah nilai-nilai 

pendidikan Islam seperti keagungan Rasulullah  perjalanan isra‟ mi‟raj 

Rasulullah SAW, ukhuwah Islamiyah, dan masih banyak lagi karena 

semua sifat Rasulullah SAW itu semua terpuji dan pesan-pesan moral 

kepada manusia itu untuk bekal hidup di dunia agar terasa tenang dan 

tentram.  

Dalam penelitian sebelumnya oleh Rohmatul Ummah 

(210307050) yang menyeleseikan skripsinya pada Tahun 2011 dengan 

penelitian berjudul “ Nilai-Nilai Pendidikan Aqidah Akhlaq Dalam 

Syair Burdah Gubahan Imam Syarofudin Abu „Abdillah Muhammad 

Al-Bushiri “ 

Penelitian tersebut dengan rumusan masalah, Bagaimana Nilai-

nilai pendidikan Aqidah dalam Syair Burdah Gubahan Imam Syarofuddin 

Abu Abdillah Muhammad Al-bushiri dan Nilai-nilai pendidikan Akhlaq 

dalam Syair Burdah Gubahan Imam Syarofuddin Abu Abdillah 

Muhammad Al-bushiri. Dengan hasil penelitian sebagai berikut nilai-nilai 

aqidah akhlaq dalam syair Burdah gubahan Imam Syarofuddin Abu 

„Abdillah Muhammad Al-bushiri adalah nilai-nilai pendidikan aqidah 

tentang beriman kepada Rasul Allah SWT melalui shalawat kepada 

Rasulullah SAW. Sedangkan nilai-nilai pendidikan akhlaq meliputi akhlaq 
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terhadap Allah SWT dan akhlaq terhadap makhluk. Adapun hasil analisis 

nilai-nilai pendidikan aqidah tersebut menyatakan bahwasanya terdapat 

kesesuaian antara teori tentang nilai-nilai pendidikan Aqidah dengan nilai-

nilai pendidikan aqidah yang terkandung dalam Syair Burdah al-bushiri, 

demikian pula dengan nilai-nilai pendidikan akhlaq juga terdapat 

kesesuaian dengan nilai-nilai pendidikan akhlaq dalam syair Burdah al-

bushiri.  

Penelitian sebelumnya oleh M. Miftahul Hasani yang 

menyelesaikan skripsinya pada tahun 2014 yang berjudul Tembang 

Macapat dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam. Adapun hasil 

penelitian ini adalah terdapat relevansi tembang macapat dengan 

pendidikan Islam antara lain: relevan dengan nilai-nilai pendidikan Islam, 

relevan dengan dasar pendidikan Islam, relevan dengan pokok pendidikan 

Islam, relevan dengan pendidik, serta relevan dengan strategi dan metode 

pembelajaran. 
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BAB III 

KESENIAN GAJAH-GAJAHAN PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM 

DI DUKUH NGREMBANG KECAMATAN BABADAN KABUPATEN 

PONOROGO 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah singkat berdirinya Dukuh Ngrambang 

Berdasarkan hasil wawancara dengan mbah Qomar selaku 

sesepuh Dukuh Ngrambang, untuk nama dari Ngrambang tersebut 

belum diketahui dari mana asal usulnya. Daerah Ngrambang ini pada 

asalnya merupakan termasuk daerah jajahan Belanda. Ini terbukti 

dengan adanya pesta arak-arakan gunungan pada grebeg mauled yang 

meniru adat keraton. Yang menjadi babat pembentuk Dukuh 

Ngrambang ini adalah kyai Nur Qoiman dari Magelang. Kemudian 

mempunyai anak berjumlah 4 orang yang salah satunya bernama 

Muhammad Hasan. Mbah Muhammad Hasan ini kemudian mendirikan 

bangunan masjid yang kemudian di beri nama Al-Hasan.
45

   

2. Letak geografis Dukuh Ngrambang 

Dukuh Ngrambang berada dalam wilayah Desa Pondok 

Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Dengan jarak 30 KM dari 

Kota Ponorogo. Dengan bentang alamnya 100% dataran, sedangkan 

kondisi iklimnya yaitu, Curah hujan 2,00 MM, Jumlah bulan hujan 

                                                           
45

 Lihat Pada Transkip Rekaman Wawancara dalam Lampiran Penelitian Ini, Koding 

04/W/5-III/2015 



45 

 

adalah 6 Bulan, suhu rata-rata harian 35 Derajat C, ketinggian dari 

permukaan laut 115 MDL. 

Dengan batas wilayah yaitu sebelah utara yaitu Dukuh Krajang, 

sebelah barat yaitu Desa Patihan, sebelah selatan yaitu Desa Japan, dan 

sebelah timur yaitu Dukuh Pondok.
46

 

3. Pembagian Wilayah Dukuh Ngrambang 

Dukuh Ngrambang memiliki luas 300 Ha. Semua itu terbagi 

dalam pemukiman/pekarangan, sawah, kebun/ladang/tegalan, fasilitas 

umum dan pemakaman. Dengan jumlah 4 RW dan 11 RT. 

4. Keadaan Dukuh Ngrambang dan Penduduknya 

a. Keadaan penduduk  

Keseluruhan penduduk desa berjumlah 3.545 orang yang 

terdiri dari laki-laki sejumlah 1170 orang dan perempuan sejumlah 

1175 orang. Dan jumlah Kepala Keluarga 1147 KK.
47

    

b. Keadaan penduduk menurut taraf pendidikan 

Masyarakat Dukuh Ngrambang dilihat dari data yang 

peneliti peroleh dari salah satu perangkat desa. Warga yang 

berstatus lulusan  Sekolah Dasar laki-laki sejumlah 208 orang dan 

perempuan 191 orang, berstatus lulusan Sekolah Menengah 

Pertama laki-laki sejumlah 109 orang dan perempuan 108 orang, 

berstatus lulusan Sekolah Menengah Atas laki-laki sejumlah 391 

orang dan perempuan 482 orang, berstatus lulusan D3 laki-laki 
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sejumlah 6 orang dan perempuan 9 orang, berstatus S1 laki-laki 

sejumlah 73 orang dan perempuan 43 orang, berstatus S2 laki-laki  

sejumlah 5 orang dan perempuan 1 orang, berstatus lulusan S3 

laki-laki sejumlah 1 orang.
48

 

c. Keadaan perekonomian 

Kondisi perekonomian masyarakat Dukuh Ngrambang 

tergolong ekonomi sedang dan mayoritas beberapa anggota 

masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Dengan mengandalkan 

hasil padi dan hasil perkebunan sebagai sumber utama yang ikut 

berperan dalam kehidupan ekonominya. Bagi mereka yang tidak 

memilik lahan pertanian, mereka mengandalkan hasil 

perekonomian dari berdagang, beternak, industri kerajinan dan 

lain-lain.
49

 

Dengan demikian, berarti keadaan ekonomi warga 

tergolong yang mapan. Sehingga mereka dapat mencukupi 

kebutuhan sehari-hari dan bisa menyekolahkan anaknya sampai 

jenjang perguruan tinggi. 

d. Keadaan keagamaan  

Agama yang dianut oleh penduduk Dukuh Ngrambang Desa 

Pondok Kecamatan Babadan adalah Islam dengan presentase 

100%.
50

 

 

                                                           
48

 Lihat Pada Transkip Wawancara dalam Penelitian Ini, Koding 02/W/2-III/2015  
49

 Lihat Pada Transkip Wawancara dalam Penelitian Ini, Koding 02/W/2-III/2015 
50

 Lihat Pada Transkip Wawancara dalam Penelitian Ini, Koding 02/W/2-III/2015 



47 

 

e. Jumlah tempat ibadah dan Sarana Umum. 

Di Dukuh Ngrambang terdapat 1 Masjid, 9 Musholla, 1 

Madrasah Ibtidaiyah dan 1 Sekolah Diniyah/ Agama (TPA).
51

     

5. Struktur Organisasi Pemerintah Dukuh Ngrambang Desa Pondok 

Dukuh Ngrambang Desa Pondok Kecamatan Babadan ini 

dipimpin oleh seorang Kepala Dusun, yaitu Bapak Mukhlis. Bapak 

Kepala Dusun tersebut harus melakukan koordinasi dengan perangkat 

Dukuh. Adapun bapak Kepala Dusun tersebut dibantu oleh 4 

Perangkat Dukuh yang terdiri dari sambong yang dipegang oleh Bapak 

Trihandoko, Urusan Teknik Desa adalah Bapak Agus Wijono, 

Jogowaluyo dipegang Hartutik dan Modin dipegang oleh Bapak Ibnu 

Batutah.
52

   

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Kesenian Gajah-Gajahan dalam Kegiatan Grebeg Maulid Nabi 

Muhammad Saw.  di Dukuh Ngrambang Desa Pondok Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo 

Kegiatan grebeg Maulid di Dukuh Ngrambang desa Pondok 

sudah menjadi agenda rutin setiap tahun warga di desa tersebut. Ini 

sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh bapak Suharto 

selaku Kepala Desa Pondok yaitu: 

Kegiatan perayaan grebeg Maulid di desa Pondok ini sudah berlangsung 

sejak lama. Sudah berlangsung sejak awal berdirinya desa Pondok di sini. 

Untuk itu, maka kegiatan tersebut dijadikan sebagai agenda rutin yang 

dilaksanakan setiap bulan Maulid agar nantinya kegiatan grebeg maulid ini 
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tidak punah. Dan juga sebagai sarana memperingati hari lahirnya Nabi 

Muhammad Saw.
53

 

 

Pada awalnya mulanya, kegiatan grebeg maulid ini merupakan 

kegiatan sederhana yang dilakukan oleh warga dalam rangka 

memeriahkan dan memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad Saw. 

Acara yang dilakukan oleh warga tersebut  terdiri dari membaca 

shalawat Nabi di masjid dan adanya arak-arakan gunungan dari warga 

yang terdiri dari ambeng yang ditengahnya terdapat semacam batang 

pisang dan diberi potongan tebu. Dan sesuai dengan perkembangan 

zaman, maka ada penambahan seperti adanya drumband, kesenian 

gajah-gajahan, kesenian unta-untanan dan gunungan yang berisi cukup 

meriah yaitu berbagai macam buah-buahan. Ini sesuai dengan hasil 

wawancara yang dilakukan kepada bapak Qomar selaku sesepuh 

Dukuh Ngrambang. 

Kegiatan maulid disini pada awal mulanya cukup sederhana, yaitu terdiri dari 

ambengan warga di masjid dan 2 buah gunungan yang berisi jajan-jajanan 

dahulu seperti tebu yang pada zaman dahulu cukup di senangi oleh semua 

orang. Namun karena perkembangan warga, maka ada penambahan seperti 

kesenian unta-untanan, gajah-gajahan, drumband, dan bahakan gunungan pun 

menjadi lebih meriah dengan isi buah-buahan yang bermacam-macam.
54

 

 

 

 

 Acara perayaan grebeg maulid di Dukuh Ngrambang ini 

berlangsung cukup meriah. Ini sesuai dengan pernyataan yang 

diungkapkan oleh bapak kyai Ikhsanuddin selaku tokoh agama di desa 

Pondok 
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Acara grebeg maulid di desa pondok ini berlangsung secara meriah, bahkan  

dilaksanakan secara 2 hari 2 malam. Yang dimulai dengan kegiatan 

istighosah pada malam 12 Maulid, kemudian pada pagi harinya yaitu acara  

sholawat gembrungan di masjid, arak-arakan warga yang terdiri dari  

drumband, kesenian gajah-gajahan, unta-untanan, dan hasil bumi dari warga 

desa pondok. Kemudian ditutup dengan pengajian pada malam harinya.
55

 

 

 Acara perayaan grebeg maulid dimulai dengan acara 

istighosah yang dilaksanakan pada malam 12 Maulid. Pada pagi 

harinya acara dilanjutkan dengan pembacaan shalawat Maulid yang 

dilakukan oleh para sesepuh dari desa Pondok. Di samping acara 

pembacaan shalawat Maulid, terdapat acara yang sangat meriah yang 

dinanti oleh para warga sekitar. Yaitu acara festival kesenian warga 

desa tersebut yang terdiri dari drumband, gajah-gajahan, unta-untanan 

dan kesenian reog.  

Acara festival tersebut di mulai kira-kira pukul 07.00 WIB di 

masjid Al-Hasan kemudian berangkat berjalan mengitari desa Pondok. 

Yang terdiri dari urutan pertama yaitu kesenian drumband, kemudian 

disusul oleh kesenian gajah-gajahan, kesenian unta-untanan dan yang 

terakhir yaitu arak-arakan hasil panen dari warga sekitar yang terdiri 

dari ambeng yang dibawa oleh setiap RT dan 2 buah gunungan yang 

berisi buah-buahan yang nantinya akan diperbutkan oleh warga 

setelah acara selesai. Acara festival tersebut berakhir sekitar jam 12.00 

WIB di masjid Al-Hasan. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan 

pembagian tumpeng yang diarak oleh warga sekitar. Para warga 

berebut mendapatkan dua buah gunungan yang terdiri berbagai 
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macam buah-buahan yang diletakkan di depan masjid. Pada sore 

harinya acara dilanjutkan dengan pementasan kesenian reog. sebagai 

penutup acara pada kegiatan grebeg mauled tersebut diakhiri dengan 

acara pengajian yang dilakukan di malam harinya.  

Salah satu kegiatan yang paling ditunggu oleh warga adalah 

pementasan kesenian gajah-gajahan. Kesenian gajah-gajahan 

merupakan salah satu hasil karya seni warga Dukuh Ngrambang yang 

sangat terkenal. Kesenian gajah-gajahan ini merupakan hal yang harus 

ada dalam perayaan grebeg maulid. Dalam proses pertunjukannya, 

kesenian gajah-gajahan ini membutuhkan 15 orang sampai 20 orang 

tergantung kebutuhan. Terbagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu 

pemain musik, penyanyi dan pemain gajah-gajahan. Jalannya 

pertunjukkan adalah sebagai berikut: para penyanyi mulai bernyanyi 

yang diiringi dengan musik yang dimainkan oleh para pemai musik. 

Di saat yang bersamaan para pemain gajah-gajahan menari 

menggerakkan gajah-gajahan sesuai dengan irama lagu yang 

dimainkan. 

Busana   yang digunakan yaitu memakai seragam kaos yang 

dibuat oleh kelompok tersebut. Yaitu memakai kaos warna hitam dan 

memakai celana kombor.  Lagu-lagu yang dibawakan yaitu: 

shalawatan, pepiling dan lagu-lagu lainnya seperti dangdut dan pop. 

Salah satu lagu yang paling sering dimainkan adalah lagu pepiling. 

Sedangkan alat yang diguanakan antara lain: 1 buah patung 
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berebentuk gajah, jedor 1 buah, orgen 2 buah, kompang atau rebana 3 

buah, kenong 2 buah dan drumband 1 buah. 

Sejarah berdirinya kesenian di Dukuh Ngrambang ini pada 

awalnya dilatarbelakangi karena di Dukuh ini terdapat alat musik yang 

bernama jedor yang berjumlah 2 buah. Karena alat musik tersebut  

nganggur tidak terpakai, maka muncullah inisiatif dari warga untuk 

menciptakan sebuah kesenian yang bersifat Islami. Sesuai dengan 

hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Ibnu Batutah selaku 

modin dari desa Pondok: 

Awal terbentuknya kesenian gajah-gajahan yaitu dikarenakan terdapat alat 

musik jedor yang nganggur. Maka para warga berinisiatif menciptakan 

sebuah kesenian  agar alat music tersebut tidak nganggur. Dan akhirnya 

terbentuklah kesenian gajah-gajahan dan unta-untanan.
56

 

 

Setelah para warga tersebut menciptakan dua kesenian Islam, 

maka para warga memisahkan letak dari dua kesenian tersebut agar 

tidak menjadi satu. Untuk yang kesenian gajah-gajahan berada di 

Dukuh Ngrambang, sedangkan unta-untanan berada di dukuh Krajang. 

Dan agar kesenian tersebut tidak punah, maka setiap pada bulan 

Maulid kedua kesenian tersebut pasti dimainkan.  

Kesenian gajah-gajahan yang ada di Dukuh Ngrambang ini 

merupakan salah satu kelompok kesenian gajah-gajahan yang sudah 

maju di daerah Ponorogo. Ini dikarenakan untuk pengelolaan 

kelompok gajah-gajahan ini sudah terkelola dengan baik. Sesuai 
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dengan pernyataan yang diungkapkan oleh bapak Putut Bawono selaku 

ketua kelompok gajah-gajahan: 

Yang membedakan kelompok gajah-gajahan di sini dengan kelompok lain 

yaitu kalau kelompok gajah-gajahan kami sudah mulai modern dan terkelola 

dengan baik. Sudah ada struktur pengurusnya, bahkan kami juga 

menambahkan alat musik kami dengan orgen. Berbeda dengan kelompok lain 

yang hanya cenderung bersifat tradisional yang masih dengan format lama.
57

 

 

Mereka menamai  grup gajah-gajahan dengan nama “Bima 

Sakti”. Untuk susunan pengurus dari kelompok kesenian gajah-gajahan 

ini yaitu:  

Ketua  : Putut Bawono 

Wakil ketua  : Slamet 

Sekretaris  :Muhtadin 

Bendahara  : Muhtadin 

Humas  : Muaimin  

 

Kesenian gajah-gajahan bima sakti merupakan kesenian yang 

terkenal di daerah Ponorogo. Dikarenakan kelompok ini sudah pernah 

melalang buana ke berbagai daerah. Diantaranya adalah ke daerah 

Caruban, Sidoarjo dan Surabaya. Seperti yang diungkapkan bapak 

Phutut Bawono selaku ketua kelompok kesenian gajah-gajahan bima 

sakti.   

Kelompok kami ini sudah sering diundang untuk pementasan di luar daerah 

untuk mewakili daerah Ponorogo. Yang paling baru adalah kami diundang ke 

kota Surabaya.
58
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2. Kesenian Gajah-Gajahan Perspektif Pendidikan Islam 

b. Sejarah kesenian gajah-gajahan  

Salah satu hasil karya seni Islam yang lahir pada masa sekarang 

adalah kesenian gajah-gajahan. Kesenian gajah-gajahan adalah jenis 

kesenian yang mirip dengan hadrah atau samproh klasik, terutama alat 

music yang dipakai. Instrument musiknya adalah jedor, kendang, 

kentongan, dan kenong.  

Sejarah lahirnya kesenian gajah-gajahan di  daerah Ponorogo 

dilatarbelakangi sebuah perebutan kuasa politik, lewat instrumen 

kebudayaaan. Reyog yang saat itu telah mendarah daging bagi 

masyarakat Ponorogo memang menjadi sarana komunikasi yang 

efektif bagi rakyat. Maka tak mengherankan jika berbagai kekuatan 

politik pada tahun 1950-an sampai dengan 1960-an melirik Reyog 

sebagai instrumen untuk merebut massa. Berbagai organisasi 

kebudayaan dari partai-partai politik pun segera dikerahkan untuk 

berpacu memenangkan kuasa. Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) 

milik PKI, Lembaga Kesenian Nasional (LKN) milik PNI, Lembaga 

Seni  Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) milik NU, dan 

Himpunan Seniman Budayawan Islam (HSBI) milik Masyumi adalah 

lembaga-lembaga kebudayaan dari partai politik waktu itu yang 

berlomba merebut dominasi, khususnya dalam memenangkan kuasa 

dalam reyog. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Reog_%28Ponorogo%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Ponorogo
http://id.wikipedia.org/wiki/1950
http://id.wikipedia.org/wiki/1960
http://id.wikipedia.org/wiki/Reog_%28Ponorogo%29
http://id.wikipedia.org/wiki/PKI
http://id.wikipedia.org/wiki/PNI
http://id.wikipedia.org/wiki/NU
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik
http://id.wikipedia.org/wiki/Reyog
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Seiring dengan hal itu, suasana kehidupan di Ponorogo diwarnai 

dengan berbagai ketidaktertiban sosial dan munculnya gangguan 

keamanan. Belum lagi ditambah berbagai intrik politik yang sangat 

dominan sebagai determinasi pertarungan politik nasional. Akhirnya 

pada tahun 1958 Bupati Dasuki, memerintahkan Embah Wo bersama 

dengan Embah Lurah Welud, dan Embah Rukiman untuk membantu 

pemerintah menertibkan keadaaan di wilayah ini. 

Akhirnya, Embah Wo, Embah Welud, dan Embah Rukiman 

mengumpulkan segenap orang orang yang menonjol dalam olah 

kanuragan (Istilahnya Bolo Ireng) untuk mendapatkan pengarahan 

dari bupati untuk mendapatkan wewenang guna mengatasi gangguan 

keamanan di Ponorogo. Setidaknya terdapat 126 bolo ireng yang 

mendapatkan kepercayaan dari bupati untuk menjadi “polisi daerah”. 

Sebagai potensi sosial yang strategis, maka bolo ireng pun menjadi 

incaran dari berbagai kekuatan politik lokal, terutama PKI untuk 

dijadikan sayap politiknya. Namun, Embah Wo yang saat itu sebagai 

ketuanya bolo ireng menolak kalau barisannya diajak masuk partai 

politik. Walau pada akhirnya Embah Wo dan bolo ireng menjadi 

sayap politik Golkar. 

Di lain pihak, persaingan memperebutkan Reyog pun segera 

dimulai, ketika para warok mendirikan Barisan Reyog Ponorogo 

(BRP) pada tahun 1957. BRP awal mulanya didirikan sebagai sarana 

perkumpulan Reyog dan tak ada sangkut pautnya dengan dinamika 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ponorogo
http://id.wikipedia.org/wiki/1958
http://id.wikipedia.org/wiki/PKI
http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik
http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik
http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik
http://id.wikipedia.org/wiki/Golkar
http://id.wikipedia.org/wiki/Reog_%28Ponorogo%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Reog_%28Ponorogo%29
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politik setempat. Perebutan pucuk pimpinan BRP pun berlangsung 

ketat tatkala banyak aktivis Lekra, Lesbumi, LKN, dan HSBI 

memasuki keanggotaan BRP. Tokoh tokoh semacam Paimin (tokoh 

Lekra dan juga mantan purnawirawan TNI AD yang juga menjadi 

Lurah Purbosuman) bersaing dengan Marto Jleng (LKN) dan KH 

Mujab Thohir dari Lesbumi dalam menduduki kursi ketua BRP. 

Akhirnya kontestasi itu dimenangkan oleh Paimin dari Lekra. 

Komposisi kepengurusan BRP yang seharusnya disangga bersama 

dari Lekra, LKN, dan Lesbumi ternyata didominasi oleh kalangan 

Lekra, sebab Paimin secara otoritatif memasukkan orang orangnya 

dalam kepengurusan Lekra. 

Perpecahan pun membayangi tokoh tokoh kebudayaan yang 

secara ideologis berbeda haluan politik itu. Dominasi Lekra dalam 

BRP membuat Marto Jleng dan KH Mujab Thohir tidak lagi mengakui 

keberadaan BRP sebagai wadah reyog bersama. Puncak dari 

ketegangan dari “triumvirat” itu adalah saat Marto Jleng dan Mujab 

Thohir mendirikan bendera reyog tersendiri sebagai usaha untuk 

mendelegitimasi BRP sebagai perkumpulan reyog bersama. Marto 

Jleng akhirnya mendirikan Barisan Reyog Nasional (BREN) dan KH 

Mujab Thohir mendidikan Kesenian Reyog Islam (KRIS) lantas 

mendirikan lagi Cabang Kesenian Reyog Agama (CAKRA). 

Keberadaan BREN, KRIS, maupun CAKRA masih belum bisa 

menyaingi dominasi BRP dalam memperebutkan massa. Walau 

http://id.wikipedia.org/wiki/Reyog
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banyak anggota anggota BPR yang tidak mengerti tentang 

komunisme, namun mereka sangat kuat dipengaruhi oleh elit elit BRP. 

Kemampuan BRP menggalang massa bahkan hingga setiap desa di 

seluruh Ponorogo. Jadi dapat dipastikan bahwa setiap desa memiliki 

grup Reyog yang berafiliasi dengan BRP. Akibat dominasi inilah 

sebagian kalangan non komunis, terutama kalangan santri menuduh 

bahwa Reyog itu haram karena Reyog itu identik dengan komunis, 

terutama selepas peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965. Karena 

tidak mampu mengungguli kekuatan BRP itu, akhirnya kalangan 

santri dari Jetis membuat kesenian alternatif, yakni Gajah-gajahan, 

terutama selepas peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965. 

Jetis, Mlarak dan Siman pada masa tahun 50 an sampai 60 an 

merupakan basis dari masyumi dan sebagian lagi NU. Di  daerah ini 

pula pondok pesantren Gontor yang memiliki pengaruh kuat di sekitar 

wilayahnya menyebarkan syiar Islam. Praktis, kemunculan gajah-

gajahn yang merupakan kesenian beridentitas Islami benar-benar 

mendapatkan tempat di daerah ini.  

Sebagai kesenian yang yang lekat dengan identitas kesantrian 

pada awalnya kesenian ini sering dikaitkan dengan cerita-cerita Islam. 

Adalah KH MujaB Thahir (almarhum), yang pada waktu awal  

lahirnya gajah-gajahan sering mengkaitkan kreasi kesenian ini dengan 

sebuah cerita penyerangan pasukan gajah Yaman yang di pimpin 

pasukan Abrahah terhadap Mekkah. Demikian tutur Pamujo. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ponorogo
http://id.wikipedia.org/wiki/Reog_%28Ponorogo%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Komunis
http://id.wikipedia.org/wiki/Santri
http://id.wikipedia.org/wiki/Reog_%28Ponorogo%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Reog_%28Ponorogo%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_30_September
http://id.wikipedia.org/wiki/1965
http://id.wikipedia.org/wiki/Jetis,_Ponorogo
http://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan_30_September
http://id.wikipedia.org/wiki/1965
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Sebagai kesenian yang memang dibidani oleh kalangan santri, 

terutama pada awal dipopulerkannya, gajah-gajahan memang sangat 

selektif terhadap format tontonan, lagu, dan alat musjik yang dipakai. 

Tak heran jika kemudian kesenian gajah-gajahan hanya mengisi 

forum-forum tertentu. Sejak awalnya, gajah-gajahan menyatakan 

bahwa gajah-gajahan memang tidak dipergunakan sebagai kesenian 

umum seperti saat ini, tetapi kesenian yang secara khusus 

dipergunakan kaum santri pada waktu itu sebagai sarana dakwah 

Islam dan propaganda politik partai Islam.
59

      

Pertunjukan kesenian gajah-gajahan yang tampil dalam acara  

maulidan, khitanan atau acara umum lainnya menunjukkan syi‟ar 

Islam. Kesenian gajah-gajahan ditampilkan di depan orang banyak 

dan semua yang hadir menyaksikannya. Suasana tampak semakin 

semarak dengan lantunan shalawat dan tarian gajah-gajahan yang 

diiringi musik. Syiar Islam dan keagungannya dapat dirasakan secara 

langsung melalui kesenian gajah-gajahan. 

c. Keseniaan gajah-gajahan perspektif pendidikan Islam 

Kesenian gajah-gajahan merupakan budaya bangsa atau budaya 

daerah yang memiliki nilai pendidikan di dalam  tradisi tersebut. 

Diantaranya nilai pesan moral yang terdapat dalam lagunya dan cinta 

Rasulullah dengan menyimbolkan kelahiran beliau dengan patung 

gajah.  
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Perspektif pendidikan Islam mengenai kesenian gajah-gajahan 

adalah sesuai dengan apa yang terdapat dalam pendidikan Islam. Ini 

terlihat dengan banyaknya pendidikan Islam yang terdapat dalam 

kesenian gajah-gajahan. Diantaranya nilai cinta  Rasulillah, yaitu  

memperingati hari lairnya Nabi Muhammad Saw. Ini karena adanya 

patung gajah yang terdapat dalam kesenian gajah-gajahan yang 

menyimbolkan bahwa Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. 

Karena padaa saat itu terkenal dengan peristiwa penyerangan kota 

Makkah yang dilakukan oleh raja Abrahah yang menaiki binatang 

gajah. Dengan adanya kesenian gajah-gajahn, maka akan 

mengingatkan kita mengenai peristiwa yang terdapat dalam kelahiran 

Nabi. Sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh mas Agus selaku 

warga Dukuh Ngrambang mengenai nilai pendidikan Islam yang ada 

dalam kesenian gajah-gajahan 

Kesenian gajah-gajahan sesuai dengan pendidikan Islam, karena kesenian 

gajah-gajahan merupakan  wujud warga dalam memperingati hari lahirnya 

nabi dengan membuat kesenian gajah-gajahan. Agar kita selalu ingat bahwa 

nabi dilahirkan pada waktu tahun gajah. Dengan cinta kepada Rasulillah, 

maka kita senantiasa mengikuti apa yang dilakukan beliau
 60

 

 

 Selain sebagai simbol bahwa Nabi dilahirkan di tahun gajah, 

dalam kesenian gajah-gajahan juga terdapat lagu shalawat. Seperti 

yang dijelaskan oleh bapak Ikhsanuddin yang menjelaskan bahwa 

kesenian gajah-gajahan juga terdapat lagu shalawatnya.  

Dalam kesenian gajah-gajahan terdapat banyak lagu shalawatan yang 

ditujukan kepada Nabi sebagai bentuk pujian dan doa kita kepada Nabi. 

Diharapkan kita bisa mencontoh semua akhlak beliau.
61

  

                                                           
60

 Lihat Pada Transkip Wawancara dalam Penelitian Ini, Koding 07/W/7-III/2015 
61

 Lihat Pada Transkip Wawancara dalam Penelitian Ini, Koding 05/W/6-III/2015 



59 

 

 

 

 Salah satu lagu shalawatan yang dimainkan adalah sebagai 

berikut 

Ya nabi salam alaika, ya rosul salam alaika 

Ya habib salam alaika, sholawatullah alaika 

Asyroqul badru alaina, fathtafat minhul budhuru 

Mistlahusni‟ma roaina, qottuya wajha sururi 
Anta syamsun anta badrun, anta nurun fauqo nuri 

Anta iksiru wagholi, anta mishbahus suduri 

Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khofi qoini 

Ya muayyad ya mumajad, ya imamal qiblataini 

Manroa wajha kayas‟a, ya karimal walidaini 

Haudukas shofil mubarrod, wilduna yauman nusuri
62

  

 

Selain terdapat lagu shalawat, dalam kesenian gajah-gajahan 

juga terdapat lagu pepeling. Ini sesuai dengan hasil wawancara yang 

dilakukan dengan pak putut selaku ketua gajah-gajahan 

Selain terdapat lagu shalawatan, lagu yang paling sering 

dinyanyikan dalam kesenian gajah-gajahan adalah lagu pepeling.   

Wis wancine tansah dielingke, 

Wis wancine podo ninda‟ake.. 
Adzan wus kumandhang, wayahe sembahyang 

Netepi wajib dawuhe pangeran.. 

Sholat dadi cagak ing agomo, 

Limang wektu kudu tansah dijogo.. 

Kanti istiqomah lan sing tuma‟ninah, 
Luwih sampurno yen berjama‟ah.. 

Subuh Luhur lan „Asar, 
Sholat sayekti ngadohke tindak mungkar.. 

Maghrib lan Isya‟ jangkepe, 
Prayogane ditambah sholat sunate.. 

Jo sembrono iku printah agomo, 

Ngelingono neng ndonya mung sedelo.. 
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Sabar lan tawakal pasrah sing kuoso, 

Yen kepengin mbesok munggah suargo..
63

 

 Syair tersebut merupakan syair yang paling sering dinyanyikan 

dalam kesenian gajah-gajahan. Karena di dalamnya berisi tentang 

pesan-pesan agar manusia senantisa mengerjakan shalat dengan tepat 

waktu agar nantinya kita bisa naik ke surga. Karena shalat merupakan 

sebuah perintah agama yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam. 

Dalam syair di atas juga memberikan pesan kepada manusia agar selalu 

sabar dan tawakkal kepada Allah Swt. 

Dalam kesenian gajah-gajahan juga terdapat ukhuwah 

islamiyyah, yaitu adanya silaturahmi yang dilakukan pada saat kesenian 

gajah-gajahan dilaksanakan. Menurut pendapat pak Suharto selaku 

kepala desa Pondok : Dalam kesenian gajah-gajahan juga terdapat nilai 

ukhuwah islamiyyah, yaitu semua warga berkumpul untuk melihat 

kesenian gajah-gajahan tampil.
64

 

 

Dalam pementasan kesenian gajah-gajahan, semua warga ikut 

berkumpul melihat kesenian gajah-gajahan tersebut. Ini sebagai sarana 

antar warga untuk menjalin tali silaturahmi. Karena silaturahmi 

merupakan salah satu ajaran dalam Islam yang diutamakan. Dengan 

silaturahmi tetap terjaga, maka nilai ukhuwah islamiyyah pun akan 

tetap terjaga pula. 
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BAB IV 

KESENIAN GAJAH-GAJAHAN PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM 

 

 

A. Kesenian Gajah-Gajahan dalam Kegiatan Grebeg Maulid Nabi 

Muhammad Saw.  di Dukuh Ngrambang Desa Pondok Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo 

Tradisi (al-turats) menurut Hassan Hanafi seperti yang dikutip oleh 

Zuhairi Misrawi merupakan khazanah kejiwaan (makhzun al-nafs) yang 

menjadi pedoman dan peranti dalam membentuk masyarakat.
65

 Tradisi 

masyarakat dapat berupa adat atau budaya masyarakat setempat. Tradisi 

budaya merupakan berbagai pengetahuan dan adat istiadat yang secara 

turun temurun dijalankan oleh masyarakat dan menjadi kebiasaan yang 

bersifat rutin. Tradisi masyarakat adalah suatu kebiasaan dari aktifitas 

yang telah berakar dalam kondisi sosial budaya, sehingga terjadi semacam 

rutinitas dan tradisi berbentuk kumpulan ide-ide, nilai-nilai, norma-norma, 

peraturan dan sebagainya yang bersifat abstrak tidak dapat diraba atau 

disentuh. 

Tradisi dan kebudayaan sendiri pada hakikatnya adalah manifestasi 

gagasan-gagasan, simbol-simbol, dan nilai-nilai sebagai ungkapan 

kejiwaan dan perilaku manusia. Dalam mengungkapkan rasa keagamaan 

atau religius sering diwujudkan dalam aneka bentuk simbol-simbol, tradisi, 
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dan upacara yang biasanya telah mengendap menjadi adat dan budaya. 

Tidak jarang pula dalam upacara-upacara tradisional tersebut telah 

menyatu padu antara ritual dan seremonial, sehingga sulit dibedakan yang 

satu dari yang lain.
66

   

Dari pengertian-pengertian tersebut maka jelas bahwa tradisi 

merupakan warisan leluhur yang masih terus di lestarikan baik berupa 

bentuk amal perbuatan, wujud kepercayaan, karya seni dan lain 

sebagainya. 

Mengacu pada konsep pengertian tradisi yang beragam tersebut, 

dapat diartikan bahwa tradisi merupakan sesuatu yang terus berlangsung 

hingga kini dari masa sebelumnya yang terus di lestarikan sebagai bentuk 

warisan kebudayaan. 

Karena itu tradisi merupakan keseluruhan benda material dan 

gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini, 

belum dihancurkan, dirusak, dibuang, atau dilupakan. Di sini tradisi hanya 

berarti warisan, apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu.
67

 

Dari terminology di atas dapat disimpulkan bahwasannya grebeg 

maulid merupakan bagian dari tradisi. Karena kegiatan grebeg maulid 

dirayakan oleh warga setiap tahun dan menjadi agenda rutin warga. 

Perayaan maulid merupakan tradisi turun temurun yang harus kita 

jaga kelestariannya. Nabi sendiri pernah memberi tauladan kepada kita 
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berkenaan dengan maulid ini.
68

 Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan 

oleh Abi Qotadah disebutkan: 

ِ ْلِيىُ لِْد،ىَ ِ ْلِيى:ى ََ ىَ ُو َوىَ ِى صلىَ ى صليى وصلىُوِ َوىَ ْ ىَ ْ ِلى ِوىْ َ ْلِ ىَ َ  وَى

  ُْ ِ َوىَ صَ ّى

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah Saw. ditanya tentang puasa hari 
Senin. Beliau menjawab: Pada hari itu aku dilahirkan, dan 

pada hari itu wahyu diturunkan padaku”. (HR. Muslim) 

 

Kegiatan grebeg Maulid di Dukuh Ngrambang desa Pondok 

merupakan  agenda rutin setiap tahun warga di desa tersebut. Ini sesuai 

dengan pernyataan yang diungkapkan oleh bapak Suharto selaku Kepala 

Desa Pondok yaitu sebagai berikut: “Kegiatan perayaan grebeg Maulid di 

desa Pondok ini sudah berlangsung sejak lama. Sudah berlangsung sejak 

awal berdirinya desa Pondok di sini. Untuk itu, maka kegiatan tersebut 

dijadikan sebagai agenda rutin yang dilaksanakan setiap bulan Maulid agar 

nantinya kegiatan grebeg maulid ini tidak punah. Dan juga sebagai sarana 

memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad Saw.”69
 

Menurut analisa penulis, kegiatan perayaan grebeg maulid Nabi di 

Dukuh Ngrambang merupakan bagian sebuah tradisi. Karena kegiatan 

grebeg maulid tersebut dilakukan setiap tahun dan menjadi agenda rutin 

masyarakat Dukuh Ngrambang dan dilakukan secara turun temurun sejak 

awal berdirinya Dukuh Ngrambang. Dan perayaan grebeg Maulid ini pun 

berlangsung sampai saat ini. Berdasarkan pemaparan di atas sudah dapat 
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diketahui bahwa perayaan grebeg maulid merupakan bagian dari sebuah 

tradisi masyarakat yang harus tetap dijaga kelestariaanya agar nantinya 

tidak punah.  

Kegiatan grebeg maulid di Dukuh Ngrambang ini  pada awalnya 

merupakan kegiatan sederhana yang dilakukan oleh warga dalam rangka 

memeriahkan dan memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad Saw. 

Acara yang dilakukan oleh warga tersebut  terdiri dari membaca shalawat 

Nabi di masjid dan adanya arak-arakan gunungan dari warga yang terdiri 

dari ambeng yang ditengahnya terdapat semacam batang pisang dan diberi 

potongan tebu. Dan sesuai dengan perkembangan zaman, maka ada 

penambahan seperti adanya kesenian gajah-gajahan drumband, kesenian 

unta-untanan dan gunungan yang berisi cukup meriah yaitu berbagai 

macam buah-buahan. 

Kesenian gajah-gajahan merupakan salah satu hasil karya seni 

warga Dukuh Ngrambang yang sangat terkenal. Mereka membuat  grup 

gajah-gajahan dengan nama “Bima Sakti”. Sejarah berdirinya kesenian di 

Dukuh Ngrambang ini pada awalnya dilatarbelakangi karena di Dukuh ini 

terdapat alat musik yang bernama jedor yang berjumlah 2 buah. Karena 

alat musik tersebut  nganggur tidak terpakai, maka muncullah inisiatif dari 

warga untuk menciptakan sebuah kesenian yang bersifat Islami. 

Kesenian gajah-gajahan yang ada di Dukuh Ngrambang ini 

merupakan salah satu kelompok kesenian gajah-gajahan yang sudah maju 
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di daerah Ponorogo. Ini dikarenakan untuk pengelolaan kelompok gajah-

gajahan ini sudah terkelola dengan baik 

Dalam proses pertunjukannya, kesenian gajah-gajahan ini 

membutuhkan 15 orang sampai 20 orang tergantung kebutuhan. Terbagi 

menjadi tiga kelompok besar, yaitu pemain musik, penyanyi dan pemain 

gajah-gajahan. Jalannya pertunjukkan adalah sebagai berikut: para 

penyanyi mulai bernyanyi yang diiringi dengan musik yang dimainkan 

oleh para pemain musik. Di saat yang bersamaan para pemain gajah-

gajahan menari menggerakkan gajah-gajahan sesuai dengan irama lagu 

yang dimainkan. 

Busana   yang digunakan yaitu memakai seragam kaos yang dibuat 

oleh kelompok tersebut. Yaitu memakai kaos warna hitam dan memakai 

celana kombor.  Lagu-lagu yang dibawakan yaitu: shalawatan, pepiling 

dan lagu-lagu lainnya seperti dangdut dan pop. Salah satu lagu yang paling 

sering dimainkan adalah lagu pepiling. Sedangkan alat yang diguanakan 

antara lain: 1 buah patung berebentuk gajah, jedor 1 buah, orgen 2 buah, 

kompang atau rebana 3 buah, kenong 2 buah dan drumband 1 buah. Hal 

tersebut membuktikan bahwasaanya kesenian gajah-gajahan dalam 

kegiatan grebeg maulid tidak bertentangan dengan syariat Islam.  

B. Kesenian Gajah-Gajahan Perspektif Pendidikan Islam 

Seni tak ubahnya sebagai ilmu pengetahuan. Bisa dipergunakan 

untuk kebaikan dan pembangunan, bisa juga untuk kejahatan dan 

perusakan. Karena seni merupakan media untuk mencapai suatu maksud, 
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maka hukumnya mengikuti maksud tersebut. Jika ia dipergunakan untuk 

sesuatu yang halal, maka halal pula hukumnya. Sebaliknya, jika ia 

dipergunakan dalam hal yang haram, maka haram pula hukumnya.
70

  

Sesungguhnya Islam menghidupkan rasa keindahan dan 

mendukung kreasi seni, namun dengan syarat-syarat tertentu, syarat yang 

menjadikan karya seni itu memberi manfaat, bukannya mendatangkan 

mudharat, membangun bukan malah merusak. Islam pernah melahirkan 

berbagai karya seni yang mampu mencerahkan peradabannya yang unik, 

yang berbeda dengan peradaban lain, seperti seni kaligrafi, ornament, dan 

ukiran yang banyak menghiasi masjid, rumah, gagang pedang, bejana-

bejana yang terbuat dari kuningan, kayu tembikar, dan sebagainya.
71

 

Sebagai kesenian yang yang lekat dengan identitas kesantrian pada 

awalnya kesenian gajah-gajahan sering dikaitkan dengan cerita-cerita 

Islam. Adalah KH Mujab Thahir (almarhum), yang pada waktu awal  

lahirnya gajah-gajahan sering mengkaitkan kreasi kesenian ini dengan 

sebuah cerita penyerangan pasukan gajah Yaman yang di pimpin pasukan 

Abrahah terhadap Mekkah. Demikian tutur Pamujo. 

Sebagai kesenian yang memang dibidani oleh kalangan santri, 

terutama pada awal dipopulerkannya, gajah-gajahan memang sangat 

selektif terhadap format tontonan, lagu, dan alat musjik yang dipakai. Tak 

heran jika kemudian kesenian gajah-gajahan hanya mengisi forum-forum 

tertentu. Sejak awalnya, gajah-gajahan menyatakan bahwa gajah-gajahan 
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memang tidak dipergunakan sebagai kesenian umum seperti saat ini, tetapi 

kesenian yang secara khusus dipergunakan kaum santri pada waktu itu 

sebagai sarana dakwah Islam dan propaganda politik partai Islam. 

Berdasarkan pemaparan diatas, sesungguhnya dalam Islam terdapat 

banyak produk kesenian.  Salah satu produk dari kesenian Islam adalah 

kesenian gajah-gajahan. Dalam kesenian gajah-gajahan  mengandung nilai 

keindahan. Diantaranya adalah dilihat dari segi patung gajah yang dipakai, 

lagu yang dimainkan dan tarian-tarian yang terdapat dalam kesenian gajah-

gajahn tersebut mengandung unsur keindahan. Jadi dapat disimpulkan 

bahwasannya kesenian gajah-gajahan sesuai dengan apa yang terdapat 

dalam dalam Islam. Dalam kesenian gajah-gajahan pun juga terdapat 

unsur-unsur pendidikan Islam. Diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan pendidikan Islam 

Pada dasarnya pendidikan Islam sejalan dengan tujuan misi 

Islam itu sendiri, yaitu mempertinggi nilai-nilai akhlak hingga 

mencapai tingkat akhlak al-karimah. Selain itu, ada dua sasaran pokok 

yang akan dicapai oleh pendidikan Islam tadi, kebahagiaan dunia dan 

kesejahteraan akhirat, memuat dua sisi penting. Dan ini dipandang 

sebagai nilai lebih pendidikan Islam dibandingkan pendidikan lain 

secara umum. 

Ibnu Khaldun memberikan pendapatnya bahwa tujuan 

pendidikan ada dua: 
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a. Tujuan keagamaan, ialah beramah untuk akhirat, sehingga ia 

menemui Tuhannya dan telah menunaikan hak-hak Allah 

SWT yang diwajibkan ke atasnya. 

b. Tujuan ilmiah yang bersifat keduniaan, yaitu apa yang 

diungkapkan oleh pendidikan modern dengan tujuan 

kemanfaatan atau persiapan untuk hidup. 

Shaleh Abdul Aziz dan Abdul Aziz Abdul Najid berpendapat 

bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk mendapatkan keridlaan 

Allah SWT dan mengusahakan penghidupan. Menurut Musthafa 

Amin, tujuan pendidikan Islam adalah mempersiapkan seseorang bagi 

amalan dunia dan akhirat.  

Ada juga yang memberikan uraian bahwa tujuan pendidikan 

Islam terbagi menjadi lima bagian, pendapat ini menurut Fadlil al-

Jamaly, yaitu: 

a. Mengenalkan manusia akan perannya diantara sesama 

makhluk dan tanggung jawab pribadinya didalam hidup ini. 

b. Mengenalkan manusia akan interaksi sosial dan tanggung 

jawabnya dalam tata hidup bermasyarakat. 

c. Mengenalkan manusia akan alam ini dan mengajar mereka 

untuk mengetahui hikmah diciptakannya serta memberikan 

kemungkinan kepada mereka untuk mengambil manfaat dari 

alam tersebut. 
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d. Mengenalkan manusia akan pencipta alam ini (Allah SWT) 

dan memerintahkan untuk beribadah kepada-Nya. 

Dari seluruh formulasi tujuan pendidikan Islam diatas, dapatlah 

diambil benang hijau tujuan pendidikan Islam adalah bahwa 

terbentuknya insan kamil yang didalamnya memiliki wawasan kaffah 

agar mampu menjelaskan tugas-tugas kehambaan, kekholifahan, dan 

pewaris Nabi SAW.
72

 

Seperti halnya yang dibahas diatas bahwa disitu jelas dalam 

kesenian gajah-gajahan sesuai dengan tujuan dari pendidikan Islam.  

Yaitu diantaranya berkaitan dengan akhlakul karimah.  

Menurut mas Agus selaku warga Dukuh Ngrambang mengenai 

nilai pendidikan Islam yang ada dalam kesenian gajah-gajahan adalah 

“Kesenian gajah-gajahan sesuai dengan pendidikan Islam, karena 

kesenian gajah-gajahan merupakan  wujud warga dalam memperingati 

hari lahirnya nabi dengan membuat kesenian gajah-gajahan. Agar kita 

selalu ingat bahwa nabi dilahirkan pada waktu tahun gajah. Dengan 

cinta kepada Rasulillah, maka kita senantiasa mengikuti apa yang 

dilakukan beliau.”73
 

Menurut Bapak ikhsanuddin sebagi tokoh agama mengatakan 

bahwa: “Dalam kesenian gajah-gajahan terdapat banyak lagu 

shalawatan yang ditujukan kepada Nabi sebagai bentuk pujian dan doa 
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kita kepada Nabi. Diharapkan kita bisa mencontoh semua akhlak 

beliau.” 
74

 

Dari pemaparan tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwasannya dalam kesenian gajah-gajahan mengandung nilai 

akhlakul karimah sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Diantara 

lain yaitu nilai cinta Rosulillah. Dengan kita cinta kepada Rosul 

dengan cara memperingati hari lahirnya dengan menciptakan sebuah 

kesenian gajah-gajahan, diharapkan dengan kita cinta kepada Rasul 

kita bisa mencontoh semua akhlak-akhlak Nabi. Selain itu, dapat pula 

diwujudkan dengan cara shalawat nabi yang terdapat dalam lagu 

gajah-gajahan. Lagu shalawat memenuhi karakteristik dakwah dan 

pendidikan Islam: pertama, shalawat jelas mempunyai nilai 

pendidikan akhlak Rasulullah yang sebagai panutan para orang-orang 

Islam di seluruh dunia, alangkah indahnya jika akhlak Rasulullah bisa 

tertanam bagi seluruh penerus bangsa. Kedua, shalawat merupakan 

pujian dan doa kepada Rasulullah Saw. agar diberikan syafaatnya 

Selain dengan adanya lagu shalawat, dalam kesenian gajah-

gajahan juga terdapat lagu pepeling. Lagu pepeling tersebut berisi 

tentang pesan moral agar selalu senantiasa melakukan shalat lima 

waktu.  Selalu abersikap sabar, tawakkal dan pasrah kepada Allah dan 

selalu mengerjakan semua perintah dan menjauhi larangan-Nya. 
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2. Materi pendidikan Islam  

Kesenian juga sesuai dengan materi yang terdapat dalam pendidikan 

Agama Islam. Diantaranya adalah: 

a. Pengajaran akhlak 

Pengajaran akhlakadalah bentuk pengajaran yang mengarah 

pada pembentukan jiwa, cara bersikap individu pada 

kehidupannya, pengajaran ini berarti proses be;ajar mengajar 

dalam mencapai tujuan supaya yang diajarkan berakhlak baik.  

Dalam acara kesenian gajah-gajahan terdapat adanya 

gotong royong antar warga baik dalam akan, sedang dan setelah 

berlangsung acara gajah-gajahan. Dari pemaparan tersebut dapat 

disimpulkan bahwasannya dalam kegiatan kesenian gajah-gajahan 

terdapat pengajaran akhlak yang diwujudkan dalam bentuk 

silaturahmi. Dengan bersilaturahmi maka akan terjalin hubungan 

hablum minannas yaitu ukhuwah islamiyyah. 

b. Pengajaran ibadah 

Pengajaran ibadah adalah pengajaran tentang segala bentuk 

ibadah dan tata cara pelaksanaanya, tujuan dari pengajaran ini agar 

siswa mampu melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. 

Mengerti segala bentuk dan memahami arti dvan tujuan 

pelaksanaan ibadah.  

Dalam kegiatan kesenian gajah-gajahan terdapat lagu 

pembacaan shalawat. Dan ini adalah bentuk manifestasi dari 
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bentuk peribadahan pehambaan yang kepada Tuhan dengan cara 

menjalankan perintahnya yang terdapat dalam al-Qur‟an surat al-

Ahzab ayat 56 yang berisi tentang perintah untuk selalu senantiasa 

bershalawat kepada Nabi. 

ىى
ى

ىى

ىىى
ىى
ىى

ىى

ىىىى
Artinya:”Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya 

bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, 

bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam 

penghormatan kepadanya.” (QS. al-Ahzab:56). 

c. Pengajaran fiqih 

Pengajaran fiqih adalah pengajaran yang isinya 

menyampaikan materi tentang segala bentuk-bentuk hukum Islam 

yang bersumber pada al-Qur‟an, sunnah, dan dalil-dalil syar‟I 

yang lain. Tujuan pengajaran ini adalah agar siswa mengetahui 

dan mengerti tentang hukum Islam dan melaksanakannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Dalam kegiatan kesenian gajah-gajahan wujud pengajaran 

fiqih ini dapat dibuktikan dengan adanya lagu pepeling yang berisi 

nasehat kepada kita agar selalu senantisa melaksanakan perintah 

agama yaitu shalat lima waktu.  
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d. Pengajaran sejarah Islam 

Tujuan pengajaran dari sejarah Islam ini adalah agar siswa 

dapat mengetahui tentang pertumbuhan dan perkembangan agama 

Islam dari awalnya sampai zaman sekarang sehingga siswa dapat 

mencintai agama Islam.  

Kesenian gajah-gajahan meruapakan sebuah produk 

kesenian Islam yang merupakan sebuah symbol bahwasannya nabi 

dilahirkan pada saat terjadi pertempuran gajah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis paparkan 

tersebut, maka diambil kesimpulan sebabagai berikut: 

1. Dalam kegiatan grebeg maulid, kesenian gajah-gajahan ditampilkan 

bersama kesenian-kesenian lain seperti unta-untanan dan drumband. 

Kesenian-kesenian tersebut ditampilkan dengan cara mengitari Dukuh 

Ngrambang dan berakhir di Masjid. 

2. Kesenian gajah-gajahan dalam kegiatan grebeg maulid ini juga sesuai 

dengan pendidikan Islam. Di antaranya adalah sesuai dengan tujuan 

pendidikan Islam yaitu mempertinggi akhlakul karimah melalui 

shalawat dan dengan cara memperingati hari lahirnya Nabi. Kemudian 

sesuai dengan materi pendidikan Islam yaitu: pertama, pengajaran 

akhlak melalui hubungan silaturahmi. Kedua, pengajaran ibadah, 

yakni berkaitan dengan ibadah ghairu mahdhah. Ketiga, pengajaran 

fiqih melaui lagu yang dimainkan yaitu lagu pepeling. Keempat, 

pengajaran sejarah Islam.  

B. Saran  

1. Bagi masyarakat Dukuh Ngrambang Desa Pondok Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo, kesenian gajah-gajahan perlu 

dilestarikan karena apabila kesenian tersebut apabila tidak dilestarikan 
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maka lama-kelamaan akan punah. Padahal kesenian gajah-gajahan 

merupakan produk dari kesenian Islam yang merupakan wujud cinta 

kepada Rosulullah dengan cara memperingati hari lahirnya dengan 

menciptakan kesenian gajah-gajahan. 

2. Bagi tokoh agama di Dukih Ngrambang Desa Pondok Kecamatan 

Babadan Kabupaten Ponorogo, untuk selalu mensosialisasikan kepada 

masyarakat agar dalam kesenian gajah-gajahan selalu berpegang 

teguh pada ajaran agama Islam. Karena sesungguhnya dalam kesenian 

gajah-gajahan terdapat nilai pendidikan Islam. 

3. Bagi pembaca, penelitian ini untuk dijadikan sebagi sarana ilmu 

pengetahuan yang dapat menambah wawasan pengetahuan dan 

pengalaman bagi peneliti. Dapat melatih kesabaran dan ketekunan 

serta dapat terjalin hubungan yang baik antara peneliti dengan obyek 

peneliti dalam melihat suatu permasalahan yang ada sehingga mampu 

menyelesaikan masalah tersebut dengan baik.   
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