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ABSTRAK 

Umam. 2019. Pesan Dakwah Kesenian Jaranan Turonggo Wengker Desa Coper 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo (Analisis Semiotika Roland 

Barthes) Skripsi. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas 

Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo.Pembimbing Dr. Iswahyudi, M.Ag. 

Kata Kunci: Semiotika, Komunikasi, Kesenian Jaranan 

Ponorogo adalah kota yang syarat akan seni dan budaya sebagai contoh 

reog bukan hanya dikenal masyarakat dalam negeri bahkan hingga International, 

namun bukan hanya reog saja yang menarik perhatian bila kita melihat lebih jauh 

tentang kota Ponorogo, disamping reog banyak sekali kesenian-kesenian lain 

berupa musik, tari, seni teater yang terus dikaryakan oleh pemuda-pemuda 

Ponorogo termasuk kesenian jaranan kurangnya pemahaman terkait kesenian ini 

membuat buah fikir dan anggapan bahwa kesenian jaranan di anggap musyrik 

dan sebagainya sehingga menimbulkan sebuah masalah persepsi di tengah-tengah 

masyarakat yang menimbulkan perdebatan. 

Untuk itu sebagai kota maju, religius dan berbudaya dimana religi dan 

budaya bisa berjalan berdampingan bahkan religi berdiri diatas budaya bagaimana 

tingkat pemahaman masyarakat terhadap makna kesenian jaranan turonggo 

wengker yang mana dapat di prespektifkan sebagai dakwah, penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut : (1) apa makna denotasi kesenian jaranan turonggo 

wengker desa coper kecamatan jetis kabupaten Ponorogo? (2) apa makna konotasi 

kesenian jaranan turonggo wengker desa coper kecamatan jetis kabupaten 

Ponorogo? (3) apa makna mitos kesenian jaranan turonggo wengker desa coper 

kecamatan jetis kabupaten Ponorogo? Berdasarkan rumusan masalah tersebut 

peneliti bertujuan untuk mengetahui secara rinci tentang pemahaman masyarakat 

terhadap simbol dan lambang kesenian jaranan turonggo wengker desar coper 

kecamatan jetis kabupaten Ponorogo dan ditarik dalam pesan dakwah. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif-deskriptif 

dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan dokumentasi. Untuk 

menganalisis data, penulis menggunakan analisis semiotika yang dikembangkan 

oleh Roland Barthes yang disebut dengan “Two Order of Signification” yaitu: 

denotasi, konotasi dan mitos. 

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan analisis semiotika 

terhadap makna kesenian jaranan turonggo wengker pertama makna kesenian 

jaranan turonggo wengker mempunyai peran penting dalam memotivasi 

kehidupan mereka sehari-hari dalam bertuhan, bersosial, dan berprinsip. Kedua 

pemaknaan dari seluruh komposisi yang terdapat dalam kesenian jaranan 

turonggo wengker termasuk yang ada di dalamnya yaitu: pengrawit, paraga dan 

paneges. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

1. Sistem transliterasi Arab-Indonesia yang dijadikan pedoman dalam penulisan 

skripsi ini adalah sistem Institute of Islamic Studies, McGill University, yaitu 

sebagai berikut: 

Arab Indonesia 

 

Arab Indonesia 

 d ض ’ ء

 {t ط b ب

 {z ظ t ت

 ‘ ع th ث

 gh غ j ج

 f ف }h ح

 q ق kh خ

 k ك d د

 l ل dh ذ

 m م r ر

 n ن z ز

 w و s س

 h ه sh ش

 y ي {d ص

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caraya dengan menuliskan coretan 

horizontal (macron) di atas huruf a>, i> dan u> ( ,ا اي, او ). 
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3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua 

huruf ay dan aw. Contoh: shay’, maymu>n, qawl, rawdah. 

4. Kata yang ditransliterasikan dan kata berbahasa asing yang belum terserap ke 

dalam bahasa Indonesia harus dicetak miring. 

5. Bunyi hidup huruf konsonan akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam 

transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir tersebut. 

Contoh: khawa>riq al-‘a>dah bukan khawa>riqu al-‘a>dati; inna> al di>n ‘inda Alla>h 

al-Isla>m bukan inna> al-di>na ‘inda Alla>hi al-isla>mu. 

6. Kata dengan akhiran ta’ marbu>tah yang bertindak sebagai sifah modifier dan 

muda>f ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan muda>f 

ditransliterasikan dengan “at”. Contoh: sunnah sayyi’ah, al-Maktabah al-

Mis}ri>yah; matba’at al-Ama>nah, matba’at al-‘Asimah. 

7. Kata Arab yang diakhiri dengan ya>’ mushaddadah ditransliterasikan dengan 

i>. Jika i> diikuti dengan ta’ marbu>tah, maka transliterasinya adalah iyah. Jika 

ya>’ mushaddadah berada di tengah kata, maka ditransliterasikan dengan yy. 

Contoh: al-Ghaza>li>, al-Nawawi>, Ibn Qayyim al-Jawzi>yah, sayyid, muqayyid
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang 

 

Di era modern ini semakin mudah kita menemukan hal-hal yang menarik 

dari belahan dunia semua mampu diakses secara cepat dan realtime melalui 

media internet, berbagai macam kemudahan komunikasi bisa kita rasakan saat ini 

yang di waktu sebelumnya perlu sampai beberapa hari untuk mendapatkan 

balasan pesan melalui surat yang dikirim lewat kantor pos, berbeda dengan 

sekarang jarak bukan lagi sebagai persoalan komunikasi dapat terjalin dengan 

lancar apabila memenuhi syarat dan terdapatnya sebuah perangkat yang 

mendukung hitungan detik balasan dari pesan yang kirim dapat diterima cepat 

tidak hanya berkomunikasi secara textual melaui pesan instant seperti whatsapp, 

facebook, dan bbm namun juga sudah mendukung telepon maupun video call, 

berbagi file berupa foto, dokumen atau video sangatlah mudah. 

Seperti yang lagi trend saat ini yaitu berbagi video atau lebih dikenal 

dengan sebutan youtube sudah menjadi media yang paling banyak mendapatkan 

perhatian masyarakat mulai dari anak-anak remaja sampai dewasa. Berbagai 

saluran bisa didapatkan dengan hanya menulis keyword atau kata kunci maka 

pengguna dapat mengakses segala macam konten termasuk jaranan. 

Indonesia, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis 

khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara 

Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan 

terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Nama alternatif yang biasa 
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dipakai adalah Nusantara. Dengan populasi hampir 270.054.853 juta jiwa pada 

tahun 2018, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan 

negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 230 juta 

jiwa.1 

Mempunyai berbagai macam budaya dan kesenian salah satunya adalah 

kesenian kuda lumping atau jaranan adalah kesenian tari yang didukung dengan 

musik gamelan dan perangkat berupa kuda-kudaan atau kuda palsu yang berasal 

dari bahan anyaman bambu. Biasanya penari akan mengalami kesurupan atau 

kerasukan memakan makanan yang tidak lazim seperti kaca dan bara seni budaya 

yang satu ini  membawa pelakunya kepada sikap penyembahan kepada setan atau 

jin yang biasanya siapa saja yang menyimak dan mengamati tontonan ini dengan 

seksama dan antusias dapat terpengaruh gaya magis dan mistik sehingga mereka 

ikut tersugesti dan tanpa sadar menari dan bertingkah seperti orang kesetanan.2 

Walau sudah mengalami perkembangan dari masa ke masa serta banyak 

sekali perubahan itu di bidang instrument, bentuk perangkat/media serta kostum 

pakaian dan mekanisme pertunjukan, kelas sosial yang ada di dalamnya 

tanggapan masyarakat secara online maupun offline masih sangat abstrak dan 

bervariasi oleh sebab itulah peneliti memberanikan diri untuk meneliti lebih 

lanjut tentang kesenian jaranan yang masih menyimpan banyak sekali makna 

yang terkandung di dalamnya sangat tidak bijaksana jika kesenian asli indonesia 

ini nantinya hilang di peredaran sosial masyarakat dimana barong sai yang 

berasal dari Cina turut berkembang di negeri sendiri didukung pemikiran tersebut 

                                                         
1https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia, diakses tanggal  03 april 2017. 
2https://www.kompasiana.com/maliamiruddin/552c65416ea834110a8b4577/jaranan-kepang-

antara-budaya-paham-mistisisme-serta-kesirikan,diakses tanggal  03 april 2017. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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peneliti menemukan objek penelitian berupa paguyuban jaranan yang berada di 

desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. 

Memang Ponorogo merupakan kota yang syarat akan budaya terutama 

kesenian reog yang sudah tidak diragukan lagi mampu diketahui secara 

international. Kota yang bervisi kan “Maju Religius dan Berbudaya” ini semakin 

membuat ketertarikan bagaimana religi dan budaya itu mampu membuat 

kemajuan dan berjalan secara beriringan tanpa ada polemik atau persoalan yang 

ada di dalamnya semua hal tersebut diwujudkan dalam bentuk skripsi yang 

berjudul “Analisis Semiotik Kesenian Jaranan Turonggo Wengker Desa Coper 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Dakwah” 

Karena objek memilik unsur budaya penelitian ini menggunakan 

pendekatan semiotik Roland Barthes karena menurutnya, semua objek kultural 

dapat diolah secara textual. Text yang dimaksud bukan hanya linguistik saja, 

tetapi semua yang sudah dapat ter kodifikasi, jadi semiotik dapat meneliti 

berbagai macam text, berita, film, iklan, fashion, fiksi, puisi dan drama. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Dari latar belakang masalah di atas, penulis dapat memaparkan beberapa 

rumusan masalah yang akan dikaji dalam masalah tersebut, yaitu sebagai 

berikut. 
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1. Bagaimana makna denotasi kesenian Jaranan Turonggo Wengker Desa  

 

Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ? 

 

2. Bagaimana makna konotasi kesenian Jaranan Turonggo Wengker Desa  

 

Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ? 

 

3. Bagaimana makna mitos kesenian Jaranan Turonggo Wengker Desa Coper  

 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan utama 

penelitian ini adalah mengetahui makna denotasi, konotasi, dan mitos kesenian 

jaranan Turonggo Wengker dalam perspektif dakwah islam. 

D. Kegunaan Penelitian 

 

Adapun manfaat penelitiannya adalah:  

 

1) Kegunaan Teoritis: memperkaya literatur-literatur tentang kajian semiotik, 

khususnya semiotik dalam aspek budaya di indonesia menggunakan 

analisis model teori Roland Barthes. 

2) Kegunaan Praktis: bermanfaat bagi para budayawan dan juga wisatawan 

dalam memperkaya Indonesia dari segi kebudayaan, dimana indonesia 

yang sebagian besar beragama islam mampu membawa adat, budaya dan 

agama secara bersama-sama membuka fikiran masyarakat luar dan juga 

netizen dengan dibekali keilmuan yang mampu menyibak hal yang abstrak 

atau masih misteri menyingkapinya dengan pola religius tanpa harus 

berdebat memiliki rasa bhinneka tunggal ika sadar akan kekayaan dan 
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keanekaragaman indonesia tanpa harus menggunakan agama sebagai 

pemecah belah NKRI atau budaya sebagai tumbal yang nyata. 

 

E. Telaah Pustaka 

 

Setelah peneliti mencari sumber-sumber yang berhubungan dengan 

penelitian ini akhirnya mendapatkan beberapa skripsi yang telah membuat 

kesamaan teori dan juga objek diantara adalah karya Uli Rizky Nareswari 

mahasiswa Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta tahun 

2013/2014 dengan skripsi yang berjudul “Analisis Struktural Jaranan Senterewe 

Turangga Wijaya Di Dusun Sorogenen, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, 

Yogyakarta, skripsi ini memiliki kesamaan objek yaitu seni jaranan peneliti juga 

melakukan metode penelitian secara langsung di tempat paguyuban seni jaranan 

berada. Meskipun memiliki objek yang sama, skripsi ini memuat penelitian 

tentang Bentuk gerak dalam tari ini tegas, kuat, dan dinamis. Karakter yang 

dimunculkan adalah ekspresi dari karakter gagah.3 

Skripsi yang kedua adalah hasil karya Faishol Hidayat, mahasiswa   

Fakultas Dakwah dan Komunikasi disusun tahun 2013 dengan judul skripsi 

“Pesan Dakwah Dalam Film “?” ( Tanda Tanya )” film tentang pluralisme dan 

keanekaragaman beragama diteliti dengan menggunakan jenis penelitian 

deskriptif-kualitatif dengan menggunakan teori Roland Barthes4. Skripsi ini 

                                                         
3Uli Rizky Nareswari. Analisis Struktural Jaranan Senterewe Turangga Wijaya Di Dusun 

Sorogenen, Kecamatan Kalasan,Kabupaten Sleman, Yogyakarta Skripsi (Yogyakarta: Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi, 2013 ),8. 
4Faishol Hidayat. Pesan Dakwah dalam film “?” (TANDA TANYA) Skripsi (Yogyakarta: Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Yogyakarta,2013), 38. 
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mempunyai kesamaan teori namun mempunyai objek, latar belakang, dan juga 

sistematika penelitian yang berbeda. 

Skripsi yang terakhir adalah skripsi yang ditulis oleh Whinda Kartika 

Nugraheni, mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta 

yang berjudul “Bentuk Penyajian Kesenian Tari Jaranan Thik Desa Coper 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Jawa Timur” tahun 2015. Skripsi ini 

memliki kesamaan objek yaitu jaranan Turonggo Wengker di Desa Coper 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Meskipun dengan objek yang sama. 

Peneliti ini menekankan kepada aspek seni dimana mencangkup gerak, Pola 

Lantai, Iringan, Tata rias, Busana.5 

Dari ketiga skripsi di atas, terdapat perbedaan dengan skripsi yang akan 

ditulis oleh peneliti. Karena pesan dakwah islam yang terdapat dalam kesenian 

jaranan Turonggo Wengker berdasarkan teori semiotika Roland Barthes dan juga 

bahasa sastra jawa yang kemudian ditafsirkan ke dalam nilai-nilai dakwah islam. 

bukan tentang film, gerak, dan juga pola lantai. 

F. Metode Penelitian 

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif adalah metodologi penelitian berdasarkan pada 

filsafat positif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, 

dimana peneliti sebagai kunci utama metode. Memahami penelitian 

                                                         
5 Windha Kartika Nugraheni. Bentuk Penyajian Kesenian Tari Jaranan Thik Di Desa Coper, 

Kecamatan Jetisn Kabupaten Ponorogo Jawa Timur Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Bahasa Dan 

Seni Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), 25. 
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kualitatif tidak bisa lepas dari memahami dan mengenal tahap-tahap 

penelitian kualitatif itu sendiri. Tahap-tahap penelitian kualitatif salah satu 

ciri pokoknya adalah peneliti sebagai alat penelitian. Khususnya analisis 

data dari ciri khasnya sudah dimulai sejak awal pengumpulan data.6 

2) Sumber dan Jenis Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil dari observasi 

wawanacara dan dokumentasi sedangkan sumber data dari penelitian ini 

adalah seluruh anggota kesenian jaranan turonggo wengker beserta 

pirantinya. 

3) Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan awal penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.7 

Macam-macam pengumpulan data secara umum terdapat empat 

macam, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/ 

triangulasi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

teknik pengumpulan data observasi dan dokumentasi saja. 

4) Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan dan menyusun data secara 

sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, lapangan, dan bahan-bahan 

lain sehingga dapat dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

                                                         
6 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2015), 15. 
7 Ibid, 309. 
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orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisir data yang 

menjabarkannya ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke 

dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.8 

5) Metode Dokumentasi 

Metode  dokumentasi  yang  berupa  informasi  yang  merupakan 

catatan penting baik dari perorangan maupun organisasi atau lembaga.9 

Teknik pengumpulan data sekunder mengenai objek penelitian yang 

didapatkan  dari  sumber  tertulis,  seperti  arsip,  dokumen  resmi,  buku, 

tulisan-tulisan   pada   situs   internet,   yang   dapat   mendukung   analisa 

penelitian tentang proses dakwah dengan menggunakan media seni. 

6) Metode Observasi 

Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk 

mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan 

atau ruang, waktu dan keadaan tertentu. Dalam penelitian ini 

menggunakan penelitian non partisipatif (pasif) yakni dalam melakukan 

pengamatan peneliti tidak terlibat secara aktif. Artinya peneliti tidak 

terlibat dalam kegiatan-kegiatan subjek penelitian dan tidak berinteraksi 

dengan mereka secara langsung. Peneliti hanya mengamati interaksi sosial 

yang mereka ciptakan,  baik  dengan  sesama  subjek  penelitian  maupun  

dengan  pihak luar.10 

 

                                                         

8 Sugiono, Metode Penelitan Kualitatif, 334. 
9 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif (Malang: UMM Press, 2004), 72. 

10 Djunaidi Ghony, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Dalam bagian ini peneliti menegaskan alur bahasan sehingga dapat 

diketahui logika penyusunan dan keterpaduan antara satu bagian satu dengan 

yang lainnya. Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, 

yang masing-masing sangat berkaitan erat antara bab satu dengan bab yang 

lain. Karena pada dasarnya ke-lima bab ini adalah satu kesatuan pembahasan 

yang utuh. Sebelum bab pertama akan dicantumkan dan diuraikan tentang 

halaman sampul, halaman, judul, lembar persetujuan pembimbing, halaman 

pengesahan, motto, abstrak, kata pengantar, dan juga daftar isi. 

Kemudian dilanjutkan BAB I pada bab ini yang terdiri dari belakang 

masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Selanjutnya pada BAB II merupakan pengkajian tentang teori-teori 

yang digunakan meliputi tinjauan umum tentang seni, seni sebagai media 

komunikasi, jenis-jenis seni, unsur pembentuk seni serta strukturnya, konsep 

dakwah dalam islam meliputi pengertian terminologi dakwah, bentuk-bentuk 

dakwah dalam Islam, pengertian umum tentang model semiotik Roland 

Barthes. 

Pada BAB III merupakan bab yang membahas mengenai objek utama 

penelitian yaitu jaranan Turonggo Wengker, meliputi profil dan juga 

sejarahnya struktur organisasi sistem sistem sosial dalam paguyuban jaranan 

dan juga pentas jaranan Turonggo Wengker sedikit track record tentang 

sejarah pentas yang telah dilaksanakan 
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Pada BAB IV, hasil analisis semiotik terhadap kesenian jaranan 

Turonggo Wengker identifikasi umum dan temuan data makna denotasi, 

konotasi, dan mitos berdasarkan bahasa jawa kawi yang merepresentasikan 

pesan atau makna dalam konsep dakwah islam. 

Pada BAB V, adalah bab yang berisi penutup dan juga saran. Dalam 

bab yang terakhir ini isinya mengenai simpulan hasil pembahasan untuk 

menjelaskan sekaligus menjawab persoalan yang telah ada. Pada bagian yang 

akhir, berisi mengenai daftar rujukan, dan lampiran-lampiran.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

Dalam tinjauan teori ini pertama kali peneliti akan membahas soal seni 

termasuk di dalamnya pendapat berbagai tokoh dan juga rincianya termasuk sifat 

dasar seni dan fungsi seni, setelah itu peneliti akan membahas soal keterikatanya 

dengan budaya yaitu kesenian, menginjak kepada objek penelitia,peneliti 

membahas beberapa literatur tentang fakta-fakta tertulis mengenai jaranan yang 

selanjutnya memulai masuk tahap teori dakwah dan juga semiotika. 

A. Seni 

Berdasarkan kajian terhadap artefak prasejarah dan kelompok suku 

primitif yang masih hidup di zaman modern ini, dapat dipastikan bahwa seni 

tumbuh dan berkembang seiring dengan peradaban manusia serta bersifat 

universal. Lukisan di dinding gua, musik sederhana, atau tarian perang 

merupakan bukti bahwa seni menjadi naluri dasar manusia sejak zaman dahulu. 

Oleh karena itu, keinginan untuk mengisi hidupnya dengan hal-hal yang bersifat 

indah menjadi sebagian dari   tujuan hidup manusia.1 

Sampai abad ke-18, pemahaman mengenai seni di Eropa selalu berkaitan 

dengan hal yang bersifat indah, halus, dan luhur. Pada perkembangan selanjutnya 

kata indah dipadankan artinya dengan mempunyai nilai estetis yang biasa 

dipergunakan untuk mengaitkan seni dengan alam. Namun, pada perkembangan 

mutakhir seni tidak selalu berkenaan dengan kata indah atau keindahan karena 

makna, tujuan, proses, dan bentuk seni terus tumbuh secara dinamis. 

                                                         
1 Intan Permata Shariati, Seni Budaya (Jakarta: Grafindo Media Pratama,2007), 1. 
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Pengertian seni selalu berkembang dari masa ke masa sejalan dengan 

perkembangan pandangan manusia terhadap seni. Konsep, proses, dan bentuk 

seni sangat beragam dan terus berkembang seiring dengan kebutuhan manusia. 

Berikut ini beberapa pengertian seni yang dikemukakan oleh filsuf, pakar seni, 

pakar pendidikan, dan pakar kebudayaan.2 

Plato, seorang filsuf Yunani yang hidup pada tahun 428-348 SM, 

menyatakan bahwa seni adalah hasil tiruan alami (art imitator natural) 

Pandangan mengenai seni sebagai imitasi ini berlangsung dominan sampai abad 

ke-19. Benedetto Croce, seorang filsuf Italia yang hidup pada 1866-1952, 

menyatakan bahwa seni adalah ungkapan kesan-kesan (art it expression of 

impressions). Leo Tolstoy, seorang sastrawan Rusia terkemuka yang hidup pada 

1828-1910, menyatakan bahwa seni adalah aktivitas manual yang menghasilkan 

sesuatu yang indah. Susanne K. Langer, seorang filsuf seni dari Amerika, 

menyatakan bahwa seni dapat diartikan sebagai kegiatan menciptakan bentuk- 

bentuk yang dapat dimengerti atau dipersepsi yang mengungkapkan perasaan 

manusia. S. Sudjojono, salah seorang pelukis terkemuka Indonesia, menyatakan 

bahwa seni adalah jiwa yang tampak. Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh 

pendidikan nasional, berpendapat bahwa seni adalah segala perbuatan manusia 

yang timbul dari perasaannya yang hidup dan bersifat indah, hingga dapat 

menggerakkan jiwa perasaan manusia. 

Berdasarkan pengertian seni tersebut, dapat disimpulkan bahwa seni 

merupakan sarana komunikasi perasaan dan pengalaman batin seseorang kepada 

                                                         
2 Ibid, 2. 
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kelompok masyarakatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan pribadinya. selain 

itu, dapat disimpulkan bahwa dalam seni terdapat aspek-aspek sebagai berikut.3 

a. Aspek manusia sebagai creator (pembuat) dan appreciator (pemikat). 

b. Aspek karya yang dikreasikan beserta gagasan yang ada di dalamnya. 

c. Aspek komunikasi. 

1. Sifat Dasar Seni 

Untuk memahami apa dan bagaimana seni, terlebih dahulu harus ditelaah 

sifat-sifat dasar yang terkandung dalam seni, yaitu sebagai berikut.4 

a. Seni Bersifat Kreatif 

Sifat kreatif dalam seni tercermin pada penciptaan hal-hal baru yang 

tidak dikenal sebelumnya. Dorongan kreatif dengan menciptakan karya baru 

yang menghadirkan realitas baru merupakan tujuan para seniman. 

b. Seni Bercorak Individualistis 

Seni dihasilkan oleh seorang seniman dan karyanya bersifat individualis- 

tis. Misalnya, lukisan S. Sudjojono atau Hendra Gunawan yang mampu 

menunjukkan ciri pribadinya. 

c. Seni Bersifat Ekspresif 

Emosi yang berasal dari pengalaman hidup seorang seniman terpancar 

pada karyanya. Getaran yang dirasakan apresiator saat menikmati sebuah karya 

seni merupakan ungkapan emosi. Artinya, seni menyangkut ekspresi perasaan 

kreator dan apresiatornya. 

d. Seni Bersifat Abadi 

                                                         
3 Ibid, 3. 

4 Ibid, 3. 
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Karya seni yang dibuat bersifat abadi meskipun penciptanya sudah 

meninggal. Dengan demikian, jika karya seni rusak atau hancur, nilai 

keabadiannya tetap terjaga. 

e. Seni Bersifat Semesta (Universal) 

Seni hadir dalam berbagai bentuk dalam masyarakat apapun sepanjang 

zaman. Manusia primitif yang terbelakang pun mampu mengembangkan seni 

sebagai bahasa komunikasi antar sesamanya. 

2. Fungsi Seni 

Fungsi seni dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu fungsi individual 

dan fungsi sosial.5 

a. Fungsi Individual Seni 

Fungsi individual seni dibagi menjadi dua, yaitu sebagai alat pemenuhan 

kebutuhan fisik dan sebagai alat pemenuhan kebutuhan emosional. 

1) Seni sebagai alat pemenuhan kebutuhan fisik 

Kebutuhan fisik manusia beraneka ragam dan terus berkembang. Seni 

berperan memenuhi kebutuhan fisik, yaitu seni yang berfungsi untuk 

memenuhi kebutuhan manusia sebagai pemakai seni. Pada saat seseorang 

memilih bentuk, warna, keindahan, dan keserasian pakaian atau sepatu yang 

akan dipakainya, secara langsung atau tidak ia telah mempertimbangkan 

aspek seni yang meliputi warna, keserasian, bentuk model, atau 

kenyamanannya. Demikian pula dengan model rambut, tentu model yang 

                                                         
5 Ibid, 4-5. 
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dipilih tidak asal-asalan, tetapi dengan mempertimbangkan aspek keindahan 

dan keserasian. 

2.) Seni sebagai alat pemenuhan kebutuhan emosional 

Emosi merupakan luapan perasaan gembira, marah, sedih, atau haru. 

Dalam seni, luapan emosi disebut ekspresi. Seniman akan berekspresi secara 

aktif untuk menghasilkan karya seni. Pelukis akan berekspresi melalui 

lukisannya, penyair akan berekspresi melalui puisi, komponis akan 

berekspresi melalui lagu, dan koreografer akan berekspresi melalui 

tariannya. Adapun penikmat seni akan berekspresi secara pasif dalam 

menikmati karya seni yang dibuat seniman. 

b. Fungsi Sosial Seni 

Fungsi seni secara sosial menyangkut aspek inspirasi, informasi, 

rekreasi, pendidikan, keagamaan. dan keduniawian. Fungsi sosial seni dapat 

di kelompokan menjadi empat, yaitu seni sebagai media penerangan, media 

pendidikan, media agama, dan media hiburan.6 

1) Seni sebagai media penerangan 

Seni merupakan salah satu alasan atau cara yang tepat untuk membuat 

pihak lain mengerti. Penerangan yang disampaikan akan mudah dimengerti 

karena seni sifatnya menyenangkan. 

2) Seni sebagai media pendidikan 

                                                         
6 Ibid, 5. 



16 

 

 

 

 

 

 

 

Seni digunakan sebagai media dalam semua bentuk pendidikan, balk 

pendidikan formal, informal, maupun nonformal. Seni sebagai media 

pendidikan dapat dilakukan melalui pertunjukan film, lagu, atau wayang. 

3) Seni sebagai media agama 

Fungsi seni sebagai media agama dapat dilihat pada irama bacaan Al-

Qur'an, nyanyian rohani, arsitektur masjid, arsitektur gereja, dan arsitektur 

pura. Karya seni berupa relief patung pada dinding candi merupakan salah 

satu bukti betapa eratnya hubungan fungsi seni sebagai media agama. 

3.) Seni sebagai media hiburan 

Seorang seniman akan merasa terhibur ketika ia mampu membuat karya 

seni dan karya seninya dinyatakan berhasil. Demikian pula, seseorang akan 

merasa terhibur ketika mendengarkan musik, melihat film bagus, atau akan 

tersentuh perasaannya ketika melihat lukisan. Hal tersebut membuktikan bahwa 

seni berfungsi sebagai media hiburan. 

B. Kesenian 

1.) Pengertian 

Kesenian adalah salah satu isi dari kebudayaan manusia secara umum, 

karena   dengan   berkesenian   merupakan   cerminan   dari   suatu   bentuk 

peradaban yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan keinginan dan cita- 

cita yang berpedoman kepada nilai-nilai yang berlaku dan dilakukan dalam 
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bentuk  aktifitas  berkesenian,  sehingga  masyarakat  mengetahui  bentuk 

keseniannya.7 

Kesenian sebagai karya atau hasil simbolisasi manusia merupakan 

sesuatu yang misterius. Namun demikian, secara universal jika berbicara 

masalah   kesenian,   orang   akan   langsung   terimajinasi   dengan   istilah 

“indah”.8 

Kesenian tidak pernah lepas dari masyarakat.  Sebagai salah satu 

bagian yang penting dari kebudayaan, kesenian adalah ungkapan kreatifitas 

dari kebudayaan itu sendiri. Masyarakat yang menyangga kebudayaan dan juga 

kesenian, mencipta, memberi peluang untuk bergerak, memelihara, 

menularkan, mengembangkan untuk kemudian menciptakan kebudayaan baru 

lagi. 

Akan tetapi masyarakat adalah satu perserikatan manusia. Apa yang 

disebut sebagai kreatifitas masyarakat berasal dari manusia-manusia yang 

mendukungnya. Apa yang disebut seni rakyat, lagu rakyat, atau tarian rakyat 

yang tidak pernah lagi dikenal penciptanya itu toh pada mulanya dimulai 

dari seorang pencipta anggota masyarakat. Begitu musik atau tarian diciptakan, 

masyarakat segera meng-claimnya sebagai miliknya.9 

Dalam mengkaji kesenian, maka tak bisa tidak seorang ilmuwan harus 

pula mengkajinya dalam konteks kebudayaan, karena kesenian adalah salah 

satu unsur dari tujuh unsur kebudayaan universal. Kesenian sering disamakan 

                                                         
7 Arifninetrirosa,  “Pemeliharaan  Kehidupan  Budaya  Kesenian  Tradisional  dalam 

Pembangunan Nasional”, (jurnal USU Repository Universitas Sumatera Utara, 2005) 6. 
8 Soerjo Wido Minarto, “Jaran Kepang dalam Tinjauan interaksi Sosial Pada Upacara Ritual 

Bersih Desa”, (jurnal Bahasa dan Seni, Februari 2007,)  78. 
9 Umar Kayam, Seni, Tradisi, Masyarakat, (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1981) 39. 
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dengan kebudayaan, padahal kesenian hanyalah bagian dari kebudayaan. Istilah 

kesenian sendiri sering dipadankan dengan istilah seni dan seni budaya.10 

Kesenian, keindahan, estetika, mewujudkan nilai rasa dalam arti luas 

dan wajib diwakili dalam kebudayaan lengkap. Manusia yang terdiri atas budi 

dan badan tak dapat mengungkapkan pengalamannya secara memadai dengan 

akal murni saja. Rasa mempunyai kepekaan terhadap kenyataan yang tidak 

ditemukan oleh akal. Itu tidak berarti bahwa karya kesenian bersifat irasional 

atau anti rasional, melainkan bahwa di dalamnya direalisasikan nilai yang tak 

mungkin diliputi oleh fungsi akal. 

Yang indah didefinisikan sebagai apa yang ketika dilihat dan didengar, 

dinilai sebagai baik. Keindahan membawa serta ekspansi rasa hidup dan 

kesadaran diri sebagai bagian dalam keseluruhan. Sifat sosial dari kesenian 

meratakan pengalaman dan perasaan dari seorang seniman kepada orang lain 

yang berkat kesenian memanusiakan diri lebih sempurna. Sejak dahulu para 

ahli pikir bergumul untuk memahami khasiat keindahan. Plato melihat dalam 

kesenian indah tidak lebih dari tiruan alam secara subjektif dan individual. 

Hasilnya begitu dicurigainya sampai dalam negara idealnya para seniman 

diasingkan. Aristoteles melihat dalam kesenian indah suatu perwujudan daya 

cipta manusia yang spesifik. Fungsinya yaitu untuk mengidealisasikan dan 

menguniversalkan kebenaran, sehingga kebenaran itu menghibur, meriangkan 

                                                         
10 Muhammad Takari dkk, Masyarakat Kesenian di Indonesia, (Medan: Studia Kultura Fakultas 

Sastra Universitas Sumatera Utara, 2008) 6. 
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hati dan mencamkan cita-cita mulia lebih dalam daripada keyakinan rasional 

belaka. Keindahan  menegaskan  nilai-nilai dengan cara khusus.11 

Perhatian terhadap kesenian atau segala ekspresi hasrat manusia akan 

keindahan, dalam kebudayaan suku-suku bangsa di luar Eropa, mula-mula 

bersifat deskriptif. Para pengarang etnografi masa akhir abad ke-19 dan 

permulaan abad ke-20 dalam karangan-karangan mereka seringkali memuat 

suatu deskripsi mengenai benda-benda hasil seni, seni rupa, terutama seni 

patung, seni ukir, atau seni hias, pada alat sehari-hari. Deskripsi-deskripsi itu 

terutama memperhatikan bentuk, teknik pembuatan, motif perhiasan, dan gaya 

dari benda-benda kesenian tadi. Selain benda hasil seni rupa, lapangan. 

Kesenian yang lain yang juga sering mendapat tempat dalam sebuah 

karangan etnografi adalah seni musik, seni tari, dan drama. Bahkan mengenai 

seni musik acapkali hanya terbatas pada deskripsi mengenai alat bunyi-

bunyian, bahan mengenai seni tari biasanya hanya menguraikan jalannya  

suatu  tarian,  tetapi  jarang  suatu  keterangan  koreografi  tentang gerak-gerak  

tarinya  sendiri,  sedangkan  bahan  seni  drama  sering  juga terbatas pada 

uraian mengenai dongengnya saja, atau karena seni drama pada banyak 

suku bangsa di dunia ada hubungannya dengan religi, maka seni drama 

sering juga dibicarakan dengan upacara-upacara keagamaan dalam bab 

tentang religi. 

                                                         
11 J.W.M  Bakker  SJ,  Filsafat  Kebudayaan  Sebuah  Pengantar,  (Yogyakarta: Kanisius, 

1984), 46-47. 
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Apabila seorang ahli antropologi ingin mengisi bab tentang kesenian 

dalam buku etnografinya, maka sebaiknya ia berpedoman pada suatu kerangka 

baku mengenai lapangan khusus dalam kesenian. 

2.) Ruang Lingkup Kesenian  

Dipandang dari sudut cara kesenian sebagai ekspresi hasrat manusia 

akan keindahan itu dinikmati, maka ada dua lapangan besar. Yaitu seni rupa, 

atau kesenian yang dinikmati oleh manusia dengan mata, dan seni suara, atau 

kesenian yang dinikmati oleh manusia dengan telinga. 

Dalam lapangan seni rupa ada seni patung, seni relief (termasuk seni 

ukir), seni lukis dan gambar, dan seni rias. Seni musik ada yang vokal 

(menyanyi) dan ada yang instrumental (dengan alat bunyi-bunyian), dan seni 

sastra lebih khusus terdiri dari prosa dan puisi. Suatu lapangan kesenian yang 

meliputi kedua bagian tersebut adalah seni gerak atau seni tari, karena 

kesenian ini dapat dinikmati dengan mata atau telinga. 

Akhirnya ada suatu lapangan kesenian yang meliputi keseluruhannya, 

yaitu seni drama, karena lapangan kesenian ini mengandung unsur-unsur dari 

seni lukis, seni rias, seni musik, seni sastra dan seni tari, yang semua 

diintegrasikan menjadi satu kebulatan. Seni drama bisa bersifat tradisional, 

seperti wayang Jawa atau bisa bersifat dengan teknologi modern, seperti seni 

film.12 

Kesenian daerah merupakan asset budaya bangsa Indonesia yang 

memerlukan perhatian khusus di dalam pelestarian dan perkembangannya, 

                                                         
12 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 298-299 
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karena pada dasarnya kesenian merupakan bagian dari perjalanan suatu 

budaya yang sangat ditentukan oleh masyarakat pendukungnya. Kesenian 

tradisional biasanya diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi 

selanjutnya tanpa adanya perubahan yang menyolok.  

Pertumbuhan kesenian tradisional dari setiap daerah berbeda-beda, ada 

yang tumbuh dan berkembang sangat subur, tidak sedikit oleh pengaruh luar, 

akan tetapi masyarakat  dapat  menikmati  suatu  kesenian  tradisional  tanpa  

mengenal suku dan budayanya.13 

C. Kesenian Jaranan 

Kesenian jaranan, yang biasa disebut “jaranan” adalah salah satu 

kesenian rakyat atau kesenian tradisional. Selain jaranan ada juga kesenian 

sejenis itu tetapi dengan nama yang lain, yaitu jaran kepang, kuda lumping, 

jathilan, atau tari kuda. Bentuk kesenian ini adalah berupa pertunjukan tarian 

yang dilakukan oleh beberapa orang penari mengendarai boneka kuda (dalam 

bahasa Jawa boneka kuda itu dinamai jaranan). Tarian ini biasanya dipentaskan 

dengan iringan, terutama instrumen gamelan, walaupun dalam perkembangannya 

instrumen itu bisa bertambah dengan instrumen elektronik.14 

Di Jawa Timur, kesenian Jaranan banyak ditemui di daerah 

Tulungagung, Blitar, Nganjuk, Kediri dan sekitarnya. Setiap daerah bahkan 

setiap kelompok kesenian mempunyai ragam atau ciri tersendiri baik dari segi 

                                                         
13 Fransiskus  Indra  Udhi  Prabowo,  “Pelestarian  Kesenian  Kuda  Lumping  oleh 

Paguyuban Sumber Sari di Desa Pandansari Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen”, (Jurnal 

Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Universitas Muhamadiyah Purworejo, Vol. 

06 No. 01 April 2015) 104. 
14 Salamun Kaulam, “Simbolisme dalam Kesenian Jaranan” dalam ( URNA Jurnal Seni Rupa, 

Vol. 1, No. 2, Desember 2012), 131. 
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properti, alat musik, koreografi, dan sebagainya, sehingga kesenian jaranan 

mempunyai berbagai ragam penampilan. 

Di Yogyakarta, terutama di kawasan luar kraton, kesenian semacam 

jaranan dikenal dengan nama jathilan. Properti utamanya boneka yang terbuat 

dari sesek (anyaman bambu), bentuknya tidak terlalu besar maupun terlalu 

kecil. Ragam geraknya lebih dinamis, cenderung dilakukan bersama-sama dan 

didominasi oleh gerakan kaki. Di Ponorogo kesenian kuda kepang atau 

semacam jaranan atau juga jathilan  ini  dimainkan  bersama dhadhak merak, 

bujangganong (ganongan), warok dan Prabu Klana. Gerakan dalam tariannya 

lebih halus atau feminin. Kostumnya bagian kepala berupa iket, yaitu ikat 

kepala dari kain hitam berbidang segi tiga. 

Kesenian jaranan pada dasarnya adalah kesenian dengan format 

tarian yang menggunakan properti berupa jaranan atau kuda kepang. Yaitu 

boneka kuda yang terbuat dari anyaman bambu berbentuk menyerupai kuda.  

Pada umumnya, bentuk pertunjukannya juga mempunyai penampilan yang 

hampir sama. Yang membedakan dari masing-masing daerah ialah bentuk 

gerak atau 

ragam gerak, kostum, melodi iringan, dan bentuk instrumen, demikian juga 

cara membunyikan instrumen itu sendiri. Perbedaan tersebut tidak dapat 

dipisahkan dari etnis yang mempengaruhinya.15 

Ditinjau arti katanya, jaranan berasal dari kata jaran atau kuda dan 

akhiran “an” menunjukkan bentuk tidak asli atau jaran mainan. Dalam budaya 

Jawa, “jaran” merupakan binatang simbol kekuatan, lambang keperkasaan 

                                                         
15 Ibid, 132-133. 
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dan lambang kesetiaan. Ketika manusia menggunakan kuda sebagai 

kendaraannya, maka manusia digambarkan sedang berjuang menempuh 

kehidupannya untuk mencapai tujuan hidupnya.16 

Konon, pada awalnya pertunjukan kesenian jaranan merupakan 

kegiatan upacara ritual yang berkaitan dengan upacara pemanggilan roh 

leluhur yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Kegiatan ritual ini bertujuan 

untuk mengatasi berbagai musibah yang menimpa kehidupan manusia. Pada 

zaman primitif ada kepercayaan bahwa kerusakan lingkungan alam, wabah 

penyakit, bencana, dan sebagainya terjadi karena kekuatan roh nenek moyang. 

Seiring dengan perjalanan waktu, setiap musibah bencana, atau berbagai 

masalah dalam kehidupan yang dihubungkan dengan roh nenek moyang 

disusun menjadi serangkaian cerita yang berkembang menjadi mitos. Mitos 

diyakini oleh masyarakat, kemudian dilakukan kegiatan upacara ritual dengan 

tujuan agar musibah tidak datang lagi.  Kegiatan  yang  berlangsung  berulang  

kali kemudian   berkembang   menjadi   berbagai   simbol   yang  digunakan   

untuk kegiatan ritual.17 

Berbagai macam properti serta gerakan koreografi dalam upacara 

ritual berkaitan dengan upaya berkomunikasi dengan kekuatan di luar 

manusia. Sementara yang diyakini memiliki kekuatan itu adalah roh leluhur. 

Karena itu pada hakikatnya berbagai macam benda, tingkah laku, gerakan 

                                                         
16“Ethnicity and Globalization” ( Trisakti  Universitas  Negeri  Surabaya,  International  

Conference  on  Indonesian Studies )  379. 
17 Salamun Kaulam, “Simbolisme dalam Kesenian Jaranan”  ( URNA Jurnal Seni Rupa, Vol. 1, 

No. 2, Desember 2012), 133. 
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serta nyanyian diciptakan dalam rangka persembahan kepada roh leluhur, 

dalam rangka mencari perlindungan dan keselamatan hidup. 

Dalam perkembangannya, kesenian jaranan mengalami pergeseran nilai. 

Dalam suatu kegiatan pementasan, ia tidak lagi semata-mata tindakan ritual 

dan bersifat sakral, tetapi dalam kegiatan itu ada upaya untuk menambah unsur 

kegiatan yang sifatnya hiburan.  Sehingga dapat dikatakan dalam wilayah budaya 

idealistis, pertunjukan kesenian ini berupa upacara ritual yang sakral sekaligus 

hiburan. Unsur-unsur ritualnya dipertahankan sekaligus ditambah unsur hiburan. 

Unsur hiburan tambahan itu bisa terdapat pada atraksi pertunjukan jaranannya 

atau pada musiknya, pada prosesinya atau semuanya sampai dengan 

kepanitiaan dan susunan acara.18 

 Ada tiga sarana penting dalam kegiatan ritual pada zaman primitif yaitu 

perapian yang digunakan untuk pembakaran sesuatu yang dipercaya sebagai 

persembahan.    Pembakaran    sebagai    persembahan    berkembang   menjadi 

pembakaran yang menggunakan benda yang berbau harum seperti ratus, 

kemenyan, kayu cendana, dan lain-lain. Setiap mengadakan upacara ritual, 

masyarakat primitif menggunakan mantra yang ditujukan kepada yang 

menguasai alam atau roh leluhur. 

Mantra sebagai wujud dari pengakuan maupun permintaan yang 

dilakukan oleh manusia.  Semua sarana tersebut masih digunakan oleh seluruh 

kelompok jaranan. Perapian digunakan untuk membakar kemenyan dipercaya 

                                                         
18Ibid, 134. 
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sebagai “makanan” roh halus. Terkadang perapian juga dimakan oleh penari 

yang mempunyai kemampuan. 

Dalam kelompok masyarakat primitif, binatang dijadikan sebagai simbol 

totem. Dari salah satu kelompok totem, kuda dipercaya sebagai dewa 

perlindungan. Dalam pertunjukan jaranan, kuda digunakan sebagai simbol 

kekuatan dari seorang ksatria pada filosofi Jawa. Simbol totem mengalami 

transformasi ke dalam perilaku sosial sehingga simbol hewan kuda dianggap 

sebagai dewa perlindungan, kemudian berkembang sebagai properti dalam 

pertunjukan jaranan Jawa. 

Dalam masyarakat primitif, pemimpin adat bertanggungjawab penuh pada 

seluruh serangkaian kegiatan ritual. Sementara pada ritual yang ada dalam 

pertunjukan jaranan pelaksanaan ritual dipimpin oleh juru gambuh. Juru gambuh 

bertanggungjawab penuh pada serangkaian pelaksanaan ritual dan pertunjukan. 

Aspek pelaksanaan ritual pada masa primitif terjadi juga dalam aspek ritual 

pelaksanaan pertunjukan jaranan. 

Dalam perkembangannya, kesenian jaranan telah mengalami berbagai 

sentuhan modern, baik menyangkut bentuk pertunjukan, urutan penyajian, 

sampai dengan maksud penyelenggaraannya.  Memang unsur ritual masih 

dipertahankan, dimasukkan pula unsur tambahan berupa hiburan. Bahkan untuk 

mengundang banyak penonton, kesenian jaranan bisa pula dipentaskan di atas 

panggung pertunjukan. Kehadirannya bisa berkolaborasi dengan kesenian lain 

seperti campursari, ataupun pertunjukan tarian lain. 



26 

 

 

 

 

 

 

 

Perubahan fungsi dari kegiatan ritual ke pertunjukan hiburan bisa dipahami 

sebagai akibat dari perubahan pemahaman dan keyakinan sebagian masyarakat 

pendukungnya. Masyarakat yang semula cenderung memiliki keyakian mistis 

telah berubah dan bahkan sekarang menolak atau tidak lagi terlalu mempercayai 

hal-hal yang bersifat mistik. Karena itu perubahan fungsi pada kesenian jaranan 

bisa dianggap sebagai upaya untuk mempertahankan dirinya agar tetap hidup, 

sekalipun dalam perwujudannya yang lain.19 

Dalam situasi, kondisi, dan konteks tertentu, kesenian jaranan bisa benar- 

benar lepas dari kegiatan ritual, sehingga benar-benar muncul dalam berbagai 

perwujudan yang sifatnya profan. Kegiatan atau pentas keseniannya bisa 

diselenggarakan dalam rangka kegiatan apapun, dilaksanakan oleh siapapun dan 

dimanapun tempatnya serta kapan saja waktu penyelenggaraannya. Musik 

kesenian jaranan bahkan bisa menjadi komoditas massal yang diwujudkan dalam 

bentuk rekaman VCD atau DVD. Boneka jaranan maupun cemeti atau pecut bisa 

diproduksi sebagai benda kerajinan yang berfungsi sebagai hiasan atau sovenir.20 

Perkembangan dalam hal memaknai unsur religi yang menghadirkan 

makhluk-makhluk halus dalam pertunjukan dipengaruhi oleh perkembangan ilmu 

pengetahuan yang dimiliki pendukungnya. Hal ini terjadi pada generasi 

penerusnya dan orang-orang tuanya, sehingga para pembina kelompok jaran 

kepang mengijinkan anak yang tidak mau berhubungan dengan makhluk halus 

untuk menjadi anggota. Selain hal tersebut, pertunjukan tanpa menghadirkan 

                                                         
19 Ibid, 134-136. 
20 Ibid, 137. 
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makhluk halus pun dapat mereka tampilkan.21 

Kesenian berperan sebagai media komunikasi, sehingga suatu bentuk 

kesenian yang akan lahir, tumbuh dan berkembang berdasar situasi maupun 

kondisi masyarakat dimana kesenian tersebut menampakkan eksistensinya, serta 

mampu bertahan dalam perubahan jaman sekaligus menumbuhkan jiwa tertentu, 

dalam istilah lain disebut elastisitas seni. 

Sepanjang sejarah kehidupan manusia, seni selalu hadir sebagai unsur 

kebudayaan yang penting. Hal ini disebabkan seni memiliki daya ekspresi 

sehingga mampu merefleksikan secara simbolik kehidupan batiniah.  Seni dalam 

hal ini dapat diartikan atau ditafsirkan sebagai media komunikasi untuk 

berekspresi, menyampaikan pesan, kesan dan tanggapan manusia terhadap 

stimulasi dari lingkungan. 

Kesenian kuda lumping juga disebut "jaran kepang" adalah salah satu 

unsur kebudayaan Jawa dan Indonesia yang mengandung nilai etis dan estetika 

yang berharga untuk dipelajari. Ternyata kesenian tradisional kuda lumping 

memiliki kontribusi yang banyak bagi pendidikan masyarakat, karena di 

dalam setiap pementasannya kesenian tradisional kuda lumping menyampaikan 

nilai-nilai pesan normatif yang dapat memberikan pendidikan bagi masyarakat 

yang khususnya memuat nilai-nilai kehidupan. 

Kesenian sebagai bagian dari kebudayaan sangat penting artinya bagi 

masyarakat, dalam hal ini berfungsi sebagai sarana penghibur, sarana pendidikan, 

juga sarana dalam upacara adat atau ritual dan lain-lain. Kesenian pada umumnya 

                                                         
21 Heristina Dewi, “Perubahan Makna Pertunjukan Jaran Kepang pada Masyarakat Jawa di 

Kelurahan Tanjungsari, Medan”, ( dalam Historisme edisi No. 23 bulan Januari 2007 ) 12. 
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memiliki persamaan sebagai penghibur, tetapi untuk masa pembangunan seperti 

saat ini banyak sekali titipan-titipan pesan pembangunan untuk disampaikan 

kepada para penonton melalui dialog-dialog.22 

D. Dakwah Dengan Seni 

Dari penjelasan diatas sudah jelas dapat diketahui bahwasanya seni juga 

di gunakan dalam menyampaikan agama dalam penelitian ini akan di pertegas 

dalam berbagai telaah literatur yang membahas tentang dakwah, ta’rif atau 

definisi dakwah diartikan sebagai aktifitas keagamaan (praktek dakwah) yang 

berbentuk penyampaian pesan suci dalam rung lingkup normatif-teologis, dan 

juga sebagai bagian dari upaya membentuk realitas sosial-budaya Islami dalam 

ruang lingkup historis-sosiologis. 

Menurut Mahmud Yunus, ditinjau dari segi bahasa, dakwah berasal dari 

kata bahasa Arab yaitu kata: da’a>-yad’u>-da’watan yang berarti mengajak, 

menyeru, memanggil dan mengundang. Dalam al-Qur’an ayat yang menjelaskan 

tentang dakwah amat banyak dan beragam. Akan tetapi ada satu ayat yang 

mengungkapkan hal ini dengan jelas. Yaitu firman Allah yang berbunyi: 

 

 

                                                         
22 Indra Yunita Setyorini, “Kesenian Kuda Lumping Ditinjuau dari Perspektif Norma - 

norma Masyarakat”, (Jurnal Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum 

dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang) 2. 
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Artinya: 

” Seruhlah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang 

baik dan bermujadadalhlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu adalah maha mengetahui tentang siapa yang sesat 

dari jalan-Nya dan dia maha mentgetahui orang-orang yang memperoleh 

petunjuk” ( QS An-Nah}l, 16: 125)23 
 

Sinonim kata dakwah dalam praktek sehari-hari pada masyarakat Islam 

dikenal dengan sebutan tabli>gh.24 satu ayat yang mengungkapkan hal ini dengan 

jelas.Yaitu firman Allah yang berbunyi:  

Artinya : 

“(Yaitu) orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut 

kepada-Nya dan tidak merasa takut kepada siapa pun selain kepada Allah. Dan 

cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan”( QS Al-Ahzab, 33: 39) 

 

Penyampaian berita gembira  (tabsyi>r)25 satu ayat yang mengungkapkan hal ini 

dengan jelas. Yaitu firman Allah yang berbunyi: 

 

 

 

                                                         
23 Al-Qur’an dan Terjemahanya, 16: 125. 
24 Q.S. Al-Ahzab,33: 39. 
25 Q.S. Az-Zumar, 39: 17. 
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Artinya :  

 

“Dan orang-orang yang menjauhi tagut (yaitu) tidak menyembahnya dan 

kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira; sebab itu 

sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hamba-Ku”( QS Az-

Zumar,39: 17) 

 

dan juga memberikan peringatan kepada manusia (tazdkirah)26 satu ayat yang 

mengungkapkan hal ini dengan jelas. Yaitu firman Allah yang berbunyi: 

Artinya :  

“Oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat” 

(QS Al-A’la, 87: 9) 

 

Sedangkan menurut istilah kalangan para ulama dan cendekiawan 

muslim, dakwah didefinisikan sebagai berikut:  

a) Ali Mahfudh mendefinisikan  dakwah  yaitu : mendorong manusia untuk 

berbuat kebajikan dan dan mencegah  mereka dari perbuatan munkar, agar 

mereka mendapatkan kebahagiaan  dunia dan akherat.27 

b) Hasymi mendefiniskan dakwah dengan: mengajak orang lain untuk   meyakini 

dan mengamalkan kaidah dan syariat Islam yang terlebih dahulu diyakini dan 

diamalkan juru dakwah (da’i) itu sendiri.28 

c) Toha Yahya Umar mendefinisikan dakwah dengan: mengajak manusia dengan 

cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk 

kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan Akherat. 

                                                         
26 QS. Al-A’la ,87: 9. 
27 Ali Mahfudh, Hidayatul Mursyidin, (Kairo: Daar el-Mishr,  1975), 7. 
28A. Hasymi, Dustur Dakwah Menurut al-Qur’an, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 28. 
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d) Masdar Helmy mendefinisikan dakwah dengan : mengajak dan menggerakkan 

manusia agar mentaati ajaran-ajaran Allah (Islam) termasuk amar ma’ruf nahi 

munkar untuk bisa memperoleh kebahagiaan  dunia dan akherat.29 

Dari rangkaian definisi yang telah disampaikan oleh para ulama, penulis 

dapat mengetengahkan definisi dakwah adalah sebuah usaha yang dilakukan 

manusia dalam lingkungan masyarakatnya dengan tujuan menyeru dan mengajak 

manusia kepada jalan Tuhan (Sa>bi>li> Al-rabbi>) dengan cara-cara yang bijaksana 

untuk mencapai kemaslahatan umat manusia di dunia dan akherat. 

1. Unsur-unsur Dakwah   

Dakwah memiliki beberapa unsur antara lain:  

a) Subyek atau pelaku dakwah (da>’i) adalah orang yang menyeru, atau 

mengajak, menyampaikan pesan suci Agama kepada orang lain.   

b) Obyek dakwah (mad’u >). Yaitu orang yang menjadi obyek atau sasaran 

dakwah.  

c) Materi dakwah. Yaitu apa saja yang bersumber dari al-Qur’an dan al- Sunnah 

serta interpretasi dari kedua sember tersebut yang berupa aqidah,  

d) syari’ah dan akhlak. 

 

 

 

                                                         
29Masdar Helmi, Dakwah dalam Alam Pembangunan, (Semarang; Toha Putra, 1996), 31. 
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2. Sarana Dakwah 

Sarana dakwah (uslub dakwah). Sarana dakwah adalah media yang 

digunakan untuk menyampaikan pesan suci agama. Sarana dakwah bermacam-

macam; ada yang lewat tulisan dan juga ucapan. 

Menurut Hamzah Yaqub, bentuk-bentuk dakwah (sarana) dakwah dapat 

diklasifikasikan menjadi30:  

1. Lisan, termasuk dalam bentuk ini adalah pidato, ceramah dan lain-lain yang 

kesemuanya dilakukan dengan suara atau lisan.  

2. Tulisan, dakwah yang dilakukan lewat tulisan seperti; buku-buku, majalah, 

surat kabar, buletin dan lain-lain  

3. Lukisan, yaitu dakwah dengan menggunakan media seni grafis, lukis, foto 

dan lain sebagainya.  

4. Audio visual, yaitu suatu cara penyampaian dakwah yang menggunakan 

media audio visual seperti televisi, radio dan lain sebagainya.  

5. Akhlak, yaitu suatu bentuk dakwah yang disampaikan secara langsung yang 

ditujukan dalam bentuk perbuatan nyata 

3. Pesan Dakwah 

Pesan dakwah adalah pernyataan-pernyataan yang bersumber dari al- Qur’an 

dan al-Sunnah atau sumber lain yang merupakan interpretasi dari  kedua 

sumber tersebut yang berupa ajaran Islam.31 

                                                         
30 Hamzah yaqub, Publisiitik Islam, Teknik dakwah dan Leadeship, (Bandung: CV. Diponegoro, 

1981), 47-48 
31 Toto Tasmara, Komunikasi Dakwah (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997), 43. 
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Dalam buku Fiqh Dakwah, M. Natsir membagi pesan dakwah menjadi 3  

(tiga macam) yaitu:  

1. Menyempurnakan hubungan manusia dengan Allah swt. 

2. Menyempurnakan hubungan dengan manusia. 

3. Mengadakan keseimbangan (tawa>zun) antara kedua itu, mengaktifkan  

kedua-duanya sejalan dan berjalin.32 

Secara garis besar pesan-pesan dakwah dapat dibagi menjadi pesan 

aqidah, pesan ibadah, pesan akhlak dan pesan mu’amalah. Sekalipun begitu, 

penulis dalam penelitian ini akan menitik beratkan (stressing) kajiannya pada 

pesan akhlak atau mu'amalah. 

Adapun yang dimaksud dengan pesan akhlak adalah pesan dakwah yang 

disampaikan dengan tujuan supaya manusia mempunyai kebiasaan jiwa yang 

tetap sehingga dapat dengan mudah melaksanakan perbuatan baik kepada sesama 

manusia lainnya secara reflektif. Sedangkan yang dimaksud dengan pesan 

mu’amalah adalah, pesan dakwah yang disampaikan dengan tujuan supaya 

manusia senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia atas dasar ikatan 

kehidupan sosial kemasyarakatan. Sehingga akan tercapai kehidupan yang baik.33 

4. Seni Teater Sebagai Media Dakwah 

Terdapat istilah seni pertunjukan Islam secara umum dapat dikenali 

dalam bentuk seni tradisi, yakni akomodasi dari nilai-nilai Islam ke dalam 

                                                         
32 M. Natsir, Fiqh Dakwah (Bandung: Ramadhani, 1984), 40. 
33Anthony Giddens, Strukturasi untuk Analisis Sosial, (Pasuruan, Penerbit Pedati, 1984), 169. 
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khasanah seni pertunjukan Islam.34 Seperti hadrah, kasidah, barzanji, shalawatan 

semisal kubrosiswo, angguk, laras madya atau seni inkulturatif kontemporer 

seperti gamelan orkestra, hadrah modern, jazz kasidah atau musikalisasi puisi. 

Puisi musikal yang muncul dalam perkembangan terbaru dalam khasanah seni 

pertunjukan musik dengan mengolah teks sastra, syair atau puji-pujian, shalawat 

ke dalam rangkaian nada, notasi dan lagu. 

Seni merupakan media yang mempunyai peran sangat penting dalam 

pelaksanaan dakwah Islam, karena media tersebut memiliki daya tarik yang dapat 

mengesankan hati pendengar maupun penontonnya. Melihat kenyataan yang 

demikian maka kesenian memiliki peranan yang tepat sehingga dapat mengajak 

kepada khalayak untuk menikmati dan menjelaskan isi yang terkandung di 

dalamnya. 

Beberapa group kesenian maupun kebudayaan diakhir-akhir ini nampak 

sekali peranannya dalam usaha penyebaran Islam. Seperti group qasida, dangdut, 

musik band, drama, wayang kulit dan sebagainya. 

Drama merupakan tiruan kehidupan manusia yang diproyeksikan di atas 

pentas. Melihat drama, penonton seolah melihat kejadian dalam masyarakat. 

Kadang-kadang konflik yang disajikan dalam drama sama dengan konflik batin 

mereka sendiri. Lakon drama sebenarnya mengandung pesan atau ajaran 

(terutama ajaran moral) bagi penontonnya. Penonton menemukan ajaran itu secara 

tersirat dalam lakon drama. 

                                                         
34 Tjokro Atmojodkk, Pendidikan Seni Drama (Surabaya: Usaha Nasional, 1985), 41. 
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Pesan atau amanat sebuah drama akan lebih mudah dihayati penikmat, 

jika drama itu dipentaskan. Amanat itu biasanya memberikan manfaat dalam 

kehidupan secara praktis, amanat itu menyoroti masalah manfaat yang dapat 

dipetik dengan karya drama itu. Dalam keadaan demikian, karya yang jelek 

sekalipun akan memberikan manfaat kepada kita, jika kita mampu memetik 

manfaatnya. 

E. Semiotika Roland Barthes 

Istilah semeiotics (dilafalkan demikian) diperkenalkan oleh Hippocrates 

(460-337 SM), penemu ilmu medis Barat, seperti ilmu gejala-gejala. Gejala, 

menurut Hippocrates, merupakan semeion, bahasa Yunani untuk penunjuk 

(mark) atau tanda (sign) fisik.35 

Dari dua istilah Yunani tersebut, maka semiotik secara umum 

didefinisikan dengan produksi tanda-tanda dan simbol-simbol sebagai bagian 

dari sistem kode yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi. Semiotik 

meliputi tanda-tanda visual dan verbal serta tactile dan olfactory (semua tanda 

atau sinyal yang bisa diakses dan bisa diterima oleh seluruh indera yang kita 

miliki) ketika tanda-tanda tersebut membentuk sistem kode yang secara 

sistematis menyampaikan informasi atau pesan secara tertulis di setiap kegiatan 

dan perilaku manusia.36 

Sementara Preminger  menyebut semiotik sebagai ilmu yang 

menganggap bahwa fenomena sosial atau masyarakat dan kebudayaan itu 

                                                         
35 Marcel Danesi, Pesan, Tanda, dan Makna, (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), 7. 
36 http://id.wikipedia.org/wiki/Semiotik diakses pada 17 Januari 2019 
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merupakan tanda-tanda.37 Saussure mendefinisikan semiologi sebagai sebuah 

ilmu yang mengkaji kehidupan tanda-tanda di tengah masyarakat, dan, dengan 

demikian menjadi bagian dari  disiplin psikologi sosial. Tujuannya adalah untuk 

menunjukkan bagaimana terbentuknya tanda-tanda beserta kaidah yang 

mengaturnya.38 

Lechte menyebut semiotik sebagai teori tentang tanda dan penandaan. 

Lebih jelasnya lagi, semiotik adalah suatu disiplin yang menyelidiki semua 

bentuk komunikasi yang terjadi dengan sarana signs “tanda-tanda” dan 

berdasarkan pada sign system (code), sistem kode. 

Charles Sanders Pierce mendefinisikan semiotik sebagai a relationship 

among a sign, an object, and a meaning (suatu hubungan di antara tanda, objek, 

dan makna). 

Sementara Segers mengutip Charles Morris menyebut semiotik sebagai 

suatu proses tanda, yaitu proses ketika sesuatu merupakan tanda bagi beberapa 

organisme.39 

Definisi yang cerdas tapi juga penuh makna diusulkan oleh penulis dan 

pakar semiotik kontemporer Umberto Eco. Eco mendefinisikannya sebagai 

disiplin yang mempelajari segala sesuatu yang bisa dipakai untuk berbohong, 

karena jika sesuatu tidak bisa dipakai untuk berbohong, sebaliknya itu tidak bisa 

dipakai untuk jujur; dan pada kenyataannya tidak bisa dipakai untuk apapun juga. 

Walau tampaknya bermain-main, ini adalah definisi yang cukup 

mendalam, karena menggarisbawahi fakta bahwa kita memiliki kemampuan 
                                                         

37 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi. (Jakarta:Kencana, 2009), 263. 
38 Alex Sobur,  Semiotika Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 12. 
39 Ibid,16. 
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untuk merepresentasikan dunia dengan cara apa pun yang kita inginkan melalui 

tanda-tanda, pun dengan cara penuh dusta atau yang menyesatkan. Kemampuan 

untuk berpura-pura ini memungkinkan kita untuk memanggil rujukan yang tidak 

ada, atau merujuk ke hal-hal apa pun tanpa dukungan  empiris yang mengatakan 

bahwa yang kita katakan itu adalah benar.40 

Oleh karena itu, semiotik atau semiologi adalah studi tentang tanda dan 

cara tanda-tanda itu bekerja. Tanda pada dasarnya akan mengisyaratkan suatu 

makna yang dapat dipahami oleh manusia yang menggunakannya. Bagaimana 

manusia menangkap sebuah makna tergantung pada bagaimana manusia 

mengasosiasikan objek atau ide dengan tanda. Hal ini selaras dengan pendapat 

Sobur mengutip kepada Charles Sander Pierce bahwa semiotik sebagai “a 

relationship a many sign, an object, and a meaning…” suatu hubungan diantara 

tanda, objek, dan makna.41 

Semiotik berusaha menggali hakikat sistem tanda yang beranjak keluar 

kaidah tata bahasa dan sintaksis dan yang mengatur arti teks yang rumit, 

tersembunyi dan bergantung pada kebudayaan. Hal ini kemudian menimbulkan 

perhatian pada makna tambahan (connotative) dan arti penunjukkan (denotative). 

42 

Salah satu pakar semiotik yang memfokuskan permasalahan semiotik 

pada dua makna tersebut adalah Roland Barthes. Ia adalah pakar semiotik 

Prancis yang pada tahun 1950-an menarik perhatian dengan telaahnya tentang 

                                                         
40 Marcel Danesi, Pengantar Memahami Semiotika  Media, (Yogyakarta: Jalasutra, 2010) , 33. 
41Tommy Suprapto, M.S., Pengantar Ilmu Komunikasi Dan Peran Manajemen dalam 

Komunikasi, (Yogyakarta: CAPS, 2011), 95. 
42Alex Sobur, Analisis Teks Media; Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis 

Semiotik,dan Analisis Framing, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 126-127. 
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media dan budaya pop menggunakan semiotik sebagai alat teoritisnya. Tesis 

tersebut mengatakan bahwa struktur makna yang terbangun di dalam produk dan 

genre media diturunkan dari mitos-mitos kuno, dan berbagai peristiwa media ini 

mendapatkan jenis signifikansi yang sama dengan signifikansi yang secara 

tradisional hanya dipakai dalam ritual-ritual keagamaan. 

Dalam terminologi Barthes, jenis budaya populer apapun dapat diurai 

kodenya dengan membaca tanda-tanda di dalam teks. Tanda-tanda tersebut 

adalah hak otonom pembacanya atau penonton. Saat sebuah karya selesai dibuat, 

makna yang dikandung karya itu bukan lagi miliknya, melainkan milik pembaca 

atau penontonnya untuk menginterpretasikannya begitu rupa.43 

Representasi menurut Barthes menunjukkan bahwa pembentukan makna 

tersebut mencakup sistem tanda menyeluruh yang mendaur ulang berbagai 

makna yang tertanam dalam-dalam di budaya Barat misalnya, dan 

menyelewengkannya ke tujuan-tujuan komersil. Hal ini kemudian disebut 

sebagai struktur.44 

Sehingga, dalam semiotik Barthes, proses representasi itu berpusat pada 

makna denotasi, konotasi, dan mitos. Ia mencontohkan, ketika 

mempertimbangkan sebuah berita atau laporan, akan menjadi jelas bahwa tanda 

linguistik, visual dan jenis tanda lain mengenai bagaimana berita itu 

direpresentasikan (seperti tata letak/layout, rubrikasi, dsb) tidaklah sesederhana 

                                                         
43 Ade Irwansyah, Seandainya Saya Kritikus Film, (Yogyakarta: Homerian Pustaka, 2009), 42. 
44  Marcel Danesi, Pengantar Memahami Semiotika  Media, (Yogyakarta: Jalasutra, 2010) 28. 
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mendenotasikan sesuatu hal, tetapi juga menciptakan tingkat konotasi yang 

dilampirkan pada tanda.45  

Barthes menyebut fenomena ini membawa tanda dan konotasinya untuk 

membagi pesan tertentu sebagai penciptaan mitos. 

Untuk itulah, Barthes meneruskan pemikiran Saussure dengan 

menekankan interaksi antara teks dengan pengalaman personal dan kultural 

penggunanya, interaksi antara konvensi dalam teks dengan konvensi yang 

dialami dan diharapkan oleh penggunanya. Gagasan Barthes ini dikenal dengan 

“Two Order of Signification” (Signifikansi Dua Tahap). 

 

 

 

Gambar 1 

Signifikansi Dua Tahap Barthes 

                                                         
45  Jonathan Bignell, Media Semiotics: An Introduction, (Manchester and New York: Manchester 

University Press, 1997) 16. 
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Melalui gambar di atas, Barthes, seperti dikutip Fiske, menjelaskan 

signifikansi tahap pertama merupakan hubungan antara signifier dan signified di 

dalam sebuah tanda. 

terhadap realitas eksternal. Barthes menyebutnya sebagai denotasi. 

Konotasi adalah istilah yang digunakan Barthes untuk signifikansi tahap kedua. 

Hal ini menggambarkan interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu dengan 

perasaan atau emosi dari pembaca serta nilai-nilai dari kebudayaannya. Pada 

signifikansi tahap kedua yang berkaitan dengan isi, tanda bekerja melalui mitos.46 

1) Makna Denotasi Makna denotasi adalah makna awal utama dari sebuah 

tanda, teks, dan sebagainya.47Makna ini tidak bisa dipastikan dengan tepat, 

karena makna denotasi merupakan generalisasi. Dalam terminologi Barthes, 

denotasi adalah sistem signifikansi tahap pertama. 

2) Makna Konotasi: Makna yang memilik sejarah budaya di belakangnya yaitu 

bahwa ia hanya bisa dipahami dalam kaitannya dengan signifikansi tertentu. 

Konotasi adalah mode operatif dalam pembentukan dan penyandian teks 

kreatif seperti puisi, novel, komposisi musik, dan karya-karya seni.48 

3) Mitos: Dalam kerangka Barthes, konotasi identik dengan operasi ideologi, 

yang disebut dengan mitos dan berfungsi untuk mengungkapkan dan 

                                                         
46Alex Sobur, Analisis Teks Media; Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis 

Semiotik,dan Analisis Framing, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 127-128. 
47 Marcel Danesi, Pengantar Memahami Semiotika  Media, (Yogyakarta: Jalasutra, 2010)  274. 
48 Ibid, 43. 
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memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu 

periode tertentu.49 

Jadi mitos memiliki tugasnya untuk memberikan sebuah justifikasi 

ilmiah kepada kehendak sejarah, dan membuat kemungkinan tampak abadi.50 

Mitos, oleh Barthes disebut sebagai tipe wicara. Ia juga menegaskan 

bahwa mitos merupakan sistem komunikasi, bahwa dia adalah sebuah pesan. Hal 

ini memungkinkan kita untuk berpandangan bahwa mitos tak bisa menjadi sebuah 

objek, konsep, atau ide; mitos adalah cara penandaan (signification), sebuah 

bentuk. Segala sesuatu bisa menjadi mitos asalkan disajikan oleh sebuah wacana.51 

Dalam mitos, sekali lagi kita mendapati pola tiga dimensi yang disebut Barthes 

sebagai: penanda, petanda, dan tanda. Ini bisa dilihat dalam peta tanda Barthes 

yang dikutip dari buku Semiotika Komunikasi, karya Alex Sobur: 

 

Gambar 2 

              Signifikansi Dua Tahap Barthes Semiotika Komunikasi 

Dari peta Barthes di atas, terlihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri atas 

penanda (1) dan petanda (2). Akan tetapi, pada saat bersamaan, tanda denotatif 

                                                         
49 Alex Sobur,  Semiotika Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004) 71. 
50 Roland Barthes, Mitologi, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009), 208. 
51 Ibid, 151-152. 
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adalah juga penanda konotatif (4). Dengan kata lain hal tersebut merupakan 

unsur material: hanya jika anda mengenal tanda “singa” barulah konotasi seperti 

harga diri, kegarangan, dan keberanian menjadi mungkin. Jadi, dalam konsep 

Barthes, tanda konotatif tidak sekedar memiliki makna tambahan namun juga 

mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaannya. 
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BAB III 

JARANAN TURONGGO WENGKER 

 

A. Lokasi Penelitian 

Desa Coper merupakan tempat yang digunakan untuk objek penelitian 

yaitu Kesenian Tari Jaranan Turonggo Wengker. Wilayah desa Coper berada 

pada dataran rendah dengan ketinggian antara 100 meter sampai 150 meter dari 

permukaan laut, dengan suhu rata-rata 23° Celcius. Desa Coper merupakan desa 

agraris dengan mayoritas masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani. 

Kebanyakan masyarakat menanam tanaman padi, jagung, dan sebagainya. Luas 

wilayah persawahan 119,355 ha/m². Dengan letak pada 111° 33’ 16”-111° 30’ 

49” bujur timur dan 7° 56’ 31”-7°  57’28” lintang selatan.1 

B. Sejarah Kesenian Turonggo Wengker 

Kesenian Tari Jaranan Turonggo Wengker merupakan salah satu 

kesenian rakyat yang berkembang di wilayah kabupaten Ponorogo. Kesenian ini 

berasal dari Kediri namun tumbuh dan berkembang di Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo. 

 

 

 

                                                         
1 https://id.wikipedia.org/wiki/Coper,_Jetis,_Ponorogo diakses pada 17 Februari 2018. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Coper,_Jetis,_Ponorogo
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Menurut narasumber bapak Supriyono selaku ketua komunitas kesenian 

Jaranan Turonggo Wengker di Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo 

“Kesenian Tari Jaranan Turonggo Wengker merupakan salah satu 

kesenian rakyat yang berkembang di wilayah kabupaten Ponorogo. 

Kesenian ini berasal dari Kediri namun tumbuh dan berkembang di 

Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Kesenian Tari Jaranan Turonggo 

Wengker merupakan kesenian asli asal Kediri yang dibawa dan 

dikembangkan oleh seniman - seniman Ponorogo kemudian bekerjasama 

dengan seniman asli Kediri “.2 

 

Kesenian ini awalnya hanya dikembangkan oleh tiga orang, yaitu bapak 

Muhtarom, bapak Supriyono, dan bapak Sabarianto dengan pemikiran untuk 

merangkul dan mengembangkan kreatifitas   generasi   pemuda   dibuatlah   

sebuah   Komunitas   yang   bernama Jaranan Turonggo Wengker. 

Kesenian Jaranan Turonggo Wengker ini menggambarkan boyongan 

dewi Songgo langit dari Kediri menuju Wengker Bantar Angin. Pada saat 

boyongan ke Wengker, dewi Songgo Langit dan Klana Sewandana diarak oleh 

Singa Barong. Arak-arakan itu dilakukan dengan menerobos dari dalam tanah 

sambil berjoget. Alat musik yang dimainkan adalah berasal dari bambu dan besi. 

Legenda tentang Raja Airlangga yaitu Raja Panjalu dari Kediri memiliki 

seorang putri cantik jelita yang bernama dewi Songgo Langit. Saat itu banyak 

yang ingin melamar dewi Songgo Langit, tetapi sang dewi hanya ingin menjadi 

petapa saja dan tidak mau menikah. Tetapi sang ayah memaksanya untuk 

menikah dan diadakanlah sayembara. Songgo Langit pun setuju dengan satu 

permintaan, Barang siapa yang bisa membuat kesenian yang belum ada di Pulau 

Jawa dia mau menjadi suaminya. 

                                                         
2 Lihat Transkrip Nomor 01/1-W/2-VIII/2018 
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Ada beberapa orang yang ingin melamar diantaranya adalah Klana 

Sewandana dari Wengker, Toh Bagus utusan Singa Barong dari Blitar, dan 4 

prajurit yang berasal dari Blitar. Para pelamar bersama-sama mengikuti 

sayembara. Di tengah jalan bertemulah mereka dan berperang. Saat berperang 

inilah pasukan dari Bantarangin Klana Sewandana berhadapan dengan prabu 

Celeng Srenggi setelah menang menghadapi prabu Celeng Srenggi bala tentara 

Klana Sewandana menghadapi para naga dimana naga siluman ini adalah bala 

tentara ataupun pasukan dari Singa Ledoyo atau Singa Barong hingga akhirnya 

pertemuan fokus menjadi dua tokoh saja yaitu prabu Klana Sewandana melawan 

Singa Barong keduanya bertarung hingga dimenangkan oleh prabu Klana 

Sewandana. Saat itu Singa Ledoyo kalah, sehingga mereka membuat 

kesepakatan. Singa Ludoyo memohon agar tidak dibunuh, akan tetapi Klana 

Sewandono memiliki syarat yaitu Singa Ludoyo atau Singa Barong  harus  

menjadi sesembahan sayembara untuk melamar dewi  Songgo Langit.3 

Jaranan muncul di Kediri hanya untuk menggambarkan dahsyatnya 

peperangan yang terjadi antara bala pasukan Klana Sewandana prajurit berkuda 

prabu Celeng Srenggi dan naga siluman utusan Singa Ledoyo. 

Untuk mengenang sayembara yang diadakan oleh dewi Songgo Langit 

inilah masyarakat Kediri membuat kesenian Jaranan. Kemudian Jaranan Ini 

berkembang di wilayah Kabupaten Ponorogo. 

                                                         
3 Lihat Transkrip Nomor 07/7-W/7-VIII/2018 
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Kesenian Tari  Jaranan Turonggo Wengker ini berkembang dan dibuat 

pada tanggal  8 oktober 2009, kemudian disahkan oleh Dinas Pariwisata pada 8 

Desember 2012.4 

 

C. Komposisi Kesenian Jaranan Turonggo Wengker 

dari hasil observasi peneliti membagi data berupa pembagian yang ada 

dalam kesenian jaranan turonggo wengker dari sini peneliti mengelompokkan 

menjadi tiga bagian atau tiga elemen dalam kesenian Jaranan Turonggo 

Wengker diantaranya adalah Pengrawit, Paraga, dan Paneges yang akan akan 

peneliti jelaskan sebagai berikut: 

1.) Pengrawit adalah sumber daya manusia yang berkompeten dibidang 

musik gamelan sebagai pendukung audio dalam pertunjukan Kesenian 

Jaranan Turonggo Wengker, peran pengrawit ini juga di bagi lagi menjadi 

beberapa sejumlah alat musik gamelan yang digunakan dalam Kesenian 

Jaranan Turongo Wengker diantaranya adalah gong, kenong, kendhang, 

saron, demung dan selompret. 

2.) Paraga adalah tokoh atau sumber daya manusia yang berperan sebagai 

penari yang di iringi pengrawit penari atau paraga ini dibagi lagi menjadi 

beberapa peran diantaranya adalah tokoh jaranan, Celeng Srenggi, dan 

Caplokan  

3.) Paneges yang terakhir adalah paneges yaitu sumber daya manusia yang 

dalam Kesenian Jaranan Turonggo Wengker yang mengatur jalanya 

                                                         
4 Lihat Transkrip Nomor 06/6-W/6-VIII/2018 
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pertunjukan paneges membawa cemeti dengan ukuran yang berbeda beda 

dengan teknik tertentu cemeti ini bisa mengeluarkan ledakan yang cukup 

keras.5 

D. Bentuk Penyajian 

Secara rinci struktur penyajian Kesenian Jaranan Turonggo Wengker di 

bagi atas  3 babak, sebelum masuknya ke penyajian pertunjukan terdapat pra 

acara terlebih dahulu dalam acara tersebut seluruh anggota Kesenian Jaranan 

Turonggo Wengker ( Pengrawit, Paraga, dan Paneges ) tuan rumah dan tamu 

undangan berkumpul dalam satu ruangan untuk melaksanakan ritual.6 hinga 

akhirnya acara dimulai dengan bentuk penyajian seperti berikut.7 : 

1) Babak 1 Pembukaan 

diawali dengan penari Jaranan yang masuk ke arena pertunjukan dengan 

membawa Jaranan yang terbuat dari bambu anyaman. Mereka masuk dengan 1 

persatu kadang   2 penari. Setelah semua penari masuk karena kemudian 

membentuk suatu pola lantai garis lurus. Iringan yang di gunakan pada 

masuknya penari Jaranan adalah Suluk Wigar Djalalah, Ya Habibal Qolbi, 

Anoman Obong dan beberapa iringan yang lainnya. 

2) Babak 2 Setelah penari Jaranan masuk dan jengkeng 

kemudian penari yang berperan sebagai prabu Celeng Srenggi masuk 

dengan menari dengan pola gerakan sama seperti penari Jaranan yaitu masuk 

                                                         
5Lihat Transkrip Nomor 01/01-D/20-VIII/2018 
6Lihat Transkrip Nomor 01/1-O/16-VIII/2018 
7Lihat Transkrip Nomor 02/2-O/16-VIII/2018 
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penghormatan dengan pola garis lurus. Kemudian penari Jaranan dan Penari 

Celeng menari bersama (perang antara Jaranan dan Celeng). 

3) Babak 3 Merupakan babak inti (klimaks) 

penutup pertunjukan dengan keluarnya barongan (Naga) satu-persatu. Di 

dalam babak ke tiga ini semua penari menari bersama dan membentuk suatu 

pola melingkar dengan iringan yang dipakai adalah gangsaran. Akhir acara 

mereka ndadi untuk menghibur penonton. 

Hingga tahap dadi atau biasa disebut dengan ndadi adalah ketika paneges 

memberikan aba-aba berupa ekspresi yang diterima oleh para penari sebagai 

tanda bahwa kalap atau tahap ndadi telah dimulai alur pergerakan yang semula 

teratur menjadi abstrak hingga satu persatu penari di beri simbol atau aba-aba 

untuk di netralisir mengartikan bahwa proses ndadi telah selesai dan penyajian 

pertunjukan akan segera di akhiri atau ditutup.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
8Lihat Transkrip Nomor 02/2-O/16-VIII/2018 
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E. Track Record Jaranan Turonggo Wengker 

 

NO. 

 

TANGGAL 

 

ACARA 

 

TEMPAT/ALAMAT 

 

1. 

 

22 Desember 

2018 

 

Kunjungan DPR Gunung 

Kidul 

Dukuh Tempel Desa 

Turi Kecamatan Jetis 

Kabupaten Ponorogo 

 

 

2. 

 

 

8 Agustus 2018 

 

 

Ulang Tahun yang ke-7 

Turonggo Wengker 

Wargo Ageng Kilen 

Peken RT1/RW1 Desa 

Grogol Kecamatan 

Sawoo Kabupaten 

Ponorogo 

 

 

3. 

 

19 November 

2018 

 

Gelar Budaya Dukuh 

Ngrambang 

Dukuh Ngrambang 

Desa Pondok 

Kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo 

 

 

4. 

 

 

22 Juli 2018 

 

Tasyakuran Khitan 

Muhammad Reqzy Keluarga 

Bapak Sugiyanto 

 

Kepatihan Kecamatan 

Kota Kabupaten 

Ponorogo 

 

 

5. 

 

 

25 Juni 2018 

 

Memeriahkan Pernikahan 

Saudara Sugeng dan Ika 

 

Pande Watu Kecamatan 

Mlarak Kabupaten 
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Ponorogo 

 

 

6. 

 

 

9 Mei 2018 

 

 

Pagelaran budaya monumen 

bantarangin 

 

Monumen Bantarangin 

Kauman Sumoroto 

Kabupaten Ponorogo 

 

 

7. 

 

 

 

 

13 November 

2017 

 

 

Acara pernikahan Putra 

Pratama dan Anika Dwi 

Astuti 

 

 

Dukuh Coper Kidul, 

Desa Coper Kecamatan 

Jetis Kabupaten 

Ponorogo 

 

8. 

 

14 Oktober 2017 

 

Ponorogo Tempoe doeloe 

 

Desa Pinggirsari 

Kecamatan Ponorogo 

Kabupaten Ponorogo 
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BAB IV 

PESAN DAKWAH KESENIAN JARANAN TURONGGO WENGKER 

DESA COPER KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO 

 

A. Identifikasi Umum Dan Temuan Data 

Terdapat banyak sekali hal-hal yang berhasil peneliti identifikasi pada 

jaranan turonggo wengker ini salah satunya perbedaan dalam bentuk penyajian 

dengan jaranan yang lain, biasanya jaranan pada umumnya memakan makanan- 

makanan yang tidak lazim seperti ular, ayam, kambing bahkan sapi secara 

mentah-mentah. 

Hal lain yang peneliti temukan adalah ketika jaranan turonggo wengker 

ini datang di sebuah acara maka akan terdapat slametan terlebih dahulu. Tidak 

hanya berdoa bersama namun beberapa paneges mengadakan diskusi.1 

terkait apa makna yang terkandung dalam jaranan turonggo wengker 

lengkap dengan umbo rampe yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang 

memiliki hajat atau tuan rumah. 

Berdasarkan hal itu peneliti menemukan beberapa data yang berhasil 

peneliti dapatkan berupa ungkapan tingkat pemahaman makna yang terkandung 

dalam kesenian jaranan turonggo wengker ini yang semakin mendukung akan 

sebuah hasil penelitian yang peneliti lakukan ungkapan yang pertama adalah 

sebagai berikut  

“Arti dibalik lambang kesenian Jaranan Turonggo Wengker hidup ini 

harus berjuang entah apa yang ada di depan kita selama kita yakin dan mau 

                                                         
1 Lihat Transkrip Nomor 01/1-O/16-VIII/2018 
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menghadapi kita harus berjuang dan bergerak jangan sampai diam putus asa 

tetap berjuang sampai titik darah penghabisan”2 

 

 

“Jaranan berarti belajar sing tenanan kita mempunyai tujuan atau suatu cita-cita 

harus di raih dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh maka akan selalu ada 

jalan untuk meraihnya”3 

 

 

“Ada bahwa hidup itu terlalu singkat bila untuk murung dan galau akibat asmara 

harus ikhlas dan menerima kenyataan  dari lagu tresno kepenggak moro tua”4 

 

Terkait hal ini paneges menerangkan tentang makna dari simbol-simbol 

umbo rampe yang akan di jelaskan menggunakan teori Roland Barthes simbol- 

simbol yang peneliti kumpulkan ini peneliti bagi menjadi tiga bagian besar 

seperti halnya hasil observasi yang telah peneliti tampilkan di bab sebelumnya 

yaitu pra acara atau frame ritual, kemudian frame pengrawit, paraga, dan yang 

terakhir adalah paneges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
2 Lihat Transkrip Nomor 03/3-W/4-VIII/2018 
3 Lihat Transkrip Nomor 02/2-W/4-VIII/2018 
4 Lihat Transkrip Nomor 04/4-W/5-VIII/2018 
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B. Frame Pra Acara (Ritual) 

1.) umbo rampe dan sesaji 

VISUAL 

Gamar 1.2 Prosesi Ritual dan Sesaji ( umbo rampe ) 

 

DENOTASI 

Secara textual dari frame diatas adalah terdapatnya beberapa 

benda yang saya temukan dalam foto tersebut terdapat pisang 

satu tangkap dan juga terdapat beras diatas pisang terdapat 

kelapa yang sudah dikupas dan di tali oleh sebuah benang. 

Terdapat nasi gurih yaitu nasi yang telah di bumbu dan di 

santan dan juga ayam yang sudah dimasak dengan berbagai 

rempah-rempah terdapat tuju jenis lauk, dan rujak buah  

 

KONOTASI 

( TAHAP I ) 

 

“meniko wonten sekul suci ayam sari”5 

Makna tahap pertama yang diambil adalah sebagai rasulan 

 

Penarikan makna simbol tahap pertama yang kita ambil adalah 

pisang yaitu bermakna tangan yang menggada, kelapa adalah 

bumi atau dunia, benang adalah simbol dari pakaian beras  

adalah simbol dari pangan. 

 

“rujak legi ayo nglumpuk o bedo rupane bedo rasane”6 

 

Sebagai makanan khas indonesia rujak dibuat dengan 

menggunakan banyak sekali buah dengan berbagai perbedaan 
                                                         
5Lihat Transkrip Nomor 01/01-D/20-VIII/2018 No. 12 
6 Ibid, No. 12 
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warna dan perbedaan rasanya dicampur dan diberi saus gula 

merah 

 

 

 

MITOS 

( TAHAP II ) 

Rasulan yang diartikan sebagai tanda berkumpulnya orang- 

orang setempat untuk bersholawat dan makan bersama 

 

“gambaring jagad sak renaning pinuwun kinabulna, ibarat e 

koyo dene kambil kawet bonggo tekan pucuk manfaati, buceng 

kukuh lawuh e reno pitu, antuko pitulung antuko pituduh muga 

muga kukuho lahir batinya kukuho jiwo rogone kuat o 

sandang, pangan, dan papan”7 
 

Dari tahap pertama dapat di tarik ke tahap selanjutnya dengan 

makna sebuah doa yang di panjatkan kepada allaah swt, 

tentang berbagai macam permintaan selama masih di dunia, 

meliputi sandang (benang) pangan (beras) papan (kelapa). 

 

“ti dadekne siji digawe legi ben podo manis. ora pedes - pedes 

an ora pahit-pahit an”8 

 

Sebuah pesan untuk berkumpul bersama menjalin tali 

silaturahmi yang baik dengan suasana yang menyenangkan, 

tanpa saling membenci, iri dan dengki. 
 

 

 

 

PRESPEKTIF 

DAKWAH 

 

 

sebagai umat muslim, memang sudah diajarkan oleh Nabi 

Muhammad saw, agar selalu senantiasa berdoa dalam 

menjalankan kehidupan sehari-hari dan juga Allah berfirman  

 

“Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah 

akan mencukupkan (keperluan)nya”. (QS. At-Talaq,65: 3)9 

 

Dan keperluan manusia mencangkup sandang, pangan, dan 

papan secara teori hal ini memberikan pesan dakwah untuk 

menyempurnakan hubungan manusia dengan Allah swt. 

 

Perspektif dakwah tentang makna rujak legi bahwasanya kita 

sebagai orang muslim dilarang untuk saling memutuskan tali 

persaudaraan, bahkan untuk tidak saling menyapa selama lebih 

                                                         
7 Ibid, No.12 
8 Ibid, No.12 
9 Al-Qur’an dan Terjemahanya, 65: 3. 



55 

 

 

dari tiga hari, untuk itu dalam pesan rujak legi terdapat ajakan 

untuk berkumpul bersama-bersama dengan suasana yang 

kekeluargaan tidak saling menebar kebencian, iri ataupun 

dengki secara teori hal ini memberikan pesan dakwah untuk 

menyempurnakan hubungan dengan manusia. 

 

 

 

C. Frame Acara (Pengrawit) 

1.) Gong  

VISUAL 

Gambar 1.3 foto gong bagian dari pengrawit 

 

DENOTASI 

Gong alat musik tradisional di daerah jawa disebut dengan 

salah satu instrumen gamelan terbuat dari besi dan tembaga 

gong di hubungan oleh sebuah tali dan di gantungkan ke 

sebuah kayu bidang biasanya terdapat ukiran-ukiran salah 

satunya adalah ukiran naga, berfungsi untuk pemangku irama 

tugasnya mempertegas kendang dalam menentukan bentuk 

gending dipukul ketika penutup lagu 
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KONOTASI 

( TAHAP I ) 

Penarikan makna simbol tahap pertama yang kita ambil adalah 

“pungakasaning gendhing ateges pungkasane urip”10 

 

diartikan selesainya lagu berarti selesainya kehidupan  

 

“Dene gong muni jlegar-hajleger, senadyan gendhing durung 

suwuk, iku mertandhani minangka pepenget lamun tumibane 

pada, nglegenaning gendhing. Minangka pralampita, pepenget 

tumrap manungsa duk nalika urip iku bakal tumekaning pati 

kang durung kinawruhan mungguh kapan lan ana ing ngendi 

kita manungsa iki bakal tumekaning pati. Mula kalamangsane 

ana manungsa kang semaput, mati suri lan banjur urip maneh, 

iku diperlambangake unine gong kang ana ing satengah-

tengahing gendhing”11 

 

Bermakna bahwa bisa dipastikan setiap manusia akan menemui 

ajalnya namun tidak seorangpun tahu kapan dan dimana ajal 

akan datang, tiga fase keadaan manusia dalam kehidupan yaitu 

terlahir, tidur (pingsan, tak sadarkan diri, mati suri) dan mati. 

 

MITOS 

( TAHAP II ) 

Bermakna apabila seseorang hidup dengan semena-mena maka 

dia lupa akan ( gong ) kematian, jika seseorang hidup ingat 

seperti gong, maka manusia hidup akan penuh kehati-hatian di 

setiap siang dan malamnya akan selalu waspada akan lahir 

batinnya, jasmani dan ruhani, serta jiwa raganya  

 

PRESPEKTIF 

DAKWAH 

 

Kunci pertama yang perlu dipegang adalah tidak terburu-buru, 

atau dengan kata lain tenang, dalam hidup manusia sering 

dihadapkan kepada masalah mendadak, karena datangnya 

secara tiba – tiba kebanyakan meresponya dengan terburu-buru 

dalam hadits rasulullah menegaskan 

 

“ketenangan (kehati-hatian) itu datangnya dari Allah dan 

tergesa-gesa itu datangnya dari setan.” ( HR. Imam al-Baihaqi 

dan lain-lain )12 

 

Secara teori hal ini memberikan pesan dakwah untuk 

menyempurnakan hubungan manusia dengan Allah swt. 

 

 

                                                         
10 Lihat Transkrip Nomor 01/01-D/20-VIII/2018 No. 3 
11 Ibid, No.3 
12 Nur Faizin Muhith, M.A. Manusia Mengeluh AL-Qur’an Menjawab al-Qudwah Publishing h 20. 
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2.) Kendang 

VISUAL 

Gambar 1.4 foto kendang bagian dari pengrawit 

 

DENOTASI 

Terbuat dari kayu cempedak, atau kayu nangka terdapat 

permukaan yang terbuat dari kulit kambing juga sapi sebagai 

pembuat bunyi bila ditabuh akan mengeluarkan bermacam-

macam bunyi antara lain: tong, tak, thung, dah atau dang; ket 

tlang, delang. Fungsi kendang adalah pamurba irama dan 

sebagai pencipta variasi lagu, tugasnya mengatur irama dan 

jalannya sajian pertunjukan kapan tempo akan di naikkan dan 

kapan tempo akan diturunkan kembali. 

 

KONOTASI 

( TAHAP I ) 

Penarikan makna simbol tahap pertama yang kita ambil adalah 

simbol dari sebuah kepemimpinan yang mampu membawa dan 

mengelola sebuah system ( pengrawit lain ) membaur menjadi 

satu alunan. 

MITOS 

( TAHAP II ) 

“asung pralampitane urip, aja angsa-angsa lan ngaya, 

apamaneh ing babagan kadonyan, ora usah tak ndang tak 

ndang, ngko mundak keselak enggal suwuk.  Bisoa  kaya  

lelakuning  gendhing ketawangan,  alon-alon  waton  kelakon,  

nggremet  waton  slamet”13 

 

Bermakna bahwa hidup ini jangan muluk-muluk atau tergesa- 

gesa dalam menjalani segala hal alangkah baiknya bila seperti 

alunan lagu gendhing pelan tapi pasti walau pelan asal selamat  

                                                         
13 Lihat Transkrip Nomor 01/01-D/20-VIII/2018 No. 5 
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“Sing  bisa  sabar  nedha  nrima,  kebak  sukur,  tan  

kendhat  ing pambudidaya murih nggayuh kabahagyaning 

donya lan akhirat  “14 

 

selalu bersabar menerima kenyataan realistis, bersyukur 

dengan apa yang ada agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan 

akhirat. 

 

 

PRESPEKTIF 

DAKWAH 

 

 

Islam melarang umatnya dari memperpanjang angan-angan, 

memperpanjang angan-angan maksudnya adalah berangan- 

angan namun tidak mewujudkannya. Memperpanjang angan- 

angan hanya akan membuat seorang dilanda kekecewaan, ia 

akan menanggung frustrasi yang merugikan.15 

 

Secara teori hal ini memberikan pesan dakwah untuk 

menyempurnakan hubungan manusia dengan Allah swt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
14 Ibid No.5, 
15 Nurul Chomaria, Aku Pantang Putus Asa (Yogyakarta: Laksana 2018) 51. 
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3.) Kenong 

VISUAL 

Gambar 1.5 foto kenong 

 

DENOTASI 

 

Kenong hampir sama seperti gong kenong juga terbuat dari 

besi dan logam namun dengan ukuran yang lebih kecil dengan 

posisi terlepa mempunyai alat pukul terbuat dari kayu dengan 

di ikat kain di ujung sebagai sisi yang dipukulkan, kenong 

terdiri dari kenong slendro dan kenong pelog. Kenong 

berfungsi menentukan batas-batas gatra berdasarkan bentuk 

gendingnya. Tugasnya adalah menegaskan irama 

 

KONOTASI 

( TAHAP I ) 

Penarikan makna simbol tahap pertama yang kita ambil adalah  

 

“nong-nong-nong” iku mengku werdi ana-ana-ana. Maksude 

ana.  Apa sing ana?  Sing  ana  yaiku  kahanan,  jagad  

ginelar, makhluk gaib lan kasat mata)”16 

 

bermakna menjelaskan tentang keberadaan relitas yang ada 

mulai partikel terkecil inti atom hingga metafisika 
 

MITOS 

( TAHAP II ) 

 

“Manugnsa urip lan kabeh thek kliwering jagad  raya lan  

seisine kabeh  iki  kepurba lan  kawasesa  dening 

PanjenenganE mula  gelem  ora  gelem  kudu  manut ( 

aturan, tatanan, dawuh) Kang Kagungan, yaiku Gusti 

Allah.”17 

 

                                                         
16 Lihat Transkrip Nomor 01/01-D/20-VIII/2018 No. 4 
17 Ibid, No. 4 
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Bermakna bahwasanya segala yang ada mampu dilihat oleh 

mata dan tidak, sesungguhnya terikat oleh aturan dan kehendak 

atau dalam kuasa Allah Swt. 

 

 

PRESPEKTIF 

DAKWAH 

 

Tuhan telah menciptakan segala sesuatu dengan aturan yang 

pasti dan dengan ukuran yang tertentu tidak ada satupun, baik 

di langit ataupun bumi, kecil ataupun besar, kecuali akan 

terjadi atau berlaku sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan 

oleh Allah swt, seperti fimanNYA  

 

“Sesungguhnya segala sesuatu Kami ciptakan dengan qadar 

(ukuran, aturan)” (QS. Al Qamar,54: 49).18 

 

Secara teori hal ini memberikan pesan dakwah untuk 

menyempurnakan hubungan manusia dengan Allah swt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
18 Al-Qur’an dan Terjemahannya, 54: 49. 
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4.) Saron  

VISUAL 

Gambar 1.6 foto Saron 

 

DENOTASI 

Saron instrument pengrawit yang terbuat dari besi kuningan, 

atau tembaga di sangga oleh kayu tebal berukir mempunyai 

alat pukul yang terbuat dari kayu juga berbentuk seperti palu 

bila dipukul akan menimbulkan suara ber nada – nada tinggi  

KONOTASI 

( TAHAP I ) 

“Diarani kembang sebab saron iku ricikan yen nabuh ana 

kembangane, dadi ora mligi mung manut mlaha thuthukan 

utawa notasi gendhing kang ana. Iki minangka pralampita”19 

 

bermakna bahwa di setiap tempo terdapat pengembangan atau 

variasi, tidak terpaku dan monotone  

 

MITOS 

( TAHAP II ) 

 

“yen ana pasrawungan aja mung mligi lan lugu, nanging kudu 

pinter nganggo kembangan, cengkoking rembug, lan sak 

piturute, ing pamrih supaya kabeh mau saya ngraketake 

anggone sesrawungan klawan bebrayan agung utawa 

masyarakat kang disrawungi”20 
 

Bermakna bahwa dalam kehidupan sehari – hari ini kita tidak 

boleh mengutamakan diri sendiri dan juga lugu, harus pandai 

mengembangkan pembahasan bersosial dengan lingkungan dan 

                                                         
19 Lihat Transkrip Nomor 01/01-D/20-VIII/2018 No. 7 
20 Ibid, No. 7 
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masyarakat luas untuk merekatkan tali persaudaraan 

 

“lan sajroning lelakuning urip akarya memanising nala 

tumrap pribadine dhewe lan wong lio, mula ana tembungan 

yen diapiki walesen kebecikan, yen diwenehi siji balesen 

kebecikan luweh saka siji”21 
 

Bahwasanya pentingnya bersosial itu berakar bahwa menjadi 

pribadi yang baik itu tidak cukup dilakukan diri sendiri karena 

juga bagaimana kita memperlakukan orang lain untuk selalu 

membalas kebaikan dengan lebih baik 

 

 

PRESPEKTIF  

DAKWAH 

 

pengenalan satu pihak kepada selainnya, semakin terbuka 

peluang untuk saling memberi manfaat. Perkenalan itu 

dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman 

pihak lain guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt. 

yang dampaknya tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan 

hidup duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Allah sendiri, sebagai 

pencipta manusia sebagai makhluk sosial itu, menyeru mereka 

semua dengan firman-Nya: 

 

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal 

mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di 

sisi Allah ialah yang paling bertakwa dia antara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal” 

(QS. al-Hujurat ayat,49: 13)22 

 

Secara teori hal ini memberikan pesan dakwah untuk 

menyempurnakan hubungan dengan manusia. 

 

 

 

 

 

 

                                                         
21 Ibid, No. 7 
22 Al-Qur’an dan Terjemahannya, 49: 13. 
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5.) Demung  

VISUAL 

Gambar 1.7 foto Demung 

 

DENOTASI 

Demung adalah ricikan pokok atau ricikan balungan, 

Secara visual mempunyai bentuk dan bahan yang sama 

dengan saron hanya saja dengan ukuran yang lebih besar 

Nada-nada pada ricikan balungan dibuat hanya dalam satu 

gembyang atau satu oktaf saja, Bilah nada disusun dari nada 

rendah ke nada yang lebih tinggi secara berurutan. Adapun 

fungsi ricikan balungan pada seni karawitan adalah penegas 

atau menunjukan alunan lagu yang sesungguhnya. 

 

 

KONOTASI 

( TAHAP I ) 

“Kaya dene anggone nebuh manut miturut apa anane titi laras 

utawa notasi gendhing., tanpa ana kekembangan liyane utawa 

nggawe cengkok neka-neka,mung mligi apa anane notasi 

utawa titilaras gendhing kang ditabuh”23 

 

Jika saron bermakna tentang kehidupan bersosial maka 

demung bermakna kehidupan yang lurus dan jelas berdasarkan 

alur kehidupan masing-masing  

 

                                                         
23Lihat Transkrip Nomor 01/01-D/20-VIII/2018 No. 6 
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MITOS 

( TAHAP II ) 

“Cethane, kang diayahi lan kang diandhemi mung yaiku mligi 

siji ora neka-neka. Mung siji kang diandhemi yaiku manembah 

lan ngabekti sarta ngawula marang Gusti Allah kanthi manut 

mithurut reh parentahE sarta ngedohi marang kabeh 

wewalerE.nabuh e seseg lan orane banter lan alone kendho 

lan kencenge manut pakon lan sasmitaning gendhing kang 

lumantar sentakan lan keplakaning kendhang.”24 

 

Bermakna bahwasanya hanya satu tujuan hidup makhluk di 

bumi ini yaitu menyembah dan melaksanakan segala perintah 

Allaah Swt, dan menjauhi segala laranganya dalam beraqidah 

jika sudah ada aqidah dalam bertuhan dan juga bermasyarakat 

bernegara mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan juga 

menjadi makna bila undang-undang tersebut tidak  

bertolak belakang dengan aqidah agama, tiada kata lain selain 

mematuhi kata dari pimpinan, (orang tua, kyai, guru, 

pemerintah dll)  

 

 

PRESPEKTIF 

DAKWAH 

 

Di rumah terdapat aturan, di sekolah terdapat aturan, di 

lingkungan masyarakat terdapat aturan, di mana saja kita 

berada, pasti ada aturannya. Aturan dibuat dengan maksud agar 

terjadi ketertiban dan ketenteraman. Mustahil aturan dibuat 

tanpa adanya tujuan.  

 

Oleh karena itu, wajib hukumnya kita menaati aturan yang 

berlaku. Taat kepada Allah Swt. adalah hal yang paling utama, 

namun kita juga harus taat kepada para pemimpin kita selama 

tidak bertentangan dengan aturan agama. Allah telah berfirman  

 

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu” (QS. An-Nisa,4: 

59)”25 

 

Secara teori hal ini memberikan pesan dakwah mengadakan 

keseimbangan antara hubungan dengan manusia dan hubungan 

dengan allah swt, mengaktifkan kedua - duanya sejalan dan 

berjalin. 

 

 

 

                                                         
24 Ibid, No. 6 
25 Al-Qur’an dan Terjemahannya, 4: 59. 
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D. Frame Acara (Paraga) 

1.) Jaranan 

VISUAL 

Gambar 1.9 foto paraga Jaranan 

 

DENOTASI 

Secara visual menampilkan sesosok prajurit tengah 

menunggang kuda. Tarian ini menggunakan kuda yang terbuat 

dari bambu atau bahan lainnya yang di anyam dan dipotong 

menyerupai bentuk kuda, dengan dihiasi rambut tiruan dari tali 

plastik atau sejenisnya yang di gelung atau di kepang. 

Anyaman kuda ini dihias dengan cat dan kain beraneka warna. 

Jaranan memerankan kesatria berkuda  

 

KONOTASI 

( TAHAP I ) 

Jaranan berasal dari kata belajar sing tenanan  menjadi 

pemaknaan tahap I dimana jaranan menyimbolkan tunggangan 

atau kendaraan yang digunakan sehari – hari hingga digunakan 

untuk berperang.26 

MITOS 

( TAHAP II ) 

Dari pemaknaan belajar sing tenanan tadi ditarik kembali 

menuju pemaknaan tahap II yaitu bahwa hidup ini harus punya 

identitas atau ciri khas berupa peran yang diambil untuk 

menjadi pribadi yang berkarakter seperti halnya jaran tokoh 

kesatria penunggang kuda bermakna bahwa untuk menjalani 

hidup ini hendaklah seseorang mempunyai sebuah kendaraan 

                                                         
26 Lihat Transkrip Nomor 01/01-D/20-VIII/2018 No. 8 
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atau tunggangan  berupa ilmu pengetahuan atau skill keahlian 

yang ditekuni di salah satu bidang oleh karena itu manusia 

dituntut dan wajib mencari ilmu (belajar sing tenanan) dan 

menungganginya (mengamalkannya) untuk kebaikan umat 

manusia 

 

 

PRESPEKTIF 

DAKWAH 

 

Kebutuhan pada ilmu lebih besar dibandingkan kebutuhan pada 

makanan dan minuman, sebab kelestarian urusan agama dan 

dunia bergantung pada ilmu. “Manusia lebih memerlukan ilmu 

daripada makanan dan minuman. Karena makanan dan 

minuman hanya dibutuhkan dua atau tiga kali sehari, 

sedangkan ilmu diperlukan di setiap waktu, setiap saat. 

 

Secara teori hal ini memberikan pesan dakwah mengadakan 

keseimbangan antara hubungan dengan manusia dan hubungan 

dengan allah swt, mengaktifkan kedua - duanya sejalan dan 

berjalin. 
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2.) Prabu Celeng Srenggi 

VISUAL 

Gambar 1.10 foto Paraga Prabu Celeng Srenggi 

 

DENOTASI 

Paraga prabu celeng srenggi secara visual terlihat 

menggunakan kostum mewah seperti raja, dengan 

menunggangi anyaman bambu yang terbentuk seperti celeng 

atau babi hutan di cat dengan berbagai warna menggunakan 

klinthing di bagian kaki paraga   
 

KONOTASI 

( TAHAP I ) 

 

Penarikan simbol tahap pertama adalah kata celeng 

dibahasakan sebagai celengan atau tabungan sedangkan prabu 

adalah raja yang di prioritaskan27 

MITOS 

( TAHAP II ) 

Dalam pemaknaan tahap kedua diartikan sebagai acuan dalam 

kehidupan ini setelah mempunyai tunggangan atau keahlian 

yang digunakan dalam mengendarai kehidupan tidak cukuplah 

tanpa ada celengan atau simpanan amal kebaikan yang 

digunakan dalam kehidupan selanjutnya sebagai pengingat 

bahwasanya kesuksesan akan hampa tanpa adanya pengingat 

masih ada kehidupan lagi yang lebih kekal yaitu kehidupan 

akhirat 

 

                                                         
27 Lihat Transkrip Nomor 01/01-D/20-VIII/2018 No. 9 
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PRESPEKTIF 

DAKWAH 

 

Dunia adalah tempat menabur benih dan akhirat adalah tempat 

mengetam. Penyesalan yang mendalam tiada berguna bagi 

orang yang meninggal dunia tanpa dibekali amal sholeh selama 

hidupnya di dunia. Setelah seseorang meninggal dunia, maka 

terputuslah semua amalnya kecuali tiga perkara, seperti yang 

diterangkan dalam sebuah hadist: 

 

” Apabila ‘anak Adam itu mati, maka terputuslah amalnya, 

kecuali (amal) dari tiga ini: sedekah yang berlaku terus 

menerus, pengetahuan yang di manfaatkan, dan anak sholeh 

yang mendoakan dia.” (HR Muslim) 

 

Secara teori hal ini memberikan pesan dakwah untuk 

menyempurnakan hubungan manusia dengan Allah swt. 
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3.) Caplokan 

VISUAL 

Gambar 1.11 foto Paraga Caplokan 

 

DENOTASI 

Paraga barongan menggunakan topeng besar berbahan kayu 

berbentuk naga di ukir lengkap dengan hidung gigi dan 

taringnya terdapat mekanisme yang dibuat pengrajin sehingga 

bila ditarik bagian pegangannya barongan seakan melahap 

nyaplok bermahkotakan ukiran terbuat dari kulit sapi 

bergambarkan kan bathara kala yang berada ditengah-tengah 

mahkota. 

 

KONOTASI 

( TAHAP I ) 

Pemaknaan tahap pertama yang diambil adalah naga sebagai 

makhluk mitologi yang besar mampu memakan apa saja yang 

ada di depannya sedangkan bathara berarti dewa kala berarti 

waktu.28 

MITOS 

( TAHAP II ) 

Pemaknaan kontekstual terhadap caplokan sendiri adalah sebab 

dan akibat dari pemaknaan jaranan dan celeng srenggi sebab 

kenapa seseorang harus mencari ilmu mengamalkan demi 

kebaikan umat manusia dan juga selalu berbuat amal kebaikan 

untuk kehidupan yang akan datang karena setiap makhluk di 

dunia akan terikat dan dikejar oleh waktunya masing-masing, 

simbol dewa waktu yang mengejar mengikuti setiap manusia 

bahkan diseluruh dunia segala aspek kehidupan akan selalu 

terikat dengan ruang dan waktu simbol naga siap melahap 

                                                         
28 Lihat Transkrip Nomor 01/01-D/20-VIII/2018 No. 10 
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siapa saja tidak pandang bulu entah itu presiden, wakil 

presiden, panglima, ulama, semua akan terikat karena waktu 

atau masa yang sudah menjadi ketentuan yang telah diciptakan 

Allaah swt, dan setiap makhluk pasti akan tiba di ujung 

waktunya ( tiba kerusakannya ). 

 

 

PRESPEKTIF 

DAKWAH 

 

aktifitas kehidupan manusia selalu terikat dengan aturan. salah 

satu yang mengaturnya adalah waktu, secara umum waktu 

dibagi pada tiga: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang 

akan datang berbicara soal waktu, berkali-kali Allah berfirman 

atas nama waktu salah satunya adalah sebagai berikut: 

 

” Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada 

dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan amal sholih dan saling menasihati supaya menaati 

kebenaran dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran” 

(QS. Al ‘Ashr, 103: 1-3)29 

 

Secara teori hal ini memberikan pesan dakwah untuk 

menyempurnakan hubungan manusia dengan Allah swt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                         
29 Al-Qur’an dan Terjemahannya, 103: 1-3. 
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E. Frame Acara (Paneges) 

1.) Paneges 

VISUAL 

Gambar 1.12 foto Paneges dan pecut amarasuli 

 

DENOTASI 

Paneges adalah elemen ketiga dari Kesenian Jaranan Turongo 

Wengker ini, secara visual paneges membawa cemeti yang 

mempunyai panjang bervariasi bila digunakan dengan teknik 

tertentu akan meletupkan sebuah bunyi yang cukup keras 

secara kostum paneges menggunakan baju ponoragan atau 

baju khas Ponorogo atau berpakaian warok berperan sebagai 

penghubung antara pengrawit dan paraga segala yang ada 

dalam pertunjukan harus dimengerti dikelola dan 

dikomunikasikan oleh paneges  

 

KONOTASI 

( TAHAP I ) 

cemeti amarasuli mampu menggelak mengatur keadaan.30 

                                                         
30 Lihat Transkrip Nomor 01/01-D/20-VIII/2018 No. 11 
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MITOS 

( TAHAP II ) 

Makna kontekstual terhadap paneges adalah bahwa paneges 

harus mampu memberikan semangat nggelak dengan 

menggunakan cemeti amarasuli yang dimaknakan  

 

“nggelak piwulang e amal rasuli, kanjeng Nabi muhammad 

saw” 

 

Memberikan semangat untuk selalu mengamalkan ajaran – 

ajaran Nabi Muhammad saw. 

 

“Ing ngarso sung tuladha ing madya mangun karsa tut wuri 

handayani, ning ngarep biso dadi tuladha ing madya bisa 

membangun semangat lamunta diseleh ning mburi bisa dayani 

samubarane sabisa-bisane” 

 

Menjadi paneges harus mampu menjadi teladan yang baik bagi 

pengrawit, paraga dan seluruh masyarakat bisa membangun 

semangat di tengah-tengah kehidupan dan bila di belakang 

mampu mengatasi setiap masalah yang ada 

 

 

 

 

PRESPEKTIF 

DAKWAH 

 

menunjukkan besarnya keutamaan dan tingginya kemuliaan 

orang yang selalu menaati perintah dan mengikuti petunjuk 

Rasulullah saw, dalam semua ucapan dan perbuatan beliau, 

Bahkan ini merupakan sebab utama meraih kecintaan Allah 

seperti firman Allah berikut ini:  

 

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu teladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 

Allah dan (balasan kebaikan pada) hari kiamat dan dia banyak 

menyebut Allah” (QS. Al-Ahzab, 33: 21)31 

 

Secara teori hal ini memberikan pesan dakwah untuk 

menyempurnakan hubungan manusia dengan Allah swt. 

 

 

                                                         
31 Al-Qur’an dan Terjemahannya, 33: 21. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

      Setelah peneliti menganalisis data berupa frame per frame foto beserta data 

pendukung lainnya seperti rekaman wawancara dan lain sebagainya dalam 

pertunjukan Seni Jaranan Turonggo Wengker dengan mencari makna denotasi, 

konotasi dan mitos yang dianggap dalam perspektif dakwah dalam islam maka 

peneliti merumuskan beberapa hal yaitu: 

1. Makna Detonasi 

     Makna detonasi dalam penelitian ini adalah sebuah kesenian atau hiburan 

yang disukai masyarakat tertentu kesenian ini menyuguhkan seni tari, musik, 

dan teater seni musik berasal dari gamelan dan iringan lagu – lagu daerah 

hingga lagu nasional biasanya melandasi diadakannya acara tersebut 

seni tari adalah polah atau gerak para penari yang saling beriringan 

menyesuaikan tempo dan irama gamelan seni teater terdapat penokohan dan 

jalanya sebuah cerita yang terstruktur dan kronologis terdapat interaksi antara 

penari satu dengan penari yang lainnya. 

2. Makna Konotasi 

      Makna konotasi dalam dalam kesenian jaranan ini mengisahkan perjalanan 

pasukan Klana Sewandana dari Bantarangin menuju Kediri untuk melamar 

dewi Songgo Langit namun terdapat berbagai macam kendala saat melakukan 

perjalanan mulai dari di hadang oleh Celeng Srenggi hingga berperang 
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melawan siluman ular, hingga akhirnya Klana Sewandana atau raja dari 

pasukan kuda ini bertemu dengan rivalnya yaitu Singa Barong hanya saja 

scene cerita berhenti hanya sampai kepada siluman ular, cerita bersambung 

Klana Sewandana bertemu dengan Singa Barong dalam kesenian reog 

Ponorogo. 

3. Makna Mitos 

      Makna mitos dalam kesenian ini adalah menceritakan tentang lahirnya 

manusia di muka bumi ini tidak jika tanpa alasan, yaitu untuk beribadah 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibekali dengan sebuah akal manusia menjalani 

kehidupan berinteraksi dengan sesama manusia mampu berfikir bertahan hidup 

dan berkembang dengan ilmu pengetahuan entah itu kedokteran, pertanian, 

pembangunan, pemerintahan namun apakah itu cukup? Tentu tidak manusia 

akan perlu melakukan hal yang bersifat kerohanian memupuk diri sebagai 

manusia yang taat kepada Tuhan menjalani segala perintahNYA menjauhi 

segala larangaNYA. Mencari bekal untuk kehidupan selanjutnya yaitu 

kehidupan akhirat berbekal amal. 

Manusia akan mengalami habisnya waktu untuk kembali kepada Tuhan 

atau bisa disebut dengan wisuda dengan membawa ijazah berupa amal 

kebaikan yang telah dilakukan. 
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B. Saran 

1. Bagi pembaca 

Banyak sekali hal baru yang bisa di dapatkan dengan tidak di sangka-

sangka bila kita menggunakan ilmu, oleh karena itu pesan bagi pembaca adalah 

kuasailah ilmu maka akan menemukan banyak sekali hal-hal yang menarik 

untuk mewarnai kehidupan ini dan bersyukur kepada Allah swt. 

2. Bagi peneliti 

Banyak hal metode dalam mengirimkan sebuah pesan bisa melalui 

simbol atau tanda menemukan hal baru dengan teori memungkinkan banyak hal- 

hal yang luar biasa yang bisa ditemukan apalagi metode ini sangat berguna bagi 

dunia pendidikan dan lain sebagainya karena dengan adanya tontonan atau 

hiburan kita bisa menikmati kehidupan ini minimal kita akan bersyukur bahwa 

Tuhan itu Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang 
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