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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari 34 provinsi dengan 

bermacam budaya, suku bangsa, dan adat istiadat. Penelitian ini membahas 

kekayaan Indonesia jika dilihat dari sisi kebudayaannya. Seperti yang telah 

dijelaskan oleh Koentjaraningrat (1990) bahwa kebudayaan merupakan 

keseluruhan sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta hasil karya yang dihasilkan 

oleh manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya 

dengan belajar. Kebudayaan diwujudkan dalam bentuk tata kehidupan yang 

merepresentasikan nilai budaya yang dikandungnya. Pada prinsipnya tata 

kehidupan dalam masyarakat tertentu adalah bentuk representasi yang nyata dari 

nilai budaya yang diterapkan dalam dinamika kehidupannya. Dengan demikian 

karakteristik dari kelompok masyarakat atau etnik tertentu akan terlihat secara 

jelas dari karakteristik budaya yang mencakup seluruh aspek kehidupannya seperti 

tradisi seni budaya yang membedakannya dengan etnik lainnya. 

Seni menurut Haviland (2001) merupakan penggunaan kreatif imajinasi 

yang dilakukan oleh manusia untuk menikmati kehidupan, menerangkan, dan 

memahami. Lewat seni, segala bentuk ekspresi imajinatif dapat tertuang dengan 

baik. Dalam definisi yang ada dalam Kamus Istilah Antropologi, seni merupakan 

keahlian dan keterampilan manusia untuk mengekspresikan dan menciptakan hal-
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hal yang indah serta bernilai (Danandjaja, 2003: 214). Seni budaya yang hidup 

dan berkembang dalam sebuah etnik pada dasarnya bersifat dinamis, cenderung 

mengalami perubahan kendati sangat lambat sejalan dengan perkembangan 

pengetahuan dari satu zaman ke zaman berikutnya. Selain itu, menurut Herskovits 

(dalam Simanjuntak, 1998) seni budaya juga dipandang sebagai sesuatu yang 

superorganic, karena pewarisannya dilakukan atau disampaikan secara turun-

temurun meskipun ada anggota masyarakatnya yang telah berganti karena 

kelahiran ataupun kematian. 

Dinamika sebuah kebudayaan yang mencakup seluruh aspek kehidupan 

senantiasa berubah dan berorientasi kepada kemajuan sebuah zaman sesuai 

dengan situasi dan kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu, adanya perubahan 

dari wujud kesenian pada etnik tertentu merupakan sesuatu yang wajar sejalan 

dengan dinamika perubahan zaman dan perkembangan konsep estetika. Setiap 

etnik (suku bangsa) lazimnya memiliki kecenderungan untuk menyisihkan 

waktunya dalam memenuhi kepuasan akan rasa keindahan (estetika). Walaupun 

suatu suku bangsa hidup di kawasan yang serba sulit, namun mereka tidak akan 

menghabiskan seluruh waktunya itu hanya untuk mencari makan atau mencari 

perlindungan saja. Bagi masyarakat yang hidup di lingkungan yang lebih 

menguntungkan, dengan segala kemudahannya akan lebih banyak menyisihkan 

waktunya terhadap karya-karya yang mengungkapkan rasa keindahan. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebenarnya kesenian sebagai wujud dan ungkapan rasa 

keindahan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang bersifat universal.   
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Kesenian sebagai bagian dari kebudayaan dapat dikategorikan dalam 5 

cabang, yaitu seni tari, seni teater drama, seni rupa, seni musik, dan seni sastra 

(Kayam, 1981). Dalam konteks seni musik yang menggunakan media bunyi, 

setiap etnik memiliki perangkat alat musik tradisional yang dimainkan dalam 

bentuk ansambel1 atau individual, serta berbagai jenis lagu-lagu yang 

penggunaannya berkaitan dengan tradisi atau adat istiadat yang berlaku pada etnik 

tertentu. Seni rupa menggunakan media rupa mencakup penggunaan ragam motif 

hias (ornamen) yang menghiasi bagian tertentu dari rumah adat, serta hiasan pada 

berbagai peralatan tradisional seperti, ukiran pada tombak, alat-alat musik, bagian 

tertentu pada bangunan rumah adat, pakaian adat dan sebagainya. Seni tari 

menggunakan media gerak, dimana hampir seluruh etnik memiliki tarian yang 

penggunaannya berkaitan dengan sistem religi atau kepercayaan adat istiadat etnik 

tertentu. Demikian halnya dengan seni sastra, yang mengedepankan tentang 

keindahan bahasa untuk mengungkapkan sesuatu berdasarkan apa yang dirasakan. 

Kecenderungan seperti ini berlaku pada setiap suku bangsa yang ada di Indonesia. 

Berkesenian dapat juga diartikan sebagai upaya untuk memperindah atau 

melengkapi tata dan norma kehidupan. Oleh karena itu, sekurang-kurangnya ada 

dua aspek kesenian yang perlu diperhatikan yaitu aspek estetika yang mengkaji 

berbagai hal tentang keindahan karya seni yang mencakup bentuk, kehalusan, 

tekstur, warna, dan keahlian yang melahirkan gaya, serta aspek arti dan makna 

yang mengkaji tentang fungsi atau peranan kesenian dalam siklus kehidupan 

masyarakat yang mencakup pesan dan kaitan lambang-lambangnya. Dalam rangka 

                                                           
1 Memainkan alat musik secara bersama-sama dengan menggunakan beberapa alat musik tertentu. 
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menguraikan kedua aspek ini, tidak mungkin bicara soal ekspresi perasaan dan 

gagasan dengan cara memuaskan rasa keindahan tanpa memperhatikan bentuk dan 

arti dari sebuah karya seni. Selain itu tidak mungkin berbicara soal kesenian tanpa 

memperhatikan pesan-pesan yang terkandung secara simbolis dalam sebuah 

karya, di samping kegiatan keseniannya itu sendiri sebagai perwujudan fungsinya 

suatu subsistem kebudayaan.  

Kesenian adalah salah satu bagian dari 7 unsur kebudayaan. Kesenian 

sebagai bentuk aktivitas seni budaya harus tetap dilestarikan keberadaannya bagi 

kehidupan, karena merupakan nilai yang sangat tinggi yang harus dilestarikan 

sebagai budaya bangsa. Seni tradisional merupakan seni yang tumbuh serta 

berkembang pada suatu daerah atau lokalitas tertentu, serta pada umumnya dapat 

tetap hidup pada daerah yang memiliki kecenderungan tidak terpengaruh dari 

masyarakat luar. Tradisional artinya cara berpikir dan sikap maupun bertindak 

yang selalu berpedoman pada adat kebiasaan dan norma yang ada secara turun-

temurun. Seni tradisional yang ada di Indonesia merupakan salah satu unsur 

kebudayaan yang menjadi bagian hidup masyarakat dan berasal dari kebudayaan 

nenek moyang terdahulu.  

Setiap daerah di Indonesia memiliki beragam bentuk kesenian tradisional. 

Keberagaman kesenian tradisional tersebut adalah bagian dari kebudayaan 

setempat yang tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. 

Kesenian tradisional tidak dapat diketahui secara pasti siapa penciptanya dan 

kapan keberadaannya. Hal ini disebabkan karena kesenian rakyat atau kesenian 

tradisional bukan merupakan hasil kreativitas individu, akan tetapi tercipta secara 
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anonim bersama kreativitas masyarakat yang mendukungnya (Kayam, 1981: 60). 

Bastomi (1988: 96-97) menjelaskan bahwa kesenian tradisional masih terbagi 

menjadi dua jenis kesenian, yaitu kesenian rakyat dan kesenian kraton atau 

kesenian klasik. Kesenian tradisional kerakyatan mengabdi pada dunia pertanian 

di pedesaan sedangkan kesenian klasik mengabdi pada pusat-pusat pemerintahan 

kerajaan. Pada umumnya kesenian tradisional selalu melekat dan menjadi jati diri 

dari suatu daerah. 

Kesenian tradisional daerah dengan kekhasannya masing-masing 

senantiasa mengungkapkan alam pikiran dan kehidupan kultural daerah yang 

bersangkutan. Adanya berbagai bentuk, corak, atau ragam kesenian tradisional 

daerah itu menjadi kekayaan budaya kita semua yang mencerminkan adanya 

kesatuan sebagai bangsa yang berbudi luhur dengan segala aneka ragam suku, ras, 

agama, dan kebudayaannya. Kesenian tradisional juga merupakan suatu kerja 

kreatif yang tidak sekedar mengedepankan unsur hiburan atau kepentingan 

industri semata, namun lebih diartikan sebagai suatu penanda atau produk fisik 

kebudayaan suatu daerah. Sebagai penanda kebudayaan, dapat dijelaskan bahwa 

kesenian tradisional merupakan suatu totalitas yang dapat merangkum segala 

aspek kognisi atau sistem gagasan (dimensi ide) terkait dengan realitas suatu 

masyarakat yang dikemas secara artistik dan memiliki fungsi-fungsi sosial dan 

kultural tertentu. Fungsi sosial kesenian tradisional dapat diidentifikasi dari peran 

kesenian tersebut pada perkembangan masyarakat tempat kesenian tersebut 

berada. 
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Kesenian tradisional merekam dan mengartikulasikan ulang problem-

problem sosial sesuai dengan warna lokal dan cirinya masing-masing dan 

berujung pada suatu upaya penggalian nilai-nilai etis atau kearifan lokal sebagai 

salah satu tawaran solusi bagi permasalahan-permasalahan sosial kekinian. Dalam 

berbagai aspek, seni selalu menarik untuk dibicarakan yaitu mulai dari segi 

keindahannya hingga segi lain yang meliputi fungsi seni, sejarah seni dan upaya 

pelestariannya. Hasil suatu karya seni yang diciptakan memiliki latar belakang 

dalam proses penciptanya sehingga perlu diupayakan kelestariannya. Upaya 

pelestarian dimaksudkan untuk menjaga  hasil ciptaan seni, sehingga dimasa 

mendatang masyarakat diharapkan dapat berprestasi di bidang seni dan 

menggunakan karya seni yang sudah ada sebelumnya sebagai acuan untuk terus 

dilestarikan dan dikembangkan. 

Setiap daerah  mempunyai corak dan ragam kesenian tradisional yang 

khas. Oleh karena itu kesenian tradisional yang berada di setiap daerah 

mencerminkan ciri khas, sifat, dan karakter tertentu sesuai dengan kondisi 

kehidupan masyarakat setempat. Namun di tengah cepatnya perkembangan zaman 

yang sangat berpengaruh terhadap budaya dan nilai-nilai yang ada didalamnya, 

menyebabkan adanya perubahan gaya hidup dari masyarakat, khususnya bagi 

kalangan anak muda yang terpengaruh oleh budaya barat. Salah satu perubahan 

dari generasi muda penerus bangsa ini bisa dilihat dari berkurangnya minat, 

ketertarikan, kesadaran, serta perhatian dari generasi muda ataupun masyarakat 

pada umumnya terhadap kesenian dan kebudayaan tradisional. Bila ditinjau dan 

dibandingkan dengan kesenian dan kebudayaan yang sifatnya tradisional, generasi 
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muda lebih tertarik terhadap kesenian yang lebih modern karena kesenian dan 

kebudayaan modern bersifat lebih segar, lebih baru, dan lebih bebas. Hal tersebut 

cukup beralasan karena waktu yang terus bergulir dan manusia pun terus 

berkembang, sehingga kekhawatiran akan munculnya berbagai isu serta masalah 

dan tanda punahnya kebudayaan dan kesenian pun semakin jelas. 

Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang mempunyai kesenian 

tradisional yang sangat beraneka ragam. Salah satu kesenian tradisional yang 

termasuk populer dan keberadaannya tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur 

adalah reyog. Reyog sebagai salah satu bentuk kesenian tradisional sudah tidak 

asing lagi bagi masyarakat kita pada umumnya. Oleh karena itu, kesenian 

tradisional yang akan dibahas oleh peneliti adalah kesenian tradisional reyog yang 

berasal dari Jawa Timur, khususnya dari Kabupaten Tulungagung. Reyog 

Tulungagung merupakan salah satu kesenian tradisional yang mempunyai 

keunikan, karena para penarinya sekaligus sebagai penabuh instrumen alat 

musiknya. Reyog Tulungagung biasa disebut Reyog Kendhang. Reyog Kendhang 

dimainkan oleh 6 orang dan mempunyai tugas masing-masing untuk membawa 

instrumen alat musik yang bernama dhodhog2. 

Peneliti tertarik membahas kesenian Reyog Kendhang di Kabupaten 

Tulungagung karena selama ini sebagian orang hanya mengenal Reyog Ponorogo. 

Dilihat dari segi busana, penokohan, tata rias, dan tata geraknya, Reyog Kendhang 

Tulungagung mempunyai perbedaan yang cukup signifikan dengan Reyog 

Ponorogo. Reyog Ponorogo memiliki penokohan dan peran khusus dalam setiap 

                                                           
2
 Merupakan alat musik sejenis kendhang dengan membran satu sisi. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI EKSISTENSI SANGGAR SENI REYOG KENDHANG... YUDHA PRATAMA PUTRA



xxii 
 

pementasannya. Tokoh-tokoh dalam Reyog Ponorogo diantaranya Barongan 

(Dhadhak Merak) yang berupa kepala harimau (caplokan) dan burung merak, 

Jathilan yang berupa prajurit berkuda, Bujang Ganong (Ganongan/Singo Barong) 

yaitu seorang tokoh patih yang sakti, cerdik, jenaka dan berkemauan keras, 

Kelono Sewandono yaitu seorang tokoh raja yang mempunyai kesaktian di senjata 

pusaka Kyai Pecut Samandiman berupa cemeti, dan Warok yang berupa seorang 

tokoh yang digambarkan menguasai ilmu baik lahir maupun batin. Sedangkan 

dalam Reyog Kendhang tidak ada penokohan khusus, hanya saja ada peran 

tertentu untuk masing-masing pemainnya. Perbedaan yang paling signifikan 

adalah jika Reyog Kendhang menggunakan alat musik yang dibawa oleh masing-

masing pemainnya dan dimainkan sendiri oleh mereka, sedangkan Reyog 

Ponorogo hanya memakai iringan musik dan para pemainnya tidak ikut campur 

dalam memainkan alat musik tersebut. Hal inilah yang menjadi keunikan 

tersendiri pada Reyog Kendhang.  

(http://wisata.kompasiana.com/jalan-jalan/2013/09/17/sejarah-reog-ponorogo-

592703.html)   

Reyog Kendhang juga masih mempunyai daya tarik tersendiri bagi 

masyarakat karena disana banyak ditemui pementasan yang membuat kesenian 

tradisional ini tetap dilestarikan oleh para seniman pendukungnya. Pementasannya 

pun bahkan ada yang diadakan tiap tahun, biasanya untuk memperingati hari jadi 

Kabupaten Tulungagung dengan mengadakan festival dan lomba yang 

diperuntukkan bagi sekolah-sekolah antar SD, SMP, dan SMA yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Hal inilah tentu yang 
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menarik bagi peneliti untuk mengetahui lebih lanjut tentang Reyog Kendhang 

yang begitu melekatnya bagi masyarakat di Tulungagung. Lebih spesifik lagi, 

peneliti juga ingin mengetahui bagaimana para pelaku kesenian reyog ini mampu 

bertahan di saat kesenian modern begitu maraknya di masyarakat. Untuk itu, 

peneliti ingin mengetahui lebih banyak tentang kesenian tradisional reyog, salah 

satunya melalui sanggar seni Reyog Kendhang Dhodhog Sadjiwo Djati milik 

Bapak Siswoyo di Desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten 

Tulungagung. 

 

I.2. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka bisa ditarik suatu rumusan 

masalah yaitu apa saja upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik sanggar 

seni Reyog Kendhang Dhodhog Sadjiwo Djati dalam mempertahankan 

eksistensinya dan melestarikan kesenian tersebut? 

  

I.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah untuk 

menjelaskan dan mengetahui tentang bagaimana kesenian Reyog Kendhang yang 

ada di Tulungagung pada umumnya dan sanggar seni Dhodhog Sadjiwo Djati 

pada khususnya mampu bertahan di tengah semakin banyaknya kesenian modern 
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dan apa saja yang dilakukan oleh para pelaku seni tersebut untuk terus 

melestarikan kesenian Reyog Kendhang.  

 

I.4. Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian tentang Reyog Kendhang yang ada di 

Tulungagung, khususnya dari sanggar seni Dhodhog Sadjiwo Djati ini, 

diharapakan mampu menambah pengetahuan tentang kesenian tradisional Reyog 

Kendhang itu sendiri, karena Reyog Kendhang masih terdengar asing di telinga 

bagi sebagian masyarakat. Oleh karena itu, peneliti ingin mengangkat kesenian 

Reyog Kendhang agar lebih dikenal lagi. Untuk itulah peneliti ingin memberikan 

sumbangan yang bermanfaat dalam memperkaya kepustakaan ilmu pengetahuan 

pada umumnya dan antropologi pada khususnya.  

 

I.5. Kerangka Teori 

Untuk lebih memahami tentang seni diperlukan kerangka teori yang bisa 

digunakan dalam mengkaji kesenian itu sendiri. Salah satu konsep kesenian yang 

digunakan oleh peneliti adalah konsep yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat 

(1990) dimana kesenian merupakan salah satu unsur kebudayaan yang merupakan 

segala ekspresi, hasrat manusia akan keindahan. Koentjaraningrat (2009) juga 

menjelaskan bahwa kesenian memiliki lapangan-lapangan khusus yang terbagi 

menjadi 2 lapangan besar yaitu: 1) seni suara yaitu kesenian yang dapat dinikmati 
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oleh manusia dengan panca indera telinga, diantaranya adalah seni instrumental, 

seni sastra, dan seni vokal, dan 2) seni rupa yaitu kesenian yang dapat dinikmati 

oleh manusia dengan menggunakan mata yang terdiri dari seni relief, seni rias, 

seni patung, seni gambar dan lukis. Selain itu, terdapat pula seni yang 

menggunakan panca indera mata dan telinga yaitu seni tari dan seni drama.  

Kesenian termasuk salah satu dari 7 unsur kebudayaan. Oleh karena itu, 

perlu pula diketahui dan dipahami definisi tentang kebudayaan. Koentjaraningrat 

(2005:72) menjelaskan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan 

(ide), tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang 

dijadikan milik manusia dengan cara belajar. Dari konsep tersebut, maka bisa 

dijelaskan bahwa semua hal tentang perilaku manusia pasti didapatkan dari proses 

belajar dan hanya sedikit bagian yang bersifat naluriah dari perilaku manusia, 

bahkan dari yang bersifat naluriah tadi dijadikan berkebudayaan oleh manusia 

lewat proses pembelajaran. 

Koentjaraningrat (1990) juga mengungkapkan bahwa ada tiga wujud 

kebudayan, yaitu: 1) Wujud kebudayaan sebagai satu kesatuan dari ide-ide atau 

gagasan, nilai-nilai, peraturan dan sebagainya; 2) Wujud kebudayaan sebagai satu 

kesatuan dari aktivitas serta tindakan berpola dari manusia di dalam suatu 

masyarakat; dan 3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. 

Dari penjelasan Koentjarangingrat diatas, maka dapat dijelaskan bahwa wujud 

pertama adalah wujud ide. Ide bersifat abstrak, tak dapat difoto, diraba, dan 

dipegang. Ide terletak dalam alam pikiran manusia dimana kebudayaan yang 

bersangkutan itu hidup dan memiliki fungsi untuk mengendalikan, mengatur, dan 
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memberi arahan kepada perbuatan, tindakan, dan kelakuannya sehingga dapat 

memberi pedoman bagi masyarakat pendukungnya. Gagasan-gagasan itu saling 

berkaitan menjadi suatu sistem, bisa disebut juga sistem budaya atau culture 

system, yang dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan sebagai adat istiadat. Wujud 

yang kedua adalah sistem sosial yang merupakan kelakuan dan tindakan berpola 

manusia. Sistem sosial ini bersifat nyata sehingga dapat didokumentasi, 

diobservasi, dan difoto karena dalam sistem sosial ini terdapat  segala aktivitas 

manusia yang saling berhubungan dan berinteraksi serta bergaul satu sama lain 

dalam suatu masyarakat, seperti contohnya saling berbicara satu sama lain. Wujud 

ketiga yaitu kebudayaan fisik yang merupakan keseluruhan hasil fisik karya 

manusia dalam suatu masyarakat. Sifatnya sangat nyata berupa benda-benda yang 

bisa dilihat, diraba, dan difoto, seperti contohnya komputer, gelas, lampu, dan lain 

sebagainya. Ketiga wujud kebudayaan di atas dalam kehidupan bermasyarakat 

tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. 

Bronislaw Malinowski dalam Koentjaraningrat (1987) menjelaskan bahwa 

kebudayaan itu ada untuk memenuhi kebutuhan fundamental manusia, yaitu 

kebutuhan biologis, psikologis, maupun kebutuhan instrumental, seperti 

kebutuhan-kebutuhan pangan, hukum dan pendidikan, serta kebutuhan integratif 

seperti agama dan kesenian. Manusia yang bersatu dan berkumpul dengan 

manusia lainnya dalam suatu wilayah tertentu akan membentuk sebuah 

masyarakat. Dari masyarakat ini akan muncul nilai-nilai bermasyarakat yang 

berkembang menjadi kebudayaan. Kebudayaan dapat dipengaruhi oleh faktor 

bahasa, keadaan geografis, dan kepercayaan. Oleh karena itu, kebudayaan 
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masyarakat di suatu daerah akan berbeda dengan kebudayaan masyarakat di 

daerah lainnya karena setiap kelompok masyarakat memiliki aspek nilai yang 

tentunya berbeda.  

Kebudayaan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam 

kehidupan bermasyarakat. Pentingnya kebudayaan tersebut dapat dijelaskan oleh 

Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski (dalam Simanjuntak, 1998) 

yang menjelaskan pengertian tentang cultural determinism yaitu bahwa segala 

sesuatu yang ada di dalam suatu masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang 

dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini juga diperkuat oleh teori 

fungsionalisme yang dikemukakan oleh Malinowski tentang kebudayaan. Dia 

mengembangkan fungsi unsur-unsur kebudayaan yang sangat kompleks. Inti 

teorinya adalah segala aktivitas kebudayaan itu sebenarnya bertujuan untuk 

memuaskan suatu rangkaian dari sejumlah kebutuhan naluri makhluk manusia 

yang berhubungan dengan seluruh kehidupannya. Selanjutnya, kebudayaan 

dipandang sebagai superorganic, dimana kebudayaan itu tetap ada secara turun-

temurun dari generasi ke generasi selanjutnya meskipun anggota masyarakatnya 

telah berganti karena kelahiran ataupun kematian. Dengan kata lain, pengertian 

kebudayaan mencakup segala sesuatu yang diperoleh manusia sebagai anggota 

dalam suatu masyarakat.  

Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dapat dipelajari dari pola-pola 

perilaku yang normatif, mencakup segala cara untuk merasakan, bertindak, dan 

berpikir. Kebudayaan tersebut dimiliki oleh setiap masyarakat, yang membedakan 

hanyalah kebudayaan masyarakat yang satu lebih beragam dan kompleks daripada 
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kebudayaan masyarakat yang lain dalam perkembangannya untuk memenuhi 

segala kebutuhan masyarakatnya. Dengan kata lain bahwa kebudayaan 

berpengaruh atas hal-hal yang berkaitan dengan cara masyarakat mencari 

penghidupan. Kebudayaan juga sangat berkaitan dengan kesenian. Kesenian 

termasuk elemen penting dan paling kompleks dari kebudayaan karena merupakan 

sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa 

manusia. Selain itu, kesenian juga memiliki fungsi lain yaitu untuk menentukan 

norma dan perilaku yang teratur serta meneruskan adat istiadat dan nilai-nilai 

kebudayaan. Jadi kesenian merupakan kebutuhan penting dalam kebudayaan 

karena dapat mempererat ikatan solidaritas suatu masyarakat.   

Seni tradisional merupakan seni yang tumbuh serta berkembang pada 

suatu daerah atau lokalitas tertentu, serta pada umumnya dapat tetap hidup pada 

daerah yang memiliki kecenderungan terisolir atau tidak terkena pengaruh dari 

masyarakat luar. Tradisional disini maksudnya cara berpikir dan sikap maupun 

bertindak yang berpegang teguh pada adat kebiasaan dan norma yang ada secara 

turun-temurun. Kayam (1981) mengungkapkan tentang ciri-ciri kesenian 

tradisional ialah sebagai berikut : (a) Seni tradisional bukan merupakan hasil 

kreatifitas individu akan tetapi tercipta secara anonim bersama dengan sifat 

kolektifitas masyarakat penunjangnya, (b) Seni tradisional merupakan bagian dari 

suatu kosmos kehidupan yang bulat dan tidak dapat terbagi-bagi dalam 

pengkotakan spesialisasi, (c) Seni tradisional mempunyai jangkauan terbatas pada 

lingkungan kultur yang dapat menunjangnya, (d) Seni tradisional merupakan 
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sebuah pencerminan dari satu kultur yang berkembang sangat perlahan karena 

dinamika dari masyarakat penunjangnya. 

Soemardjan (1980) mengatakan bahwa perkembangan kesenian pada 

dasarnya mengikuti proses perubahan yang terjadi dalam kebudayaan di suatu 

masyarakat. Sebagai salah satu 7 unsur kebudayaan, kesenian akan mengalami 

kondisi statis karena diliputi oleh suasana yang tradisional. Sebaliknya, kesenian 

akan selalu berkembang apabila kebudayaannya juga selalu bersikap terbuka 

terhadap perubahan dan inovasi. Karenanya, kebudayaan itu bersifat dinamis, 

akan selalu berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Dalam setiap 

kebudayaan akan selalu ada kebebasan kepada para individunya untuk 

memperkenalkan variasi-variasi dalam cara hidup, baik itu disebabkan karena 

perubahan komposisi penduduk, kondisi geografis, penemuan baru, maupun 

kebudayaan materiil yang baru dalam masyarakat. 

 

I.6. Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan metode ini, 

peneliti dapat menggambarkan kembali, menguraikan dan memaparkan hal-hal 

atau gejala-gejala sebagaimana adanya untuk mengidentifikasi tentang berbagai 

data yang berhasil dikumpulkan dari lapangan. Menurut Koentjaraningrat (1984: 

29) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha menjelaskan secara 

tepat gejala atas kelompok tertentu, sifat-sifat suatu individu, keadaan, atau untuk 
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menentukan adanya hubungan tertentu antara satu gejala dengan gejala lainnya 

dalam masyarakat. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

secara terperinci fenomena-fenomena sosial atau gejala sosial yang berlangsung 

dilapangan pada objek kajian penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) metode kualitatif 

adalah metode penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa tulisan 

atau ucapan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. 

Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan individu tersebut secara holistik. 

 

I.6.1. Lokasi Penelitian 

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive atau disengaja dan 

erat kaitannya dengan kesenian Reyog Kendhang. Lokasi penelitian ini dipilih di 

salah satu sanggar seni Reyog Dhodhog Sadjiwo Djati tepatnya di Desa 

Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung serta beberapa 

lokasi yang dipilih berdasarkan tempat dimana kesenian tersebut dipentaskan dan 

terjadi interaksi dengan penonton sebagai penikmat seni sehingga dapat 

mendukung proses penelitian yaitu pada acara Festival Reyog Kreasi yang 

diselenggarakan di Gedung DPD Golkar di Desa Jepun, Kecamatan Kota 

Tulungagung, acara Jambore Pemuda yang diselenggarakan di Lapangan Beji 

Tulungagung, dan acara Ngrowo Culture yang bertempat di sekitar Alun-Alun 

Tulungagung. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di sanggar seni Dhodhog 

Sadjiwo Djati karena merupakan salah satu dari sanggar seni yang ada di 
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Kabupaten Tulungagung yang masih terus melestarikan kesenian Reyog. Selain 

itu, unsur-unsur dan bagian dari cerita, musik, dan perlengkapannya masih 

orisinil. Sanggar seni tersebut juga sering dipercaya tampil untuk membawa dan 

mewakili budaya masyarakat Tulungagung baik di dalam maupun di luar wilayah 

Kabupaten Tulungagung. 

Keberadaan sanggar seni Dhodhog Sadjiwo Djati yang lebih strategis dan 

mudah dijangkau oleh peneliti merupakan alasan selanjutnya karena akan lebih 

dapat berkonsentrasi saat melakukan penelitiannya. Untuk itulah peneliti sangat 

tertarik untuk melakukan penelitian dan ingin mengangkat seni tradisional yang 

ada di Kabupaten Tulungagung. Sehingga nantinya bagi sebagian orang dapat 

setidaknya mengenal lebih jauh tentang seni Reyog Kendhang. Selain itu juga, 

nama besar sanggar seni Dhodhog Sadjiwo Djati lebih dikenal oleh masyarakat 

Kabupaten Tulungagung dibandingkan dengan sanggar seni yang lain sehingga 

mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. 

 

I.6.2. Teknik Penentuan Informan 

Dalam melakukan penelitian, peneliti harus menentukan informan. 

Informan yang diambil dalam penelitian ini adalah individu-individu yang 

dianggap relevan untuk menjawab permasalahan yang ada. Pemilihan informan 

didasarkan atas sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang dipandang memiliki 

keterkaitan dengan permasalahan yang hendak dijawab (Hadi, 1987). Penelitian 

ini akan mengangkat topik mengenai sanggar seni Reyog Kendhang Dhodhog 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI EKSISTENSI SANGGAR SENI REYOG KENDHANG... YUDHA PRATAMA PUTRA



xxxii 
 

Sadjiwo Djati yang ada di Desa Gendingan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten 

Tulungagung. Untuk itulah peneliti telah menetapkan beberapa informan secara 

purposive atau dengan tujuan tertentu. Teknik ini dipilih berdasarkan atas 

pertimbangan peneliti bahwa informanlah yang memiliki kompetensi dan 

kewenangan untuk memberikan data atau informasi yang diharapkan oleh peneliti. 

Peneliti juga mencari informan yang dianggap mampu memberikan petunjuk lebih 

lanjut tentang keberadaan orang-orang lain yang dapat dipertimbangkan sebagai 

informan untuk diwawancarai sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. 

Sebagai sumber informasi, informan memiliki kedudukan yang sangat penting dan 

harus diperlakukan sebagai subjek yang memiliki kemampuan, posisi, peranan, 

harga diri, dan kepribadian sebagaimana adanya. Untuk itu, peneliti sudah 

menentukan 8 informan, diantaranya yaitu Pak Siswoyo (67 tahun) selaku pemilik 

sanggar seni Reyog Kendhang  Dhodhog Sadjiwo Djati, Mbak Yuyun Handayani 

(31 tahun) selaku wakil ketua sekaligus pelatih sanggar seni Reyog Kendhang 

Dhodhog Sadjiwo Djati, Ibu Sri Wahyuni (53 tahun) selaku Kasi Budaya dan Seni 

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung, 

Linda (16 tahun) dan Meiriska (18 tahun) yang merupakan penari Reyog 

Kendhang di sanggar Dhodhog Sadjiwo Djati, serta ada Abel (11 tahun), Lina (31 

tahun) dan Agus (40 tahun) yang merupakan penonton yang sedang menikmati 

pertunjukan Reyog Kendhang di Gedung DPD Golkar di Desa Jepun, Kecamatan 

Kota Tulungagung dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Tulungagung yang ke-808, 

acara Jambore Pemuda yang diselenggarakan di Lapangan Beji Tulungagung, dan 

acara Ngrowo Culture yang bertempat di sekitar Alun-Alun Tulungagung. 
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 I.6.3.   Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi dan 

wawancara sebagai teknik pengumpulan data, yang dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Observasi (Pengamatan) 

Observasi atau pengamatan yang dilakukan di lapangan bertujuan 

untuk mengetahui dan menggambarkan suasana di lokasi penelitian serta 

kegiatan dan aktivitas yang terjadi di tempat tersebut. Selain menggunakan 

teknik observasi, peneliti juga menggunakan teknik observasi partisipatif 

atau pengamatan terlibat. Teknik pengamatan terlibat ini dapat dilakukan 

dengan cara ikut terjun secara langsung dan terlibat dalam kegiatan-

kegiatan yang dilakukan. Dari kegiatan yang peneliti ikuti, diharapkan bisa 

mendapatkan informasi melalui pembicaraan yang terjadi diantara subjek 

penelitian. Dyson (2003: 32) menyatakan bahwa ketika peneliti berada di 

tengah pergaulan masyarakat yang menjadi sasaran perhatian, hendaknya 

juga dapat selalu mendengar apa saja yang menjadi perbincangan mereka. 

Dari perbincangan seperti itu berbagai informasi dapat muncul dan akan 

memperkaya data yang terkumpul. Selain itu informasi yang didengar 

dapat dijadikan sumber penelusuran data secara lebih luas dan mendalam. 

Secara keseluruhan, peneliti melakukan observasi selama dua 

bulan. Peneliti melakukan observasi pertama pada tanggal 23 Nopember 

2013 dan menyaksikan acara festival reyog kreasi dalam rangka hari jadi 
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Kabupaten Tulungagung  ke-808 di Desa Jepun Kecamatan Boyolangu 

Kabupaten Tulungagung, acara Jambore Pemuda yang diselenggarakan di 

Lapangan Beji Tulungagung, dan acara Ngrowo Culture yang bertempat di 

sekitar Alun-Alun Tulungagung. Ada beberapa hal yang diobservasi oleh 

peneliti, yang pertama adalah para peserta festival Reyog Kendhang yang 

begitu antusias untuk tampil di acara tersebut dan yang kedua yaitu para 

penonton yang menyaksikan acara festival tersebut. Selanjutnya peneliti 

melakukan observasi kedua pada tanggal 2 April 2015 di rumah Bapak 

Siswoyo, di SDN 1 Bungur, dan di SDN 1 Moyoketen. Pada kesempatan 

kali ini peneliti memang membutuhkan waktu observasi lebih lama, yaitu 

sekitar dua minggu, karena di tempat inilah para informan subyek yaitu 

Pak Siswoyo dan Mbak Yun melakukan kegiatannya sehari-hari yang 

berkaitan dengan Reyog Kendhang, baik itu untuk melatih murid-murid 

SD dalam kegiatan ekstrakulikuler dan para anggota di sanggar seni 

miliknya maupun untuk membuat berbagai peralatan dan perlengkapan 

Reyog Kendhang. Peneliti mengikuti informan yaitu Mbak Yun untuk 

melatih kegiatan ekstrakulikuler di SDN 1 Bungur dan SDN 1 Moyoketen. 

Di sekolah tersebut Mbak Yun melatih anak-anak SD yang rata-rata masih 

kelas 3 sampai 4 dan situlah peneliti mulai mengobservasi mereka. Peneliti 

mengobservasi suasana di sekitar sekolah tersebut dan gerakan yang 

mereka peragakan. Selain itu, peneliti juga ikut terlibat dalam pengerjaan 

kayu yang digunakan untuk membuat dhodhog di rumah informan agar 
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informasi yang akan diberikan oleh informan dapat lebih mengalir dan 

lebih akurat. 

 

 2. Wawancara 

Menurut Dyson (2003) wawancara bertujuan untuk menggali data 

yang berada dalam tingkat ide atau pengetahuan seseorang atau what 

people know. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam 

atau in-depth qualitative interviewing yang menurut Bogdan dan Taylor 

(1997) adalah tanya jawab secara tatap muka antara peneliti dengan orang 

yang ditanya atau informan sehingga memperoleh pengertian tentang 

kehidupan, pengalaman-pengalaman, atau keadaan mereka yang 

diungkapkan dengan bahasanya sendiri. 

Selain menggunakan teknik wawancara mendalam, peneliti juga 

menggunakan teknik wawancara tak berstruktur (unstructured interview), 

baik wawancara terfokus (focused interview) maupun wawancara bebas 

(free interview). Dalam pelaksanaan wawancara di lapangan, peneliti 

memakai alat bantu perekam berupa voice recorder. Penggunaan alat 

bantu perekam ini sangat berguna sekali untuk mengingat kembali apabila 

peneliti lupa dengan apa yang telah diucapkan oleh informan. Selain itu 

untuk menghindari kegagalan terhadap proses pengumpulan data, maka 

peneliti menggunakan teknik wawancara tak berstruktur. Teknik ini 

digunakan untuk menghindari suasana wawancara yang terkesan kaku dan 
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ketat. Untuk menghindari kelupaan dari tujuan utama, penulis 

menggunakan pedoman wawancara. Fungsi dari pedoman wawancara ini 

adalah untuk memberikan bimbingan secara sistemis tentang hal-hal yang 

akan ditanyakan pada informan. 

Secara keseluruhan peneliti membutuhkan waktu sekitar 2 minggu 

untuk melakukan wawancara. Peneliti melakukan wawancara yang 

pertama pada tanggal 23 Nopember 2013 kepada salah satu penonton yang 

hadir dalam acara festival reyog kreasi dalam rangka hari jadi Kabupaten 

Tulungagung  ke-808 di Desa Jepun Kecamatan Boyolangu Kabupaten 

Tulungagung. Kendala yang peneliti hadapi adalah begitu kerasnya suara 

sound system yang dihasilkan sewaktu acara tersebut berlangsung 

sehingga terkadang para informan tidak begitu mendengar apa yang 

ditanyakan oleh peneliti. Setelah itu peneliti mewawancarai seorang 

penonton yang sedang menyaksikan acara Jambore Pemuda tahun 2014 di 

lapangan Beji dan seorang penonton yang sedang melihat Reyog 

Kendhang pada acara Ngrowo Culture bulan Pebruari 2015. Kendala yang 

dihadapi oleh peneliti kurang lebih sama dengan wawancara sebelumnya, 

yaitu akibat kerasnya suara sound system pada kedua acara tersebut 

sehingga membuat peneliti harus lebih lantang dalam mewawancarai 

kedua informan tersebut. Selanjutnya peneliti mewawancarai informan 

subyek yaitu Pak Siswoyo dan Mbak Yun serta dua penari di sanggar seni 

milik Pak Siswoyo mulai tanggal 3 April 2015. Kendala yang dihadapi 

oleh peneliti yaitu selain sibuk untuk melatih para anggota sanggar seni 
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miliknya dan para murid yang dibina pada saat ekstrakulikuler, informan 

subyek juga sibuk membuat peralatan dan perlengkapan Reyog Kendhang 

sehingga terkadang butuh beberapa hari sebelumnya untuk membuat janji 

agar tidak terganggu pada saat melakukan wawancara. Akan tetapi 

terkadang peneliti juga melakukan wawancara disela-sela informan sedang 

melakukan kegiatan, baik itu pada saat melatih maupun pada saat 

membuat peralatan dan perlengkapan Reyog Kendhang jika informan 

benar-benar tidak sibuk. Untuk informan pendukung, peneliti tidak 

menemui kendala yang berarti karena sebelumnya sudah membuat janji 

dulu dengan mereka. Kemudian peneliti juga mewawancarai informan 

subyek yang lain yaitu Ibu Sri Wahyuni yang berlokasi di Kantor Dinas 

Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung 

pada tanggal 10 April 2015. Karena kesibukan beliau jadi peneliti harus 

bisa menyesuaikan dengan jadwal longgarnya dan pada tanggal itulah 

peneliti membuat janji dengan informan untuk melakukan wawancara.  

 

I.6.4. Teknik Analisis Data 

Analisis data dibuat sejak pengumpulan data dilaksanakan sampai 

penulisan skripsi ini berakhir. Data yang terkumpul dalam proses analisis data 

akan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif. Untuk menganalisis data 

secara kualitatif, peneliti melakukan beberapa langkah yang disarankan oleh 

Bogdan dan Taylor (1997: 26-27), yaitu: 
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1. Membaca data yang diperoleh dengan teliti meliputi hasil 

wawancara, catatan lapangan, transkrip, dokumen dan bahan 

lainnya. 

2. Memberi tanda dan membuat pokok-pokok pikiran yang dianggap 

penting yang diperoleh dari wawancara kemudian ditelaah, 

dipelajari, dibaca lagi, kemudian disortir dan diuji. 

3. Memeriksa topik-topik hasil wawancara, mengingat aktivitas 

selama penelitian dan pengamatan yang berarti yang diperoleh 

selama penelitian. 

4. Menyusun data menurut tipe-tipe atau mengklasifikasikan data 

sehingga dapat melakukan identitas pokok-pokok pikiran yang 

diperoleh selama penelitian. 

5. Membaca kepustakaan yang relevan 

6. Membuat alur cerita sehingga data-data dapat disortir dan dipilah 

untuk mendukung alur cerita yang dibuat. 

Langkah selanjutnya adalah mereview kembali kepada informan untuk 

mencari kebenaran atau mencari simpulan dari informasi dan data yang berhasil 

dikumpulkan dengan cara menjelaskan hasil interpretasi peneliti kepada subjek 

penelitian. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti kemudian melakukan proses 

analisis data dengan cara mengumpulkan semua data yang didapat selama 

penelitian.  
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