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BAB IV 

PEMAKNAAN KETURUNAN LANGSUNG PEMAIN LUDRUK TERHADAP 

KESENIAN LUDRUK 

 

Setelah temuan data dan profil yang telah disajikan oleh peneliti di bab III, 

pada bab ini peneliti berusaha untuk memaparkan analisis yang di rujuk oleh temuan 

data yang telah di temukan pada bab sebelumnya. Dari hasil bab sebelumnya peneliti 

akan menjelaskan dengan analisis dari Herbert Blumer, analisis teoritis ditujukan 

untuk bisa menjawab permasalahan penelitian dengan menggunakan perspektif teori 

interaksionisme simbolik. Pemikiran oleh Blumer mengenai interaksi simbolik akan 

berbicara banyak pada bab ini, sebelum menjelaskan tentang alur pemikiran Blumer, 

terlebih dahulu kita bicara tentang konsep – konsep pemikiran Blumer mengenai 

interaksi simbolik. 

Terlepas dari konsep pemikiran Blumer, pada awalnya interaksi simbolik 

lebih menekankan studinya tentang perilaku manusia pada hubungan interpersonal, 

bukan pada keseluruhan kelompok atau masyarakat. Individu sangat erat kaitannya 

dengan interaksi karena setiap makhluk berinteraksi satu dengan yang lain, karena 

merea berkehidupan social. Proporsi paling mendasar dari interaksi simbolik adalah 

perilaku dan interaksi manusia itu dapat di bedakan, karena ditampilkan lewat symbol 

 

109 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEMAKNAAN KETURUNAN LANGSUNG DENNY RENDRA ERWIANTO



110 
 

 

dan maknanya, mencari makna di balik yang sensual menjadi penting di dalam 

interaksi simbolis. 

Secara umum, ada enam proporsi yang di pakai dalam konsep interaksi 

simbolis, yaitu: 

1. Perilaku manusia mempunyai makna di balik yang menggejala, 

2. Pemaknaan kemanusiaan perlu dicari sumber pada interaksi social manusia, 

3. Masyarakat merupakan proses yang berkembang holistic, tak terpisah, tidak 

linier, dan tidak terduga, 

4. Perilaku manusia itu berlaku berdasar penafsiran fenomenologik, yaitu 

berlangsung atas maksud, pemaknaan, dan tujuan, 

5. Konsep mental manusia itu berkembang dialektik, dan 

6. Perilaku manusia itu wajar dan konstruksi reaktif 

Prisnsip metodologi interaksi simbolik ini sebagai berikut : 

1) Symbol dan interaksi itu menyatu, tak cukup bila hanya merekam fakta 

namun harus juga mencari yang lebih jauh dari itu, yakni mencari konteks 

sehingga dapat di tangkap symbol dan makna sebenarnya. 

2) Symbol dan makna tidak lepas dari sikap pribadi, maka jati diri subjek perlu 

“ditangkap” 

3) Symbol dan jati diri dengan lingkungan yang menjadi hubungan sosialnya 

harus dikaitkan. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEMAKNAAN KETURUNAN LANGSUNG DENNY RENDRA ERWIANTO



111 
 

 

4) Merekam situasi yang menggambarkan symbol dan maknanya. 

5) Metode yang digunakan hendaknya mampu merefleksikan bentuk perilaku 

dan prosesnya 

6) Metode yang di pakai hendaknya mampu menangkap makna dibalik interaksi 

7) Sensitizing, yaitu sekedar mengarahkan pemikiran, itu cocok dengan interaksi 

simbolik 

Dari keterangan di atas bahwa peneliti mengetahui interaksi dari semua 

informan karena mengacu dengan yang ada. Interaksionisme simbolik memang 

berhubungan langsung dengan interaksi antara individu dengan individu yang lain. 

Teori interaksi simbolik bukanlah sesuatu yang sempurna, terlebih lagi jika dilihat 

dari pertumbuhannya, sehingga wajar apabila muncul kritik dari teori ini yang 

mengabaikan cirri-cirri yang lebih luas dari struktur social, dan karena itu akan 

mudah sekali berbicara mengenai kekuasaan, konflik dan perubahan meskipun 

perumusan teorinya masih samar-samar.  Munculnya kritik memang tidak sangat 

sedikit karena kekuasaan juga membicarakan sehingga adanya konflik yang masuk 

namun dalam hal ini masih belum terlihat jelas karena adanya gabungan-gabungan 

hal tersebut. 

Konsep-konsep yang tidak jelas memang perlu diajukan, karena sebenarnya 

hal ini merupakan sebuah aspek penting dari setiap pendekatan sosiologi. Aspek 

penting yang terdapat dalam sosiologi sebenarnya adalah mengungkapkan aspek 

logika dari tindakan manusia dengan menganggap interaksi simbolik adalah sebagai 
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perubagahan terus menerus, maka titik tolak teori harus fleksibel atau memiliki 

kepekaan. 

Menurut Blumer sesorang tidak serta – merta memberikan reaksi manakala 

dia mendapat rangsangan dari luar, seseorang mestinya melakukan penilaian dan 

pertimbangan terlebih dahulu, rangsangan dari luar diseleksi melalui proses yang dia 

sebut dengan definisi atau penafsiran situasi. Definisi situasi ada dua macam, yaitu :  

(1) definisi situasi yang dibuat secara spontan oleh individu, 

(2) definisi situasi yang dibuat oleh masyarakat. 

Sedangkan menurut Joel M. Charon menyatakan proses interkasionisme simbolik 

terbentuk dalam suatu masyarakat secara simbolik meliputi bahasa, objek social, 

lambang – lambang, dan berbagai pandangan, berikut ini skema pandangan dari Joel 

M. Charon ( umiarso elbadiansyah; interaksionisme simbolik 2014). 
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 interaction 

Give rise to 

Social object Symbol (a special type 

of social object) 

Language (a special 

type of symbol)  

Perspective (a set of 

symbol) 

Social object, symbol, language, and perspective are centralto 

human life, their importance can be found in: 

1.Human Social Reality  2. Human Social Life 3. Individual Life 

Skema 4.1 

Proses Interaksi Dalam Masyarakat Menurut Joel M. Charon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herbert Blumer sendiri tidak terlepas dari gurunya yaitu George Herbert 

Mead, pemikiran dari Mead memiliki anggapan bahwa tanggapan selalu adjusif yang 

berarti rangsangan membutuhkan interpretasi, sehingga George Herbert Mead 

mencoba untuk mengembangkan suatu kerangka yang menekankan arti pentingnya 

perilaku terbuka dan perilaku tertutup. 

Banyak juga teori yang akan membahas interaksionisme simbolik namun juga 

terdapat perbedaan-perbedaan sehingga dalam hal peniliti sendiri memiliki 

pandangan yang berbedan seperti pandangan Mead terdapat kesamaan dengan 

Charles Horton Cooley ketika melihat varian interaksi yang mendasar pada kesadaran 
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actor sebagai pijakan agar tepat guna dalam interaksi social. (umiarso elbadiansyah; 

interaksionisme simbolik 2014). Dalam diri manusia sendiri mempunyai dorongan 

untuk memberikan motivasi bagi perilaku dan juga tindakannya, dorongan motivasi 

juga pastinya akan di dukung oleh lingkungan actor, yang artinya lingkungan yang 

mendukung juga dapat “mempengaruhi” tindakan dan perilaku dari actor tersebut, 

tindakan dan perilaku yang telah di pengaruhi akan membuat realitas social dalam 

diri actor yang akan berperilaku di lingkungannya. George Herbert Mead juga 

memperhitungkan factor eksternal seperti konflik dan juga status  social dalam 

interaksi social, karena kedua factor tersebut mempunyai pengaruh yang cukup 

signifikan terhadap proses pemaknaan dan tindakan seseorang. 

Herbert Blumer melakukan proyek rekonstruksi dan proses mengembangkan 

gagasan George Herbert Mead, Blumer melakukan proyek rekonstruksi selama 25 

tahun. Sehingga terdapat hal yang membedakan antara Mead dengan Blumer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEMAKNAAN KETURUNAN LANGSUNG DENNY RENDRA ERWIANTO



115 
 

 

Tabel 4.1 

Perbandingan Konsep “Diri” 

William james Konsep “diri” self dapat bersifat sebagai objek maupun 

subject sekaligus. Objek yang dimaksud berlaku pada dirinya 

sendiri sebagai karakter dasar dari makhluk lain, sehingga 

mampu mecapai kesadaran diri, dan dasar mengambil sikap 

untuk dirinya juga untuk situasi social. Dengan demikian, 

individu mempunyai banyak diri sebanyak kelompok yang 

berlainan yang merespon individu tersebut. Prisnsipnya 

bahwa diri merefleksikan masyarakat, memerluka suatu 

pandangan atas diri sesuai dengan realitas. Kesimpulannya 

tidak ada realitas tunggal, melainkan realitas yang tak 

terbatas, seperti realitas kehidupan sehari – hari, mimpi, sains 

termasuk realitas pribadi 

Charles Horton Coley “diri” sebagai segala sesuatu yang dirujuk dalam 

pembicaraan biasa melalui kata ganti orang pertama tunggal, 

seperti “aku” (I), “daku” (me), milikku (mine), dan diriku 

(my self). Segala sesuatu yang dikaitkan dengan diri 

menciptakan emosi lebih kuat dibandingkan dengan yang 

tidak dikaitkan dengan diri bahwa diri dapat dikenal hanya 

melalui perasaan subjective, konsep diri individu secara 

signifikan ditentukan apa yang ia pikirkan tentang pikiran 

orang lain mengenai dirinya. Artinya individu memerlukan 

respons terhadap orang lain yang ditafsirkan subjective 

sebagai data dirinya. Perasaan “diri” dikembangkan lewat 

penafsiran individu atas realitas fisik dan social, termasuk 

aspek – aspek pendapat tentang tubuh, tujuan, materi, ambisi, 

gagasan bersifat social yang dianggap milik individu. 

Perasaan diri bersifat social karena maknanya diciptakan 

melalui bahasa dan budaya bersama dari interpretasi 

subjective individu, atas orang – orang yang mereka anggap 
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penting yang punya hubungan dekat (significant others). 

Demikian pula pengambilan peran dan sikap orang lain 

secara umum. Kesimpulannya “diri individu dan masyarakat 

bukanlah realitas yang terpisah. 

George Herbert Mead Konsepsi diri adalah suatu proses yang berasal dari interaksi 

social individu dengan orang lain. individu adalah makhluk 

yang bersifat sensitive, aktif, kreatif, dan inovatif. 

Keberadaan sosialnya sangat menentukan bentuk lingkungan 

sosialnya dan dirinya sendiri secara efektif. “diri” (self) dapat 

bersifat sebagai object maupun subject sekaligus. Objek yang 

dimaksud berlaku pada dirinya sendiri sebagai karakter dasar 

dari makhluk lain. sehingga mampu mencapai kesadaran diri 

(self counciousness), dan dasar  mengambil sikap untuk 

dirinya, juga untuk situasi social yang dapat dijabarkan 

dengan konsep “pengambilan peran orang lain” (Taking the 

role of the other). “diri” akan menjadi objek terlebih dahulu 

sebelum ia berada pada posisi subject. Dalam hal ini, diri 

akan mengalami proses internalisasi atau interpretasi subject, 

atas realitas struktur yang luas. Dia merupakan produk 

dialektis dari “I” impulsive dari diri, yaitu aku, sebagai 

subject dan “Me” sisi social dari manusia yaitu “daku” 

sebagai object, perkembangan diri (self), sejalan dengan 

sosialisasi individu dalam masyarakat yakni merujuk kepada 

kapasitas dan pengalaman manusia sebagai object bagi 

dirinya sendiri. Ringkasnya, “diri” muncul dalam proses 

interaksi karena manusia baru menyadari dirinya sendiri 

dalam interaksi social 

(pada tabel ini di kutip dari Umiarso Elbadiansyah; interaksionisme simbolik, hal 

155) 
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Dari penjelasan di atas memang Herbert Blumer dapat dikatakan bahwa 

menyebarkan gagasan dari George Herbert Mead karena Herbert Blumer merupakan 

muridnya. Herbert Blumer mencoba untuk memperjuangkan sisi manfaat dari 

penerapan teori yang dikembangkan oleh Mead dalama analisis sosilogis. Herbert 

Blumer menjelaskan dengan kepercayaan bahwa individu (actor) mampu 

menciptakan realitas social mereka sendiri melalui tindakan kolektif dan individual. 

Oleh sebab itu, Blumer memiliki pandangan bahwa penciptaan realitas social yang 

dilakukan oleh actor merupakan proses yang berkesinambungan.  

Herbert Blumer mengemukakan interaksionisme simbolik sebagai suatu 

perspektif bertumpu pada 3 premis yang masing - masing membentuk  anatomi teori 

tersendiri dan terintgral dalam satu kajian. Premis tersebut, antara lain : 

a) Humans act towar things on the basis of the meanings they ascribe to those 

thing,  

b) The meaning of such thing is derived form, or arise out of, the social 

interaction that one has with others and the society 

c) These meaning are handled in, and modified through, an interpretative 

process used by the person in dealing with the things he/she encounters 

Dari tiga premis tersebut terdapat bentuk kelanggengan pemaknaan dalam 

interaksionisme simbolik, yaitu tindakan social diri (Self) tidak berdiri statis 

menunggu stimulus yang muncul terhadap dirinya, namun tindakan social tersebut 
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berdiri tegak dalam bingkai dialektika-mutual antara diri dan realitas social. 

Interaksionisme simbolik yang diketengahkan oleh Herbert Blumer mengandung 

pokok pandangan yang mengkerucut pada proses interpretasi yang utama untuk 

pembentukan makna. 

 

 

 

 

 

 

 

Pemaknaan manusia pada setiap obyek yang ada di sekitarnya tidak muncul 

begitu saja, melainkan melalui proses interaksi dengan obyek yang bersangkutan. Ide-

ide dasar interaksionisme simbolik Blumer mengenai manusia, obyek, dan interaksi 

berdasarkan data-data yang ditemukan dalam studi ini dapat digambarkan. 

 

 

 

Unsure “I” dari Herbert Blumer Unsure “Me” dari Herbert 

Blumer 

Masing-masing unsur tersebut saling berbicara antara satu sama lainnya dan hasil 

pembicaraan ini akan muncul diri (Self) 
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IV.1 Analisis teoritis dari perspektif interaksionisme simbolik 

a. “Self” Pada Anak Pemain Ludruk 

Proses pemaknaan anak pemain berawal dari pemain ludruk yang merupakan 

subjek dan kesenian ludruk menjadi objek namun dalam prosesnya anak pemain 

ludruk sendiri melihat dirinya sebagai objek, dengan demikian anak pemain ludruk 

bisa memperoleh kedirian (self) setelah melihat dirinya sebagai objek. 

Self menurut Herbert Blumer dideskripsikan secara padat bahwa premis 

yang sebelumnya sudah ditulis mengindikasikan suatu bentuk pandangan bahwa 

kedirian (self) sang actor tersebut memiliki kedirian dan dengan fakta ini dapat 

membuat diri sang actor sebagai subjek mengubah diri sebagai objek dari 

tindakannya sendiri atau actor bertindak menuju tindakan orang lain, dalam hal ini 

mendorong actor membuat indikasi terhadap dirinya sendiri dengan melakukan 

penafsiran dan pemahaman. 

Dari pandangan ini jelas posisi kedirian (self) sangat mampu untuk 

mempengaruhi alu realitas social yang ada disekitarnya dan begitu pula sebaliknya 

realitas social juga mampu mempengarui kedirian (self) (dialik mutualis). 

Herbert Blumer juga mempunyai pandangan  yang serupa bahwa diri 

seseorang memiliki kediran (self) yang terdiri dari unsure “I” dan “Me”. Artinya, 

diri (Self) merupakan hasil yang muncul dari percakapan internal dari interaksi 

dua bagian tersebut. Unsur “I” merupakan unsur yang terdiri dari dorongan, 
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pengalaman, ambisi dan orientasi pribadi. Sedangkan unsur “Me” merupakan 

“suara” dan harapan harapan dari masyarakat sekitar, hal ini merupakan diri 

sebagai objek yang mempunyai kemampuan untuk merefleksikan diri sendiri 

sebagai objek. Setiap “Me” biasanya dianggap dalam hal peran yang diri miliki. 

Masing-masing peran tersebut “berbicara” antara satu sama lainnya dan hasil 

pembicaraan ini akan memunculkan kedirian (Self). “I” membuat pilihan tentang 

sesuatu yang sang actor tersebut benar benar melakukan terhadap pilihan tersebut. 

b. Pandangan “I” Pada Anak Pemain Ludruk 

Dengan demikian dalam studi ini ditemukan bahwa pemaknaan anak pemain 

ludruk terhadap kesenian ludruk. Hampir semua keturunan langsung pemain 

ludruk mengemukakan jawaban yang sama tentang diri mereka mengenai kesenian 

ludruk.  Mereka memaknai kesenian ludruk merupakan kesenian budaya sehingga 

adanya dorongan dari jiwa mereka sendiri dan juga keinginan belajar di kesenian 

itu. Seperti halnya salah satu informan mendapatkan ijin masuk ke dalam kesenian 

ludruk karena ada keingan untuk belajar dan menggeluti kesenian ludruk karena 

pernah masuk ke kesenian tari dan juga reog. Penjelasan dari informan mempunyai 

pengalaman di bidan kesenian lain, misalnya pernah masuk dalam sanggar hadrah. 

Adanya pengetahuan informan terhadap dunia kesenian maka keinginan 

semua informan sendiri untuk belajar mengikuti jejak ayahnya, semua orang tua 

informan awalnya tidak mengizinkan untuk masuk ke kesenian ludruk karena hal 
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tertentu, banyak beberapa factor yang mempengaruhi orang tua seniman ludruk 

agar anaknya tidak mengikuti jejak di kesenian tersebut. Salah satu contoh yang 

mempengaruhi adalah pergaulan di kesenian ludruk, namun adanya keinginan 

yang kuat dan juga mendapat sesuatu yang positif bagi diri informan membuatnya 

diperbolehkan masuk ke kesenian ludruk. Menurut AS sendiri, untuk melanjutkan 

pelestarian ludruk ia melihat orang tuanya melakukan berbagai pementasan untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga di rumah, sehingga ia sendiri merasa mempunyai 

tanggung jawab untuk melestarika kebudayaan ludruk. Tanggung jawab pada 

kesenian ludruk arboyo tidak hanya pada AS namun semua informan mempunyai 

tanggung jawab untuk melestarikan dan ingin memperbaiki kualitas ludruk yang 

sekarang hingga populer seperti yang dulu. 

Proses “I” sendiri di kesenian ludruk ini banyak di temukan pada bab 

sebelumnya, semua informan memiliki keinginan untuk masuk ke kesenian ludruk, 

mereka mempunyai motivasi diri untuk masuk ke kesenian tersebut, informan 

termotivasi untuk masuk ke kesenian ludruk dengan ini dibuktikan dengan 

bertanya kepada orang tua mereka dan juga sering meminta latihan. Adanya 

latihan untuk melihat senior saat pentas (nyebeng) sering kali dilakukan oleh 

informan guna mendapat acting dan juga cara pementasan yang baik, kemudian di 

terapkan pada latihan mereka serta bertanya kepada orang tua mereka untuk 

memperbaiki gerakan apabila salah. 
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c. Pandangan “Me” Pada Anak Pemain Ludruk  

“Me” sendiri merupakan  bagian pembentukan dari kedirian (Self) sang 

actor, memang “Me” dari segi pembentukannya memerlukan diri sang actor 

sebagai objek, sang actor sendiri memiliki peran di lingkungan dan juga di sekitar 

keluarganya. Proses pemaknaan orang, baik terhadap diri sendiri maupun orang 

lain yang ditemukan dalam studi ini, yaitu interaksi secara intens antara pemain 

ludruk dengan orang tua, adanya proses yang terus menerus bertujuan mampu 

memahami dan mengantisipasi tindakan yang telah diperlihatkan oleh orang lain, 

yang bisa di artikan bahwa actor memahami makna karena suatu proses. Seperti 

halnya, salah satu informan sendiri menyebutkan bahwa waktu melihat 

pementasan orangtuanya  sendiri berdecak kagum ketika melihat sang ayah dalam 

pementasan. Pementasan ayah informan membuat banyak dari kalangan seniman 

sering bertanya untuk penerus ludruk diserahkan kepada anaknya, informan juga 

mendapat ajakan dari salah satu seniman ludruk untuk masuk ke kesenian ludruk. 

Memang untuk ludruk saat ini memang kurang adanya penonton yang 

berbeda dengan ludruk jaman dahulu, adanya nasehat-nasehat setelah mendapat 

ijin dari orang tua informan membuat semua informan mempunyai semangat untuk 

meneruskan ludruk dan juga melestarikan ludruk. Informan juga menjelaskan 

bahwa kesenian ludruk arboyo ini sering berinteraksi dengan kesenian lain misal 

seperti srimulat, adanya latihan bersama dan juga ludruk arboyo di buat untuk 

generasi muda sehingga tidak malu untuk bertanya dan tidak canggung dalam 
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latihan. Karena sebelumnya informan pernah masuk di ludruk Irama Budaya yang 

lebih senior membuat interaksi menjadi tidak cair. 

Keinginan informan untuk belajar di kesenian ludruk, informan menjelaskan 

bahwa adanya latihan rutin untuk menambah kualitas dari pemain ludruk itu 

sendiri, sedikit banyak informan memang pernah diajari orangtua, karena kesenian 

ludruk merupakan kesenian yang banyak mengandung unsur improvisasi saat di 

panggung, sehingga memungkinkan berlatih secara otodidak, ludruk arboyo 

sendiri merupakan ludruk generasi muda, untuk latihan pementasan banyak 

seniman senior ludruk yang dilibatkan dalam melakukan latihan. Dalam urusan 

yang lain seperti keadaan ludruk yang semakin ditinggalkan penonton adanya 

semangat dari masing-masing informan sehingga memunculkan ide-ide inovasi 

yang dimunculkan saat pementasan, dengan mengusung konsep anak muda 

sehingga informan sendiri percaya bahwa ludruk Arboyo ini merupakan senjata 

untuk membuat generasi muda tertarik menonton. 

Informan mengetahui ludruk sejak kecil karena melihat pementasan dan juga 

sering mendengar dari radio, untuk pertama ludruk sendiri di jelaskan oleh orang 

tua informan namun keinginan dari orang tua yaitu untuk tidak mengikuti 

jejaknya, orang tua informan tidak setuju dan menjelaskan beberapa hal tersebut, 

infroman mengetahui bahwa adanya negative dalam pergaulan ludruk dan ludruk 

sendiri dengan jadwal pementasan malam. 
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Dari penjelasan informan sendiri sering berusaha untuk diperbolehkan 

masuk ke kesenian ludruk, dalam proses yang cukup lama dan adanya dukungan 

dari lingkungan sekitar karena informan memiliki bakat pada akhirnya informan 

bisa masuk di kesenian ini. memang berlatih dalam pementasan bertanya pada 

seniman lain mengenai pengalaman dan juga kendala merupakan salah satu 

pengetahuan agar tidak mengalami kendala yang sama dengan apa yang 

diceritakan. Proses belajar dari seniman lain juga membuat kualitas dari pemain 

ludruk akan bertambah karena adanya kekhawatiran dan juga adanya antisipasi 

oleh informan.informan sampai saat ini percaya kualitas akan mengikuti seniman 

yang mau berlatih dengan baik dan dengan rutin. Anak pemain ludruk percaya 

kesenian ini tidak akan bisa hilang karena masih banyak seniman yang akan 

melestarikan kesenian ini, banyaknya seniman yang tidak berpangku tangan 

karena di ludruk arboyo generasi muda bisa menampilkan ide-ide bersama untuk 

melakukan pelestarian di kesenian ludruk. 

Salah satu informan melestarikan budaya ludruk karena tanggunga jawab 

dan juga karena nama dari orang tua yang sudah terkenal di dunia ludruk sehingga 

ada upaya dari informan sendiri untuk melestarikan budaya ludruk karena di waktu 

orang tua masih bermain ludruk semua kebutuhan keluarga, termasuk 

menyekolahkan adalah hasil jerih payah dari orang tua. 

Informan sendiri berpendidikan di sekolah tinggi kesenian sehingga adanya 

keinginan untuk meneruskan dan juga di dukung oleh ketenaran nama ayah dulu 
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membuat informan belajar untuk meneruskan kesenian ludruk dan juga adanya 

beban karena dihidupi dan juga orang tua merupakan pemain ludruk. 

Untuk memperjuangkan pelestarian ludruk banyak informan mempunyai 

usaha supaya ludruk menjadi popular dan juga di sukai oleh banyak kalangan, dari 

semua informan kesenian ludruk bisa menjadi mata pencaharian yang utama 

namun dengan keinginan yang kuat dan juga pribadi – pribadi yang bisa fight 

dalam kesenian ludruk sendiri karena ludruk yang sekarang memang berbeda 

dengan masa kejayaan yang dulu.  

 

IV.2. Kedirian (Self) Pada Anak Pemain Ludruk 

Menurut Blumer merupakan gabungan pemaknaan dar “I” dan “Me”. 

Memang seseorang individu secara sadar memahami realitas tempat actor 

berhubungan dan menggabungkan dengan objek – objek di lingkungannya.  

Deskripsi ini menjelaskan bahwa kedirian (self) dari sang actor bisa menyesuaikan 

peran mereka dalam setiap situasi dan juga tekanan dari orang lain sebagaimana 

actor sendiri memiliki persepsi dari orang yang berinteraksi dengannya. Actor 

sendiri paham dengan dirinya sendiri sehingga tidak memerlukan stimulus, namun 

dalam hal ini actor secara individu melakukan interaksi sehingga perbuatan dari 

actor tersebut akan di rencanakan. 
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Tabel 4.2 

Self Pada Anak Pemain Ludruk 

No Informan Self Pada Anak Pemain Ludruk 

1 LP Kesenian ludruk merupakan jiwa dari diri, dan mempunyai 

keinginan untuk masuk ke kesenian sejak kecil 

2 DW Mempunyai keinginan masuk sejak kecil, adanya 

kesenangan ketika pementasan  

3 LN Keinginan untuk masuk sejak kecil karena banyak melihat 

pementasan, mendapat kesenangan tersendiri ketika masuk 

ke kesenian ludruk 

4 AS Seperti mempunyai tanggung jawab di kesenian ludruk, 

adanya keinginan untuk menghidupi kesenian ludruk 

 

Seperti data yang ditemukan di atas bahwa kesenian ludruk merupakan 

kesenian yang mempunyai makna bagi actor sehingga semua informan mempunyai 

keinginan untuk melestarikan kesenian tersebut. Memang mereka (informan) 

merupakan keturunan langsung dari pemain ludruk (orang tua informan) namun di 

sisi lain informan juga bisa menangkap bahwa kesenian ludruk memang berada dekat 

dengan mereka sejak kecil, sehingga sering kali terjadi interaksi-interaksi baik dari 

otang tua mereka atau lingkungan. Informan juga berlatih belajar di kesenian ludruk 

dan juga sering berinteraksi dengan orang tua mereka dan juga seniman yang lain 

sehingga menjadikan mereka bagian dari kesenian tersebut sehingga semua informan 

mengakui bahwa ludruk ini memang bagian dari dirinya dan harus berupaya untuk 

melestarikan ludruk. Informan sendiri menyebutkan bahwa adanya usaha mereka 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEMAKNAAN KETURUNAN LANGSUNG DENNY RENDRA ERWIANTO



127 
 

 

karena sebelumnya mereka tidak diperbolehkan masuk ke ludruk namun dengan 

banyak berlatih dan juga dengan bertanya-tanya latihan dengan senior mereka di 

kesenian ini mereka sekarang lebih menuangkan ide-ide yang ada di kepala mereka 

untuk lebih mengembangkan ludruk agar lebih popular dan juga mendapat perhatian 

untuk generasi muda yang belum mengetahui kesenian lokalnya. 

Kesenian ludruk memang sudah menjadi diri bagi semua informan terlihat 

dalam pernyataan mereka (informan). Salah satu informan mempunyai prinsip ingin 

menghidupkan ludruk karena ludruk merupakan tanggung jawab dari informan 

tersebut. Tanggung jawab dari informan tersebut dilakukan untuk melestarikan ludruk 

dengan menyebarkan informasi di sekolah-sekolah bahwa ludruk memang 

berkembang, kesenian ludruk juga akan menyesuaikan keinginan masyarakat, karena 

masyrakat merupakan konsumen. 

Keturunan ludruk sendiri mempunyai tindakan dengan menghidupkan ludruk, 

tindakan tersebut merupapakan bentuk dari interaksi dengan kesenian ludruk, dengan 

orang tua informan yang mendukung untuk masuk ke kesenian ludruk membuat 

cukup yakin untuk meneruskan kesenian ayahnya. Kecintaan informan dengan 

kesenian ini membuat semua informan berusaha mendapat pengakuan dari orang tua 

karena sebelum mereka masuk di kesenian ludruk mereka memiliki kendala dengan 

orang tua karena factor tertentu seperti: pergaulan yang negative, seringnya pentas 

malam dan pulang pagi, dan kepopuleran ludruk yang semakin berkurang.  
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Adanya kendala tersebut membuat semua informan memiliki keinginan untuk 

menjadikan hal tersebut sebagai acuan untuk memajukan kesenian ludruk dan juga 

mendapat hasil yang positive dari ludruk, salah satu informan mengaku mempunyai 

kesenangan pribadi saat melakukan pementasan dan juga sangat menikmati saat 

masuk ke kesenian ludruk. Ludruk merupakan jiwa dari salah satu informan karena 

sejak kecil informan bersentuhan dengan kesenian ini dan juga mendapat nasehat dari 

ayah serta memiliki keinginan melestarikan ludruk yang pernah membesarkan orang 

tuanya.  

Proses yang dilakukan oleh semua informan memang lama karena dalam proses 

tersebut informan membuat kualitas yang bagus agar masyarakat nantinya berminat 

dan juga mencintai kesenian local mereka, informan juga menggandeng pemerintah 

dan juga sekolah guna melestarikan dan juga sebagai pengetahuan untuk generasi 

muda untuk mengetahui kesenian yang di sekitarnya. Beralih ke memiliki kesenangan 

tersendiri saat tampil di kesenian ludruk membuat urusan pembayaran untuk 

pementasan mungkin tidak lagi penting bagi semua informan karena menghibur 

penonton yang setia juga memberikan kesenangan tersendiri bagi semua informan 

dan juga kepopuleran ludruk mereka akan mempunyai nama sendiri bagi penggemar 

di masyarakat. 

Adanya anggapan dari orang lain bahwa informan merupakan penerus generasi 

dari ayahnya, informan memang sering di ajari oleh ayahnya dan juga meminta 

nasehat ketika sudah mendapat ijin untuk melakukan pementasan. menurut salah satu 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEMAKNAAN KETURUNAN LANGSUNG DENNY RENDRA ERWIANTO



129 
 

 

informan sendiri adanya ludruk sebagai jiwa dari dirinya membuat dia mendirikan 

ludruk Arboyo untuk anak muda agar kesenian tersebut agar tetap dilestarikan dan 

juga di sukai para pemuda serta tidak melupakan regenerasi dalam kesenian ludruk. 

Regenerasi kesenian ludruk memang sangat keras dengan masuk ke sokalh SMA dan 

juga untuk masuk ke kesenian lain agar dapat belajar dengan kesenian lain seperti 

Srimulat. 

Salah satu informan lain menyebutkan bahwa selama beberapa tahun 

keluarganya tidak mendukung untuk masuk ke kesenian ludruk namun dengan usaha 

keras dan juga latihan yang dilakukan secara rutin, sehingga sekarang salah satu 

informan masuk ke stasiun radio dan mempunyai penghasilan yang tetap. Untuk 

sekarang orang tua informan menyetujui anaknya untuk masuk ke kesenian ludruk 

karena menurut informan sendiri juga memiliki kesenangan pribadi saat masuk 

pementasan dan juga saat diundang sebagai bintang tamu di kesenian ludruk di luar 

Surabaya. 
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Skema 4. 2 

Skema kedirian (Self) dari “I” dan “Me” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari skema di atas terlihat bahwa kedirian (self) merupakan hasil dari 

percakapan dari diri seorang actor dan juga interaksi actor, dua unsur dari skema 

yaitu “I” dan “Me”. Sifat kedirian itu muncul di keturunan langsung pemain ludruk 

karena hasil dari dua unsur tersebut yang membentuk kedirian (self). Masing-masing 

dari informan memiliki kedirian yang berbeda namun terdapat juga persamaan, 

membentuk kedirian sendiri informan melihat dan juga mempelajari tindakan dari 

actor melalui interaksi-interaksi yang dilakukan terus menerus. Blumer menyebutkan 

self-indication sebagai proses yang dilakukan manusia sebagai aktor yang sadar dan 

Pemaknaan yang berasal dari “I” 

Dalam “I” mencakup beberapa 

factor: 

1. Dorongan, 

2. Pengalaman, 

3. Ambisi, dan 

4. Orientasi pribadi 

Pemaknaan yang berasal dari “Me” 

Dalam “Me” mencakup beberapa 

factor: 

1. Orang tua selaku pemain 

ludruk, 

2. Lingkungan dan seniman 

yang terlibat pada keturunan 

langsung pemain ludruk 

Membentuk kedirian atau Self 
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refleksif dalam menyatukan obyek-obyek yang ada di sekitarnya. Proses self-

indication berlangsung selama terjadi interaksi antara manusia dengan manusia yang 

lain dimana seorang individu mencoba untuk ”mengantisipasi tindakan-tindakan 

orang lain dan dan menyesuaikan tindakannya sebagaimana dia menafsirkan tindakan 

itu (Poloma, 2010:261).  

Tahap awal anak pemain ludruk mempelajari objek, seorang anak secara sadar 

memahami realitas tempat mereka berinteraksi. Ketika anak pemain ludruk 

mempelajari objek mereka yang menjadikan pengalama mereka kemudia tahap 

akhirnya mereka akan menjadikan dirinya sebagai objek beserta objek-objek yang 

ada di lingkungannya. Pada arus ini, para actor membentuk kelompok yang 

didalamnya merupakan serangkain kedirian (Self) yang mempunyai kesamaan dan 

keterlibatan yang sama. (dikutip dari Umiarso Elbadiansyah). Pernyataan informan 

yang menjadi data “I” dan juga temuan data informan yang merupakan “Me”, 

penggabungan dari unsur-unsur tersebut menjadikan jati diri bagi keturunan langsung 

pemain ludruk. Terdapat unsur “I” mereka seperti keinginan belajar sejak kecil dan 

mempunyai ambisi sejak kecil untuk masuk ke kesenian ludruk dan untuk “Me” 

informan seperti data adanya ajakan dari seniman lain dan juga adanya ajakan orang 

tua saat kecil membuat interak-interaksi dari anak pemain ludruk lebih dekat dengan 

kesenian ini, dari anak pemain ludruk yang selaku keturunan langsung pemain ludruk 

ini menjadikan kesenian ludruk ini menjadi bagian dari mereka menjadikan kesenian 
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ini bagian dari jiwa mereka dan mempunyai kesenangan tersendiri saat pementasan 

dan juga saat bergaul dengan seniman-seniman lain. 

Berdasarkan penjelasan mengenai pemaknaan anak dari pemain ludruk yang 

berhubungan dengan interaksi keturunan langsung dengan orang tuanya yang bekerja 

sebagai pemain ludruk dan proses regenerasi kesenian Ludruk, memunculkan 

proposisi-proposisi sebagai berikut : 

1. Proses pemaknaan yang dimiliki oleh anak pemain ludruk sebagai keturunan 

langsung dari para pemain ludruk, diawali melalui proses interaksi yang dilakukan 

oleh kedua pihak. Interaksi tersebut muncul secara langsung karena faktor 

lingkungan yang sudah ditempati oleh anak pemain ludruk tersebut, yang 

merupakan lingkungan dengan penuh budaya kesenian ludruk. Yang kemudian 

diteruskan interaksinya secara langsung (komunikasi tentang ludruk dengan orang 

tuanya) dan tidak langsung (menunjukkan pementasan ludruk). 

2. Proses pemaknaan tersebut berpengaruh terhadap keputusan anak untuk masuk 

dalam dunia kesenian ludruk, sebagai bentuk keterikatan antara anak dengan 

kesenian ludruk yang ada di sekitar lingkungannya. 

3. Adanya faktor dorongan, pengalaman, ambisi dan orientasi pribadi dari anak 

pemain ludruk terhadap kesenian ludruk yang sudah menjadi budaya di 

lingkungannya dan dimainkan, bahkan menjadi profesi orang tuanya. 

4. Orang tua yang berprofesi sebagai pemain ludruk menjadi faktor pendukung, 

semakin kuatnya keputusan anak untuk masuk dalam dunia kesenian ludruk. 
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Kemudahan anak untuk masuk dalam dunia kesenian ludruk pun menjadi 

kesempatan yang juga dipengaruhi oleh lingkungan dan seniman yang terlibat di 

sekitar lingkungannya. 

5. Regenerasi kesenian ludruk yang dilakukan oleh keturunan langsung pemain 

ludruk ini sebagai bentuk respon dari anak pemain ludruk untuk melestarikan 

kebudayaan tersebut, yang dikarenakan seringnya intensitas anak bersentuhan 

langsung dengan kesenian ludruk. 
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