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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk, makna, dan fungsi 
tembang-tembang yang terdapat pada Kentrung Bate di Kabupaten Tuban. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Metode deskriptif kualitatif merupakan metode yang menghasilkan data berupa 
tulisan dan lisan di masyarakat bahasa yang berdasarkan fakta dan informasi dari 
informan. Metode pemerolehan data dilakukan dengan menggunakan teknik 
observasi, peneliti secara langsung mengamati keberlangsungan pertunjukan 
Kentrung Bate. Penggunaan teknik observasi juga didukung dengan teknik 
wawancara, dan data pustaka. Dalam menganalisis data, ditempuh dengan 
langkah-langkah berdasarkan bentuk, makna, dan fungsi tembang. Data yang 
berkaitan dengan bentuk dianalisis dengan menggunakan teori struktur puisi dan 
diksi. Data yang berkaitan dengan makna dianalisis dengan menggunakan 
pendekatan semantik. Data yang berkaitan dengan fungsi dianalisis dengan 
menggunakan teori fungsi bahasa. Hasil dari penelitian ini yaitu berupa bentuk, 
makna, dan fungsi tembang. Dari hasil analisis, tembang Kentrung Bate memiliki 
tiga bentuk tembang yaitu syair, seloka, dan bidal. Tembang Kentrung Bate secara 
umum memiliki makna yang berisi ajaran hidup sesuai dengan syariat islam dan 
falsafah hidup Jawa. Dari analisis fungsi tembang Kentrung Bate terdapat fungsi 
antara lain: (1) sebagai nasehat atau alat pengendali sosial; (2) sebagai peningkat 
ketaqwaan; (3) sebagai pendidikan; dan (4) sebagai sarana berdoa. 

  

Kata kunci: bentuk, makna, fungsi, tembang, Kentrung Bate. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tuban merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa dan berada di 

sepanjang jalur Pantai Utara (Pantura). Kabupaten Tuban termasuk daerah 

pesisiran karena wilayahnya yang berada di jalur Pantura yang memiliki ciri khas 

kebudayaan tersendiri. Banyak kesenian yang berkembang di daerah pesisiran, 

salah satunya adalah kentrung. Kentrung merupakan kesenian yang menyebar di 

Pantai Utara Jawa, yaitu Semarang, Pati, Jepara hingga Tuban. Kentrung Bate 

merupakan salah satu produk kebudayaan yang hidup dan berkembang di 

masyarakat Tuban. 

Endraswara (2005:1-3) menyatakan bahwa tradisi lisan menjadi sebuah 

media untuk mengekspresikan gagasan dan kontak sosio-kultur dalam suatu 

kolektif, di dalamnya banyak menggunakan kode-kode khas yang penuh makna. 

Dengan kata lain, tradisi lisan Jawa merupakan bentuk dari pemikiran orang Jawa 

yang diwariskan oleh leluhur. Nenek moyang orang Jawa mewariskan tradisi lisan 

sebagai bekal hidup. Banyak unsur penting yang harus digali dalam tradisi lisan 

Jawa yang dapat dijadikan pedoman hidup.  

Masyarakat Jawa pada umumnya menyukai berbagai macam kesenian, 

khususnya kesenian yang mengangkat cerita-cerita kehidupan. Hal ini terbukti 

dari banyaknya jenis seni Jawa yang dapat dinikmati oleh masyarakat Jawa 

hingga saat ini. Seni Jawa memiliki berbagai wujud, seperti tarian, tembang, 
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karawitan, wayang, dan lain sebagainya. Tembang Jawa merupakan bagian dari 

kebudayaan yang dimiliki oleh suku Jawa. Ada berbagai jenis tembang Jawa, 

seperti kekawin, kidung, macapat, tembang gedhe, dan sebagainya (Endraswara, 

2005:74). 

Koentjaraningrat (1994:9) mendefinisikan budaya sebagai “keseluruhan 

gagasan dan karya manusia, yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta 

keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu.” Dalam kebudayaan terdapat nilai, 

norma, dan aturan yang tercipta dari pemikiran kemudian berwujud karya 

manusia yang berupa fisik maupun tidak seperti nyanyian yang dapat dipelajari 

dan dinikmati.  

Kentrung merupakan salah satu kebudayaan yang tidak berwujud fisik. 

Hutomo (Majalah Kebudayaan, dalam Hardoyo 1996:15) menyatakan bahwa 

kentrung adalah seni bercerita diiringi terbangan atau rebana yang suaranya 

berbunyi trung….trung….trung…. dan seterusnya sehingga kesenian ini 

dinamakan kentrung. Sedangkan menurut Surati, nama kentrung berasal dari kata 

“ngreken” dan “njantrung”. Ngreken artinya menghitung dan kata njantrung  

artinya angan-angan. Pernyataan tersebut sesuai dalam Kamus Bahasa Sastra Jawa 

yang menyebutkan, bahwa kata “ngreken” artinya menghitung dan kata 

“Njantrung” artinya berangan-angan (Hardoyo, 1996:17). 

Seni kentrung adalah kesenian tutur yang menyajikan suatu cerita yang 

digunakan sebagai sarana untuk mengungkapkan isi dan makna dari rentetan 

peristiwa yang terjadi. Cerita kentrung dikategorikan menjadi dua yaitu cerita 

yang bernafaskan Islam dan certa sejarah atau cerita rakyat. Dalam suatu cerita 
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terkandung nilai-nilai tentang pandangan hidup manusia di dunia (Sunarto, 

2003:60-61). Kentrung Bate dapat dikategorikan sebagai kentrung yang memiliki 

cerita bernafaskan Islam karena isi dari Kentrung Bate banyak mengandung nilai-

nilai agama Islam. 

Bahasa merupakan bagian terpenting dalam kesenian kentrung. Bahasa 

adalah hasil kebudayaan manusia dan merupakan simbol makna yang diciptakan 

untuk keperluan manusia dalam berkomunikasi. Setiyadi (2012:4) menyatakan 

bahwa bahasa merupakan salah satu dari sejumlah sistem makna yang secara 

bersama-sama membentuk budaya manusia. Dengan kata lain, bahasa dan 

manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.  

Sebuah tembang tentunya memiliki berbagai unsur kebahasaan yang 

membangun tembang tersebut menjadi indah. Tembang-tembang dalam Kentrung 

Bate menggunakan bahasa Jawa yang santun dan halus. Tembang adalah lirik atau 

sajak yang mempunyai irama nada. Tembang dalam bahasa Indonesia biasa 

disebut dengan lagu. Endraswara (2005:12) mendefinisikan tembang sebagai puisi 

yang terikat oleh aneka aturan. Dalam seni kentrung terdapat tembang yang 

dilantunkan oleh dalang dengan iringian musik. Tembang-tembang yang 

dilantunkan dalam Kentrung Bate banyak mengandung nilai-nilai yang berguna 

bagi kehidupan manusia. 

Kentrung Bate memiliki tembang yang mengandung unsur estetik tinggi, 

terlebih pada bentuk dan maknanya. Kepaduan bentuk dalam tembang-tembang 

Kentrung Bate berpengaruh terhadap makna yang dihasilkan. Kepaduan bentuk 

ini juga melahirkan makna yang mengandung nilai atau norma yang berpengaruh  
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bagi kehidupan masyarakat. Penuturan sebuah cerita dalam pertunjukan seni 

Kentrung Bate diawali dengan tembang pembukaan atau uluk salam, kemudian 

tembang kawitan, dilanjutkan dengan tembang cerita, dan diakhiri dengan 

tembang penutup yaitu dungo tulak tunggal. Contoh tembang Kentrung Bate 

sebagai berikut. 

Nanging mangkono ya kawruhana 
Jejanture mono kentrung punika 
Uluk salam kaping pisan 
Ya nabi Rasulullah. 

 
Terjemahan 
 

Namun begitu ketahuilah 
Bawasannya kentrung itu 
Mengucap salam yang pertama 
Wahai Nabi utusan Allah 
 

Kentrung merupakan media yang efektif untuk menyebarkan nilai-nilai 

kebaikan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu seni tradisional ini mulai 

dilupakan oleh masyarakat dan keadaannya sangat menghawatirkan. Hanya 

beberapa orang berusia lanjut yang mengetahui kesenian ini, mereka adalah 

generasi ketiga dari pemilik Kentrung Bate. Kesenian ini dihawatirkan akan 

hilang karena tidak ada generasi muda yang tertarik untuk mempelajarinya. 

Pada saat ini, minat dan perhatian masyarakat terhadap lagu Jawa sangat 

rendah. Orang-orang yang mampu melantunkan dan menjelaskan makna lagu 

Jawa hanyalah orang-orang tertentu saja. Sedikitnya peminat dan pemerhati 

tembang-tembang Jawa tentunya akan merugikan masyarakat Jawa juga bangsa 

Indonesia. Hal ini dikarenakan lagu-lagu Jawa merupakan warisan budaya bangsa 

yang berbentuk tradisi lisan dan memiliki nilai-nilai yang sangat berguna bagi 
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masyarakat. Nilai-nilai budaya yang terdapat didalamnya dapat digunakan untuk 

mengembangkan budaya nasional. Jika dilihat dari sudut pandang seperti ini, 

maka penelitian mengenai tradisi lisan menjadi sangat penting. 

Tembang Jawa akan terdengar indah saat dilantunkan. Hal itu sesuai 

dengan pendapat Setiyadi (2012:2) yang menyatakan bahwa keindahan tembang 

yang dilantunkan menyebabkan orang dengan mudah menghafal dan menyimpan 

dalam hati pesan-pesan yang disisipkan dalam sebuah tembang, kemudian dapat 

diajak dengan mudah melaksanakan pesan-pesan tersebut dalam kehidupan 

sehari-hari. Jika banyak masyarakat yang menerapkan pesan-pesan yang 

didapatnya dalam kehidupan sehari-hari, maka pesan tersebut dapat membentuk 

perilaku masyarakat menjadi lebih halus dan berbudi baik. 

Mengacu pada uraian di atas, penelitian ini fokus untuk meneliti tembang-

tembang Kentrung Bate dari sudut pandang bahasa. Kentrung Bate yang 

merupakan seni bertutur lisan yang memiliki bentuk yang indah. Perpaduan 

bentuk dalam Kentrung Bate melahirkan makna yang kaya akan nilai. Sunarto 

(2013:2) menyatakan bahwa cerita seni kentrung banyak yang bersumber dari 

agama Islam, sejarah, legenda, dan budaya Jawa. Kentrung Bate memiliki 

tembang-tembang yang dinyanyikan oleh seorang dalang dengan iringan musik 

kendang, terbang dan ketuntung. Kentrung Bate memiliki nilai-nilai budaya yang 

penting bagi masyarakat Jawa karena merupakan bagian dari tradisi lisan Jawa. 

Penelitian mengenai kentrung Bate pernah dilakukan oleh Eko Hardoyo 

dengan judul “Tembang-Tembang Dalam Sajian Kentrung.” Penelitian tersebut 

meneliti notasi dari tembang-tembang Kentrung Bate. Sementara itu, penelitian 
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ini merupakan penelitian yang mengkaji bentuk, makna, dan fungsi tembang-

tembang Kentrung Bate di Kabupaten Tuban. 

1.2 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memerlukan pembatasan 

masalah. Adapun batasan masalah tersebut adalah: 

1. Penelitian dibatasi pada bentuk, makna, dan fungsi tembang-tembang 

Kentrung Bate. 

2. Penelitian mengacu pada unsur linguistik khususnya secara verbal dari 

gejala bentuk, makna, dan fungsi pada tembang-tembang Kentrung Bate. 

3. Bentuk verbal yang dikaji adalah perwujudan seni sastra lisan yaitu 

Kentrung Bate yang hidup di Desa Bate kecamatan Bangilan kabupaten 

Tuban. 

4. Daerah penelitian dipusatkan dan dibatasi pada wilayah selatan Kabupaten 

Tuban yaitu di Kecamatan Bangilan, Singgahan, dan Parengan. Wilayah-

wilayah tersebut dipilih karena beberapa masyarakatnya masih mengenal 

Kentrung Bate dan dekat dengan Desa Bate.  
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah bentuk dan makna tembang-tembang Kentrung Bate di 

Kabupaten Tuban? 

2. Apa sajakah fungsi tembang-tembang Kentrung Bate bagi masyarakat di 

Kabupaten Tuban? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Mendeskripsikan bentuk dan makna tembang-tembang Kentrung Bate di 

Kabupaten Tuban. 

2. Mendeskripsikan fungsi tembang-tembang Kentrung Bate bagi masyarakat 

di Kabupaten Tuban. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoretis 

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu bahasa dan memberikan 

tambahan wawasan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

bidang linguistik. Penelitian ini menggambarkan bahwa bahasa tidak hanya 
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dipelajari dari pendekatan mikro linguistik, tetapi juga dapat dipelajari dengan 

faktor-faktor di luar kebahasaan (makro linguistik) seperti kebudayaan, 

masyarakat, adat-istiadat, dan manusia. Penelitian ini juga diharapakan dapat 

menjadi acuhan untuk penelitian-penelitian yang akan datang. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

pengetahuan dan penjelasan kepada masyarakat secara umum mengenai  bentuk, 

makna, dan fungsi tembang-tembang Kentrung Bate yang ada di Kabupaten 

Tuban. Pemahaman juga diberikan kepada masyarakat pemilik budaya Kentrung 

Bate bahwa tembang-tembang Kentrung Bate perlu dipahami dan dimaknai secara 

mendalam untuk mendapatkan berbagai pelajaran dan nilai-nilai kehidupan, 

bukan hanya dinikmati keindahannya. Di samping itu, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi dokumen tertulis kekayaan budaya bangsa. 

1.6 Tinjauan Pustaka 

Sugiri, dkk (2003) dengan judul “Fungsi, Bentuk, dan Makna Kidungan 

Seni Ludruk pada Era Reformasi: Suatu Kajian Etnolinguistik.” Hasil dari 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya kidungan seni Ludruk pada 

era Reformasi mempunyai bentuk yang sama dengan kidungan seni Ludruk pada 

era Orde Baru, kidungan seni Ludruk menggunakan bentuk pantun atau parikan 

yang mempunyai irama aa aa maupun ab ab. Bentuk parikan tersebut terdiri dari 

empat baris yang disebut lamba, dua baris pertama sebagai sampiran atau 
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pedhatan dan dua baris berikutnya sebagai isi. Selain itu, ada pula yang terdiri 

dari dua baris yang disebut bacakan. Kidungan seni ludruk pada era Reformasi 

sekarang ini paling banyak berbentuk syair, sedangkan bentuk pantun hanya 

sedikit. Bentuk pantun (parikan) maupun bentuk syair paling banyak ditemui 

berirama aa aa. Fungsi kidungan pada era Reformasi dalam masyarakat 

menyangkut bidang (1) sebagai hiburan; (2) sebagai kritik sosial; (3) sebagai 

peningkatan bidang kebudayaan; (4) sebagai kritik bidang ekonomi; (5) sebagai 

peningkatan bidang kesadaran berpolitik; (6) sebagai penignkatan bidang 

pembangunan; (7) sebagai peningkatan bidang ketakwaan kepada tuhan Yang 

Maha Esa; dan (8) sebagai peningkatan bidang pendidikan. 

Sa‟diyah (2011),  penelitiannya yang berjudul “Bentuk, Fungsi, dan 

Makna Mantra dalam Rangkaian Upacara Nyepi Bagi Umat Hindu di Pura Agung 

Jagad Karana Surabaya.” Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa bentuk 

mantra bagi umat Hindu di Pura Agung Jagad Karana Surabaya memiliki tiga 

bentuk mantra yaitu, sesontengan, seloka, dan kakawin (prosa). Mantra dalam 

rangkaian upacara hari raya Nyepi ini memiliki dua bahasa yaitu, bahasa 

Sanskerta dan bahasa Jawa Kuna. Fungsi mantra pada rangkaian upacara Nyepi 

antara lain: (1) fungsi mantra sebagai pengendali sosial (nasehat); (2) fungsi 

mantra sebagai pengingat (peringatan); (3) fungsi mantra sebagai toleransi; dan 

(4) fungsi mantra sebagai sarana untuk berdo‟a. 

Firni (2014) yang berjudul “ Bentuk, Makna, dan Fungsi Kidung-kidung 

Suci Masyarakat Tengger di Kabupaten Probolinggo.” Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk kidung suci masyarakat Tengger di 
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kabupaten Probolinggo yang ditentukan oleh desa Kalapatra (lingkungan adat 

sekitar) yaitu, kidung baku dan kidung tidak baku. Bentuk dari kidung-kidung 

suci dapat melahirkan makna yang sangat bermanfaat bagi masyarakat yang 

semua itu bertumpu pada ajaran-ajaran Agama Hindu yang diambil dari Kitab 

Suci Weda. Kidung-kidung suci ini memiliki beberapa fungsi dalam masyarakat, 

antara lain: (1) fungsi kidung suci sebagai sarana berdo‟a; (2) fungsi kidung-

kidung suci sebagai pendorong sembahyang; (3) fungsi kidung-kidung suci 

sebagai sarana pendidikan; (4) fungsi kidung-kidung suci sebagai sarana 

pengendali sosial (nasihat); (5) fungsi kidung-kidung suci sebagai saran 

pengingat. Di samping itu, kidung-kidung suci masyarakat Tengger diketahui 

menggunakan empat bahasa dan keempatnya menunjukkan fungsi kidung dalam 

masyarakat, antara lain: bahasa Sanskerta merupakan kidung yang langsung 

diambil dari kitab suci Weda; Bahasa Jawa Kuna merupakan kidung yang dibuat 

oleh masyarakat Tengger; bahasa Jawa (baru) untuk mempermudah pemahaman 

terhadap kidung yang bersumber pada ajaran Agama Hindu; dan bahasa Indonesia 

merupakan kidung yang digunakan sebagai salah satu cara untuk mempermudah 

anak-anak memahami ajaran-ajaran Agama Hindu. 

Manfaat yang diperoleh dari beberapa kajian pustaka di atas adalah 

pemahaman yang lebih pada teori serta memperoleh gambaran yang lebih jelas 

mengenai cara kerja teori terhadap objek penelitian. Berbeda dengan penelitian 

sebelumnya, penelitian ini mengangkat tembang-tembang dalam Kentrung Bate 

sebagai objeknya. Tembang-tembang dalam Kentrung Bate memiliki bahasa yang 

unik dengan unsur estetika tinggi dan muatan nilai yang penting bagi masyarakat. 
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Banyak masyarakat yang sudah melupakan Kentrung Bate, bahkan masyarakat 

Tuban sendiri. Kentrung Bate merupakan kesenian asli dari Desa Bate Kecamatan 

Bangilan Kabupaten Tuban yang hampir punah karena tidak adanya generasi 

muda yang mewarisi.  

1.7 Landasan Teori 

Ketika memperhatikan bentuk baik itu secara kata, klausa, ataupun 

kalimat, komponen-komponen utama yang perlu diperhatikan terdiri dari dua 

lapis, yaitu lapis bentuk dan lapis makna. Oleh karena itu, bentuk dan makna 

adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, sebuah bahasa juga 

memiliki fungsi yang sangat berguna bagi masyarakat penggunanya. 

1.7.3 Semantik 

Semantik merupakan suatu studi tentang makna. Chaer (2009:2) 

mendefinisikan semantik sebagai cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna 

atau arti dalam bahasa. Dalam analisis semantik harus disadari bahwa bahasa 

bersifat unik dan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan budaya 

masyarakat pemakainya. Analisis semantik suatu bahasa hanya berlaku untuk 

bahasa itu sendiri, tidak dapat digunakan untuk menganalisis bahasa lain. 

Makna dapat dipahami dari hasil hubungan antara bahasa dengan dunia 

luar. Hubungan tersebut dapat terjalin dan berubah menjadi pemahaman jika ada 

kesepakatan dari pengguna bahasa. Djajasudarma (2009:7) menyatakan bahwa 

makna memiliki tiga tingkat keberadaan yaitu makna menjadi isi dari suatu 
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bentuk kebahasaan, makna menjadi isi dari suatu kebahasaan, dan makna menjadi 

isi komunikasi yang mampu membuahkan informasi tertentu. Pada tingkat 

pertama dan kedua makna dilihat dari hubungannya dengan penutur dan pada 

tingkat ketiga makna lebih ditekankan pada makna dalam sebuah komunikasi. 

Suatu makna dapat berubah, hal tersebut sering terjadi dalam kehidupan 

manusia. Pateda (2001:81) menyatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari 

seseorang akan kesulitan menerapkan makna yang terdapat dalam kamus karena 

makna sebuah kata sering bergeser jika berada dalam suatu kalimat. Suatu makna 

dapat berubah karena bahasa berkembang sesuai dengan perkembangan pemikiran 

manusia. Perubahan makna dapat menyangkut banyak hal, sepeti pelemahan, 

pembatasaan, penggantian, pergeseran, perluasan, dan kekaburan makna (Pateda, 

2001:159). 

1.7.4 Diksi 

Diksi merupakan pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkakan 

gagasan sehingga diperoleh efek tertentu. Kata-kata yang digunakan dalam puisi 

sepintas sama dengan kata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang 

menjadi pembeda adalah penempatan serta penggunaan kata dalam puisi 

dilakukan lebih hati-hati dan teliti (Tarigan, 1984:29). Dalam sebuah kesenian 

lisan, pilihan kata atau diksi sangatlah penting. 

Keraf (2006:22-23) pengertian pilihan kata atau diksi jauh lebih 
luas dari apa yang dipantulkan oleh jalinan kata itu. Istilah ini 
bukan saja dipergunakan untuk menyatakan kata-kata mana 
yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan, 
tetapi juga meliputi persoalan fraseologi, gaya bahasa, dan 
ungkapan. 
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 Masalah yang sering diabaikan dalam tatabahasa sebuah bahasa adalah 

masalah makna kata. Padahal, masalah ketepatan pilihan kata atau kesesuaian 

pilihan kata tergantung pula pada makna yang didukung oleh bermacam-macam 

bentuk. Pada umumnya, makna pertama-tama dibedakan atas makna yang bersifat 

konotatif dan makna yang bersifat denotatif. Pembedaan makna konotatif dan 

makan denotatif sangat diperlukan untuk mencapai pilihan kata yang tepat. Makna 

denotatif adalah makna yang tidak mengandung tambahan perasaan sedangkan 

makna konotatif adalah makna yang mengandung arti tambahan, perasaan 

tertentu, atau nilai rasa tertentu di samping makna dasar yang umum (Keraf, 

2006:27). 

1. Makna konotasi 

Konotasi atau makna konotatif disebut juga makna konotasional, 

makna emotif, atau makna evaluatif. Makna konotatif adalah suatu jenis 

makna dimana stimulus dan respon mengandung nilai-nilai emosional. 

Dalam memilih konotasi, yang sulit adalah membedakan makna antara 

kata yang bersinonim, tetapi mungkin memiliki perbedaan arti yang besar 

dalam konteks tertentu. Sinonim sering dianggap berbeda hanya dalam 

konotasinya. Namun dalam kenyataannya tidak selau demikian, ada 

sinonim yang memang hanya memiliki makna denotatif, tetapi ada juga 

sinonim yang mempunyai makna konotatif. Konotasi pada dasarnya timbul 

karena masalah hubungan sosial atau hubungan interpersonal 

(Keraf,2006:29-30). Memilih konotasi adalah masalah yang berat 
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dibandingkan dengan memilih denotasi. Oleh karena itu, diksi atau pilihan 

kata lebih banyak bertalian dengan pilihan kata yang bersifat konotatif.  

2. Makna denotasi 

Makna denotatif memiliki beberapa istilah lain. Makna denotatif 

desebut juga dengan makna denotasional, konseptual, ideasional, atau 

referensial, karena makna itu merujuk pada suatu referen, konsep, atau ide 

tertentu dari suatu referen. Disebut makna kognitif karena makna itu 

bertalian dengan kesadaran atau pengetahuan, stimulus (dari pembicara) 

dan respon (dari pendengar) menyangkut hal yang dapat ditangkap 

pancaindra (kesadaran) atau rasio manusia. Disebut juga dengan makna 

proposional karena bertalian dengan informasi atau pertanyaan yang 

bersifat faktual. Dalam bentuk murni, makna denotatif duhubungkan 

dengan bahasa ilmiah karena dalam bahasa ilmiah pengarahan yang jelas 

terhadap fakta yang khusus adalah tujuan utama dan tidak menginginkan 

interpretasi tambahan dari pembaca (Keraf, 2006:28-29). 

Konotasi pada dasarnya timbul karena masalah hubungan sosial yang 

mempertalikan seseorang dengan orang lain. Oleh sebab itu, bahasa tidak hanya 

menyangkut makna denotatif atau ideasional saja. Palmer (dalam Keraf, 2006:30-

31) memperlihatkan beberapa cara untuk mengetahui bahwa bahasa bukan hanya 

sebagai alat untuk menyampaikan informasi, diantaranya:  
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1. Manusia tudak hanya memberikan pernyataan, namun juga mengajukan 

pertanyaan dan memberi perintah. 

2. Ada berbagai macam kegiatan bicara. Ada kegiatan bicara yang berusaha 

meyakinkan, membujuk, mengingatkan, atau menyindir orang lain. 

3. Ada kata yang memantulkan nilai rasa, seperti senang atau sedih. Kata 

seperti berani, mulia, berharga mengandung konotasi atau nilai evaluatif 

yang baik, sedangkan kata penakut, penjajah, gelap, kejam mengandung 

konotasi yang kurang menyenangkan. 

4. Bahasa sering bertalian dengan bermacam-macam relasi sosial. Dalam hal 

ini ada kata yang dianggap kasar dan ada kata yang dianggap sopan. 

5. Sering kali apa yang dimaknakan bermakna lain dari makna yang tersirat 

dalam rangkaian kata yang dipergunakan. Dalam hal ini, intonasi dapat 

mengubah makna sebuah kalimat. 

6. Sering kali terdapat suatu pernyataan tetapi sebenarnya suatu pengandaian, 

yaitu mengandaikan sesuatu itu ada atau terjadi. 

1.7.2 Bentuk Puisi 

Puisi adalah karya sastra yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama 

dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kias (imajinatif). Kata-kata yang 

digunakan benar-benar dipilih agarsingkat dan memiliki kekuatan (Waluyo, 

2005:1). Unsur pembentuk tembang sama dengan unsur pembentuk puisi. Unsur 

pembentuk puisi terdiri atas diksi, rima, irama, baris, dan tema (Maskurun dalam 
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Purnomo, 2007:11-12). Berikut ini akan di uraikan lebih jelas mengenai struktur 

puisi. 

1. Diksi (pilihan kata) 

Diksi merupakan pilihan kata yang tepat untuk mengungkapkan 

gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan kepada 

orang lain.  

2. Rima  

Rima disebut juga sajak yang berarti pengulangan bunyi yang 

sama, yang biasanya terletak di akhir baris (Siswantoro, 2010:130). Peran 

sajak sangat penting karena selain mengikat ide-ide di setiap baris, juga 

menciptakan tatanan bunyi yang artistik. Rima dalam puisi berfungsi  

untuk membentuk musikalitas.  

3. Irama 

Irama merupakan tekanan panjang-pendek, kuat-lemah, dan tinggi-

rendah yang diberikan pada sebuah kata pada puisi. Irama juga merupakan 

salah satu unsur pembentuk musikalitas dalam puisi.  

4. Baris dan bait 

Fungsi baris dalam puisi adalah untuk menciptakan efek artistik 

dan membangkitkan makna sedangkan fungsi bait adalah untuk 

membentuk kesatuan makna. 

5. Tema  

Tema merupakan ide pokok yang melatarbelakangi keseluruhan 

makna yang ada dalam puisi tersebut. 
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Berdasarkan zamannya, puisi dibagi menjadi dua yaitu puisi lama dan 

puisi baru. Puisi lama berbeda dengan puisi baru, perbedaan itu antara lain adalah 

pada pilihan kata, susunan kalimat, irama, pikiran, dan perasaan yang ada 

didalamnya. Jenis-jenis puisi lama yaitu (1) bidal, yaitu puisi dengan kalimat-

kalimat singkat yang mengandung pengertian sindiran dan kiasan; (2) pantun, 

yaitu puisi yang terdiri atas empat baris setiap baitnya berirama silang abab, dua 

baris pertama berupa sampuran dan dua baris berikutnya berupa isi; (3) syair, 

yaitu puisi yang bersajak sama tanpa sampiran yang isinya berupa nasehat, cerita, 

dan sebagainya; (4) gurindam, yaitu perumpamaan atau misal, memiliki jumlah 

baris dua dan merupakan kalimat majemuk; (5) seloka, yaitu puisi yang isinya 

mengandung ajaran (sindiran dan sebagainya); (6) talibun, yaitu bentuk puisi 

semacam pantun yang tiap bait terdiri dari empat baris, jika enam baris maka 

bersajak abc abc, jika terdiri dari delapan baris maka bersajak abcd abcd; (7) 

karmina, disebut juga pantun kilat karena sajak, baris dan sampiran serupa dengan 

pantun, perbedaannya dengan pantun terletak pada jumlah suku kata;  (8) mantra, 

yaitu puisi yang berhubungan dengan kepercayaan, isinya merupakan pujian, 

kutukan, dan larangan (Maskurun, 1993:82). 

1.7.5 Fungsi Bahasa 

Bahasa dan budaya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. 

Menurut Nababan (dalam Sa‟diyah, 2011:21) bahasa dan budaya memiliki 

hubungan yang sangat erat, bahasa sebagai sistem komunikasi memiliki makna 
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dan kebudayaan sebagai wadahnya. Makna budaya merupakan makna yang 

diciptakan dengan menggunakan simbol atau tanda bahasa.  

Fungsi kebudayaan menurut Malinowski (dalam Tussa‟adah, 2008:29) 

adalah alat pengubah kelakuan manusia melalui latihan, pengajaran kemahiran, 

pengajaran norma, pembentukan cita rasa, dan penyatuan pendidikan dengan 

kelakuan. Selain untuk kepentingan hidup secara indivusdual, pembicaraan fungsi 

juga menyangkut masyarakat atau fungsi sosial (Koentjaraningkat, 1987:167). 

Kebudayaan memilikiu komponen yang disebut dengan tujuh unsur kebudayaan 

universal. Unsur-unsur tersebut yaitu bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, 

organisasi sosial, sistem pengetahuan, kesenian, dan sistem religi (Malinowski 

dalam Koentjaraningrat, 1987:4). 

Tembang-tembang dalam Kentrung Bate tentu memiliki maksud yang 

ingin disampaikan kepada penonton atau pendengarnya. Maksud tersebut disebut 

juga dengan aspek makna tujuan dalam semantik. Hal ini melibatkan fungsi 

bahasa di dalam komunikasi. Berikut adalah diagram yang dikemukakan oleh 

Leech (2003:66). 
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SALURAN 

Pembicara 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 
pesan 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  Pendengar 

 

    tentang    direktif 

ekspresif  fanatik     

     

     

    informasional       estetik 

 

Fungsi bahasa secara umum adalah komunikasi. Jika mengkaji fungsi 

bahasa sebagai komunikasi dalam kaitannya dengan masyarakat dan pendidikan 

secara lebih terperinci maka dapat dibedakan menjadi beberapa golongan 

diantaranya adalah fungsi kebudayaan, fungsi perorangan, dan fungsi pendidikan. 

1. Fungsi kebudayaan 

Suatu kebudayaan yang dilahirkan dalam perorangan seringkali 

karena bantuan bahasa. Fungsi kebudayaan disini adalah sebagai sarana 

perkembangan kebudayaan, jalur penerus kebudayaan, dan inventaris ciri-

ciri kebudayaan. 

2. Fungsi perorangan 

Fungsi perorangan ini mengacu kepada pemikiran Halliday (dalam 

Nababan:1993) yaitu klasifikasi penggunaan bahasa itu terdiri dari enam 

Pokok permasalahanan 
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fungsi, diantaranya (1) instrumental, (2) menyuruh (3) interaksi, (4) 

kepribadian, dan (5) informasi. 

3. Fungsi pendidikan 

Fungsi bahasa pada kelompok ini banyak didasarkan pada tujuan 

penggunaan bahasa dalam pendidikan dan pengajaran. Fungsi pendidikan 

terbagi menjadi empat sub fungsi yaitu fungsi integratif, fungsi 

instrumental, fungsi kultural, dan fungsi penalaran. 

Setiap bahasa memiliki makna dalam sebuah kebudayaan. Salah satu 

kajian yang memperhatikan bahasa dengan makna budaya adalah kajian etnografi. 

Spradley (2007:5) mendefinisikan kajian etnografi sebagai kajian yang 

memperhatikan makna budaya yang terekspresikan secara langsung dalam bahasa, 

banyak yang diterima dan disampaikan secara langsung melalui kata dan 

perbuatan. 

Setiap bahasa memiliki simbol yang merujuk pada makna. Spradley 

(2007:134) menyatakan bahwa semua makna budaya diciptakan dengan 

menggunakan simbol-simbol. Pengetahuan kebudayaan lebih dari suatu kumpulan 

simbol. Berikut adalah ringkasan dari penegasan dasar teori reasional tentang 

makna. 

1. Sistem makna budaya disandikan dalam simbol-simbol; 

2. Bahasa merupakan sistem simbol utama yang menyandikan makna budaya 

dalam setiap masyarakat; 

3. Makna simbol apapun merupakan hubungan dari satu simbol dengan 

simbol lain dalam suatu budaya tertentu; 
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4. Tugas etnografi adalah memberi sandi simbol-simbol budaya serta 

mengidentifikasi aturan-aturan persandian yang mendasari. Tugas ini 

dapat dilakukan dengan menemukan hubungan diantara berbagai simbol 

budaya (Spradley, 2007:139). 

1.7.1 Terjemah 

Tembang-tembang Kentrung Bate menggunakan kaa-kata dari bahasa 

Jawa dan bahasa Arab. Oleh karena itu, perlu dilakukan penerjemahan ke dalam 

bahasa Indonesia. Terjemah (translition) (Yusuf,1994:8) dapat diartikan sebagai 

suatu proses pengalihan pesan yang terdapat di dalam teks bahasa pertama atau 

bahasa sumber (source language) dengan padanannya di dalam bahasa kedua atau 

bahasa sasaran (target language). 

Menurut Catford (dalam Yusuf, 1994:9) yang harus dilakukan pertama 

dalam kegiatan menerjemahkan adalah menemukan padanan terjemah berupa 

padanan kata, frasa, klausa, kalimat, dan unsur-unsur bahasa sumber di dalam 

bahasa sasarannya. Bahasa sumber dan bahasa sasaran sesungguhnya memiliki 

hubungan timbal balik meskipun hubungan itu tidak simetris. Namun, jika bahasa 

sumber dengan bahasa sasaran tumbuh dan berkembang di dalam dua wilayah 

yang berbeda atau secara geografis berada dalam wilayah yang sangat berjauhan 

maka wajar jika ada satu kata atau sekelompok kata dari bahasa sumber yang 

tidak memiliki padanan dengan bahasa sasaran. 

Catford (dalam Yusuf, 1994:19-24) membagi teori terjemah menjadi tiga 

kategori, yaitu (1) berdasarakan keluasanbahasa sumber yang akan diterjemahkan; 
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(2) berdasarkan kepada unsur-unsur atau bidang-bidang linguistik apa saja dari 

bahasa sumber yang akan diterjemahkan; dan (3) terjemah yang berhubungan 

dengan tataran bahasa, baik dalam hirearki fonologi maupun gramatikal. Kategori 

terakhir dari tiga kategori di atas diperlukan untuk memenuhi tuntutan kelompok 

tertentu, penyesuaian dan pelarasan juga diperlukan sejauh tidak menambah atau 

mengurangi kendungan pesan bahasa sumbernya. Berdasarkan tataran bahasanya, 

terjemah dibagi menjadi dua, yaitu terjemah terikat dan terjemah bebas. Terjemah 

terikat adalah jenis penerjemahan yang hanya dibatasi pada satu tataran saja. 

Sedangkan terjemah bebas adalah terjemah yang tidak terikat dengan pada satu 

tataran tertentu saja. 

Terjemah bebas atau unbounded tranlation adalah jenis terjemah tuntas 

yang tidak dibatasi oleh keterkaitan pada penerjemahan satu tataran tertentu. 

Catford (dalam Yusuf, 1994:25) menyatakan bahwa penerjemahan sebuah kalimat 

bahasa sumber yang sulit diterjemahkan secara kata per kata ataupun secara 

harfiah, dapat dihasilkan padanan terjemah dalam bahasa sasaran yang terdiri atas 

beberapa kalimat yang dapat membentuk sebuah paragraf terjemahan, tergantung 

interpretasi dari penerjemah dan keterpautan kalimat tersebut dengan konsep yang 

terkandung dalam bahasa sumber secara keseluruhan. 

1.8 Metode Penelitian 

Metode merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dalam penetilian agar 

dapat menemukan penjelasan yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian deskriptif kualitatif. Istilah deskriptif menurut Sudaryanto 
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(1992:62) mengacu pada penelitian yang dilakukan semata-mata hanya 

berdasarkan pada fakta yang ada atau fenomena yang memang secara empiris 

hidup pada penuturnya, sehingga yang dihasilkan berupa perian bahasa atau 

paparan seperti yang ada dilapangan. 

Penelitian kualitatif menurut Patilima (2011:3) adalah mencakup 

penggunaan subjek yang dikaji dan dikumpulkan berbagai data empiris seperti 

studi kasus, perjalanan hidup, wawancara, obeservasi, dan sebagainya yang 

menggambarkan saat-saat dan makna keseharian dan problematis dalam 

kehidupan. Penelitian dianggap kualitatif harus dipertimbangkan dari segi 

metodologi kualitatif itu sendiri. Metodologi kualitatif merupakan produser yang 

menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan di masyarakat bahasa 

(Djajasudarma, 2010:10-11). 

1.8.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang ditempuh pada saat 

mengumpulkan data sebagai sumber analisis. Berdasarkan penelitian yang 

diadakan di kabupaten Tuban tentang bentuk, makna, dan fungsi tembang-

tembang Kentrung Bate, maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyimak 

dan mengamati tembang-tembang Kentrung Bate. Teknik yang digunakan 

adalah teknik sadap dalam arti upaya untuk mendapatkan data dilakukan 

dengan menyadap penggunaan bahasa (Mahsun, 2005:90). 
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2. Wawancara 

Selain dengan mengamati objek penelitian, data juga diperoleh dengan 

percakapan antara peneliti dengan informan dengan arti terjadi kontak 

langsung antara keduanya (Mahsun, 2005:93). Penelitian ini menggunakan 

teknik wawancara secara mendalam dengan informan. Teknik wawancara yang 

digunakan adalah teknik simak libat cakap. Mahsun (2005:91) menyatakan 

bahwa teknik simak libat cakap yaitu peneliti melakukan penyadapan dengan 

cara berpartisipasi dalam percakapan sambil menyimak percakapan yang 

sedang berlangsung. 

3. Data pustaka 

Penelitian bahasa bertujuan mengumpulkan dan mengkaji data serta 

mempelajari fenomena kebahasaan. Pengumpulan data melalui studi pustaka 

melibatkan hubungan peneliti dengan buku-buku kepustakaan sebagai sumber 

data (Djajasudarma, 2010:3). 

Terdapat dua pengklasifikasian sumber data, yaitu sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Sumber primer diperoleh dari pemilik dan pemain 

Kentrung Bate, sedangkan sumber data sekunder didapatkan dari informasi dari 

penduduk setempat serta literatur yang berkaitan. 

1.8.2 Metode Analisis Data 

Metode analisis data merupakan tahapan yang paling penting dalam suatu 

penelitian karena berusaha menganalisis data sesuai dengan rumusan masalah. 

Pada analisis data kualitatif, kata-kata dari hasil wawancara atau observasi 
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terhadap data yang dibutuhkan perlu dibangun untuk dideskripsikan dan 

dirangkum (Patilima, 2011:93). Data dalam penelitian ini dianalisis dengan 

menggunakan metode kontekstual, yaitu menganalisis data berdasarkan penyajian 

data melalui konteks tuturan antara penutur dan lawan tutur. 

Penelitian ini mengkaji bentuk, makna, dan fungsi tembang-tembang 

Kentrung Bate di kabupaten Tuban. Data dalam penelitian ini  dianalisis 

menggunakan teori struktur puisi, teori diksi, teori semantik, dan teori fungsi 

bahasa. Setelah dianalisis secara teoritis, maka tahap selanjutnya menjelaskan 

bentuk, makna, dan fungsi tembang-tembang secara terperinci. 

1.8.3 Metode Penyajian Data 

Pemaparan hasil analisis data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 

dengan menggunakan metode formal dan informal. Menurut Sudaryanto (1993:2) 

metode penyajian formal adalah perumusan dengan menggunakan tanda dan 

lambang. Sedangkan metode penyajian informasi menggunakan perumusan 

dengan kata-kata biasa. Pada penelitian ini menggunakan metode informal. 

Metode tersebut tampak pada sistematika penulisan yang menggunakan kata-kata 

biasa. 

1.9 Operasionalisasi Konsep 

Konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian yang berisi fakta 

atau gejalan yang menjadi objek penelitian. Konsep diperlukan untuk 

mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda 
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mengenai istilah-istilah tertentu. Konsep yang diperasionalkan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Kentrung adalah seni bercerita yang dalam sajiannya menggunakan 

instrumen terbang; 

2. Tembang adalah lirik atau sajak yang mempunyai irama nada; 

3. Bentuk adalah struktur atau susunan tembang-tembang Kentrung Bate; 

4. Makna adalah arti tembang-tembang yang ada pada Kentrung Bate. makna 

yang dimaksud berasal dari bentuk kebahasaan itu sendiri, karena bentuk 

dan makna bersifat arbitrer dan konvensional; dan 

5. Fungsi adalah kegunaan Kentrung Bate bagi Masyarakat Tuban. 

1.10 Sistematika Penelitian 

Penelitian ini terbagi empat bab. Masing-masing bab membahas suatu 

bahasan tertentu yang menunjang penelitian ini. Bab tersebut yaitu: 

1. Bab I berisi pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, tinjauan 

pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. Bab II membahas tentang gambaran umum objek penelitian yaitu berisi 

tentang gambaran umum Kabupaten Tuban, Kentrung Bate, dan gambaran 

tembang-tembang Kentrung Bate. 

3. Bab III membahas tentang analisis yang mengulas tentang bentuk, makna, 

dan fungsi tembang-tembang Kentrung Bate. 

4. Bab VI berisi simpulan dan saran mengenai hasil penelitian. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

2.1 Tuban 

2.1.1 Keadaan Geografi Tuban 

Kabupaten Tuban merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur 

yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis 

Kabupaten Tuban terletak di antara koordinat 111°30‟ - 112°35‟ Bujur Timur dan 

6°40‟ - 7°18‟ Lintang Selatan. Batasan Kabupaten Tuban yaitu sebelah selatan 

berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur dengan Kabupaten Lamongan, 

sebelah selatan dengan Kabupaten Bojonegoro, dan sebelah barat dengan 

Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah. 

Luas wilayah Kabupaten Tuban adalah 1.893,94 km2 berupa daratan dan 

22.608 km2 berupa lautan dengan panjang pantai 65 km yang membentang dari 

arah Timur Kecamatan Palang sampai arah Barat Kecamatan Bancar. Wilayah 

administrasi pemerintahannya terbagi menjadi 20 Kecamatan. Berdasarkan 

karakteristik fisik, wilayah Kabupaten Tuban terletak pada ketinggian 0-500 meter 

di atas permukaan laut yang terbagi dari kawasan pantai, kawasan gugusan 

pegunungan kapur, daerah aliran sungai Bengawan Solo, dan wilayah lahan 

pertanian subur. 
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2.1.2 Keadaan Penduduk 

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Tuban pada Desember 2012, jumlah penduduk di Kabupaten Tuban 

adalah 1.290.394 jiwa, terdiri dari 645,264 jiwa laki-laki dan 645,130 jiwa 

perempuan. Mayoritas penduduk bekerja pada sektor pertanian, khususnya 

tanaman pangan dan perikanan, sedangkan sisanya merupakan nelayan, pedagang, 

penambang, dan pegawai negeri. 

Sektor perekonomian utama Kabupaten Tuban adalah perdagangan, 

industri pengolahan, dan pertambangan. Usaha rakyat yang cukup berkembang 

adalah budidaya padi, budidaya sapi potong, budidaya kacang tanah, penangkapan 

ikan laut, dan penggalian batu kapur. Sentra padi dan kacang terdapat di 

sepanjang aliran Bengawan Solo. Pendidikan merupakan prioritas utama 

pembangunan di Kabupaten Tuban dalam rangka mrnghasilkan sumber daya 

manusia yang memiliki daya saing. Lembaga pendidikan untuk sekolah negeri 

merata pada setiap kecamatan.   

2.1.3 Situasi Kebahasaan 

Tuban merupakan bagian dari provinsi Jawa Timur yang menggunakan 

bahasa Jawa sebagai alat interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar 

masyarakat Tuban merupakan etnis Jawa sehingga berkomunikasi dengan bahasa 

Jawa. Bahasa Jawa yang digunakan masyarakat Tuban masih sangat kental. 

Bahasa Jawa Tuban memiliki kekhasan tersendiri yang berbeda dengan bahasa 

Jawa lainnya di provinsi Jawa Timur. Hal ini terjadi karena Tuban berbatasan 
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langsung dengan provinsi Jawa Tengah. Masyarakat Tuban menggunakan bahasa 

Jawa Ngoko dalam situasi tidak formal atau dalam kegiatan sehari-hari. Meskipun 

begitu, masyarakat Tuban masih sangat mengedepankan unggah-ungguh apabila 

lawan tuturnya adalah orang yang lebih tua atau orang yang dihormati. Apabila 

dalam situasi formal, masyarakat Tuban menggunakan bahasa Jawa Krama 

sebagai alat komunikasi. 

2.1.4 Keadaan Budaya 

Kabupaten Tuban pernah menjadi persimpangan, pertemuan, dan 

persilangan lalu lintas perdagangan dunia sehingga berpotensi terjadi akulturasi 

budaya. Masyarakat Kabupaten Tuban merupakan masyarakat yang majemuk dan 

terbuka, hal ini berdampak pada perubahan kesenian di wilayah Kabupaten 

Tuban. Dinas Perekonomian dan Pariwisata Kabupaten Tuban membagi kesenian 

menjadi empat kategori, yaitu Kesenian Tradisi, Kesenian Rakyat, Kesenian 

Populer, dan Kesenian Postmodern. Berikut akan dijelaskan Kesenian Tradisi dan 

Kesenian Rakyat. 

2.1.4.1 Seni Tradisi 

1. Karawitan 

Kabupaten Tuban berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, 

maka pengaruh Jawa Tengah-an nampak pada seni Karawitan Kabupaten 

Tuban. Hal ini terbukti ketika mendengar sajian Klenengan, iringan 

Pakeliran. Pengaruh gaya Jawa Tengaha-an sangat kuat terhadap Seni 

Karawitan. 
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2. Pendalangan 

Pertumbuhan Seni Pendalangan di Kabupaten Tuban cukup baik. Hal 

ini terbukti dengan munculnya Dalang-Dalang muda yang berpotensi, 

bahkan ada beberapa Dalang Muda yang pernah meraih kategori penyajian 

10 terbaik, Sanggit terbaik dalam Festival Pendalangan Provinsi. 

Keberadaan Seni Pendalangan di Wilayah Kabupaten Tuban menyebar 

hampir ke seluruh wilayah Kecamatan. Hal ini dapat dilihat dari seniman 

Dalang yang hampir ada di setiap kecamatan. 

3. Wayang Orang (Wayang Wong) 

Seni Wayang Orang di Kabupaten Tuban tidak berkembang dengan 

baik. Jumlah kelompok Wayang Orang tidak lebih dari dua kelompok. 

Tidak berkembangnya seni ini dimungkinkan karena sangat minim pelaku 

seni yang menguasai perbendaharaan dalam Wayang Orang.  

4. Wayang Tengul 

Wayang Tengul berbeda dengan Wayang Kulit, tokoh cerita dalam 

Wayang tengul divisualisasikan ke dalam bentuk boneka dari kayu. Di 

Kabupaten Tuban, keberadaan Wayang Tengul menyebar ke beberapa 

wilayah. Seorang seniman Dalang memiliki peran terhadap 

perkembangannya. 

5. Wayang Krucil 

Wayang Krucil memiliki bentuk yang pipih seperti Wayang Kulit, 

namun terbuatdari kayu. Di wilayah Kabupaten Tuban, ada salah satu 

kelompok Wayang Krucil yang unik dalam penyajiannya, yaitu dengan 
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menggunakan iringan musik Ndhuk Thung. Keberadaan kesenian Wayang 

Krucil menyebar ke berbagai wilayah yaitu Kecamatan Merakurak, 

Kecamatan Kerek, dan Kecamatan Parengan. 

6. Tari 

Di wilayah kabupaten, perkembangan tari tidak lepas dari para 

koreografer yang mayoritas berbekal pengetahuan seni dari akademik 

kemudian mendirikan sanggar-sanggar seni. Pergaulan antar satu seniman 

dengan seniman lainnya memunculkan kreativitas dalam bidang Seni Tari 

sehingga muncul beberapa Sanggar Seni Tari di Kabupaten Tuban. 

7. Seni Rupa 

Sebuah karya seni dapat muncul menjadi ikon suatu daerah. Di 

Kabupaten Tuban terdapat Batik Gedog yang menjadi identitias Kabupaten 

Tuban. Seniman Perupa menyebar ke berbagai wilayah di Kabupaten 

Tuban, seperti di Semanding, Tuban, Merakurak, dan Jatirogo. 

8. Seni Taeter 

Di Kabupaten Tuban, Seni Teater lebih banyak berkembang di 

lingkungan sekolah dari pada di lingkungan umum. Meskipun hanya 

merupkan kegiatan ekstra kulikuler, ada beberapa komunitas Teater yang 

mampu berbicara di tingkat Provinsi pada acara Festival Teater Pelajar. 

9. Siteran 

Siteran berbeda dengan gamelan, komposisi perangkat Siteran terdiri 

dari Ricikan-Ricikan Kawat atau Siter-Siter dari berbagai jenis, bentuk, dan 

ukuran. Instrumen Siteran terdiri dari sebuah Celempung, dua buah Siter 
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Kecil (penerus), satu Slentem Kawat, Kendang, dan Gong Bumbung.  Di 

wilayah Kanbupaten Tuban, kelompok Siteran sangat sedikit. Hanya ada 

kelompok Siteran pimpinan Satiman dari Desa Latsari dan kelompok 

Siteran pimpinan Juwari dari Desa Kembangbilo. 

10. Sinden 

Perkembangan Sinden di Kabupaten Tuban lebih lemah jika 

dibandingkan dengan Waranggana Tayub (Sindir). Hal ini disebabkan minat 

untuk menjadi Pesinden sangat sedikit dibandingkan minat menjadi Sindir. 

Keberadaan Sinden di Wilayah Kabupaten Tuban menyebar ke berbagai 

kecamatan seperti Tuban, Parengan, Soko, Rengel, Semanding, Jenu, 

Bancar, Kerek, dan Jatirogo. 

11. Barongsai 

Di Wilayah Kabupaten Tuban, kesenian Barongsai hanya ada di 

tempat ibadah Tri Dharma Kwan Sing Bio yang berada di Karangsari 

Kecamatan Tuban. Tempat ini memiliki keunikan tersendiri, yaitu pintu 

gerbangnya bersimbol Kepiting Raksasa yang menghadap ke laut. 

Barongsai di tempat ini sering disajikan untuk proses ritual memperingati 

hari Ulang Tahun Kong Co Kwan Sing Tee Kuen.  
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2.1.4.2 Seni Rakyat 

1. Waranggana Tayub 

Masyarakat Tuban lebih mengenal sebutan Sindir dari pada 

Waranggana Tayub. Dalam penyajiannya, penari putri melantunkan 

tembang-tembang disertai pengibing terdiri dari tamu laki-laki menari 

bergantian pada pesta pernikahan, khitanan, sedekah bumi, dan sebagainya. 

2. Pramugari 

Pramugari merupakan seorang yang berperan sebagai pengatur 

jalannya pentas (sutradara), membagi sampur bagi para pengibing. Seorang 

pramugari harus tegas dan paham titi laras gamelan, menguasai joget, dan 

bahasa Jawa (krama). Seorang pramugari memiliki wewenang untuk 

menghentikan jalannya pentas. Di wilayah Kabupaten Tuban, Pramugari 

menyebar rata hampir di seluruh wilayah. 

3. Kentrung 

Kentrung merupakan seni bercerita yang dalam penyajiannya 

menggunakan intrumen terbang. Kentrung disajikan tanpa menggunakan 

peraga. Oleh karena itu, dalang harus pandai mengotak-atik atau ngreken 

cerita yang disajikan agar penonton bisa memahami. Di wilayah Kabupaten 

Tuban, Kentrung hanya ada di Desa Bate Kecamatan Bangilan.  

4. Sandur 

Sandur merupakan seni pertunjukan yang tumbuh dan berkembang 

di masyarakat pedesaan. Dalam sajian Sabdur terdapat empat orang yang 

berperan sebagai tokoh cerita, yaitu Cawik, Petak, Balong, dan Tangsil. Di 
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wilayah Kabupaten Tuban, seni sandur menyebar di beberapa daerah, antara 

lain Parengan, Semanding, dan Bangilan. 

5. Ketoprak 

Cerita yang disajikan dalam ketoprak meliputi cerita rakyat seperti 

Joko Kendil, Joko Bodo, Joko Dolog, dan cerita Babad. Di wilayah 

Kabupaten Tuban, keberadaan seni pertunjukan Ketoprak menyisakan dua 

kelompok yaitu ketoprak Amubra di Desa Paseyan dan Ketoprak Maha 

Putra Budaya di Desa Wotsogo, keduanya merupakan wilayah Kecamatan 

Jatirogo. 

6. Ludruk 

Perkembangan Ludruk lebih menggeliat dari pada Ketoprak. Hal ini 

disebabkan karena Ludruk lebih merakyat, cerita yang diangkat seringkali 

dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari disamping cerita sejarah 

sedangkan Ketoprak mengisahkan cerita sejarah yang tentu tidak dapat 

dimainkan sembarangan. Di wilayah Kabupaten Tuban, kesenian Ludruk 

dapat di jumpai di Kecamatan Parengan dan Kecamatan Rengel. 

7. Reog 

Reog yang berkembang di Kabupaten Tuban lebih dikenal dengan 

sebutan Reog Barongan, ada yang menyebut Reog Cepaplok. Secara fisik 

memiliki kemiripan dengan reog yang ada di Kabupaten Blora. Dalam 

penyajiannya, antara kelompok satu dengan kelompok lainnya memiliki 

kemiripan. 
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8. Jaranan 

Di wolayah Kabupaten Tuban, seni Jaranan hanya ada di Kecamatan 

Tuban dan Montong, yaitu kelompok Kesenian Jaranan Putra Ronggolawe 

di Desa Kuti dan kelompok Jaranan  Turonggo Sekti di Desa Nguluhan. 

2.2 Kentrung Bate 

2.2.1 Bate 

Bate merupakan salah satu desa di Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban. 

Bate terletak di bagian barat Kecamatan Bangilan yang berbatasan langsung 

dengan Kecamatan Kadewan Kabupaten Bojonegoro. Kata Bate berasal dari Bah 

Tei, seorang putri Cina yang mengadu nasib dengan berjualan jamu dipemukiman 

tersebut. Pemukiman tersebut merupakan pemukiman kecil yang dulunya 

merupakan tempat persembunyian para brandal yang dipimpin oleh Mluyo 

Kusumo. Mluyo Kusumo memiliki dua hewan gaib yaitu ayam jago dan kuda 

yang setiap malam berkeliling menjaga pemukiman dan pada siang hari dua 

hewan tersebut berubah menjadi batu di punden. 

Suatu ketika Bah Tei berjualan jamu, para brandal menjadi kuat, sehat, dan 

tidak memiliki penyakit apapun setelah meminum jamu Bah Tei. Melihat hal 

seperti iku, Mluyo Kusumo mempersunting Bah Tei. Pada saat merayakan 

pernikahannya, pusaka (ayam jago dan kuda) milik Mluyo Kusumo dicuri oleh 

perampok dan dikubur di suatu tempat. Tetapi pusaka tersebut dapat kembali ke 

punden. Akhirnya perampok mencurinya lagi dan membuangnya di luar pulau 

Jawa dan membuat pusaka tersebut tidak dapat kembali. Dengan tercurinya 
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pusaka tersebut, pemukiman itu sering di teror oleh perampok dan Bah Tei 

memutuskan untuk pindah. Dengan kepergian Bah Tei, Mluyo Kusumo menjadi 

sangat sedih dan menderita. Akhirnya ia memberi nama pemukiman tersebut Bate 

yang diambil dari nama Bah Tei, istrinya.  

Bate merupakan sebuah desa yang jauh dari keramaian. Sebagian besar 

wilayahnya berupa sawah. Oleh karena itu, mayoritas masyarakat Bate bermata 

pencaharian petani. Masyarakat Bate banyak yang memelihara sapi di samping 

rumah dan juga terdapat tumpukan jerami kering yang menjadi ciri masyarakat 

pertanian. Terlihat bahwa ternak sapi adalah aset berharga sekaligus wujud strata 

sosial masyarakat pertanian desa. 

2.2.2 Sejarah Kentrung Bate 

Kentrung merupakan seni sastra lisan yang mewujudkan sarana 

komunikasi rakyat melalui simbol-simbol. Komunikasi yang disampaikan 

merupakan ungkapan kritik dan pesan moral yang dikemas halus dalam sebuah 

cerita Kentrung. Simbol digambarkan lewat tokoh dan jalan hidup yang harus 

tokoh tersebut lalui. Kata Kentrung berasal dari “ngreken” dan “njantrung”. 

Ngreken artinya menghitung dan kata njantrung  artinya mengangan-angan. 

Kesenian Kentrung disebarkan  oleh Wali Songo sebagai media dakwah 

bagi penyebaran agama Islam di Indonesia. Salah satu pembawa seni Kentrung 

yang banyak di kenal masyarakat adalah Sunan Kalijogo. Beliau menyebarkan 

kesenian ini di wilayah Tulungagung, Madiun, Gresik,  Tuban hingga  menyebar 

ke seluruh Pesisir Utara Jawa. Pada awalnya, Kentrung hanya dipentaskan di 
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acara-acara penting kerajaan saja. Namun, karena Islam tidak mengenal kasta dan 

perbedaan antar sesama manusia, akhirnya masyarakat awam bisa menikmati 

pementasan kentrung secara bebas dan terbuka. 

Kentrung Bate merupakan Kentrung yang berasal dari Desa Bate 

Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban. Kentrung di Desa Bate ini pertama kali 

diperkenalkan oleh Basiman. Kemudian kesenian Kentrung Bate diajarkan oleh 

Basiman kepada Dasilah yang merupakan adik dari Basiman sendiri. Basiman dan 

Dasilah inilah yang dianggap sebagai cikal bakal dari Kesenian Kentrung Bate. 

Tokoh Kentrung Bate pada waktu itu adalah Basiman, Dasilah dan Sukilah. 

Sekitar tahun 1900 Basiman meninggal dunia. Sepeninggal Basiman, Kentrung 

Bate seperti mati suri, tidak ada aktivitas, baik latihan maupun pementasan. Hal 

ini disebabkan karena Kentrung Bate kehilangan pemimpin atau tokoh utamanya. 

Diperkirakan selama satu tahun sepeninggal Basiman kesenian ini tidak 

aktif lagi, Kentrung Bate seakan-akan telah hilang. Di tengah-tengah 

kehidupannya yang sudah tidak aktif lagi, datanglah Somo Wage. Disebutkan 

bahwa Somo Wage adalah seorang pendatang dari Kabupaten Bojonegoro. Beliau 

seorang pengentrung yang kebetulan ngamen di Desa Bate. Kemudian Somo 

Wage menikah dengan Tasmi, penduduk asli Desa Bate yang masih ada hubungan 

keluarga dengan Sukilah. Akhirnya Somo Wage menetap di Desa Bate. 

Kehadiran Somo Wage ke Desa Bate membuat Kentrung Bate yang 

tadinya layu sedikit demi sedikit mulai berkembang. Somo Wage mengajarkan 

Kentrung Bate kepada Tasmi dan Sukilah. Pemain Kentrung Bate yang tadinya 

merasa kehilangan tokoh utama mereka, kini telah menemukan penggantinya. 
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Muncul semangat baru untuk membangun kembali kesenian Kentrung Bate yang 

telah lama mati suri. Kehadiran Somo Wage dianggap sebagai tokoh kesenian 

Kentrung sepeninggal Basiman. Somo Wage tidak sendiri dalam bermain 

Kentrung, ia bersama dengan kelompok Kentrungnya yang terdiri dari Tasmi dan 

Sukilah. Somo Wage memiliki andil yang cukup besar pada perekembangan 

Kentrung Bate. Somo Wage bahkan menciptakan gending yang disebut Donga 

Tulak Tanggul. Meskipun demikian, tembang-tembang yang disajikan dalam 

kesenian Kentrung Bate masih tetap menggunakan tembang-tembang dari 

Basiman hingga sekarang. 

Pada tahun 1961 Somo Wage meninggal, kegitan kesenian Kentrung Bate 

dilanjutkan oleh Surati. Surati adalah cucu dari Basiman, anak dari Sukilah. Surati 

banyak belajar kentrung dari ibunya. Sejak kecil, hidup Surati sudah akrab dengan 

kesenian Kentrung Bate karena sering ikut dalam pementasan. Sukilah meninggal 

karena sakit dan pada saat itu Surati masih berusia 13 tahun. Sejak meninggalnya 

Sukilah, Surati hidup sendiri karena ayahnya merantau di tempat yang jauh. Surati 

bertahan hidup dengan berjualan ikan di pasar. 

Surati terinspirasi untuk kembali bermain musik saat ia mendengankan 

nyanyian yang disajikan oleh beberapa pengamen di pasar tempat ia berjualan 

ikan. Sajak saat itu Surati kembali bermain Kentrung dengan keahlian yang sudah 

ia pelajari dari ibunya. Surati Sudah mahir memainkan beberapa alat musik 

diantaranya Kendang Kempul, Rebana (terbang besar) dan Ketimlung. Tak lama 

kemudian, Surati menikah dengan Setu, seorang pemuda di desanya. Setelah 

beberapa tahun menikah dan tidak dikaruniai momongan, akhirnya Surati dan 
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Setu bercerai. Sepeninggal Setu, Surati menikah lagi dengan Wiji. Setelah 

menikah, Surati sering ditinggal pergi oleh Wiji sehingga ia merasa kesepian. 

Untuk mengurangi rasa kesepian itulah Surati bermain Kentrung bersama teman-

temannya. Penghasilan pertama yang didapatkan Surati dengan bermain Kentrung 

adalah saat acara Sedekah Bumi, dalam acara tersebut Surati bermain Kentrung 

bersama Jinah dan Samijo. Surati tampil memuaskan dihadapan para warga yang 

merasa terhibur dan antusias saat menyaksikan Kentrung yang dimainkan Surati. 

Sejak saat itu Surati mulai aktif bermain Kentrung dan sering diundang atau 

ditanggap dalam berbagai acara seperti dalam acara pernikahan, sunatan, sedekah 

bumi, dan sebagainya untuk bermain Kentrung. 

Berkat penampilannya yang memukau, Kentrung yang dimainkan oleh 

Surati menjadi terkenal. Banyak surat kabar dan majalah yang memberitakan 

tentang Surati dan Kentrung Bate. Surati juga sering menjadi narasumber 

akademisi-akademisi seni, bahkan Surati sempat mendapat santunan dari salah 

satu majalah di Jakarta. Kesenian Kentrung telah mengharumkan Desa Bate dan 

Kabupaten Tuban pada umumnya. Kesenian ini telah melahirkan seorang 

Profesor, yaitu Suripan Sadi Hutomo. Kalangan budayawan sering menyebutnya 

dengan Doktor Kentrung. Banyak tulisan-tulisannya yang mengupas Kentrung, 

salah satunya adalah “Kentrung Sarahwulan di Tuban”. Lakon yang diambil oleh 

Suripan adalah lakon Sarahwulan. Penelitiannya mengungkapkan fungsi dari 

cerita Kentrung Sarahwulan khususnya pada bidang pendidikan, maka dalam 

penelitian ini juga diungkapkan pesan dan nilai budaya yang ditanamkan oleh 

dalang Kentrung kepada para penontonnya. 
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Surati sangat bangga dan bahagia saat itu, namun tidak lama kemudian 

kebahagiaannya itu harus kembali terenggut saat suaminya meninggal dunia pada 

tahun 2008. Surati kembali hidup sendirian tanpa ada keluarga yang merawatnya. 

Saat itu usia Surati sudah sekitar 100 Tahun. Meskipun sudah sangat tua, namun 

Surati masih gigih dan semangat dalam berkesenian. Dengan kondisi fisik yang 

sudah lemah, Surati tidak lagi dapat bergerak dengan leluasa, ditambah lagi 

dengan keadaannya yang tuna netra akibat katarak membuatnya kesulitan untuk 

melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Surati 

dibantu oleh para tetangganya. 

Seiring berjalannya waktu, Ketrung Bate perlahan terpinggirkan karena 

banyaknya kesenian modern yang berkembang dengan pesat dan lebih digemari 

masyarakat. Surati sudah jarang mendapatkan undangan untuk bermain kentrung. 

Pada tahun 2013 Ristiorini, seorang mahasiswa Universitas Wilwatikta membuat 

sebuah karya seni yang terinspirasi dari kisah hidup Surati. Karya seni tersebut 

berupa tarian dengan judul Kidung Surati. meskipun dengan kondisi yang sangat 

lemah, Surati tetap bersedia dibawa ke Surabaya untuk bermain Kentrung 

mengiringi tarian Kidung Surati ditemani oleh Samijo dan Wiji. Hal ini 

membuktikan bahwa jiwa seni Surati tidak pernah hilang dimakan usia. Akhirnya, 

pada tahun 2014 Surati meninggal dunia dalam usia yang menginjak 107 tahun. 

Kentrung Bate semakin tenggelam dengan meninggalnya Surati. 

Sepeninggal Surati, Kentrung Bate kini diteruskan oleh Wiji. Wiji 

merupakan cucu dari Somo Wage dan Tasmi. Wiji menggantikan Surati menjadi 

dalang Kentrung Bate. Awalnya Wiji hanya menemani Surati untuk tampil saat 
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Kentrung Bate mendapatkan undangan, ia tidak benar-benar belajar menjadi 

Dalang Kentrung dari Surati. Walau demikian, Wiji memiliki pengetahuan dan 

ingatan yang cukup mengenai tembang-tembang Kentrung Bate yang biasa Surati 

mainkan. Banyak lakon yang dapat Wiji mainkan, seperti cerita Nabi, Amir 

Hamzah,  lakon Sarahwulan, Dewi Sartikah, Prawan Sunthi, Joko Umbaran, dan 

sebagainya. Saat ini Wiji berusia 70 tahun. 

Keadaan ekonomi Wiji tidak jauh berbeda dengan Surati. Rumahnya 

berada di pinggiran desa Bate, namun Wiji lebih beruntung karena memiliki anak 

dan keluarga yang selalu mendampinginya hingga saat ini. Wiji hanya sesekali 

bermain Kentrung, ia tidak dapat menggantungkan hidupnya pada Kentrung 

karena undangan bermain Kentung jarang sekali datang. Wiji bermain Kentrung 

untuk menghibur diri sendiri sambil mengingat kembali tembang-tembang 

Kentrung Bate bersama dengan Subari dan Jalil. Karena tidak dapat 

menggantungkan hidup dengan bermain Kentrung itulah yang menyebabkan tidak 

ada generasi muda yang belajar Kentrung. Ia berharap Kentrung Bate dapat 

kembali jaya seperti pada era Basiman, Somo Wage, dan Surati.  

2.2.3 Pertunjukan Kentrung Bate 

Pertunjukan Kentrung Bate dimainkan oleh seorang Dalang yang 

mendongeng atau bercerita tanpa menggunakan instrumen peraga. Musik yang 

mengiringi adalah  Jidor, Ketimlung, dan Kendang. Bahasa yang digunakan 

adalah bahasa dengan dialek tempat Kentrung tersebut berkembang. Selain itu, 

tidak ada kostum atau busana tetap yang harus digunakan oleh pemain Kentrung. 
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Kesederhanaan tampilan dengan menggunakan dialek daerah yang mudah 

dimengerti sehingga ceritanya mudah diterima masyarakat, khususnya masyarakat 

menengah ke bawah. 

Sepanjang pementasannya, Kentrung Bate hanya diisi oleh seorang Dalang 

yang nembang dan merangkap sebagai penabuh Kendang. Personel lain 

memegang instrumen Jidor dan Ketimlung. Di sela-sela tembang biasanya Dalang 

menyelipkan senggakan yang berbahasa Arab, misalnya Ya Nabi Rasulullah. 

Ketika senggakan itu ditembangkan oleh Dalang, maka pemain Kentrung lainnya 

ikut menembangkan seperti yang dilakukan oleh Dalang. Cerita Kentrung Bate 

dalam sebuah pementasan terbagi menjadi empat, yaitu tembang pembukaan atau 

tembang uluk salam, tembang kawitan, tembang cerita, dan kemudian diakhiri 

dengan tembang penutup atau donga tulak tunggal. 

2.3 Gambaran Umum Kebahasaan Tembang Kentrung Bate 

Tembang-tembang Kentrung Bate secara umum menggunakan bahasa Jawa. 

Bahasa Jawa yang digunakan adalah bahasa Jawa ngoko. Jika diamati dari satuan 

kata yang digunakan, bahasa Jawa dalam tembang Kentrung Bate adalah bahasa 

Jawa yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi dalam kehidupan 

sehari-hari. Selain menggunakan bahasa Jawa, tembang-tembang Kentrung Bate 

juga menggunakan bahasa Arab. Kata-kata dalam Kentrung Bate yang berbahasa 

Arab tidak banyak, hanya bagian senggakan dan beberapa kata pada tembang 

Dunga Tulak Tunggal. 
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BAB III 

ANALISIS DATA 

Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian berdasarkan data yang 

diperoleh di lapangan berupa tembang-tembang Kentrung Bate. Data ini diambil 

dari hasil observasi pertunjukan Ketrung Bate dan wawancara dengan infroman. 

Data yang berupa tembang akan dikelompokkan dalam dua bagian analisis 

berdasarkan pokok permasalahan yang ada. 

3.1 Bentuk dan Makna Tembang-Tembang Kentrung Bate di Kabupaten 

Tuban 

Tembang-tembang Kentrung Bate jika dilihat berdasarkan bentuknya 

merupakan bagian dari puisi. Tembang Kentrung Bate merupakan bagian dari 

puisi naratif karena isinya berupa cerita. Dalam puisi naratif juga terdapat plot 

yang biasanya ada pada cerpen atau novel. Tembang Kentrung Bate memiliki 

kekhasan tersendiri menurut bentuk dan pilihan katanya. 

3.1.1 Bentuk dan Makna Tembang Uluk Salam dalam Kentrung Bate 

Tembang Uluk Salam merupakan tembang pertama yang harus dilagukan 

dalam pertunjukan Kentrung Bate. Tembang Uluk Salam memberikan tanda 

bahwa pertunjukan Kentrung Bate akan segera di mulai. 

Data 1 

Nanging mangkono ya kawruhana, 
Jejanture mono kentrung punika, 
Uluk salam kaping pisan, 
Ya nabi rasulullah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 
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Terjemahan 

Namun begitu ketahuilah, 
Bawasannya kentrung itu, 
Mengucap salam yang pertama, 
Wahai Nabi utusan Allah. 

 
Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari empat baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Baris terakhir dalam 

syair di atas merupakan senggakan dari bahasa Arab. Senggakan adalah sorak atau 

vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian kata dengan makna 

tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas berasal dari bahasa Jawa 

dan bahasa Arab. Kata-kata yang digunakan bermakna denotasi. 

Makna: 

Salam yang pertama dalam pertunjukan kentrung telah di ucapkan. Hal ini 

juga menandakan bahwa pertunjukan Kentrung Bate akan segera dimulai. 

Data 2 

Dhuh salame wong nini kentrung, 
Salam mono wong kaki kentrung, 
Paringane mono wong Hyang Agung, 
Linggih amben mono wong sing dumunung, 
Linggih amben mono wong sing dumunung, 
Lha yen nembang mono sing ngungkung-ngungkung, 
Tembangane mono wong nyai kentrung, 
Sawerni-werni wong tembangane, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhammad ya rasulullah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 
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Terjemahan 

Salamnya wanita tua kentrung, 
Salam laki-laki tua kentrung, 
Pemberian Tuhan Yang Maha Agung, 
Orang yang bertempat duduk di dipan, 
Orang yang bertempat duduk di dipan, 
Jika bernyanyi harus yang keras-keras, 
Nyanyiannya wanita tua kentrung, 
Berbagai jenis tembangnya, 
Tidak ada Tuhan selain allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 
 

Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari sepuluh baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Dua baris terakhir 

dalam tembang di atas merupakan senggakan dari bahasa Arab. Senggakan adalah 

sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian kata 

dengan makna tertentu. Kata-kata yang terdapat pada tembang tersebut bermakna 

denotasi. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas berasal dari bahasa 

Jawa dan bahasa Arab. 

Makna: 

Wanita tua dan laki-laki tua dalam kentrung mengucapkan salam. Semua 

yang kita miliki adalah pemberian Allah Yang Maha Agung. Mereka yang sedang 

duduk di dipan menyanyikan tembang kentrung. Kentrung harus dinyanyikan 

dengan suara yang keras. Wanita tua dalam kentrung menyanyikan kentrung 

dengan beragam jenis tembang. 
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Data 3 

Nang riyo-riyo mono sing riyo-riyo, 
Dhuh suluke mono kenanga ijo, 
Rengguh anak wong ngeboti bojo, 
Ya nabi rasulullah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 

Terjemahan 

Yang senang-senang begitu yang senang-senang, 
Suaranya (bunga) kenanga hijau, 
Lebih untuk anak istri, 
Nabi utusan Allah. 

Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari empat baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Baris terakhir dalam 

tembang di atas merupakan senggakan dari bahasa Arab. Senggakan adalah sorak 

atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian kata dengan 

makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas berasal dari 

bahasa Jawa dan bahasa Arab. Bahasa Jawa yang digunakan adalah bahasa jawa 

krama. Kata-kata yang digunakan bermakna denotasi, kecuali frasa kenanga ijo 

yang dikonotasikan sebagai kematian. 

Makna:  

Hidup di dunia jangan hanya digunakan untuk bersenang-senang. Masih 

banyak hal yang harus dilakukan selagi kita masih hidup, seperti tanggung jawab 

terhadap keluarga, terutama pada anak dan istri. Selain itu, kita juga harus 

memperhatikan atau mempertimbangkan dengan baik apa yang kita lakukan. 

Jangan sampai bertindak tanpa berpikir dahulu. Hal ini sesuai dengan pandangan 
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hidup Jawa yaitu mumpung kuat lan gagah, njur tanpa arah. Kalimat tersebut 

berarti memanfaatkan kesempatan selagi hidup (kuat dan berkuasa), sehingga 

melakukan tindakan tanpa berpikir panjang atau gegabah. Jadi, kita harus 

memanfaatkan hidup kita yang singkat ini dengan sebaik-baiknya. 

Data 4 

Kedanan mawon wong dulimah loro, 
Bajane mono wong sing bisa nganggo, 
Ya sing bisa mono dilakanana, 
Sing ra bisa nyuwun ngapura, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 

Terjemahan 

Orang yang sangat senang dengan dua kalimat, 
Beruntung bagi orang yang yang bisa mengamalkan, 
Yang bisa lakukanlah, 
Yang tidak bisa minta maaf, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 

Bentuk: 

Berdasarkan bait, jumlah baris setiap bait, dan isi, data di atas termasuk 

dalam jenis seloka. Seloka termasuk dalam puisi yang isinya mengandung ajaran 

(sindiran dan sebagainya). Seloka merupakan bagian dari puisi bebas. Rima dalam 

seloka sering kali tidak muncul. Dua baris terakhir dalam tembang di atas 

merupakan senggakan dari bahasa Arab. Senggakan adalah sorak atau vokal yang 

menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian kata dengan makna tertentu. 

Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas berasal dari bahasa Jawa dan 

bahasa Arab. Kata-kata yang digunakan bermakna denotasi. 
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Makna: 

Manusia harus selalu senang pada dua kalimat atau syahadat yaitu Asyhadu 

an-lailaha illallah Wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah yang berati „saya 

bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi 

Muhammad adalah utusan Allah‟. Syahadat merupakan kunci dari keislaman 

seseorang. Dengan kata lain, manusia harus selalu ingat kepada Allah. Orang yang 

selalu ingat pada dua kalimat syahadat adalah orang yang sangat beruntung. Maka 

dari itu, selalu lakukan perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Apabila belum 

dapat melakukannya, maka segeralah memohon ampun kepada Allah. 

Data 5 

Nang kebo gupak ora ana tipake, 
Kuntul ngelayang mono ana tipake, 
Dhuh tipake wong lere-lere, 
Ya nabi rasulullah. 

Sapa bisa iku nemokake, 
Dhuh tipake kuntul ngelayang, 
Sapa bisa wong nemokake, 
Tipake mono kuntul nglayang, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 

 
Terjemahan 
 

Kerbau berendam tidak ada bekasnya, 
Kuntul terbang ada ada bekasnya, 
Dhuh tipake wong lere-lere, 
Nabi utusan Allah. 
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Siapa yang bisa menemukannya, 
Bekasnya kuntul terbang, 
Siapa yang dapat menemukan, 
Bekasnya kuntul terbang, 
Tudak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 

Bentuk: 

Berdasarkan bait, jumlah baris setiap bait, dan isi, data di atas termasuk 

dalam jenis bidal. Bidal merupakan puisi dengan kalimat-kalimat singkat yang 

mengandung pengertian, sindiran, dan kiasan. Bidal juga merupakan jenis 

peribahasa yang memiliki arti lugas. Baris terakhir dari bait pertama dan dua baris 

terakhir pada bait kedua merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. 

Senggakan adalah sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk 

rangkaian kata dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang 

di atas berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. Bhasa Jawa yng digunakan 

adalah bahasa Jawa ngoko alus. Ditemukan makna konotasi yaitu pada klausa 

nang kebo gupak ono tipake, kuntul ngelayang mono ono tipake. Kalusa tersebut 

diartikan sebagai hidup manusia didunia yang selalu meninggalkan bekas atau 

kesan pada orang lain. Selain kalusa di atas, semua kata bermakna denotasi. 

Makna: 

Manusia selama hidup di dunia selalu meninggalkan bekas atau kesan, 

kesan baik maupun kesan buruk. Tidak ada seorangpun yang hidup tanpa 

meninggalkan kesan bagi orang lain. Kesan hidup seseorang akan selalu diingat 

dan dilihat oleh orang lain. Maka dari itu, hendaknya manusia selalu 

meninggalkan kesan yang baik selama hidup di dunia agar dapat menjadi panutan 
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bagi manusia lainnya dan berusaha untuk tidak meninggalkan kesan yang buruk 

karena akan menjadi contoh yang buruk bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan 

pepatah orang Jawa “amemayu hayuning buwana”. Maksud dari pepatah tersebut 

yaitu agar manusia selalu berbuat baik selama hidupnya. Perbuatan baiknya itu 

akan membuat dunia lebih indah. Semua perilaku akan kembali pada diri manusia 

itu sendiri. Jika seseorang melakukan hal buruk maka bukan tidak mungkin ia 

nanti juga akan mendapatkan perlakuan yang buruk. 

Data 6 

Nang ana santri mono wong ana santri, 
Santri brai mono wong santri brai, 
Ora brai kok wedak pupur, 
Ya nabi rasulullah. 
 
Ora brai kowe kok nganggo sampur, 
Ya kaningaya iku kawruhana, 
Wong gesang mono neng alam ndonya, 
Ya nang ono mono iki malaikat, 
Malaikat mono iku mustaqim, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulallah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 

Terjemahan 
 

Ada santri ada seorang santri, 
Santri yang berdandan seorang santri berdandan, 
Tidak berdandan kok pakai bedak bubuk, 
Nabi utusan Allah. 
 
Tidak dandan kamu kok pakai sorban, 
Ya menyiksa itu mengertilah, 
Orang hidup di alam dunia, 
Ya bila ada itu malaikat, 
Malaikat itu menunjukkan jalan yang benar, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 
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Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair. Syair yaitu puisi yang setiap barisnya 

berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat pada semua baris dan berupa 

nasehat, cerita, dan sebagainya. Baris terakhir pada bait pertama dan dua baris 

terakhir pada bait kedua dalam syair di atas merupakan senggakan dari bahasa 

Arab. Senggakan adalah sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang 

berbentuk rangkaian kata dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada 

tembang di atas berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. Kata-kata yang 

digunakan bermakna denotasi. 

Makna: 

Seorang santri yang tidak mau mengamalkan atau melakukan kewajibannya 

sebagai santri maka ia tidak pantas disebut sebagai santri. Seorang santri atau 

orang yang menuntut ilmu hendaknya berkelakuan baik. Sangat tidak pantas jika 

seorang santri berkelakuan buruk. Semua perilaku manusia di dunia ini selalu 

diawasi oleh malaikat. Malaikat selalu menunjukkan jalan yang benar kepada 

manusia. 

Data 7 
 

Tengah wengi mono andum rejeki, 
Iku mono rak ya iku mono, 
Sak sirah ngratani sejagat tiga, 
Ya nabi rasulullah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 
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Terjemahan 

Tengah malam membagikan rizeki, 
Itu adalah, 
Satu kepala merata sampai tiga dunia, 
Nabi utusan Allah. 

Bentuk: 

Berdasarkan bait, jumlah baris setiap bait, dan isi, data di atas termasuk 

dalam jenis seloka. Seloka termasuk dalam puisi yang isinya mengandung ajaran 

(sindiran dan sebagainya). Seloka merupakan bagian dari puisi bebas. Rima dalam 

seloka sering kali tidak muncul. Baris terakhir dalam tembang di atas merupakan 

senggakan dari bahasa Arab. Senggakan adalah sorak atau vokal yang menyela 

dalam tembang yang berbentuk rangkaian kata dengan makna tertentu. Semua 

diksi yang terdapat pada tembang di atas berasal dari bahasa Jawa dan bahasa 

Arab. Kata-kata yang digunakan memiliki makan denotasi dan konotasi. Makna 

konotasi terdapat pada klausa sak sirah ngeratani sejagat tiga yang diartikan 

sesuatu yang sangat banyak atau sangat besar. 

Makna: 

Manusia diperintahkan oleh Allah untuk terbangun di malam hari atau lebih 

tepatnya pada sepertiga malam dan berdoa kepada Allah. Malaikat membagi 

rizkinya pada waktu sepertiga malam hingga pagi hari. Rizki yang dibagikan 

malaikat pada saat itu sangatlah besar. Dalam Al-Qur‟an juga dijelaskan bahwa 

sepertiga malam merupakan waktu yang sangat tepat untuk mendekatkan diri 

kepada Allah. hal ini terdapat pada surat Adz-Dzariyat, ayat17-18 yang berarti  

“Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam; dan di akhir-akhir malam mereka 
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memohon ampun (kepada Allah).” Maka dari itu, sangat disayangkan jika 

kesempatan tersebut tidak digunakan oleh manusia dengan sebaik-baiknya. 

Data 8 

Nang ana kyai mono kyai siji, 
Ya kekah mono wong mbeleh sapi, 
Tandure buyar mono iku buyar, 
Ya mbok nyai mono iku ngrasani, 
Kok kaningaya ngono bapak kyai, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 

Terjemahan 

Ada seorang kiyai yaitu kiyai satu, 
Aqiqah itu orang menyembelih sapi, 
Tanamannya selesai, 
Mbok nyai itu berprasangka, 
Kok menyiksa seperti itu bapak kiyai, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 

Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari tujuh baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Dua baris terakhir 

dalam syair di atas merupakan senggakan dari bahasa Arab. Senggakan adalah 

sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian kata 

dengan makna tertentu. Kata-kata yang digunakan memiliki makna denotasi. 

Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas berasal dari bahasa Jawa dan 

bahasa Arab. 

 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

54 
 

 
SKRIPSI BENTUK, MAKNA, DAN FUNGSI TEMBANG-TEMBANG………… EVA NUR INAYAH 

Makna: 

Ada satu kiyai yang beraqiqah dengan menyembelih sapi. Bapak kiyai 

menyembelih sapi setelah tanamannya selesai atau panen. Kemudian Mbok Nyai 

berprasangka buruk dan membicarakan Bapak Kiyai. Bapak Kiyai pasti merasa 

sangat tersiksa dengan perlakuan Mbok Nyai yang seperti itu. 

Data 9 
 

Sapi siji enggo kekah ngakoni, 
Dienggo tani kesel nek ngitung bathi, 
Dienggo dagang kesel nek ngitung bathi, 
Ya nabi rasulullah. 
 
Nandur jagung kesel ngombyoki, 
Nandur pari kesel naleni, 
Kaningaya kowe bapak kyai, 
Kok kaningaya bapak kyai, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasuluallah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 

Terjemahan 

Sapi satu untuk aqiqah menyuruhnya, 
Digunakan untuk bertani sudah lelah menghitung untung, 
Digunakan untuk berdagang sudah lelah menghitung untung, 
Nabi utusan Allah. 

Menanam jagung lelah menali, 
Menanam padi lelah menali, 
Menyiksa kamu bapak kiyai, 
Kok menyiksa bapak kiyai, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 
 

Bentuk: 

Berdasarkan bait, jumlah baris setiap bait, dan isi, data di atas termasuk 

dalam jenis bidal. Bidal merupakan puisi dengan kalimat-kalimat singkat yang 

mengandung pengertian, sindiran, dan kiasan. Bidal juga merupakan jenis 
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peribahasa yang memiliki arti lugas. Baris terakhir pada bait pertama dan dua 

baris terakhir pada bait kedua merupakan senggakan yang berasal dari bahasa 

Arab. Senggakan adalah sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang 

berbentuk rangkaian kata dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada 

tembang di atas berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab.kata-kata yang 

digunakan bermakna konotasi. 

Makna: 

Jika beraqiqah, sangat dianjurkan untuk beraqiqah seekor sapi. Harga sapi 

yang cukup mahal membuat sebagian orang enggan untuk beraqiqah. Uang yang 

digunakan untuk membeli sapi aqiqah cukup banyak. Jika digunakan untuk 

bertani sudah pasti mendapat untung banyak hingga lelah menghitung untungnya. 

Jika digunakan untuk berdagang juga akan mendapatkan banyak keuntungan 

hingga lelah menghitung. Jika digunakan untuk menanam jagung atau padi pasti 

lelah untuk menali karena banyaknya keuntungan yang didapat. Dengan kata lain, 

utuk beraqiqiah seekor sapi seseorang harus benar-benar ikhlas karena harga sapi 

mahal, jika tidak ikhlas maka hatinya akan terus saja merasa tersiksa. 

Data 10 
 

Ora kaya saure bapak kyai, 
Ndang tobat kowe mbok nyai, 
Wong mbeleh sapi gen ndang mbeleh sapi, 
Ya nabi rasulallah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 

Terjemahan 

Tidak seperti jawabannya bapak kiyai, 
Segera tobak kamu mbok nyai, 
Orang yang menyembelih sapi biar menyembelih sapi, 
Nabi utusan Allah. 
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Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari empat baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Baris terakhir dalam 

syair di atas merupakan senggakan dari bahasa Arab. Senggakan adalah sorak atau 

vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian kata dengan makna 

tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas berasal dari bahasa Jawa 

dan bahasa Arab. Kata-kata yang terdapat pada data diatas memiliki makna 

denotasi. 

Makna: 

Bapak Kiyai memerintahkan Mbok Nyai untuk segera bertobat agar tidak 

terus berprasangka dan membicarakan orang lain. Agar orang yang ingin 

beraqiqah sapi tidak ragu dan segera beraqiqah dengan menyembelih sapi. 

Data 11 
 

Ora kena kowe ngerasani, 
Kudu iklas kowe sak jerone ati, 
Nek ora iklas kowe sak jerone ati, 
Kowe nek mati ditunggangi sapi, 
Ya rasulalallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
 
Nek kowe iklas sak jerone ati, 
Ya nek mati mbesuk nunggang sapi, 
Eling-elinga kowe mbok nyai, 
Ya nabi rasulallah. 

    (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 
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Terjemahan 

Kamu tidak bisa berprasangka, 
Harus ikhlas kamu dari dalam hati, 
Jika tidak ikhlas kamu dari dalam hati, 
Kamu kalau mati dinaiki sapi, 
Wahai utusan Allah, 
Wahai nabi Muhamad utusan Allah. 
 
Jika kamu iklas dari dalam hati, 
Nanti kalau mati menaiki sapi, 
Ingat-ingatlah kamu mbok nyai, 
Wahai nabi utusan Allah. 
 

Bentuk: 

Berdasarkan bait, jumlah baris setiap bait, dan isi, data di atas termasuk 

dalam jenis seloka. Seloka termasuk dalam puisi yang isinya mengandung ajaran 

(sindiran dan sebagainya). Seloka merupakan bagian dari puisi bebas. Rima dalam 

seloka sering kali tidak muncul. Dua baris terakhir pada bait pertama dan baris 

terakhir pada bait kedua dalam tembang di atas merupakan senggakan dari bahasa 

Arab. Senggakan adalah sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang 

berbentuk rangkaian kata dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada 

tembang di atas berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. Semua kata yang 

terdapat pada data di atas bermakna denotasi. 

Makna: 

Manusia jangan selalu berprasangka buruk selama hidup di dunia dan harus 

ikhlas dalam melakukan segala sesuatu. Saat beraqiqah seekor sapi haruslah 

ikhlas dari dalam hati, bila tidak ikhlas nanti saat di akhirat ia akan dinaiki sapi. 

Jika tidak ikhlas beraqiqah sapi, saat di akhirat nanti dia akan dinaiki sapi. Hal 

tersebut dapat disamakan dengan manusia yang tidak ikhlas dalam beramal, maka 
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di akhirat  nanti dia akan mendapatkan siksa dan masuk neraka. Apabila manusia 

ikhlas dalam melakukan segala sesuatu maka di akhirat nanti akan mendapatkan 

balasan yang setimpal yaitu masuk surga. Sebuah hadits Rasulullah yang 

diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga menjelaskan tentang larangkan 

berprasangka buruk, hadits tersebut yaitu ”jauhkanlah dirikamu daripada sangka 

(jahat) karena sangka (jahat) itu sedusta-dusta omongan,(hati).”  

Data 12 
 

Mung semono iku ya kandhane, 
Nyai kentrung, nyai kentrung, 
Ya iku kandhane nyai kentrung, 
Mung semene iki wae, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulallah, 
Ya laila ala hailallah, 
Shollu salam alaikum salam. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 

Terjemahan 

Hanya sampai disini pesannya, 
Nyai kentrung, nyai kentrung, 
Itu pesannya nyai kentrung, 
Cukup sampai disini saja, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Shollu salam alaikum salam. 
 

Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari empat baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Bait kelima hingga 

ketujuh  dalam syair di atas merupakan senggakan dari bahasa Arab. Senggakan 

adalah sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian 
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kata dengan makna tertentu. Kata-kata yang digunakan dalam bait tembang di atas 

bermakna denotasi. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas berasal dari 

bahasa Jawa dan bahasa Arab. 

Makna:  

Pesan dari Nyai Kentrung berhenti sampai disini. 

3.1.2 Bentuk dan Makna Tembang Kawitan dalam Kentrung Bate  

Tembang kawitan merupakan salah satu bagian dari tembang-tembang yang 

harus dinyanyikan saat pertunjukan kentrung. Tembang kawitan dinyanyikan 

setelah dalang selesai menyanyikan tembang uluk salam. Berikut adalah bentuk 

dan makna tembang kawitan yang terdapat pada kentrung Bate. 

Data 13 
 

Lamun supe wiwitane, 
Kaya ngapa marang gesange, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulallah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 

Terjemahan 
 
Namun lupa awalannya, 
Seperti apa pada hidupnya, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 

 
Bentuk: 

Berdasarkan bait, jumlah baris setiap bait, dan isi, data di atas termasuk 

dalam jenis seloka. Seloka termasuk dalam puisi yang isinya mengandung ajaran 

(sindiran dan sebagainya). Seloka merupakan bagian dari puisi bebas. Rima dalam 

seloka sering kali tidak muncul. Dua baris terakhir dalam tembang di atas 
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merupakan senggakan dari bahasa Arab. Senggakan adalah sorak atau vokal yang 

menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian kata dengan makna tertentu. 

Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas berasal dari bahasa Jawa dan 

bahasa Arab. Kata-kaya yang digunakan bermakna denotasi. 

Makna: 

Sebagai manusia jangan pernah lupa dengan awal dari kehidupannya. Awal 

dari kehidupan adalah Allah SWT. Manusia adalah ciptaan tuhan sedangkan tuhan 

adalah awal dari segalanya. Jika seseorang lupa dengan tuhannya, seperti apa dia 

melanjutkan hidupnya. Tuhan adalah awal dari segalanya. Jadi manusia jangan 

sampai lupa pada tuhannya agar dapat menjalani hidup dengan baik.  

 
Data 14 
 

Kaya maring gesange, 
Kothak tirak mas pangiran, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulallah. 
 
Kothak tirak mas pangiran, 
Selaka ginawe njala, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulallah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 

Terjemahan 

Seperti pada hidupnya, 
Otak atik hati pikiran, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 
 
Otak atik hati pikiran, 
Untuk mencari-cari perak, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 

 
 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

61 
 

 
SKRIPSI BENTUK, MAKNA, DAN FUNGSI TEMBANG-TEMBANG………… EVA NUR INAYAH 

Bentuk: 

Berdasarkan bait, jumlah baris setiap bait, dan isi, data di atas termasuk 

dalam jenis seloka. Seloka termasuk dalam puisi yang isinya mengandung ajaran 

(sindiran dan sebagainya). Seloka merupakan bagian dari puisi bebas. Rima dalam 

seloka sering kali tidak muncul. Dua baris terakhir pada bait pertama dan kedua 

dalam tembang di atas merupakan senggakan dari bahasa Arab. Senggakan adalah 

sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian kata 

dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas berasal 

dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. Kata-kata yang digunakan memiliki makna 

denotasi. 

Makna: 

Manusia untuk bertahan hidup di dunia membutuhkan berbagai macam 

kebutuhan, seperti tempat tinggal, makan, pakaian, dan lain sebagainya. Manusia 

biasanya melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, 

manusia juga harus mempertimbangkan apakah cara yang digunakan itu sesuai 

atau tidak dengan norma yang berlaku karena cara seseorang dalam mendapatkan 

penghasilan sangat menentukan halal dan haramnya. 

Data 15 
 

Eman temen yen momong raga, 
Gak weruh agama lima, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulallah. 
 
Pencare patang perkara, 
Dumunung neng jiwa rada, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulallah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 
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Terjemahan 

Sayang sekali jika merawat tubuh, 
Tidak tahu agama lima, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 
 
Jenisnya empat perkara, 
Bertempat di hati, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 

 
Bentuk: 

Berdasarkan bait, jumlah baris setiap bait, dan isi, data di atas termasuk 

dalam jenis seloka. Seloka termasuk dalam puisi yang isinya mengandung ajaran 

(sindiran dan sebagainya). Seloka merupakan bagian dari puisi bebas. Rima dalam 

seloka sering kali tidak muncul. Dua baris terakhir pada bait pertama dan kedua 

dalam tembang di atas merupakan senggakan dari bahasa Arab. Senggakan adalah 

sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian kata 

dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas berasal 

dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. Bahasa Jawa yang digunakan adalah bahasa 

Jawa ngoko alus. Semua kata yang terdapat pada data di atas bermakna denotasi 

selain  frasa momong raga yang dikonotasikan sebagai sebuah kehidupan di 

dunia.  

Makna: 

Hidup manusia di dunia sangat disayangkan jika tidak mengetahui rukun 

islam. Rukun Islam adalah kewajiban-kewajiban yang haus dilaksanakan oleh 

setiap muslim. Jumlah rukun islam ada lima, yaitu: 
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1. Syahadat (persaksian) bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah 

dan Muhammad adalah utusan Allah. Selain mengikrarkan dengan penuh 

keimanan, juga diwujudkan dengan tindakan dalam kehidupan sehari-hari 

bahwa tiada sesembahan yang berhak dan benar selain Allah dan kita 

percaya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. dalam kehidupan sehari-

hari, kita harus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala 

larangan-Nya. 

2. Menagakkan Sholat yaitu melaksanakan sholat terutama sholat 5 waktu 

dengan menunaikan rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, dan khusu‟. 

Selain itu, harus bersungguh-sungguh dalam mempelajari ibadah sholat 

dan memperhatikan bacaan-bacaan yang ada di dalamnya sehingga dapat 

sesuai dengan perintah Rasulullah dalam pelaksanaannya. 

3. Membayar zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu dengan 

diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (seperti fakir miskin 

dan sebagainya). Terdapat dua jenis zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat 

maal atau harta.  Cakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang 

muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan, besar xakat fitrah setara 

dengan 3,5 liter beras. Sedangkan zakat harta adalah zakat yang harus 

dikeluarkan berkenaan dengan jumlah harta yang dimiliki oleh seseorang 

seperti hasil pertanian, peternakan, perdagangan, dan sebagainya sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dalam Islam.  
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4. Melaksanakan puasa. Puasa di bulan ramadhan termasuk puasa yang wajib 

dilaksanakan oleh setiap muslim, jika ia meninggalkannya akan berdosa 

besar. Puasa adalah mencegah diri dari makanan, minuman, dan seluruh 

perkara yang membatalkannya dari fajar sampai tenggelam matahari 

disertai dengan niat puasa. 

5. Menjalankan ibadah haji. Ibadah haji wajib dilaksanakan bagi orang yang 

mampu menunaikannya. Mampu diartikan dalam hal memiliki harta dan 

sehat secara fisik untuk melakukan perjalanan jauh. 

Dari kelima jenis rukun islam tersebut, ada empat yang bertempat di hati manusia 

yaitu membaca dua kalimat syahadat, menunaikan sholat, membayar zakat, dan 

berpuasa.  

Data 16 
 

Wajib dulur kang ulatana, 
Uwal awal uwal akhir, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulallah. 
 
Awal saiki akhir mbesuk, 
Tumiba har taliwange, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulallah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 

Terjemahan 

Wajib saudara yang mengingatkan, 
Lepas lepas lepas akhir, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 

Awal sekarang akhir besok, 
Sampai air keburukannya, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 
 

 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

65 
 

 
SKRIPSI BENTUK, MAKNA, DAN FUNGSI TEMBANG-TEMBANG………… EVA NUR INAYAH 

Bentuk: 

Berdasarkan bait, jumlah baris setiap bait, dan isi, data di atas termasuk 

dalam jenis seloka. Seloka termasuk dalam puisi yang isinya mengandung ajaran 

(sindiran dan sebagainya). Seloka merupakan bagian dari puisi bebas. Rima dalam 

seloka sering kali tidak muncul. Dua baris terakhir pada bait perama dan kedua 

dalam tembang di atas merupakan senggakan dari bahasa Arab. Senggakan adalah 

sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian kata 

dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas berasal 

dari bahasa Jawa dan bahasa Arab dan bermakna denotasi. 

Makna: 

Manusia diwajibkan mencari kebaikan dan meninggalkan keburukan dari 

awal hidup (sejak ia lahir) hingga akhir (meninggal) hidup. Semua perbuatan 

buruk yang manusia lakukan selam hidup di dunia pasti akan mendapatkan 

balasan berupa siksaan dari Allah di akhirat nanti. Hal ini juga dijelaskan pada 

sebuah hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yaitu “Setiap 

perbuatan anak Adam dilipatgandakan, satu kebaikan dengan sepuluh kebaikan 

yang sama hingga tujuh ratus kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, ‟Kecuali 

puasa, karena ia milik-Ku dan Aku yang membalasnya. Ia (orang yang berpuasa) 

meninggalkan syahwat dan makanannya karena Aku …‟”Maka dari itu, selama 

hidup di dunia manusia jangan sampai melakukan perbuatan buruk.  
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Data 17 
 

Lamun pedhot pelunture, 
Aja sembung taline dawa, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulallah. 
 
Sembungo sabar dirana, 
Drana iku sekikine, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulallah. 

 
Mesthi ditandur neng alam donya, 
Ana lara, ana lara, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 

    (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 
Terjemahan 

Jika putus talinya, 
Jangan sambung talinya panjang, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 
 
Sambunglah sabar hidupnya, 
Hidup itu sejatinya, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 
 
Harus ditanam di alam dunia, 
Ada sakit, ada sakit, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 
 

Bentuk: 

Berdasarkan bait, jumlah baris setiap bait, dan isi, data di atas termasuk 

dalam jenis bidal. Bidal merupakan puisi dengan kalimat-kalimat singkat yang 

mengandung pengertian, sindiran, dan kiasan. Bidal juga merupakan jenis 

peribahasa yang memiliki arti lugas. Baris terakhir pada tiga bait di atas 

merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. Senggakan adalah sorak 
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atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian kata dengan 

makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas berasal dari 

bahasa Jawa dan bahasa Arab. Bahasa Jawa yang digunakan dalam tembang di 

atas adalah bahasa Jawa ngoko alus. Kata-kata yang digunakan bermakna 

denotasi, selain itu juga terdapat makna konotasi yaitu pada klausa lamun pendhot 

pelunture yang diartikan sebagi putusnya hubungan persaudaraan dan kalusa aja 

sembung taline dawa yang berarti larangan untuk tidak berlaut-larut. 

Makna: 

Saat manusia memiliki masalah sehingga membuat putusnya hubungan 

suatu tali persaudaraan maka hal itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. 

Hubungan yang renggang tersebut harus segera diperbaiki. Hubungan 

persaudaraan yang mulai renggang hendaknya disambung dengan kesabaran. 

Kebaikan dan keburukan adalah dua hal yang selalu berdampingan di dunia. 

Kebaikan akan selalu membawa kebahagiaan dan keburukan akan menimbulkan 

kesengsaraan. Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda “Barang siapa yang 

menyambungku, maka Allah akan menyambungnya. Dan barang siapa yang 

memutusku, maka Allah akan memutus hubungan dengannya.” Maka dari itu, 

teruslah berbuat baik agar selalu mendapatkan kebahagiaan. 

Data 18 
 

Tambanana sing padha lara, 
Sinaua wengi bu pejah, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
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Sak lebet lebet wong gesang, 
Kaya ngapa panganggone, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 

    (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 
Terjemahan 

Obatilah yang sedang sakit, 
Belajarlah malam ketika gelap, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 

 
Sedalam-dalamnya orang hidup, 
Seperti apa yang digunakan, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 

 
Bentuk: 

Berdasarkan bait, jumlah baris setiap bait, dan isi, data di atas termasuk 

dalam jenis seloka. Seloka termasuk dalam puisi yang isinya mengandung ajaran 

(sindiran dan sebagainya). Seloka merupakan bagian dari puisi bebas. Rima dalam 

seloka sering kali tidak muncul. Dua baris terakhir pada dua bait tembang di atas 

merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. Senggakan adalah sorak 

atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian kata dengan 

makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas berasal dari 

bahasa Jawa dan bahasa Arab dan bermakna denotasi. 

Makna: 

Manusia diperintahkan terbangun dari tidurnya pada satu pertiga malam 

untuk belajar karena waktu yang sepertiga malam merupakan waktu yang 

diutamakan oleh Allah. Saat sepertiga malam Allah menurunkan rahmatnya ke 

bumi. Oleh karena itu, waktu satu pertiga malam merupakan waktu yang sangat 

tepat bagi manusia untuk berdoa, belajar, dan memohon ampun kepada Allah. 
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Maka, manfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya untuk terus 

mendekatkan diri kepada Allah agar jalan hidup kita dimudahkan dan terhindar 

dari keburukan. 

Data 19 
Lamun sira durung mangerti, 
Nang kebat lunga ngaji, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 

Terjemahan 
 

Jika kamu belum mengerti, 
Cepat-cepat berangkat mengaji, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 

 
Bentuk: 

Berdasarkan bait, jumlah baris setiap bait, dan isi, data di atas termasuk 

dalam jenis seloka. Seloka termasuk dalam puisi yang isinya mengandung ajaran 

(sindiran dan sebagainya). Seloka merupakan bagian dari puisi bebas. Rima dalam 

seloka sering kali tidak muncul. Dua baris terakhir dalam tembang di atas 

merupakan senggakan dari bahasa Arab. Senggakan adalah sorak atau vokal yang 

menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian kata dengan makna tertentu. 

Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas berasal dari bahasa Jawa dan 

bahasa Arab dan bermakna denotasi. 

Makna: 

Menuntut ilmu ialah kewajiban bagi manusia. Ilmu sangat dibutuhkan 

manusia untuk bekal dalam menjalani hidup. Tanpa ilmu, manusia tidak akan 

berguna dan tidak akan mendapatkan kesuksesan. Tidak ada seorangpun di dunia 
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ini yang dapat menguasai semua ilmu. Maka dari itu, manusia dituntut untuk terus 

belajar selama ia masih hidup di dunia. Hal ini sesuai dengan hadits yang berarti 

“carilah ilmu sejak dari buaian hingga ke liang lahat.” 

Data 20 
 

Menyang kutha ponorogo, 
Jroning kutha ponorogo, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 

Terjemahan 
 

Pergi ke kota ponorogo, 
Di dalam kota ponorogo, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 
 

Bentuk: 

Berdasarkan bait, jumlah baris setiap bait, dan isi, data di atas termasuk 

dalam jenis bidal. Bidal merupakan puisi dengan kalimat-kalimat singkat yang 

mengandung pengertian, sindiran, dan kiasan. Bidal juga merupakan jenis 

peribahasa yang memiliki arti lugas. Dua baris terakhir merupakan senggakan 

yang berasal dari bahasa Arab. Senggakan adalah sorak atau vokal yang menyela 

dalam tembang yang berbentuk rangkaian kata dengan makna tertentu. Semua 

diksi yang terdapat pada tembang di atas berasal dari bahasa Jawa dan bahasa 

Arab. Ditemukan makna konotasi yaitu pada klausa menyang kutha ponorogo dan 

jroning kutha ponorogo. Kedua klausa tersebut bukan perintah untuk pergi ke 

kota Ponorogo. Namun, penggunaan kata ponorogo berkaitan dengan asal usul 

kata tersebut yaitu pranama yang berarti daya kekuatan, rahasia hidup, sedangkan 
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raga berarti badan, tubuh, jasmani. Kedua kata tersebut dapat ditafsirkan bahwa 

dibalik tubuh manusia tersimpan rahasia hidup. 

Makna: 

Di balik tubuh manusia tersimpan suatu rahasia hidup berupa olah batin 

yang mantap dan mapan berkaitan dengan pengendalian sifat-sifat manusia seperti 

aluwamah (nafsu kecenderungan untuk membunuh), supiyah (nafsu duniawi), 

amarah (nafsu marah), dan mutmainah (nafsu ibadah). Keempat sifat tersebut ada 

disetiap manusia. Manusia yang memiliki kemampuan olah batin yang mantap 

dan mapan akan padat mengendalikan sifat-sifat tersebut dan dapat menempatkan 

diri dengan baik dimanapun dan kapanpun ia berada. 

Data 21 
 

Ana tulis tanpa papan, 
Ana papan tanpa tulis, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 

    (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 
Terjemahan 

 
Ada tulisan tanpa papan, 
Ada papan tanpa tulisan, 
Tidak ada Tuhan selian Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 

 
Bentuk: 

Berdasarkan bait, jumlah baris setiap bait, dan isi, data di atas termasuk 

dalam jenis bidal. Bidal merupakan puisi dengan kalimat-kalimat singkat yang 

mengandung pengertian, sindiran, dan kiasan. Bidal juga merupakan jenis 

peribahasa yang memiliki arti lugas. Dua baris terakhir dari tembang di atas 

merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. Senggakan adalah sorak 
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atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian kata dengan 

makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas berasal dari 

bahasa Jawa dan bahasa Arab. Terdapat makna konotasi yaitu pada klausa papan 

tanpa tulis yang diartikan sebagai hati nurani manusia dan pada kalusa tulis tanpa 

papan yang diartikan sebagai kehidupan manusia. 

Makna: 

Perjalanan manusia selama hidup di dunia, dimana manusia itu sendiri di 

ibaratakan penulisnya dan sumber dari tulisan itu adalah hati nurani manusia itu 

sendiri. Allah telah menanamkan berbagai ilmu ke dalam hati nurani manusia. 

Ilmu-ilmu tersebut masih berupa kode-kode yang hanya dapat diterjemahkan 

melalui perjalanan hidup manusia itu sendiri. Jadi, manusia akan selalu 

mendapatkan pelajaran dari perjalanan hidup yang ia lewati. 

Data 22 
Kitab agung kang sejati, 
Kagungane Hyang Maha Suci, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 

    (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 
Terjemahan 
 

Kitab agung yang sejati, 
Milik Tuhan Yang Maha Suci, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 

 
Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari empat baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Dua baris terakhir 
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dalam syair di atas merupakan senggakan dari bahasa Arab. Senggakan adalah 

sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian kata 

dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas berasal 

dari bahasa Jawa dan bahasa Arab dan bermakna denotasi. 

Makna: 

Kitab agung yang sejati adalah Al-Qur‟an dan yang Maha Suci hanyalah 

Allah SWT. Jadi, Al-Qur‟an hanyalah milik Allah SWT. 

Data 23 
 

Lamun sira lunga ngaji, 
Aja sangu donya rejeki, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
 
Ora kena mbesuk yen mati, 
Lamun bisa wong neng dunya, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 

Terjemahan 

Ketika kamu berangkat mengaji, 
Jangan berbekal harta, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 
 
Tidak bisa jika nanti kalau mati, 
Namun bisa orang didunia, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 

 
Bentuk: 

Berdasarkan bait, jumlah baris setiap bait, dan isi, data di atas termasuk 

dalam jenis seloka. Seloka termasuk dalam puisi yang isinya mengandung ajaran 

(sindiran dan sebagainya). Seloka merupakan bagian dari puisi bebas. Rima dalam 
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seloka sering kali tidak muncul. Dua baris terakhir pada dua bait tembang di atas 

merupakan senggakan dari bahasa Arab. Senggakan adalah sorak atau vokal yang 

menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian kata dengan makna tertentu. 

Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas berasal dari bahasa Jawa dan 

bahasa Arab. Semua kata yang digunakan bermakna denotasi. 

Makna: 

Ketika pergi untuk mengaji atau mencari ilmu janganlah banyak-banyak 

berbekal harta karena saat mati manusia tidak membawa harta benda. Oleh karena 

itu, perbanyaklah berbekal niat dan keikhlasan untuk mendapatkan ilmu yang 

bermanfaat di dunia maupun di akhirat nanti. Saat manusia mati dan memasuki 

alam akhirat, tidak ada seorangpun yang dapat menolong kecuali dirinya sendiri.  

Data 24 
Sangu dzikir lan puji, 
Nang disambi sahadat lan sholat, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
 
Sahadat premesu ragane dhewe, 
Dene sholat karengga dene klimahe, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 

    (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 
Terjemahan 

Berbekal dzikir dan puji, 
Dengan diimbangi shahadat dan sholat, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 
 
Shahadat untuk diri sendiri, 
Dan sholat sebagai kalimatnya, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 
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Bentuk: 

Berdasarkan bait, jumlah baris setiap bait, dan isi, data di atas termasuk 

dalam jenis seloka. Seloka termasuk dalam puisi yang isinya mengandung ajaran 

(sindiran dan sebagainya). Seloka merupakan bagian dari puisi bebas. Rima dalam 

seloka sering kali tidak muncul. Dua baris terakhir pada dua bait tembang di atas 

merupakan senggakan dari bahasa Arab. Senggakan adalah sorak atau vokal yang 

menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian kata dengan makna tertentu. 

Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas berasal dari bahasa Jawa dan 

bahasa Arab. Kata-kata yang digunakan bermakna denotasi. 

Makna: 

Bekal manusia ketika di akhirat nanti adalah dzikir dan puji dengan 

syahadat dan sholat. Syahadat sangat berguna bagi diri sendiri dan bertempat 

dihati Sedangkan yang menjadi hal terpenting dalam sholat adalah bacaannya 

karena kandungan isi di dalamnya sangatlah padat. Oleh karena itu, sholat bukan 

hanya sekedar kewajiban bagi manusia tetapi didalamnya terdapat doa-doa yang 

sangat berguna bagi kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat nanti. 

Data 25 
 

Zakat fitrah lakanana, 
Dedana tambingpun margi, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
 
Ana tengah margi, 
Duduh dalan wong kesasar, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 

    (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 
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Terjemahan 

Zakat fitrah tunaikanlah, 
Sedekah merupakan obat hati, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 
 
Ditengah jalan, 
Tunjukkan jalan orang tersesat, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 

 
Bentuk: 

Berdasarkan bait, jumlah baris setiap bait, dan isi, data di atas termasuk 

dalam jenis seloka. Seloka termasuk dalam puisi yang isinya mengandung ajaran 

(sindiran dan sebagainya). Seloka merupakan bagian dari puisi bebas. Rima dalam 

seloka sering kali tidak muncul. Dua baris terakhir pada dua bait tembang di atas 

merupakan senggakan dari bahasa Arab. Senggakan adalah sorak atau vokal yang 

menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian kata dengan makna tertentu. 

Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas berasal dari bahasa Jawa dan 

bahasa Arab dan bermakna denotasi. 

Makna: 

Zakat adalah kewajiban bagi setiap orang karena merupakan rukun islam 

yang ketiga. Maka dari itu, tunaikanlah zakat secara benar menurut syariat Islam 

dan bersedakah. Sedekah dapat menjadi obat hati bagi seseorang yang berupa 

ketenangan jiwa. Dalam Al-Qur‟an juga dijelaskan mengenai keutamaan 

membayar zakat yaitu pada surat At-Taubah ayat 71 yang berarti “dan orang-

orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi 

penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang 
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ma‟ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan 

mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; 

Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 

Data 26 

Paringa wot wong sing nyebrang, 
Paringa teken wong kalunyon, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
  
Paringa kudhung wong kudanan, 
Paringa madhang wong kaluwen, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
 
Paringa minum wong katelak, 
Paringa sandhang wong kemlaratan, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
 
Mbenjing tembe wahyu tuwa, 
Yen manthuk maring jamane, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
 
Katrima maring lakune, 
Dhumateng baitullahe, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 

    (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 
Terjemahan 

Berikan jembatan orang yang menyebrang, 
Berikan tongkat orang yang berjalan di jalan licin, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 
 
Berikan payung orang kehujanan, 
Berikan makan orang kelaparan, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 
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Berikan minum orang yang kehausan, 
Berikan baju orang miskin, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 
 
Besok dapat mengambil hasilnya, 
Kalau pulang pada jamannya, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan allah. 
 
Diterima amal perbuatannya, 
Pada rumah Allah, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 
 

Bentuk: 

Berdasarkan bait, jumlah baris setiap bait, dan isi, data di atas termasuk 

dalam jenis bidal. Bidal merupakan puisi dengan kalimat-kalimat singkat yang 

mengandung pengertian, sindiran, dan kiasan. Bidal juga merupakan jenis 

peribahasa yang memiliki arti lugas. Dua baris terakhir pada bait tembang di atas 

merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. Senggakan adalah sorak 

atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian kata dengan 

makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas berasal dari 

bahasa Jawa dan bahasa Arab. Dalam tembang di atas, terdapat beberapa klausa 

yang memiliki makna konotasi yaitu paringa wot wong sing nyebrang, paringa 

teken wong kalunyon, paringa kudhung wong kudanan, paringa madhang wong 

kaluwen, paringa minum wong katelak, dan paringa sandhang wong kemlaratan. 

Semua klausa tersebut merujuk pada perintah Allah untuk selalu memberikan 

pertolongan pada orang yang membutuhkan. 
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Makna: 

Berilah pertolongan pada orang yang membutuhkan, contohnya 

memberikan jembatan pada orang yang menyebrang, memberikan tongkat pada 

orang yang berjalan di jalan licin, memberikan payung pada orang kehujanan, 

memberikan makan pada orang yang sedang kelaparan, memberikan minum pada 

orang yang yang sedang kehausan, dan memberikan baju pada orang miskin. 

Allah berfirman dalam Al-Qur‟an surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya “Dan 

tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan 

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu 

kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” Allah akan 

memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan manusia 

selama hidup di dunia. Segala amal perbuatannya akan diterima oleh Allah di 

akhirat. 

Data 27 
 

Mbenjing tembe wahyu tuwa, 
Yen mantuk maring jamane, 
Ya laila alaha ilallah, 
Ya muhammad ya rasulullah. 
 
Katrima maring lakune, 
Dhumateng baitullahe, 
Ya laila alaha ilallah, 
Ya muhammad ya rasulullah. 

    (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 
 
Terjemahan 
 

Besok kalau sudah tua, 
Yen manthuk maring jamane, 
Tidak ada tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 
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Diterima amal perbuatannya, 
Oleh Allah, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 
 

Bentuk: 

Berdasarkan bait, jumlah baris setiap bait, dan isi, data di atas termasuk 

dalam jenis seloka. Seloka termasuk dalam puisi yang isinya mengandung ajaran 

(sindiran dan sebagainya). Seloka merupakan bagian dari puisi bebas. Rima dalam 

seloka sering kali tidak muncul. Dua baris terakhir pada dua baris tembang di atas 

merupakan senggakan dari bahasa Arab. Senggakan adalah sorak atau vokal yang 

menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian kata dengan makna tertentu. 

Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas berasal dari bahasa Jawa dan 

bahasa Arab. Terdapat klausa yang memiliki makna konotasi yaitu yen manthuk 

maring jamane yang berarti kematian. 

Makna: 

Hasilnya (perbuatannya) dapat dipetik nanti (saat meninggal dunia). Hal ini 

sesuai dengan pepatah Jawa yang mengatakan bahwa “sapa nandur bakal 

ngunduh” yang berarti siapa yang menaman akan menuai buahnya nanti. Semoga 

segala amal perbuatannya akan diterima oleh Allah SWT.  

Data 28 
 

Ancur kaca pesemone, 
Ancure kaca brenggala, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 

    (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 
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Terjemahan 

Hancur cermin kesamaannya, 
Hancur cermin keburukannya, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah, 

 
Bentuk: 

Berdasarkan bait, jumlah baris setiap bait, dan isi, data di atas termasuk 

dalam jenis bidal. Bidal merupakan puisi dengan kalimat-kalimat singkat yang 

mengandung pengertian, sindiran, dan kiasan. Bidal juga merupakan jenis 

peribahasa yang memiliki arti lugas. Dua baris terakhir pada bait tembang di atas 

merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. Senggakan adalah sorak 

atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian kata dengan 

makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas berasal dari 

bahasa Jawa dan bahasa Arab. Pada tembang di atas, terdapat kalusa yang 

memiliki makna konotasi yaitu ancur kaca pesemone dan ancure kaca brenggala 

yang berarti mengoreksi diri sendiri dan tidak mencari-cari kesalahan orang lain. 

Makna: 

Apa yang kita hadapi sebenarnya adalah diri kita sendiri. Hal itu dapat 

diibaratkan ketika kita bercermin. Saat kita tersenyum di depan kaca maka 

bayangan kita juga tersenyum. Saat kita melotot maka bayangan kita juga akan 

melotot. Saat berkaca kita dapat melihat diri kita sendiri, kita dapat melihat apa 

yang kurang lalu kita benahi. Begitu pula dengan hidup manusia. Oleh karena itu, 

janganlah kita selalu menyalahkan dan berprasangka buruk pada orang lain 

dimanapun dan kapanpun. Dengan begitu kita akan merasa aman dan nyaman. 
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Sifat seseorang dapat mempengaruhi suasana, bukan suasana yang akan 

mempengaruhi sifat. 

Data 29 
 

Aja ngilo kacane amba, 
Ngiloa ragane dhewe, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 

    (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 
Terjemahan 

Jangan berkaca kacanya besar, 
Berkacalah diri sendiri, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 

Bentuk: 

Berdasarkan bait, jumlah baris setiap bait, dan isi, data di atas termasuk 

dalam jenis bidal. Bidal merupakan puisi dengan kalimat-kalimat singkat yang 

mengandung pengertian, sindiran, dan kiasan. Bidal juga merupakan jenis 

peribahasa yang memiliki arti lugas. Dua bris terakhir pada bait tembang di atas 

merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. Senggakan adalah sorak 

atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian kata dengan 

makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas berasal dari 

bahasa Jawa dan bahasa Arab. Terdapat makna konotasi pada klausa aja ngilo 

kaca amba yang berarti larangan untuk tidak mengoreksi perilaku orang lain. Kata 

ngilo bukan diartikan sebagai bercernim namun diartikan sebagai menilai dan 

mengoreksi. 
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Makna: 

Manusia jangan suka menilai dan mengoreksi perilaku orang lain. Bisa saja 

perilaku orang yang kita koreksi itu lebih baik dari pada perilaku kita sendiri. 

Maka dari itu, nilai dan koreksilah perilaku diri sendiri karena dengan begitu kita 

tidak akan memiliki sifat sombong. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori 

juga menerangkan tentang larangan untuk menilai dan mengoreksi orang lain. 

Haditst terebut yaitu “Jauhilah sifat berprasangka karena sifat berprasangka itu 

adalah sedusta-dusta pembicaraan. Dan janganlah kamu mencari kesalahan, 

memata-matai,janganlah kamu berdengki-dengkian, janganlah kamu belakang-

membelakangi dan janganlah kamu benci-bencian. Dan hendaklah kamu semua 

wahai hamba-hamba Allah bersaudara.” 

Data 30 
 

Ampun di ilo ampun di rasa, 
Yen teng ndonya mampir sedela, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 

    (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 
Terjemahan 

Jangan di lihat jangan di rasa, 
Kalau di dunia mampir, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah, 

Bentuk: 

Berdasarkan bait, jumlah baris setiap bait, dan isi, data di atas termasuk 

dalam jenis seloka. Seloka termasuk dalam puisi yang isinya mengandung ajaran 

(sindiran dan sebagainya). Seloka merupakan bagian dari puisi bebas. Rima dalam 

seloka sering kali tidak muncul. Dua baris terakhir pada tembang di atas 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

84 
 

 
SKRIPSI BENTUK, MAKNA, DAN FUNGSI TEMBANG-TEMBANG………… EVA NUR INAYAH 

merupakan senggakan dari bahasa Arab. Senggakan adalah sorak atau vokal yang 

menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian kata dengan makna tertentu. 

Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas berasal dari bahasa Jawa dan 

bahasa Arab dan bermakna denotasi. 

Makna: 

Manusia hidup di dunia ini hanyalah sebentar. Oleh karena itu, jangan 

dirasakan dan gunakanlah waktu yang sebentar ini dengan sebaik-baiknya. Jangan 

sia-siakan hidup ini dengan berbuat buruk dan teruslah berbuat baik agar di 

akhirat nanti kita tidak mendapatkan siksa. 

Data 31 
 

Ijih suwe wong neng neraka, 
Aja ngelakoni barang ala, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 

    (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 
Terjemahan 

Masih lama orang di neraka, 
Jangan melakukan hal buruk, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 

Bentuk: 

Berdasarkan bait, jumlah baris setiap bait, dan isi, data di atas termasuk 

dalam jenis seloka. Seloka termasuk dalam puisi yang isinya mengandung ajaran 

(sindiran dan sebagainya). Seloka merupakan bagian dari puisi bebas. Rima dalam 

seloka sering kali tidak muncul. Dua baris terakhir pada tembang di atas 

merupakan senggakan dari bahasa Arab. Senggakan adalah sorak atau vokal yang 

menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian kata dengan makna tertentu. 
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Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas berasal dari bahasa Jawa dan 

bahasa Arab dan bermakna denotasi. 

Makna: 

Hidup di akhirat lebih lama dari pada hidup di dunia. Maka dari itu, jangan 

melakukan perbuatan buruk selama hidup di dunia karena siksa di neraka lebih 

menyakitkan. 

Data 32 
 

Tebu wuluh kerep rose, 
Tinandur siti padusan, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 

Terjemahan 

Tebu wuluh dekat batasnya, 
Ditanam di tanah pemandian, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi muhammad utusan Allah. 

 
Bentuk: 

Berdasarkan bait, jumlah baris setiap bait, dan isi, data di atas termasuk 

dalam jenis bidal. Bidal merupakan puisi dengan kalimat-kalimat singkat yang 

mengandung pengertian, sindiran, dan kiasan. Bidal juga merupakan jenis 

peribahasa yang memiliki arti lugas. Baris terakhir pada bait tembang di atas 

merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. Senggakan adalah sorak 

atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian kata dengan 

makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas berasal dari 

bahasa Jawa dan bahasa Arab. Terdapat klausa yang memiliki makna konotasi 
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pada tembang di atas yaitu Tebu wuluh kerep rose dan tinandur siti padusan yang 

merujuk pada perintah untuk hidup rukun dengan tetangga. 

Makna: 

Manusia tidak dapat hidup sendiri di dunia, ia selalu membutuhkan manusia 

yang lainnya. Oleh karena itu, seseorang di tuntut untuk selalu menjalin hubungan 

baik dengan orang lain, terlebih pada tetangga kita sendiri karena tetangga adalah 

orang yang paling dekat dengan kita. Saat kita mengalami kesusahan orang yang 

pertama kali melihat dan menolong adalah tetangga kita. Dengan begitu, 

kehidupan manusia akan terasa tentram dan damai dengan saling membantu, 

saling mengerti, dan saling mengingatkan. Dalam masyarakat Jawa terdapat 

pepetah yang mengatakan “dudu sanak dudu kadang, yen mati melu kelangan.” 

Peribahasa ini merupakan gambaran mengenai eratnya sistem kekerabatan di 

Jawa, dimana semua warga dihargai tanpa membeda-bedakan keturunan maupun 

hubungan darah yang ada. Meskipun orang lain, kalau yang bersangkutan mau 

menyatu atau membaur, maka mereka akan menghargai dan menganggapnya 

seperti keluarga sendiri. Orang Jawa memiliki semangat persaudaraan yang tinggi. 

Semangat itu membuat mereka mudah bergaul, menjalin persahabatan dengan 

siapa saja. Sebab, persaudaraan merupakan cara yang ideal untuk menemukan 

ketenteraman hidup. Di Jawa, menghormati orang lain sangatlah diutamakan. 

Data 33 
 

Aja enak lengak-lenguk, 
Kinasihan panagih mbesuk, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 

    (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 
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Terjemahan 

Jangan enak-enak bersantai, 
Kasihan besok kalau ditagih, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 

 
Bentuk: 

Berdasarkan bait, jumlah baris setiap bait, dan isi, data di atas termasuk 

dalam jenis seloka. Seloka termasuk dalam puisi yang isinya mengandung ajaran 

(sindiran dan sebagainya). Seloka merupakan bagian dari puisi bebas. Rima dalam 

seloka sering kali tidak muncul. Dua baris terakhir pada bait tembang di atas 

merupakan senggakan dari bahasa Arab. Senggakan adalah sorak atau vokal yang 

menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian kata dengan makna tertentu. 

Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas berasal dari bahasa Jawa dan 

bahasa Arab dan bermakan denotasi. 

Makna: 

Hidup di dunia ini hanyalah sebentar. Maka dari itu,  jangan terus bersantai-

santai dan berpangku tangan. Gunakan waktu di dunia ini untuk berbuat baik. Jika 

sekarang kita terus bersantai-santai maka di hari kemudian akan menyesal. Dalam 

Al-Qur‟an surat Al-Mu‟minun:99-100 Allah berfirman, yang artinya 

“(Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu), hingga apabila dating kematian 

kepada seseorang dari mereka, dia berkata : “Ya Tuhanku kembalikanlah aku (ke 

dunia), agar aku berbuat amal yang sholeh yang aku telah tinggalkan.  Sekali-

sekali tidak, sungguh itu adalah perkataan yang diucapkan saja.  Dan di hadapan 

mereka ada dinding sampai mereka dibangkitkan.” 
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Data 34 
 

Mbenjing napa dulur kula, 
Lha yen ngunu ngilangi raga, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
 
Aja ilang kebecikane, 
Ilange kalauputane, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah, 
Ya laila ala hailallah, 
Shollu salam alaikum salam. 

    (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 
Terjemahan 

Besok kapan saudaraku, 
Jika begitu menghilangkan tubuh, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi muhammad utusan Allah. 
 
Jangan hilang kebaikannya, 
Hilangkan kesalahannya, 
Tidak ada tuhan selain Allah, 
Nabi muhammad utusan Allah, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Shollu salam alaikum salam. 
 

Bentuk: 

Berdasarkan bait, jumlah baris setiap bait, dan isi, data di atas termasuk 

dalam jenis seloka. Seloka termasuk dalam puisi yang isinya mengandung ajaran 

(sindiran dan sebagainya). Seloka merupakan bagian dari puisi bebas. Rima dalam 

seloka sering kali tidak muncul. Dua baris terakhir pada bait pertama dan tiga 

baris terakhir pada bait kedua dalam tembang di atas merupakan senggakan dari 

bahasa Arab. Senggakan adalah sorak atau vokal yang menyela dalam tembang 

yang berbentuk rangkaian kata dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat 

pada tembang di atas berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. Terdapat frasa 
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yang memiliki makna konotasi yaitu ngilangi raga yang diartikan sebagai 

kematian. 

Makna: 

Manusia diperintahkan untuk selalu berbuat baik dan meninggalkan segala 

sesuatu yang buruk sehingga nanti saat ia sudah mati kebaikannya selalu dikenang 

oleh orang lain, bukan keburukannya. Dengan kata lain, ketika sudah meninggal 

sebaiknya manusia meninggalkan kebaikan, bukan meninggalkan keburukan di 

dunia.  

3.1.3 Bentuk dan Makna Tembang Nagih Hutang dalam Kentrung Bate 

Tembang Nagih Hutang dalam Kentrung Bate merupakan bagian dari 

tembang yang dinyanyikan di tengah atau dengan kata lain bagian dari isi 

tembang. Tembang Nagih Hutang ini berisi tentang hutang seorang anak kepada 

ibunya yang tidak pernah terbayarkan dengan apapun. 

Data 35 
 

Tutukna mono maring kandhane, 
Iki mono kandhane wong gek kuna, 
Dongenge mono lha ya sawerna-werna, 
Iku mono dongenge wong kang ngentrung 
Ya laila alaha ilallah 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 

 
Terjemahan 

 
Selesaikan pada bicaranya, 
Itu bicaranya orang zaman dulu, 
Ceritanya bermacam-macam, 
Itu ceritanya orang yang bermain kentrung, 
Tidak ada Tuhan selain Allah. 
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Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari lima baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Baris terakhir pada 

tembang di atas merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. Senggakan 

adalah sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian 

kata dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas 

berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab dan bermakna denotasi. 

Makna: 

Orang yang bermain kentrung sama dengan orang yang bercerita. Di dalam 

kentrung, terdapat banyak perkataan dari orang zaman dahulu. Perkataan-

perkataan tersebut berupa cerita yang beraneka ragam. 

Data 36 
 

Lha ngunu tangise wong layung-layung, 
Tetangise ngunu wong opo iku, 
Iku tangis iku mono, 
Lha yen rina nutuk sedina, 
Lha yen wengi nutuk sawengi, 
Ya laila alaha ilallah. 

    (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 
Terjemahan 

 
Itu menangisnya orang yang membawa kabar buruk, 
Menangisnya orang yang apa itu, 
Itu menangisnya, 
Kalau siang sampai sehari, 
Kalau malam sampai semalam, 
Tidak ada Tuhan selain  Allah. 
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Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari enam baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Baris terakhir pada 

tembang di atas merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. Senggakan 

adalah sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian 

kata dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas 

berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. Kata-kata yang digunakan memiliki 

makna denotasi. 

Makna: 

Orang yang membawa kabar buruk atau kabar kematian menangis. 

Menangisnya orang tersebut bila terjadi siang hari maka dia akan menangis 

sepanjang siang dan apabila dia menangis saat malah hari, ia akan memangis 

sepanjang malam. 

Data 37 
 

Dudu tangise mono wong kelaran, 
Dudu tetangise iki wong kepaten, 
Tetangise mono wong ndue utang, 
Ora utang mono wong podo dama, 
Ya laila alaha ilallah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 

Terjemahan 
 

Bukan menangisnya orang yang kesakitan, 
Buka menangisnya orang yang ditinggal mati, 
Menangisnya orang yang memiliki hutang, 
Tidak hutang pada orang kaya, 
Tidak ada Tuhan selain Allah. 
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Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari lima baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Baris terakhir pada 

tembang di atas merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. Senggakan 

adalah sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian 

kata dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas 

berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. Kata-kata yang digunakan bermakan 

denotasi. 

Makna: 

Bukan menangisnya orang yang sedang kesakitan, bukan pula menangisnya 

orang yang ditinggal mati. Itu merupakan menangisnya orang  yang sedang 

memiliki hutang namun bukan hutang kepada orang kaya. 

Data 38 
 

Ora utang karo wong Cina Landa, 
Ora nduwe utang mas picis raja brana, 
Nduwe utang mono karo wong tuwa, 
Ndek nalika wong rupa toya, 
Ya laila alaha ilallah. 

    (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 
Terjemahan 

 
Bukan hutang pada orang Cina Belanda, 
Bukan punya hutang pada orang berada, 
Punya hutang pada orang tua, 
Ketika orang berupa air, 
Tidak ada Tuhan selain Allah. 
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Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari lima baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Baris terakhir pada 

tembang di atas merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. Senggakan 

adalah sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian 

kata dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas 

berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. Terdapat frasa yang memiliki makna 

konotasi yaitu rupa toya yang diartikan dalam kandungan atau belum lahir. 

Makna: 

Bukannya memiliki hutang pada orang Cina atau Belanda, bukan pula 

memiliki hutang pada orang yang mengedepankan kekayaan dan kedudukan. 

Namun hutang pada orang tua ketika masih belum berupa manusia atau belum 

lahir. 

Data 39 
 

Diendha kena mono wong sangang warsa, 
Direwangi mono wong tarak brata, 
Selawase mono wong suwidak dina, 
Turu lendhen patang puluh dina, 
Ya laila alaha ilallah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 

Terjemahan 
 

Dapat dibicarakan orang sembilan tahun, 
Hingga melakukan puasa dan bertapa, 
Selamanya orang enam puluh hari, 
Tidur bersandar empat puluh hari, 
Tidak ada Tuhan selain Allah. 
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Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari lima baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Baris terakhir pada 

tembang di atas merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. Senggakan 

adalah sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian 

kata dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas 

berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab dan bermakna denotasi. 

Makna: 

Orang yang hamil itu penuh dengan perjuangan. Hamil yang hanya 

membutuhkan sembilan bulan namun rasanya seperti sembilan tahun. Menjadi 

seorang ibu sangat susah, ia memperjuangkan anaknya hingga melakukan puasa 

dan bertapa selama enam puluh hari dan tidur dengan bersandar selama empat 

puluh hari.  

Data 40 
 

Yen madhang mono lha iya sekul belaka, 
Lha yen jamu iya paitan toya, 
Jamu serut mono wong rupa rambut, 
Lha saiki kowe wis gedhe, 
Ya laila alaha ilallah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 

Terjemahan 
 

Kalau makan hanya nasi saja, 
Kalau berobat air pahit, 
Obat serut seperti rambut, 
Sekarang kamu sudah besar, 
Tidak ada Tuhan selain Allah. 
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Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari lima baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Baris terakhir pada 

tembang di atas merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. Senggakan 

adalah sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian 

kata dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas 

berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab dan bermakna denotasi. 

Makna: 

Selama hamil hanya makan nasi tanpa lauk apapun. Jika meminum obat, 

obatnya berupa air yang rasanya pahit, dan ada pula obat serut yang berupa seperti 

rambut. Sekarang anaknya sudah besar. 

Data 41 
 

Nang ditagih utang karo wong tuwa, 
Ya nang apa mbok enggo nyaurana, 
Mbok rewangi wong adol rambut, 
Penyaurmu durung bisa cukup, 
Nek dilorohi wong tuwa prengat-prengut, 
Ya laila alaha ilallah. 

    (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 
Terjemahan 

 
Jika ditagih hutang oleh orang tua, 
Apa yang kamu gunakan untuk membayar, 
Hingga menjual rambut, 
Pembayaranmu belum cukup, 
Kalau ditegur orang tua cemberut, 
Tidak ada Tuhan selain Allah. 
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Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari enam baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Baris terakhir pada 

tembang di atas merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. Senggakan 

adalah sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian 

kata dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas 

berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. Ditemukan makna konotasi yaitu pada 

frasa adol rambut yang diartikan dengan bekerja keras hingga berpanas-panasan. 

Makna: 

Bila ditagih hutang oleh orang tua apa yang akan kamu gunakan untuk 

membayarnya. Hingga kamu bekerja keras dan berpanas-panasan, pembayaranmu 

pada orang tua masih belum cukup. Saat ditegur kamu malah cemberut. 

Data 42 
 

Maju nyaprut mundur ngentut, 
Kaya ngapa ya ngger iku ngunu, 
Ya ditagih utang karo wong tuwa, 
Mbok rewangi kowe adol lambe, 
Ya laila alaha ilallah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 

Terjemahan 
 

Maju cemberut mundur kentut, 
Seperti apa ya nak itu, 
Ditagih hutang oleh orang tua, 
Hingga kamu menjual mulut, 
Tidak ada Tuhan selain Allah. 
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Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari lima baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Baris terakhir pada 

tembang di atas merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. Senggakan 

adalah sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian 

kata dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas 

berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. Ditemukan makna konotasi yaitu pada 

frasa adol lambe yang diartikan dengan adu mulut dan pada kalimat maju nyaprut 

mundur ngentut yang diartikan serba salah. 

Makna: 

Bagaimana jika nanti kamu ditagih hutang oleh orang tua, apa yang akan 

kamu gunakan untuk membayarnya. Hingga kamu bertengkar dengannya, 

hidupmu malah serba salah.  

Data 43 
 

Disauri mono iku mono, 
Direwangi wong adol kulit, 
Penyaurmu durung bisa rampit, 
Ambek wong tuwa kowe wong isih nyengit, 
Ya laila alaha ilallah. 

    (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 
Terjemahan 

 
Dibayar itu, 
Hingga kamu menjual kulit, 
Pembayaranmu belum dapat cukup, 
Sama orang tua kamu masih jahat, 
Tidak ada Tuhan selain Allah. 
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Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari lima baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Baris terakhir pada 

tembang di atas merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. Senggakan 

adalah sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian 

kata dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas 

berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. Ditemukan makna konotasi yaitu pada 

frasa adol kulit yang diartikan dengan bekerja sangat keras hingga kulitnya 

kepanasan. 

Makna: 

Meskipun kamu sudah bekerja dengan sangat keras dan berpanas-panasan 

hingga kulitmu menghitam, pembayaranmu masih belum cukup untuk membayar 

hutangmu pada orang tua. sudah seperti iku kamu masih saja jahat pada orang tua. 

Data 44 
 

Ya nang apa kowe mbok enggo nyaurana, 
Ya ditagih mbari wong tuwa, 
Mbok rewangi kowe wong adol awak, 
Penyaurmu kowe durung tepak, 
Ya laila alaha ilallah 

    (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 
Terjemahan 

 
Apa yang kamu gunakan untuk membayar, 
Ditagih sama orang tua, 
Hingga kamu menjual tubuh, 
Pembayaranmu belum tepat, 
Tidak ada Tuhan selain Allah. 
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Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari lima baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Baris terakhir pada 

tembang di atas merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. Senggakan 

adalah sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian 

kata dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas 

berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. Ditemukan makna konotasi yaitu pada 

frasa adol awak yang diartikan dengan menjadi buruh atau pembantu. 

Makna: 

Apa yang akan kamu gunakan untuk membayar hutang jika nanti ditagih 

oleh orang tua. Hingga kamu bekerja keras menjadi buruh, pembayaranmu pada 

orang tua masih belum tepat.  

Data 45 

Nek dilorohi wong tuwa kowe nyentak-nyentak, 
Ora weruh yen cilik tak tumpakne pundhak, 
Ya nang apa ta ngger anggomu enggo nyaurana, 
Ditagih utang kowe mbari wong tuwa, 
Ya laila alaha ilallah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 

Terjemahan 
 

Kalau dilerai orang tua kamu membentak-bentak, 
Tidak tahu ketika kecil saya naikkan pundak, 
Lalu apa nak yang kamu pakai membayar, 
Ditagih hutang kamu oleh orang tua, 
Tidak ada Tuhan selain Allah. 
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Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari lima baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Baris terakhir pada 

tembang di atas merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. Senggakan 

adalah sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian 

kata dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas 

berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab dan bermakna denotasi. 

Makna: 

Sekarang kamu jika dilerai orang tua malah membentak-bentak. Tidak ingat 

saat kecil kamu digendong dipundak oleh orang tua. Lalu apa yang akan kamu 

gunakan untuk membayar semua yang telah dilakukan oleh orang tua padamu jika 

orang tua menagih padamu. 

Data 46 
 

Ya nang apa mbok enggo nyaurana, 
Iku mono lha ya ditagih utang, 
Ditaguh utang ono karo wong tuwa, 
Iku direwangi adol kebo sekandhang, 
Ya laila alaha ilallah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 

Terjemahan 
 

Lalu apa yang kamu gunakan membayar, 
Ketika ditagih hutang, 
Ditagih hutang oleh orang tua, 
Walaupun kamu menjual kerbau satu kandang, 
Tidak ada Tuhan selain Allah. 
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Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari lima baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Baris terakhir pada 

tembang di atas merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. Senggakan 

adalah sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian 

kata dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas 

berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab dan bermakna denotasi. 

Makna: 

Apa yang akan kamu gunakan untuk membaya jika orang tua menagih 

hutang dari apa yang telah dilakukannya padamu. Hingga kamu menjual kerbau 

satu kandang, itu tidak akan cukup untuk membayarnya. 

Data 47 
 

Penyaurmu durung bisa lodhang, 
Nek dilorohi wong mampang-mampang, 
Gak weruh dhek cilik kowe tak utangne gedhang, 
Kok kaningaya ya ngger kok kaningaya, 
Ya laila alaha ilallah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 

Terjemahan 
 
Pembayaranmu belum dapat berkurang, 
Kalau di tegur marah-marah, 
Tidak tahu dulu kecil kamu saya hutangkan pisang, 
Kok menyiksa nak kok menyiksa, 
Tidak ada Tuhan selain Allah. 
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Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari lima baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Baris terakhir pada 

tembang di atas merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. Senggakan 

adalah sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian 

kata dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas 

berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. Kata-kata yang digunakan memiliki 

makna denotasi. 

Makna: 

Hutangmu pada orang tua masih banyak dan belum terbayarkan namun saat 

ditegur kamu marah-marah. Ingatlah saat kamu msih kecil dulu, orang tuamu 

meminjam pisang untuk makanmu. Maka dari itu, jangan pernah marah-marah 

pada orang tua, ingatlah perjuangan orang tua dulu saat kamu masih kecil. 

Data 48 
 

Pendhak bada ya ngger iku lakanana, 
Ya nang nyembah kowe karo wong tuwa, 
Nyembah ping pitu ngambung dhengkul ping sanga, 
Nek nyembah mono aja tiba sirah, 
Ya laila alaha ilallah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 

Terjemahan 
 
Tiap hari raya nak itu lakukanlah, 
Menyembahlah kamu pada orang tua, 
Menyembah tujuh kali mencium lutut sembilan kali, 
Kalau menyembah jangan sampai jatuh kepalamu, 
Tidak ada Tuhan selain Allah. 
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Bentuk:  

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari lima baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Baris terakhir pada 

tembang di atas merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. Senggakan 

adalah sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian 

kata dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas 

berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab dan bermakna denotasi. 

Makna: 

Setiap hari raya meminta maaf dan menyembahlah pada orang tua. 

Mencium kaki orang tua hingga sembilan kali. Ketika menyembah jangan sampai 

kepalamu jatuh ke bawah, dalam artian jangan sampai melebihi menyembahmu 

kepada Allah. 

Data 49 
 

Dadi penyakit mono wong ponang ngelu, 
Ya nek nyembah kowe karo wong tuwa, 
Dadi penyakit mono wong ponang ampeg, 
Nak nyembah mono aja tiba dhengkul, 
Ya laila alaha ilallah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 

Terjemahan 
 

Jadi penyakit orang pusing, 
Kalau menyembah pada orang tua, 
Jadi penyakit orang sesak nafas, 
Kalau menyembah jangan sampai lutut, 
Tidak ada Tuhan selain Allah. 

 
 

 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

104 
 

 
SKRIPSI BENTUK, MAKNA, DAN FUNGSI TEMBANG-TEMBANG………… EVA NUR INAYAH 

Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari lima baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Baris terakhir pada 

tembang di atas merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. Senggakan 

adalah sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian 

kata dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas 

berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab dan bermakna denotasi. 

Makna: 

Jika kamu tidak meminta maaf dan menyembah pada orang tua, maka hal 

itu akan menjadi penyakit kepala dan hati, dengan kata lain mengganggu pikiran 

dan hati. Namun begitu, jangan berlebihan dalam menyembah orang tua. Jangan 

sampai melebihi menyembahmu pada Allah. 

Data 50 
 

Dadi penyakit mono wong ponang ngelu, 
Iku mono lha ya kawruhana, 
Wong gesang mono ning alam ndonya, 
Ya laila alaha ilallah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 

Terjemahan 
 

Jadi penyakit orang  pusing, 
Maka dari itu ketahuilah, 
Orang hidup itu di alam dunia, 
Tidak ada Tuhan selain Allah. 
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Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari empat baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Baris terakhir pada 

tembang di atas merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. Senggakan 

adalah sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian 

kata dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas 

berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab dan bermakna denotasi. 

Makna: 

Pikiran seseorang yang hidup di dunia tidak akan bisa tenang jika selama 

hidupnya tidak pernah meminta maaf dan berbakti pada orang tua. Hal itu akan 

menjadi penyakit di kepala atau pikiran seseorang. 

Data 51 
 

Ora isa wong kowe sak bendina, 
Pendhak bada iku lakanana, 
Mbok menawa kowe bisa oleh sepura, 
Iku mono lha ya kawruhana, 
Ya laila ala hailallah. 

    (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 
Terjemahan 

 
Tidak bisa kamu setiap hari, 
Setiap hari raya itu lakukanlah, 
Mungkin saja kamu bisa dapat maaf, 
Maka dari itu ya ketahuilah, 
Tidak ada Tuhan selain Allah. 
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Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari lima baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Baris terakhir pada 

tembang di atas merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. Senggakan 

adalah sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian 

kata dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas 

berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab dan bermakna denotasi. 

Makna: 

Kamu tidak akan bisa meminta maaf pada orang tua setiap hari. Maka dari 

itu, meminta maaflah pada orang tua setiap hari raya. Mungkin dengan meminta 

maaf pada hari raya kamu medapatkan maaf dari orang tua. 

Data 52 
 

Mula iku aja wani wong tuwa, 
Iku mono lha ya kawruhana, 
Ya wong gesang ning alam ndonya, 
Ya laila alaha ilallah, 
Shollu salam alaikum salam. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 6 Mei 1995) 

Terjemahan 
 

Maka dari itu jangan berani orang tua, 
Itu ketahuilah, 
Orang hidup di alam dunia, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Shollu salam alaikum salam. 
 

 

 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

107 
 

 
SKRIPSI BENTUK, MAKNA, DAN FUNGSI TEMBANG-TEMBANG………… EVA NUR INAYAH 

Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari lima baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Baris terakhir pada 

tembang di atas merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. Senggakan 

adalah sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian 

kata dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas 

berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. Kata-kata yang digunakan bermakna 

denotasi. 

Makna: 

Maka dari itu, janganlah kamu berani pada orang tua selama hidup di 

dunia. Ingatlah dengan apa yang telah dilakukan mereka saat kita masih kecil 

hingga saat ini. 

3.1.4 Bentuk dan Makna Tembang Dewi Sartikah dalam Kentrung Bate 

Tembang ini berisi cerita dewi Sartikah yang ingin belajar mengaji. Namun, 

di tengah jalan ia mendapatkan banyak cobaan. Tembang Dewi Sartikah ini 

termasuk tembang inti dalam sebuah pertunjukan kentrung Bate. 
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Data 53 
 

Laila alaha ilallah, 
Ya muhammad ya rasulullah, 
Bil tubil, 
Ora kaya toh mangkono, 
Lareke mbok randha Begedangan, 
Saking bojo setunggal, 
Namine Dewi Sartikah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 

Terjemahan 
 

Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah, 
Bil tubil, 
Tidaklah seperti iku, 
Anaknya Mbok Randa Begedangan, 
Dari suamu satu, 
Namanya Sewi Sartikah. 
 

Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari lima baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Dua baris pertama 

pada tembang di atas merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. 

Senggakan adalah sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk 

rangkaian kata dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang 

di atas berasal dari bahasa Jawa. Kata-kata yang digunakan memiliki makna 

denotasi. 

Makna: 

Ada seorang janda dari Begedangan yang memiliki soerang anak perempuan 

benama Dewi Sartikah. 
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Data 54 

Kanjeng ibu, kanjeng ibu, 
Tegese ana apa ya ngger, 
Dewi Sartikah ana apa, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhammad ya rasulullah. 

Mreneo ya ngger mreneo, 
Kula nyuwun ngaji kanjeng ibu, 
Ya ngger, ngaji ya ngajio, 
Pondok ndi ya ngger seng mbok tuju, 
Matur kanjeng ibu. 

Ora kaya mono Sewi Sartikah, 
Jaluk ngaji ya jaluk ngaji, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhammad ya rasulullah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 

 
Terjemahan 

 
Kajeng ibu kanjeng ibu, 
Sebenarnya ada apa nak, 
Dewi Sartikah ada apa, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi muhammad utusan Allah. 

Kemarilah nak kemarilah, 
Saya minta mengaji kanjeng ibu, 
Ya nak, mengaji ya mengajilah, 
Pondok mana nak yang kamu tuju, 
Bilang kanjeng Ibu. 

Tidak seperti Dewi Sartikah, 
Minta mengaji ya minta mengaji, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Muhammad utusan Allah. 

Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair. Syair yaitu puisi yang setiap barisnya 

berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat pada semua baris dan berupa 

nasehat, cerita, dan sebagainya. Dua baris terakhir pada bait pertama dan ketiga 
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tembang di atas merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. Senggakan 

adalah sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian 

kata dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas 

berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab dan bermakna denotasi. 

Makna: 

Dewi Sartikah bercerita pada ibunya bahwa ia ingin mengaji. Lalu ibunya 

bertanya ia ingin mengaji di pondok mana. Ibunya mengizinkan Dewi Sartikah 

untuk pergi mengaji. 

Data 55 
 
Bil tubil, 
Anakku ya ngger Dewi Sartikah, 
Ya nembang-nembang selawat ya ngger, 
Lak ape budal ngaji, 
Pondok ning nggone kyai Ageng Siliwangi, 
Budalo ya ngger ndang budalo, 
Wiwit dina iki. 
 
Ora kaya Dewi Sartikah, 
Pamit kanjeng ibune budal ngaji, 
Laila alaha ilallah, 
Ya muhammad ya rasulullah. 
 
Budal ngaji ya ngger budal ngaji, 
Inggih kanjeng ibu, 
Kula menika nyuwun pamit kanjeng ibu. 

    (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 
Terjemahan 

 
Bil tubil 
Anakku nak Dewi Sartikah, 
Ucapkan tembang-tembang sholawat nak, 
Kalau mau berangkat mengaji, 
Pondok di tempatnya Kyai besar Siliwangi, 
Berangkatlah nak cepat berangkat, 
Mulai hari ini. 
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Tidak seperti Dewi Sartikah, 
Pamit kanjeng ibunya berangkat mengaji, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Muhammad utusan Allah. 
 
Berangkat mengaji ya nak berangkat mengaji, 
Iya kanjeng ibu, 
Saya minta pamit kanjeng Ibu. 

Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair. Syair yaitu puisi yang setiap barisnya 

berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat pada semua baris dan berupa 

nasehat, cerita, dan sebagainya. Dua baris terakhir pada bait kedua tembang di 

atas merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. Senggakan adalah 

sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian kata 

dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas berasal 

dari bahasa Jawa dan bahasa Arab dan bermakna denotasi. 

Makna: 

Dewi sartikah diizinkan oleh ibunya untuk berangkat mengaji. Ibunya 

menasehati Dewi Sartikah agar melantunkan tembang-tembang sholawat selama 

berangkat mengaji. Kemudian, ibunya menyuruh Dewi Sartikah untuk berangkat 

mengaji mulai hari ini. Setelah itu, Dewi Sartikah berpamitan kepada Ibunya 

untuk berangkat. 

Data 56 

Ora kaya Dewi Sartikah budal ngaji, 
Ono pengajian kae ning ndi ya, 
Aku kok ora ngerti panggonane. 
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Ora kaya Dewi Sartikah takon sak jalan-jalan, 
Ketemu cah enom pawongan 
Duh biyung dimas, kula tangklet, 
Pengajian mono kae neng ndi, 
Oh inggih nderek kulo mriki, 
Ala nabi rasulullah, 
Ala nabi rasulullah. 

    (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 
Terjemahan 

Tidak seperti Dewi Sartikah berangkat mengaji, 
Ada pengajian itu di mana, 
Saya kok tidak tahu tempatnya. 
 
Tidak seperti Dewi Sartikah bertanya di jalan-jalan, 
Bertemu anak muda, 
Duh ibu dimas, saya bertanya, 
Pengajian itu di mana, 
Ikut saya kesini, 
Nabi utusan Allah, 
Nabi utusan Allah. 
 

Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair. Syair yaitu puisi yang setiap barisnya 

berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat pada semua baris dan berupa 

nasehat, cerita, dan sebagainya. Dua baris terakhir pada bait kedua tembang di 

atas merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. Senggakan adalah 

sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian kata 

dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas berasal 

dari bahasa Jawa dan bahasa Arab dan bermakna denotasi. 

Makna: 

Setelah berpamitan kepada ibunya, Dewi Sartikah lalu berangkat dan 

mencari tempat pengajian. Dewi Sartikah bertemu dengan anak muda di jalan, 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

113 
 

 
SKRIPSI BENTUK, MAKNA, DAN FUNGSI TEMBANG-TEMBANG………… EVA NUR INAYAH 

kemudian ia bertanya dimana tempat pengajian kepada anak muda tersebut lalu di 

ajak oleh anak muda tersebut. 

Data 57 
 

Ora kaya Dewi Sartikah, 
Mlaku sak jalan-jalan, 
Golek pondok ngaku ape budal ngaji, 
Bareng ngunu ning dalan diguda bocah lanang, 
Dimas dimas saka ndi iki, 
Pawongan saka ndi, 
Ape budal ngaji kok ya ana pawongan takon sapa ya ya, 
Laila ala hailallah, 
Ya muhammad ya rasulullah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 
 

Terjemahan 
 
Tidak seperti Dewi Sartikah, 
Berjalan di jalan-jalan, 
Mencari pondok mengaku mau berangkat mengaji, 
Setelah itu dijalan digoda anak laki-laki, 
Dimas dimas dari mana ini, 
Orang dari mana, 
Mau berangkat mengaji saja ada orang bertanya ini siapa, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 
 

Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari sembilan baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Baris terakhir pada 

tembang di atas merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. Senggakan 

adalah sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian 

kata dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas 

berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab dan bermakna denotasi. 
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Makna: 

Ketika Dewi Sartikah berjalan untuk mencari pondok untuk mengaji, saat di 

jalan ia di ganggu oleh anak muda. Anak muda tersebut tersebut bertanya dari 

mana Dewi Sartikah berasal. 

Data 58 

Mandeko dimas mandeko, 
Bil tubil, 
Ana apa ya dimas ana apa, 
Aku ape budal ngaji aja di ganggu, 
Ana arek nom-noman ganggu Dewi Sartikah ana ing dalan, 
Aja budal ngaji dik aja budal ngaji, 
Kang mas ya ora mas ya ora. 
 
Ora kaya Dewi Sartikah, 
Budal ngaji diganggu arek nom-noman, 
Ora kaya ora kaya, ora kaya Dewi Sartikah, 
Budal ngaji mono sing budal ngaji, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 

    (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 
Terjemahan 

 
Berhentilah dimas berhentilah, 
Bil tubil, 
Ada apa ya dimas ada apa, 
Saya mau berangkat mengaji jangan diganggu, 
Ada anak muda mengganggu Dewi Sartikah di jalan, 
Jangan berangkat mengaji dik jangan berangkat mengaji, 
Kang mas ya tidak mas ya tidak. 
 
Tidak seperti Dewi Sartikah, 
Berangkat mengaji diganggu anak muda, 
Tidak seperti tidak seperti tidak seperti Dewi Sartikah, 
Berangkat mengaji yang berangkat mengaji, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhamad utusan Allah. 
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Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair. Syair yaitu puisi yang setiap barisnya 

berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat pada semua baris dan berupa 

nasehat, cerita, dan sebagainya. Baris terakhir pada bait kedua tembang di atas 

merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. Senggakan adalah sorak 

atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian kata dengan 

makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas berasal dari 

bahasa Jawa dan bahasa Arab. Kata-kata yang digunakan bermakna denotasi. 

Makna: 

Ketika di jalan, Dewi Sartikah diganggu oleh anak-anak muda. Dia diminta 

untuk berhenti dan tidak melanjutkan perjalanannya untuk mengaji. Namun, Dewi 

Sartikah menolak dan tetap melanjutkan perjalanannya mencari pondok untuk 

mengaji. 

Data 59 
 

Kaningaya ya ya, 
Kowe budal ngaji wae kok ya ana gangguane, 
Ogak tak teruske, 
Ora ngurusi wong ngopeni dalan, 
Ora kaya arek nom-noman, 
Diemohi karo dewi sartikah, 
Ya laila alaha ilallah, 
Ya muhammad ya rasulullah. 

    (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 
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Terjemahan 
 
Menyiksa, 
Kamu berangkat mengaji saja kok ya ada gangguannya, 
Tidak saya teruskan, 
Tidak memperhatikan orang di jalan, 
Tidak seperti anak muda, 
Ditolak oleh Dewi Sartikah, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhamad utusan Allah. 
 

Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari delapan baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Dua baris terakhir 

pada tembang di atas merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. 

Senggakan adalah sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk 

rangkaian kata dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang 

di atas berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. Kata-kata yang digunakan 

memiliki makna denotasi. 

Makna: 

Dewi Sartikah merasa dirinya sangat tidak beruntung karena selama 

perjalanan selalu saja mendapat gangguan seperti anak muda yang terus saja 

merayu Dewi Sartikah agar berhenti dan tidak meneruskan perjalanannya mencari 

pondok. Namun, Dewi Sartikah bertekad kuat dan tidak mau menghiraukan 

rayuan dari anak muda tersebut. 
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Data 60 
 

Jarene mono goleki pengajian, 
Kajaba arep goleki aku, 
Ora kaya Dewi Sartikah, 
Budal ngaji diganggu arek nom-noman, 
Di goleki bocah sing nakoni dekne mau. 
 
Bil tubil, 
Aku kok kepincut arek iku ya ya, 
Ya laila alaha ilallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
 
Ora kaya mono Dewi Sartikah, 
Budal ngaji keganggon, 
Keganggon ganggon ya keganggon ganggon, 
Ya laila alaha ilallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 

Terjemahan 
 

Katanya mencari pengajian, 
Kecuali mau mencari saya, 
Tidak seperti Dewi Sartikah, 
Berangkat mengaji diganggu anak muda, 
Dicari anak yang bertanya padanya tadi. 
 
Bil tubil, 
Aku kok tertarik dengan anak itu ya, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Muhammad utusan Allah. 
 
Tidak seperti Dewi Sartikah, 
Berangkat mengaji terkena gangguan, 
Terkena ganggunan ya terkena gangguan, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 

 
Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair. Syair yaitu puisi yang setiap barisnya 

berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat pada semua baris dan berupa 

nasehat, cerita, dan sebagainya. Dua baris terakhir pada bait kedua dan ketiga 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

118 
 

 
SKRIPSI BENTUK, MAKNA, DAN FUNGSI TEMBANG-TEMBANG………… EVA NUR INAYAH 

tembang di atas merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. Senggakan 

adalah sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian 

kata dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas 

berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab dan bermakna denotasi. 

Makna: 

Dewi Sartikah diganggu oleh anak-anak muda yang mengatakan bahwa 

sebenarnya Dewi sartikah tidak berangkat untuk mengaji melainkan sedang 

mencari anak muda tersebut. Anak muda itu kemudian mencari Dewi Sartikah 

karena ia merasa tertarik padanya. 

Data 61 
 

Bil tubil, 
Duduk kaniyaya yaya lakonku, 
Ape budal ngaji wae, 
Kok gangguane kaya ngene. 
 
Ora kaya toh Dewi Sartikah, 
Ngaji durung suwe diganggu bocah lanang, 
Kanca santrine madul karo bapak kiyai, 
Nyuwun sewu nyuwun sewu bapak kiyai, 
Ala nabi rasulullah, 
Ala nabi rasulullah. 
 
Nyuwun sewu bapak kiyai, 
Dewi Sartikah niku awon lo pak kiyai lelakone, 
Awon kaya piye, 
Meniko mbeto arek nom-noman sanese kanca. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 

 
Terjemahan 

 
Bil tubil‟ 
Tidak menyiksa perilakumu, 
Mau berangkat mengaji saja, 
Kok gangguannya seperti ini. 
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Tidak seperti dewi Sartikah, 
Mengaji belum lama diganggu anak laki-laki, 
Teman santrinya melapor pada bapak kiyai, 
Permisi permisi bapak kiyai, 
Nabi Muhammad utusan Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 
 
Permisi bapak kiyai, 
Dewi Sartikah iku jelek pak kiyai perilakunya, 
Jelek seperti apa‟, 
Dia membawa anak muda ngakunya teman. 
 

Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair. Syair yaitu puisi yang setiap barisnya 

berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat pada semua baris dan berupa 

nasehat, cerita, dan sebagainya. Dua baris terakhir pada bait kedua tembang di 

atas merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. Senggakan adalah 

sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian kata 

dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas berasal 

dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. Kata-kata yang digunakan bermakna denotasi. 

Makna: 

Dewi Sartikah bersedih, ia merasa sangat tersiksa karena niat baiknya untuk 

berangkat mengaji selalu mendapatkan ganggunan. Belum lama Dewi Sartikah 

berangkat mengaji ia sudah diganggu oleh anak muda. Teman satrinya di pondok 

mengadu pada bapak kiyai, ia mengatakan bahwa Dewi Sartikah sebenarnya 

memiliki perilaku yang buruk, Dewi Sartikah membawa anak muda yang diakui 

sebagai temannya. 
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Data 62 
 

Ora kaya Dewi Sartikah, 
Ditundung karo kanca santri, 
Dikongkon metu karo teka pondok kunu, 
Dewi Sartikah tangsisan, 
Aduh lae mono sing aduh lae, 
Ora kaya dewi sartikah, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 

Terjemahan 
 

Tidak seperti Dewi sartikah, 
Diusir oleh teman santri, 
Disuruh keluar dari pondok itu, 
Dewi sartikah menangis, 
Aduh lae aduh lae, 
Tidak seperti Dewi Sartikah, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhamad utusan Allah. 
 

Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari delapan baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Dua baris terakhir 

pada tembang di atas merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. 

Senggakan adalah sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk 

rangkaian kata dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang 

di atas berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab dan bermakna denotasi. 

Makna: 

Dewi Sartikah diusir oleh teman-teman santrinya untuk keluar dari pondok 

tersebut. Akhirnya Dewi Sartikah pergi dengan perasaan sedih kemudian ia  

menangis meratapi nasibnya yang kurang baik. 



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

121 
 

 
SKRIPSI BENTUK, MAKNA, DAN FUNGSI TEMBANG-TEMBANG………… EVA NUR INAYAH 

Data 63 
 

Kaya apa ya ngger ojo madul kanjeng ibu, 
Ora kaya Dewi Sartikah, 
Diganggu arek nom-noman, 
Ya ora usah madul dik ora usah madul, 
Ayo senenengan ambek aku ana ing dalan kene, 
Bil tubil, 
Mboten kang mas napake titipane kanjeng ibu. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 

Terjemahan 
 

Seperti apa ya nak jangan bilang kanjeng ibu, 
Tidak seperi Dewi Sartikah, 
Diganggu anak muda, 
Ya tidak usah bilang dik tidak usah bilang, 
Mari bersenang-senang sama saya di jalan sini, 
Bil tubil, 
Tidak kang mas seperti titipannya kanjeng ibu. 
 

Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari tujuh baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Semua diksi yang 

terdapat pada tembang di atas berasal dari bahasa Jawa dan bermakna denotasi. 

Makna: 

Dewi Sartikah teringat dengan perkataan ibunya yang meminta untuk 

menceritakan segala sesuatu yang terjadi pada ibunya. Dewi Sartikah masih 

bimbang, haruskah menceritakan pada ibunya atau tidak. Lalu anak muda 

menyarankan agar Dewi Sartikah tidak bercerita pada ibunya dan mengajak Dewi 

Sartikah untuk bersenang-senang dengannya di jalan. Akhirnya Dewi Sartikah 

memilih untuk mempertimbangkan pesan dari ibunya untuk menceritakan apapun 

yang terjadi. 
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Data 64 
 

Ora kaya Dewi Sartikah, 
Diguda bocah lanang, 
Kaya ngapa ya olehku madul kanjeng ibu iki, 
Tangisan ana ing dalan, 
Aduh lae aduh lae, 
Ora kaya Dewi Sartikah, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhammad ya rasulullah, 
Shollusalam alaikum salam. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 

Terjemahan 
 

Tidak seperti Dewi Sartikah, 
Diganggu anak laki-laki, 
Seperti apa ya caranya saya bilang kanjeng ibu, 
Menangis di jalan, 
Aduh lae aduh lae, 
Tidak seperti Dewi Sartikah, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah, 
Shollusalam alaikum salam. 
 

Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari sembilan baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Tiga baris terakhir 

pada tembang di atas merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. 

Senggakan adalah sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk 

rangkaian kata dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang 

di atas berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. Kata-kata yang digunakan 

bermakna denotasi. 
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Makna: 

Dewi Sartikah yang akan berangkat mengaji digoda oleh anak laki-laki. Dia 

bingung harus harus bercerita bagaimana pada ibunya. Akhirnya Dewi Sartikah 

berjalan sambil terus menangis. 

Data 65 
 

Laila ala hailallah, 
Ya muhammad ya rasulullah, 
Kaya mangkono mono sing ceritane, 
Dewi Sartikah mono Dewi Sartikah, 
Ya laila ala haillallah, 
Ya muhammad ya rasulullah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 

 
Terjemahan 
 

Tidak ada tuhan selain Allah, 
Muhammad utusan Allah, 
Seperti itu yang ceritnya, 
Dewi Sartikah Dewi Sartikah, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Muhammad utusan Allah. 

Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari enam baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Dua baris pertama 

dan dua baris terakhir pada tembang di atas merupakan senggakan yang berasal 

dari bahasa Arab. Senggakan adalah sorak atau vokal yang menyela dalam 

tembang yang berbentuk rangkaian kata dengan makna tertentu. Semua diksi yang 

terdapat pada tembang di atas berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. Kata-

kata yang digunakan memiliki makna denotasi. 
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Makna: 

Ini adalah cerita tentang Dewi Sartikah yang ingin mengaji. Setelah 

diizinkan untuk mengaji oleh ibunya, ia berangkat. Saat di jalan ia digoda oleh 

anak laki-laki yang memintanya untuk berhenti dan tidak perlu mencari tempat 

mengaji. Namun Dewi Sartikah menolak. Setelah sampai di pondok tempat ia 

mengaji, teman santrinya melaporkan pada Pak kiyai bahwa Dewi Sartikah 

memiliki perilaku yang buruk. Akhirnya Dewi Sartikah diusir dari pondok oleh 

teman-teman santrinya sendiri. 

Data 66 
 

Ora kaya Dewi Sartikah, 
Senengan karo arek nom-noman ana dalan, 
Bil tubil, 
Kaya ngapa ya kaya ngapa, 
Lakonku ya kaya ngeneki, 
Matur kanjeng ibu mangke lak didukani kanjeng ibu ya ya, 
Ya laila ala haillallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 

  (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 
Terjemahan 
 

Tidak seperti Dewi Sartikah, 
Bersenang-senang dengan anak-anak muda di jalan, 
Bil tubil, 
Seperti apa ya seperti apa, 
Perilakuku ya seperti ini, 
Bilang kanjeng ibu nanti kalau dimarahi kanjeng ibu, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Muhamad utusan Allah. 

Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari delapan baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Dua baris terakhir 
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pada tembang di atas merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. 

Senggakan adalah sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk 

rangkaian kata dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang 

di atas berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. Kata-kata yang digunakan 

bermakna denotasi. 

Makna: 

Dewi Sartikah bermain-main dan bersenang-senang dengan anak-anak muda 

di jalan. Setelah itu, ia menyesali perbuatannya tersebut. Dewi Sartikah takut 

dimarahi bila bercerita pada ibunya. 

Data 67 
 

Ora kaya mono Dewi Sartikah, 
Dedolanan ana ing dalan, 
Ana ing dalan mono ana ing dalan, 
Ya laila ala haillallah, 
Ya muhammad ya rasulullah. 
 
Pengakone mono Dewi Sartikah, 
Kaya ngene sing kaya ngene, 
Ala nabi rasulullah, 
Ala ya nabi rasulullah. 

    (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 
 
Terjemahan 
 

Tidak seperti Dewi Sartikah, 
Bermain-main di jalan, 
Ada di jalan ada di jalan, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 

Mengakunya Dewi Sartikah, 
Seperti ini yang seperti ini, 
Nabi utusan Allah, 
Nabi utusan Allah. 
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Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair. Syair yaitu puisi yang setiap barisnya 

berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat pada semua baris dan berupa 

nasehat, cerita, dan sebagainya. Dua baris terakhir pada kedua bait tembang di 

atas merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. Senggakan adalah 

sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian kata 

dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas berasal 

dari bahasa Jawa dan bahasa Arab dan bermakna denotasi. 

Makna: 

Akhirnya Dewi Sartikah bermain-main dengan anak muda di jalan. 

Namun, sebelum berangkat dia izin pada ibunya untuk berangkat mengaji di 

pondok. 

Data 68 

Ora kaya dewi sartikah, 
Senenengan ana ing dalan, 
Karo arek nom-noman, 
Sue-sue ngelakoni mbobot. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 

 
Terjemahan 
 

Tidak seperti Dewi Sartikah, 
Bersenang-senang di jalan, 
Dengan anak-anak muda, 
Lama-lama menjadi hamil. 
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Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari empat baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Semua diksi yang 

terdapat pada tembang di atas berasal dari bahasa Jawa dan bermakna denotasi. 

Makna: 

Dewi Sartikah yang bermain-main dengan anak muda di jalan, lama 

kelamaan ia hamil. 

Data 69 
 

Lakonmu kok kaya ngene ya ya, 
Ora ngunu gelak-gelek nangis ning tengahe dalan, 
Nangise aduh lae mono sing aduh lae, 
Ora kaya Dewi Sartikah, 
Ya laila ala haillallah, 
Ya muhammad ya rasulullah. 
 
Lelakonku ana sing kaya ngene, 
kaya ngene ya kaya ngene, 
Ya laila ala haillallah, 
Ya muhammad ya rasulullah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 

Terjemahan 

Perilakumu seperti ini ya, 
Tidak begitu berteriak-teriak menangis di tengah jalan, 
Menangisnya aduh lae aduh lae, 
Tidak seperti Dewi Sartikah, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 
 
Perilakuku ada yang seperti ini, 
Seperti ini ya seperti ini, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 
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Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari lima baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Baris terakhir pada 

tembang di atas merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. Senggakan 

adalah sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian 

kata dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas 

berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab dan bermakna denotasi. 

Makna: 

Dewi Sartikah menangis di tengah jalan. Dia manyesali perilakunya yang 

buruk, berniat berangkat mengaji namun akhirnya tergoda dengan rayuan anak 

muda hingga akhirnya ia hamil. 

Data 70 
 

Ora kaya Dewi Sartikah, 
Nangis durung suwe, 
Diparani mbok Nyai Dungpring, 
Bil tubil, 
Ora kaya toh Dewi Sartikah, 
Kowe ana apa ngger, ana apa kok tangisan ana ing dalan, 
Mbok nyai nggeh sepuntene mawon mbok nyai, 
Ana apa ya ngger ana apa. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 

Terjemahan 

Tidak seperti dewi Sartikah, 
Menangis belum lama, 
Dihampiri oleh Mbok Nyai Dungpring, 
Bil tubil, 
Tidaklah seperti Dewi Sartikah, 
Kamu kenapa nak ada apa menangis di jalan, 
Ibu nyai maafkan saya ibu nyai, 
Ada apa ya nak ada apa. 
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Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari delapan baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Semua diksi yang 

terdapat pada tembang di atas berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. Kata-

kata yang digunakan bermakna denotasi. 

Makna: 

Belum lama Dewi Sartikah menangis di jalan, datanglah Mbok Nyai 

Dungpring menghampiri Dewi Sartikah yang berada di tengah jalan. Lalu ia 

bertanya kepada Dewi Sartikah mengapa ia menangis di tengah jalan. Kemudian 

Dewi Sartikah menangis pada Nyai Dungpring sambil meminta maaf. 

Data 71 
 

Ora kaya dewi sartikah matur karo mbok nyai dungpring, 
Kowe kenek apa ya ngger, 
Moro dijak nyai dungpring kandha terang-terangan, 
Bil tubil, 
Ayo ngger tak jamoni ning panggonku ngger. 
 
Ora kaya Dewi Sartikah dijamuni nyai Dungpring, 
Digawa ning umahe nyai Dungpring, 
Tangisan aduh lae aduh lae aduh lae, 
Ala nabi rasulullah, 
Ala nabi rasulullah. 
 
Ora kaya mono Dewi Sartikah , 
Tetangisan ning panggone nyai Dungpring, 
Tetangisan ngunu sing tetangisan, 
Ya laila alaha illallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 
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Terjemahan 
 

Tidak seperti Dewi Sartikah bilang pada ibu Nyai Dungpring, 
Kamu kenapa ya nak, 
Lalu diajak Nyai Dungpring bilang terus terang, 
Bil tubil, 
Mari nak saya kasih jamu di tempatku nak. 
 
Tidak seperti Dewi Sartikah diobati oleh nyai Dungpring, 
Dibawa ke rumahnya nyai Dungpring, 
Menangisnya aduh lae aduh lae aduh lae, 
Nabi utusan Allah, 
Nabi utusan Allah. 
 
 
Tidak seperti dewi Sartikah, 
Menangis di tempatnya Nyai Dungpring, 
Menangis yang menangis, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 
 

Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk. Syair yaitu puisi yang setiap barisnya berkaitan 

dengan baris sebelumnya, isinya terdapat pada semua baris dan berupa nasehat, 

cerita, dan sebagainya. Dua baris terakhir pada bait kedua dan ketiga tembang di 

atas merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. Senggakan adalah 

sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian kata 

dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas berasal 

dari bahasa Jawa dan bahasa Arab dan bermakna denotasi. 

Makna: 

Nyai Dungpring meminta pada Dewi Sartikah untuk bercerita jujur dan  

apa adanya mengapa ia menangis di tengah jalan. Setelah menceritakan 

semuanya, Dewi Sartikah dibawa oleh Nyai Dungpring ke rumahnya untuk 
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diberikan obat. Namun Dewi Sartikah terus saja menangis di rumah Nyai 

Dungpring. 

Data 72 
 
Bil tubil, 
Tak jamuni ya ngger tak jamuni, 
Inggeh sumangga mbok nyai, 
Sampean jamunike napa mawon. 
 
Ora kaya nyai Dungpring golek jamu, 
Jamu kanggo Dewi Sartikah, 
Godhong mojo tekem tangan kiwa, 
Godhong suket ginting kolondono, 
Dienggo jamuni karo Dewi Sartikah, 
Diombekna ning ngarepe lawang, 
Barang diombekno di ombe mak glok, 
Glasahan ning tengahe lawang, 
Setengah mati karo Dewi Sartikah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 

Terjemahan 

Bil tubil, 
Saya beri jamu ya nak saya obati, 
Iya silahkan ibu Nyai, 
Kamu obati apa saja. 
 
Tidak seperti Nyai dungpring mencari obat, 
Obat untuk Dewi Sartikah, 
Daun mojo di genggam tangan kiri, 
Daun rumput grinting kolondono, 
Dipakai obat oleh Dewi Sartikah, 
Diminumnkan didepan pintu, 
Setelah diminumkan, 
Jatuh terlentang di tengah pintu, 
Setengah mati dengan Dewi Sartikah. 

 
Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair. Syair yaitu puisi yang setiap barisnya 

berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat pada semua baris dan berupa 

nasehat, cerita, dan sebagainya. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas 
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berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. Kata-kata yang digunakan bermakna 

denotasi. 

Makna: 

Nyai Dungpring mencarikan obat untuk Dewi Sartikah. Daun mojo 

digenggam dengan tangan kiri dan daun rumput grinting kolondono digunakan 

Mbok Nyai Dungpring untuk mengobati Dewi Sartikah. Setelah diminum, Dewi 

Sartikah kemudian jatuh dan terkapar di depan pintu, Dewi Sartikah merasa 

sangat kesakitan. 

Data 73 
 

Bil tubil, 
Mbok nyai Dungpring susah, 
Kaya piye ngger lak sampe keblacut terus kaya piye ngger, 
Diusapi pojoke tapeh di ombeni banyu kendi, 
Munio maneh Dewi Sartikah, 
Mbok nyai matur nuwun mbok nyai matur nuwun. 

    (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 
Terjemahan 

Bil tubil, 
Ibu nyai Dungpring sedih, 
Seperti apa nak kalau sampai terlanjur terus seperti apa, 
Diusap ujung kain diberikan minum air kendi, 
Bilang lagi Dewi Sartikah, 
Mbok Nyai terima kasih Mbok Nyai terima kasih. 

 
Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari enam baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Semua diksi yang 

terdapat pada tembang di atas bermakan denotasi dan berasal dari bahasa Jawa. 
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Makna: 

Mbok Nyai Dungpring sedih, bagaimana bisa Dewi Sartikah terlanjur 

melakukan hal yang seperti itu. Lalu Dewi Sartikah diusap oleh Nyai Dungpring 

dengan ujung kainnya dan diminumkan air kendi. Kemudian Dewi Sartikah 

berterima kasih pada Nyai Dungpring. 

Data 74 
 

Ora kaya dewi sartikah di jamuni karo nyai Dungpring, 
Bayine procot metu, 
Dijenakno karo Nyai Dungpring, 
Joko Nursia ngger anakem tak jenakno Joko Nursia, 
Marga uripe naliko ning jero weteng mbok sia-sia, 
Bil tubil, 
Kadus mekaten mbok nyai. 
 
Ora kaya anake dewi sartikah, 
Dibuwak ning segara karo nyai Dungpring, 
Ya laila alaha ilallah, 
Ya muhammad ya rasulullah. 

    (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 
Terjemahan  

 
Tidak seperti Dewi Sartikah diobati oleh Nyai Dungpring, 
Bayinya keluar, 
Diberi nama oleh Nyai Dungpring, 
Joko Nursia Nak anakmu saya beri nama Jaka Nursia, 
Karena hidupnya ketika di dalam perut kamu sia-siakan, 
Bil tubil, 
Seperti itu Mbok Nya. 
 
 
Tidak seperti anaknya dewi Sartikah, 
Dibuang di laut oleh Nyai Dungpring, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 
 

Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair. Syair yaitu puisi yang setiap barisnya 

berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat pada semua baris dan berupa 
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nasehat, cerita, dan sebagainya. Dua baris terakhir pada bait kedua tembang di 

atas merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. Senggakan adalah 

sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian kata 

dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas bermakna 

denotasi dan berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. 

Makna: 

Setelah Dewi Sartikah diberikan obat oleh Nyai dungpring, kemudian bayi 

Dewi Sartikah lahir. Bayi tersebut kemudian diberi nama oleh Nyai Dungpring 

Joko Nursia karena saat masih dikandungan hidupnya disia-siakan oleh Dewi 

Sartikah. Setelah itu, anaknya Dewi Sartikah dibuang oleh Nyai Dungpring ke 

lautan. 

Data 75 
 

Ora kaya anake Dewi Sartikah, 
Digawa karo nyai dungpring, 
Dibuwak ning seganten. 
 
Ora kaya Dewi Widodari, 
Adik-adik mbakyu mbakyu, 
Ayo nulung anake Dewi Sartikah dibuwak ana segara, 
 
Ora kaya anake Dewi Sartikah, 
Dibuwak ana ing segara, 
Ditulung Widodari pitu, 
Dilebokno ing suwarga, 
Dijenakna Joko Nursia, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhammad ya rasulullah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 
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Terjemahan 
 

Tidak seperti anaknya Dewi Sartikah, 
Dibawa oleh nyai Dungpring, 
Dibuang di laut. 
 
Tidak seperti Dewi Bidadari, 
Adik-adik kakak-kakak, 
Mari menolong anaknya Dewi Sartikah di buang di laut. 
 
 
Tidak seperti anaknya Dewi Sartikah, 
Dibuang di laut, 
Ditolong bidadari tujuh, 
Dimasukkan di surga, 
Dinamakan Joko Nursia, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 

 
Bentuk: 
 

Tembang di atas berbentuk syair. Syair yaitu puisi yang setiap barisnya 

berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat pada semua baris dan berupa 

nasehat, cerita, dan sebagainya. Dua baris terakhir pada bait ketiga tembang di 

atas merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. Senggakan adalah 

sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian kata 

dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas bermakan 

denotasi dan berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. 

Makna: 

Anaknya Dewi Sartikah dibawa oleh Nyai Dungpring lalu dibuang di lautan. 

Mendengar hal itu, para Dewi Bidadari menolong anaknya Dewi Sartikah di 

lautan lalu dimasukkan ke surga dan diberi nama Joko Nursia. 
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Data 76 
 

Kaya ngapa mono sing kaya ngapa, 
Lelakone mono sing kaya ngene, 
Dewi Sartikah Dewi Sartikah, 
Ya lailahaillallah, 
Ya muhammad ya rasulullah. 
 
Bil tubil, 
Kaya ngapa mbok nyai kadus mekaten, 
Lakon kula mbok nyai, 
Ya diapakno ya ngger lakonem wis kaya ngunu, 
Disepura wae. 

    (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 
 
Terjemahan 
 

Seperti apa yang seperti apa, 
Perilakunya ada yang seperti itu, 
Dewi Sartikah Dewi Sartikah, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhammad utusan Allah. 
 
Bil tubil, 
Seperti apa ibu Nyai seperti ini, 
Perilaku saya ibu Nyai, 
Diapakan ya nak perilakumu sudah seperti itu, 
Dimaklumi saja. 

 
Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari empat baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Dua baris terakhir 

pada bait pertama tembang di atas merupakan senggakan yang berasal dari bahasa 

Arab. Senggakan adalah sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang 

berbentuk rangkaian kata dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada 

tembang di atas bermakna denotasi dan berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. 
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Makna: 

Dewi sartikah mengeluh pada Nyai Dungpring mengenai perilakunya yang 

buruk. Lalu Mbok Nyai Dungpring menyarankan Dewi Sartikah untuk tidak 

berlarut-larut dalam kesedihan dan memaafkan dirinya sendiri yang memiliki 

perilaku buruk. 

Data 77 

Ora kaya bayine Dewi Sartikah ditulung karo widodari, 
Diunggahno ning suwarga, 
Durung suwe Sewi Sartikah kapundut, 
Kelak-kelik ana ing neraka, 
Bil tubil, 
Rasane ning neraka kok kados mekaten ya ya, 
Mbok nyai ya kaya ngunu, 
Tunggal suara. 

    (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 
 

Terjemahan 
 
Tidak seperti bayinya Dewi Sartikah ditolong oleh bidadari, 
Dinaikkan ke surga, 
Belum lama Dewi Sartikah meninggal, 
Berteriak-teriak di neraka, 
Bil tubil, 
Rasanya di neraka seperti ini ya, 
Ibu Nyai juga seperti itu, 
Satu suara. 
 

Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari empat baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Semua diksi yang 

terdapat pada tembang di atas bermakna denotasi dan berasal dari bahasa Jawa. 
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Makna: 

Bayinya Dewi Sartikah ditolong oleh bidadari dan dimasukkan ke surga. 

Tidak lama kemudian, Dewi Sartikah meninggal dunia. Ia berteriak-teriak 

kesakitan di neraka, begitu pula dengan Mbok Nyai Dungpring yang juga 

kesakitan dengan siksa di neraka. 

Data 78 

Ora kaya Dewi Sartikah, 
Paribasane suket glinting kalanjana, 
Temumpang wedi malela, 
Ning dunya neraka ning akhirat kejegur neraka, 
Putusane merga ning ndunya nduko kebutuhane. 

    (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 
 
Terjemahan 

 
Tidak seperti Dewi Sartikah, 
Peribahasanya rumput grinting kalanjana, 
Berada di atas pasir besi hitam, 
Didunia neraka di akhirat masuk neraka, 
Karena mementingkan kebutuhan dunianya. 
 

Bentuk: 

Berdasarkan bait, jumlah baris setiap bait, dan isi, data di atas termasuk 

dalam jenis bidal. Bidal merupakan puisi dengan kalimat-kalimat singkat yang 

mengandung pengertian, sindiran, dan kiasan. Bidal juga merupakan jenis 

peribahasa yang memiliki arti lugas. Semua diksi yang terdapat pada tembang di 

atas berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. Terdapat makna konotasi pada bait 

tembang di atas yaitu kata suket glinting kalanjana. Sukit glinling dalam bait di 

atas berarti kegigihan, keuletan, dan keterampilan atau suatu hal yang sangat kuat 

dan mampu melewati berbagai ujian. Sedangkan kalusa temumpang wedi malela 

diartikan sebagai penderitaan yang tidak pernah berakhir. 
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Makna: 

Hidup Dewi Sartikah penuh dengan cobaan. Namun, ia berusaha untuk tetap 

kaut agar mampu melewati berbagai cobaan yang ia hadapi. Di dunia ia menderita 

karena perilakunya yang buruk dan di akhirat ia mendapatkan siksa di neraka. Hal 

tersebut terjadi karena saat masih hidup di dunia lebih mementingkan kebutuhan 

dunianya. 

Data 79 
 

Kaya ngene ya olehku nulung karo Dewi Sartikah, 
Ora kaya nyai Dungpring kejegur neraka, 
Dewi Sartikah kejegur neraka, 
Bocah arek nom-noman sing ngetengi karo Dewi Sartikah, 
Golek-golek dewi sartikah ning neraka, 
Dimas dewi sartikah dimas kejegur neraka, 
Laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 
 

Terjemahan 

Seperti ini saya menolong Dewi Sartikah, 
Tidak seperti nyai Dungpring masuk neraka, 
Dewi Sartikah masuk neraka, 
Anak muda yang menghamili Dewi Sartikah, 
Mencari-cari Dewi Sartikah di neraka, 
Dimas Dewi Sartikah dimas masuk neraka, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhamad utusan Allah. 
 

Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari delapan baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Dua baris terakhir 

pada tembang di atas merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. 

Senggakan adalah sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk 
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rangkaian kata dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang 

di atas berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab dan bermakna denotasi. 

Makna: 

Dewi Sartikah dan Nyai Dungpring masuk neraka. Nyai Dungping 

menyesali perbuatannya menolong Dewi Sartikah yang akhirnya membuat ia 

masuk neraka. Pemuda yang menghamili Dewi Sartikah mencari-cari dewi 

Sartikah di Neraka. 

Data 80 

Raden Bagus Juwarkesumo sing ngetengi kui mau, 
Mari ngunu terus mereki anake Joko Nursia, 
Ngger joko nursia ngger, 
Ibumu kejegur neraka sarana aku nganti karo sampean ngger, 
Coba ayo ditulung ya ngger ayo ditulung, 
Bil tubil, 
Kadus mekaten kanjeng romo, 
Iyo ngger ayo, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 

    (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 
 
Terjemahan 
 

Raden bagus Juwarkesumo yang menghamili itu, 
Setelah itu mendekati anaknya Joko Nursia, 
Nak Joko Nursia Nak, 
Ibumu masuk neraka karena saya sampai dengan kamu Nak, 
Coba mari ditolong ya nak ayo ditolong, 
Bil tubil, 
Seperti iku rama, 
Iya nak mari, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi Muhamad utusan Allah. 
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Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari sepuluh baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Dua baris terakhir 

pada tembang di atas merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. 

Senggakan adalah sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk 

rangkaian kata dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang 

di atas bermakna denotasi dan berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. 

Makna: 

Raden bagus Juwarkesumo adalah pemuda yang menghamili Dewi Sartikah. 

Ia kemudian mendekati anaknya dengan Dewi Sartikah yaitu Joko Nursia dan 

mengajak Joko Nursia untuk menolong Dewi Sartikah. Raden Bagus 

Juwarkesumo bercerita bahwa Joko Nursia adalah anak Dewi Sartikah dan Dewi 

Sartikah masuk neraka karena dirinya hingga lahirlah Joko Nursia. 

Data 81 
 

Kaya ngapa mono seng kaya ngene, 
Lelakone seng kaya ngene, 
Bil tubil, 
Ora kaya dewi sartikah, 
Ditulung karo raden bagus seng ngetengi dekne mau, 
Dilanting teka neraka, 
Mari ngunu urip ana ing suwarga, 
di tanting karo kang mase sing nyenengi dekne ana ing dunya, 
Digantol karo drijine manis, 
Ayo dik urip ning suwarga di karo putrane. 
Kadus mekaten kang mas kadus mekaten, 
Ora kaya Dewi Sartikah dilebokno ana ing suwarga, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhammad ya rasulullah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 
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Terjemahan 
 

Seperti apa yang seperti apa, 
Perilakunya yang seperti ini,, 
Bil tubil, 
Tidak seperti Dewi Sartikah, 
Ditolong oleh Raden Bagus yang menghamilinya itu, 
Diangkat dari neraka, 
Setelah itu hidup di surga, 
Diangkat oleh kang masnya yang menyukainya di dunia, 
Diangkat dengan jari manis, 
Mari dik hidup di surga dengan anaknya, 
Seperti itu kang mas seperti itu, 
Tidak seperti Dewi Sartikah dimasukkan di surga, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi muhammad utusan Allah. 
 

Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari empat belas baris. Syair 

yaitu puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya 

terdapat pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Dua baris 

terakhir pada tembang di atas merupakan senggakan yang berasal dari bahasa 

Arab. Senggakan adalah sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang 

berbentuk rangkaian kata dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada 

tembang di atas bermakna denotasi dan berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. 

Makna: 

Dewi Sartikah memiliki perilaku yang buruk karena ia tergoda oleh rayuan 

anak laki-laki saat berangkat untuk mengaji. Akhirnya Dewi Sartikah ditolong 

oleh Raden Bagus Juwarkesumo, pemuda yang menghamilinya. Ia diangkat dari 

neraka dengan jari manis dan diajak untuk hidup bersama-sama di surga dengan 

anaknya, Joko Nursia. 
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Data 82 
 

Kaya ngapa ngunu sing kaya ngapa, 
Lelakone Dewi Sartikah, 
Dewi Sartikah oh Dewi Sartikah, 
Ya laila alaha ilallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 

 
Terjemahan 

 
Seperti apa yang seperti apa, 
Perilakunya Dewi Sartikah, 
Dewi Sartikah Dewi Sartikah, 
Tidak ada tuhan selain Allah, 
Nabi muhammad utusan Allah. 

Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari lima baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Baris terakhir pada 

tembang di atas merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. Senggakan 

adalah sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian 

kata dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas 

bermakna denotasi dan berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. 

Makna: 

Perilakunya Dewi Sartikah yang seperti itu, pamit pada ibunya berangkat 

mengaji namun pada akhirnya tergoda oleh rayuan anak muda di jalan yang 

mengajaknya bermain dan bersenang-senang. 
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Data 83 
 

Bil tubil, 
Aku kok ora pamitan karo kanjeng ibu ya, 
Kanjeng ibu iki taseh gesang apa ya wes kapundut, 
Kanjeng ibune ngersula, 
Budal ngaji ora ana muleh ora ana ngebel, 
Kok duduk kaningaya Dewi Sartikah Dewi Sartikah, 
Tak kongkon ngaji kok ora muleh ora ngabari kanjeng ibu, 
Ngersulo kanjeng ibune Dewi Sartikah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 

 
Terjemahan 
 

Bil tubil, 
Saya tidak pamit sama kanjeng Ibu, 
Kanjeng ibu masih hidup apa sudah meninggal, 
Kanjeng ibunya berkeluh kesah, 
Berangkat mengaji tidak ada pulang tidak ada kabar, 
Kok tidak menyiksa Dewi Sartikah, 
Saya suruh mengaji tidak pulang tidak memberi kabar kanjeng ibu, 
Berkeluh kesah ibunya Dewi Sartikah. 
 

Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari empat baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Semua diksi yang 

terdapat pada tembang di atas berasal dari bahasa Jawa. Kata-kata yang digunakan 

bermakna denotasi. 

Makna: 

Dewi Sartikah ingat bahwa ia tidak berpamitan pada ibunya. Dalam hatinya 

bertanya-tanya apakah ibunya masih hidup apa sudah meninggal. Karena tidak 

juga pulang, ibunya Dewi Sartikah cemas dan sedih. Kemudian ibunya berkeluh 

kesah karena Dewi Sartikah berangkat mengaji hingga beberapa lama dan tidak 

pulang. 
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Data 84 
 

Kaya ngapa ya ngger kaya ngapa, 
Urung suwe ibune Dewi Sartikah kapundut, 
Bareng ngunu ngelumpuk ning suwarga, 
Ngger Dewi Sartikah Dewi Sartikah, 
Kowe kaya ngapa kaya ngapa, 
Kok ora matur kanjeng ibu kok ora matur kanjeng ibu. 
 
Bu kanjeng ibu, 
Nggeh sepuntene mawon nggeh kanjeng ibu, 
Kula menika ngaos dereng tuntas, 
Sampun kegodan saking jawi kanjeng ibu, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhammad ya rasulullah. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 

Terjemahan 
 

Seperti apa ya nak seperti apa, 
Belum lama ibunya Dewi Sartikah meninggal, 
Setelah itu berkumpul disurga, 
Nak Dewi Sartikah Dewi Sartikah, 
Kamu seperti apa seperti apa, 
Tidak bilang kanjeng ibu tidak bilang kanjeng ibu. 
 
Bu kanjeng ibu, 
Ya maafkan saja ya kanjeng ibu, 
Saya itu mengaji belum selesai, 
Sudah mendapat godaan dari luar kanjeng ibu, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi muhammad utusan Allah. 
 

Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair. Syair yaitu puisi yang setiap barisnya 

berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat pada semua baris dan berupa 

nasehat, cerita, dan sebagainya. Dua baris terakhir pada bait kedua dalam tembang 

di atas merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. Senggakan adalah 

sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian kata 
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dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas bermakna 

denotasi dan berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. 

Makna: 

Beberapa waktu kemudian, ibunya Dewi Sartikah meninggal dunia. 

Kemudian mereka semua berkumpul di surga. Ibunya Dewi Sartikah bertanya 

kenapa dewi Sartikah tidak pulang dan bercerita pada ibunya. Kemudian, Dewi 

Sartikah meminta maaf pada ibunya dan bercerita bahwa sebelum ia selesai 

mengaji, Dewi Sartikah sudah mendapat godaan dari luar. 

Data 85 
 

Kaya ngapa mono sing kaya ngapa, 
Dewi Sartikah Dewi Sartikah, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhammad ya rasulullah, 
Shollusalamalaikum salam. 

    (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 
Terjemahan 

Seperti apa yang seperti apa, 
Dewi Sartikah Dewi Sartikah, 
Tidak ada Tuhan selain Allah, 
Nabi muhammad utusan Allah, 
Shollusalamalaikum salam. 

 

Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari lima baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Tiga baris terakhir 

pada tembang di atas merupakan senggakan yang berasal dari bahasa Arab. 

Senggakan adalah sorak atau vokal yang menyela dalam tembang yang berbentuk 
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rangkaian kata dengan makna tertentu. Semua diksi yang terdapat pada tembang 

di atas bermakna denotasi dan berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. 

Makna: 

Dewi Sartikah merupakan anak Mbok Rondo Begedangan. Ia pamit kepada 

ibunya untuk mengaji namun di tengah jalan tergoda oleh rayuan anak muda yang 

mengajaknya bermain. Akhirnya ia hamil dan melahirkan seorang anak yang di 

beri nama Joko Nursia oleh Nyai Dungpring. Setelah Dewi Sartikah meningga, ia 

masuk neraka bersama dengan Nyai Dungpring yang menolongnya. Joko Nursia 

bersama dengan Raden Bagus Juwarkesumo, anak muda yang menghamilinya 

berada di surga. Setelah mengetahui bahwa Dewi Sartikah berada di neraka, 

Raden Bagus Juwarkesumo dan Joko Nursia menolong Dewi Sartikah dan 

mengajaknya bersama-sama di surga. 

2.3.1 Bentuk dan Makna Tembang Dunga Tulak Tunggal dalam Kentrung 

Bate 

Tembang Dunga Tulak Tunggal merupakan  tembang terakhir dalam 

pertunjukan Kentrung Bate. tembang ini berisi doa-doa kepada Allah SWT agar 

diberikan kesehatan dan keselamatan. 

Data 86 
Sampun bakda nggenira ngentrung. 
Dulure sing ndue omah, 
Sampun bakda dikentrungi, 
Dongakna donga selamat, 
Tutukna kentrungane. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 
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 Terjemahan 

Sudah selesai permainan kentrung, 
Saudara yang pemilik rumah, 
Sudah selesai dikentruungi, 
Doakan doa selamat, 
Selesaikan kentrungannya. 
 

Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari empat baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Semua diksi yang 

terdapat pada tembang di atas berasal dari bahasa Jawa dan bermakan denotasi. 

Makna: 

Permainan kentrung sudah selesai dimainkan. Pemilik rumah sudah selesai 

dimainkan kentrung. Pemilik rumah didoakan agar selalu diberikan keselamatan 

oleh Allah. 

Data 87 

Sedina mangsa tutuka, 
Sewengi mangsa lebara, 
Kentrung ana babakane, 
Sepur ana stasiune, 
Grobag melaku ana pose. 

    (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 
Terjemahan 

 
Sehari waktu selesainya, 
Semalam waktu bubarnya, 
Kentrung ada bagiannya, 
Kereta ada stasiunnya, 
Gerobak berjalan ada posnya. 
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Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari empat baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Semua diksi yang 

terdapat pada tembang di atas berasal dari bahasa Jawa. Pada tembang di atas, 

terdapat kamilat yang bermakna konotasi yaitu pada kalimat kentrung ana 

babakane, sepur ana stasuine dan grobag melaku ana pose yang merujuk pada 

segala sesuatu pasti memiliki bagian-bagiannya sendiri. 

Makna: 

Pertunjukan kentrung dapat dimainkan kapan saja, baik siang atau malam. 

Jika pertunjukan kentrung dilakukan siang hari maka akan selesai pada siang itu 

juga dan apabila kentrung dimainkan pada malam hari maka akan berakhir pada 

malam itu juga. Kentrung memiliki bagian-bagian yang beragam. 

 
Data 88 

 
Prahu kapal ana jangkare, 
Allahuma slamet bumi, 
Bumi paring rejeki, 
Ya jagad paring kuat, 
Mertela nglebur dosa, 
Inelna lawang neraka. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 

 
Terjemahan 
 

Perahu kapal ada jangkarnya, 
Wahai Allah selamat di bumi, 
Bumi yang memberi rizeki, 
Dunia yang memberi kekuatan, 
Segeralah melebur dosa, 
Tutupkan pintu neraka. 
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Bentuk: 

Tembang di atas berbentuk syair yang terdiri dari empat baris. Syair yaitu 

puisi yang setiap barisnya berkaitan dengan baris sebelumnya, isinya terdapat 

pada semua baris dan berupa nasehat, cerita, dan sebagainya. Semua diksi yang 

terdapat pada tembang di atas berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. Terdapat 

kalimat yang memiliki makna konotasi yaitu prahu kapal ana jangkare yang 

berarti segala sesuatu ada bagian-bagiannya sendiri. 

Makna: 

Semoga Allah selalu memberikan keselamatan kepada bumi, memberikan 

rizki melalui bumi, dunia yang memberikan kekuatan, menghapus seluruh dosa, 

dan menutup pintu neraka. 

 
Data 89 

 
Unggahna ing derajate, 
Engakna ing lawang suwarga, 
Unggahna ing derajate, 
Lembutna ing blahine. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 

Terjemahan 
 

Naikkan pada derajatnya, 
Bukakan pada pintu surga, 
Naikkan pada derajatnya, 
Hilangkan kesialannya. 
 

Bentuk: 

Berdasarkan bait, jumlah baris setiap bait, dan isi, data di atas termasuk 

dalam jenis seloka. Seloka termasuk dalam puisi yang isinya mengandung ajaran 

(sindiran dan sebagainya). Seloka merupakan bagian dari puisi bebas. Rima dalam 
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seloka sering kali tidak muncul. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas 

berasal dari bahasa Jawa dan bermakna denotasi. 

Makna: 

Semoga selalu dinaikkan derajatnya, dibukakan pintu surga, dan 

dihilangkan segala kesialannya oleh Allah SWT. 

Data 90 
 

Dohna sekehe lara, 
Allahuma tulak tanggul, 
Ana lara teka wetan, 
Ditulak nabi Nuh, 
Sengkala balek mengidul, 
Ngerajahi ben selamet. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 

 
Terjemahan 

 
Jauhkan semua penyakit, 
Wahai Allah menolak satu-satunya, 
Ada sakit dari barat, 
Ditulak nabi Nuh, 
Seketika kembali ke selatan, 
Menguasai agar selamat. 
 

Bentuk: 

Berdasarkan bait, jumlah baris setiap bait, dan isi, data di atas termasuk 

dalam jenis seloka. Seloka termasuk dalam puisi yang isinya mengandung ajaran 

(sindiran dan sebagainya). Seloka merupakan bagian dari puisi bebas. Rima dalam 

seloka sering kali tidak muncul. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas 

bermakna denotasi dan berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. 
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Makna: 

Dijauhkan dari segala penyakit. Allah adalah satu-satunya yang dapat 

menolak. Ada penyakit datang dari barat. Ditolak nabi Nuh seketika kembali ke 

arah selatan. Nabi Nuh menguasai agar selalu diberikan keselamatan oleh Allah. 

 
Data 91 
 

Allahuma tulak tanggul, 
Ana lara teka ndhuwur, 
Ditulak nabi Nuh, 
Sangkala balek mengidul, 
Ngerajahi ben selamet. 

    (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 
Terjemahan 

 
Wahai Allah menolak satu-satunya, 
Ada sakit dari atas, 
Ditolak nabi Nuh, 
Seketika kembali ke selatan, 
Menguasai agar selamat, 
 

Bentuk: 

Berdasarkan bait, jumlah baris setiap bait, dan isi, data di atas termasuk 

dalam jenis seloka. Seloka termasuk dalam puisi yang isinya mengandung ajaran 

(sindiran dan sebagainya). Seloka merupakan bagian dari puisi bebas. Rima dalam 

seloka sering kali tidak muncul. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas 

memiliki makna denotasi dan berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. 

Makna: 

Allah adalah satu-satunya yang dapat menolak. Ada penyakit datang dari 

atas. Ditolak nabi Nuh seketika kembali ke arah selatan. Nabi Nuh menguasai 

agar selalu diberikan keselamatan oleh Allah SWT. 
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Data 92 

Allahuma tulak tanggul, 
Ana lara teka kulon, 
Ditulak nabi Ibrahim, 
Sengkala balek mengulon, 
Ngerajahi ben selamet. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 

 
Terjemahan 
 

Wahai Allah menolak satu-satunya, 
Ada sakit dari barat, 
Ditolak nabi Ibrahim, 
Seketika kembali ke barat, 
Menolak agar selamat. 

Bentuk: 

Berdasarkan bait, jumlah baris setiap bait, dan isi, data di atas termasuk 

dalam jenis seloka. Seloka termasuk dalam puisi yang isinya mengandung ajaran 

(sindiran dan sebagainya). Seloka merupakan bagian dari puisi bebas. Rima dalam 

seloka sering kali tidak muncul. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas 

memiliki makna denotasi dan berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. 

Makna: 

Allah adalah satu-satunya yang dapat menolak. Ada penyakit datang dari 

barat. Ditolak nabi Ibrahim seketika kembali ke arah barat. Nabi Nuh menguasai 

agar selalu diberikan keselamatan oleh Allah. 

Data 93 
 

Allahuma tulak tanggul, 
Ana lara teka ndhuwur, 
Ditulak nabi Yakub, 
Sengkala balek mendhuwur, 
Ngerajahi ben selamet. 

    (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 
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Terjemahan 
 

Wahai Allah menolak satu-satunya, 
Ada sakit dari atas, 
Ditolak nabi Yakub, 
Seketika kembali ke atas, 
Menolak agar selamat. 
 

Bentuk: 

Berdasarkan bait, jumlah baris setiap bait, dan isi, data di atas termasuk 

dalam jenis seloka. Seloka termasuk dalam puisi yang isinya mengandung ajaran 

(sindiran dan sebagainya). Seloka merupakan bagian dari puisi bebas. Rima dalam 

seloka sering kali tidak muncul. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas 

bermakna denotasi dan berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. 

Makna: 

Allah adalah satu-satunya yang dapat menolak. Ada penyakit datang dari 

atas. Ditolak nabi Yakub seketika kembali ke atas. Nabi Yakub menguasai agar 

selalu diberikan keselamatan oleh Allah. 

Data 94 
 

Allahuma tulak tanggul, 
Ana lara teka ngisor, 
Ditulak nabi Isa, 
Sengkala balek mengisor, 
Ngerajahi ben selamet. 

    (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 
 

Terjemahan 
 

Wahai Allah menolak satu-satunya, 
Ada sakit dari bawah, 
Ditolak nabi Isa, 
Seketika kembali ke kawah, 
Menolak agar selamat. 
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Bentuk: 

Berdasarkan bait, jumlah baris setiap bait, dan isi, data di atas termasuk 

dalam jenis seloka. Seloka termasuk dalam puisi yang isinya mengandung ajaran 

(sindiran dan sebagainya). Seloka merupakan bagian dari puisi bebas. Rima dalam 

seloka sering kali tidak muncul. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas 

bermakna denotasi dan berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. 

Makna: 

Allah adalah satu-satunya yang dapat menolak. Ada penyakit datang dari 

bawah. Ditolak nabi Isa seketika kembali ke bawah. Nabi Isa menguasai agar 

selalu diberikan keselamatan oleh Allah. 

 
Data 95 
 

Allahuma tulak tanggul, 
Ana lara teka tengah, 
Ditulak gusti Allah, 
Tumiba sing dadi cahaya. 

    (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 
 
Terjemahan 
 

Wahai Allah menolak satu-satunya, 
Ada sakit dari tengah, 
Ditolak Allah, 
Sampai yang menjadi cahaya. 

 
Bentuk: 
 

Berdasarkan bait, jumlah baris setiap bait, dan isi, data di atas termasuk 

dalam jenis seloka. Seloka termasuk dalam puisi yang isinya mengandung ajaran 

(sindiran dan sebagainya). Seloka merupakan bagian dari puisi bebas. Rima dalam 
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seloka sering kali tidak muncul. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas 

bermakna denotasi dan berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. 

Makna: 

Allah adalah satu-satunya yang dapat menolak. Ada penyakit datang dari 

bawah. Ditolak Allah. Kembali pada pemilik cahaya yaitu Allah. 

Data 96 
 

Selamet sing gadhah griya, 
Selamet niku sing ngentrung, 
Sing ngentrung ntelung perkara. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 

Terjemahan 
 

Selamat yang punya rumah, 
Selamat yang bermain kentrung. 
Yang bermain kentrung menjelaskan persoalan. 

Bentuk: 

Berdasarkan bait, jumlah baris setiap bait, dan isi, data di atas termasuk 

dalam jenis seloka. Seloka termasuk dalam puisi yang isinya mengandung ajaran 

(sindiran dan sebagainya). Seloka merupakan bagian dari puisi bebas. Rima dalam 

seloka sering kali tidak muncul. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas 

bermakna denotasi dan berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. 

Makna: 

Pemilik rumah diberikan keselamatan. Pemain kentrung diberikan 

keselamatan. Pemain kentrung menjelaskan beberapa persoalan. 
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Data 97 
 

Tutuka dipun seja, 
Dumigiya dipunkira, 
Allahuma ya rabbana, 
Ana sedya ora tumeka, 
Ana temeka ora sedendya. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 

Terjemahan 
 

Selesai apa yang diharapakan, 
Sampai apa yang dikira-kira, 
Wahai Tuhan kami, 
Ada keinginan yang tidak terlakasana, 
Ada yang terlaksana namun tidak diinginkan. 

 
Bentuk: 

Berdasarkan bait, jumlah baris setiap bait, dan isi, data di atas termasuk 

dalam jenis seloka. Seloka termasuk dalam puisi yang isinya mengandung ajaran 

(sindiran dan sebagainya). Seloka merupakan bagian dari puisi bebas. Rima dalam 

seloka sering kali tidak muncul. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas 

memiliki makna denotasi dan berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. 

Makna: 

Ada keinginan yang tidak tercapai, ada juga sesuatu yang terjadi namun 

sebenarnya tidak diinginkan untuk terjadi. Semoga Allah mewujudkan segala 

yang dicita-citakan. 

 
Data 98 
 

Selamet anak putune, 
Selamet tanem tuwuhe, 
Tetapna ning imane, 
Mantepne ning ilmune, 
Awet ngemong anak putune. 

    (Pertunjukan kentrung Bate, 19 Februari 2016) 
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Terjemahan 
 

Selamat anak cucunya, 
Selamat tanam-tumbuhnya, 
Tetapkan imannya, 
Mantapkan pada ilmunya, 
Awet memelihara anak cucunya. 

Bentuk: 

Berdasarkan bait, jumlah baris setiap bait, dan isi, data di atas termasuk 

dalam jenis seloka. Seloka termasuk dalam puisi yang isinya mengandung ajaran 

(sindiran dan sebagainya). Seloka merupakan bagian dari puisi bebas. Rima dalam 

seloka sering kali tidak muncul. Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas 

berasal dari bahasa Jawa dan bermakna denotasi. 

Makna: 

Semoga selalu diberikan keselamatan pada anak cucunya, segala yang 

ditanamnya, dikuatkan imannya, dimudahkan dalam mencari ilmu, dan 

dipanjangkan umurnya. 

Data 99 
 

Rinane sewengine, 
Tegese slamet bener, 
Sing alum siramana, 
Sing rubuh tangekna, 
Sing nyirami gusti Allah, 
Sing nangeni kanjeng Nabi. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 

 
Terjemahan 
 

Paginya dan malamnya, 
Maksudnya benar selamat, 
Yang layu siramilah, 
Yang roboh tegakkanlah, 
Yang menyiram Allah, 
Yang menegakkan Nabi. 
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Bentuk: 

Berdasarkan bait, jumlah baris setiap bait, dan isi, data di atas termasuk 

dalam jenis seloka. Seloka termasuk dalam puisi yang isinya mengandung ajaran 

(sindiran dan sebagainya). Seloka merupakan bagian dari puisi bebas. Rima dalam 

seloka sering kali tidak muncul. Dua baris terakhir dalam tembang di atas 

merupakan senggakan dari bahasa Arab. Senggakan adalah sorak atau vokal yang 

menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian kata dengan makna tertentu. 

Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas bermakna denotasi dan berasal 

dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. 

Makna: 

Semoga selalu diberikan keselamatan selama hidup di dunia, baik saat 

siang maupun malam. Segala yang layu disiram, yang menyiram adalah Allah 

SWT dan segala yang roboh ditegakkan, yang menegakkan adalah Nabi 

Muhammad SAW. 

Data 100 
 

Sineksenan para wali, 
Ya Musa akalam Allah, 
Nabi Nuh nabi khollah, 
Nabi Adam kalifatullah, 
Nabi Ibrahim kalilullah, 
Shollu salam alaikum salam. 
   (Pertunjukan Kentrung Bate, 19 Februari 2016) 

Terjemahan 
 

Disaksikan para wali, 
Wahai Musa firman Allah, 
Nabi Nuh kesayangan Allah, 
Nabi adam wakil Allah‟ 
Nabi ibrahim kekasih Allah, 
Shollu salam alaikum salam. 
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Bentuk: 

Berdasarkan bait, jumlah baris setiap bait, dan isi, data di atas termasuk 

dalam jenis seloka. Seloka termasuk dalam puisi yang isinya mengandung ajaran 

(sindiran dan sebagainya). Seloka merupakan bagian dari puisi bebas. Rima dalam 

seloka sering kali tidak muncul. Tiga baris terakhir dalam tembang di atas 

merupakan senggakan dari bahasa Arab. Senggakan adalah sorak atau vokal yang 

menyela dalam tembang yang berbentuk rangkaian kata dengan makna tertentu. 

Semua diksi yang terdapat pada tembang di atas bermakna denotasi dan berasal 

dari bahasa Jawa dan bahasa Arab. 

Makna: 

Disaksikan oleh para wali. Nabi Musa mendapat firman dari Allah, nabi 

Nuh adalah kesayangan Allah, nabi Adam adalah wakil dari Allah, dan nabi 

ibrahim adalah kekasih Allah. 

3.2 Fungsi Tembang-Tembang Kentrung Bate bagi Masyarakat di 

Kabupaten Tuban 

Fungsi tembang-tembang kentrung Bate pada dasarnya berfungsi sebagai 

hiburan. Fungsi ini berkaitan dengan kurangnya hiburan pada masyarakat zaman 

dahulu. Berdasarkan analisis isi tembang-tembang kentrung Bate dan wawancara 

dengan beberapa informan, fungsi kentrung Bate terbagi atas: sebagai nasehat atau 

pengendali sosial, sebagai peningkat ketaqwaan, sebagai pendidikan, dan sebagai 

sarana berdoa. 
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3.2.1 Fungsi Tembang Sebagai Nasehat atau Pengendali Sosial 

Salah satu fungsi tembang kentrung Bate adalah sebagai nasehat alat 

pengendali sosial. Nasehat tersebut ditujukan pada seluruh manusia di dunia, 

khususnya untuk masyarakat Tuban. Setelah mendengar tembang Kentrung Bate, 

diharapakan mereka menjadi manusia yang lebih baik dan dapat menjaga 

hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia lainnya. 

Kandungan isi dari data 3 yaitu mengingatkan manusia agar tidak 

menggunakan hidupnya dengan bersenang-senang. Banyak hal yang harus 

dilakukan selagi kita masih hidup, seperti beribadah, tanggung jawab terhadap 

keluarga, terutama pada orang tua, anak, dan istri atau suami. Jadi hidup kita 

dapat bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Jangan sampai 

menbuat orang lain tidak nyaman bahkan resah dengan keberadaan kita. Pepatah 

Jawa mengatakan “urip iku urup” yang berarti hidup itu menyala. Dengan kata 

lain, hidup itu hendaknya memberikan manfaat bagi orang yang ada disekitar kita. 

Semakin besar manfaat yang kita berikan tentu akan lebih baik dan sebisa 

mungkin untuk tidak membuat orang lain merasa resah. 

Data 4 juga berfungsi sebagai nasehat, isinya yaitu mengingatkan manusia 

agar selalu ingat kepada Allah melalui dua kalimat syahadat yang berbunyi 

Asyhadu an-lailaha ilallah Wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Dalam 

sebuah hadits Rasulullah bersabda, bersabda yang artinya “Kalimat itu (laa ilaha 

illallah) merupakan kebaikan yang paling utama. Kalimat itu dapat menghapuskan 

berbagai dosa dan kesalahan.” Dari hadits tersebut kita dapat mengetahui bahwa 

dua kalimat syahadat merupakan hal yang sangat penting. Syahadat dapat 
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menghapus dosa dan kesalahan seseorang. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk 

selalu mengingat dua kalimat syahadat. 

Data 5 juga berfungsi sebagai nasehat agar manusia selalu meninggalkan 

kesan yang baik dan tidak meninggalkan kesan yang buruk selama hidup di dunia. 

Karena perilaku seseorang dapat menjadi contoh dan panutan bagi orang lain. Ki 

Hajar Dewantara mengatakan “ing ngarsa dung tuladha, ing madya mangun karsa, 

tut wuri handayani” yang berarti di depan memberikan suri teladan, di tengah 

membangun kemauan dan semangat, di belakang mengikuti sambil mengoreksi 

dan menjada keselamatan semuanya. Dari pepatah tersebut kita dapat mengetahui 

bahwa kita harus memberikan contoh yang baik karena dimanapun kita berada 

pasti banyak orang yang akan melihat kita. Saat kita berada di depan, pasti akan 

menjadi fokus perhatian. Oleh karena itu, kita harus menjaga perilaku sebaik 

mungkin karena sikap dan perbuatan kita akan menjadi contoh dan ditiru orang 

lain. Ketika berada di tengah (di antara banyak orang), kita akan mengetahui, 

mendengar, dan merasakan banyak hal yang berhubungan dengan lingkungan 

sekitar kita. Karena itulah, kita harus memotivasi dan menyemangati agar orang-

orang yang ada disekitar kita dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik. 

Ketika di belakang, kita akan mengetahui banyak hal yang telah terjadi. Mengerti 

mana yang benar dan yang salah, mana yang tepat dan yang meleset. Oleh karena 

itu, ita harus dapat memberikan arahan yang jelas dan tepat, demi menjaga 

keselamatan dan ketenteraman. 

Data 6 berisi nasehat agar seorang santri atau orang yang menuntut ilmu 

selalu berkelakuan baik karena tidak pantas jika seorang santri berkelakuan buruk. 
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Oleh karena itu, manusia harus ingat bahwa semua perilaku manusia di dunia ini 

selalu diawasi oleh malaikat. Allah berfirman dalam Al-Qur‟an surat Qaaf ayat 17 

"ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di 

sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri". Manusia selalu dijaga oleh 

dua malaikat, kedua malaikat ini akan mencatat segala amal perbuatan kita yang 

baik maupun yang buruk, yang besar maupun yang kecil. Tidak ada yang 

tertinggal. Malaikat tidak akan pernah menghasut atau mempengaruhi kita agar 

berbuat jahat karena malaikat akan selalu menunjukkan jalan yang benar. 

Data 7 berfungsi sebagai nasehat agar manusia terbangun di malam hari atau 

lebih tepatnya pada sepertiga malam dan berdoa kepada Allah karena saat itu 

malaikat membagi rizkinya. Dalam sebuah hadits riwayat Bukhori dan Muslim, 

Rasulullah bersabda “Allah tabaaraka wata‟aala turun setiap malam ke langit 

bumi, ketika malam tersisa sepertiga terakhir. Ia berkata, “Adakah yang memohon 

kepada-Ku agar Aku kabulkan, adakah yang meminta kepada-Ku agar Aku 

berikan, adakah yang memohon ampun agar Aku ampuni.”  Dalam hadits tersebut 

dijelaskan bahwa Allah akan mengabulkan doa kita apabila kita berdoa pada 

waktu sepertiga malam. Sepertiga malam adalah waktu yang paling nikmat saat 

tidur, pada waktu itu semua orang akan merasa sangat berat untuk bangun, apalagi 

untuk sholat malam dan berdoa kepada Allah. Sangat disayangkan jika 

kesempatan tersebut tidak digunakan dengan baik.  

Data 11 juga berfungsi sebagai nasehat agar tidak selalu berprasangka buruk 

dan selalu ikhlas dalam melakukan segala sesuatu. Dalam sebuah hadits 

Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menjelaskan tentang larangkan 
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berprasangka buruk, hadits tersebut yaitu ”jauhkanlah dirikamu daripada sangka 

(jahat) karena sangka (jahat) itu sedusta-dusta omongan,(hati).” Dalam hadits 

tersebut kita dilarang untuk berprasangka buruk dan melakukan segala sesuatu 

dengan ikhlas. Apabila manusia ikhlas dalam melakukan segala sesuatu maka di 

akhirat nanti akan mendapatkan balasan yang setimpal yaitu masuk surga. 

Sebaliknya, jika manusia tidak ikhlas maka ia akan mendapatkan siksa di neraka. 

Data 16 berfungsi sebagai nasehat agar manusia selalu mencari kebaikan 

dan meninggalkan keburukan dari lahir hingga meninggal dunia. Untuk itu, 

selama hidup di dunia manusia jangan sampai melakukan perbuatan buruk karena 

di akhirat nanti akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Hal ini juga 

dijelaskan pada sebuah hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah 

yaitu “Setiap perbuatan anak Adam dilipatgandakan, satu kebaikan dengan 

sepuluh kebaikan yang sama hingga tujuh ratus kali lipat. Allah Azza wa Jalla 

berfirman, ‟Kecuali puasa, karena ia milik-Ku dan Aku yang membalasnya. Ia 

(orang yang berpuasa) meninggalkan syahwat dan makanannya karena Aku …‟” 

Data 17 berfungsi sebagai nasehat agar sesama manusia selalu menjaga 

hubungan tali persaudaraan. Jika hubungan persaudaraan yang mulai renggang, 

hendaknya segera disambung dengan kesabaran. Kebaikan dan keburukan adalah 

dua hal yang selalu berdampingan. Kebaikan akan selalu membawa kebahagiaan 

dan keburukan akan menimbulkan kesengsaraan. Dalam sebuah hadits Rasulullah 

bersabda “Barang siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambungnya. 

Dan barang siapa yang memutusku, maka Allah akan memutus hubungan 
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dengannya.” Maka dari itu, teruslah berbuat baik dan menjaga hubungan dengan 

orang lain agar selalu mendapatkan kebahagiaan. 

Data 26 berfungsi sebagai nasehat untuk selalu memberi pertolongan pada 

orang yang membutuhkan. Allah berfirman dalam Al-Qur‟an surat Al-Maidah 

ayat 2 yang artinya “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat 

berat siksa-Nya.” Allah akan memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang 

telah dilakukan manusia selama hidup di dunia. Segala amal perbuatannya akan 

diterima oleh Allah di akhirat. 

Data 28 berfungsi sebagai nasehat agar tidak menyalahkan dan 

berprasangka buruk pada orang lain karena apa kita hadapi sebenarnya adalah 

cerminan diri kita sendiri. Jika kita berprasangka buruk pada roang lain maka 

tidak menutup kemungkinan jika orang lain tersebut juga berprasangka buruk 

kepda kita. Maka dari itu, janganlah berprasangka buruk di manapun dan 

kapanpun, dengan begitu kita akan merasa aman dan nyaman. 

Data 29 berfungsi sebagai nasehat agar kita tidak menilai dan mengoreksi 

perilaku orang lain dan mengoreksi diri kita sendiri. Bisa saja perilaku orang yang 

kita koreksi itu lebih baik dari pada perilaku kita sendiri. Dalam hadits yang 

diriwayatkan oleh Bukhori juga menerangkan tentang larangan untuk menilai dan 

mengoreksi orang lain. Haditst terebut yaitu “Jauhilah sifat berprasangka karena 

sifat berprasangka itu adalahsedusta-dusta pembicaraan. Dan janganlah kamu 

mencari kesalahan, memata-matai,janganlah kamu berdengki-dengkian, janganlah 
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kamu belakang-membelakangi dan janganlah kamu benci-bencian. Dan hendaklah 

kamu semua wahai hamba-hamba Allah bersaudara.” Dengan mengoreksi 

perilaku diri sendiri kita tidak akan memiliki sifat sombong. 

Data 32 berfungsi sebagai nasehat agar selalu menjalin hubungan baik 

dengan sesama manusia. Terlebih dengan tetangga kita sendiri karena tetangga 

adalah orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang pertama kali mengetahui 

dan menolong saat kita kesulitan adalah tetangga. 

Fungsi tembang Kentrung Bate sebagai nasehat juga terdapat pada 

tembang Nagih Utang yaitu pada data 35 hingga data 53. Tembang Nagih Utang 

berisi tentang nasehat untuk selalu berbakti kepada orang tua. Orang tua selalu 

memberikan apa yang kita butuhkan sejak kita masih dalam kandungan hingga 

kita dewasa. Orang tua tidak pernah meminta bayaran atas apa yang telah mereka 

berikan. Kita tidak akan pernah bisa membalas dan membayar segala yang telah 

mereka berikan. Oleh karena itu, kita dituntut untuk berbakti dan selalu mentaati 

perintah orang tua. 

Fungsi tembang Kentrung Bate sebagai nasehat atau alat pengendali sosial 

juga terdapat pada tembang Dewi Sartikah yaitu pada data 54 hingga data 85. 

Tembang Dewi Sartikah bercerita tentang perjalanan hidup seorang gadis yang 

ingin mencari ilmu di pondok namun mendapatkan godaan dari anak muda di 

jalan. Anak muda tersebut mengajak Dewi Sartikah bermain dan meminta Dewi 

Sartikah untuk berhenti dan tidak melanjutkan perjalanannya mencari pondok. 

Karena tergoda dengan rayuan anak muda tersebut, akhirnya dewi Sartikah hamil 

dan melahirkan seorang anak bernama Joko Nursia dengan dibantu oleh Mbok 
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Nyai Begedangan. Setelah Dewi Sartikah dan Mbok Nyai Begedangan meninggal, 

di akhirat mereka masuk neraka sedangkan Raden Bagus Juwarkesumo, anak 

muda yang menghamilinya dan Joko Nursia hidup di surga. Mendengar Dewi 

Sartikah berada di neraka, Raden Bagus Juwarkesumo mengajak Joko Nursia 

untuk menolong Dewi Sartikah dan mengajaknya hidup di surga. Pelajaran yang 

dapat diambil dari cerita dewi Sartikah tersebut yaitu: 

1. Dalam melakukan segala sesuatu kita harus memiliki niat yang kuat agar 

tidak mudah tergoda atau goyah dengan berbagai rayuan yang ada. 

2. Semua perbuatan kita selama di dunia pasti mendapatkan balasan yang 

setimpal. Oleh karena itu, kita harus dapat mengendalikan diri dan 

mempertimbangkan baik-baik perilaku yang kita lakukan. 

3.2.2 Sebagai Peningkat Ketaqwaan 

Fungsi tembang sebagai peningkat ketaqwaan bertujuan agar manusia selalu 

mengingat Allah SWT. Orang yang bertaqwa akan selalu mengingat Tuhannya. 

Oleh karena itu, diperlukan segala sesuatu yang dapat meningkatkan ketaqwaan, 

seperti pesan yang tersirat dalam sebuah tembang atau lagu. Dalam Kentrung 

Bate, terdapat beberapa bait tembang yang isinya dapat meningkatkan ketaqwaan 

seseorang. 

Data 15 berfungsi sebagai pengingat tentang pentingnya mengetahui rukun 

islam. Rukun Islam adalah kewajiban-kewajiban yang haus dilaksanakan oleh 

setiap muslim. Jumlah rukun islam ada lima yaitu mengucapkan dua kalimat 

syahadat, menjalankan sholat, membayar zakat, melaksanakan puasa, dan 
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melakukan ibadah haji. Dari kelima jenis tersebut, ada empat yang bertempat di 

hati manusia yaitu syahadat, menjalankan sholat, membayar zakat, dan 

melaksanakan puasa. 

Data 24 berfungsi sebagai pengingat tentang pentingnya dzikir, puji, 

syahadat, dan sholat karena bekal manusia ketika di akhirat adalah dzikir dan puji 

dengan syahadat dan sholat. Syahadat sangat berguna bagi diri sendiri dan 

bertempat di hati Sedangkan yang menjadi hal terpenting dalam sholat adalah 

bacaannya karena kandungan isi di dalamnya sangatlah padat. 

Data 25 berfungsi sebagai pengingat tentang kewajiban seseorang untuk 

membayar zakat dan bersedekah. Dalam Al-Qur‟an juga dijelaskan mengenai 

keutamaan membayar zakat yaitu pada surat At-Taubah ayat 71 yang berarti “dan 

orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) 

menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) 

yang ma‟ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat 

dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh 

Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” Sedekah dapat 

menjadi obat hati bagi seseorang yang berupa ketenangan jiwa.  

Data 30 dan 31 juga berfungsi sebagai peningkat ketaqwaan seseorang. Data 

tersebut berisi himbauan agar kita menggunakan waktu di dunia dengan sebaik-

baiknya karena hidup manusia hanya sebentar dan hidup di akhirat lebih lama. 

Maka dari itu, jangan sia-siakan hidup dengan berbuat buruk karena setiap 

perbuatan buruk akan mendapatkan siksa di akhirat. 
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Data 33 berfungsi sebagai peringatan agar saat hidup di dunia tidak 

bersantai-santai dan berpangku tangan. Pepatah Jawa mengatakan "Golek 

sampurnaning urip lahir batin lan golek kusumpurnaning pati.” Dalam pepatah 

tersebut dijelaskan bahwa kita bertanggung jawab untuk mencari kesejahteraan 

hidup di dunia dan di akhirat. Maka dari itu kita dilarang untuk bersantai-santai 

dalam menjalani hidup. Kita harus terus berusaha untuk melakukan segala sesuatu 

selagi masih hidup. Jika selama hidup kita terus saja bersantai-santai maka akan 

menyesal pada akhirnya. 

3.2.3 Sebagai Pendidikan 

Salah satu fungsi tembang Kentrung Bate adalah untuk mendidik 

masyarakat. Setelah menonton dan mendengarkan tembang kentrung Bate, 

diharapkan menjadi manusia yang lebih baik. Tembang kentrung Bate yang 

berfungsi sebagai alat pendidikan diantaranya adalah data 19, 20, 21, dan 23. 

Data 19 memberikan pelajaran tentang kewajiban manusia untuk mencari 

ilmu. Ilmu sangat dibutuhkan manusia untuk bekal dalam menjalani hidup. Tanpa 

ilmu, manusia tidak akan berguna dan tidak akan mendapatkan kesuksesan. Maka 

dari itu, manusia dituntut untuk terus belajar selama ia masih hidup di dunia.  

Data 20 memberikan pelajaran bahwa di balik tubuh manusia tersimpan 

suatu rahasia hidup berupa olah batin yang mantap dan mapan berkaitan dengan 

pengendalian sifat-sifat manusia seperti aluwamah (nafsu kecenderungan untuk 

membunuh), supiyah (nafsu duniawi), amarah (nafsu marah), dan mutmainah 

(nafsu ibadah). Keempat sifat tersebut ada disetiap manusia. Manusia yang 
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memiliki kemampuan olah batin yang mantap dan mapan akan padat 

mengendalikan sifat-sifat tersebut dan dapat menempatkan diri dengan baik 

dimanapun dan kapanpun ia berada. 

Data 21 memberikan pelajaran bahwa Allah menanamkan berbagai ilmu ke 

dalam hati nurani manusia. Ilmu-ilmu tersebut masih berupa kode-kode yang 

hanya dapat diterjemahkan melalui perjalanan hidup manusia itu sendiri. Jadi, 

manusia akan selalu mendapatkan pelajaran dari perjalanan hidup yang ia lewati. 

Data 23 memberikan pelajaran tentang pentingnya niat saat kita akan 

berangkat mencari ilmu dan tidak memperbanyak bekal harta. Dengan berbekal 

niat dan keikhlasan, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia 

maupun di akhirat. Ketika diakhirat nanti tidak ada yang dapat menolong kita 

kecuali amal perbuatan. 

3.2.4 Sebagai Sarana Berdoa 

Salah satu fungsi tembang Kentrung Bate adalah sebagai sarana untuk 

berdoa. Manusia selalu membutuhkan pertolongan, tidak ada manusia yang 

terlahir sempurna. Dengan ketidak sempurnaannya, manusia seharusnya sadar 

bahwa dirinya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Semua yang 

dimiliki manusia berasal dari Allah. Hanya Allah Yang Maha Sempurna. Dia 

memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Semakin seseorang meminta dan 

memohon kepada-Nya, maka Dia semakin menyayangi dan mengasihi hamba-

Nya. Manusia dapat meminta dan memohon apapun kepada Allah dengan berdoa. 
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Kentrung Bate memiliki tembang khusus yang berisi do‟a. Tembang 

tersebut adalah tembang Donga Tolak Tunggal yang terdapat pada data 86 hingga 

100. Tembang tersebut berisi doa kepada Allah SWT agar pemain kentrung, 

pemiliki rumah atau orang yang mengundang kentrung, dan penonton di berikan 

keselamatan, dinaikkan derajatnya, di bukakan pintu surganya, dihapus 

keburukannya, dijauhkan dari segala penyakit, dan dipanjangkan umurnya. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab tiga diketahui bahwa bentuk tembang 

Kentrung Bate di Kabupaten Tuban memiliki tiga bentuk tembang yaitu syair, 

seloka, dan bidal. Bentuk tersebut menunjukkan bahwa tembang Kentrung Bate 

merupakan bagian dari puisi lama. Dalam penelitian ini, bentuk tembang yang  

dominan atau paling banyak ditemukan adalah bentuk syair karena secara garis 

besar tembang Kentrung Bate berisi cerita. Dari 100 data ditemukan bentuk syair 

sebanyak 61, bentuk seloka sebanyak 29, dan bentuk bidal sebanyak 10. 

Tembang Kentrung Bate sebagian besar menggunakan bahasa Jawa dan 

terdapat senggakan disela-sela tembang yang menggunakan bahasa Arab. Selain 

itu, juga terdapat beberapa tembang yang memiliki makna konotasi. Bentuk 

tembang yang terdapat pada Kentrung Bate mampu melahirkan suatu makna yang 

sangat bermanfaat bagi masyarakat. Tembang Kentrung Bate secara umum 

memiliki makna yang berisi ajaran hidup sesuai dengan syariat islam dan falsafah 

hidup Jawa. Pada dasarnya, Kentrung Bate berfungsi sebagai hiburan bagi 

masyarakat. Berdasarkan pada kandungan makna yang terdapat di dalamnya, 

tembang Kentrung Bate juga berfungsi sebagai nasehat atau alat pengendali 

sosial, sebagai peningkat ketaqwaan seseorang, sebagai pendidikan, dan sebagai 

sarana berdoa kepada Allah SWT. 
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4.2 Saran 

Keberadaan tembang dalam masyarakat saat ini kurang mendapatkan 

apresiasi karena banyak masyarakat yang lebih memilih lagu-lagu modern. 

Tembang Kentrung Bate memiliki bentuk yang indah dan kandungan makna yang 

sangat berfungsi bagi kehidupan masyarakat. Tembang Kentrung Bate sudah 

seharusnya dikembangkan dan dilestarikan karena merupakan warisan nenek 

moyang yang sangat berharga. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai tembang karena masih banyak tembang-tembang yang tersebar di 

berbagai daerah. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 
 
TEMBANG ULUK SALAM 
 
Data 1 
Nanging mangkono ya kawruhana, 
Jejanture mono kentrung punika, 
Uluk salam kaping pisan, 
Ya nabi rasulullah. 
 
Data 2 
Dhuh salame wong nini kentrung, 
Salam mono wong kaki kentrung, 
Paringane mono wong Hyang Agung, 
Linggih amben mono wong sing dumunung, 
Linggih ambean mono wong sing dumunung, 
Lha yen nembang mono sing ngungkung-ngungkung, 
Tembangane mono wong nyai kentrung, 
Sawerni-werni wong tembangane, 
Ya lailaal ahailallah, 
Ya muhammad ya rasulullah. 
 
Data 3 
Nang riyo-riyo mono sing riyo-riyo, 
Dhuh suluke mono kenanga ijo, 
Rengguh anak wong ngeboti bojo, 
Ya nabi rasulullah. 

 
Data 4 
Kedanan mawon wong dulimah loro, 
Bajane mono wong sing bisa nganggo, 
Ya sing bisa mono dilakanana, 
Sing ra bisa nyuwun ngapura, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah.  
 
Data 5 
Nang kebo gupak ora ana tipake, 
Kuntul ngelayang mono ana tipake, 
Dhuh tipake wong lere-lere, 
Ya nabi rasulullah. 
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Sapa bisa iku nemokake, 
Dhuh tipake kuntul ngelayang, 
Sapa bisa wong nemokake, 
Tipake mono kuntul nglayang, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
 
Data 6 
Nang ana santri mono wong ana santri, 
Santri brai mono wong santri brai, 
Ora brai kok wedak pupur, 
Ya nabi rasulullah. 
 
Ora brai kowe kok nganggo sampur, 
Ya kaningaya iku kawruhana, 
Wong gesang mono neng alam ndonya, 
Ya nang ono mono iki malaikat, 
Malaikat mono iku mustaqim, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulallah. 
 
Data 7 
Tengah wengi mono andum rejeki, 
Iku mono rak ya iku mono, 
Sak sirah ngratani sejagat tiga, 
Ya nabi rasulullah 
 
Data 8 
Nang ana kyai mono kyai siji, 
Ya kekah mono wong mbeleh sapi, 
Tandure buyar mono iku buyar, 
Ya mbok nyai mono iku ngrasani, 
Kok kaningaya ngono bapak kyai, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah 
 
Data 9 
Sapi siji enggo kekah ngakoni, 
Dienggo tani kesel nek ngitung bathi, 
Dienggo dagang kesel nek ngitung bathi, 
Ya nabi rasulullah. 
 
Nandur jagung kesel ngombyoki, 
Nandur pari kesel naleni, 
Kaningaya kowe bapak kyai, 
Kok kaningaya bapak kyai, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasuluallah. 
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Data 10 
Ora kaya saure bapak kyai, 
Ndang tobat kowe mbok nyai, 
Wong mbeleh sapi gen ndang mbeleh sapi, 
Ya nabi rasulallah. 
 
Data 11 
Ora kena kowe ngerasani, 
Kudu iklas kowe sak jerone ati, 
Nek ora iklas kowe sak jerone ati, 
Kowe nek mati ditunggangi sapi, 
Ya rasulalallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
 
Nek kowe iklas sak jerone ati, 
Ya nek mati mbesuk nunggang sapi, 
Eling-elinga kowe mbok nyai, 
Ya nabi rasulallah. 

 
Data 12 
Mung semono iku ya kandhane, 
Nyai kentrung, nyai kentrung, 
Ya iku kandhane nyai kentrung, 
Mung semene iki wae, 
Ya laila alaha ilallah, 
Ya muhamad ya rasulallah, 
Ya laila ala hailallah, 
Shollu salam alaikum salam. 
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Lampiran 2 
 
TEMBANG KAWITAN 
 
Data 13 
Lamun supe wiwitane, 
Kaya ngapa marang gesange, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulallah. 

 
Data 14 
Kaya maring gesange, 
Kothak tirak mas pangiran, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulallah. 
  
Kothak tirak mas pangiran, 
Selaka ginawe njala, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulallah. 
 
Data 15 
Eman temen yen momong raga, 
Gak weruh agama lima, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulallah. 
 
Pencare patang perkara, 
Dumunung neng jiwa rada, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulallah. 

 
Data 16 
Wajib dulur kang ulatana, 
Uwal awal uwal akhir, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulallah. 
 
Awal saiki akhir mbesuk, 
Tumiba har taliwange, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulallah. 
 
Data 17 
Lamun pedhot pelunture, 
Aja sembung taline dawa, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulallah. 
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Sembungo sabar dirana, 
Drana iku sekikine, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulallah. 
 
Mesthi ditandur neng alam donya, 
Ana lara, ana lara, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 

 
Data 18 
Tambanana sing padha lara, 
Sinaua wengi bu pejah, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
 
Sak lebet lebet wong gesang, 
Kaya ngapa panganggone, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
 
Data 19 
Lamun sira durung mangerti, 
Nang kebat lunga ngaji, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 

 
Data 20 
Menyang kutha ponorogo, 
Jroning kutha ponorogo, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 

 
Data 21 
Ana tulis tanpa papan, 
Ana papan tanpa tulis, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
 
 
Data 22 
Kitab agung kang sejati, 
Kagungane Hyang Maha Suci, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
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Data 23 
Lamun sira lunga ngaji, 
Aja sangu donya rejeki, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
 
Ora kena mbesuk yen mati, 
Lamun bisa wong neng dunya, 
Ya laila ala hailallah, 
 
Data 24 
Sangu dzikir lan puji, 
Nang disambi sahadat lan sholat, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
 
Sahadat premesu ragane dhewe, 
Dene sholat karengga dene klimahe, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
Ya muhamad ya rasulullah 

 
Data 25 
Zakat fitrah lakanana, 
Dedana tambingpun margi, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
 
Ana tengah margi, 
Duduh dalan wong kesasar, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
 
Data 26 
Paringa wot wong sing nyebrang, 
Paringa teken wong kalunyon, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
 
 
Paringa kudhung wong kudanan, 
Paringa madhang wong kaluwen, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
 
Paringa minum wong katelak, 
Paringa sandhang wong kemlaratan, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
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Data 27 
Mbenjing tembe wahyu tuwa, 
Yen manthuk maring jamane, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
 
Katrima maring lakune, 
Dhumateng baitullahe, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
 
Data 28 
Ancur kaca pesemone, 
Ancure kaca brenggala, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 

 
Data 29 
Aja ngilo kacane amba, 
Ngiloa ragane dhewe, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
 
Data 30 
Ampun di ilo ampun di rasa, 
Yen teng ndonya mampir sedela, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
 
Data 31 
Ijih suwe wong neng neraka, 
Aja ngelakoni barang ala, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
 
 
Data 32 
Tebu wuluh kerep rose, 
Tinandur siti padusan, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
 
Data 33 
Aja enak lengak-lenguk, 
Kinasihan panagih mbesuk, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
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Data 34 
Mbenjing napa dulur kula, 
Lha yen ngunu ngilangi raga, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
 
Aja ilang kebecikane, 
Ilange kalauputane, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah, 
Ya laila ala hailallah, 
Shollu salam alaikum salam. 
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Lampiran 3 
 
TEMBANG NAGIH HUTANG 
 
Data 35 
Tutukna mono maring kandhane, 
Iki mono kandhane wong gek kuna, 
Dongenge mono lha ya sawerna-werna, 
Iku mono dongenge wong kang ngentrung 
Ya laila alaha ilallah. 
 
Data 36 
Lha ngunu tangise wong layung-layung, 
Tetangise ngunu wong opo iku, 
Iku tangis iku mono, 
Lha yen rina nutuk sedina, 
Lha yen wengi nutuk sawengi, 
Ya laila alaha ilallah. 
 
Data 37 
Dudu tangise mono wong kelaran, 
Dudu tetangise iki wong kepaten, 
Tetangise mono wong ndue utang, 
Ora utang mono wong podo dama, 
Ya laila alaha ilallah. 
 
Data 38 
Ora utang karo wong Cina Landa, 
Ora nduwe utang mas picis raja brana, 
Nduwe utang mono karo wong tuwa, 
Ndek nalika wong rupa toya, 
Ya laila alaha ilallah. 
 
Data 39 
Diendha kena mono wong sangang warsa, 
Direwangi mono wong tarak brata, 
Selawase mono wong suwidak dina, 
Turu lendhen patang puluh dina, 
Ya laila alaha ilallah. 
 
Data 40 
Yen madhang mono lha iya sekul belaka, 
Lha yen jamu iya paitan toya, 
Jamu serut mono wong rupa rambut, 
Lha saiki kowe wis gedhe, 
Ya laila alaha ilallah. 
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Data 41 
Nang ditagih utang karo wong tuwa, 
Ya nang apa mbok enggo nyaurana, 
Mbok rewangi wong adol rambut, 
Penyaurmu durung bisa cukup, 
Nek dilorohi wong tuwa prengat-prengut, 
Ya laila alaha ilallah. 
 
Data 42 
Maju nyaprut mundur ngentut, 
Kaya ngapa ya ngger iku ngunu, 
Ya ditagih utang karo wong tuwa, 
Mbok rewangi kowe adol lambe, 
Ya laila alaha ilallah. 

 
Data 43 
Disauri mono iku mono, 
Direwangi wong adol kulit, 
Penyaurmu durung bisa rampit, 
Ambek wong tuwa kowe wong isih nyengit, 
Ya laila alaha ilallah. 
 
Data 44 
Ya nang apa kowe mbok enggo nyaurana, 
Ya ditagih mbari wong tuwa, 
Mbok rewangi kowe wong adol awak, 
Penyaurmu kowe durung tepak, 
Ya laila alaha ilallah. 
 
Data 45 
Nek dilorohi wong tuwa kowe nyentak-nyentak, 
Ora weruh yen cilik tak tumpakne pundhak, 
Ya nang apa ta ngger anggomu enggo nyaurana, 
Ditagih utang kowe mbari wong tuwa, 
Ya laila alaha ilallah. 
 
Data 46 
Ya nang apa mbok enggo nyaurana, 
Iku mono lha ya ditagih utang, 
Ditaguh utang ono karo wong tuwa, 
Iku direwangi adol kebo sekandhang, 
Ya laila alaha ilallah. 
 
Data 47 
Penyaurmu durung bisa lodhang, 
Nek dilorohi wong mampang-mampang, 
Gak weruh dhek cilik kowe tak utangne gedhang, 
Kok kaningaya ya ngger kok kaningaya, 
Ya laila alaha ilallah. 
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Data 48 
Pendhak bada ya ngger iku lakanana, 
Ya nang nyembah kowe karo wong tuwa, 
Nyembah ping pitu ngambung dhengkul ping sanga, 
Nek nyembah mono aja tiba sirah, 
Ya laila alaha ilallah. 

 
Data 49 
Dadi penyakit mono wong ponang ngelu, 
Ya nek nyembah kowe karo wong tuwa, 
Dadi penyakit mono wong ponang ampeg, 
Nak nyembah mono aja tiba dhengkul, 
Ya laila alaha ilallah. 
 
Data 50 
Dadi penyakit mono wong ponang ngelu, 
Iku mono lha ya kawruhana, 
Wong gesang mono ning alam ndonya, 
Ya laila alaha ilallah. 
 
Data 51 
Ora isa wong kowe sak bendina, 
Pendhak bada iku lakanana, 
Mbok menawa kowe bisa oleh sepura, 
Iku mono lha ya kawruhana, 
Ya laila alaha ilallah. 
 
Data 52 
Mula iku aja wani wong tuwa, 
Iku mono lha ya kawruhana, 
Ya wong gesang ning alam ndonya, 
Ya laila alaha ilallah, 
Shollu salam alaikum salam. 
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Lampiran 4 
 
TEMBANG DEWI SARTIKAH 
 
Data 53 
Laila alaha ilallah, 
Ya muhammad ya rasulullah, 
Bil tubil, 
Ora kaya toh mangkono, 
Lareke mbok randha Begedangan, 
Saking bojo setunggal, 
Namine Dewi Sartikah. 
 
Data 54 
Kanjeng ibu, kanjeng ibu, 
Tegese ana apa ya ngger, 
Dewi Sartikah ana apa, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhammad ya rasulullah. 
Mreneo ya ngger mreneo, 
Kula nyuwun ngaji kanjeng ibu, 
Ya ngger, ngaji ya ngajio, 
Pondok ndi ya ngger seng mbok tuju, 
Matur kanjeng ibu. 
Ora kaya mono Sewi Sartikah, 
Jaluk ngaji ya jaluk ngaji, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhammad ya rasulullah 
 
Data 55 
Bil tubil, 
Anakku ya ngger Dewi Sartikah, 
Ya nembang-nembang selawat ya ngger, 
Lak ape budal ngaji, 
Pondok ning nggone kyai Ageng Siliwangi, 
Budalo ya ngger ndang budalo, 
Wiwit dina iki. 
 
Ora kaya Dewi Sartikah, 
Pamit kanjeng ibune budal ngaji, 
Laila alaha ilallah, 
Ya muhammad ya rasulullah. 
 
Budal ngaji ya ngger budal ngaji, 
Inggih kanjeng ibu, 
Kula menika nyuwun pamit kanjeng ibu. 
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Data 56 
Ora kaya Dewi Sartikah budal ngaji, 
Ono pengajian kae ning ndi ya, 
Aku kok ora ngerti panggonane. 
 
Ora kaya Dewi Sartikah takon sak jalan-jalan, 
Ketemu cah enom pawongan 
Duh biyung dimas, kula tangklet, 
Pengajian mono kae neng ndi, 
Oh inggih nderek kulo mriki, 
Ala nabi rasulullah, 
Ala nabi rasulullah. 
 
Data 57 
Ora kaya Dewi Sartikah, 
Mlaku sak jalan-jalan, 
Golek pondok ngaku ape budal ngaji, 
Bareng ngunu ning dalan diguda bocah lanang, 
Dimas dimas saka ndi iki, 
Pawongan saka ndi, 
Ape budal ngaji kok ya ana pawongan takon sapa ya ya, 
Laila ala hailallah, 
Ya muhammad ya rasulullah. 

 
Data 58 
Mandeko dimas mandeko, 
Bil tubil, 
Ana apa ya dimas ana apa, 
Aku ape budal ngaji aja di ganggu, 
Ana arek nom-noman ganggu Dewi Sartikah ana ing dalan, 
Aja budal ngaji dik aja budal ngaji, 
Kang mas ya ora mas ya ora. 
 
Ora kaya Dewi Sartikah, 
Budal ngaji diganggu arek nom-noman, 
Ora kaya ora kaya, ora kaya Dewi Sartikah, 
Budal ngaji mono sing budal ngaji, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 

 
Data 59 
Kaningaya ya ya, 
Kowe budal ngaji wae kok ya ana gangguane, 
Ogak tak teruske, 
Ora ngurusi wong ngopeni dalan, 
Ora kaya arek nom-noman, 
Diemohi karo dewi sartikah, 
Ya laila alaha ilallah, 
Ya muhammad ya rasulullah. 
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Data 60 
Jarene mono goleki pengajian, 
Kajaba arep goleki aku, 
Ora kaya Dewi Sartikah, 
Budal ngaji diganggu arek nom-noman, 
Di goleki bocah sing nakoni dekne mau. 
 
Bil tubil, 
Aku kok kepincut arek iku ya ya, 
Ya laila alaha ilallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
 
Ora kaya mono Dewi Sartikah, 
Budal ngaji keganggon, 
Keganggon ganggon ya keganggon ganggon, 
Ya laila alaha ilallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
 
Data 61 
Bil tubil, 
Duduk kaniyaya yaya lakonku, 
Ape budal ngaji wae, 
Kok gangguane kaya ngene. 
 
Ora kaya toh Dewi Sartikah, 
Ngaji durung suwe diganggu bocah lanang, 
Kanca santrine madul karo bapak kiyai, 
Nyuwun sewu nyuwun sewu bapak kiyai, 
Ala nabi rasulullah, 
Ala nabi rasulullah. 
 
Nyuwun sewu bapak kiyai, 
Dewi Sartikah niku awon lo pak kiyai lelakone, 
Awon kaya piye, 
Meniko mbeto arek nom-noman sanese kanca. 
 
Data 62 
Ora kaya Dewi Sartikah, 
Ditundung karo kanca santri, 
Dikongkon metu karo teka pondok kunu, 
Dewi Sartikah tangsisan, 
Aduh lae mono sing aduh lae, 
Ora kaya dewi sartikah, 
Ya laila alaha ilallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
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Data 63 
Kaya apa ya ngger ojo madul kanjeng ibu, 
Ora kaya Dewi Sartikah, 
Diganggu arek nom-noman, 
Ya ora usah madul dik ora usah madul, 
Ayo senenengan ambek aku ana ing dalan kene, 
Bil tubil, 
Mboten kang mas napake titipane kanjeng ibu. 
 
Data 64 
Ora kaya Dewi Sartikah, 
Diguda bocah lanang, 
Kaya ngapa ya olehku madul kanjeng ibu iki, 
Tangisan ana ing dalan, 
Aduh lae aduh lae, 
Ora kaya Dewi Sartikah, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhammad ya rasulullah, 
Shollusalam alaikum salam. 
 
Data 65 
Laila ala hailallah, 
Ya muhammad ya rasulullah, 
Kaya mangkono mono sing ceritane, 
Dewi Sartikah mono Dewi Sartikah, 
Ya laila ala haillallah, 
Ya muhammad ya rasulullah. 
 
Data 66 
Ora kaya Dewi Sartikah, 
Senengan karo arek nom-noman ana dalan, 
Bil tubil, 
Kaya ngapa ya kaya ngapa, 
Lakonku ya kaya ngeneki, 
Matur kanjeng ibu mangke lak didukani kanjeng ibu ya ya, 
Ya laila alaha illallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
 
Data 67 
Ora kaya mono Dewi Sartikah, 
Dedolanan ana ing dalan, 
Ana ing dalan mono ana ing dalan, 
Ya laila ala haillallah, 
Ya muhammad ya rasulullah. 
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Pengakone mono Dewi Sartikah, 
Kaya ngene sing kaya ngene, 
Ala nabi rasulullah, 
Ala ya nabi rasulullah. 
 
Data 68 
Ora kaya dewi sartikah, 
Senenengan ana ing dalan, 
Karo arek nom-noman, 
Sue-sue ngelakoni mbobot. 
 
Data 69 
Lakonmu kok kaya ngene ya ya, 
Ora ngunu gelak-gelek nangis ning tengahe dalan, 
Nangise aduh lae mono sing aduh lae, 
Ora kaya Dewi Sartikah, 
Ya laila alaha illallah, 
Ya muhammad ya rasulullah. 
 
Lelakonku ana sing kaya ngene, 
kaya ngene ya kaya ngene, 
Ya laila alaha illallah, 
Ya muhammad ya rasulullah. 
 
Data 70 
Ora kaya Dewi Sartikah, 
Nangis durung suwe, 
Diparani mbok Nyai Dungpring, 
Bil tubil, 
Ora kaya toh Dewi Sartikah, 
Kowe ana apa ngger, ana apa kok tangisan ana ing dalan, 
Mbok nyai nggeh sepuntene mawon mbok nyai, 
Ana apa ya ngger ana apa. 
 
Data 71 
Ora kaya dewi sartikah matur karo mbok nyai dungpring, 
Kowe kenek apa ya ngger, 
Moro dijak nyai dungpring kandha terang-terangan, 
Bil tubil, 
Ayo ngger tak jamoni ning panggonku ngger. 
 
Ora kaya Dewi Sartikah dijamuni nyai Dungpring, 
Digawa ning umahe nyai Dungpring, 
Tangisan aduh lae aduh lae aduh lae, 
Ala nabi rasulullah, 
Ala nabi rasulullah. 
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Ora kaya mono Dewi Sartikah , 
Tetangisan ning panggone nyai Dungpring, 
Tetangisan ngunu sing tetangisan, 
Ya laila alaha illallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
 
Data 72 
Bil tubil, 
Tak jamuni ya ngger tak jamuni, 
Inggeh sumangga mbok nyai, 
Sampean jamunike napa mawon. 
 
Ora kaya nyai Dungpring golek jamu, 
Jamu kanggo Dewi Sartikah, 
Godhong mojo tekem tangan kiwa, 
Godhong suket grinting kolondono, 
Dienggo jamuni karo Dewi Sartikah, 
Diombekna ning ngarepe lawang, 
Barang diombekno di ombe mak glok, 
Glasahan ning tengahe lawang, 
Setengah mati karo Dewi Sartikah. 
 
Data 73 
Bil tubil, 
Mbok nyai Dungpring susah, 
Kaya piye ngger lak sampe keblacut terus kaya piye ngger, 
Diusapi pojoke tapeh di ombeni banyu kendi, 
Munio maneh Dewi Sartikah, 
Mbok nyai matur nuwun mbok nyai matur nuwun. 
 
Data 74 
Ora kaya dewi sartikah di jamuni karo nyai Dungpring, 
Bayine procot metu, 
Dijenakno karo Nyai Dungpring, 
Joko Nursia ngger anakem tak jenakno Joko Nursia, 
Marga uripe naliko ning jero weteng mbok sia-sia, 
Bil tubil, 
Kadus mekaten mbok nyai. 
 
Ora kaya anake dewi sartikah, 
Dibuwak ning segara karo nyai Dungpring, 
Ya laila alaha ilallah, 
Ya muhammad ya rasulullah. 
 
Data 75  
Ora kaya anake Dewi Sartikah, 
Digawa karo nyai dungpring, 
Dibuwak ning seganten. 
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Ora kaya Dewi Widodari, 
Adik-adik mbakyu mbakyu, 
Ayo nulung anake Dewi Sartikah dibuwak ana segara, 
 
Ora kaya anake Dewi Sartikah, 
Dibuwak ana ing segara, 
Ditulung Widodari pitu, 
Dilebokno ing suwarga, 
Dijenakna Joko Nursia, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhammad ya rasulullah. 
 
Data 76 
Kaya ngapa mono sing kaya ngapa, 
Lelakone mono sing kaya ngene, 
Dewi Sartikah Dewi Sartikah, 
Ya lailahaillallah, 
Ya muhammad ya rasulullah. 
 
Bil tubil, 
Kaya ngapa mbok nyai kadus mekaten, 
Lakon kula mbok nyai, 
Ya diapakno ya ngger lakonem wis kaya ngunu, 
Disepura wae. 
 
Data 77 
Ora kaya bayine Dewi Sartikah ditulung karo widodari, 
Diunggahno ning suwarga, 
Durung suwe Sewi Sartikah kapundut, 
Kelak-kelik ana ing neraka, 
Bil tubil, 
Rasane ning neraka kok kados mekaten ya ya, 
Mbok nyai ya kaya ngunu, 
Tunggal suara. 
 
Data 78 
Ora kaya Dewi Sartikah, 
Paribasane suket grinting kaladhana, 
Temumpang wedi malelo, 
Ning dunya neraka ning akhirat kejegur neraka, 
Putusane merga ning ndunya nduko kebutuhane. 
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Data 79 
Kaya ngene ya olehku nulung karo Dewi Sartikah, 
Ora kaya nyai Dungpring kejegur neraka, 
Dewi Sartikah kejegur neraka, 
Bocah arek nom-noman sing ngetengi karo Dewi Sartikah, 
Golek-golek dewi sartikah ning neraka, 
Dimas dewi sartikah dimas kejegur neraka, 
Laila ala hailallah, 
Ya muhammad ya rasulullah. 
 
Data 80 
Raden Bagus Juwarkesumo sing ngetengi kui mau, 
Mari ngunu terus mereki anake Joko Nursia, 
Ngger joko nursia ngger, 
Ibumu kejegur neraka sarana aku nganti karo sampean ngger, 
Coba ayo ditulung ya ngger ayo ditulung, 
Bil tubil, 
Kadus mekaten kanjeng romo, 
Iyo ngger ayo, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhammad ya rasulullah. 
 
Data 81 
Kaya ngapa mono seng kaya ngene, 
Lelakone seng kaya ngene, 
Bil tubil, 
Ora kaya dewi sartikah, 
Ditulung karo raden bagus seng ngetengi dekne mau, 
Dilanting teka neraka, 
Mari ngunu urip ana ing suwarga, 
di tanting karo kang mase sing nyenengi dekne ana ing dunya, 
Digantol karo drijine manis, 
Ayo dik urip ning suwarga di karo putrane. 
Kadus mekaten kang mas kadus mekaten, 
Ora kaya Dewi Sartikah dilebokno ana ing suwarga, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhammad ya rasulullah. 
 
Data 82 
Kaya ngapa ngunu sing kaya ngapa, 
Lelakone Dewi Sartikah, 
Dewi Sartikah oh Dewi Sartikah, 
Ya laila alaha ilallah, 
Ya muhamad ya rasulullah. 
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Data 83 
Bil tubil, 
Aku kok ora pamitan karo kanjeng ibu ya, 
Kanjeng ibu iki taseh gesang apa ya wes kapundut, 
Kanjeng ibune ngersula, 
Budal ngaji ora ana muleh ora ana ngebel, 
Kok duduk kaningaya Dewi Sartikah Dewi Sartikah, 
Tak kongkon ngaji kok ora muleh ora ngabari kanjeng ibu, 
Ngersulo kanjeng ibune Dewi Sartikah. 
 
Data 84 
Kaya ngapa ya ngger kaya ngapa, 
Urung suwe ibune Dewi Sartikah kapundut, 
Bareng ngunu ngelumpuk ning suwarga, 
Ngger Dewi Sartikah Dewi Sartikah, 
Kowe kaya ngapa kaya ngapa, 
Kok ora matur kanjeng ibu kok ora matur kanjeng ibu. 

 
Bu kanjeng ibu, 
Nggeh sepuntene mawon nggeh kanjeng ibu, 
Kula menika ngaos dereng tuntas, 
Sampun kegodan saking jawi kanjeng ibu, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhammad ya rasulullah. 
 
Data 85 
Kaya ngapa mono sing kaya ngapa, 
Dewi Sartikah Dewi Sartikah, 
Ya laila ala hailallah, 
Ya muhammad ya rasulullah, 
Shollusalamalaikum salam. 
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Lampiran 5 
 
TEMBANG DUNGA TULAK TUNGGAL 
 
Data 86 
Sampun bakda nggenira ngentrung. 
Dulure sing ndue omah, 
Sampun bakda dikentrungi, 
Dongakna donga selamat, 
Tutukna kentrungane. 
 
Data 86 
Sampun bakda nggenira ngentrung. 
Dulure sing ndue omah, 
Sampun bakda dikentrungi, 
Dongakna donga selamat, 
Tutukna kentrungane. 
 
Data 88 
Prahu kapal ana jangkare, 
Allahuma slamet bumi, 
Bumi paring rejeki, 
Ya jagad paring kuat, 
Mertela nglebur dosa, 
Inelna lawang neraka. 
 
Data 89 
Unggahna ing derajate, 
Engakna ing lawang suwarga, 
Unggahna ing derajate, 
Lembutna ing blahine. 
 
Data 90 
Dohna sekehe lara, 
Allahuma tulak tanggul, 
Ana lara teka wetan, 
Ditulak nabi Nuh, 
Sengkala balek mengidul, 
Ngerajahi ben selamet. 
 
Data 91 
Allahuma tulak tanggul, 
Ana lara teka ndhuwur, 
Ditulak nabi Nuh, 
Sangkala balek mengidul, 
Ngerajahi ben selamet. 
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Data 92 
Allahuma tulak tanggul, 
Ana lara teka kulon, 
Ditulak nabi Ibrahim, 
Sengkala balek mengulon, 
Ngerajahi ben selamet. 
 
Data 93 
Allahuma tulak tanggul, 
Ana lara teka ndhuwur, 
Ditulak nabi Yakub, 
Sengkala balek mendhuwur, 
Ngerajahi ben selamet. 
 
Data 94 
Allahuma tulak tanggul, 
Ana lara teka ngisor, 
Ditulak nabi Isa, 
Sengkala balek mengisor, 
Ngerajahi ben selamet. 
 
Data 95 
Allahuma tulak tanggul, 
Ana lara teka tengah, 
Ditulak gusti Allah, 
Tumiba sing dadi cahaya. 
 
Data 96 
Selamet sing gadhah griya, 
Selamet niku sing ngentrung, 
Sing ngentrung ntelung perkara. 
 
Data 97 
Tutuka dipun seja, 
Dumigiya dipunkira, 
Allahuma ya rabbana, 
Ana sedya ora tumeka, 
Ana temeka ora sedendya. 
 
Data 98 
Selamet anak putune, 
Selamet tanem tuwuhe, 
Tetapna ning imane, 
Mantepne ning ilmune, 
Awet ngemong anak putune. 
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Data 99 
Rinane sewengine, 
Tegese slamet bener, 
Sing alum siramana, 
Sing rubuh tangekna, 
Sing nyirami gusti Allah, 
Sing nangeni kanjeng Nabi. 
 
Data 100 
Sineksenan para wali, 
Ya Musa akalam Allah, 
Nabi Nuh nabi khollah, 
Nabi Adam kalifatullah, 
Nabi Ibrahim kalilullah, 
Shollu salam alaikum salam. 
 
  



ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

201 
 

 
SKRIPSI BENTUK, MAKNA, DAN FUNGSI TEMBANG-TEMBANG………… EVA NUR INAYAH 

Lampiran 6 

Data Informan 

Informan 1 

Nama  : Wiji 

Usia  : 70 Tahun 

Jenis kelamin : Perempuan 

Pendidikan : SD 

Pekerjaan : Petani 

Suku bangsa : Jawa 

Bahasa yang dikuasai : Jawa 

Alamat  : Bate Bangilan Tuban 

 

Informan 2 

Nama  : Mohamad Jalil 

Usia  : 58 Tahun 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Pendidikan : SMP 

Pekerjaan : Petani 

Suku bangsa : Jawa 

Bahasa yang dikuasai : Jawa, Indonesia, dan Arab 

Alamat  : Bate Bangilan Tuban 

 

Informan 3 

Nama  : Subari 

Usia  : 67 Tahun 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Pendidikan : SD 

Pekerjaan : Petani 

Suku bangsa : Jawa 

Bahasa yang dikuasai : Jawa 

Alamat  : Bate Bangilan Tuban 

Informan 4 

Nama  : Eko Hardoyo 
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Usia  : 47 Tahun 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Pendidikan : Sarjana 

Pekerjaan : Pegawai negeri 

Suku bangsa : Jawa 

Bahasa yang dikuasai : Jawa dan Indonesia 

Alamat  : Sukorejo Perengan Tuban 

 

Informan 5 

Nama  : Ristiyorini 

Usia  : 26 Tahun 

Jenis kelamin : Perempuan 

Pendidikan : Sarjana  

Pekerjaan : Guru 

Suku bangsa : Jawa 

Bahasa yang dikuasai : Jawa dan Indonesia 

Alamat  : Jalan Raya Diponegoro 27 Singgahan Tuban 
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