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Abstract 

This study is about a traditional art that has a skral nature in it, where this art 

contains magical elements that are always associated with something that is 

supernatural or mystical. The formulation of the problem in this study is how 

the rituals performed by the gambuh of Jaranan art from before the 

performance until after the performance? and what is the meaning of a ritual 

performed by the gambuh? the method used in this research is descriptive 

research method with qualitative approach. Rituals at Jaranan Legowo Putro 

generally have 5 stages of ritual, namely : one suro night ritual, legi Friday 

night ritual, the ritual before the performance begins, when the performance 

takes place, and the ritual after the performance ends. The meaning contained 

in each ritual that is lived is for hope, safety, smoothness, and become a symbol 

of integrity in society. 

Keywords : ritual, tradition, jaranan art, meaning. 

 

Abstrak 

Penelitian ini tentang sebuah kesenian tradisional yang memiliki sifat skral 

didalamnya, dimana kesenian ini mengandung unsur magis yang selalu 

berhubungan dengan sesuatu yang bersifat gaib atau mistis. Rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah bagaimana ritual yang dilakukan oleh para gambuh 

kesenian jaranan dari sebelum pementasan hingga usai pementasan? serta apa 

makna dari sebuah ritual yang dilakukan oleh para gambuh? metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Ritual pada sanggar kesenian jaranan Legowo Putro pada 

umumnya memiliki 5 tahap ritual, yaitu : ritual malam satu suro, ritual malam 

jum’at legi, ritual sebelum pementasan dimulai, pada saat pementasan 

berlangsung, dan ritual setelah pementasan berakhir. Makna yang terkandung dari 

setiap ritual yang dijalaninya yaitu untuk harapan, keselamatan, kelancaran, serta 

menjadi sebuah simbol integritas di masyarakat. 

Kata kunci : ritual, tradisi, kesenian jaranan, makna. 



Pendahuluan 

Kesenian dan kehidupan 

bermasyarakat merupakan kesatuan 

yang sulit untuk dipisahkan, terutama 

kesenian yang terkait dengan 

keyakinan ataupun kepercayaan yang 

sudah ada terlebih dahulu, seperti 

warisan nenek moyang. Kesenian 

yang terlahir dari kepercayaan atau 

keyakinan tersebut digunakan untuk 

acuan dalam berperilaku yang dapat 

mempengaruhi kehidupan. Kesenian 

seperti ini diwarisi secara turun-

temurun dengan harapan bahwa 

nilai-nilai yang terkandung dalam 

kesenian tersebut dapat terpelihara. 

Kesenian merupakan bentuk 

suatu kreatifitas yang dibuat oleh 

masyarakat lokal. Haviland (1975: 

335) mengatakan bahwa kesenian 

adalah penyampaian segala imajinasi 

yang dapat di ekspresikan melalui 

karya seni. Selain untuk menambah 

nilai estetis (keindahan), seni juga 

merupakan sebuah kenikmatan 

dalam hidup, selain itu seni juga 

dapat berfungsi sebagai mitos yang 

mewariskan adat kebiasaan dan nilai 

dari kebudayaan. 

 

 

Di indonesia banyak kesenian 

yang berkembang terkait dengan 

sistem religi. Terutama dalam 

kebudayaan Jawa, banyak kesenian 

yang memiliki kaitan dengan upacara 

agama atau ritual. Salah satunya 

adalah ritual pada kesenian jaranan. 

Kesenian jaranan merupakan 

kesenian tradisional yang tergolong 

dalam seni pertunjukan. Seni 

pertunjukan terbagi menjadi dua 

macam, yaitu seni pertunjukan 

modern dan seni pertunjukan 

tradisional. Perkembangan pada seni 

pertunjukan modern lebih 

berkembang dibandingkan dengan 

seni pertunjukan tradisional. Ketika 

pertunjukan seni tradisional lebih 

menarik dibandingkan dengan seni 

pertunjukan modern. Hal tersebut 

dikarenakan kesenian tradisional 

memiliki tujuan dan maksud tertentu 

yang akan disampaikan kepada 

penikmat atau penonton seni 

tersebut. 

Kesenian jaranan selalu 

memiliki sifat sakral. Kesenian 

jaranan mengandung unsur magis 

yang selalu berhubungan dengan 



sesuatu yang bersifat gaib atau 

mistis.  

Kesenian jaranan pada 

umumnya melakukan dua sesi ritual 

yang dilakukan sebelum pementasan 

dan pada saat pementasan. Ritual 

yang dijalani oleh para gambuh 

sanggar Legowo Putro berbeda, 

yakni ritual dilakukan secara terbuka 

dan sengaja dipertontonkan. Hal 

tersebut yang menarik untuk diteliti 

untuk mengetahui ritual apa saja 

yang dilakukan serta bagaimana para 

gambuh memaknai sebuah ritual 

yang dijalaninya.  

Penelitian ini berfokus untuk 

menafsirkan sebuah ritual yang 

dijalani oleh para gambuh sanggar 

kesenian jaranan Legowo Putro 

dalam persiapan pementasan 

kesenian jaranan. 

Lambang atau simbol dan 

pelambangan yang menunjukan 

simbolisasi merupakan sebuah dasar 

dari perilaku manusia itu sendiri 

(White dalam Ahimsa, 2007:14). Hal 

tersebut menunjukkan karena 

manusia adalah makhluk yang 

menggunakan simbol-simbol sebagai 

kerangka berfikir (Cassirer dalam 

Ahimsa, 2007:15). Manusia diartikan 

sebagai makhluk yang bisa 

memanfaatkan dan menciptakan 

simbol sebagai alat berkomunikasi 

dan alat untuk membangun sebuah 

kehidupan sosialnya kehidupan yang 

dimiliki manusia adalah kehidupan 

yang berdasar pada simbol (White 

dalam Ahimsa, 2007:14). Kumpulan 

simbol tersebut dalam sastra adalah 

sebuah teks, maka dari itu kehidupan 

dan gejala sosial maupun budaya 

yang dialami manusia merupakan 

sebuah teks. Sebagai perwujudan 

sebagai teks, gejala tersebut tidak 

dijelaskan melainkan di baca, di 

tafsirkan, dan diberikan makna. Arti 

sebuah simbol adalah segala sesuatu 

yang mengandung makna 

didalamnya (White dalam Ahimsa, 

2007:14). 

Untuk dapat menafsirkan 

mengenai perilaku masyarakat maka 

teori yang dibutuhkan adalah teori 

simbolik interpretatif. Seperti yang 

dikemukakan oleh Clifford Geertz 

(1992:3) kebudayaan didefinisikan 

menjadi 4, yaitu: 1) Sistem 

keteraturan dari makna dan simbol-

simbol, 2) Pola makna-makna yang 

ditransmisikan secara historis yang 



terkandung dalam bentuk-bentuk 

simbolis, 3) Peralatan simbolik bagi 

mengontrol perilaku, 4) Kebudayaan 

adalah suatu sistem simbol, maka 

proses kebudayaan harus dipahami, 

diterjemahkan, dan diinterpretasikan. 

 

Metode 

 Metode penelitian yang 

digunakan adalah  metode 

pendekatan kualitatif. Metode 

kualitatif adalah metode yang 

menghasilkan data tertulis yang 

dilakukan dengan cara mengamati 

dan meneliti objek secara alamiah. 

Teknik pencarian data dilakukan 

dengan cara terjun langsung ke 

lokasi penelitian yang bertujuan 

untuk pengamatan (observasi), dan 

wawancara. Wawancara dilakukan 

dengan menggunakan sebuah 

pedoman wawancara yang disusun 

terlebih dahulu agar data yang 

didapat sesuai dengan fokus 

penelitian. Sebelum wawancara 

dilakukan peneliti membangun 

sebuah pendekatan terlebih dahulu 

agar dapat menciptakan sebuah 

suasana yang nyaman bagi informan 

agar peneliti mendapatkan data yang 

lebih mendalam. Setelah 

memperoleh sebuah data, tahap 

berikutnya adalah analisa data. 

Analisa data adalah sebuah proses 

yang bertujuan untuk mengolah 

sebuah data yang diperoleh peneliti 

dari hasil pengamatan dan 

wawancara secara mendalam. Pada 

tahap analisa, data dapat 

dimanfaatkan dan dikerjakan dengan 

semaksimal mungkin hingga berhasil 

dan dapat menyimpulkan suatu 

kebenaran yang dapat digunakan 

sebagai jawaban dari persoalan-

persoalan yang diajukan dalam 

penelitian (Koentjaraningrat, 

1997:269). 

 

Pembahasan 

 Berdasarkan hasil observasi 

yang dilakukan di sanggar kesenian 

jaranan Legowo Putro di Desa 

Sugihwaras, Kabupaten Nganjuk 

bahwa Ritual pada kesenian jaranan 

ini mengandung beberapa nilai, 

seperti nilai budaya, nilai sejarah, 

dan nilai filosifis. Nilai budaya yang 

terkandung ialah karena ritual ini 

merupakan salah satu warisan 

Kebudayaan Jawa yang hingga saat 



ini masih dilestarikan. Nilai sejarah 

yang terkandung ialah karena ritual 

ini sudah dilakukan sejak tahun 1986 

dan hingga saat ini masih 

dilaksanakan meskipun cara 

pengemasannya telah berbeda. Nilai 

filosofis yang terkandung ialah 

karena didalam ritual tersebut 

mengandung makna dari kehidupan. 

 Awal berdirinya kelompok 

kesenian jaranan Legowo Putro yaitu 

dari beberapa masyarakat Desa 

Sugihwaras yang sering berkumpul 

dan mereka pun berinisiatif  mencari 

sebuah cara untuk mengisi waktu 

luang dengan sebuah kegiatan yang 

positif. Namun, dengan berjalannya 

waktu kelompok tersebut 

membentuk sebuah organisasi yang 

dinamakan Legowo Putro. 

Organisasi tersebut terbentuk dan 

memiliki beberapa tujuan, yaitu : 

Melestarikan budaya nusantara, 

Mempersatukan masyarakat Desa 

Sugihwaras, Mengurangi kenakalan 

pada remaja, Sumber mata 

pencaharian. 

Dengan berkembangnya 

zaman kesenian jaranan Legowo 

Putro mengalami beberapa 

perubahan dalam setiap pementasan. 

Salah satu contohnya adalah alur 

dalam setiap pementasan. Seiring 

berkembangnya zaman alur 

pementasan mulai sedikit berubah, 

seperti adanya tambahan hiburan 

modern dalam sebuah pementasan. 

Ritual Kesenian Jaranan 

Legowo Putro memiliki bentuk yang 

hampir sama antara ritual 1 dengan 

ritual yang lainnya. Bentuk umum 

dari ritual Kesenian Jaranan Legowo 

Putro yaitu berkumpul pada satu titik 

dan memanjatkan doa secara 

bersama-sama dan ditambah dengan 

alat pementasan didepannya. Alat 

yang dimaksud adalah perlengkapan 

tari yaitu seperti jepaplok, singa 

barong, banteng, jaran, dan celeng. 

Bagi masyarakat, sisi magis 

jaranan adalah hal yang paling 

menarik. Mereka berbondong-

bondong datang dari penjuru 

kecamatan untuk menonton 

pertunjukan Jaranan. Mereka dapat 

tertawa, kaget, bahkan lari ketika 

para penari yang kesurupan maju ke 

penonton. Namun, para penonton 

langsung maju kembali mendekati 

tengah pertunjukan ketika para 



gambuh menarik kembali para penari 

untuk lebih tenang. Semakin atraktif 

penari saat kesurupan, atensi 

penonton semakin tinggi. Pada salah 

satu sesi tarian, penari memainkan 

ular kobra hidup. Ia kemudian mulai 

menguliti ular dan memakannya 

hidup-hidup. Atraksi demikian tentu 

pada saat penari telah kesurupan. 

Para penonton saling berebut tempat 

terdepan yang paling dekat dengan 

penari/arena pertunjukan agar dapat 

melihat secara langsung dan jelas. 

Mereka bahkan rela berdesak-

desakan dengan penonton lainnya. 

 

Makna Pada Setiap Tahapan 

Ritual Kesenian Jaranan Legowo 

Putro 

Pada Sanggar Kesenian 

Jaranan Legowo Putro seluruh unsur 

dan rangkaian ritual jaranan adalah 

rangkaian simbol yang mendukung 

satu sama lain. Hal tersebut juga 

diungkapkan oleh Geertz (2013: 17) 

bahwa pada suatu kebudayaan 

peristiwa sosial, perilaku, pranata dan 

proses yang ada dalam masyarakat 

memiliki hubungan yang berkaitan 

Satu sama lain yang dapat dijelaskan 

secara mendalam. 

 Ritual pada kesenian jaranan 

Legowo Putro pada dasarnya 

memiliki 5 tahap, yaitu : Ritual 

Malam Satu Suro, Ritual Malam 

Jum’at Legi, Ritual Sebelum 

Pementasan, Ritual Ketika 

Pementasan, serta Ritual Seusai 

Pementasan. 

 Ritual malam satu suro 

dilakukan pada setiap 1 Muharam 

dalam tanggalan Islam atau sering 

disebut 1 suro pada tanggalan Jawa. 

Ritual ini merupakan ritual yang 

dilakukan hanya satu tahun sekali. 

Ritual satu suro biasanya digelar 

secara besar-besaran. Tahapan dalam 

ritual satu suro, yaitu : selametan 

atau syukuran yang dilakukan pada 

pagi hari, kemudian ritual kirab yang 

dilakukan seperti arak-arakan pada 

siang hari, setelah itu ritual 

membasuh muka serta memandikan 

alat dengan air dari tujuh sumber 

yang dicampur dengan kembang 7 

rupa. Makna dari ritual satu suro 

tersebut adalah sebagai wujud rasa 

syukur kepada Tuhan YME atas 

keberkahan yang telah dilimpahkan 



selama satu tahun yang dijalankan. 

Kemudian sebagai sebuah 

pengharapan agar ditahun yang akan 

datang diberikan keberkahan serta 

keselamatan. 

  Ritual pada malam jum’at 

legi biasanya dilakukan hanya satu 

bulan sekali. Ritual ini dilakukan di 

Kediri yaitu di Pamenangan. Ritual 

ini dilakukan dengan membawa 

sesajen berupa tumpeng. Ritual pada 

malam jum’at legi dilakukan oleh 

para gambuh dengan cara berdoa 

bersama. Makna dari ritual malam 

jum’at legi yaitu bentuk untuk 

menghargai roh leluhur yang 

dianggap sebagai orang pertama 

yang membuat kesenian jaranan. 

Kemudian ritual tersebut dilakukan 

juga untuk mendapatkan sebuah 

ketenangan dalam diri serta rasa 

terima kasih karena telah diberikan 

rezeki. 

 Ritual sebelum pementasan 

dilakukan biasanya di lokasi 

pementasan dengan cara para 

gambuh berkumpul dan 

memanjatkan doa bersama. Makna 

ritual sebelum pementasan adalah 

untuk meminta keselamatan serta 

meminta izin kepada roh leluhur agar 

pementasan berjalan dengan lancar. 

 Ritual pada saat pementasan 

berlangsung dilakukan pada saat 

pementasan sedang berlangsung. 

Ritual ini dilakukan oleh para 

gambuh dengan cara memanjatkan 

doa dengan disertai menghentakkan 

cambuk ke tanah yang diikuti dengan 

gerakan dari masing-masing gambuh. 

makna dari ritual tersebut adalah 

agar dapat mengendalikan pemain 

yang sedang mengalami trance atau 

kesurupan. 

 Ritual seusai pementasan 

dilakukan ketika pementasan telah 

berakhir. Ritual ini dilakukan dengan 

cara para gambuh berkumpul di 

tengah lapangan disertai dengan 

peralatan tari. Ritual ini dipimpin 

oleh sebuah imam yaitu ketua dari 

sanggar kesenian jaranan Legowo 

Putro. setelah berkumpul kemudian 

memanjatkan doa bersama disertai 

dengan gerakan dari masing-masing 

gambuh. Makna dari ritual ini adalah 

sebagai ucapan terima kasih karena 

telah diberikan kelancaran serta 

keselamatan pada saat pementasan 

berlangsung. 



Jaranan Sebagai Simbol Integrasi 

Masyarakat 

 Kesenian Jaranan tergolong 

sebagai kesenian tradisional. Jaranan 

adalah hasil turun-temurun olah cipta 

rasa yang telah ada sejak Jawa Kuno. 

Selama itulah Jaranan bertahan 

hingga saat ini. Saat ini, penggemar 

kesenian Jaranan berpusat di desa-

desa dan kota kecil. Di Nganjuk 

sendiri, terdapat beberapa kelompok 

seni Jaranan yang masih terus 

bertahan. Beberapa dari mereka 

bahkan telah dikenal di tingkat 

nasional, termasuk Jaranan Legowo 

Putro ini. 

 Jaranan adalah kesenian 

rakyat, biasanya siapapun boleh 

menonton dengan gratis. Biaya 

pertunjukan Jaranan telah ditanggung 

oleh pemilik hajat, sehingga para 

penonton hanya tinggal datang ke 

lokasi. Lokasi biasanya merupakan 

lapangan atau halaman luas pemilik 

hajatan. Apabila ada pementasan 

Jaranan, lokasi tersebut biasanya 

telah banjir penonton dan penjual 

dadakan. Para penjual ini merupakan 

penjual keliling makanan, mainan, 

pakaian, dan aksesoris rambut. 

 Mengenai hubungannya 

dengan Islam, Bapak Royan 

mengaku banyak orang mengatai 

seniman Jaranan sebagai pelaku ilmu 

hitam. Padahal menurutnya, hal itu 

sama sekali tidak benar. Jaranan 

adalah salah satu sarana 

berkomunikasi dengan Tuhan. Tanpa 

berdoa pada Tuhan, Jaranan tidak 

mungkin dapat berlangsung dengan 

lancar. 

Interdependensi antara agama 

Islam dan budaya lokal (animisme, 

kejawen) terlihat sekali dalam 

pementasan Jaranan. Para santri pun 

terkadang turut diajak mengambilkan 

air tujuh sumber untuk keperluan 

satu Suro. Hal ini mencerminkan 

legitimasi seniman Jaranan bahwa 

kesenian ini bukanlah ilmu hitam 

yang bertentangan dengan agama 

Islam. Kesenian Jaranan bahkan 

merupakan salah satu jenis kesenian 

yang turut diundang ketika ada 

hajatan pernikahan, sunatan, 

selamatan, dan kenduren. 

 Agama dan kepercayaan 

merupakan unsur penting dalam 

pembentukan simbol-simbol di 

masyarakat. Dalam konteks ini, 



slametan merupakan penegasan serta 

penguatan kembali tata kebudayaan 

umum dan kekuatannya untuk 

menahan kekuatan-kekuatan yang 

mengacau. Slametan memusatkan, 

mengorganisasi,serta meringkas ide 

umum abangan tentang tata tertib, 

“pola hidup”mereka. Dalam 

bentuknya yang kurang dramatis, ia 

menyatakan nilai-nilai yang 

menjiwai kebudayaan tari Jawa 

tradisional, saling menyesuaikan 

kehendak yang bergantung satu sama 

lain, menahan diridalam menyatakan 

perasaan dan mengatur dengan hati-

hati tingkah laku keluar. Slametan 

cenderung berlangsung pada momen-

momenyang demikian dalam 

kehidupan orang Jawa, ketika 

kebutuhan untuk menyatakan nilai-

nilai itu mencapai puncaknya serta 

ketika ada ancaman yang besar dari 

makhluk-makhluk halus dan 

kekacauan tak manusiawi yang 

mewakilinya. 

 Secara bertahap dijelaskan 

oleh Geertz (1992:151) tentang apa 

yang dibuat oleh agama bagi 

individu dan kelompok sosial. 

Agama adalah “(1) asystem of 

symbols,” (2) yang punya fungsi 

psikologikal, (3) kultural, (4) sosial, 

(5)sehingga suasana hati dan 

motivasi itunampak seolah-olah 

realistik. Pada Jaranan, unsur 

animisme yang melekat pada proses 

kerasukan adalah sistem simbol-

simbol kepercayaan. Sistem simbol 

ini berfungsi untuk membangun 

suasana hati dan motivasi yang kuat, 

dengan cara formulasi konsep 

keberadaan pandangan umum. 

Tujuan utamanya adalah menjubahi 

konsepsi dengan aura fakta. 

Fenomena kesurupan dan ritual-ritual 

pada Jaranan mungkin tidak dapat 

dijelaskan secara ilmiah. Namun, 

berkat ritual yang dilakukan, nampak 

secara riil bahwa orang normal dapat 

tiba-tiba kerasukan dan berpolah 

tingkah tidak biasa. Perubahan 

keyakinan individu yang melihat 

langsung perbedaannya inilah yang 

disebut sebagai fungsi psikologikal. 

Kesimpulan 

Jaranan merupakan seni 

ritual/seni magis. Karena itulah, para 

pelaku seni Jaranan diharuskan 

memiliki kecakapan khusus yang 

tidak mudah. Gambuh menuturkan 

bahwa untuk menjadi penari dan 



gambuh, seseorang harus memiliki 

kemampuan lahiriyah yang sehat dan 

prima. Jika orang tersebut sakit, 

maka ia dianggap tidak mampu 

menopang makhluk astral yang 

masuk saat kesurupan. Bagi gambuh, 

fisik yang sehat juga dibutuhkan 

untuk dapat berinteraksi dengan 

kekuatan magis yang dimintai 

bantuan. Selanjutnya, kemampuan 

batin informan mengatakan bahwa 

secara mental seseorang harus sehat. 

Para gambuh memprioritaskan 

orang-orang yang telah akil balig. 

Bahkan lebih ideal jika orang 

tersebut telah menikah. Orang yang 

telah menikah dianggap lebih bijak 

dan tidak sembrono. 

 Dari beberapa ritual yang 

dijalankan oleh para gambuh, dapat 

disimpulkan bahwa seluruh unsur 

dan rangkaian ritual jaranan adalah 

rangkaian sebuah simbol yang 

mendukung satu sama lain. Selain 

itu, unsur dan rangkaian ritual 

jaranan juga memiliki makna sebagai 

sistem magi dan simbol integrasi 

bagi masyarakat. 
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