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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Kota Malang merupakan salah satu pusat persebaran seni tari topeng di 

Pulau Jawa. Disebut sebagai salah satu pusat persebaran, karena seni tari topeng 

memang telah banyak menjadi seni tari budaya di pulau jawa. Tentunya setiap 

daerah memiliki ciri khas pada ragam hias wujud topengnya, gerakan tarinya dan 

fungsi dalam kebudayaan daerahnya. Menurut bapak Djoko Rihadi mantan Kasie 

Kebudayaan Kota Malang sekaligus murid Mbah Karimun, di kota Malang sendiri 

tari topeng dikenal masyarakat luas pada abad ke-13 Masehi yaitu pada jaman 

kerajaan Singosari yang dipimpin oleh raja Kertanegara. Sejak saat itu seni tari 

topeng yang ada di Malang dinamakan sebagai tari “Topeng Malang”. 

Pada masa itu wujud topengnya cenderung  berbentuk persegi dan 

dekoratif dengan lekuk-lekuk yang tajam, sepintas kelihatan kaku namun 

memiliki nilai-nilai budaya. Hal itu tidak terlepas dari fungsi tarian topeng pada 

masa itu, yang dianggap sebagai penghubung dunia gaib dan manusia. Maka dari 

itu tari topeng malangan biasa digelar pada saat upacara-upacara sakral seperti 

upacara larung, upacara grebeg desa, upacara meminta hujan dan upacara-upacara 

sakral lainnya yang dipercayai masyarakat setempat. 

Seiring perkembangan zaman bentuk topeng mulai berubah, bentuknya 

tidak lagi cenderung persegi, namun mengikuti lekukan wajah manusia. Namun 

tetap memiliki nilai-nilai budaya yang tidak berubah. Fungsinya pun tidak banyak 

berubah, yaitu sebagai penghubung dunia gaib dan manusia. Mesti tidak sesering 
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dahulu namun didaerah-daerah tertentu, terutama pusat-pusat perkembangan tari 

topeng malangan masih ada upacara-upacara yang menggunakan tari topeng 

sebagai tarian wajib. Misalnya didaerah Kedungmonggo – Pakisaji, setiap malam 

senin kliwon setiap bulannya digelar tarian topeng malangan untuk upacara bersih 

desa. 

Bila kita membicarakan sebuah tarian akan banyak hal yang bisa diungkap 

dari tarian tersebut, misalnya lekukan tubuh penari yang mempunyai makna-

makna dan akhirnya bisa membawa penonton kepada jalannya cerita. Musik 

pengiring yang tentunya membawa penonton ikut terbawa dalam suasana didalam 

pertunjukan. Serta yang tidak kalah penting adalah tokoh topeng dalam cerita 

tersebut yang menjadi pusat utama pertunjukan tari. Dalam tari topeng malangan, 

topeng merupakan hal yang penting, karena topeng inilah yang nantinya akan 

membawa penonton memahami kisah cerita secara jelas. Seperti pernyataan 

dalam serat centini berikut ini: 

Sakathahing kang ninggali / tan anggugunmaring raga / kang ginugu 
mung topenge / laku pralebda ning basa / ucap ing janturan / caritane 
amlas ayun / yen nuju lakon welasan. 
Semua penonton bukan memperhatikan badan (penari) melainkan topeng 
gerak-gerik serta ketepatan bahasa, apa yang dituturkan. Bila cerita 
menimbulkan belas kasihan, yaitu bila lakonnya memang termasuk tragedi 
(Supriyanto, 1997:1-2). 
 
Wujud, karakter dan bentuk topeng malangan ukurannya relatif kecil bila 

dipakai. Pewarnaan, dan penggoresan ukiran dalam ragam hiasnya cenderung 

sederhana namun memiliki makna yang dalam. Bila dicermati lebih teliti, pada 

bentuk goresan ragam hias dalam tiap-tiap tokoh topeng malangan memiliki 

goresan motif ragam hias yang berbeda dan nantinya akan membuat karakter 

sendiri dalam tokoh-tokoh tersebut. Hal inilah yang membuat peneliti 
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memutuskan untuk meneliti makna bentuk ragam hias pada wajah tokoh wayang 

topeng malangan dalam cerita “Sayembara Sada Lanang”. 

Dalam setiap goresan ragam hias topeng malangan bisa membantu kita 

memahami ribuan makna tersendiri yang akan membentuk suatu karakter yang 

nantinya akan menjadi pembeda tiap tokoh dengan tokoh lainnya. Memahami 

makna yang terkandung dalam goresan ragam hias tersebut dapat diungkap dan 

diteliti dengan menggunakan kajian semiotika budaya, karena pada dasarnya yang 

memberi makna pada tanda adalah manusia yang berada pada lingkungan sosial 

budaya. Dengan mengkaji tanda dapat membantu manusia untuk berkomunikasi 

dan memahami generasi sebelumnya, serta mempelajari kebudayaannya yang 

tersimpan dalam tanda tersebut. 

Penelitian semiotika merupakan usaha untuk mengungkap nilai budaya 

yang ada pada sebuah peninggalan sejarah (Hoed,2011:3). Setiap ragam hias 

topeng malangan memiliki nilai seni budaya yang hanya bisa diungkap melalui 

penelitian semiotika. Maka dari itu penelitian ini menggunakan ilmu semiotika 

sebagai alat untuk meneliti unsur budaya yang terdapat dalam setiap ragam hias 

pada wajah topeng malangan. 

Penelitian yang menggunakan teori semiotika budaya telah banyak 

dilakukan, tentunya dengan objek kajian yang berbeda. Seperti penelitian, 

“Simbolisme dalam Ukiran Gunungan “Kayon” Wayang Kulit (Telaah Semiotika 

Budaya)”oleh Eko Stiyono pada tahun 2007 dengan menganalisis data yang 

berupa kata-kata dan pernyataan lisan dari perilaku teramati dari informan 

maupun dokumen terkait dengan gunungan versi daerah Yogyakarta. Penelitian 

kedua, “Tradisi Karapan Sapi sebagai Indeks, Ikon, dan Simbol Kebudayaan 
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Madura (Sebuah Analisis Semiotika)”. Penelitian tersebut dilakukan oleh Indah 

Karuniawati pada tahun 2009 dengan mendiskripsikan tradisi karapan sapi 

sebagai indeks, ikon, dan simbol kebudayaan Madura. 

Persamaan penelitian ini terletak pada teorinya namun fokus penelitiannya 

berbeda, yaitu mengkaji tentang makna bentuk yang terdapat pada ragam hias 

topeng malangan. Penelitian “Makna Bentuk Ragam Hias Topeng Malangan 

(Kajian Semiotika Budaya pada Tokoh Wayang Topeng Malangan dalam 

Lakon“Sayembara Sada Lanang”)”, lebih membahas tentang bagaimana semiotika 

itu sendiri bisa mengungkap makna dari ragam hias pada wajah wayang topeng 

Malang pada cerita “Sayembara Sada Lanang”. 

Pada era globalisasi seperti sekarang ini banyak orang sudah tidak 

memperhatikan latar kebudayaan yang dimiliki negara dan terutama daerahnya 

sendiri. Sebagai contoh kasus akhir-akhir ini yang paling digemari oleh kalangan 

remaja adalah Korean Pop, yang akhirnya menjadikan para pemuda penerus 

bangsa menjadi kehilangan kebudayaannya sendiri dan lebih bangga dengan 

kebudayaan asing. Inilah yang harusnya menjadi topik dalam perbicaraan setiap 

orang, bagaimana memulihkan krisis kebudayaan yang ada pada masyarakat 

sekarang ini. 

Bangsa Indonesia memiliki banyak sekali kebudayaan yang dapat 

dibanggakan dan sangat menarik. Salah satunya adalah tari topeng malangan yang 

sangat khas akan sebuah kebudayaan. Maka dari itu penelitian ini diharapkan bisa 

menjadi pembangkit semangat para kaum muda penerus bangsa untuk lebih 

menghargai dan mencintai kebudayaannya sendiri dimulai dari kebudayaan asal 
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daerahnya,dan diharapkan penelitian ini bisa menambah inventarisasi bagi budaya 

yang ada di Indonesia dan di kota Malang Khususnya. 

 

1.2 Jangkauan Masalah 

Berbicara tentang seni topeng tradisional Malang, terdapat dua bahasan 

yang muncul, yaitu seni topeng malangan dalam bentuk seni tari dan seni topeng 

malangan dalam bentuk karya topengnya. Seni topeng malangan dalam bentuk 

tari juga akan menimbulkan bahasan yang sangat luas, mulai dari tata panggung, 

lakon-lakon yang akan muncul, gerak tari yang akan dilakukan hingga cerita yang 

akan dimainkan. Hingga saat ini telah berkembang banyak sekali cerita lakon 

panji yang dipentaskan dalam bentuk seni tari topeng malangan. 

Saat berbicara tentang tokoh dalam wayang topeng malangan maka akan 

banyak tokoh yang bermunculan dalam setiap cerita, baik itu tokoh protagonis, 

antagonis, tritagonis, dan tokoh pembantu. Contohnya dalam cerita panji biasanya 

para tokoh tersebut disebut satria untuk peran protagonis dan sabrang untuk peran 

antagonis. 

Untuk meneliti seni topeng malangan banyak teori yang bisa 

digunakan.misalnya, kajian semiotika dalam membahas tentang tanda penanda 

dalam ragam hias topeng malangan. Kajian filosofi untuk mendeskripsikan ciri-

ciri fisik dari penari topeng malangan. Kajian psikologi untuk mengkaji watak 

tokoh,dan kajian sosiologi untuk mengkaji kehidupan para tokoh dalam wayang 

topeng malangan, serta masih banyak lagi kajian yang dapat digunakan untuk 

meneliti seni topeng malangan ini. 
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Karena banyaknya kajian yang dapat dikaji dalam penelitian tentang seni 

topeng malangan, maka dalam penelitian ini akan ada pembatasan masalah 

sehingga penilitian ini dapat fokus pada satu bidang kajian saja. Selain banyaknya 

kajian yang dapat digunakan untuk mengkaji penelitian seni topeng malangan, 

banyaknya karakter tokoh serta cerita panji berbagai versi yang ada, penelitian ini 

juga dibatasi dalam satu cerita saja. Pemilihan cerita dan karakter tokoh yang akan 

diteliti didasari pada cerita yang banyak dikenal oleh masyarakat, agar penelitian 

ini bermanfaat bagi kalangan luas yang mencintai seni topeng malangan. 

Penelitian ini difokuskan pada “Makna Bentuk Ragam Hias Topeng Malangan 

(Kajian Semiotika Budaya pada Wajah Tokoh Wayang Topeng Malangan dalam 

Lakon “Sayembara Sada Lanang”). 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Memperhatikan banyaknya ruang lingkup dalam mengkaji seni topeng 

malangan ini, maka dalam penelitian ini diperlukan pembatasan masalah. 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk memfokuskan 

penelitian ini pada satu bidang kajian yang diharapkan bisa menjadi penambah 

inventaris tentang penelitian seni topeng malangan. Banyaknya persepsi tentang 

seni topeng malangan sehingga penelitian ini difokuskan pada seni topeng 

malangan pada bentuk dan makna ragam hias tokoh wayang topeng malangan 

dalam lakon “Sayembara Sada Lanang”. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian yang berjudul “Makna Bentuk 

Ragam Hias Topeng Malangan (Kajian Semiotika Budaya pada Wajah Tokoh 

Wayang Topeng Malangan dalam Lakon “Sayembara Sada Lanang”) adalah, 

a. Bagaimana makna bentuk ragam hias pada topeng “Protagonis” dalam lakon  

“Sayembara Sada Lanang”? 

b. Bagaimana makna bentuk ragam hias pada topeng “Antagonis” dalam lakon  

“Sayembara Sada Lanang”? 

c. Bagaimana makna bentuk ragam hias pada topeng “ Pembantu” dalam lakon  

“Sayembara Sada Lanang”? 

   

1.5 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Makna 

Bentuk Ragam Hias Topeng Malangan (Kajian Semiotika Budaya pada Tokoh 

Wayang Topeng Malangan dalam Lakon “Sayembara Sada Lanang”), tujuan 

penelitian ini secara umum membahas mengenai semiotika budaya yang terdapat 

pada wajah wayang topeng malangan dalam lakon “Sayembara Sada Lanang” dan 

secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Memperoleh deskripsi tentang makna bentuk ragam hias “Protagonis” dalam 

lakon “Sayembara Sada Lanang”; 

b. Memperoleh deskripsi tentang makna bentuk ragam hias “Antagonis” dalam 

lakon “Sayembara Sada Lanang”; 

c. Memperoleh deskripsi tentang makna bentuk ragam hias “Pembantu” dalam 

lakon “Sayembara Sada Lanang”; 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Ada dua manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian “Makna Bentuk 

Ragam Hias Topeng Malangan (Kajian Semiotika Budaya pada Tokoh Wayang 

Topeng Malangan dalam Lakon “Sayembara Sada Lanang”), yaitu: 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian yang berjudul “Makna Bentuk Ragam Hias Topeng 

Malangan (Kajian Semiotika Budaya pada Tokoh Wayang Topeng Malangan 

dalam Lakon “Sayembara Sada Lanang”)”, bermanfaat sebagai referensi 

dalam pembelajaran semiotika budaya dan dapat menambah hasil penelitian 

dalam khasanah penelitian dalam semiotika budaya. 

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu usaha pelestarian 

budaya melalui tulisan agar tidak hilang, dan sebagai bahan dan pandangan 

masyarakat untuk memberikan pendidikan karakter kepada putra dan putrinya 

serta seluruh masyarakat pada umumnya.  

 

1.7 Definisi Istilah 

a. Semiotika Budaya 

Semiotika adalah ilmu yang mengkaji tanda dalam kehidupan manusia. 

Artinya, semua yang hadir dalam kehidupan kita dilihat sebagai tanda, yakni 

sesuatu yang harus kita beri makna (Hoed,2011:3). Dalam penelitian ini 

semiotika digunakan sebagai landasan ilmu untuk memperoleh deskripsi 

makna bentuk ragam hias wayang topeng malangan dalam lakon “Sayembara 

Sada Lanang”. Pada penelitian ini semiotika lebih diarahkan pada semiotika 
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budaya. Semiotika budaya merupakan semiotika yang khusus menelaah 

sistem tanda (simbol) yang ada dalam kebudayaan, baik berupa aktivitas 

maupun pemikiran masyarakat (Pateda dalam Sobur, 2004:18).  

b. Wayang Topeng Malangan 

Menurut Henri Supriyanto dalam bukunya yang berjudul “Drama Tari 

Wayang Topeng Malang” (1997:1)  kata topeng berarti tutup wajah atau 

kedok (jawa-kedhok). Masing-masing topeng mengekspresikan karakter 

tokoh, misalnya warna merah karakter pemarah (jawa-brangasan), warna 

putih karakter kejujuran (watak satria), topeng punakawan mengekspresikan 

watak lucu (jawa-gecul). Fungsi topeng dalam penelitian yang berjudul 

“Makna Bentuk Ragam Hias Topeng Malangan (Kajian Semiotika Budaya 

pada Tokoh Wayang Topeng Malangan dalam Lakon “Sayembara Sada 

Lanang”)” ini adalah sebagai instrumen penelitian. 

c. Ragam Hias 

Ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola 

yang diulang-ulang dalam suatu karya kerajinan atau seni (wikipedia, 2011). 

Dalam penelitian ini ragam hias pada wajah wayang topeng Malangan dalam 

lakon “Sayembara Sada Lanang” terdapat pada jamang, urna, cula,ragam hias 

dahi, dan ornamen sumping. 

d. Lakon 

Lakon teater tradisional (misalnya “ketoprak” bahasa jawa) menyajikan objek 

sastra lisan. Objek karya sastra lisan tersebut berupaya menerjemahkan 

peristiwa sejarah berdasarkan kemampuan anak panggung dalam bahasa yang 

teatrikal (Siswandana dalam Supriyanto, 1997:9). Istilah tersebut tidak jauh 
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berbeda dengan pendapat Henri Supriyanto dalam bukunya yang berjudul 

“Drama Tari Wayang Topeng Malang” lakon adalah cerita, naskah, atau 

karangan yang disusun dalam bentuk percakapan (dialog) dilengkapi dengan 

keterangan dan suasana untuk kemudian di proses kepementasan.  

e. Tokoh 

Tokoh adalah pelaku di dalam cerita. Tokoh yang menjadi pusat cerita 

dinamakan tokoh sentral. Berdasarkan peran tokoh dapat dibagi menjadi 

tokoh utama, tokoh bawahan, dan tokoh tambahan (Wiyatmi, 2009:26). Pada 

penelitian ini terdapat 17 tokoh yaitu, Prabu Klono Garudo Lelono, Demang 

Mones, Patih Gajah Metho, Patih Lindu Sekti, Patih Kala Mempreng, Patih 

Talang Segara, Patih Kraeng Projo, Dewi Ragil Kuning, Emban Onoini, Patih 

Kudono Warso, Raden Gunung Sari, Punakawan Patrajaya, Bapang Jaya 

Sentika, Demang Mundhu, Panji Pambelah, Panji Pamecut, Panji 

Panggending. 

f. Wayang 

Wayang adalah salah satu kesenian warisan leluhur bangsa Indonesia yang 

telah mampu bertahan berabad-abad lamanya dengan mengalami perubahan 

dan perkembangan sedemikian rupa, sehingga terbentuk seperti sekarang ini. 

Filsafat pewayangan membuat para pendukungnya meranungkan hakikat 

hidup, asal dan tujuan hidup, manunggaling kawula Gusti (hubungan antara 

dirinya dengan Tuhan), kedudukan manusia dalam alam semesta, dan 

sangkan paraning dumadi (kembali ke asal) (Haryanto, 1991:1). Sejalan 

dengan pengertian wayang yang dikemukakan oleh Haryanto, menurut 

Pandam Guritno dalam bukunya yang berjudul “Wayang, Kebudayaan 
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Indonesia dan Pancasila” mendefinisikan wayang adalah bayangan, tetapi 

dalam perjalanan waktu pengertian wayang itu berubah, dan kini wayang 

dapat berarti pertunjukan panggung atau teater atau dapat pula berarti aktor 

dan aktris (1988:11). 

 

 
 


