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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang terbentang mulai dari 

Sabang sampai ke Merauke, serta dihuni oleh berbagai suku. Berbagai suku 

melangsungkan kehidupanya dengan tatanan, aturan adat istiadat dan tradisi 

masing-masing, sehingga terbentuk ragam budaya. Menurut Selo Sumarjan 

(dalam Kamal 2000:13) kebudayaan merupakan hasil karya, rasa dan cipta 

masyarakat. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan Kebudayaan sifatnya bermacam-

macam, akan tetapi oleh karena semuanya adalah buah adab (keluhuran budi), 

maka semua kebudayaan selalu bersifat tertib, indah, berfaedah, luhur, memberi 

rasa damai, senang, bahagia, dan sebagainya. Sifat kebudayaan menjadi tanda dan 

ukuran tentang rendah-tingginya keadaban dari masing-masing bangsa 

(Dewantara, 1994: 3).  

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya 

manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia 

dengan belajar (Koentjaraningrat 2000:181). Kebudayaan sebagai pola pikir dan 

perbuatan yang terlihat dalam kehidupan sekelompok manusia yang 

membedakannya dengan kelompok lain. Umumnya kebudayaan adalah perilaku 

dan penyesuaian diri manusia. Kebudayaaan merupakan maninfestasi seluruh 

gagasan, tindakan atau aktifitas  dan hasil karya manusia serta kompleksitas dari 
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pemikiran, nilai, prilaku dan benda yang diciptakan oleh manusia dalam 

perkembangan sejarahnya. 

Menurut Purba (2006:107) berdasarkan wujudnya kebudayaan dapat 

digolongkan atas dua komponen utama yaitu (1) Kebudayaan material, 

Kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata, 

konkret. Termasuk dalam kebudayaan material ini adalah temuan-temuan yang 

dihasilkan dari suatu penggalian arkeologi: mangkuk tanah liat, perhisalan, 

senjata, dan seterusnya. Kebudayaan material juga mencakup barang-barang, 

seperti televisi, pesawat terbang, stadion olahraga, pakaian, gedung pencakar 

langit, dan mesin cuci. (2) Kebudayaan nonmaterial, kebudayaan nonmaterial 

adalah ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi, 

misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tarian tradisional. Produk 

dari budaya tersebut mempunyai fungsi dan dijadikan falsafah hidup bagi 

masyarakat pemakainaya. 

Dari definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan 

merupakan sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi 

sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam 

kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Perwujudan kebudayaan 

adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang 

berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-

pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, 

yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan 

kehidupan bermasyarakat. 
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Keberagaman etnik menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya 

budaya. Etnik Jawa mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan kebudayaan 

Indonesian. Masyarakat Jawa hingga saat ini meyakini terhadap nilai-nilai 

kebudayaan yang telah diwariskan nenek moyang. Jawa terbagai menjadi bagian-

bagian subetnik yang memiliki keunikan kebudayaan tiap masing-masing wilayah 

atau daerah. Menurut Sutarto (2004:13) Daerah bagian etnik Jawa salah satunya 

adalah  subetnik Jawa Timur yang terdiri dari Jawa mataram, Ponoragan, Arek, 

Tengger, Osing, Padalungan, Madura Bawean, Madura Kangean, Pulau Madura. 

Masyarakat Jawa Timur memiliki banyak tradisi yang masih hidup (the living 

traditions) dan dimanfaatkan serta dibanggakan oleh para pendukungnya. 

Bagian dari subetnik yang memiliki keunikan ragam kebudayaan yaitu 

Ponoragan. Kebudayaan  berdasarkan pendekatan budaya Ponoragan ditandai 

dengan kondisi berbagai gaya dan teknis kesenian yang  mewarnai bentuk-bentuk 

seni tradisi  di Kabupaten Ponorogo, misalnya dengan dialek berbicara, kesenian, 

dan pakaian adat atau model tata busana tradisi  yang lekat dan hidup pada 

masyarakat di lingkungan tersebut. Ponorogo  adalah salah satu kabupaten di 

Provinsi Jawa Timur yang dikenal dengan julukan Kota Reog. Hingga sekarang, 

masyarakat Ponorogo hanya mengikuti apa yang menjadi warisan leluhur mereka 

sebagai pewarisan budaya yang sangat kaya. Seni Reog merupakan cipta kreasi 

manusia yang terbentuk adanya aliran kepercayaan yang ada secara turun temurun 

dan terjaga. Upacaranya pun menggunakan syarat-syarat yang tidak mudah bagi 

orang awam untuk memenuhinya tanpa adanya garis keturunan yang jelas. mereka 

menganut garis keturunan parental dan hukum adat yang masih berlaku. 
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Karya manusia hasil dari wujud kebudayaan adalah pakaian adat. Definisi 

pakaian adalah segala sesuatu yang kita pakai mulai dari ujung rambut sampai ke 

ujung kaki. Pakaian adat berperan besar dalam menentukan citra seseorang. Lebih 

dari itu, pakaian adat adalah cerminan dari identitas, status, hierarki, gender, 

memiliki nilai simbolik, dan merupakan ekspresi cara hidup tertentu. Pakaian juga 

mencerminkan sejarah, hubungan kekuasaan, serta perbedaan dalam pandangan 

sosial, politik, dan religius. Dengan kata lain, pakaian adat adalah kulit sosial dan 

kebudayaan kita (dalam Amier : 2010). 

Pakaian adat daerah merupakan suatu unsur kebudayaan yang tumbuh dan 

berkembang seiring dengan pertumbuhan sebuah suku bangsa. Pakaian adat 

daerah dalam kehidupan yang nyata mempunyai berbagai fungsi sesuai dengan 

pesan-pesan nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Berkenaan dengan pesan-

pesan nilai budaya, dapat dilakukan melalui berbagai simbol-simbol dan ragam 

hias pakaian adat tersebut. Pakaian adat sebagai hasil karya seni manusia  

memiliki nilai estetika, karena manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan 

menghias terhadap segala sesuatu yang dipakainya dan di tempat dimana ia 

tinggal, hasrat kreatif ini muncul dalam setiap periode dan peradaban. 

Tradisi Masyarakat Ponorogo memiliki keunikan tersendiri yang menjadi 

ciri khas dan membedakannya dengan masyarakat lain di Jawa. Hal ini terlihat 

dari pakaian adat yang dikenakan dengan warna dominasi serba hitam serta 

mempunyai model yang unik. Keunikan tersebut tidak ditemui di daerah lain 

sekaligus menjadikan ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian. 

Kabupaten Ponorogo ditinjau dari geografisnya terletak di wilayah Pulau Jawa 
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tepatnya di Jawa Timur. Jika ditinjau dari sisi penyebaran kebudayaan, wilayah 

Jawa Timur mengikuti adat kebudayaan kerajaan dan kesultanan dengan pakaian 

adat Jawa yang mempunyai ciri khas berbelangkon dan bersenjatakan keris. 

Namun hal ini tidak ditemui dalam pakaian adat kebudayaan Ponorogo. Pakaian 

adat Ponorogo dikenal dengan Pakaian Warok. Warok mengenakan baju hitam-

hitam (celana gombrong hitam dan baju hitam yang tidak dikancingkan) yang 

disebut Penadhon. Penadhon ini sekarang juga digunakan sebagai pakaian budaya 

resmi Kabupaten Ponorogo. Senjata pamungkas para warok adalah tali kolor 

warna putih tebal.  

Literatur Jawa mengenal istilah Warok Ponorogo, namun icon Warok itu 

sendiri sampai sekarang masih belum bisa didefinisikan secara tegas. Beberapa 

dugaan misalnya, kata warok disinonimkan dengan kata weruk (Jawa) yang berarti 

besar sekali, nampak berbeda dengan pengertian wara’ dalam literatur sufi yang 

berarti menjauhkan diri dari segala sesuatu yang di dalamnya mengandung 

syubhat. Kenyataannya, Warok bukan hanya seorang yang berperawakan besar 

dan gagah perkasa, tapi ia figur ksatria yang berbudi pekerti luhur, memegang 

norma sosial secara ketat, dan memiliki kelas yang tinggi di kalangan masyarakat 

Ponorogo. Kehidupan Warok tidak dapat dipisahkan dari kesenian reog, sebab ia 

pimpinannya. Ia sangat tinggi kedudukannya, berwibawa, dan dapat 

mempengaruhi konco (paguyuban) reog baik segi tingkah laku sosial maupun 

spiritualnya. Pakaian adat Ponoragan dijadikan sebagai identitas Kabupaten 

Ponorogo. Pakaian adat Ponoragan digunakan dalam ritual upacara-upacara adat 

seperti kirap pusaka, larung sesaji Telaga Ngebel, bersih desa dan sebagainya.  
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Namun seiring dengan perkembangan zaman pakaian adat asli Ponorogo tersebut 

kini juga telah wajib dikenakan instansi pemerintahan Kabupaten Ponorogo pada 

hari-hari tertentu misalnya bulan Suro (dalam kalender Jawa).    

Pakaian adat Ponoragan mempunyai sisi yang sangat unik, dengan bentuk 

dan warna serta kelengkapan perhiasan atau senjata. Hal ini karena pakaian adat 

Ponoragan mempunyai nilai historis dan unsur semiotik. Keunikan  pakaian adat 

Ponoragan sejarah diawali dengan terbentuknya legenda Reog Ponorogo serta 

adanya pengaruh sejarah kerajaan Majapahit. Pada dasarnya ada beberapa versi 

cerita populer yang berkembang di masyarakat tentang asal-usul Reog dan Warok, 

namun salah satu cerita yang paling terkenal adalah cerita tentang pemberontakan 

Ki Ageng Kutu seorang abdi kerajaan pada masa Bhre Kertabhumi, Raja 

Majapahit terakhir yang berkuasa pada abad ke-15. Ki Ageng Kutu murka akan 

pengaruh kuat dari pihak rekan Cina rajanya dalam pemerintahan dan prilaku raja 

yang korup, ia pun melihat bahwa kekuasaan Kerajaan Majapahit akan berakhir. 

Ia lalu meninggalkan sang raja dan mendirikan perguruan dimana ia mengajar 

anak-anak muda seni bela diri, ilmu kekebalan diri, dan ilmu kesempurnaan 

dengan harapan bahwa anak-anak muda ini akan menjadi bibit dari kebangkitan 

lagi kerajaan Majapahit kelak. Sadar bahwa pasukannya terlalu kecil untuk 

melawan pasukan kerajaan maka pesan politis Ki Ageng Kutu disampaikan 

melalui pertunjukan seni Reog, yang merupakan "sindiran" kepada Raja Bra 

Kertabumi dan kerajaannya. Pagelaran Reog menjadi cara Ki Ageng Kutu 

membangun perlawanan masyarakat lokal menggunakan kepopuleran Reog.  
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Faktanya masyarakat Ponorogo hanya sebatas mengenakan pakaian adat 

tersebut. Sejauh ini tidak banyak yang mengetahui latar belakang historis, filosofis 

dan semiotika yang ada pada pakaian adat Ponoragan. Jika dikaji lebih lanjut 

struktur pakaian adat Ponoragan dari segi historis dan semiotika dapat  dijadikan 

tuntunan bagi masyarakat.  Keberadaan warisan kebudayaan merupakan sesuatu 

yang sangat berharga sebagai identitas dan eksistensi Bangsa. Oleh karena itu 

sebuah kesalahan jika kita sebagai pemilik kebudayaan pakaian daerah, tidak 

mengerti pakaian daerahnya sama sekali. Salah satu langkah agar memahami 

budaya sendiri, semacam pemahaman akan keberadaan pakaian adat sebagai salah 

satu bagian dari budaya Sub Jawa Timur. Pakaian adat juga penting bagi generasi 

muda sebagai penerus tongkat estavet pelestari kebudayaan. Elemen pembentuk 

pakaian adat dapat digunakan sebagai sarana pendidikan yang banyak 

mengandung nilai semiotik yang tampak pada pakaian adat Ponoragan. Untuk itu 

peneliti mencoba meneliti semiotika pakaian adat Ponoragan. 

Di sisi lain karena mengetahui keaneka ragaman karakteristik kebudayaan 

maka akan semakin memahami apa yang dimaksud keindahan bangsa Indonesia, 

dengan demikian akan mendorong timbulnya rasa kebangsaan, nasionalisme, 

patriotisme hingga dapat memperkokoh jati diri bangsa . Jatidiri bangsa diperoleh 

dari jati diri masyarakat akan rasa cintanya terhadap daerahnya, rasa bangga 

terhadap daerahnya, yang akhirnya dengan segala potensi yang dimiliki 

disumbangkan untuk mengisi program-program pembangunan yang telah 

direncanakan.  
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Pemilihan masalah tersebut dilandasi oleh pendapat Pierce (dalam Sobur, 

2004: 13) yang menjelaskan bahwa yang menjadi landasan dasar semiotika adalah 

konsep tentang tanda.  Tidak hanya bahasa dan sistem komunikasi yang tersusun 

oleh tanda-tanda, melainkan dunia sendiri pun sejauh terkait dengan pemikiran 

manusia, seluruhnya terdiri atas tanda-tanda, karena jika tidak begitu manusia 

manusia tidak akan menjalin dengan realitas. Bahasa itu sendiri merupakan sistem 

tanda yang paling fundamental bagi manusia, sedangkan tanda-tanda non-verbal 

seperti gerak-gerik, bentuk-bentu pakaian merupakan simbol yang dapat 

dipandang sejenis bahasa yang tersusun darin tanda-tanda bermakana. Oleh 

karena itu peneliti memilih aspek semiotik karena cukup relevan dalam proses 

interpretasi makna.  

Berkaitan dengan pakaian adat Ponoragan, aspek yang diteliti ditekankan 

pada Icon, Indeks dan Simbol setiap elemen dan kelengkapan pakaian adat 

Ponoragan. Setiap bagian kelengkapan pakaian adat Ponoragan merupakan media 

non-verbal yang dipandang sebagai tanda-tanda bermakana yang dapat 

dikomunikasikan. Litteljohn (dalam Sobur , 2004: 15) mengatakan bahwa Tanda-

tanda adalah basis dari seluruh komunikasi. Manusia denganperantara tanda-tanda 

dapat melakukan komunikasi dengan sesamanya dan banyak hal yang bisa 

dikomunikasikan di dunia ini. 

Penelitian tentang aspek semiotika pakaian adat belum banyak dilakukan 

sehingga peneliti mempunyai keberanian dan ketertarikan terhadap objek 

penelitian tersebut. Penelitian Busana atau pakaian adat yang telah ada yaitu 

dengan judul Busana Adat Kraton Yogyakarta Makna dan Fungsi dalam Berbagai 
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Upacara yang diteliti Condronegoro (1995). Penelitian ini bertujuan mengungkap 

makna dan fungsi busana adat Kraton Yogyakarta dalam berbagai ritual upacara. 

Analisis penelitian tersebut mengupas (1) legitimasi kekuasaan dalam kehidupan 

kraton (2) ragam busana adat Kraton Yogyakarta yang terbagi menjadi  pola garis, 

corak kain dan busana kraton menurut tingkat umur dan keperluannya (busana 

untuk kegiatan sehari-hari, busana untuk upacara alit, dan busana untuk upacara 

ageng). 

Penelitian tentang semiotik yang peneliti temukan adalah penelitian 

dengan judul ”Simbolisme dalam Ukiran Gunungan Kayon Wayang Kulit (Telaah 

Semiotika Budaya)” oleh Eko Stiyono (2007). Penelitian ini bertujuan 

mengungkap nilai-nilai simbolik dari bentuk ukiran dan semua gambar yang 

tertera dalam gunungan atau kayon pada wayang kulit ditinjau dari segi 

semiotikanya.  Analisis semiotik dalam penelitian ini mengupas (1) makna 

semiotik gunungan atau ”kayon” pada wayang kulit dilihat dari segi bentuknya (2) 

wujud gambar gunungan atau (kayon) pada wayang kulit (3) makna semiotik dari 

setiap wujud gambar gunungan atau ”kayon” pada wayang kulit.           

Walaupun penelitian di atas mengungkap semiotika akan tetapi fokus 

kajian semiotika dan objek penelitianya berbeda.  Penelitian ini mendiskripsikan 

makna (icon, indeks, dan simbol) pada pakaian adat Ponoragan dengan kajian 

foklor non verbal. Hal ini dilakukan karena penelitian tentang semiotika pada 

pakaian adat khususnya Ponoragan belum pernah peneliti temukan. Berdasarkan 

pemaparan di atas, maka penelitian ini ditetapkan dengan judul ”Kajian Semiotika 

Pakaian Adat Ponoragan (Pakaian Warok Ponorogo)”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

 Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dalam 

pengkajian ini selanjutnya akan dikemukakan beberapa rumusan masalah antara 

lain: 

1) Bagaimana penjelasan mengenai bentuk pakaian adat Ponoragan (icon, 

indeks, simbol) sebagai identitas subkultur Ponorogo Jawa Timur? 

2) Bagaimana fungsi pakaian adat Ponoragan (ekonomi, sosial, politik,budaya) 

bagi masyarakat subkultur Ponorogo Jawa Timur? 

3) Bagaimana temuan makna semiotis (religius, sosial, estetik) pakaian adat 

Ponoragan sebagai identitas subkultur Ponorogo Jawa Timur? 

 

1.3 Tujuan  

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian yang dilakukan yaitu : 

1) Untuk menjelaskan secara mendalam bentuk pakaian adat Ponoragan (icon, 

indeks, simbol) sebagai identitas subkultur Ponorogo Jawa Timur.  

2) Untuk menjelaskan secara mendalam fungsi pakaian adat Ponoragan 

(ekonomi, sosial, politik, budaya) bagi masyarakat subkultur Ponorogo Jawa 

Timur. 

3) Untuk menjelaskan secara mendalam temuan makna dalam pakaian adat 

Ponoragan (religius, sosial, estetik) sebagai identitas subkultur Ponorogo 

Jawa Timur. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Dari paparan tujuan penelitian di atas, manfaat teoritis yang dapat diperoleh 

dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

1) Memperluas wawasan dan pengetahuan tentang keberadaan dan eksistensi 

pakaian adat Ponoragan Jawa Timur dari segi semiotika. 

2) Mengetahui bentuk pakaian adat Ponoragan Jawa Timur  secara mendalam 

(icon, indeks dan simbol). 

3) Mempelajari mendalam penerapan teori semiotika. 

4) Untuk jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, akan menambah 

khasanah wawasan tentang kajian semiotis. Dalam kajian semiotis terdapat 

unsur Budaya, tradisi, bahasa dan sastra sehingga penelitian ini diharapkan 

mempunyai manfaat teoritis terkait dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain 

sebagai berikut : 

1) Bagi masyarakat Ponorogo penelitian ini dapat digunakan sebagai umpan 

balik agar masyarakat Ponorogo lebih mengetahui mendalam tentang 

makna-makna  yang terkandung dalam pakaian adat Ponoragan. 

2) Bagi peneliti sendiri diharapkan dapat menjadi wawasan dan pengetahuan 

baru tentang kebudayaan khususnya semiotika pakaian adat Ponoragan. 
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3) Bagi institusi terkait, dapat digunakan sebagai pendokumentasian dan 

pengarsipan kebudayaan daerah. 

4) Bagi penelitian selanjutnya yang sejenis, dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam menyusun penelitian.  

 

1.5 Penegasan Istilah  

 Penegasan istilah ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran 

antara peneliti dan pembaca terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini.  

Adapun istilah-istilah yang perlu ditegaskan meliputi: 

1) Pakaian adalah segala sesuatu yang kita pakai mulai dari ujung rambut 

sampai ke ujung kaki. 

2) Semiotik adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda 

(Sobur, 2004:15) 

3) Folklor adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif, yang tersebar dan 

diwariskan turun-temurun, di antara kolektif macam apa saja, secara 

tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun non 

lisan (Danandjaja, 1986: 3) 

4) Ikon adalah hubungan antara tanda dan objek atau acuan yang bersifat 

kemiripan, tanda yang bisa menggambarkan ciri utama sesuatu meskipun 

objek tersebut tidak hadir (Sobur, 2003:41) 

5) Indeks adalah tanda yang memiliki hubungan sebab akibat dengan apa yang 

diwakilinya (Sobur, 2004:42). 
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6) Simbol adalah tanda yang menunjukkan hubungan alamiah antara petanda 

dengan petandanya.  Artinya  tanda atau ciri yangmemberitahukan sesuatu 

hal kepada seseorang (Sobur, 2004:42). 

 

 


