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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Budaya merupakan cerminan dari suatu bangsa, bangsa yang menjunjung 

tinggi kebudayaan pastilah akan selalu dihormati oleh negara lainnya. Budaya 

yang terdapat dalam suatu negara akan menjadikan kehidupan masyarakatnya 

lebih teratur dan mempunyai prinsip-prinsip yang kuat. Mengingat tentang 

pentingnya kebudayaan yang ada dalam suatu negara maka pastilah harus 

dilakukan upaya-upaya untuk melestarikan, karena pada kenyataannya saat ini 

banyak kebudayaan yang sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat dalam artian 

mulai tergerus oleh era globalisasi dan tergatikan dengan adanya budaya baru.  

Kebudayaan dapat berkembang dan mempunyai tingkatan-tingkatan yaitu 

dari yang terendah hingga yang tertinggi (Danandjaja, 2002:58). Kebudayaan 

yang berkembang di tengah masyarakat biasanya terjadi secara turun temurun dan 

dari mulut ke mulut. Kebudayaan merupakan suatu gerak, dinamika dan suatu 

perkembangan yang terus-menerus pada sejarah kehidupan manusia di dunia, oleh 

karena itulah suatu kebudayaan akan terus ada dan berkembang selama manusia 

itu ada. Perkembangan kebudayaan dipengaruhi oleh dua faKtor yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal, faktor internal dipengaruhi oleh keadaan 

masyarakatnya misalkan adanya perpindahan penduduk dan adanya regenerasi 

sedangkan faktor dari luar dapat dikarenakan adanya pengaruh dari kebudayaan 

luar (asing) yang masuk. 
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 Adanya kebudayaan nasional dipengaruhi oleh kebudayaan daerah, 

sedangkan menurut dimensi wujudnya kebudayaan mempunyai tiga wujud yaitu   

kebudayaan merupakan kompleks gagasan, konsep, dan pikiran manusia, wujud 

inilah yang disebut dengan sistem budaya yang mempunyai sifat abstrak dan 

berpusat pada kepala-kepala manusia yang menganutnya, kebudayaan merupakan 

kompleks aktivitas, berupa aktivitas manusia yang saling berinteraksi, bersifat 

kongkrit, dapat diamati dan diobserfasi, wujud ini sering disebut dengan sisten 

social, kebudayaan sebagai wujud benda, aktivitas manusia yang saling 

berinteraksi tidak akan lepas dari berbagai penggunaan peralatan sebagai hasil 

karya manusia untuk mencapai wujudnya (Soelaeman, 2007:22). 

Indonesia termasuk salah satu negara di dunia yang kaya akan kebudayaan, 

karena itulah sebagai negara yang kaya akan budaya maka tentulah harus 

mempunyai upaya untuk melestarikannya. Kebudayaan yang terdapat di Indonesia 

sangatlah kompleks dan bermacam-macam, umumnya berupa seni pertunjukan 

sehingga dapat dipertontonkan. 

Seni merupakan hasil kreasi manusia yang mangandung nilai estetikan dan 

merupakan simbol dari perasaan manusia. Selain nilai estetika, seni atau kesenian 

juga mengandung nilai edukasi, nilai sosial, dan nilai agama.  Seni dapat berupa 

seni tari, seni drama, seni rupa, seni sastra dan lain lain. Seni mempunyai sifat-

sifat umum yang dapat dijumpai dimanapun, sifat-sifat tersebut meliputi, 

mempunyai arti yang bermakna budaya dan merupakan sarana penghubung  

dengan kekuatan adikodrati, menjadi sarana komunikasi dan pendidikan, 

memperlihatkan gaya, yaitu gaya yang dipandang sebagai tradisi milik bersama 
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dalam suatu kebudayaan dan sebagai tanda bahwa seni dapat menyampaikan arti, 

memerlukan keahlian khusus dalam proses penciptaannya (Richard Anderson 

dalam Haryono, 2006:1). Sifat-sifat dari seni di atas tentunya dimiliki oleh seni 

tari jaran kepang yang merupakan salah satu dari sekian banyaknya seni 

pertunjukan yang berada di Indonesia. 

 Seni pertunjukan jaran kepang merupakan kesenian asli Jawa, lebih 

tepatnya dari daerah Kediri, Jawa Timur. Jaran kepang merupakan kesenian tertua 

di Jawa karena diketahui keberadaannya sudah ada sejak jaman kerajaan 

Majapahit dulu. Seiring dengan berjalannya waktu kesenian ini mulai menyebar 

hampir keseluruh daerah di Jawa Timur dan salah satunya di Malang. Meski 

begitu, penyajian seni pertunjukan jaran kepang di satu wilayah dengan wilayah 

lainnya sungguh berbeda seperti di Malang selatan tepatnya di wilayah Tumpang 

ada tiga desa yang mempunyai kelompok jaran kepang namun tiap kelompok 

sangat berbeda dari cara penyajiannya, tiga desa tersebut adalah desa Precet, 

Tulus Besar, Jeru, hal ini karena adanya keinginan untuk membubuhkan kekhasan 

masing-masing daerah oleh para senimannya. 

 Jaran kepang merupakan tarian yang dalam memainkannya menggunakan 

alat terbuat dari anyaman bambu yang dibentuk menyerupai seekor kuda. Jaran 

kepang atau yang dalam bahasa Indonesianya adalah kuda kepang mempunyai 

warna-warna yang idientik dengan hitam, merah dan putih dan ketiga warna inilah 

umumnya menghiasi tubuh kuda. Seperti halnya masyarakat Jawa yang terkenal 

dengan mitos dan legendanya, jaran kepang juga mempunyai asal usul terciptanya 

sehingga sekarang dapat berkembang sampai hampir diseluruh wilayah termasuk 
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di Malang. Legenda asal usul jaran kepang ini sungguh tidak asing lagi di telinga 

masyarakat Indonesia khususnya Jawa. Legenda ini diceritakan secara turun 

temurun dan dari mulut ke mulut, oleh karena itu legenda terciptanya seni 

pertunjukan jaran kepang ini tergolong folklor lisan. 

 Seni pertunjukan jaran kepang dapat dikatakan sebagai legenda yang terus 

hidup dan ada sampai sekarang, dan di tengah masyarakat kesenian ini masih 

kerap dipertontonkan. Olek karena sifatnya yang kerap kali dipertontonkan itulah 

jaran kepang termasuk folklor setengah lisan. Kesenian jaran kepang di Malang 

sudah turun-temurun dan menyebar sampai ke pelosok daerahnya, itulah sebabnya 

sudah dapat dipastikan kesenian ini mempunyai bentuk dan aktifitas, makna serta 

fungsi tersendiri yang berbeda dengan di daerah lainnya. Perbedaan ini 

diantaranya disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang budaya, etnis 

sosial dan norma-norma yang terdapat dalam masyarakatnya.  

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Maria Ulfa mahasiswi jurusan 

Bahasa Dan Sastra Indonesia Universitas Muhamadiyah Malang  lulusan tahun 

1997 dengan judul penelitian “Eksistensi Kuda Lumping dalam Sosiokultural 

Masyarakat Desa Keling Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri”. Hasil temuan 

Maria Ulfa, kuda lumping di tengah masyarakat desa Keling kecamatan Kepung 

Kabupaten Kediri mampunyai fungsi keagamaan dan fungsi kesenian, dan ada dua 

kelompok masyarakat yang mempunyai anggapan berbeda perihal keberadaannya. 

Pendapat pertama merupakan kelompok yang kontra, alasan mereka karena 

terdapat Unsur Kerasukan (kalap) atau ndadi sehingga dikhawatirkan dapat 

membahayakan penonton. Sedangkan kelompok kedua yang mendukung 
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keberadaan kesenian ini dengan alasan jaran kepang merupakan kesenian warisan 

leluhur yang perlu dilestarikan. 

 Perbedaan kajian yang dianalisis oleh Maria Ulfa dengan yang ditulis oleh 

peneliti saat ini dengan judul “Kajian Seni Pertunjukan Jaran Kepang Malangan 

(Sebuah Tinjauan Folklor)” terdapat pada fokus kajian. Maria Ulfa mengfokuskan 

kajian pada keberadaan serta fungsi kuda lumping di desa Keling sedang penulis 

mengfokuskan kajian, selain pada fungsi jaran kepang tetapi makna dibalik 

gerakan, sesajen yang berhubungan dengan simbol, serta bentuk dan teknik 

pengajiannya dengan meninjau dari sagi folklor. Hal ini dilakukan salah satunya 

untuk mengetahui penyajian jaran kepang Malangan khususnya yang terdapat di 

Kecamatan Tumpang serta makna di balik sesaji, gerakannya serta fungsinya bagi 

masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya melestarikan seni pertunjukan jaran 

kepang di tengah-tengah masyarakat yang semakin modern, khususnya 

masyarakat Malang dan umumnya di seluruh masyarakat Jawa, karena jaran 

kepang merupakan salah satu aset budaya bangsa yang sepatutnya dilestarikan. 

 

1.2 Jangkauan Masalah 

Jangkauan masalah yang terdapat dalam penelitian “Kajian Seni 

Pertunjukan Jaran Kepang Malangan (Sebuah Tinjauan Folklor)” mencakup 

perihal legenda asal mula terciptanya seni pertunjukan Jaran Kepang Malangan, 

bentuk dan aktifitas, makna dan fungsi kesenian ini di tengah-tengah 

masyarakatnya Malangan, transformasi seni pertunjukan jaran kepang di tengah 

masyarakat modern, nilai mistisme yang tedapat dalam kesenian jaran kepang 
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Malangan, serta yang berhubungan dengan replika jarannya yaitu unsur-unsur 

semiotika warna pada replika jaran. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Mengingat banyaknya kelompok jaran kepang Malangan dan semuanya 

mempunyai cara penyajian yang berbeda-beda dan permasalahan yang dibahas 

pada penelitian yang berjudul  “Kajian Seni Pertunjukan Jaran Kepang Malangan 

(Sebuah Tinjauan Folklor)” tidak meluas, maka perlu adanya pembatasan 

masalah yang meliputi bentuk dan aktivitas, makna, serta fungsinya jaran kepang 

malangan khususnya yang terdapat di wilayah Tumpang. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

   Sesuai dengan latar belakang dan batasan masalah yang telah 

dikemukakan di atas maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimana bentuk dan aktivitas seni pertunjukan Jaran Kepang 

Malangan? 

b. Bagaimana makna seni pertunjukan Jaran Kepang Malangan? 

c. Bagaimana fungsi seni pertunjukan Jaran Kepang Malangan?  

 

1.5 Tujuan Penelitian 

1.5.1 Tujuan Umum 

Secara umum penelitian yang berjudul “Kajian Seni Pertunjukan Jaran 

Kepang Malangan (Sebuah Tinjauan Folklor)”  mempunyai tujuan sebagai 
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upaya untuk mengangkat kembali eksistensi kesenian jaran kepang di tengah 

masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya masyarakat Jawa, karena 

kenyataannya kesenian ini di tengah masyarakat sudah mulai tenggelam dan 

jarang dipertontonkan. Selain itu juga untuk  melestarikan kesenian budaya 

leluhur yang sudah diwariskan secara turun temurun.  

1.5.2 Tujuan Khusus 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengetahui bentuk dan aktivitas seni pertunjukan Jaran Kepang 

Malangan? 

b. Mengetahui  makna seni pertunjukan Jaran Kepang Malangan? 

c. Mengetahui  fungsi seni pertunjukan Jaran Kepang Malangan? 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai pemerkaya 

wawasan serta penambah pengetahuan bagi pembacanya. Penelitian ini juga 

dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dengan catatan 

mempunyai kajian masalah yang hampir sama, karena penelitian ini mengupas 

secara jelas dan lengkap tentang seni pertunjukan jaran kepang yang terdapat di 

Malang dari segi penyajiannya hingga fungsi bagi masyarakatnya. 

1.6.2 Secara Praktis 

Secara Praktis penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui bentuk dan 

dan aktivitas dalam tiap pertunjukan, makna serta fungsi gerakan jaran kepang 
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Malangan  khusunya yang terdapat di Kecamatan Tumpang. Penelitian ini juga 

dapat dijadikan sebagai bahan inspirasi bagi penelitian selanjutnya karena seni 

pertunjukan jaran kepang di tengah masyarakat, pada kenyataannya sudah 

mulai terpuruk dan ditinggalkan. Penelitian  terhadap seni pertunjukan jaran 

kepang juga diharapkan dapat menjadikan kesenian warisan leluhur ini terus 

bertahan di tengah-tengah masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa.  

 

1.7 Penegasan Istilah 

1. Kebudayaan manurut Kroeber dan Klukhohn adalah berbagai pola 

bertingkah laku mantap, pikiran, perasaan, dan reaksi yang diperoleh, 

terutama diturunkan penyusun demi pencapaiannya secara tersendiri dari 

kelompok-kelompok manusia, termasuk di dalamnya perwujudan benda-

benda materi: pusat esensi kebudayaan yang terdiri atas tradisi cita-cita 

atau paham dan terutama keterikatan terhadap nilai-nilai (Soelaeman, 

2007:20). 

2. Seni adalah ide, gagasan, perasaan, suara hati, gejolak jiwa, yang 

diwujudkan atau di ekspresikan, melalui unsur unsur tertentu, yang 

bersifat indah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut pendapat 

Aristoteles, seni adalah bentuk pengungkapannya dan penampilannya 

tidak pernah menyimpang dari kenyataan dan seni itu adalah meniru alam. 

(Cahyadi, 2008). 

3. Folklor adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu folklore, folklore 

merupakan penggabungan dari dua kata folk dan lore. Folk adalah, 
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sekelompok orang yang mempunyai ciri-ciri mengenal alam fisik, sosial, 

dan kedudayaan sehingga dapat dibedangan dengan kelompok-kelompok 

lainnya, sedangkan lore merupakan tradisi folk yaitu sebagian kebudayaan 

yang yang diwariskan secara turun temurun secara lisan atau melalui suatu 

contoh yang disertai gerak dan isyarat atau alat pembantu mengingat  

(Alan Dundes dalam Danandjaja, 2002:1).  

4. Legenda adalah cerita yang mempunyai ciri-ciri yang mirip dengan mite, 

yaitu dianggap benar-benar terjadi, tetapi tidak dianggap suci. Menurut 

Hooykaas, legenda adalah dongeng tentang hal-hal yang berdasarkan 

sejarah yang mengandung sesuatu hal yang ajaib atau kejadian yang 

menandakan kesaktian (William R. Bascom dalam Ok, 2010) 

5. Jaran kepang adalah suatu bentuk tarian penunggang kuda, namun dalam 

hal ini kuda yang digunakan bukanlah kuda sesungguhnya. 

Sosok kuda atau badan kuda untuk visualisasi,  terbuat dari bilahan 

anyaman bambu yang dirangkai sedemikian rupa, dengan penambahan 

aksesoris serta pewarnaan sehingga bentuknya menyerupai kuda (Azah, 

2008).  

6. Bentuk adalah wujud yang disajikan (Alwi, 2003: 68) 

7. Makna ialah hubungan antara bahasa dengan dunia luar yang telah 

disepakati bersama oleh para pemakai bahasa sehingga dapat saling 

dimengerti (Grice dalam Bolingar dalam Aminuddin, 2003:53) 

8. Fungsi adalah kegunaan suatu hal (Alwi, 2003:332). 

 


