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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Setelah melewati perkembangan jaman yang cukup lama, seni 

tradisional ludruk terbukti mampu bertahan hingga saat ini. Ludruk yang mula-

mula bernama Lerok, yang pada mulanya adalah pertunjukkan untuk mengadu 

ilmu kesaktian. Namun karena dituntut oleh perkembangan jaman yang mana 

masyarakat jawa lebih memilih tontonan yang menjadi tuntunan, ludruk tidak 

hanya mempertunjukkan kesaktian, namun ada lakon atau cerita yang 

dimasukkan dalam pertunjukkan. Periode ini disebut periode Ludruk Besutan 

yang merupakan cikal bakal ludruk panggung yang sampai saat ini dapat kita 

jumpai. 

Ludruk Panggung sendiri mempunyai seorang tokoh legenda, yaitu Cak 

Durasim. Cak Durasim menggunakan ludruk sebagai alat perjuangan kala itu. 

Saat ini, ludruk masih konsisten dalam isi pertunjukkan, yaitu masih 

memasukkan nilai-nilai yang dapat diambil kebaikannya bagi masyarakat. 

Karena tidak hanya humor yang disajikan dalam pertunjukkan ludruk, namun 

juga ada nilai kritik sosial. Kartolo adalah salah satu pelaku ludruk yang sampai 

sekarang masih pada jalurnya. 

Kartolo adalah seniman ludruk asli Jawa Timur yang memulai karir 

sejak tahun 60-an. Sebelum membentuk grup Ludruk Kartolo CS, Kartolo 
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sempat bergabung Ludruk Dwikora dan RRI Surabaya. Yang lain dari Kartolo 

dibanding kelompok ludruk lainnya adalah, Kartolo mampu masuk dapur 

rekaman saat itu dan berhasil merekam 112 judul pertunjukkan Ludruk. 

Dengan mengusung tema yang dekat dengan keseharian hidup masyarakat, 

nama Kartolo semakin digandrungi oleh banyak masyarakat, terutama karena 

dagelan atau humor yang dibawakan selalu baru dan juga kecerdasan dalam 

menggemas pesan kritik sosial lewat pertunjukkan. 

Pilihan hiburan generasi muda saat ini lebih mengedepankan hiburan 

semata tanpa ada pesan moral yang disampaikan, sehingga sangat disayangkan 

jika ludruk harus hilang digerus oleh kemajuan jaman. Karena ludruk dianggap 

sebagai cermin realita kehidupan rakyat kecil, baik dalam kehidupan sosial, 

ekonomi, maupun politik, bahkan lebih dari itu kesenian ludruk adalah wadah 

ungkapan-ungkapan pemikiran emosi, cita-cita moral serta sikap atau tindakan 

yang diperoleh dari persepsi mereka atas masyarakat sekelilingnya. Dengan 

lawakan jenaka khas ludruk, masyarakat dibawa pada masalah yang belum 

teratasi, masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, ajakan 

untuk menuju ke arah kemajuan yang lebih baik, bahkan dengan nada humor 

si pelawak akan mengkidungkan kritik tajam dan terbuka mengenai berbagai 

gejala yang timbul di dalam kehidupan masyarakat kita.  

Melihat fenomena seperti yang dijelaskan di atas, bahwa ludruk yang 

semula adalah pertunjukkan adu kesaktian lalu berubah menjadi yang tidak 

hanya hiburan semata melainkan ada pesan untuk mengajak masyarakat ke 

arah yang lebih baik dan juga penyampaian kritik sosial yang diselipkan dalam 

dialog pada pertunjukkan ludruk. Di sinilah peneliti ingin melihat bagaimana 
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pesan kritik sosial disampaikan melalui pertunjukkan dan apa makna yang 

terkandung dalam dialog pada pertunjukkan tersebut. Sehingga menjadi kajian 

yang menarik untuk diteliti menggunakan analisis isi, di mana peneliti akan 

mendeskripsikan dialog pada pertunjukkan Kartolo CS dalam lakon “Kebo 

Kumpul Kancane”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pesan krtitik 

sosial disampaikan melalui pertunjukkan ludruk Kartolo CS alam lakon Kebo 

Kumpul Kancane 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pesan yang 

ada pada pertunjukkan ludruk Kartolo CS dalam mengkritik kehidupan sosial 

masyarakat  

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Akademik  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan untuk 

menambah ilmu pengetahuan dan menjadi rujukan untuk penelitian 

selanjutnya. 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran bagaimana 

pesan kritik sosial dapat disampaikan melalui sebuah pertunjukkan 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


