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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Komunikasi Tradisional 

Komunikasi adalah istilah yang sering didengar atau bahkan diucapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Namun untuk mendefinisikan komunkasi tidak 

semudah mengucapkan atau mendengarkannya. Definisi komunikasi bersifat 

fleksibel, seperti yang ditulis Morrisan (2013: 14) bahwa suatu definisi harus 

dievaluasi atas dasar seberapa besar definisi itu membantu dalam mencapai tujuan 

penelitian. Jadi penelitian yang berbeda dapat menjadikan definisi yang berbeda 

pula. Dengan demikian definisi adalah alat yang harus digunakan secara fleksibel. 

Frank Dance (dalam LittleJohn, 2009: 4) mendapatkan tiga poin penting 

yang membentuk dimensi-dimensi dasar komunikasi. Dimensi pertama adalah 

tingkat pengamatan. Sebagai contoh, definisi komunikasi adalah proses yang 

menghubungan semua bagian yang terputus. Yang kedua adalah tujuan. Sebagai 

contoh, komunikasi adalah situasi dimana sumber mengirim pesan kepada 

penerima dengan sengaja untuk mempengaruhi tingkah laku penerima. Dan 

dimensi yang ketiga adalah penilain normatif. Sebagai contoh, komunikasi adalah 

pertukaran sebuah pemikiran dan gagasan. 

Definisi tentang komunikasi masih akan mengalami perdebatan. Namun 

perbedaan pandangan tentang definisi komunikasi bukanlah hal yang harus dibesar-
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besarkan. Sebuah definisi yang berbeda dapat digunakan dalam penelitian yang 

berbeda pula. 

 Muhd. Norizam Jamian (dalam Muslimin. 2011: 37) menulis dalam surat 

kabar Utusan, Norizam mengatakan bahwa komunikasi tradisional adalah dua buah 

kata yaitu komunikasi dan tradisional. Komunikasi berkaitan dengan perhubungan 

yang melibatkan penyampaian dan penerimaan pesan, sedangkan tradisional 

berkaitan dengan gaya hidup masyarakat terdahulu yang diwariskan secara turun-

temurun, Dari penjelasan diatas, komunikasi tradisional dapat didefinisikan sebagai 

segala bentuk kaedah, alat atau cara masyarakat terdahulu dalam menyampaikan 

pesan yang diwariskan secara turun-temurun sebelum bermunculan media modern 

seperti percetakan dan penyiaran. Sedangkan Muslimin (2011: 36) mengemukakan 

komunikasi tradisional sebagai bentuk komunikasi yang menekankan proses 

penyampaian pesan dengan media yang bersifat tradisi atau sederhana, yang 

digunakan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang berbeda dengan masyarakat 

lainnya. 

2.2. Media Tradisonal 

Secara harfiah Media Tradisional terbagi menjadi dua kata, yaitu Media dan 

Tradisonal. Pengertian media menurut (Muslimin, 2011: 40) adalah beberapa 

medium atau saluran yang digunakan secara teratur untuk berkomunikasi dengan 

individu-individu maupun dengan kelompok. Sedangkan Tradisional menurut 

pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai sikap dan cara berpikir 

dan cara bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan  

yang ada secara turun-temurun. 
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 Setelah melihat penjelasan tentang pengertian media dan tradisional di atas, 

maka media tradisional dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan 

oleh khalayak masyarakat tertentu secara turun-temurun yang diwariskan oleh 

generasi terdahulu (Muslimin, 2011: 41). Jika dilihat dalam penjelasan tersebut, 

media tradisional erat kaitannya dalam kehidupan sekelompok masyarakat, yang 

mana sekelompok tersebut memiliki media tradisional yang berbeda antara 

sekelompok masyarakat satu dengan sekelompok masyarakat lainnya.  

 Seperti yang ditulis oleh Nurudin (2004: 114) bahwa membicarakan media 

tradisonal tidak bisa dipisahkan dari seni tradisional, yakni suatu bentuk kesenian 

yang digali dari cerita-cerita rakyat dengan memakain media tradisional. Media 

tradisional sering disebut sebagai folklor. Bentuk-bentuk folklor tersebut antara 

lain; cerita prosa rakyat (mite, legenda, dongeng), ungkapan rakyat (peribahasa, 

pemeo, pepatah), puisi rakyat, nyanyian rakyat, teater rakyat, gerak isyarat 

(memicingkan mata tanda cinta), alat pengingat (mengirim sirih berarti meminang), 

dan alat bunyi-bunyian (kentongan, gong, bedug, dan lain-lain). 

 Adapun fungsi-fungsi dari folklor tersebut sebagai salah satu media 

tradisonal, William Boscon (dalam Nurudin, 2004: 115) mengemukakannya 

sebagai berikut: 

 

a. Folklor sebagai sistem projeksi  

Folklor menjadi projeksi angan-angan atau impian rakyat jelata, atau 

sebagai alat pemuas impian masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk 

dongeng. Contohnya adalah cerita “Bawang Merah dan Bawang Putih”, 
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cerita ini hanya karangan tentang seorang gadis pedesaan yang lugu, jujur, 

dan sabar menerima perlakuan buruk dari saudara perempuannya dan dari 

ibu tirinya, namun pada akhir cerita dapat menikah dengan seorang raja 

yang tampan, cerita ini mengajak para pembaca atau pendengar agar bersifat 

jujur dan sabar, karena jika seseoarang itu jujur dan sabar, kelak akan 

mendapat imbalan yang setimpal. 

 

b. Folklor sebagai penguat adat 

Folklor sebagai penguat adat dapat dijelaskan dalam kepercayaan 

masyarakat (terutama di daerah Jogjakarta) bahwa cerita Nyi Roro Kidul itu 

benar adanya. Cerita ini dapat menguatkan adat (bahkan kekuasaan) Raja 

Mataram. Seseorang dapat dihormati karena mempunyai kekuatan luar 

biasa yang ditunjukkan dari kemampuannya memperisteri ‘makhluk halus’. 

Rakyat tidak boleh menentang raja, sebaliknya rasa hormat rakyat pada 

pemimpinya harus dipelihara. Kisah tentang Nyi Roro Kidul masih diyakini 

sampai sekarang, terbukti dengan adanya upacara Labuhan (sesaji kepada 

mahkluk halus), seperti di Pantai Laut Selatan, Gunung Merapi, Gunung 

Lawu, dan Ndlepih. 

 

 

 

 



9 
 

c. Folklor sebagai alat pendidikan 

Seperti dalam cerita “Si Kancil Mencuri Ketimun”. Cerita ini 

mendidik masyarakat agar tidak berperilaku merugikan orang lain, yaitu 

mencuri. Jika seseorang itu mencuri atau merugikan orang lain, kelak akan 

mendapatkan kesulitan.  

 

d. Folklor sebagai alat paksaan dan pengendalian sosial agar norma-norma 

masyarakat dipatuhi anggota kolektifnya 

Cerita “Katak yang Congkak”. Cerita itu menyindir mereka yang 

banyak bicara namun sedikit bekerja. 

 Media dan seni tradisional sangat mudah diterima dalam masyarakat karena 

sifatnya yang komunikatif, dan cerita yang disampaikan sangat dekat dengan 

kehidupan sehari-hari masyarakat lokal, sehingga seolah-olah menjadi bagian atau 

cermin dalam kehidupan masyarakat. Sisi lain kelebihan media atau seni tradisional 

adalah semua lapisan masyarakat dapat menikmati dan menangkap pesan secara 

langsung tanpa harus bisa membaca terlebih dahulu (Nurudin, 2004: 116). 

 Seni tradisional juga dapat dikatakan murah, seperti yang dituturkan Eapan 

(dalam Muslimin, 2011: 46) seni  tradisional tidak perlu diimpor dari negara lain, 

karena milik masyarakat lokal. Di samping itu, seni tradisonal juga tidak 

menimbulkan ancama kolonialisme kebudayaan dan dominasi ideologi asing. 

Pesan yang disampaikan dalam pertunjukkan sesuai dengan yang masyaraat 

perlukan. Ranganath (dalam Muslimin, 2011: 46) menyebutkan bahwa seni 
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tradisonal lebih berpotensi menjadi komunikasi yang persuasif, komunikasi 

langsung dengan tatap muka, dan mendapatkan umpan balik yang segera.  

 Meskipun seni tradisional merupakan media warisan terdahulu untuk 

menyampaikan pesan kepada rakyat, namun dipercaya dapat membawa pesan yang 

lebih modern. Karena memiliki sifat kerakyatan pula, media warisan berpeluang 

untuk tetap hadir dalam keseharian masyarakat bersanding dengan media modern 

seperti koran, film, radio, televisi, maupun media on line atau internet. 

 Dibanding dengan media-media modern seperti yang telah disebutkan di 

atas. Pertunjukkan-pertunjukkan seni tradisonal lebih komunikatif sehingga mudah 

dipahami oleh masyarakat, terutama masyarakat pedesaan, karena biasanya seni 

tradisional menampilkan pertunjukkan yang berakar dari kebudayaan lokal ataupun 

setempat. 

 Namun pada kenyataannya sangat disayangkan bahwa media atau seni 

tradisional sangat sulit melawan perkembangan jaman. Gaya pertunjukkan atau 

cara pengemasan yang itu-itu saja adalah salah satu alasan media atau seni 

tradisional semakin dijauhi oleh kalangan muda sekarang. Kurangnya dukungan 

dari pemerintah daerah juga penyebab media tradisional semakin terpinggirkan. 

Mereka, para pelaku seni tradisional tidak jarang kesulitan dana saat akan 

mengadakan pertunjukkan, dan sayangnya saat pertunjukkan itu dapat digelar, 

penonton yang hadir jumlahnya sedikit. 

 

 



11 
 

2.3. Ludruk 

Ludruk telah dikenal oleh masyarakat Jawa Timur sudah berpuluh-

puluh tahun silam. Namun kepastian kapan lahirnya, siapa penciptanya, dan 

untuk apa ludruk dibuat masih dalam tanda tanya besar. Pada abad ke 17 istilah 

ludruk yang berarti badhut atau bebaduthan telah menjadi kesenian rakyat. 

Penjelasan tersebut diperkuat dalam kamus kuno Javanansch Nederduitsch 

Woordenbach yang disusun oleh J.F.G. Geneke dan T. Roorda, yang 

menjelaskan makna ludruk adalah badhut (Kasemin, 1999: 8). 

Istilah ludruk juga dapat ditemukan pada kamus kuno lainnya, jika 

dalam kamus kuno yang disusun oleh J. F. G. Geneke dan T. Roorda berarti 

badhut, maka dalam kamus Sastra Jawa yang disusun oleh W.J.S 

Poerwadarminta, menjelaskan makna kata ludruk adalah teledhek atau penari 

wanita. Wojowasito mengemukakan bahwa dalam bahasa Jawa Kuno kata 

badhut berarti penari Berdasarkan penjelasan Wojowasito tentang arti kata 

badhut, maka istilah badhut telah dikenal oleh masyarakat Jawa pada abad ke 

8 masehi. Hal Ini dapat dibuktikan dalam sejarah kerajaan Kanjuruhan yang 

terletak di Kecamatan Dinoyo, Kota Malang, Jawa Timur, dengan rajanya yang 

sangat terkenal bernama Gajayana.  Gajayana adalah seorang penari istana 

pada masa mudanya sebelum menjadi raja, dan candi peninggalannya sampai 

sekarang dikenal bernama Candi Badhut (Wojowasito dalam Supriyanto, 2001: 

10). 

Banyak faktor penghambat dalam penelitian guna mengetahui asal 

mula terbentuknya kesenian ludruk. Faktor tersebut ialah terbatasnya data 
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tertulis, dokumentasi dalam bentuk prasasati atau gambar. Tidak hanya dalam 

masalah arti kata, dalam hal periodesasi atau pembagian menurut zamannya 

masih belum ada kesamaan pendangan. 

Mengutip Henri Supriyanto, dalam bukunya yang berjudul Ludruk 

Sebagai Teater Sosial (1999: 12) Kasemin membagi periode ludruk menjadi 

tiga bagian yaitu periode Lerok Ngamen, periode Lerok Besut, dan periode 

lahirnya ludruk sebagai teater berlakon. Menurut Ki Soemadji Adjiwongso 

Koesoemo (dalam Kasemin, 1999: 12) membagi periode ludruk menjadi lima 

bagian yaitu periode Ludruk Badan, periode Ludruk Lerok, periode Ludruk 

Besutan, periode Ludruk Stambul Jawi dan periode Ludruk Sandiwara. 

Sedangkan Suripan Sadi Hutomo (dalam Kasemin, 1999: 12) membagi periode 

ludruk menjadi tujuh bagian yaitu periode Ludruk Bandan, periode Ludruk 

Lerok, periode Ludruk Besutan, periode Ludruk Panggung, periode Ludruk 

Masa Perjuangan Kemerdekaan, periode Ludruk sebagai alat partai politik, dan 

periode Ludruk sebagai pesanan sponsor. 

Tidak ada kesamaan dalam pembagian periode ludruk yang 

disampaikan oleh penulis diatas, namun jika dicermati lebih jauh pada intinya 

dapat disimpulkan bahwa ludruk terbagi dalam empat periode, yaitu Ludruk 

Bandan, Ludruk Lerok, Ludruk Besutan, dan Ludruk Panggung. 

Hasil penelurusan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Periode Ludruk Bandan 

Pada mulanya ludruk mempertunjukan ilmu kesaktian dan 

ilmu mistis yang bisa juga untuk mengobati orang sakit, 
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pertunjukkan tersebut dikenal masyarakat dengan nama Ludruk 

Bandan (Suripan dalam Kasemin, 1999: 13). Peralatan  yang 

digunakan sebagai musikpun sederhana yaitu hanya Jedhor, tidak 

memakai gamelan lengkap. Menurut perkiraan Suripan, Ludruk 

Bandan lahir sekitar abad ke-13 dan abad ke-14, tetapi menurut Ki 

Soemadji A yang dikutip dari majalah Jaya Baya, Ludruk Bandan 

lahir sekitar abad ke-12 sampai abad ke-15 di Jombang. 

 

2. Periode Ludruk Lerok 

Diperkirakan lahir sejak abad ke-16 sampai abad ke-18 di 

Sidoarjo setelah Ludruk Bandan telah habis masanya. Kata Lerok 

menurut Suripan dan Ki Soemadji A, berasal dari kata Lyra atau 

Kalyra yaitu alat musik sejenis Cemplung/siter atau alat musik 

sejenis kecapi. Namun menurut Henri Supriyanto (2001: 11) kata 

Lerok muncul di kalangan masyarakat Jombang merupakan variasi 

ujar dari kata Lorek. Dikatakan Lorek karena para pemain kesenian 

kesenian ini meriasi wajahnya dengan coretan agat tampak lucu dan 

tidak dikenali wajah aslinya. 

Pada kesenian ini sudah memakai nyanyian, kidungan dan 

atau sedhon Jawa. Dalam pertunjukkannya kurang lebih mirip 

dengan Ludruk Bandan yaitu mempertunjukkan ilmu gaib, batin, 

atau tenaga dalam, dengan memakai alat musik yang disebut Kalyra 

(Suripan dalam Kasemin 1999: 13). 
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3. Ludruk Besutan 

Ludruk Besutan lahir antara tahun 1991 M hingga tahun 

1931 M. Ada tiga macam istilah ludruk Besutan, yakni Ludruk 

Besut, Ludruk Besutan dan Ludruk Besep. Ludruk Besut 

menampilkan tokoh utama bernama Besut, sedang Ludruk Besutan 

menampilkan tiga tokoh panggung yakni Kakang Besut, Paman 

Jamino (Paman Ganda), dan isteri Besut bernama Asmunah. 

Ludruk Besep juga menampilkan tiga tokoh panggung, Kakang 

Besut, isteri Besut bernama Juminah dan juragan Celep. Alat musik 

yang digunakan dalam pertunjukkan ialah gamelan Laras Slendro 

yang terdiri dari Kendang, saron, kempul, gong, siter, dan slentem 

(Kasemin, 1999: 14). 

Seperti yang ditulis Kasemin (1999: 15) mengutip dari Henri 

Supriyanto, bahwa dalam pertunjukkan Ludruk Besutan penuh 

dengan simbol atau lambang yang berisi kritik kehidupan. Oleh 

karena itu, orang yang berperan dalam tokoh Besut harus orang 

yang mempunyai ilmu lebih dalam bidang ilmu kebatinan. Namun 

dalam segi cerita Ludruk Besutan hanya mementaskan cerita yang 

sama atau dari itu ke itu saja. 
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4. Periode Ludruk Panggung 

Dalam masa peralihan Ludruk Besutan ke Ludruk Panggung, 

pernah lahir ludruk stambul jawi, namun masa kejayaannya tidak 

lebih dari satu tahun. Ludruk jawi pun tersingkir begitu saja, lantas 

pada 1932 M muncul lah ludruk panggung. Dalam segi pementasan, 

ludruk panggung masih menggunakan cirri ciri yang dari ludruk 

besutan, yaitu Tari Ngremo, Kidungan dan Dagelan. 

Ludruk Panggung menggunakan alat musik gamelan 

lengkap, dalam segi cerita Ludruk Panggung mengambil dari cerita 

keadaan kehidupan sehari-hari atau mengambil dari buku roman, 

drama atau dari cerita silat (Kasemin, 1999: 16). Seperti halnya 

jamur dimusim hujan, ludruk periode keempat ini sangat subur 

perkembangannya. Banyak daerah di Jawa Timur mendirikan 

perkumpulan ludruk panggung. Yang paling terkenal pada periode 

ludruk ini adalah ludruk Cak Durasim yang menggunakan ludruk 

sebagai alat perjuanggan pada saat itu. 

Setelah proklamasi kemerdekaan 1945, kesenian ludruk 

berkembang pesat di beberapa daerah. Namun, keberadaan ludruk 

saat itu diperalat atau digunakan partai politik sebagai media 

propaganda. Setelah tahun 1970 ludruk tidak lagi sebagai alat 

propaganda partai politik dan telah mendapat tempat yang istimewa 

di hati masyarakat Jawa Timur. Namun pada saat itu, banyak 

pengamat mengatakan bahwa ludruk terlalu banyak mendapat 
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titipan informasi pembangunan dari pihak sponsor atau pemerintah 

(Kasemin, 1999: 17). 

 Semenjak lahirnya Ludruk Panggung hingga saat ini tidak lagi 

mengalami perubahan yang berarti dalam segi pementasan ludruk. Ludruk 

senantiasa mengikuti pergerakan jaman tanpa banyak mengurangi nilai-nilai 

dari ludruk di era sebelumnya. Menurut Kasemin (1999: 19), struktur 

pementasan ludruk tetap dan masih diikuti dari generasi ke generasi secara 

tradisional. Berikut adalah urutan struktur pementasa ludruk : 

 

1. Pembukaan 

Diisi dengan Tari Ngremo yang merupakan tari khas Jawa 

Timur. Banyak jenis dari tari ngremo sendiri, biasanya jenis atau 

gaya tari ngremo disesuaikan dengan daerah asalnya, seperti tari 

ngremo Jombangan yang berasal dari daerah Jombang,  lalu tari 

ngremo Malangan yang merupakan gaya tarian ngremo dari 

daerah Malang, begitupun dengan tari ngremo Surabayan yang 

berasal dari daerah Surabaya. 

 

2. Bedayan 

Antraksi Bedayan ditampilkan setelah usai tari ngremo, 

Bedayan atau dalam bahasa Jawa juga berarti thandakan adalah 

pertunjukan para seniwati ludruk yang biasanya dimainkan oleh 
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para laki-laki yang berpenampilan perempuan, mereka 

melantunkan jula-juli Jawa Timuran sambil berjoget ringan. 

 

3. Lawak atau Dagelan 

Dagelan merupakan salah satu atraksi dari struktur 

pementasan ludruk yang membawakan adegan penuh humor, tak 

heran episode ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh kebanyakan 

penonton. Adegan dagelan diawali oleh seorang pelawak yang 

malntunkan kidungan jula-juli kemudian disusul oleh pelawak 

lainnya dengan membawakan tema lawakan tertentu. 

 

4. Penyajian Lakon atau Cerita 

Lakon adalah merupakan inti dari keseluruhan pementasan 

ludruk. Dalam penyajian pementasan lakon biasanya dibagi 

dalam beberapa babak. Biasanya disela-sela babak disajikan 

pertunjukkan selingan yang menampilkan para seniwati dengan 

membawakan sebuah tembang jula-juli. 
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2.4. Fungsi Ludruk 

  Setelah melewati perjalanan jaman cukup panjang, yang awalnya 

mempunyai fungsi untuk adu kesaktian hingga menjadi sebuah seni pertunjukkan 

untuk menyampaikan pesan. Meskipun posisinya dalam kondisi yang riskan 

tergantikan oleh media modern, namun kesenian ludruk mampu berdiri hingga ssat 

ini. Hal tersebut dikarenakan ludruk memiliki beberapa fungsi positif yang masih 

diyakini oleh masyarakat. Berikut adalah beberapa fungsi ludruk; 

a. Ludruk sebagai media tradisonal 

Banyak yang mempertanyakan apakah kesenian tradisional 

seperti Ludruk dapat membaur dengan media modern dan dapat 

menyampaikan pesan dengan baik di jaman modern ini. 

R.M Wasisto Suryodiningrat (dalam Kasemin, 1999; 41) 

menjelaskan ludruk dalam hal ini menrupakan media tradisional yang 

popular dikalangan masyarakat local, mempunyai daya tarik secara 

historis, tentang fungsi maupun estetika. Ada pula kesenian tradisional 

klasik seperti wayang, yang mempunyai tujuan sama pula, yaitu selain 

untuk menjadi hiburan juga untuk mendidik, menguatkan atau 

mengubah nilai-nilai dan adat kebiasaan yang ada. 

Oleh sebab itu, Soedariyanto ( dalam Kasemin, 1999: 43 ) 

menambahkan dengan bertahannya media tradisional, mampu mengisi 

kekosongan yang terjadi yang terdapat dalam media massa modern. 

Pesan – pesan seperti pembangunan, pertanian, pendidikan, kesehatan 

dan sebagainnya dinilai lebih efektif bila disampaikan melalui media 
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yang telah mereka kenal dan dekat dengan kehidupan masyarakat serta 

mempunyai nilai yang sejajar dengan budaya yang mereka miliki. 

Dengan media tradisional yang juga merupakan sarana hiburan 

bagi masyarakat, masyarakat lebih mudah memahami pesan 

pembangunan tanpa adanya rasa ditekan atau diperintah, karena pesan 

tersebut disisipkan dalam pertunjukkan kesenian tradisonal yang sudah 

mereka kenal.  

b. Ludruk sebagai komunikasi pembangunan 

Secara teknis, Ludruk yang merupakan salah satu pertunjukkan 

tradisonal memiliki syarat yang memenuhi sebagai media komunikasi 

pembangunan. Ludruk memiliki kelebihan audio-visual yang tidak 

dimiliki oleh media lain seperti radio atau Koran. Pertunjukkan 

langsung yang tatap muka lebih dapat dinikmati dan mearnik bagi 

masyarakat pedesaan, hal itu akan memudahkan penyampaian sekaligus 

penerimaan pesan pembangunan. 

Tidak adanya pembatas antara pemain dan penonton merupakan 

nilai tambah dari kesenian ludruk. Pesan yang disampaikan dengan 

menggunakan bahasa dan dialek local, tema atau lakon pertunjukkan 

yang mencerminkan kehidupan para penonton dapat dengan mudah 

dinalar dan selanjutnya akan meresap dalam setiap individu penikmat 

kesenian ludruk. 

Nuning Wahyuniati ( dalam Kasemin, 1999: 44 ) mengatakan 

bahwa ludruk dapat dijadikan cermin realita kehidapan rakyat kecil, 
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baik kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik. Bahkan lebih dari itu, 

ludruk juga merupakan wadah ekpresi – ekspresi pemikiran, emosi, cita 

– cita moral serta sikap jiwa yang diperoleh dari penilaian dari 

masyarakat sekeliling. 

Nuning juga menambahkan bahwa kedekatan antara penonton 

dan pemain ludruk menambah bobot pertunjukkan sebagai media 

komunikasi pembangunan di pedesaan. Ide dan gagasan yang mereka 

lihat dalam pertunjukkan tanpa disadari telah terserap karena adanya 

kedekatan diri dan sebagainya, sehingga mereka merasa bahwa ide dan 

gagasan merupakan bagian dari dirinya. 

c. Fungsi ludruk dalam kehidupan masyarakat 

Jika berbicara tentang seni pertunjukkan rakyat, khususnya 

ludruk, maka kita tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat local. 

Karena kehidupan sehari-hari dari masyarakat dapat memberi inspirasi 

bagi pemain ludruk untuk pertunjukkan ludruk dan juga masyarakat 

sekitar pula yang mendukung kesenian ludruk tetap hidup. 

Beberapa fungsi ludruk bagi kehidupan masyarakat adalah: 

sebagai alat pendidikan, sebagai alat penebal rasa solidaritas, sebagai 

alat untuk melakukan protes terhadap ketidak-adilan, sebagai sarana 

hiburan bagi masyarakat, dan memungkinkan untuk para pemain ludruk 

berbuat sesuatu yang pada kehidupan nyata dianggap menyeleweng dari 

norma-norma yang ada. ( James Danandjaya dalam Kasemin, 1999: 49 

). 
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d. Ludruk sebagai sistem proyeksi 

Ludruk sebagai sistem proyeksi dapat diwujudkan, missal dalam 

kisah Bawang Merah dan Bawang Putih. Kisah tersebut menceritakan 

tentang seorang gadis desa yang memiliki ibu dan saudara tiri. 

Kehidupan Bawang Putih setiap harinya penuh dengan kekerasan yang 

dilakukan oleh ibu maupun saudara tirinya. Namun dalam akhir kisah, 

Bawang Putih hidup bahagia karena dapat menikah dengan seorang raja 

yang kaya raya. 

Jadi, kisah tersebut dapat dikatakan sebagai impian atau angan-

angan rakyat jelata yang ingin hidup mapan atau tercukupi, atau dengan 

kata lain kisah tersebut adalah sebuah proyeksi dari rakyat jelata untuk 

memuaskan impiannya. 

Jika masuk dalam salah satu pertunjukkan ludruk, sebuah 

proyeksi dalam dilantunkan dalam bentuk kidungan, Kasemin ( 1999: 

49 ) memberi contoh sebagai berikut ; 

Sore – sore masang radio 

Kari Loro lagu kinanthi 

Mumpung jik urip ngajio 

Kango sangu mbesok lek mati 

Yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti : 

Sore – sore memasang radio 
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Tinggal dua lagu kinanti 

Selagi waktu hidup belajarlah mengaji 

Untuk bekal bila meninggal. 

e. Ludruk sebagai alat pendidikan 

Dikarenakan masih belum adanya pemerataan pendidikan, tidak 

sedikit anak – anak di desa yang tidak mampu untuk sekolah. Di sini lah 

peran kesenian tradisonal sangat diperlukan. Selain dalam bentuk cerita 

dongeng, pendidikan atau nasehat dapat disampaikan melalui 

pertunjukkan ludruk, biasanya hal tersebut disampaikan melalui 

kidungan. Contoh saah satu kidungan pendidikan atau nasehat yang 

disampaikan dalam kidungan sebagi berikut : 

Poh kuweni puthel gagange 

Banyu mili ngetan parane 

Ojo wani karo wong tuwane 

Prasasat wani karo pangerane 

Terjemahan bahasa Indonesia sebagai berikut : 

Mangga kuweni patah tangkainya 

Air mengalir ke arah timur 

Jangan berani menentang orang tua 

Berarti berani sama Tuhannya  
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f. Ludruk sebagai media pembangunan 

Pada jaman penjajahan, Ludruk dikenal masyarakat sebagai 

media untuk perlawanan terhadap para penjajah. Namun setelah era 

kemerdekaan tepatnya pada Jaman Orde Baru. Pada jaman 

pembangunan itu, ludruk mendapat tugas dari pemerintah untuk 

menyampaikan “titipan informasi pembangunan”. Kasemin (1999: 52) 

memberi contoh sebuah kidungan “titipan” sebagai berikut 

Anak loro dadi ukurane 

Supaya cukup pendidikane 

Iso cerah masa depane 

Urip mandiri dadi tujuane 

( Anak dua jadi ukuran 

Supaya cukup pendidikannya 

Bisa cerah masa depannya 

Hdup mandiri jadi tujuannya ) 

g. Ludruk sebagai alat kritik sosial 

Tidak hanya sebagai media hiburan, ludruk juga dapat berfungsi 

sebagai alat pengendalian sosial. Tidak jarang dalam alur cerita 

pertunjukkan ludruk menampilkan hal-hal yang melanggar aturan, 

seperti mencuri, bolos sekolah, judi, selingkuh dan masih banyak lagi. 
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Jika dalam anggota masyarakat melakukan hal – hal yang tidak sesuai 

dengan aturan atau norma yang berlaku di dalam masyarakat, ludruk 

akan mengkritiknya dengan menggunakan cara pasemon atau kritik 

halus. 

Kasemin ( 1999: 52 ) kritik yang dilakukan dengan pasemon 

baik melalui cerita atau kidungan dapat dilakukan dengan tidak 

langsung, lebih halus dan lebih mengena dan berwibawa. 

Kasemin juga memberi contoh salah satu kidungan yang 

bermuatan kritik sosial: 

Sebab jamane wes koyo ngene 

Dadi wong urip kudu akeh akale 

Cuma pesenku ojok sak enake dhewe 

Nek kepingin enak ojok ngrugekno bangsane 

( Sebab jamannya sudah seperti ini 

Jadi orang hidup harus banyak akal 

Hanya pesanku jangan seenaknya sendiri 

Kalau ingin enak jangan merugikan bangsanya ). 

h. Ludruk sebagai pelepas lelah 

Ludruk juga memberi kesempatan bagi seseorang untuk 

melarikan diri dari kehidupan sehari – hari yang membosankan dan 
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melelahkan ke dunia khayalan yang indah ( Danandjaya dalam 

Kasemin, 1999: 53 ) 

i. Ludruk sebagai pendobrak norma 

Menurut Freud ( dalam Kasemin, 1999: 54 ) keseleo lidah itu 

secara sadar adalah tidak sengaja diucapkan, tetapi secara tidak sadar 

adalah memang sengaja diucapkan. Dalam pertunjukkan ludruk keseleo 

lidah sangat memungkinkan untuk terjadi, dalam kehidupan sehari – 

hari di masyarakat, ada norma – norma dan juga istilah – istilah atau 

kata – kata yang tidak boleh diucapkan di muka umum. 

Maka dari itu, sering pemain ludruk menggunakan keseleo lidah 

tersebut untuk menyinggung hal – hal yang sensitive di masyarakat, atau 

kata cabul, dan juga sindiran terhadap penguasa. 

2.5. Kartolo 

 Kartolo lahir pada tanggal 2 Juli 1945 di Kota Pasuruan, yang merupakan 

seniman ludruk aktif sejak tahun 1960-an. Dikarenakan keterbatasan biaya 

orangtua, Kartolo hanya menempuh jenjang pendidikan SR (Sekolah Rakyat). Karir 

berkesian Kartolo bermula saat dia belajar gambang dan tayuban kepada tetangga 

yang saat itu berprofesi sebagai pembuat gamelan. Pada usianya yang menginjak 

14 tahun, Kartolo bergabung dengan kelompok Ludruk Margo Santoso, kelompok 

Ludruk di desanya. Sejak saat itulah dia mulai meniti karir dalam dunia sandiwara 

panggung khas Jawa Timur ini.  
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 Kartolo sering berpindah-pindah dari kelompok Ludruk satu ke kelompok 

Ludruk yang lain, diantaranya adalah Garuda, Panca Tunggal, Dwikora Sepur 

Lima, Gajah Mada, Bintang Surabaya, Tansah Tresno, dan Ludruk Persada. Setelah 

malang-melintang dari kelompok satu ke kelompok lain, Kartolo memutuskan 

untuk mendirikan kelompok Ludruk sendiri yang bernama Kartolo CS. 

Kartolo CS pada mulanya terdiri dari 6 orang; Kartolo sendiri, Tini, Yakin, 

Sumilah, Munawar dan Sapari. Seiring berjalannya waktu terjadi pergantian 

pemain, yaitu Yakin dan Sumilah yang digantikan oleh Sokran dan Basman. 

Personil kelompok ini berkurang satu lagi dikarenakan Munawar meninggal dunia. 

Kemudian Slamet tergabung dalam kelompok ini menggantikan peran Sokran yang 

juga telah meninggal dunia. Terakhir, Basman juga meninggal dunia, sehingga 

anggota kelompok ini tinggal 4 orang; Kartolo, Tini, Sapari dan Slamet.  

Dalam setiap pertunjukkan Kartolo CS, peran Kartolo sangatlah penting, 

karena dia merupakan tokoh sentral atau penggerak seluruh alur pementasan. Dia 

merupakan sutradara yang mengolah ide dan muatan yang akan disampaikan 

kepada penonton dalam setiap pementasan. 

Kartolo dapat dikatakan sebagai pembaharu dalam kesinian Ludruk modern.  

Parikan-parikan yang dikidungkan atau ditembangkan berjalan begitu saja tanpa 

teks. Parikan Kartolo mempunyai ciri khas, yaitu tidak hanya berisikan humor 

jenaka, namun ada pesan kritik sosial yang menggambar keadaan masyarakat desa 

atau kota metropolitan. 

Selain parikan, ciri khas yang menonjol pada kelompok ini adalah dalam 

setiap masing-masing pemain mempunyai ciri khas yang unik. Mereka mempunyai 
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karakter dan gaya bahasa tersendiri dalam pertunjukkan, semisal Kartolo yang 

paling cerdik sehingga nampak sering menghasut pemain lain, Basman yang 

mempunyai suara besar dan jika berbicara sering panjang lebar, dan juga Sapari 

yang bersifat nakal namun malah jadi korban. 

 Dalam setiap pertunjukkan, Kartolo CS jarang atau malah tidak pernah 

melontarkan banyolan yang sudah-sudah, semua banyolan selalu baru. Begitu juga 

alur cerita, semuanya tidak pernah tertuang dalam naskah. Sutradara hanya menulis 

garis besar alur cerita, selebihnya adalah spontanitas di atas panggung. Hal 

tersebutlah yang menjadikan Kartolo CS selalu ditunggu-tunggu oleh para 

penggemarnya. 

 Sampai saat ini, Kartolo telah merekam aksi panggungnya dalam versi kaset 

sebanyak 112 judul.    

2.6. Komunikasi Intrapersonal 

 Komunikasi Intrapersonal adalah proses bagaimana individu menerima 

informasi, mengolah, menyimpan, dan menghasilkannya kembali. Komunikasi 

Intrapersonal sendiri meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Kata sensasi 

berasal dari “sense” yang berarti alat pengindraan, yang menghubungkan 

organisme dengan lingkungannya (Rakhmat, 2007: 49) . Fungsi alat indera dalam 

menerima pesan atau informasi sangatlah penting. Seperti yang ditulis oleh 

Rakhmat dalam bukunya Psikologi Komunikasi yang mengutip Lefrancois, 

mengatakan bahwa melalui peran alat indera manusia dapat memperoleh 

pengetahuan dan proses menerima dan mengirim pesan dengan dunianya. Tanpa 
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alat indera manusia sama, bahkan mungkin lebih dari rumput-rumputan, karena 

rumput dapat mengindera cahaya dan humiditas. 

 Jika pada umumnya manusia mengenal lima indera, dalam dunia psikologis 

menyebut ada sembilan bahkan ada yang menyebut sebelas alat indera. Kesembilan 

itu ialah penglihatan, pendengaran, kinestesis, vestibular, perabaan, temperatur, 

rasa sakit, perasa, dan penciuman. Jika dekelompokkan sesuai seumber 

informasinya, dapat dikelompokkan dalam tiga macam. Sumber informasi dari 

dunia luar seperti telinga atau mata. Sumber informasi dari dalam indera seperti 

sistem peredaran darah. Dan juga gerakan tubuh (Rakhmat, 2007: 50) 

 Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. 

Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli inderawi (sensory stimuli). 

Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas. Sensasi adalah bagian dari 

persepsi. Walaupun begitu, menafsirkan makna informasi inderawi tidak hanya 

melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspetasi, motivasi, dan memori (Desiderato 

dalam Rakhmat, 2007: 51) 

 Menurut Schlessinger dan Groves (dalam  Rakhmat, 2007: 62), memori 

adalah sistem yang sangat tersusun, yang menyebabkan organisme merekam fakta 

tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. 

Memori melewati tiga tahapan proses, yang pertama ialah perekaman yang disebut 

encoding, pencatatan informasi melalui reseptor indera dan sirkit inernal. Yang 

kedua ialah penyimpanan, penyimpanan berhubungan dengan jangka waktu, berapa 

lama informasi berada dalam ingatan individu, dalam bentuk apa, dan dimana. Dan 
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yang terakhir ialah pemanggilan, yang diwujudkan dalam bahasa sehari-hari, 

mengingat lagi adalah menggunakan informasi yang telah disimpan (Mussen dan 

Rosenzweig dalam Rakhmat, 2007: 63) 

 Proses keempat dalam pengolahan informasi adalah berpikir. Proses yang 

terakhir ini sekaligus akan melibatkan proses-proses sebelumnya, seperti sensasi, 

persepsi, dan memori. Seperi yang diungkapkan Taylor (dalam  Rakhmat, 2007: 

68) berpikir menggunakan keterlibatan lambang, visual, dan grafis. Berpikir 

dilakukan untuk memahami realitas dalam rangka mengambil keputusan, 

memecahkan persoalan, dan menghasilkan yang baru. Definisi singkat dari berpikir 

adalah menarik kesimpulan. 

 

2.7. Kritik Sosial 

 Kritik sosial dapat dibagi menjadi dua kata, yaitu kritik yang dalam kamus 

besar bahasa Indonesia berarti kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai 

uraian dan pertimbangan baik dan buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan 

sebagainya. Sedangkan sosial menurut Abdul Syani (dalam Kuncoro Hadi 2009: 

434) adalah hubungan sosial dalam masyarakat, yaitu berbagai masalah yang 

sedang dihadapi oleh masyarakat terutama dalam bidang kesejahteraan. Setelah 

melihat penjelasan diatas, dapat disumpulkan bahwa kritik sosial adalah tanggapan 

atau juga berupa sindiran terhadap apa yang telah terjadi dalam kehidupan 

bermasyarakat. Menurut Akhmad Zainal Akbar dalam buku “Kritik Sosial Dalam 

Wacana Pembangunan”, adalah salah satu bentuk komunikasi dalam masyarakat 

yang berfungsi sebagai alat kontrol terhadap jalannya sebuah proses bermasyarakat.  
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 Kritik sosial dapat disampaikan dalam berbagai media, mulai dari cara 

tradisional seperti pepe atau berjemur yang biasanya dilakukan di depan kantor 

pemerintahan, atau melalui media seni, seperti tari, ludruk, puisi, bahkan melalui 

musik, dan cara yang paling modern saat ini kritik sosial melalui media massa. 

Kritik sosial akan lahir saat adanya kesalahan dalam masyarakat, seperti yang 

dijelaskan oleh Burhan Nurgiyantoro (2005: 331) bahwa sastra yang mengandung 

pesan kritik biasanya akan lahir dalam masyarakat jika terjadi hal-hal yang kurang 

beres.  

 Menurut Soekanto (1990: 395) masalah sosial timbul karena unsur-unsur 

masyarakat tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga menyebabkan 

kekecewaan dan peneritaan. Masalah tersebut bersifat sosial karena erat 

bersangkutan dengan hubungan antar manusia. Dengan demikian, masalah-masalah 

sosial menyangkut nilai-nilai sosial yang mencangkup pula segi moral. 

 Apabila suatu masyarakat memandang sakit jiwa, bunuh diri, perceraian 

sebagai masalah sosial, maka masyarakat tersebut tidak semata-mata menunjuk 

pada tata kelakuan yang menyimpang. Akan tetapi sekaligus juga mencerminkan 

ukuran mengenai segi moral. Selain itu ada juga masalah yang tidak bersumper 

pada penyimpangan norma dalam masyarakat, tetapi lebih banyak mengenai 

susunannya, seperti masalah penduduk, pengangguran, dan disorganisasi keluarga 

(Soekanto. 1990: 395) 

Soekanto (1990:399) menjelaskan, dalam keadaan normal terdapat intregasi 

serta keadaan yang sesuai pada hubungan-hubungan antara unsur-unsur 

kebudayaan atau masyarakat. Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini 
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Sumber: Soekanto, Soerdjono. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta:     

Rajawali Press. Hlm 398 

 

Berdasarkan gambar di atas, terlihat unsur-unsur dalam masyarakat 

seimbang atau merata. Bila unsur-unsur seperti di gambar tersebut tidak merata, 

maka akan timbul permasalahan sosial. Melalui kritik sosial, diharapkan dapat 

mengurangi masalah-masalah sosial yang terjai dalam masyarakat. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka kritik sosial dalam penelitian ini di bagi 

menjadi 5 aspek. Pembagian tersebut berdasarkan kritik sosial apa saja yang ingin 

dianalisis oleh peneliti.  

 

 

 

 

Moral

Politik

Pendidikan

Agama

Kebiasaan

Ekonomi

Rumah tangga



32 
 

Adapun 5 aspek tersebut, diantaranya: 

 a. Kritik Sosial Masalah Politik 

Kritik sosial masalah politik adalah kritik yang muncul dikarenakan 

terjadinya ketimpangan pada aspek-aspek politik yang melingkupi 

kekuasaan, pengaruh, dan wewenang. Seperti terjadinya penggursuran 

lahan-lahan pertanian warga atau pemukiman penduduk. Di mana 

keputusan politik yang cenderung memihak kepada para penguasa atau para 

pemodal yang kepentingannya dekat dengan penguasa atau pemerintah. 

 

 b. Kritik Sosial Masalah Ekonomi 

Kritik sosial masalah ekonomi adalah kritik yang muncul akibat dari 

ketimpangan masalah ekonomi di kehidupan masyarakat, seperti tingginya 

angka pengganguran, harga bahan pokok tinggi, dan gaji yang terlalu 

rendah. Seperti di waktu tertentu, harga bahan pokok naik karena dikuasai 

oleh para tengkulak. Contoh lain adalah gaji yang terlalu rendah bagi para 

buruh perusahaan yang mengakibatkan demonstrasi. 

 

 c. Kritik Sosial Masalah Pendidikan 

Kritik sosial masalah pendidikan adalah kritik yang muncul karena 

masalah yang disebabkan oleh dua faktor, yakni pendidik dan anak didik itu 

sendiri. Contoh kasus yang disebabkan oleh pendidik diantara karena faktor 
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ekonomi, pengetahuan, pengalaman, kemampuan, kewibawaan, 

kepribadian, bijaksanam, tanggung jawab, dan sebagainya. Sedangkan 

masalah yang ditimulkan oleh peserta didik ialah kemampuan ekonomi, 

kepandaian, minat, bakat, kepribadian, pertumbuhan dan perkembangan, 

sifat, kerajinan, ketekunan, dan pergaulan. 

 

d. Kritik Sosial Masalah Moral 

 Kritik sosial masalah moral adalah kritik yang muncul karena 

adanya penyimpangan moral dalam kehidupan masyarakat. Moral itu 

sendiri ialah ajaran tentang baik dan buruk yang diterima oleh masyarakat 

umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, budi pekerti, susila, dan 

budaya setempat. Sebagai contoh ialah banyaknya tingkat kriminalitas 

seperti pencurian, pemerkosaan, dan masih banyak lainnya yang 

berhubungan dengan pelangaran moral. 

 

e. Kritik Sosial Masalah Rumah Tangga 

 Kritik sosial masalah keluarga adalah kritik yang muncul akibat 

adanya disorganisasi dalam keluarga. Disorganisai dalam keluarga muncul 

karena adanya perbedaan sudut pandang atau masalah ekonomi. Hal ini 

sering disebabkan karena komunikasi yang tidak baik antar anggota 

keluarga. Sebagai contoh dalam dunia nyata ialah pertengkaran antara 

suami dan istri, yang biasanya disebabkan oleh masalah ekonomi. 


