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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Dusun Kedungmonggo 

Dusun Kedungmonggo merupakan salah satu dusun yang berada 

dikota Malang tepatnya di desa Karangpandan, kecamatan Pakisaji, kota 

Malang. Dusun Kedungmonggo terletak 15 km sebelah selatan dari kota 

Malang. Luas dusun Kedungmonggo kurang lebih 10 hektar Untuk 

geografisnya sendiri dusun Kedungmonggo di apit diantara sungai yaitu 

sebelah timur sungai metro dan sebelah barat sungai babar. 

Letak Geografis dusun Kedungmonggo yaitu: 

 Sebelah Utara  : Desa Jatisari dan Pakisaji 

 Sebelah Timur  : Desa Bendo atau Desa Karangpandan 

 Sebelah Selatan  : Desa Pepen 

 Sebelah Barat  : Desa Permanu 

Dusun yang masuk ke desa Karangpandan ini dibagi menjadi beberapa RT 

mulai dari RT 15 – RT 21 dan dusun Kedungmonggo ini berada di RW 4 

desa Karangpandan. Jumlah penduduk dusun Kedungmonggo secara 

keseluruhan yaitu 1.156 dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 558 

dan penduduk perempuan sebanyak 598. 

Tabel 4.1 jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 558 

Perempuan 598 

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk dusun Kedungmonggo yang 

berjenis kelamin laki-laki sebanyak 558, dan penduduk yang berjenis 
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kelamin perempuan berjumlah 598. Sedangkan, untuk RT 17 dusun 

Kedungmonggo yang menjadi tempat peniliti melakukan penelitian 

memiliki jumlah penduduk keseluruhan sebanyak 185 dengan jumlah laki-

laki 93 dan perempuan 92. 

Tabel 4.2 jumlah penduduk Kedungmonggo berdasarkan pendidikan 

Pendidikan 

Tidak sekolah 53 

Belum sekolah 84 

Taman kanak-kana/TK 72 

Sekolah dasar/SD 173 

Sekolah menengah pertama/SMP 321 

Sekolah menengah atas/SMA 398 

Diploma I 15 

Diploma II 13 

Diploma III 9 

 

Tabel 4.3 jumlah penduduk RT 17 berdasarkan pendidikan 

Pendidikan 

Tidak sekolah 9 

Belum sekolah 15 

Taman kanak-kana/TK 13 

Sekolah dasar/SD 27 

Sekolah menengah pertama/SMP 44 
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Sekolah menengah atas/SMA 62 

Diploma I 4 

Diploma II 2 

Diploma III 1 

 

Tabel 4.4 jumlah penduduk dusun Kedungmonggo berdasarkan agama 

Agama 

Islam 1004 

Hindu 100 

Kristen 49 

Katolik 3 

Budha 0 

Berdasarkan tabel 4.4 jumlah penduduk dusun Kedungmonggo merupakan 

mayoritas beragama islam dan penduduk yang beragama budha tidak ada, 

sedangkan untuk RT 17 dusun Kedungmonggo yang merupakan tempat 

peneliti melakukan penelitian jumlah penduduk yang beragama islam 

berjumlah 173, hindu 7, Kristen 5 dan untuk agama katolik dan budha tidak 

ada. 
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Tabel 4.5 jumlah penduduk dusun Kedungmonggo berdasarkan 

perkawinan 

Perkawinan 

Belum kawin 468 

Kawin 616 

Cerai hidup 23 

Cerai mati 54 

 

Untuk tabel 4.5 itu adalah jumlah keseluruhan data perkawinan dusun 

Kedungmonggo, sedangkan untuk dusun Kedungmonggo RT 17 penduduk 

yang belum melakukan perkawinan yaitu 57, kawin 109, cerai hidup 7 dan 

cerai mati 16 penduduk. 

4.2 Gambaran Umum Padepokan Asmorobangun 

Padepokan tari topeng Malangan Asmorobangun berada di Jalan 

Prajurit Slamet, dusun Kedungmonggo, desa Karangpandan, kecamatan 

Pakisaji, kabupaten Malang. 

Kesenian topeng Malangan sudah ada semenjak kerajaan majapahit 

berdiri. Awal dari kesenian topeng Malangan ini berawal dari seorang abdi 

dalem ukir kabupaten Malang, yang bernama Condro atau yang dikenal 

mbah Reny beliau tinggal di Polowijen Blimbing. Diketahui pula, Gunawa 

seorang kurir pengantar surat yang bekerja pada Nyonya Belanda bernama 

Ny. Yolis. Dia adalah mantan abdi dalem bupati yang pernah belajar menari 

pada Kanjeng Surya. Setelah Ny. Yolis meninggal, Gunawan mengikuti 

anak dari Ny. Yolis yang bernama Van Der Khol di desa Blado Kecamatan 
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Ngajum. Setelah Van Der Khol meninggal, Gunawan dan anaknya Marwan 

pindah ke Bangelan Kromengan. Disana ia mendirikan kelompok wayang 

topeng yang salah satu penarinya dari Dusun Kedungmonggo yang bernama 

Serun. 

Setelah Serun pulang ke daerahnya di dusun Kedungmonggo 

dengan dibantu anaknya yang bernama Kimani ia mendirikan sebuah 

kelompok wayang topeng dengan nama “Pandawa Lima”. Pada awalnya 

disetiap pementasan kelompok ini membawakan cerita purwa seperti 

Ramayana dan mahabarata. Namun cerita purwa ini hanya bertahan sampai 

generasi kedua dengan Kiman penerusnya saat itu. Semenjak generasi 

ketiga dengan penerusnya Karimoen, nama kelompok yang awalnya 

“Pandawa Lima” dirubah menjadi “Asmorobangun” dengan membawakan 

cerita-cerita panji hingga sekarang generasi kelima bersama bapak Handoyo 

sebagai penerusnya. 

Padepokan Asmorobangun berdiri sejak tahun 1982 dan didirikan 

atas bantuan pemerintah. Didalam padepokan ini terdapat empat kegiatan 

yang rutin dilakukan yaitu latihan menari, gamelan, membuat kerajinan 

topeng dan gepyak. Untuk latihan menari dilakukan setiap hari minggu 

pukul 09:00-10:00 WIB bagi usia 5-12 tahun sedangkan pukul 10:00-11:00 

WIB untuk para remaja dan dewasa. 

4.3 Visi dan Misi Padepokan Asmorobangun 

Sebagai kelompok kesenian tradisional, padepokan Asmorobangun 

memiliki visi dan misi demi mencapai tujuan yang ingin diharapkan. Visi 

dan misi ini sudah dirancang sejak mulai generasi pertama kelompok 
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kesenian ini terbentuk. Visi dan misinya sebagai berikut: 

Visi  : melestarikan dan mempertahankan kesenian topeng Malangan 

Misi  :  

1. Memberikan pelajaran kesenian topeng kepada warga lokal 

dan asing 

2. Memberikan latihan menari secara gratis 

3. Mengenalkan kesenian topeng malangan kepada 

masyarakat. 

Deskripsi tugas pengurus kelompok padepokan tari topeng 

Asmorobangun 

1. Pelindung 

- Mengurus segala perizinan padepokan Asmorobangun. 

- Mengurus segala keamanan padepokan Asmorobangun. 

2. Ketua 

- Mengatur segala keseluruhan divisi di padepokan Asmorobangun. 

- Menjaga kestabilan kelompok agar tetap sesuai dengan tujuan 

kelompok yang ingin dicapai. 

3. Sekretaris  

- Membuat proposal bantuan untuk diajukan kepada pemerintah. 

- Menentukan anggaran yang dibutuhkan di Padepokan 

Asmorobangun. 
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4. Bendahara 

- Mengatur segala keuangan yang dibutuhkan didalam padepokan. 

- Mencatat pemasukan dan pengeluaran uang padepokan 

Asmorobangun. 

5. Seksi Tari 

Bertugas dalam kegiatan seni tari topeng malangan, mulai dari 

latihan gerakan tari, tarian yang akan ditampilkan dan lain-lain. 

6. Seksi Karawitan 

- Bertugas untuk mengiringi tarian topeng malangan dengan musik 

karawitan. 

- Menjaga dan merawat alat alat music karawitan. 

7. Seksi Perlengkapan 

Mempersiapkan segala perlengkapan ketika pertunjukan, mulai 

dari sound, make up, kostum yang akan digunakan. 

8. Seksi Kerajinan 

Bertugas membuat kerajinan topeng yang siap untuk dipajang 

digaleri maupun untuk dijual. 

 Topeng Malangan memiliki banyak karakter dengan keseluruhan 

berjumlah 76 karakter, namun yang sering ditampilakan dan menjadi tokoh utama 

hanya ada 6 karakter, antara lain: 

1. Raden Panji Asmorobangun. 

Raden Panji adalah tokoh protagonist yang mengatur naik turunnya 

konflik dalam suatu cerita yang dibawakan. 

 



42 

2. Dewi Sekartaji

3. Gunung Sari

4. Dewi Ragil Kuning

Ketiga karakter tersebut merupakan orang terdekat dari Raden Panji

Asmorobangun yang mencerminkan orang yang suci, lembut, baik hati

dan kegembiraan

5. Klana Sewandana

6. Bapang

Kedua karakter ini merupakan tokoh antagonis yang menjadi musuh

Raden Panji. Dari kedua topeng tersebut diberikan warna merah yang

mencerminkan mereka tokoh antagonis yang bersifat pemarah dan

pemberani.

Dari ke 76 karakter ada 6 karakter utama yang paling menonjol 

pada suatu pertunjukan yang mencerminkan sifat yang berbeda-beda 

namun, masih ada 70 karakter lainnya yang tidak sesering 6 tokoh utama 

yang dipertunjukkan dalam pementasan sebagai pemeran tambahan saat 

dibutuhkan. 


