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Masyarakat di Desa Trimodadi  mayoritas penduduknya bersuku jawa namun kurang 

memahami tentang proses pertunjukan Kuda kepang. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui proses pertunjukan Kuda kepang di Desa Trimodadi. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data, wawancara, angket dan dokumentasi.  

Pertunjukan Kuda kepang  meliputi unsur perlengkapan, peralatan, tempat 

pementasan dan atraksi tarian. Perlengkapan musik yang digunakan yaitu kendhang, 

saron, gong, kempul, bonang, kenong dan demung. Perlengkapan penari laki – laki 

yaitu baju batik hijau, celana panjang, sumping, Kuluk, kain panjang, badong dan 

gelang kaki, penari perempuan menggunakan baju putih, celana pendek, ikat kepala, 

kain panjang warna merah dan hitam, dan gelang kaki. peralatan atraksi yang 

digunakan yaitu sajen, pecut, Kuda kepang, barongan, penthul dan benjer. Tempat 

pementasan  Kuda kepang yaitu dihalaman orang yang mempunyai hajat tapi, jika 

pementasan Kuda kepang saat perayaan hari kemerdekaan dilakukan dilapangan. 

Atraksi panggung diawali dengan pawang melakukan ritual pembacaan mantra untuk 

memanggil roh – roh. Atraksi tarian meliputi tarian satria, goyang hoki, tari gunung 

kidul, goyang senggol, tari kembang jeruk , tari cakilan dan terakhir tari pegonan. 

Tarian diatas tidak semua ditarikan tapi sesuai permintaan yang mempunyai hajat. 

Tari pegonan, gunung kidul dan kembang jeruk adalah tarian yang penarinya akan 

mengalami kesurupan atau biasa disebut mabok, ada tiga jenis mabok yaitu mabok 

barongan, mabok monyet dan mabok biasa, saat mabok penari Kuda kepang dapat 

melakukan hal – hal diluar kebiasaan  manusia seperti makan ayam hidup –hidup, 

makan arang, membuka kelapa dengan gigi dan lain – lain.  Penutupan diakhiri 

dengan  penari yang kesurupan berpamitan kepada pemilik hajat. Fungsi dari 

pertunjukan Kuda kepang yaitu fungsi pendidikan, sosial, ekonomis, religius,dan 

hiburan. Nilai yang terkandung dari pertunjukan Kuda kepang yaitu nilai etika, estetik 

dan pesan moral. 

 

Pertunjukan Kuda kepang  yang ada di Desa Trimodadi telah mengalami perubahan. 

Pertunjukan Kuda  mengandung nilai  estetik  yaitu pentingnya keindahan bagi 

manusi, nilai etik dan pesan moral yaitu  manusia dalam kehidupan harus berbuat 

baik terhadap sesama manusia dan lingkungan. 


