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I PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

 

Manusia dan kebudayaan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keberadaan 

kebudayaan adalah hasil dari karya manusia. Kebudayaan adalah keseluruhan 

sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat 

yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 2009: 144). 

Setiap suku yang ada di Indonesia mempunyai berbagai macam budaya sehingga 

Indonesia menjadi Negara yang kaya dengan warisan budaya dari setiap suku, 

kebudayaan yang ada di Indonesia sebagian besar memiliki sifat animisme dan 

dinamisme yang menggunakan kekuatan mistis.    

  

Suku jawa adalah salah satu suku terbesar yang ada di Indonesia, suku jawa 

sebagai suku yang tebesar memiliki bermacam macam kebudayaan yang telah ada 

sejak berabad abad dan diwariskan secara turun temurun. Sama seperti suku 

bangsa-suku bangsa lain di Indonesia, suku Jawa juga memiliki kekayaan dan 

keragaman dalam tradisi, adat, budayanya mulai dari bahasa, sistem religi sampai 

keseniannya. Seni merupakan salah satu kebudayaan yang hampir mencakup 

gerak dan benda yang ada disekitar masyarakat karena ada berbagai macam seni 

yaitu seni rupa, seni patung, seni ukir, seni hias kesenian ini yang biasa dijumpai 
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pada barang barang sehari yang digunakan. Ada beberapa seni yang sering 

dipertunjukan yaitu seni musik, seni tari, dan drama. 

 

Kesenian yang ada di Indonesia sangat banyak  dan beraneka ragam, setiap suku 

pasti mempunyai kesenian, setiap suku tidak hanya memiliki satu kesenian tapi 

memiliki lebih dari satu kesenian. Salah satu suku yang memiliki banyak kesenian 

adalah suku jawa, kesenian yang dimiliki suku jawa diantaranya adalah tayub, 

reog, wayang, Kuda kepang dan masih banyak lagi. Kesenian Kuda kepang adalah 

kesenian orang jawa yang dulu berkembang dipulau jawa, tapi setelah masyarakat 

jawa melakukan trasmigrasi kesenian Kuda kepang juga dibawa oleh masyarakat 

jawa ketempat yang baru. Salah satu tempat trasmigrasi masyarakat jawa adalah 

lampung. 

  

Tari Kuda kepang  dipentaskan dibeberapa daerah di Lampung salah satunya 

adalah di Lampung Utara. Salah satu desa yang ada di Lampung Utara yang 

mempertunjukan tarian Kuda kepang adalah Desa Trimodadi. Di Desa Trimodadi 

kesenian Kuda kepang tidak dipentaskan dalam acara – acara pemerintahan di 

Desa Trimodadi, tapi yang mementaskan adalah sebagian kecil masyarakat 

Trimodadi.  

 

Pementasan Kuda kepang sering dilakukan pada siang hari jadi masyarakat yang 

menonton hanya sedikit, bahkan masyarakat yang menonton pertunjukan Kuda 

kepang tidak menonton  pertunjukan Kuda kepang  dari awal sehingga masyarakat  
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Trimodadi tidak mengetahui tentang proses pertunjukan Kuda kepang sehingga 

masyarakat  tidak berminat untuk menonton pertunjukan Kuda kepang. 

Masyarakat Trimodadi lebih suka apabila yang melakukan pementasan adalah 

grup Langen Turonggo Budoyo Tanjung Arum karena didalam grup ini apabila 

kemasukan melakukan hal – hal lucu yang bisa membuat tertawa penontonnya. 

Grup Langen Turonggo Budoyo Tanjung Arum adalah salah satu  grup kesenian 

Kuda kepang yang ada di Desa Trimodadi. Masyarakat Trimodadi  tidak berminat 

untuk menonton pertunjukan Kuda kepang yang dilakukan oleh grup yang lain.  

 

Kurangnya minat masyarakat untuk menonton pertunjukan Kuda kepang  

membuat salah satu grup Kuda kepang harus membubarkan grup Kuda kepang 

tersebut. Minat masyarakat Trimodadi dapat dilihat pada saat  diadakan 

pertunjukan Kuda kepang, yang menonton hanya sedikit, jika anak muda yang 

menonton mereka lebih suka melakukan kegiatan lain seperti pacaran dan 

melakukan permainan sendiri dengan teman – temannya. Jika penontonnya 

melakukan hal – hal lain maka pesan dari pertunjukan Kuda kepang tidak dapat 

sampai kepada penonton.  Padahal tarian Kuda kepang adalah tarian orang Jawa, 

tapi orang jawa tidak lagi menyukai tarian Kuda kepang. Jika orang jawa tidak 

menyukai tarian Kuda kepang maka tidak aka ada lagi yang menyukai tarian Kuda 

kepang maka tarian Kuda kepang akan punah.  

 

Masyarakat Trimodadi mayoritas bersuku jawa dan hanya beberapa yang bersuku 

Lampung, tapi orang jawa yang ada didesa Trimodadi kurang mengetahui 

pentingnya melestarikan warisan nenek moyang, padahal warisan kesenian nenek 
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moyang bisa menjadi salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat. Kesenian 

nenek moyang yang ada di Desa Trimodadi sekarang hanya kesenian Kuda 

kepang, tapi jika masyarakat Trimodadi tidak melestarikannya maka kesenian 

Kuda kepang akan punah seperti kesenian suku jawa yang sudah tidak ada lagi di 

Desa Trimodadi. 

  

Masyarakat Trimodadi menggangap bahwa kesenian Kuda kepang adalah 

Kesenian yang tidak boleh dilihat, karena kesenian Kuda kepang melakkukan hal 

– hal yang bisa dilakukan manusia biasa, jadi penari Kuda kepang menggunakan 

jin dan syaiton. Masyarakat Trimodadi yang mayoritas beragama Islam 

menganggap bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan jin dan syaiton 

adalah hal yang dilarang oleh agama Islam dan salah satu dosa besar. Pertunjukan 

Kuda kepang tidak menggunakan jin dan syaiton dalam pertunjukannya, tapi 

pawang menggunakan roh. Roh berbeda dengan jin dan syaiton, perbedaannya 

yaitu jin dan syaiton adalah mahluk yang dikutuk oleh tuhan, sedangkan roh 

adalah jiwa dari manusia yang telah meninggal.  

 

Masyarakat di Desa Trimodadi sebagian besar bekerja sebagai petani yang 

meghabiskan waktunya di sawah ataupun dikebun ,ada yang sebagai buruh, ada 

yang bekerja sebagai pegawai sipil dan swasta, sehingga mereka berfikir dari pada 

menonton pertunjukan Kuda kepang lebih baik kerja, karena kalau melihat 

pertunjukan Kuda kepang akan membuang uang sedangkan kalau bekerja akan 

mendapatkan uang. Masyarakat Trimodadi akan melihat pertunjukan kesenian 
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apabila tempat pementasan kesenian masih disekitar rumahnya (satu rukun 

tetangga) dan pertunjukannya malam. 

 

Jarangnya orang yang menanggap Kuda kepang membuat pelaku seni Kuda 

kepang tidak mendapatkan penghasilan untuk mengembangkan kesenian Kuda 

kepang sehingga pelaku kesenian Kuda kepang haru mencari pekerjaan lain untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga. Pelaku seni yang mempunyai pekerjain lain 

membuat seniman melupakan grup Kuda kepang yang dimilikinya sehingga grup 

yang dimilikinya bubar. Seharusnya pelaku seni Kuda kepang berusaha untuk 

mengembangkan seni Kuda kepang yang dikelolanya dan membuat kreasi baru 

pada pertunjukan Kuda kepang agar masyarakat menyukai pertunjukan Kuda 

kepang. 

 

Pelaku kesenian di Desa Trimodadi memang tidak semua beralih profesi dari 

seniman Kuda kepang menjadi buruh atau petani, masih ada seniman Kuda 

kepang yang mencoba untuk melestarikan pertunjukan Kuda kepang. Seniman 

Kuda kepang mencoba untuk membuat kreatifitas pada tarian maupun 

perlengkapan yang menarik agar masyarakat menyukai pertunjukan Kuda kepang. 

Pemilik grup Kuda kepang menciptakan tarian baru, membuat Kuda kepang yang 

dipakai saat pertunjukan dengan motif yang cerah dan bermacam – macam, 

perlengkapan penari berupa sumping, mahkota, hiasan tangan yang dibuat sendiri 

agar penonton merasa senang dan tidak bosan. 
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Pemilik grup Kuda kepang walaupun dalam golongan ekonomi bawah, tapi sangat 

bersemangat untuk mengembangkan kesenian Kuda kepang yang dikelolanya. 

Pemilik grup Kuda kepang harus menyisihkan pendapatannya untuk membeli 

peralatan satu persatu agar pertunjukan Kuda kepang tidak monoton dan bisa 

menarik minat penonton. pemilik grup Kuda kepang tidak putus asa walaupun 

pemerintah setempat tidak memberikan bantuan untuk melestarikan kesenian 

Kuda kepang. 

 

Penari kesenian Kuda kepang dari kalangan ekonomi menengah kebawah 

sehingga mereka harus bekerja di luar kota untuk memenuhi kehidupannya. Penari 

Kuda kepang ada juga yang memiliki pekerjaan sebagai buruh, ada yang bekerja 

sebagai petani. Penari kesenian Kuda kepang walaupun berada diluar kota akan 

berusaha datang saat akan diadakan pertunjukan Kuda kepang. Semangat penari 

Kuda kepang ini yang membuat pemilik grup Kuda kepang tetap semangat 

walaupun masyarakat dan pemerintah kurang memperhatikan kesenian Kuda 

kepang. 

   

Usaha yang dilakukan seniman Kuda kepang lama kelaman mulai mendapat 

perhatian masyarakat, sekarang masyarakat Trimodadi mulai menyukai kesenian 

Kuda kepang. Masyarakat Trimodadi mulai menaggap kesenian Kuda kepang 

dalam acara khitanan, pernikahan, perayaan hari kemerdekaan, upacara bersih 

desa, penghapusan nazar, acara syukuran sembuh dari sakit, dan kelahiran bayi. 

Dalam pertunjukan Kuda kepang sekarang mulai ramai penontonnya, tapi para 

penonton tidak semua melihat pertunjukan Kuda kepang. Penonton yang muda 
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biasanya lebih senang berkumpul dengan teman – temannya dan melakukan hal 

lain.  

 

Sebelum memulai pertunjukan pertunjukan pemilik grup Kuda kepang harus 

melakukan persiapan yang baik agar mendapatkan hasil yang baik, salah satunya 

yaitu melakukan latihan sebelum melakukan pertunjukan dan menyiapkan segala 

perlengkapan sebelum hari memulai pertunjukan karena peralatan yang digunakan 

bukan hanya disatu tempat tetapi dibeberapa tempat hal ini disebabkan karena 

grup yang ada di Desa Trimodadi dikelola oleh personal dan tidak mendapat 

perhatian dari pemerintah. 

 

Kurangnya perhatian pemerintah dan masyarakat di Desa Trimodadi maka penulis 

mencoba untuk menggambarkan pertunjukan Kuda kepang, agar pertunjukan 

Kuda kepang di Desa Trimodadi dapat berkembang dan masyarakat ikut serta 

mengembangkan kesenian nenek moyang. Berdasakan latar belakang di atas, 

maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pertunjukan Kuda kepang di Desa 

Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. 

  

B. Analisis Masalah 

  

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pertunjukan Kuda kepang 

yang ada di Desa Trimodadi 

b. Kurangnya minat masyarakat Trimodadi terhadap pertunjukan Kuda 

kepang  

c. Jarangnya pementasan pertunjukan Kuda kepang Di desa Trimodadi  

d. Pertunjukan Kuda kepang Di Desa Trimodadi Kecamatan Abung 

Selatan Kabupaten Lampung Utara  

 

 

2. Pembatasan masalah 

 

Agar masalah yang akan dikaji tidak terlalu luas, maka penulis membatasi 

masalah pada “Pertunjukan Kuda kepang Di Desa Trimodadi Kecamatan Abung 

Selatan Kabupaten Lampung Utara ”.  

 

3. Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalahnya yaitu 

“Bagaimanakan Pertunjukan Kuda kepang Di Desa Trimodadi Kecamatan Abung 

Selatan Kabupaten Lampung Utara ?” 

 

 

 



9 
 

B. Tujuan, Kegunaan dan Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses 

pertunjukan Kuda kepang di Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan 

Kabupaten Lampung Utara.  

 

2. Kegunaan Penelitian  

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang 

membutuhkan. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini 

adalah  

a. Secara teoritis,  adalah Menjadi bahan sumbangan pengetahuan dalam 

rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu sosial 

dan budaya mengenai pertunjukan Kuda kepang pada Masyarakat  Di 

Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung 

Utara. Pertunjukan Kuda kepang yang ada di Desa Trimodadi berbeda 

dari tempat lain sehingga Kuda kepang yang ada di Desa trimodadi 

bisa menjadi simbol kesenian khas Desa Trimodadi. 

b. menjadi masukan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat 

dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program 

pembangunan pedesaan khususnya pada wilayah-wilayah transmigrasi 

di daerah Lampung, yang nantinya dapat menghasilkan suatu kebijakan 
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yang lebih berdaya guna dan mendukung pelestarian kebudayaan 

masyarakat lokal. 

c. Bagi pengelola, membantu memperkenalkan Kuda kepang yang berada 

di Di Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung 

Utara. 

d. Bagi masyarakat Trimodadi, masyarakat pedagang akan mendapatkan 

pemasukan yang lebih dan masyarakat akan mendapatkan hiburan 

untuk menghilangkan kejenuhan. 

 

3. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Mengingat masalah di atas cukup umum dalam penelitian, maka untuk 

menghindari kesalahpahaman, dalam hal ini peneliti memberikan kejelasan 

tentang sasaran dan tujuan penelitian mencakup Subjek penelitian ini adalah 

masyarakat Trimodadi, Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara. 

Kemudian yang menjadi objek dalam penelitian adalah Tari Kuda kepang. 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Trimodadi Kecamatan Abung Selatan 

Kabupaten Lampung Utara tahun 2015. Bidang ilmu dalam penelitian ini masuk 

ke dalam ilmu Antropologi Budaya.  
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