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II TINJAUAN PUSTAKA DAN PARADIGMA  

  

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Konsep seni 

 

Seni merupakan hasil karya manusia yang indah yang dapat dinikmati melalui 

indra yang dimiliki oleh manusia, kemudian karya itu dapat memberikan 

kesenangan dalam diri manusia dan dapat mendapatkan materi dari hasil seni 

yang telah dihasilkan. Menurut Sedyawati 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, seni bangunan, seni musik, seni tari, dan drama 

(Sedyawati,1991;178). 

 

Menurut Koentjaraningrat seni merupakan keahlian dan keterampilan manusia 

untuk mengekpresikan dan menciptakan hal – hal yang indah serta bernilai 

(Koentjaraningrat, 1984: 168). Sedangkan menurut Suyono seni merupakan 

keahlian dan keterampilan manusia untuk mengekpresikan dan menciptakan hal 

– hal yang indah serta bernilai bagi kehidupan, baik untuk diri sendiri maupun 
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untuk masyarakat umum (Suyono, 1985: 368). Seni merupakan penjelmaan rasa 

indah yang terkandung dalam jiwa orang dapat ditangkap oleh indra pendengar ( 

seni suara), penglihatan ( seni lukis), atau dilahirkan dengan perantara gerak ( 

seni tari, drama) (Ensiklopedia,1984:3080). Pendapat Gazalba seni adalah usaha 

untuk menciptakan bentuk – bentuk yang menyenangkan. Bentuk – bentuk yang 

menyenangkan itu memuaskan penghayatan keindahan dan penghayatan itu 

dipuaskan manakala kita mampu mengapresiasikan ( menghargai ) kesatuan 

hubungan formal antara persepsi penghayatan (Gazalba,1977:20). 

 

Menurut Haviland seni adalah penggunaan kreatif imanijasi manusia untuk 

menerangkan, memahami dan menikmati kehidupan. Menurutnya kesenian 

dibagi menjadi dua yaitu kesenian sekuler dan kesenian religius. Kesenian 

sekuler mempergunakan imajinasi bebas tanpa suatu motif di belakangnya, 

mencipta ulang pola, alur cerita, ritme dan perasaan – perasaan dengan leluasa 

dan tanpa memikirkan akibat atau kelanjutannya. Sementara kesenian religius 

menggunakan imajinasi yang tetap bekerja terlepas dari bagaimana seluruh 

kegiatan itu ditujukan untuk memantapkan kesejahteraan dengan mengambil hati, 

merayakan dan mengakui kekuatan – kekuatan diluar diri manusia (Haviland, 

1993: 223).  

 

Menurut Sedyawati seni merupakan salah satu perwujudan kebudayaan. Seni 

juga selalu mempunyai peranan tertentu di dalam masyarakat yang menjadi 

ajangnya (Sedyawati,1991 :7). Sedangkan menurut Soedarsono seni adalah 

ekspresi dan elemen dasar dari tari adalah gerak. Tari adalah ekspresi jiwa 
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manusia yang diungkapkan dengan gerak – gerak ritmis yang indah. Indah dalam 

seni yaitu sesuatu yang memberi kepuasan batin manusia (Soedarsono, 1988:17) 

Menurut Supartono seni dapat diartikan dalam tiga tingkatan yaitu pertama seni 

dalam arti terbatas yang merupakan karya seni yang hanya dapat dinikmati 

dengan mata saja atau dengan mata saja jadi secara visual atau audio, kedua seni 

dalam arti yang luas adalah seni yang dapat dinikmati dengan mata dan indera 

lain jadi dapt dinikmati secara visual dan audio serta secara moral dan 

intelektual, ketiga seni dalam arti estetis murni adalah seni yang sudah harus 

dipahami secara mendasar, mendalam, serta membutuhkan kemahiran 

(Supartono,1992:73) 

 

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa seni adalah hasil pemikiran 

manusia atau yang dituangkan melalui gerakan atau wujud keindahan dan 

bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat untuk memberikan keindahan serta 

kebahagiaan. Fungsi dari kesenian yaitu dapat dilihat dari nilai etik, nilai estetik 

dan pesan moral dari kesenian tersebut. 

 

Menurut kamus besar pengertian nilai etik adalah nilai untuk manusia sebagai 

pribadi yang utuh, misal kejujuran, nilai yang berhubungan dengan akhlak adalah 

nilai yang berkaitan dengan benar dan salah yang dianut oleh golongan atau 

masyarakat. Ilmu yang mempelajari nilai etik disebut dengan etika. Nilai etika ini 

sangat penting bagi manusia karena disitulah letak kemanusiaan seorang manusia. 

Nilai kejujuran, keberanian atas kebenaran, dan kesungguhan di dalam menjalani 

kehidupan hanya akan dimiliki oleh manusia. Nilai etik ini akan memudahkan 
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manusia di dalam membangun peradaban. Baik secara sosial, ekonomi, politik dan 

budaya. Nilai etik ini juga merupakan fondasi dasar atas nilai kemanusiaan yang 

paham terhadap agama ( Wajiran, 2013). 

Nilai estetik adalah hal yang mencakup dari keindahan itu sendiri, yaitu keindahan 

dapat dinikmati oleh mata, jiwa, perasaan, maupun dengan telinga. Semua hal 

tersebut berkenaan dengan apa yang dilihat oleh manusia itu. Nilai estetik adalah 

nilai yang berdasar pada keindahan. Ilmu yang mempelajari nilai estetik disebut 

estetika. Nilai estetik ini sangat penting bagi manusia karena dengan keindahan 

akan memberikan warna dalam kehidupannya. Dengan demikian manusia akan 

merasakan kedamaian dan kenyamanan dalam hidup. Karena sudah menjadi 

kodrat manusia bahwa manusia suka dengan hal-hal yang indah ( Wajiran, 2013). 

 

2. Konsep seni Pertunjukan 

 

Menurut Soedarsono seni  dapat dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu seni 

pertunjukan dan seni rupa. Seni pertunjukan dalam penampilannya selalu 

berhadapan dengan penonton atau peminat juga memerlukan ruang dan waktu 

(Soedarsono, 987 :2). Seni yang termasuk dalam kelompok seni pertunjukan 

adalah seni tari, seni musik, teater resitas. 

 

Menurut Sedyawati seni pertunjukan adalah sesuatu yang berlaku dalam waktu 

lokasi yang mempunyai arti pada waktu pengungkapan seni berlangsung disitu. 

Seni pertunjukan adalah karya seni yang melibatkan aksi individu atau kelompok 
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di tempat dan waktu tertentu. performance biasanya melibatkan empat unsur 

yaitu waktu, ruang, tubuh si seniman dan hubungan seniman dengan penonton 

(Sedyawati, 1981 :60).  

 

Sedangkan menurut Supartono seni pertunjukan adalah kesenian yang dapat 

dinikmati dengan indera mata dan telinga sekaligus, sehingga sifatnya audio 

visual. Seni pertunjukan yang merupakan dari seni rupa dan suara merupakan 

karya yang lengkap, pada umumnya lebih disenangi daripada seni rupa atau seni 

suara yang berdiri sendiri, karena sifat manusia yang sudah kompleks selalu 

menginginkan keindahan ynag dapat yang dapat dinikmati secara serentak 

(Supartono,1992:72)  

 

Seni pertunjukan Kuda kepang yang ada di Desa Trimodadi memiliki unsur 

dalam pertunjukannya diantaranya yaitu meliputi waktu penyelenggaraan, tempat 

penyelenggaraan, seniman dan perlengkapan yang digunakan. Waktu 

pelaksanaan pertunjukan Kuda kepang yaitu saat ada acara khitanan, perkawinan, 

perayaan hari kemerdekaan, bersih desa dan syukuran. Tempat penyelenggaraan 

pertunjukan Kuda kepang yaitu dihalaman rumah yang memiliki hajatdan jika 

pertunjukan di pentaskan saat perayaan hari kemerdekaan biasanya 

diselenggarakan di lapangan terbuka. Seniman yaitu terdiri dari pawang, pemain 

musik , sinden, dan penari laki – laki dan perempuan. Perlengkapan yang 

digunakan dalam pertunjukan Kuda kepang meliputi perlengkapan alat musik, 

alat musik yang digunakan dalam pertunjukan Kuda kepang yaitu kendhang, dua 

saron, gong, kempul, bonang besar dan bonang kecil, kenong, dan demung . 
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perlengkapan penari yaitu pakaian dan hiasan, hiasan berupa kuluk, gelang 

kakidan badong,  dan perlengkapan saat pertunjukan Kuda kepang, perlengkapan 

saat pertunjukan meliputi sajen, pecut, Kuda kepang, barongan, penthul dan 

benjer.   

 

Menurut Sedyawati, dahulu fungsi seni pertunjukan  disebutkan sebagai berikut, 

pemanggilan kekuatan gaib, penjemputan roh – roh pelindung untuk hadir di 

tempat pemujaan, memanggil roh –roh baik untuk mengusir roh – roh jahat, 

peringatan kepada nenek moyang dengan menirukan kegagahan maupun    

kesigapannya, pelengkap upacara sehubungan dengan peringatan tingkat – tingkat 

kehidupan seseorang, pelengkap upacara sehubungan dengan saat - saat tertentu 

dalam perputaran waktu, perwujudan daripada dorongan untuk mengungkapkan 

keindahan semata (Sedyawati,  1990; 53). 

 

Paeni dkk menyatakan bahwa fungsi pertunjukan yaitu fungsi religious, 

peneguhan integrasi sosial, edukatif untuk memperkuat atau memperlengkap 

kekuatan kepribadian seseorang, ekonomis dan hiburan. Yang berubah dari zaman 

ke zaman adalah penekanan pada fungsi – fungsi tertentu maupun bentuk – bentuk 

pernyataannya, kadang – kadang muncul fungsi baru yang sebelumnya tidak 

dikenal ( Paeni, Dkk,2009;19).  

 

Dari penjabaran tentang fungsi seni pertunjukan telah terjadi perubahan fungsi 

seni pertunjukan, fungsi seni pertunjukan Kuda kepang yang ada di Desa 

Trimodadi yaitu meliputi, memanggil roh – roh baik untuk mengusir roh jahat 
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(bersih Desa), dorongan mengungkapkan keindahan (kreatifitas seniman), 

religious, sosial (silaturahmi), ekonomis (pendapatan pedagang), hiburan, 

edukatif (nilai yang terkandung dari proses dan tarian yang dipentaskan). 

 

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa seni pertunjukan adalah hasil 

imajinasi seniman yang telah dituangkan dalam bentuk tari atau benda yang di 

tampilkan dihadapan penonton dalam suatu lokasi dengan waktu tertentu dan 

mempunyai fungsi tertentu.  

 

3. Konsep Kuda Kepang 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kuda adalah binatang 

menyusui berkuku satu biasa dipiara orang sebagai kendaraan tunggangan dan 

angkutan atau penarik kendaraan. Menurut Sunarto Kepang adalah anyaman tipis 

yang terbuat dari bambu. (Sunarto,1977:116) 

 

Kuda kepang adalah suatu bentuk kesenian yang permainnya terdiri dari penari 

pria yang berjumlah kurang lebih sepuluh orang dengan menunggangi kuda 

lumping yang menggambarkan prajurit yang sedang mengadakan latihan perang 

– perangan, benjer dan pentul tampil sebagai bodoh atau yang menjaga masing – 

masing pihak yang berperang (Ensiklopedia,1985 : 58 ). Menurut Winarsih Kuda 

kepang adalah seni tari yang dimainkan dengan menaiki Kuda tiruan dari 

anyaman bambu (Winarsih, 2008;11). Sedangkan menurut Sedyawati Kuda 

kepang adalah suatu kesenian yang dilakukan oleh sekelompok penari prajurit 
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dan pasukan berkuda  diiringi dengan alat music berupa kendang, terbang, 

kekemong, kempul, angklung, salompret, keplok dan senggak penarinya 

berjumlah 12 orang (Sedyawati, 1981 : 32) 

 

Sunarto menyatakan bahwa kuda kepang adalah suatu kesenian yang dilakukan 

oleh beberapa orang sambil menunggang kuda yang terbuat dari anyaman bambu 

atau kulit hewan ( lumping ) yang dikalungkan pada bahu penunggang dengan 

menari menirukan kuda sebenarnya dan diiringi dengan tetabuhan atau alat 

musik, sedangkan fungsi dukun sebagai perantara yang memanggil jurik agar 

memasuki tubuh para penari dengan mengucapkan mantra – mantra bila 

syaratnya terpenuhi maka para penari ada yang mampu mengunyah beling atau 

benda – benda keras lainnya, disebut Kuda kepang karena kuda-kudaannya pipih  

terbuat dari anyaman bambu yang disusun atau dijalin secara menyilang, dalam 

bahasa Jawanya ngepang dari sinilah nama itu ditemukan (Sunarto,1977 : 164). 

 

Menurut Risman disebut Kuda kepang karena tarian ini mempergunakan alat 

peraga berupa kuda kudaan yang bahannya terbuat dari kepang (bambu yang 

dianyam) (Risman,1988;237). Moertjipto menyatakan bahwa Tari Kuda kepang 

berasal dari tari rakyat jelata atau kelompok masyarakat bawah. Tarian berawal 

dari keinginan kaum jelata untuk memiliki Kuda yang saat itu merupakan 

kendaraan yang cepat tapi mahal dan hanya dimiliki oleh para adipati atau 

penguasa setempat. Sehingga mustahil mereka memilikinya. Keinginan memiliki 

yang begitu kuat maka dibuatlah Kuda kepang (Moertjipto, 1991; 151)  
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Jadi kuda kepang adalah bentuk kesenian tari yang menggunakan kuda yang 

terbuat dari bambu dan menggunakan perantara dukun untuk memanggil roh agar 

para penari bisa kerasukan dan  melakukan hal – hal yang tidak mungkin 

dilakukan oleh manusia biasa misalnya memakan bara api, bunga dan memakan 

benda – benda keras. Kuda kepang yang ada di Desa Trimodadi yaitu kesenian 

tari yang dipentaskan oleh penari yang berjumlah genap sambil menunggang 

Kuda tiruan yang terbuat dari anyaman bambu yang memiliki bermacam – 

macam warna, serta menggunakan pawang untuk memanggil roh – roh agar 

datang dan masuk kedalam tubuh penari agar penari bisa melakukan hal – hal 

yang tidak bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya, dalam pertunjukan Kuda 

kepang keadaan roh masuk kedalam tubuh penari disebut kesurupan, tapi oleh 

masyarakat Trimodadi disebut mabok. 

 

 

4. Konsep tari  

 

Menurut Soedarsono tari adalah gerak. Gerak adalah pengalaman fisik yang 

paling elementer dari kehidupan manusia. Gerak tidak hanya terdapat pada 

denyutan – denyutan diseluruh tubuh manusia untuk tetap dapat memungkinkan 

manusia hidup, tetapi gerak juga terdapat pada ekspresi dari segala pengalaman 

emosional manusia. Gerakan – gerakan didalam tari itu bukanlah gerak yang 

realistis, melainkan gerak – gerak yang telah diberi bentuk ekspresif. Bentuk 

ekspresif itu ialah bentuk yang diungkapkan manusia untuk dinikmati dengan 

rasa. Gerak gerak ekspresif ialah gerak – gerak yang indah, yang bisa 
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menggetarkan perasaan manusia. Adapun gerakan indah ialah gerak yang distilir 

yang di dalamnya mengandung ritme tertentu (Soedarsono,1988 :15). 

 

Soedarsono menegaskan bahwa tari – tarian tradisionil yang bersifat magis dan 

sakrat merupakan ekspresi jiwa manusia yang didominir oleh kehendak atau 

keyakinan untuk maksud – maksud tertentu. Tarian yang didominir oleh kehendak 

ini juga terdapat pada tari keagamaan dan tari bergembira yang disebut dengan 

tari sosial. Apabila gerak tari itu banyak dipengaruhi oleh akal, maka hasilnya 

adalah tari klasik yang tujuannya lebih banyak mengarah keseni tontonan. Pada 

tari klasik ukuran keindahan tidak hanya terletak pada kemampuan ungkapan 

gerak itu untuk memuaskan perasaan penonton, tetapi ditentukan pula oleh benar 

atau tidaknya tari itu dibawakan atas dasar pola yang telah ditentukan 

(Soedarsono,1988 :19) 

 

Tari sebagai seni tontonan atau seni pertunjukan yang disebut seni teatrikal inilah 

yang lebih mengarah kepada santapan estetis yang akan lebih banyak memberikan 

hiburan kepada manusia dan harus bisa berkominikasi dengan penonton. Tari 

teatrikal merupakan tari yang garapannya khusus untuk pertunjukan. Tari ini 

diselenggarakan ditempat pertunjukan yang khusus atau teater, baik tempat itu 

berupa gedung pertunjukan tradisional, modern, maupun arena terbuka 

(Soedarsono,1988 :23). Tari upacara adalah tari yang khusus berfungsi sebagai 

sarana upacara agama dan adat dan banyak terdapat didaerah –daerah yang masih 

bertradisi kuat, serta wilayah yang masih kuat memelihara agama hindu 

(Soedarsono,1988 :32). 
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Jadi tari adalah gerakan yang dilakukan oleh seluruh tubuh yang diiringi dengan 

musik/ ritme untuk mengekpresikan sesuatu yang dapat dinikmati oleh mata dan 

dapat menggetarkan perasaan manusia. Tarian yang dipentaskan dalam 

pertunjukan Kuda kepang yang ada di Desa Trimodadi yaitu tari satria , pegonan, 

gunung kidul dan kembang jeruk, semua tarian tersebut adalah tarian yang 

dibawakanb oleh penari laki – laki. Goyang hoki dan goyang senggol adalah 

tarian yang ditarikan oleh penari perempuan. Tari cakilan adalah taria yang 

ditarikan oleh sepasang penari laki – laki dan perempuan. 

 

B. Kerangka Pikir 

 

Kerangka pikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan 

dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting 

(Umu Sekaran ,1992:91). 

 

Kesenian Kuda kepang  yang berada di pulau jawa telah berkembang dengan 

bantuan para penyebar agama yang dibawa keberbagai derah yang ada di pulau 

Jawa. Setelah masa penjajahan jepang masyarakat jawa ada yang di 

transmigrasikan keberbagai daerah salah satunya Lampung, masyarakat yang 

bertransmigrasi ke Lampung membawa budayanya salah satunya kesenian Kuda 

kepang. Setelah bertransmigrasi dan berkumpul dengan masyarakat asli Lampung 

kesenianpun ikut berakulturasi dengan pengaruh yang ada di Lampung. Perbedaan 

setiap daerah dipengaruhi oleh budaya yang ada pada tempat yang baru, sehingga 

para pelaku kesenian mempunyai ide untuk membuat kreasi baru dari kesenian 
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yang telah dilakukannya sehingga didaerah mempunyai ciri khas kesenian daerah, 

begitu juga dengan Desa Trimodadi, di Desa Trimodadi juga memiliki ciri 

pertunjukan Kuda kepang yang dilakukan oleh pengelola grup Kuda kepang.  

 

Kuda kepang yang berada di Desa Trimodadi grup bernama langen turonggo 

budoyo tanjung arum. Pada proses pertunjukan Kuda kepang grup langen 

turonggo mempunyai beberapa tahap, tahapannya yaitu 

Proses pelaksanaan pertunjukan Kuda kepang meliputi 

a. Pembukaan yaitu pawang membacakan mantra untuk memanggil roh 

roh dan meminta izin untuk memulai pertunjukan Kuda kepang. 

b. Inti ,pada tahap ini penari Kuda kepang menampilkan tari satria, 

kembang jeruk, gunung kidul, pegonan ( tari yang ditampilkan oleh 

penari laki – laki), goyang hoki dan goyang senggol adalah tarian yang 

dibawakan oleh penari perempuan, sedangkan cakilan adalah tari yang 

ditampilkan oleh seorang laki – laki dan seorang perempuan. 

c. penutup, pada tahap penutup pemain musik membawakan lagu 

sholawatan kemudian penari kuda kepang yang kesurupan berpamitan 

kepada yang punya hajat, setelah selesai berpamitan pawang mulai 

mengeluarkan roh dari para penari Kuda kepang.  

Dengan demikian maka proses pertunjukan Kuda kepang yang telah dijabarkan 

adalah pertunjukan Kuda kepang Khas di Desa Trimodadi.  
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C. Paradigma 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan 

: garis kegiatan 

: garis akibat 

 

Atraksi Pertunjukan Kuda 

kepang 
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Pemanggilan roh 
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kemudian penari 

yang kerasukan 

berpamitan dengan 

Tarian yang dipentaskan 

1.  tari satria (pembukaan) 

2. goyang hoki 

3. Tari gunung kidul  

4. Goyang senggol 

5. Tari cakilan 

6. Tari kembang jeruk  

Pertunjukan Kuda 

kepang khas desa 

Trimodadi 
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