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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat pada umumnya mempunyai suatu pola kehidupan yang 

terbentuk dari setiap kebiasaan anggota masyarakat yang disepakati. Pola-

pola kehidupan tersebut menjadi salah satu ciri khas dari suatu masyarakat 

yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Dari setiap kebiasaan-kebiasaan 

yang menjadi pola perilaku maka akan menghasilkan sebuah kebudayaan. 

Masyarakat dan kebudayaan itu sendiri merupakan dua hal yang tidak bisa 

dipisahkan, dimana masyarakat merupakan individu-individu yang 

menghasilkan, menampung dan pendukung utama dari sebuah kebudayan, 

dan kebudayaan itu sendiri tidak akan tercipta tanpa adanya suatu 

masyarakat.  

Kebudayaan adalah hasil kreativitas manusia yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan mencakup 

kompleksitas ide gagasan nilai-nilai, norma-norma dan sebagai tindakan 

pola hidup masyarakat dan benda-benda hasil karya manusia. Kebudayaan 

merupakan endapan dari kegiatan dan karya manusia. Ia tidak lagi 

diartikan semata-mata sebagai segala manifestasi kehidupan manusia yang 

berbudi luhur seperti agama, kesenian, filsafat dan sebagainya. Dewasa ini 

kebudayaan diartikan sebagai manifestasi kehidupan setiap orang dan 

setiap kelompok dalam arti luas.  

Kebudayaan diartikan sebagai upaya masyarakat untuk terus 

menerus secara dialektis menjawab setiap tantangan yang dihadapkan 



2 
 

kepadanya dengan menciptakan berbagai sarana dan prasarana (Hans J. 

Daeng, 2002: 45). Semua kebudayaan manusia merupakan hasil belajar 

yang terwujud dalam beberapa bentuk. Menurut J.J Honigman 

membedakan adanya tiga gejala kebudayaan, diantaranya ideas, activities, 

dan artifacts. Ideas atau ide merupakan satu perwujudan dari sebuah 

pemikiran dan gagasan dari seorang individu yang terdiri atas segenap 

peraturan yang telah disepakati dalam masyarakat. Activities atau aktivitas 

merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu yang dapat terbentuk 

dari interaksi antar individu. Artifacts atau artefak yang disebut juga 

sebagai kebudayaan fisik merupakan hasil dari karya, ide, gagasan 

manusia. Ketiga wujud kebudayaan tersebut merupakan serangkaian hasil 

dari kehidupan manusia yang terbentuk dalam setiap masyarakat.   

Kebudayan merupakan ciri khas yang dimiliki oleh setiap daerah. 

Kebudayaan menunjukan derajat dan tingkat peradaban manusia. 

Indonesia yang merupakan negara multikultural memiliki banyak budaya 

yang berbeda-beda satu sama lainya. Keanekaragaman budaya termasuk di 

dalamnya sistem religi atau sistem kepercayaan, masih hidup dan dihayati 

oleh masyarakat setiap suku bangsa yang ada di Indonesia. Kepercayaan 

yang dimiliki oleh setiap suku bangsa ini memberi ciri khas bagi masing-

masing suku bangsa, serta mengandung nilai dan makna yang sangat 

bermanfaat bagi masyarakat.  

Banyumas adalah salah satu kabupaten yang terletak di wilayah 

Provinsi Jawa Tengah. Kebudayaan masyarakat Banyumas juga sangat 

beragam dengan kesenian, bahasa, adat istiadat, organisasi masyarakat, 
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sistem pengetahuan, religi dan sistem mata pencahariannya. Masyarakat 

Banyumas dikenal sebagai masyarakat yang egaliter dalam berinteraksi. 

Egalitarian masyarakat Banyumas dapat dilihat dari cara bertegur sapa dan 

mengungkapkan pendapat. Masyarakat Banyumas dikenal sebagai 

masyarakat yang kurang begitu memperhatikan stratifikasi sosial, sehingga 

terkesan tidak etis. Bahasa yang digunakan pun adalah bahasa atau dialek 

Banyumasan yang lugas atau dikenal dengan dialek ngapak-ngapak atau 

koek-koek.  

Ragam seni Banyumasan cukup banyak. Budaya Banyumasan dapat 

dibedakan dalam lima kategori, yaitu kesenian, bahasa, sastra, upacara 

adat, peninggalan purbakala, dan pakaian adat. Kasan Kohari 

mengidentifikasi adanya 22 jenis kesenian dan 8 bentuk upacara adat yang 

ada di Banyumas. Diantara kesenian tradisional Banyumas yang sampai 

saat ini masih dikenal adalah Calung, Lengger, Sintren, Ebeg, Begalan, 

Buncis, Cowongan, dan Kentongan. Sedangkan upacara tradisional yang 

dikenal, antara lain Nyadran, Suran, Jamasan, dan Sedekah Bumi 

(Chusmeru, 2011: 162). 

Kesenian begalan merupakan bentuk seni tradisi Banyumas. 

Kehadiran seni ini sejak zaman Adipati Wirasaba. Menurut tradisi lisan 

yang berkembang di Banyumas, begalan dilakukan ketika Adipati 

Wirasaba mengawinkan anaknya dengan putra adipati Banyumas. 

Kejadian tersebut bertepatan dengan pageblug (wabah), untuk menahan 

dan menolaknya maka harus diadakan sesaji atau krenah yaitu dengan 

diadakannya begalan. 
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Pada dasarnya kesenian begalan merupakan salah satu peninggalan 

budaya masyarakat Banyumas yang diwariskan hingga sekarang. Menurut 

tradisi lisan dan kepercayaan masyarakat Banyumas merupakan syarat 

yang harus dilakukan apabila menjodohkan anaknya. Uniknya tidak setiap 

menjodohkan anaknya harus menggunakan begalan, tetapi hanya pada 

perkawinan anak sulung mendapat anak sulung, anak sulung mendapat 

anak bungsu, dan anak bungsu mendapat anak bungsu. Dalam hal ini 

begalan befungsi sebagai ruwatan. 

Kesenian begalan ini disajikan dengan tarian dan isinya memberi 

ajaran atau tuntutan khusus ditunjukan kepada pengantin dan masyarakat 

yang hadir dalam upacara perkawinan pada umumnya. Tujuan utamanya 

adalah menasehati pengantin agar nantinya rukun dan damai, kebiasaan ini 

merupakan perwujudan dan kelakuan masyarakat Banyumas dan milik 

bersama. Ada suatu kepercayaan apabila tidak melaksanakannya akan 

mendapat petaka atau terancam dari pengaruh kekuatan gaib. 

Modernisasi yang tengah melanda kehidupan masyarakat Banyumas 

saat ini merupakan sebuah proses perubahan yang belum selesai. Proses 

ini akan terus berlanjut hingga menemukan bentuk sebagaimana yang 

diinginkan oleh setiap anggota masyarakat. Hampir sama dengan ragam 

seni tradisional yang lain, begalan di Banyumas juga terkena imbas 

perubahan sosial yang ditandai dengan perubahan cara hidup dari 

tradisional-agraris ke arah modern-teknologis. Perubahan tersebut bukan 

saja meliputi aspek-aspek fisik, tetapi juga mencangkup tataran sosial-

psikologis yang paling menonjol adalah terjadinya transformasi nilai 
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berupa pergantian nilai-nilai tradisional yang tampak pada berbagai 

macam bentuk kearifan lokal sering dianggap tidak praktis, tidak efektif, 

bertele-tele, kuno dan lain-lain. 

Fenomena yang dijumpai dalam kesenian begalan berupa 

penyampaian ajaran dari kalangan tua kepada kalangan muda melalui 

simbol-simbol yang tertuang di dalam properti pementasan. Penyampaian 

ajaran lewat simbol-simbol yang pada mulanya menjadi penyampaian 

informasi dengan kebebasan kreatif dalam penterjemahannya kini kian 

jarang digunakan. Masyarakat lebih cenderung memlih cara-cara verbal 

dan praktis agar mudah ditangkap oleh lawan bicara. Keadaan demikian 

tentunya dapat menimbulkan perubahan masyarakat terhadap kesenian 

begalan.  

Saat ini bisa dengan mudah dijumpai pertunjukan begalan, tetapi 

substansinya berbeda dengan dulu. Keberadaan begalan lebih berfungsi 

sebagai hiburan, berupa tarian-tarian yang cenderung lucu, dialog antar 

pemain yang cenderung mengarah pada dhagelan atau lawak. 

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, peneliti mempunyai ide 

untuk melakukan penelitian mengenai kesenian begalan dengan melihat 

eksistensinya dalam upacara perkawinan masyarakat Banyumas dan 

faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kesenian begalan dapat bertahan 

sampai sekarang yang peneliti rangkum dalam satu judul yaitu Eksistensi 

Kesenian Tradisional Begalan dalam Upacara Perkawinan Masyarakat 

Desa Kedondong Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang  masalah di atas, maka dapat 

diidentifikasikan beberapa masalah, diantaranya: 

1. Adanya kepercayaan begalan merupakan syarat yang harus dilakukan 

dalam penyelenggaraan perkawinan 

2. Adanya suatu kepercayaan apabila tidak melaksanakan begalan dalam 

penyelenggaraan upacara perkawinan akan mendapatkan petaka. 

3. Adanya modernisasi yang tengah melanda kehidupan masyarakat 

Banyumas saat ini merupakan sebuah proses perubahan yang belum 

selesai dan mempengaruhi pelaksanaan kesenian begalan. 

4. Adanya anggapan bahwa kesenian tradisional Banyumas sering 

dianggap kuno, ketinggalan jaman, klenik, bertele-tele, tidak efisien.  

5. Perubahan sosial dan budaya yang terjadi pada masyarakat dapat 

mempengaruhi aspek-aspek kehidupan sosial masyarakat salah satunya 

dapat mempengaruhi kesenian begalan dalam upacara perkawinan 

masyarakat Banyumas. 

6.  Berbedanya substansi kesenian begalan dulu dengan sekarang. 

7. Berkembangnya orientasi budaya kesenian begalan oleh masyarakat 

Banyumas. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini perlu 

dibatasi dan difokuskan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan 

terarah maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti khususnya 

Eksistensi Kesenian Tradisional begalan dalam Upacara Perkawinan 
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Masyarakat Banyumas dilihat dari pelaksanaan kesenian begalan dan 

persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan kesenian begalan dalam 

perkawinan masyarakat Banyumas. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah di atas, 

maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan kesenian begalan dalam upacara perkawinan 

masyarakat Banyumas? 

2. Bagaimana eksistensi kesenian begalan dalam upacara perkawinan 

masyarakat Banyumas? 

3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kesenian begalan dapat 

bertahan sampai sekarang? 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kesenian begalan dalam upacara 

perkawinan masyarakat Banyumas. 

2. Untuk mengetahui eksistensi kesenian begalan dalam upacara 

perkawinan masyarakat Banyumas. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kesenian 

begalan dapat bertahan sampai sekarang. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan mengenai adanya 

suatu tradisi dalam upacara perkawinan khususnya kesenian 

begalan. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dunia 

pendidikan terutama bagi pengembangan ilmu sosiologi mengenai 

suatu tradisi dalam upacara perkawinan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan 

sebagai sumber acuan dalam meningkatkan dan menambah wawasan 

dan pengetahuan. 

b. Bagi Mahasiswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

mahasiswa tentang kesenian begalan dalam upacara perkawinan 

masyarakat Banyumas, baik eksistensinya dan faktor-faktor yang 

menyebabkan kesenian itu masih bertahan. 

c. Bagi Peneliti 

1) Penelitian ini digunakan untuk memenuhi syarat dalam rangka 

menyelesaikan studi guna memperoleh gelar sarjana pada 

Program Studi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri 

Yogyakarta. 
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2) Penelitian ini diharapkan menjadi bekal pengalaman untuk 

mengaplikasikan ilmu pengetahuan selama duduk di bangku 

kuliah ke dalam dunia nyata. 

 

 


