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ABSTRAK 

Pada dasarnya kesenian begalan merupakan salah satu peninggalan budaya 
masyarakat Banyumas yang diwariskan hingga sekarang. Penelitian ini bertujuan 
untuk mendeskripsikan pelaksanaan kesenian tradisional begalan, 
mendeskripsikan tentang eksistensi kesenian tradisional begalan dalam 
perkawinan masyarakat Banyumas, dan mendeskripsikan faktor-faktor yang 
mempengaruhi kesenian tradisional begalan tetap eksis. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan 
sumber data utama yang terdiri dari seniman begalan, warga masyarakat dan 
warga masyarakat yang menjadi penyelenggara begalan. Sedangkan sumber data 
sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan: observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Validitas data dalam 
penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Analisis data menggunakan 
Analisis Interaktif Model yang terdiri dari beberapa tahap yaitu pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa begalan masih mampu bertahan dan 
masih dilaksanakan oleh masyarakat Banyumas. Begalan menjadi bagian yang 
terpenting dalam prosesi pernikahan masyarakat Banyumas. Pelaksanaan 
pementasan begalan masih dipentaskan di tempat pengantin wanita dan pengantin 
pria sebagai penyelenggaranya. Sedangkan, perlengkapan yang digunakan tetap 
menggunakan peralatan dapur sebagai simbol penyampaian nasehat. Namun 
dalam segi penyampaian ada sedikit modifikasi antara lain dalam hal bahasa dan 
media iringan gendhing. Eksistensi yang ditunjukan oleh kesenian begalan dapat 
dilihat dari masih dilaksanakannya kesenian begalan dalam upacara pernikahan 
masyarakat Banyumas yaitu pada pernikahan anak sulung dengan anak sulung, 
anak bungsu dengan anak bungsu, anak sulung dengan anak bungsu dan hajatan 
pernikahan pertama kali, adanya adaptasi dan modifikasi dari pertunjukan 
kesenian begalan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, 
adanya integrasi dengan komponen yang ada dalam masyarakat (hubungan antara 
seniman dengan seniman, seniman dengan masyarakat, seniman dengan sesepuh 
dalam usaha melestarikan kesenian begalan), adanya pemeliharaan pola (seniman 
selalu memelihara kemurnian dan ciri khas dari begalan), respon dan apresiasi 
masyarakat terhadap kesenian begalan masih tinggi. Sedangkan faktor-faktor 
yang menyebabkan kesenian begalan dapat bertahan sampai sekarang adalah: 
warisan leluhur, nilai-nilai atau moral yang terkandung dalam kesenian begalan 
dapat diterima oleh masyarakat sampai sekarang, kepercayaan masyarakat 
terhadap begalan masih terjaga,  adanya inovasi dalam penyampaian pesan moral. 

 
Kata kunci: Eksistensi, Kesenian begalan, Upacara Perkawinan 
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A. PENDAHULUAN 

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. 

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 

diartikan sebagai upaya masyarakat untuk terus menerus secara dialektis 

menjawab setiap tantangan yang dihadapkan kepadanya dengan 

menciptakan berbagai sarana dan prasarana (Hans J. Daeng, 2002: 45). 

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. 

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, 

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.  

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, 
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Buncis, Cowongan, dan Kentongan. Sedangkan upacara tradisional yang 

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

(Chusmeru, 2011: 162). 

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. 

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 

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. 

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 
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sampai sekarang yang peneliti rangkum dalam satu judul yaitu Eksistensi 

Kesenian Tradisional Begalan dalam Upacara Perkawinan Masyarakat 

Desa Kedondong Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. 

B. KAJIAN PUSTAKA 

1. Tinjauan Eksistensi 

Eksistensi adalah suatu proses atau gerak untuk menjadi ada 

kemudian melakukan suatu hal untuk tetap menjadi ada. Sedangkan 

yang dimaksud eksistensi di dalam penelitian ini adalah keberadaan dari 

kesenian begalan yang merujuk dari adanya suatu unsur bertahan. 

Konsep pertahanan diri tersebut adalah sesuatu hal yang penting untuk 

melihat bagaimana upaya kesenian begalan dalam mempertahankan 

keberadaan diri sebagai kesenian tradisional masyarakat Banyumas. 

2. Tinjauan Kebudayaan dan Tradisi 

Menurut E.B Tylor kebudayaan adalah kompleks yang 

mencangkup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral hukum, adat 

istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan yang 

didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat (Soekanto 2007: 

150). 

Tradisi adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang 

berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini, belum 

dihancurkan, dirusak, dibuang atau dilupakan. Tradisi atau kebiasaan 

juga dapat diartikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin serta 

akal budi manusia seperti yang terdapat dalam unsur-unsur kebudayaan, 

salah satunya sistem religi atau kepercayaan. 

3. Tinjauan Kesenian Begalan 

Begalan adalah seni tutur tradisional sebagai sarana upacara 

pernikahan. Begalan menggambarkan peristiwa perampokan terhadap 

barang bawaan dari pihak mempelai pria oleh seorang begal. Begalan 

dilakukan oleh dua orang dewasa yang merupakan sedulur pancer 

lanang dari pihak mempelai pria. Kedua pemain begalan menari di 

depan kedua mempelai dengan membawa peralatan rumah tangga yang 
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disebut brenong kepang. Peralatan tersebut memiliki makna simbol dan 

berisi falsafah  Jawa yang berguna bagi kedua mempelai yang akan 

menempuh hidup baru mengarungi kehidupan berumah tangga 

(Chusmeru: 2011). 

Begal artinya sama dengan perampok, yaitu orang yang 

pekerjaannya merampas barang milik orang lain untuk dirinya  sendiri. 

Istilah begalan dalam kesenian ini tidak berarti merampas barang orang 

lain, tetapi menjaga keselamatan apabila ada roh-roh jahat yang datang 

dan mengganggu. Begalan dilakukan sebagai salah satu syarat guna 

menghindari  kekuatan-kekuatan gaib yang mengancam atau 

mengganggu upacara pernikahan. Jadi istilah begalan di sini sebagai 

syarat/ krenah/ pangruwat guna menghindari segala kekuatan gaib yang 

mengancam keselamatan kedua mempelai 

4. Tinjauan Masyarakat 

Menurut Selo Soemardjan, masyarakat merupakan orang-oorang 

yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan (Soekanto, 2009: 

22). Masyarakat adalah memang sekumpulan manusia yang saling 

“bergaul” atau dengan istilah ilmiah saling berinteraksi 

(Koentjaraningrat, 2000: 144).  

Masyarakat mempunyai lokalitas atau tempat tinggal atau 

wilayah tertentu. Sekelompok manusia merupakan masyarakat 

pengembara, pada saat-saat tertentu anggota-anggotanya pasti 

berkumpul pada suatu tempat tertentu, misalnya bila mengadakan 

upacara adat pernikahan. Masyarakat-masyarakat yang mempunyai 

tempat tinggal tetap dan permanen biasanya mempunyai ikatan 

solidaritas yang kuat sebagai kesatuan tempat tinggalnya. 

5. Perubahan Sosial 

Setiap masyarakat selama hidupnya pasti mengalami perubahan. 

Perubahan bagi masyarakat yang bersangkutan maupun bagi orang luar. 

Masyarakat dalam kehidupannya pasti mengalami perubahan, karena 

masyarakat bersifat dinamis. 
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Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-

nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan 

lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan 

dan wewenang, interaksi sosial dan sebagainya (Soekanto, 2005:301). 

Beberapa sosiolog berpendapat bahwa ada kondisi-kondisi 

sosial primer yang menyebabkan terjadinya perubahan. Misalnya 

kondisi-kondisi ekonomik, teknologis, geografis, atau biologis 

menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada aspek-aspek 

kehidupan sosial lainya. Sebaliknya ada pula yang mengatakan bahwa 

semua kondisi tersebut sama pentingnya, satu atau semua akan 

menciptakan perubahan-perubahan sosial. 

Keberadaan kesenian dalam konteks perubahan sosial 

merupakan dua hal yang saling berhubungan satu sama lain. 

Keberadaan kesenian sangat dipengaruhi oleh perubahan sosial, 

demikian pula perubahan sosial mendapat pengaruh dari keberadaan 

suatu bentuk kesenian di lingkungan sosial masyarakat yang 

bersangkutan. Kesenian dan masyarakat sama-sama memungkinkan 

menjadi objek sekaligus subyek yang saling berpengaruh terhadap 

perubahan bagi keduanya (Karyono, 2009: 70). 

Keberadaan begalan di Banyumas tidak lepas dari perubahan 

sosial masyarakat di daerah itu. Dalam hal ini perubahan sosial 

dimungkinkan telah memicu kelahiran begalan yang saat ini. Namun 

demikian hal ini dapat berpotensi memberikan pengaruh terhadap 

kehidupan sosial bagi masyarakat setempat. Demikian juga dari sisi 

pertunjukan yang menyajikan perpaduan antara tradisi dan modern 

memungkinkan menuntun kehidupan seniman begalan pada arus 

modernisasi yang tetap mempertahankan tradisi masa lalu 

6. Teori Interaksionisme Simbolik 

Teori interaksionisme simbolik memusatkan perhatian terutama 

pada dampak dari makna dan simbol terhadap tindakan dan interaksi 

manusia. Mead membedakan antara perilaku lahiriah dan perilaku 

tersembunyi. Perilaku tersembunyi adalah proses berpikir yang 
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melibatkan simbol dan arti. Perilaku lahiriah adalah perilaku 

sebenarnya yang dilakukan oleh seorang aktor. Beberapa perilaku 

lahiriah tidak melibatkan perilaku tersembunyi (perilaku karena 

kebiasaan atau tanggapan tanpa pikir terhadap rangsangan eksternal).  

Sedangkan dalam proses interaksi sosial, manusia secara 

simbolik mengkomunikasikan arti terhadap orang lain yang terlibat. 

Orang lain menafsirkan simbol komunikasi itu dan mengorientasikan 

tindakan balasan mereka berdasarkan penafsiran mereka. Dengan kata 

lain, dalam interaksi sosial, para aktor terlibat dalam proses saling 

mempengaruhi (George R dan Douglas J.G, 2010: 293-294).  

Begalan adalah bentuk kesenian dan media komunikasi khas 

masyarakat Banyumas. Media dalam begalan adalah peralatan atau 

ube- rampe yang dibawa. Peralatan tersebut sekaligus juga menjadi 

media yang menyimpan pesan-pesan simbolik. Dengan demikian, 

keluarga mempelai yang mengadakan begalan sudah memiliki prefensi 

dan pemahaman terhadap media dan isi pesan dalam kesenian begalan. 

Pemahaman terhadap media dan isi pesan ditunjukan khalayak/ 

masyarakat dengan saling berebut ube-rampe ketika begalan usai. 

Secara kognitif komunikasi tradisional memberikan pengaruh 

pemahaman kepada khalayak tentang norma, adat istiadat dan tradisi 

yang berlaku dimasyarakat (Chusmeru: 2011). Melalui teori ini penulis 

akan mengkaitkan bagaimana aspek-aspek sosial dan fungsi kesenian 

begalan dengan perilaku masyarakat terhadap begalan, dari sana akan 

nampak adanya hubungan saling keterkaitan antara seni dan 

masyarakatnya. 

7. Teori Fungsionalisme Struktural 

Secara sederhana, teori ini mengupas tentang bagaimana sebuah 

sistem dapat bertahan di dalam masyarakat. Teori ini pada 

penerapannya akan mengulas bagaimana sistem yang ada dalam 

kesenian begalan dapat terus berfungsi. Bertahanya sistem yang ada, 

merupakan salah satu bukti eksistensi kesenian begalan. Untuk 
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mempertahankan sistem yang ada, maka konsep AGIL yang 

dikemukakan oleh Talcott Parsons dapat dipakai untuk menganalisanya. 

Teori Fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh 

Parsons ini berkaitan dengan upaya mempertahankan eksistensi 

kesenian begalan di masyarakat Banyumas. Teori ini menjelaskan agar 

sebuah sistem mampu bertahan di tengah masyarakat. Agar mampu 

bertahan di tengah masyarakat maka sebuah sistem harus memiliki 

empat fungsi penting yaitu AGIL yang masing-masing fungsi yang 

berbeda-beda dan antar keempat fungsi dalam sebuah sistem harus 

berjalan dengan baik dan berkeseinambungan. Oleh karena itu konsep 

AGIL yang dikemukakan oleh Talcott Parsons bisa dipakai untuk 

menganalisanya. 

C. METODE PENELITIAN 

1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 2 bulan, yaitu terhitung 

sejak Februari-Maret 2014. Penelitian ini dilakukan di Desa Kedondong 

Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Peneliti memilih lokasi ini 

dikarenakan masih ada beberapa kelompok warga yang menjadi 

seniman begalan. 

2. Bentuk Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode 

ini dianggap tepat di dalam upaya memperoleh pemahaman tentang 

kepentingan subyektif yang tersembunyi. Dengan menggunakan metode 

ini juga peneliti berkesempatan untuk dapat mengikuti dan memahami 

peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran 

orang-orang setempat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan 

bermanfaat. 

3. Sumber data 

Sumber data primer merupakan sumber data yang berasal dari 

narasumber secara langsung terhadap kata-kata dan tindakan dari orang 

yang diamati. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 
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masyarakat Desa Kedondong, yaitu warga masyarakat, seniman 

kesenian begalan, penyelenggara kesenian begalan. 

Sumber data sekunder ini diperoleh melalui dokumentasi dan studi 

kepustakaan dengan bantuan media cetak dan media elektronik. Di 

samping itu juga akan mengambil data dari arsip foto-foto. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. observasi difokuskan pada eksistensi kesenian begalan. 

Wawancara yang digunakan menggunakan jenis wawancara terbuka dan 

tidak struktur. Sedangkan dokumentasi sebagai pendukung dan pelengkap 

dari data primer observasi dan wawancara. 

5. Informan Penelitian 

Informan dari penelitian ini adalah warga desa, seniman kesenian 

begalan, dan penyelenggara kesenian begalan Desa Kedondong 

Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Teknik sampling untuk 

pemilihan informan tersebut menggunakan teknik purposive sampling. 

6. Validitas Data 

Dalam memeriksa keabsahan data, peneliti melakukannya dengan 

triangulasi sumber data, yaitu mengumpulkan data dan mengecek 

kesahihan informasi pada sumber-sumber yang berbeda-beda. 

7. Analisis Data 

Teknik analisi data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif 

sebagaimana yang diajukan oleh Milles dan Huberman yang terdiri dari 

empat hal utama yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. 
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Pengumpulan data  Penyajian Data 

   

  

Reduksi Data  Penarikan 
Kesimpulan 

 

Bagan 2. Model Analisis Interaktif Milles dan Huberman 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Deskripsi Data 

a. Deskripsi Wilayah Kabupaten Banyumas 

Wilayah Kabupaten Banyumas terletak di sebelah Barat Daya 

dan bagian dari Propinsi Jawa Tengah. Batas-batas Kabupaten 

Banyumas Sebelah utara berbatasan dengan Gunung Slamet, 

Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang, sebelah selatan 

berbatasan dengan Kabupaten Cilacap, sebelah barat berbatasan 

dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes, sebelah timur 

berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen dan 

Kabupaten Banjarnegara. 

Luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1.327,60 km2 

atau setara dengan 132.759,56 ha, dengan jumlah penduduk 

1.795.844 Jiwa. Dan wilayah administrasi dibagi menjadi 27 

kecamatan, 30 kelurahan dan 301 desa. Secara sosial kultural ketika 

menyebut Banyumas, maka akan menunjuk pada berbagai potensi 

interaksi sosial, kuliner dan seni budaya. Masyarakat Banyumas 

dikenal sebagai masyarakat yang egaliter dalam berinteraksi. 

Egalitarian masyarakat Banyumas dapat dilihat dari cara bertegur 

sapa dan mengungkapkan pendapat. Bahasa yang digunakan adalah 

bahasa atau dialek Banyumasan yang lugas atau dikenal dengan 

dialek ngapak-ngapak atau koek-koek. 
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b. Deskripsi Wilayah Desa Kedondong 

Desa Kedondong merupakan salah satu dari 18 Desa di 

Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Desa 

Kedondong memiliki luas 91,329 Ha. Secara umum Desa 

Kedondong memiliki letak yang cukup strategis dilihat dari letak 

Kecamatan Sokaraja di antara Kabupaten Banyumas dan 

Purbalingga serta dapat diakses melalui jalan kolektor utama.  Selain 

itu letaknya dekat dengan pusat pemerintahan Kecamatan, ± 2 km 

dengan lama tempuh ± 15 menit, jarak ke ibukota Kabupaten 

terdekat sejauh ± 9 km dengan waktu tempuh ± 30 menit. 

Sebagian besar penduduk Desa Kedondong bermata 

pencaharian sebagai petani. Kemudian diikuti oleh peternak, buruh 

tani, dan pedagang. 

c. Data Informan 

Penelitian ini difokuskan pada Informan yang menjadi warga 

masyarakat Desa Kedondong. Jumlah informan yang diambil 

sebanyak 9 orang, terdiri dari 2 orang seniman begalan, 6 orang 

warga masyarakat, dan 1 orang penyelenggara begalan dalam 

pernikahan. Peneliti menganggap dengan jumlah 9 orang tersebut, 

peneliti sudah memperoleh informasi yang dibutuhkan dan informasi 

tersebut dapat dikatakan telah mencapai data jenuh. Informan yang 

menjdi sampel dalam penelitian ini memiliki jenis kelamin laki-laki 

dan perempuan. 

2. Pembahasan dan Analisis 

a. Pelaksanaan Kesenian Begalan 

Kesenian Begalan dipertunjukan apabila seseorang 

mempunyai hajat mengawinkan anak sulung dengan anak sulung, 

anak bungsu dengan anak bungsu dan anak sulung dengan anak 

bungsu. Hal semacam itu merupakan suatu pantangan, apabila 

perkawinan seperti itu terjadi, maka perlu diadakan begalan. Namun, 

pada saat ini hal itu tidak terlalu diperhatikan lagi. Masyarakat lebih 
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menekankan begalan dilaksanakan pada saat mengadakan hajatan 

pertama kali. Dinamika tersebut merupakan sebuah kesepakatan baru 

dari masyarakat. Begalan menjadi bagian yang terpenting dalam 

prosesi pernikahan. Begitu kuatnya kepercayaan masyarakat 

Banyumas terhadap tradisi ini, sering kali pernikahan itu dinilai 

belum lengkap jika tradisi begalan belum terlaksana. Apabila ada 

masyarakat yang kurang mampu, dan dalam pernikahan 

mengharuskan menyelenggarakan begalan biasanya disiasati dengan 

meletakkan perlengkapan begalan berupa brenong kepang dan ube-

rampenya didepan rumah sebagai simbol telah melaksakan begalan. 

Sejarah Kesenian Begalan 

Sejarah kesenian begalan berawal dari zamannya Adipati 

Wirasaba, dikala beliau mempunyai hajat mantu putri bungsunya 

bernama Dewi Sukesi dengan putra sulung Adipati Banyumas yang 

bernama Pangeran Tirtakencana. Setelah perkawinan dilaksanakan 

Adipati berkenan memboyong kedua mempelai dari Wirasaba ke 

Banyumas atau biasa disebut dengan ngunduh manten. 

Perjalanan dilakukan dengan berjalan kaki, sedangkan 

pengantin ditandu. Ketika rombongan pengantin melintasi hutan 

yang terkenal angker. Rombongan dihentikan oleh orang yang 

berpakaian serba hitam. Orang tersebut hendak merampas semua 

barang bawaan. Akhirnya terjadi perkelahian yang mulanya hanya 

pertengkaran mulut saja. Namun, pembegal itu pun kalah sehingga 

rombongan pun melanjutkan perjalanannya dan sampailah 

rombongan di Kadipaten Banyumas. Para sesepuh daerah Banyumas 

menyampaikan pesan yang artinya setiap memiliki hajat mantu 

pertama kali atau hajat mantu yang berupa pantangan sebaiknya 

mengadakan begalan untuk menghilangkan halangan dan kekuatan 

gaib yang akan mengganggu kehidupan keluarga baru. 

Proses Pelaksanaan Kesenian Begalan 

Begalan ini biasanya dipentaskan di halaman rumah 

pengantin wanita. Pada saat iring-iringan pengantin pria sampai di 
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halaman rumah pengantin wanita, pengantin pria tidak langsung 

masuk ke rumah, namun berdiri sejenak menyaksikan pertunjukan 

begalan. Begitu pula pengantin wanita yang menjemput datangnya 

pengantin pria berdiri turut menyaksikan. Pada saat itu kedua pemain 

begalan mulai menari-nari dengan iringan gendhing atau calung 

Banyumasan. Gendhing yang dipilih biasanya gendhing kricik-

kricik. Begalan merupakan kombinasi antara seni tari dan seni tutur 

atau lawak dengan iringan gendhing. Gerak tarinya tak begitu terikat 

pada patokan tertentu yang penting gerak tarinya selaras dengan 

irama gendhing. Jumlah penari dua orang, seorang bertindak sebagai 

pembawa barang-barang (peralatan dapur) yang biasa disebut dengan 

brenong kepang bernama Gunareka, dan seorang lagi bertindak 

sebagai pembegal/ perampok yang bernama Rekaguna dengan 

membawa pedang wlira. 

Setelah gendhing berhenti salah satu dari kedua pemain itu 

menerangkan maksud tujuan mengadakan begalan. Begitu cerita 

selesai gendhing dibunyikan kembali, kedua pemainpun menari 

mengikuti irama lagu. Setelah gendhing berhenti mulailah sang 

pembegal menanyakan siapa nama dan maksud apa kedatangannya 

kepada yang dibegal. Di sinilah mulai ada pertengkaran mulut atau 

tanya-jawab kedua pemain itu. Dialog yang dilakukan bersifat 

improvisasi saja dari kedua pemain.  Semua barang-barang yang 

dibawa ditanyakan artinya satu per satu. Jawaban inilah sebagai 

nasehat atau penerangan bagi kedua mempelai sekaligus untuk 

penonton yang hadir. Setelah amanah dan nasehat itu disampaikan. 

Kedua pemeran begalan menari-nari diiringi gendhing eling-eling 

Banyumasan. Rekaguna mengincar kendhil yang dibawa Gunareka 

untuk dipecahkan menggunakan pedang wlira. Setelah kendhil 

pecah, penonton dan para tamu saling berebut barang-barang ube-

rampe dan pertunjukan begalan berakhir. 
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Perlengkapan Pementasan Kesenian Begalan 

Pada dasarnya kesenian begalan adalah tarian rakyat yang 

menggunakan peralatan-peralatan yang memiliki makna simbolis 

yang berguna bagi kehidupan masyarakat yang mempercayainya. 

Bagi masyarakat yang belum pernah menyaksikan kesennian 

begalan merasa akan mendapatkan informasi tentang makna 

simbolik dari peralatan dan perlengkapan yang digunakan. 

Pembawaan dengan dialog yang jenaka terlihat juga dari tata rias 

yang digunakan sederhana tetapi mengundang tawa. 

Perlengkapan yang digunakan dalam kesenian begalan pada 

umumnya merupakan alat-alat rumah tangga yang biasa digunakan 

sehari-hari. Perlengkapan tersebut sekaligus menjadi simbol yang 

mempunyai makna dan berfungsi sebagai nasihat pada kedua 

pengantin dan penonton yang hadir. Perlengkapan tersebut antara 

lain; pikulan, terbuat dari bamboo yang melambangkan kemandirian 

keluarga yang mampu berdiri sendiri. Pedang wlira, terbuat dari 

kayu dan dicat atau diwarnai dengan warna hitam dan putih, berasal 

dari singkatan wali loro yang  berarti wali ada dua. Pedang wlira 

juga mempunyai arti bahwa sebagai suami harus bisa melindungi 

istrinya. Ian merupakan alat yang berbentuk persegi terbuat dari 

anyaman bambu yang menggambarkan bumi tempat berpijak, empat 

sudutnya menggambarkan sifat manusia, dan sebagai manusia harus 

mampu mengendalikan sifat-sifat tersebut. Ilir, kipas yang terbuat 

dari anyaman bambu sebagai simbol sebagai suami istri harus bisa 

saling menenangkan satu sama lain. Cething, mempunyai arti bahwa 

manusia hidup di masyarakat tidak boleh semaunya sendiri. 

Kukusan, mempunyai kiasan bahwa seorang yang sudah berumah 

tangga harus berjuang untuk mencukupi kebutuhan hidup 

semaksimal mungkin. Centhong, sebagai seorang yang sudah 

berumah tangga hendaknya mampu mengoreksi diri sendiri atau 

intropeksi sehingga ketika mendapatkan perselisihan antara kedua 

pihak dapat terselesaikan dengan baik. Siwur, mempunyai maksud 
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setelah menjadi suami dan istri harus banyak mencari ilmu. Kendhil, 

mempunyai masud tertuju pada merutua harus bisa menutupi 

keburukan putra mantunya. Kekurangan dari menantu adalah 

kekurangan kita juga. Muthu dan cirri, mengandung maksud agar 

kedua mempelai mempunyai pikiran yang halus.  

Fungsi Kesenian Begalan 

Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia karena perkawinan bukan hanya merupakan 

peristiwa yang harus ditempuh atau dijalani oleh dua individu yang 

berlainan jenis kelamin, tetapi lebih jauh adalah perkawinan 

sesungguhnya proses yang melibatkan beban dan tanggung jawab 

dari banyak orang, baik itu tanggung jawab keluarga, kaum kerabat 

bahkan kesaksian dari seluruh masyarakat yang ada 

dilingkungannya.  Oleh karena itu, maka perkawinan haruslah 

diselenggarakan secara normatif menurut agama dan adat yang 

berlaku dalam masyarakat setempat. 

Tradisi begalan ini menjadi bagian yang terpenting dalam 

prosesi pernikahan. Masyarakat Banyumas meyakini tradisi begalan 

menjadi simbol pemberian nasehat dan bekal dari para keluarga 

kepada calon pengantin yang akan menjalani hidup baru. Karena 

dinilai memiliki arti penting. Oleh karena itu, begalan berfungsi 

sebagai sarana untuk transfer of knowledge and value, khususnya 

nilai-nilai Banyumasan yang santun, toleran, kerja keras, komitmen, 

setia kawan, dan penghargaan terhadap orang lain. Nilai-nilai Jawa 

Banyumasan ini dikemas dalam brenong kepang. Peralatan itu 

mempunyai simbol-simbol yang diuraikan oleh juru begal. Uraian 

makna tersebut menyangkut makna sosial, ekonomi, maupun 

spiritual terutama bagi pengantin yang akan memasuki dunia yang 

baru. 

Di samping itu, Begalan juga mengingatkan pengantin-

pengantin lawas  (lama) akan nilai-nilai luhur Banyumas. Dari 

keseluruhan fungsi tersebut, kesenian begalan bukan semata-mata 
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merupakan suatu pertunjukan saja atau untuk hiburan namun juga 

sebagai tontonan yang bermutu, serta bernilai tinggi, sebab di dalam 

kesenian begalan terdapat dialog yang isinya memberi ajaran atau 

tuntunan, khususnya ditujukan pada mempelai dan masyarrakat pada 

umumnya. 

b. Eksistensi Kesenian Begalan 

Eksistensi tidak bersifat kaku dan berhenti, melainkan lentur/ 

kenyal dan mengalami perkembangan atau malah sebaliknya 

mengalami kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam 

mengaktualisasikan potensi-potensinya (Abidin Zaenal, 2007:16). 

Dengan begitu bahwa tidak hanya berhenti begitu saja melainkan 

tetap berjalan, begitu juga yang terjadi pada begalan, untuk dapat 

tetap eksis berarti kesenian ini harus dapat lentur. 

Eksistensi pada penelitian ini merujuk pada keberadaan dari 

kesenian begalan dalam upacara pernikahan masyrakat Banyumas. 

Keberadaan begalan ini mendapat respon yang sangat baik dari 

masyarakat Banyumas dari dahulu hingga saat ini. Masyarakat 

mengakui keberadaan begalan sebagai tradisi yang lahir dan 

berembang mengikuti sejarah Banyumas. 

Keberadaan  begalan dalam hal ini juga dipengaruhi faktor 

ekonomi yang diperoleh oleh seniman dalam setiap pementasan. 

Pendapatan yang didapt oleh seniman begalan dinilai sebagai bonus 

akan usahanya dalam melestarikan warisan budaya.   

 Eksistensi dalam penelitian ini juga merujuk pada 

keberadaan yang mengandung unsur bertahan. Konsep pertahanan 

diri tersebut adalah sesuatu hal yang penting untuk melihat 

bagaimana upaya begalan dalam mempertahankan keberadaannya 

sebagai tradisi yang mengusung cara penyampaian yang berbeda 

dengan dahulu. Adanya sentuhan-sentuhan baru namun tidak 

menghilangkan cirri khas dan tujuan dari begalan itu sendiri. Hal 

tersebut dapat dilihat dari penyampaian yang lebih variatif dan 

komikatif sehingga menciptakan pertunjukan yang tidak monoton 
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dan mendorong masyarakat untuk datang menonton pertunjukan 

tersebut. 

Sedangkan , eksistensi yang ditunjukan oleh kesenian 

begalan dapat dilihat dari masih sering dilaksanakannya kesenian 

begalan dalam upacara pernikahan masyarakat Banyumas sampai 

sekarang, adanya adaptasi dan modifikasi yang disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat setempat, adanya integrasi dengan komponen 

yang ada dalam masyarakat (hubungan antara seniman dengan 

seniman, seniman dengan masyarakat, seniman dengan sesepuh 

dalam usaha untuk melestarikan kesenian begalan), adanya 

pemeliharaan pola (seniman selalu memlihara kemurnian dan ciri 

khas dari begalan), respond an apresiasi masyarakat terhadap 

kesenian begalan masih tinggi.  

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Eksistensi Kesenian Begalan 

Kesenian begalan merupakan salah satu kesenian yang ada di 

Banyumas. Begalan menjadi bagian dari perjalanan tradisi 

masyarakat Banyumas. Banyak diantara kesenian yang lainya yang 

mulai tergeser oleh ragam kesenian modern.  

Kesenian begalan menjadi salah satu kesenian yang masih 

dapat bertahan hingga sekarang. Hal tersebut dikarenakan beberapa 

faktor antara lain; (1) warisan leluhur, kesenian begalan dapat 

bertahan hingga sekarang, salah satunya karena masyarakat 

Banyumas menganggap bahwa begalan merupakan warisan 

leluhurnya. Sehingga keinginan masyarakat mempertahankan 

warisan leluhurnya sudah menjadi keharusan. (2) Nilai dan moral 

yang terkandung dalam kesenian begalan dapat diterima oleh 

masyrakat Banyumas sampai sekarang, kesenian begalan 

difungsikan sebagai komunikasi tradisional. Secara kognitif  

komunikasi tradisional memberikan pengaruh pemahaman kepada 

khalayak tentang norma, adat, dan tradisi yang berlaku dalam 

masyarakat. Banyak sekali aspek-aspek nilai dan moral yang dapat 

dipetik dari kesenian begalan melalui simbol-simbol yang digunakan 
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dalam kesenian begalan ini. Keseluruhan makna simbolis yang 

terkandung di dalam pertunjukan begalan pada dasarnya 

pengungkapan ajaran-ajaran kehidupan agar kedua mempelai yang 

akan memasuki hidup sebagai keluarga baru mampu mendudukan 

dirinya sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. (3) 

Kepercayaan masyarakat terhadap begalan masih terjaga, dalam 

mencapai kelangsungannya maka masyarakat harus menciptakan 

keseimbangan antara kepentingan pribadi dan para anggotanya dan 

tuntutan masyarakat secara keseluruhan. Maka dari itu, kelompok 

masyarakat yang tunduk terhadap norma yang ada dalam masyarakat 

mendapat pengakuan sosial. Sama seperti yang terjadi dalam 

kesenian begalan antara kepentingan individu dan kelompok untuk 

keselamatan didasari dengan kepercayaan terhadap hadirnya 

begalan. Kepercayaan apabila ada seseorang yang pada saat 

pelaksanaan pernikahan mengharuskan disertai begalan tapi tidak 

dipenuhi akan mendapat musibah atau halangan dalam berumah 

tangga masih ada hingga sampai saat ini. (4) Adanya inovasi dalam 

penyampaian pesan moral. Keberadaan kesenian sangat dipengaruhi 

oleh perubahan sosial, keberadaan begalan yang saat ini juga 

menyesuaikan dengan perubahan yang ada dalam masyarakat 

Banyumas, agar begalan dapat diterima. Dalam segi pertunjukan 

mengalami inovasi dan modifikasi dalam upaya menyajikan 

perpaduan antara tradisi dengan modern. Hal ini memungkinkan 

menuntun kehhidupan masyarakat pada arus modernisasi yang tetap 

mempertahankan tradisi masa lalu. Inovasi dan modifikasi yang 

terlihat yaitu dari penggunaan CD atau kaset untuk menggantikan 

fungsi iringan gendhing, modifikasi juga terlihat dari segi bahasa. 

Segi bahasa yang sekarang tidak utuh menggunakan bahasa 

Banyumasan tetapi juga diselipi bahasa yang mudah dimengerti oleh 

masyarakat lainnya. Penyampaian dalam pertunjukan juga lebih 

komunikatif dan variatif, disesuaikan dengan keadaan masyarakat 

sekitar. 
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E. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Kesenian begalan masih dikenal dilaksanakan oleh 

masyarakat Banyumas dengan perkembangannya yang saat ini masih 

eksist ditengah arus modernisasi. Begalan menjadi bagian yang 

terpenting dalam prosesi pernikahan masyarakat Banyumas. 

Pelaksanaan pementasan begalan masih dipentaskan di tempat 

pengantin wanita dan pengantin pria sebagai penyelenggaranya. 

Sedangkan perlengkapan yang digunakan tetap menggunakan 

peralatan dapur sebagai simbol dalam penyampaian nasehat. Namun 

dalam penyampaian pesan nilai dan moral ada beberapa modifikasi 

yang dilakukan, sehingga lebih variatif dan komunikatif. Iringan 

gendhing yang semulanya menggunakan gendhingan, sekarang 

diganti dengan iringan CD atau kaset. 

Eksistensi yang ditunjukan oleh kesenian begalan dapat 

dilihat dari masih dilaksanakannya kesenian begalan dalam upacara 

pernikahan masyarakat Banyumas yaitu pada pernikahan anak 

sulung dengan sulung, bungsu dengan bungsu, sulung dengan 

bungsu dan yang paling utama adalah hajatan pernikahan pertama 

kali, adanya adaptasi dan modifikasi dari pertunjukan kesenian 

begalan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, 

adanya integrasi dengan komponen yang ada dalam masyarakat 

(hubungan antara seniman dengan seniman, seniman dengan 

masyarakat, seniman dengan sesepuh dalam usaha melestarikan 

kesenian begalan), adanya pemeliharaan pola (seniman selalu 

memelihara kemurnian dan cirri khas dari begalan), respond an 

apresiasi masyarakat terhadap begalan masih tinggi. 

2. Saran  

Pemerintah Daerah kabupaten Banyumas atau pihak-pihak 

yang berwenang, sebaiknya membuat beberapa kebijakan dalam 

usahhanya untuk memelihara, melindungi dan mengembangkan 

kesenian begalan. Sehingga kesenian ini dapat tetap lestari dan 
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menjadi ciri khas Kabupaten Banyumas. Hal tersebut dapat 

dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan khusus tentang 

kesenian begalan kepada organisasi seni yang ada di lingkungan 

pedesaan,  menyebarluaskan pengetahuan seni khususnya begalan 

melalui buku-buku cetak dan media komunikasi lainya, bisa juga 

dengan mengadakan semacam festival atau perlombaaan kesenian 

tradisional khususnya begalan. Sedangkan untuk seniman, 

hendaknya modifikasi dan inovasi yang dilakukan jangan sampai 

menghilangkan kemurnian dan ciri khas dari begalan. 
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