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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Setiap pelaksanaan upacara adat, masyarakat pedesaan menampilkan suatu 

kesenian yang mereka miliki sebagai perwujudan dan luapan kegembiraan dan 

rasa syukur. Bentuk dan tujuan tarian rakyat mencerminkan berbagai kepentingan 

yang ada pada lingkungannya. Beberapa kesenian yang ditampilkan diantaranya 

kesenian Tayub, Jathilan, Reog, Dhoger, Salawatan, dan kesenian rakyat lainnya. 

Hal itulah yang menyebabkan beberapa kesenian rakyat dapat bertahan dan tetap 

terjaga kelestariannya sampai sekarang. Kesenian rakyat yang hidup dalam 

masyarakat merupakan suatu bagian dari kehidupan masyarakat itu sendiri. 

Kegiatan-kegiatan ritual yang masih dilaksanakan oleh masyarakat pedesaan di 

Jawa misalnya, Upacara Bersih Desa, khitanan, pernikahan, kegiatan keagamaan 

dan sebagainya. Oleh karenanya, Umar Kayam (1981 : 38 – 39) mengungkapkan 

bahwa kesenian tidak pernah berdiri lepas dari masyarakat. 

 Di DIY tumbuh dan berkembang beberapa macam kesenian rakyat seperti : 

Tayub, Reog, Jathilan, Srandul, Soreng, Kunthulan, Badui, Kethek Ogleng, 

Shalawatan, dan lain sebagainya. Menurut Hadi (2005 : 59-60) bentuk tari rakyat 

dibedakan menjadi empat jenis yaitu : 1) Jenis Tayuban, merupakan kesenian 

rakyat yang memiliki ciri keakraban dengan penonton yang diwujudkan dengan 

adanya ibingan atau penonton yang ikut menari bersama penari di atas panggung, 

2) Jenis Jathilan, merupakan kesenian yang pertunjukannya dilaksanakan di area 
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terbuka seperti lapangan, atau halaman rumah. Kesenian Jathilan ini identik 

dengan intrance. 3) Jenis Shalawatan, yaitu kesenian yang hanya menggunakan 

alat musik rebana dalam pertunjukannya, dan juga menggunakan tembang-

tembang islami atau sholawat. 4) Jenis Drama Tari Rakyat, kesenian ini 

merupakan jenis kesenian rakyat yang dalam pertunjukkannya menggunakan 

cerita tertentu, dan ada penokohan dari masing-masing penari. Kesenian  rakyat 

terlahir dari budaya masyarakat pedesaan di luar tembok Kraton, yang tidak 

mengacu pada pencapaian standar estetik yang setinggi-tingginya seperti tari 

klasik (Humardani, 1983 : 6). Kesederhanaan, keakraban dengan penonton, serta 

sifat demokratis dalam pertunjukannya merupakan sifat dari jenis kesenian rakyat. 

 Sebuah komunitas masyarakat di desa Ngalang masih kental dengan adat 

istiadat dan budaya setempat. Setiap pelaksanaan upacara adat, masyarakatnya 

selalu menampilkan kesenian yang ada di daerahnya. Desa Ngalang memiliki 

beberapa kesenian rakyat diantaranya, kesenian Jathilan, Reog, Dhoger, Terbang, 

dan Ledhek. Masing-masing kesenian tersebut tentu memiliki fungsi dalam 

kehidupan masyarakatnya, misalnya untuk upacara ritual, hiburan serta 

pertunjukan  untuk acara tertentu. Di antara berbagai macam kesenian tersebut, 

salah satu diantaranya hanya dipentaskan satu tahun sekali yaitu kesenian Ledhek. 

Kesenian ini sudah ada sejak peristiwa pecahnhya kerajaan Mataram, meskipun 

tergolong kesenian tradisional, namun masyarakat Ngalang masih tetap 

melestarikannya. Kelompok kesenian Ledhek ini secara rutin mengadakan latihan 

setiap 2 bulan sekali, walaupun pementasannya hanya dilaksanakan satu tahun 
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sekali. Hal tersebut dilaksanakan untuk menjaga kekompakan antar anggota dari 

kesenian Ledhek dan sekaligus untuk melatih jika ada penari baru.   

  Keberadaan kesenian Ledhek di Ngalang ini difungsikan untuk Upacara 

Bersih Desa, dan kesenian ini sejak dahulu dipercaya oleh masyarakat Ngalang 

sebagai syarat sahnya Upacara Bersih Desa. Upacara tersebut dilaksanakan setiap 

satu tahun sekali sehabis panen kedua yaitu sebagai ungkapan rasa syukur atas 

panen yang didapat. Kesenian ini terdiri dari 3 orang penari putri serta 9 orang 

Pemusik/Pengrawit.  Kebanyakan anggota kesenian Ledhek berprofesi sebagai 

petani, sebagaimana mayoritas penduduk Ngalang yang mendapatkan rejeki dari 

hasil bumi.  

 Pelaksanaan Upacara Bersih Desa diawali dengan berkumpul dibalai Desa 

selanjutnya menuju Gubuk Gedhe dilaksanakan secara berarak-arakan karena 

jarak antara Balai desa dengan Gubuk Gedhe mencapai 3 km. Arak-arakan diikuti 

oleh masyarakat, Para Perangkat Desa dan juga berbagai macam grup kesenian 

yang ada di Ngalang diantaranya kesenian Dhoger, Reog, Jathil, sholawat, 

Campursari, Karawitan, Ledhek, serta Drumb Band.  Acara di Gubuk Gedhe 

dimulai sekitar pukul 10.00 dan acara Ledhekan merupakan acara yang 

dilaksanakan setelah ikrar rasul, ledhekan diawali dengan semua penari menari 

dengan iringan Gendhing Boyong sebagai persembahan untuk nenek Moyang, dan 

dilanjutkan pengibing pertama adalah seorang bocah yang sering disebut dengan 

Bocah Angon, anak tersebut diumpamakan seorang anak sedang senang-

senangnya menggembala, ibingan ini diirngi dengan gendhing Ijo-ijo. Ibingan 

Selanjutnya diambil alih oleh orang tua  dan dilanjutkan oleh yang punya nadzar 
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atau janji dan pada saat itu penari Ledhek membuka kupat luar dan ini merupakan 

ibingan terakhir di pertunjukan kesenian Ledhek. 

  Dari seluruh uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti Kesenian 

Ledhek kaitannya dengan Upacara Bersih Desa. Peneliti akan mendeskripsikan 

bagaimana fungsi kesenian Ledhek dalam Upacara Bersih Desa di Dusun Karang 

Tengah, Ngalang, Gedangsari, Gunungkidul. 

B. Identifikasi Masalah 

 Melalui penjabaran latar belakang di atas, dapat diidentifikasikan beberapa 

masalah sebagai berikut : 

1. Keberadaan kesenian Ledhek dalam upacara bersih Desa di Dusun Karang 

Tengah, desa Ngalang, kecamatan Gedangsari, gunungkidul. 

2.   Bentuk penyajian kesenian Ledhek dalam upacara bersih desa di Dusun 

karang Tengah, Ngalang, Gedangsari, Gunungkidul. 

3.   Fungsi kesenian Ledhek dalam upacara bersih desa di Dusun karang 

Tengah, Ngalang, Gedangsari, Gunungkidul. 

C. Fokus Penelitian 

 Berdasarkan identifikasi masalah di atas, permasalan penelitian ini 

difokuskan pada bentuk penyajian dan fungsi kesenian Ledhek dalam Upacara 

Bersih Desa di dusun Karang Tengah, Ngalang, Gedangsari, Gunungkidul. 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat ditetapkan rumusan 

masalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana  bentuk penyajian kesenian Ledhek dalam Upacara Bersih Desa 

di Dusun Karang Tengah, Ngalang, Gedangsari, Gunungkidul? 

2. Apakah fungsi kesenian Ledhek dalam Upacara bersih desa di dusun 

Karang  Tengah, Ngalang, Gedangsari, Gunungkidul? 

E. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :  

1. Mendeskripsikan bentuk penyajian kesenian Ledhek dalam upacara Berih 

Desa di Dusun Karang Tengah, Ngalang, Gedangsari, Gunungkidul. 

2. Mendeskripsikan fungsi kesenian Ledhek dalam Upacara bersih desa di 

dusun karang Tengah, Ngalang, Gedangsari, Gunungkidul. 

F. Manfaat Hasil Penelitian 

 Penelitian ini mempunyai manfaat praktis dan teoritis antara lain sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

  Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

wawasan tentang kesenian rakyat yang ada di daerah Gunungkidul, 

khususnya kesenian Ledhek dan kehidupan seni tari pada umumnya. 

Kajian tentang Bentuk penyajian juga diharapkan dapat menambah 

apresiasi seni untuk mengembangkan hasil penciptaan karya seni. Selain 

itu, dapat memberikan pengetahuan bagi siapapun tentang fungsi kesenian 

Ledhek dalam Upacara Bersih Desa di Dusun Karang Tengah, Ngalang, 

Gedangsari, Gunungkidul. Serta dapat memberikan wawasan baru bagi 

Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dan menambah referensi untuk 
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perpustakaan sebagai sarana inormasi tentang kesenian khususnya 

kesenian Ledhek. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

   Menambah apresiasi tentang fungsi kesenian rakyat dan memicu 

kreatifitas mahasiswa dalam berkarya tari. 

b. Bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul 

         Dengan adanya penelitian ini Dinas pariwisata dan Kebudayaan   

kabupaten Gunungkidul dapat memperoleh informasi lebih dalam lagi 

tentang kesenian rakyat Ledhek yang masih dilestarikan di daerah 

Gunungkidul dan juga melengkapi data tentang kesenian di daerah 

Gunungkidul. 

 

G. Batasan Istilah  

 1. Ledhek, dalam kamus Badesastra jawa, artinya Perempuan yang kerjanya 

menari dan nyinden. 

 2. Bersih Desa, merupakan keramaian dan selamatan di pedesaan yang 

diadakan setiap tahun sekali. Berkaitan  dengan berdirinya desa serta 

berakhirnya masa  panen. 

 3. Gubuk Gedhe adalah rumah besar yang atapnya berasal dari daun kelapa 

dengan tiang berjumlah 4. (Wawancara kepada Bapak Hadi Sumardis Hono, 

SHS salah satu sesepuh desa Ngalang, 04 Juni 2011).  
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 4. Fungsi, menurut kamus Bahasa Indonesia adalah suatu kegunaan, sesuatu 

yang berguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


