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ABSTRAK
Wardani, MG Andika Pramudya. 2020. Eksplorasi Etnomatematika pada Kesenian
Jathilan di Paguyuban Kridho Anom Bakti, Dusun Pepe, Kelurahan Muntilan,
Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Skripsi. Program
Studi Pendidikan Matematika. Universitas Sanata Dharma.
Jathilan merupakan salah satu kesenian Jawa yang kini mulai ditinggalkan,
karena jathilan di banyak daerah sudah tidak hidup, namun di Dusun Pepe masih
terdapat paguyuban jathilan bernama Kridho Anom Bakti. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui sejarah dan perkembangan jathilan, makna filosofis dan aspek
matematis yang terdapat dalam jathilan di paguyuban Kridho Anom Bakti, serta
mengetahui pemanfaatan kesenian jathilan bagi pembelajaran matematika di
sekolah.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan
etnografi, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi,
dan didukung dokumentasi. Analisis data dilakukan dalam 4 tahap, yakni:
pengolahan data observasi, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa: awalnya,
beberapa tokoh di Dusun Pepe prihatin melihat pemuda desa yang kurang memiliki
kegiatan, sehingga paguyuban jathilan terbentuk. Paguyuban jathilan di Dusun Pepe
mengalami perkembangan dan memiliki banyak anggota. Makna filosofis dalam
kesenian jathilan merupakan wujud keinginan masyarakat untuk melestarikan
budaya Jawa, lalu terdapat adegan trance yang mewakili kepercayaan masyarakat
terhadap roh leluhur. Dalam kesenian jathilan, ditemukan banyak aspek matematis
yang sesuai dengan aktivitas fundamental menurut Bishop yang dapat dimanfaatkan
untuk mendukung pembelajaran matematika di sekolah.
Kata kunci : Etnomatematika, Kesenian jathilan, Aspek matematis
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ABSTRACT
Wardani, MG Andika Pramudya. 2020. Ethnomatematics Exploration on Jathilan
Art in Kridho Anom Bakti Society, Pepe Hamlet, Muntilan Urban – Village,
Muntilan Subdistrict, Magelang District, Central Java. Thesis. Mathematics
Education Study Program. Sanata Dharma University.
Jathilan is one of the Javanese art which is now starting to be abandoned,
because jathilan in many regions is no longer exist, but in Pepe Hamlet there is an
exist jathilan society named Kridho Anom Bakti. This research aims to determine
the history and development of jathilan, philosophical meaning and mathematical
aspects that are found in the Kridho Anom Bakti Society, as well as to know the use
of the jathilan art for mathematics learning in schools.
This type of research is a qualitative descriptive by using an ethnographic
approach, data collection is done by conducting interviews, observations, and
supported by documentation. Data analysis is done in 4 stages: observation data
processing, data reduction, data presentation, and conclusion.
Based on the research that has been done, the results were: initially some figures
in Pepe Hamlet concerned to see the village youth who have less activity, because
of that jathilan society formed. The jathilan society in Pepe Hamlet has developed
and now has many members. The philosophical meaning in the arts of Jathilan is a
manifestation of the society's desire to preserve Javanese culture, and the trance
scene represents the belief of the people against the ancestral spirit. In the art of
jathilan, there are many mathematical aspects that correspond with Bishop's
fundamental activities that can be utilized to support mathematics learning in
schools.
Keywords: Ethnomatematics, Jathilan art, Mathematical aspect
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Matematika merupakan ilmu yang penting bagi kehidupan sehari-hari. Morris
Kline (1973) mengatakan bahwa matematika bukanlah pengetahuan menyendiri
yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu
terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan mengatasi
permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Awalnya matematika berkembang di
daerah Mesopotamia dan Mesir Kuno, pada waktu itu masyarakat membutuhkan
adanya keahlian hitung-menghitung untuk urusan pencatatan kekayaan, pajak,
dsb. Seiring berjalannya waktu, kegiatan matematika mulai digunakan untuk
menyelesaikan permasalahan sehari-hari dan memberi soal/latihan yang
semakin menantang, yang berada di luar jangkauan matematika yang dibutuhkan
untuk kehidupan sehari-hari.
Matematika

terus

berkembang

hingga

muncul

etnomatematika.

Etnomatematika (D’Ambrosio, 1985) merupakan praktik matematika yang
muncul pada kebudayaan kelompok dan dapat dijadikan kajian atas ide-ide
matematika yang ditemukan di berbagai budaya. Kajian ini menjadi jalan untuk
dapat melihat hubungan antara matematika dan budaya, hal ini makin
membuktikan bahwa matematika merupakan ilmu universal karena terdapat
unsur matematis dari setiap hal di sekitar kita.
Penelitian yang berkaitan dengan etnomatematika telah banyak dilakukan di
Indonesia, diantaranya adalah pada: kesenian rebana (Linda Indiyarti, 2017)
dengan hasil penelitian bahwa dalam kesenian tradisional rebana mengandung
unsur-unsur matematika diantaranya konsep geometri serta teknik membilang
sehingga terbentuk pola nada yang serasi. Selanjutnya mengenai kesenian
barongan (Diana Urip dkk, 2019) dengan hasil penelitian bahwa etnomatematika
yang terdapat dalam kesenian barongan ada pada konsep pola ukir topeng, motif
dan bentuk kostum, serta bentuk dan pola motif alat kesenian barongan.
Penelitian selanjutnya mengenai titi laras dan irama pada karawitan Jawa
(Stefanus Osada, 2018) dengan hasil penelitian bahwa dalam penamaan nada
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pada seni karawitan Jawa terdapat penyebutan nada berdasarkan urutan
bilangan satu sampai tujuh pada bahasa Jawa, lalu terdapat unsur penjumlahan
dan perkalian bilangan pada irama karawitan Jawa.
Suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia yang memiliki budaya
beragam, salah satunya adalah seni pertunjukan. Jathilan merupakan seni
pertunjukan Jawa yang identik dengan properti kuda kepang. Kini sedikit daerah
yang memiliki paguyuban jathilan, salah satu paguyuban jathilan yang masih
aktif sampai sekarang adalah paguyuban Kridho Anom Bakti. Paguyuban
Kridho Anom Bakti terletak di Dusun Pepe, Kelurahan Muntilan, Kecamatan
Muntilan, Magelang, Jawa Tengah.
Kesenian jathilan merupakan seni kerakyatan yang tumbuh dan berkembang
dalam masyarakat Jawa, oleh karena itu terdapat makna filosofis dari kesenian
jathilan yang dijaga oleh masyarakat. Jathilan sudah lama berkembang di
Indonesia, namun tidak banyak sumber tertulis yang membahas mengenai
kesenian jathilan. Keterbatasan sumber ini menyebabkan terdapat banyak versi
yang berkaitan dengan kesenian jathilan, diantaranya: asal mula jathilan, alur
cerita yang digunakan, hingga perkembangan jathilan.
Penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan kesenian jathilan adalah
kesenian jathilan jago di Dusun Jurang Jero, Kecamatan Wates (Vetri Yani,
2015) yang bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan kesenian jathilan
jago di Kecamatan Wates. Selanjutnya penelitian mengenai pembelajaran
matematika

menggunakan

pendekatan

etnomatematika

jathilan

untuk

meningkatkan prestasi belajar matematika siswa SMP Taman Dewasa Jetis (Veri
Setiawan, 2018) yang mendapatkan hasil bahwa prestasi belajar siswa
mengalami

peningkatan

setelah

diterapkan

pembelajaran

matematika

menggunakan pendekatan etnomatematika jathilan.
Berdasarkan hal-hal di atas, kesenian jathilan dapat digunakan untuk
membantu pembelajaran matematika di sekolah, namun tidak banyak penelitian
yang membahas mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk
mengkaji aspek matematis yang ada dalam kesenian jathilan. Lebih lanjut aspek
matematis ini akan digunakan untuk membantu proses pembelajaran matematika
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di sekolah. Penulis akan menggunakan enam aktivitas fundamental matematis
menurut Alan J. Bishop (1998) untuk mengkaji aspek matematis dari kesenian
jathilan. Selain itu, melihat keterbatasan sumber sejarah dari kesenian jathilan,
penulis ingin mengetahui sejarah dan aspek filosofis dari kesenian jathilan
khususnya pada paguyuban Kridho Anom Bakti. Hasil penelitian yang diperoleh
diharapkan dapat bermanfaat bagi pembelajaran di sekolah dan dapat menjadi
acuan untuk penelitian selanjutnya di bidang etnomatematika.

B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dari penelitian ini ialah:
1.

Bagaimanakah sejarah dan perkembangan kesenian jathilan pada
paguyuban Kridho Anom Bakti?

2.

Bagaimanakah makna filosofis yang terdapat pada kesenian jathilan
paguyuban Kridho Anom Bakti?

3.

Apa sajakah aspek matematis yang terdapat dalam kesenian jathilan
Kridho Anom Bakti?

4.

Bagaimanakah implementasi aspek matematis kesenian jathilan bagi
pembelajaran matematika di sekolah?

C. Tujuan Penulisan
Tujuan penelitian ini ialah:
1.

Untuk mendeskripsikan sejarah dan perkembangan kesenian jathilan
pada paguyuban Kridho Anom Bakti.

2.

Untuk mendeskripsikan makna filosofis yang terdapat pada kesenian
jathilan paguyuban Kridho Anom Bakti.

3.

Untuk mendeskripsikan aspek matematis yang terdapat dalam kesenian
jathilan Kridho Anom Bakti.

4.

Untuk mendeskripsikan pemanfaatan aspek matematis kesenian jathilan
bagi pembelajaran matematika di sekolah.
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D. Penjelasan Istilah
Istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
1.

Jathilan
Kesenian Jawa berupa tarian tradisional yang menggunakan properti
kuda kepang sebagai ciri khasnya.

2.

Makna filosofis
Makna filosofis adalah kepercayaan yang dipegang masyarakat
terhadap sesuatu.

3.

Etnomatematika
Etnomatematika adalah bidang kajian yang dapat menjelaskan
hubungan antara budaya dengan matematika.

4.

Aktivitas fundamental matematis
Aktivitas fundamental matematis adalah aktivitas yang menunjukkan
adanya aspek matematis dalam suatu budaya atau kegiatan, aktivitas
fundamental matematis menurut Alan J. Bishop meliputi menghitung,
mengukur, menentukan lokasi, merancang, bermain, dan menjelaskan.

E. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini, yaitu:
1.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai contoh penerapan
matematika di sekitar siswa.

2.

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu inspirasi untuk melakukan
penelitian lainnya di bidang etnomatematika.

3.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melaksanakaan
penelitian serupa.

F. Sistematika Penulisan
Bab I merupakan latar belakang penelitian yang menjadi dasar pembuatan
rumusan masalah, pada bab ini juga dituliskan mengenai tujuan penelitian,
penjelasan istilah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
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Bab II merupakan kajian teori mengenai etnomatematika, aspek budaya dan
filosofis pada kesenian jathilan, serta aktivitas fundamental matematis menurut
Bishop, terdapat pula kerangka berpikir dari penelitian ini.
Bab III merupakan metode penelitian yang akan digunakan untuk menjawab
rumusan masalah. Metode penelitian mencakup jenis penelitian, pendekatan
yang digunakan, narasumber, objek penelitian, waktu pelaksanaan penelitian,
bentuk data, dan analisis data.
Bab IV berisi hasil penelitian mengenai aspek sejarah dan perkembangan
jathilan, aspek filosofis kesenian jathilan, aspek matematis kesenian jathilan dan
implementasinya bagi pembelajaran di sekolah.
Bab V berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh setelah melakukan
penelitian mengenai eksplorasi etnomatematika pada kesenian jathilan.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Etnomatematika
Etnomatematika diperkenalkan oleh D’Ambrosio, seorang matematikawan
asal Brasil. Sampai pada awal tahun 1980-an, istilah etnomatematika digunakan
untuk menyatakan kegiatan matematika yang berada di kalangan masyarakat
primitif (Francois, 2009). Hingga pada tahun 1985, D’Ambrosio mengatakan
bahwa etnomatematika ialah praktik matematika yang muncul pada kebudayaan
suatu kelompok dan dapat dijadikan kajian atas ide-ide matematika di berbagai
budaya. Kemudian Ambrosio menyempurnakan konsepnya sehingga kini
konsep etnomatematika termasuk pada semua kebudayaan pada kelompok yang
meliputi jargon, kode, simbol, mitos, dan bahkan cara berpikir. Selanjutnya
pengertian ini disederhanakan menjadi etnomatematika digunakan untuk
menjelaskan hubungan antara budaya dengan matematika.
Perubahan dan perkembangan yang terjadi pada konsep etnomatematika ini
memiliki dampak pada filosofi pembelajaran matematika, etnomatematika
menjadi bermakna dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Hal ini terjadi karena
kini dalam satu kelas terdapat berbagai budaya yang menjadikan kelas tersebut
sebagai kelas multikultural. Kelas multikultural ini jelas kaya akan karakteristik
budaya yang telihat dari etnis, bahasa, jenis kelamin, sosial, budaya, dan hal
lainnya.
Dalam etnomatematika terdapat hal-hal yang menjadi kajiannya, hal-hal yang
dikaji dalam etnomatematika menurut Suwarsono (2015) yaitu:
1. Lambang-lambang, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan keterampilanketerampilan matematis yang ada pada kelompok-kelompok bangsa,
suku, ataupun kelompok masyarakat lainnya.
2. Perbedaan atau persamaan dalam hal-hal yang bersifat matematis antara
suatu kelompok dengan kelompok lainnya, dan faktor-faktor yang
menjadi latar belakang munculnya perbedaan dan persamaan tersebut.
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3. Hal-hal yang menarik atau spesifik pada suatu kelompok atau beberapa
kelompok masyarakat tertentu, misalnya cara berpikir, cara bersikap,
cara berbahasa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan matematika.
4. Konsep-konsep matematika yang bisa dikembangkan dari suatu unsur
budaya tertentu.
5. Berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan
matematika, yaitu:
a. Literasi keuangan dan kesadaran ekonomi
b. Keadilan sosial
c. Kesadaran budaya
d. Demokrasi dan kesadaran politik
e. Hukum yang berlaku.
Selain hal-hal yang dikaji seperti diungkapkan di atas, menurut Suwarsono
(2016) terdapat pula lingkup kegiatan, kajian, dan penelitian dalam
etnomatematika yang merangkum dari pendapat beberapa ahli, antara lain:
1. Beberapa artifak yang memiliki beberapa karakteristik seperti
kepercayaan, tingkah laku, cara berpikir dalam suatu kelompok yang
mempengaruhi pemikiran terhadap matematika.
2. Penelitian dan analisis matematika di semua tempat di dunia, termasuk
tempat yang tidak terduga dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu
matematika.
3. Matematika di luar konteks sekolah, termasuk ‘matematika jalanan’ dan
kegiatan tradisional matematika yang dilakukan perempuan.
4. Kontribusi dari beberapa budaya untuk matematika secara akademis.
5. Pengaruh sosial, budaya, dan politik yang membantu dan menghambat
perkembangan matematika.
6. Praktik matematika di sekolah yang mengadopsi budaya lokal.
7. Karakteristik non fisik seseorang yang memberikan pengaruh terhadap
pola pikir siswa dalam mempelajari matematika.
8. Pemanfaatan matematika untuk membangun dan mengembangkan
kesadaran kesadaran sosial, politik, hingga kesadaran budaya.
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9. Proyek sosial yang menerapkan konsep dan prinsip matematika.
Tujuan dari kajian tentang etnomatematika menurut Suwarsono (2015)
adalah:
1. Agar keterkaitaan antara matematika dan budaya bisa lebih dipahami,
sehingga persepsi siswa dan masyarakat tentang matematika menjadi
lebih tepat, dan pembelajaran matematika bisa lebih disesuaikan dengan
konteks budaya siswa dan masyarakat, dan matematika bisa lebih mudah
dipahami karena tidak lagi dipersepsikan sebagai sesuatu yang ‘asing’
oleh siswa dan masyarakat.
2. Agar aplikasi dan manfaat matematika bagi kehidupan siswa dan
masyarakat luas lebih dapat dioptimalkan, sehingga siswa dan
masyarakat memperoleh manfaat yang optimal dari kegiatan belajar
matematika.

B. Kesenian Jathilan
Jathilan merupakan kesenian tradisional Jawa yang hidup dan tumbuh pada
komunitas pedesaan, jathilan memiliki sifat mudah dikenali dan dekat dengan
masyarakat sehingga jathilan disebut pula seni kerakyatan. Dalam jathilan
terdapat adegan kesurupan yang sering disebut ndadi/trance yang terdapat di
akhir pertunjukan, ketika trance gerakan penari akan terlihat lebih lincah dan
dapat melakukan hal di luar nalar, misalnya memakan kembang, mengupas
kelapa menggunakan gigi, memakan beling, dsb. Konsep trance ini merupakan
bagian dari sebuah acara ritual yang menurut Daniel L. Pals menjadi rangkaian
upacara ritual pada klen tertentu (Pals, 1996:181).
Pada awal dipentaskan sekitar tahun 1930-an, jathilan merupakan bagian dari
acara ritual. Kaitan dengan acara ritual inilah yang menyebabkan jathilan
memiliki pola tradisi yang telah ada dan hidup dalam masyarakat yakni ciri
kesederhanaan dan dilatarbelakangi oleh nilai luhur dalam kehidupan
masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, jathilan juga mengalami
berbagai perkembangan, baik secara teknik penyajian, fungsi, maupun latar
belakang cerita yang digunakan.
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Jathilan pada kala itu digunakan juga sebagai sarana untuk memperoleh
income bagi keluarga seniman jathilan, sehingga disebut sebagai jathilan
barangan. Pigeaud menerangkan bahwa pada awalnya jathilan hanya dibawakan
oleh empat orang dan satu dalang. Dalang berperan sebagai pemimpin
pertunjukan, mereka berkeliling untuk acara pernikahan atau hajatan yang ada
di desa (Pigeaud, 1938:217). Dalam pandangan Pigeaud jathilan merupakan
pertunjukan yang dilakukan oleh penari laki-laki dan perempuan dengan gerakan
melingkar, dimana posisi kedua tangan memegang kuda kepang sehingga
gerakan lebih banyak menggunakan kaki.
Claire Holt memberikan definisi mengenai kesenian naik kuda tiruan tersebut
sebagai berikut:
Dikenal sebagai kuda kepang (kuda:kuda, kepang:bambu yang dianyam),
pertunjukan rakyat ini dilakukan oleh laki-laki menunggang kuda-kudaan
pipih yang dibuat dari anyaman bambu dan dicat. Tungkai penari sendiri
menciptakan ilusi dan gerak kuda. Pertunjukan ini juga dikenal sebagai
kuda lumping (di Jawa Barat kuda itu dari kulit:lumping), ebleg (di barat
daya), jathilan (di daerah Yogyakarta), dan reyog di Jawa Timur (Holt,
dialihbahasakan oleh R.M. Soedarsono, 2000:127).
Kesenian jathilan identik dengan kuda sebagai objek tarian, mulai dari
properti hingga gerak tari. Jathilan berasal dari kalimat berbahasa Jawa yakni
‘jaranne jan thil-thilan’ yang berarti kudanya banyak bergerak, ada pula yang
menyebutnya ‘jarane pethakilan’ yang juga memiliki arti sama, hal ini
kemudian dihubungkan dengan penari jathilan yang bergerak lincah seperti
menaiki kuda.
Data tertulis mengenai kesenian jathilan adalah pada tahun 1930-an melalui
tulisan Th. Pigeaud dalam buku Javaanse Volksvertoningen (Pigeaud,
1938:342). Pigeaud menyatakan bahwa awal mula jathilan terjadi karena adanya
percampuran dua tontonan yaitu Reyog Ponorogo dengan tari kuda kepang di
dalamnya. Percampuran dua bentuk pertunjukan ini telah terjadi sejak lama,
Reyog sendiri sebenarnya adalah tontonan kuda kepang yang berasal dari
Ponorogo dan Kediri, sedangkan di DIY diberi nama jathilan (Pigeaud,
1938:430). Tradisi jathilan keliling di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tidak

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
10

dapat lagi ditemui setelah tahun 1970-an, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan
budaya dan zaman yang telah berubah. Kini masyarakat mengenal jathilan
sebagai kesenian yang ditampilkan dalam rangka acara tertentu.
Dalam penyajiannya, jathilan membawakan sebuah lakon. Banyak cerita
yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa jathilan seusia dengan
reyog di Ponorogo, namun demikian jathilan lebih bersifat merakyat. Terdapat
beberapa versi yang menyebutkan mengenai inspirasi munculnya jathilan yang
dijadikan tema utama. Perlu diketahui bahwa jathilan bertema keprajuritan, yang
membedakan jathilan pada tiap daerah adalah tema cerita yang diambil.
Pemilihan tema ini dilandaskan pada aspek historis yang melingkupi suatu
daerah, tema cerita yang ada diantaranya:
1. Cerita Pangeran Diponegoro
Perjuangan Pangeran Diponegoro dijadikan salah satu inspirasi dalam
jathilan, hal ini logis mengingat Pangeran Diponegoro berjuang dengan
kuda sebagai alat transportasinya. Dengan menunggang kuda inilah
kewibawaan seorang pimpinan perang terlihat serta pasukan yang gagah
berani melawan penjajah. Oleh karena itu penggunaan kuda kepang
menunjukkan bentuk apresiasi dan dukungan rakyat jelata pada pasukan
berkuda

Pangeran

Diponegoro

dalam

menghadapi

penjajah

(Kuswarsantyo, 2017:42).
2. Cerita Raden Patah
Versi

kedua

menyebutkan

bahwa

jathilan

menggambarkan

perjuangan Raden Patah yang dibantu oleh para Wali dalam
menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Dalam perjalanannya, terdapat
banyak hal yang mengganggu termasuk gangguan dari jin dan syaitan
yang membuat mereka kesurupan, orang-orang yang kesurupan ini
kemudian disembuhkan oleh para wali. Versi ini cukup logis karena
dalam pertunjukannya akan ada adegan dimana para penari mengalami
kesurupan yang sering disebut ndadi/trance. (Kuswarsantyo, 2017:43).
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3. Perjuangan Pangeran Mangkubumi
Versi ini menceritakan tentang latihan perang yang dipimpin oleh
Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sri Hamengku Buwana
I dan bertahta di Kasultanan Yogyakarta untuk menghadapi pasukan
Belanda. Bisa jadi kesenian jathilan muncul sebagai hiburan para prajurit
di kala perang, sehingga ketika mereka lelah dan lapar, mereka akan
berburu hewan dan berpesta sambil menari. Namun setelah selesai
perang, mereka merindukan hiburan tersebut dan mengemasnya menjadi
pertunjukan untuk disajikan secara umum (Kuswarsantyo, 2017:43).
Dari beberapa versi di atas, kesenian jathilan memiliki pakem dalam setiap
pertunjukannya. Seiring dengan perkembangannya, kini terdapat 2 pakem yang
ditampilkan yaitu:
1. Jathilan pung jrol
Jathilan ini dapat dikatakan versi lama yang lebih sederhana, hal ini
terlihat dari sisi penampilan maupun pengiringnya. Kesederhanaan ini
berasal dari bebunyian iringan yang jika dilafalkan akan menjadi “kil kil
kol kol kil kil jrol! kil kil kol kol kil kil jrol!,”. Ketika ndadi, iringan yang
dimainkan hanya terdengar seperti bunyi “pung jrol pung pung jrol pung
dhel!” Suara inilah yang pada akhirnya lebih akrab dan dikenal
masyarakat sebagai nama jathilan pung jrol.
2. Jathilan kreasi baru
Jathilan ini merupakan inovasi dari jathilan pung jrol, yang
memberikan sentuhan kreatif pada sisi penampilan dan juga pengiring.
Sebagai contoh terdapat tambahan peran celeng (babi) dan munyuk
(monyet), adapula yang disebut jathilan gedruk. Jathilan gedruk
menampilkan pemain bertopeng buto (raksasa) yang mengenakan
klinthing di kakinya sehingga menimbulkan suara bergemerincing.
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Meskipun terdapat 2 pakem, namun urutan penyajian jathilan tetap sama,
yaitu:
1. Babak pertama:jathilan selamat datang
Dalam adegan ini, dikenalkan semua penari yang akan bermain,
seperti namanya babak ini merupakan ucapan selamat datang kepada
penonton. Tarian ini ditandai dengan penari prajurit berkuda, penari
bertopeng, dan tokoh lain yang bergerak seirama namun tetap
membawakan masing-masing karakter. Terdapat pula gerakan sembahan
yang melambangkan penghormatan dan ucapan syukur kepada Tuhan.
2. Babak kedua:jathilan asli
Pada babak ini gerakan yang ditampilkan umumnya sama dengan
babak pertama, karena banyaknya gerakan yang berulang maka durasi
pada babak ini sedikit lebih lama.
3. Babak ketiga:kuda lumping
Babak ini menggambarkan situasi latihan perang, sehingga
penampilan yang disajikan adalah beberapa pasangan penari yang
membawa jaran kepang dan mengayunkan pedang seperti sedang
berlatih. Gerakan kaki banyak yang terlihat menyepak seperti kaki kuda.
4. Babak blinderan
Blinderan adalah babak terakhir yang biasanya ditunggu penonton.
Setelah adegan latihan, dalam babak ini disajikan situasi perang yang
terjadi di dalam hutan. Suasana menggambarkan hutan yang dihuni oleh
hewan buas, raksasa, dan setan-setan. Pada babak inilah para penari
ndadi atau mengalami trance.
Selain dari segi penyajian, terdapat pula komponen lain dalam kesenian
jathilan yang tidak dapat dipisahkan baik dari aspek gerakan, iringan, hingga
perangkat yang mendukung. Hal ini karena setiap aspek saling berkaitan yang
menimbulkan pemahaman utuh mengenai kesenian jathilan. Menurut
Kuswarsantyo (2017) komponen dalam kesenian jathilan yakni:
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1. Penari
Pada jathilan keliling jumlah penari hanya sepasang atau dua pasang
penari, dalam perkembangannya terjadi penambahan jumlah penari.
Pigeaud menyatakan bahwa jumlah penari berubah menjadi delapan
orang atau empat pasang (Pigeaud, 1938:319). Penambahan penari tidak
memiliki konsekuensi khusus, hal ini tergantung dari kebutuhan
pementasan. Holt menyatakan bahwa terdapat empat, enam, atau delapan
penunggang kuda, terdapat pula penari yang memakai topeng separuh
hitam bernama Tembem dan separuh putih bernama Penthul yang
menyelinap di antara penari penunggang kuda (Holt, 2000:34).
Masyarakat memiliki keyakinan bahwa terdapat tiga komposisi penari
dalam jathilan, yakni:
a. Pangarep
Berperan sebagai tokoh utama dalam lakon yang dibawakan.
b. Wadyabala
Dapat disebut sebagai figuran, penari ini ialah pasukan berkuda
yang mengikuti sang tokoh utama.
c. Punakawan
Diperankan oleh Tembem dengan topeng hitam dan Penthul
dengan topeng putih, mereka mencerminkan sifat dalam diri
manusia. Tembem dan Penthul bertugas menghibur penonton
dengan guyonan dan diakhiri dengan pesan yang ingin
disampaikan.
Dalam perkembangannya, pemain jathilan tidak hanya terdiri dari
para penunggang kuda dan punakawan. Sebagai contoh terdapat
tambahan peran celeng (babi) dan munyuk (monyet), adapula yang
disebut jathilan gedruk. Jathilan gedruk menampilkan pemain bertopeng
buto (raksasa) yang mengenakan klinthing di kakinya sehingga
menimbulkan suara bergemerincing.
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2. Penabuh dan iringan
Pada jathilan barangan, iringin hanya terdiri dari pengendang, kecer,
bendhe, dan penabuh angklung. Kini iringan pada jathilan dimainkan
dengan tambahan instrumen seperi saron, kendhang Sunda, simbal, bas,
drum, bahkan keyboard. Adapula yang menggunakan gamelan lengkap
meskipun hanya slendro atau pelog saja. Meskipun demikian, pola
tabuhan tetap menggunakan bendhe sebagai ciri khasnya.
3. Rias dan busana
Pada awal kemunculannya di beberapa wilayah DIY, penari jathilan
hanya mengenakan baju putih lengan panjang. Alasan mendasar
pemilihan kostum ini ialah karena baju putih mudah didapatkan. Lalu
mulai muncul kelompok yang menggunakan warna baju merah, hijau,
kuning dengan lengan yang pendek.
Kelengkapan kostum lain secara umum ialah celana panji, sampur,
keris, kamus timang, jarik untuk penari berkuda. Untuk tokoh Tembem
dan Penthul menggunakan rompi tanpa baju dengan bawahan celana
panji dan jarik. Seiring perkembangannya, terdapat beragam variasi
kostum untuk penari berkuda sehingga dapat ditemui pula penari berkuda
yang tidak menggunakan baju. Untuk peran kewan, penari menggunakan
kostum dan riasan sesuai tokoh hewan yang diperankan dengan
menggunakan topeng, untuk buto kostum yang dipakai lebih meriah
dengan tambahan klinthing di kaki dan topeng.
Inovasi kostum jathilan terdapat pula pada irah-irahan atau ikat
kepala, model ikat kepala secara umum menggunakan model iket tepen
yang merupakan inovasi dari udheng gaya Yogyakarta yang diberi hiasan
di bagian belakang. Adapula yang masih menggunakan iket udharan
yang terbuat dari lembaran kain yang dibentuk menjadi semacam
blangkon.
Konsep riasan jathilan menurut Richard Corson ada dua jenis, yaitu
corrective make up dan character make up. Corrective make up adalah
tata rias yang tidak berlebihan agar terlihat menarik (Corson, 1967:23),
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dengan riasan ini penari dituntut untuk bisa mengekspresikan gerak agar
karakter yang dibawakan dapat tersampaikan.
Jenis character make up diperuntukkan untuk tokoh dalam
pementasan misalnya Aryo Penangsang, riasan ini mengutamakan
kebutuhan untuk berekspresi sehingga pemeran Aryo Penangsang akan
semakin mantap membawakan perannya.
4. Properti tari
Properti yang digunakan pada jathilan adalah kuda kepang dan sebuah
senjata. Senjata yang digunakan biasanya adalah pedang, cambuk,
tombak, atau keris. Senjata yang dipilih menyesuaikan dengan tema
cerita yang dibawakan, misalnya pada cerita Aryo Penangsang
digunakan tombak untuk berperang, untuk cerita Panji Asmara
digunakan pedang.
Bentuk kuda kepang sendiri cukup bervariasi dan menyesuaikan
dengan tiap daerah, di daerah Kulon Progo kuda kepang yang digunakan
menghadap ke atas, di daerah Gunung Kidul kepala kuda menghadap ke
bawah dan ukurannya lebih kecil.
Meskipun berbeda bentuk dan ukurannya, namun kuda kepang yang
digunakan memiliki kesamaan dalam hal pewarnaan. Terdapat empat
warna kuda yakni merah, hitam, putih, dan kuning. Warna ini identik
warna bangbintulu pada tokoh Bima dalam wayang orang, yang
menyebabkannya sakti mandraguna. Pewarnaan kuda kepang ini masingmasing memiliki sifat sesuai karakter kuda. Kuda merah simbol
keberanian dan kewibawaan, kuda hitam menggambarkan rasa percaya
diri seseorang, kuda putih melambangkan kesucian, dan kuda kuning
menyimbolkan kemakmuran.
5. Tata panggung
Secara tradisional tata letak panggung jathilan berbentuk empat
persegi panjang dengan konsep teater arena, dengan pembatas arena
biasanya berasal dari bambu utuh yang diikat. Panggung pertunjukan
dapat berada di manapun dengan prinsip arena terbuka. Selain diberi
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pagar bambu, terdapat kelompok yang menutup arena dengan tenda
untuk mengurangi terik matahari, namun ada pula yang tidak.
6. Sesaji
Masyarakat Jawa sampai kini masih mengenal sesaji dan meneruskan
tradisi tersebut, hal yang selalu dikaitkan dengan sesaji adalah selamatanselamatan di perempatan, di sumber air, dan semacamnya. Masyarakat
modern menganggap tradisi ini sebagai klenik, mistik, tidak rasional, dan
segala cap negatif. Hanya segelintir orang yang menganggap bahwa
sesaji adalah bentuk lain dari berdoa, dengan kata lain sesaji adalah
wujud dari sistem religi masyarakat Jawa (Suwardi, 2006:52-54).
Dalam pertunjukan jathilan sesaji merupakan salah satu bagian yang
penting, sesaji merupakan wujud ucapan syukur kepada Tuhan Yang
Maha Kuasa dan untuk memohon penyertaan Tuhan agar pertunjukan
berjalan lancar. Secara lengkap isi sesaji dalam jathilan berupa pisang
raja setangkep, jajanan pasar, nasi tumpeng, kembang setaman,
dupa/kemenyan untuk wewangian, ingkung klubuk (ayam hidup), kopi,
rokok, kelapa muda (Kuswarsantyo, 2017:74-75).
7. Pawang
Pawang ialah sebutan bagi tokoh yang dituakan dalam kesenian
jathilan,

pawang

juga

memiliki

tanggung

jawab

terhadap

keberlangsungan pertunjukan jathilan. Sebelum pertunjukan dimulai,
pawang akan melakukan ritual menurut keyakinannya untuk memohon
ijin kepada penguasa tempat dimana pertunjukan akan digelar. Ritual ini
bertujuan agar tidak ada sesuatu yang mengganggu selama proses
pertunjukan, pawang juga bertugas menyiapkan dan memeriksa
kelengkapan sesaji.
Tugas berat pawang adalah ketika terdapat penari yang mengalami
trance/ndadi, pawang harus mampu menyadarkan kembali penari
tersebut. Adapun cara menyadarkan penari yang mengalami trance
antara lain:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
17

a. Membaca doa yang diambil dari ayat-ayat suci Al Quran/Al
Fatehah dan dipadu dengan amalan-amalan khusus ajaran
kejawen.
b. Membuka ikatan doa, membersihkan energi negati yang merusak
pemain.
c. Memberikan air putih yang sudah diberi bacaan lalu disiram ke
ubun-ubun penari yang mengalami trance.
d. Melakukan penekanan pada titik syaraf tertentu serta dialiri
mantra/energi ilahi oleh pawang (Kuswarsantyo, 2017:74-75).
Tugas tersebut harus bisa dilakukan oleh pawang, sehingga terdapat
beberapa syarat sehingga seseorang dapat dipilih menjadi seorang
pawang, yakni:
a. Memiliki ilmu dan paham masalah kejawen.
b. Pernah dan mampu melakukan laku spiritual.
c. Patuh terhadap tata aturan yang diajarkan secara lisan oleh
pendahulunya.
d. Mengetahui seluk beluk jathilan, kesurupan, serta makhluk halus
yang merasukinya (Kuswarsantyo, 2017:75).
Tata laku pawang sebelum pertunjukan dimulai ialah pawang
melakukan ritual terhadap peralatan jathilan yang sudah ditata di arena
pertunjukan yaitu kuda kepang yang disusun berdiri secara berpasangan,
topeng-topeng, barongan, dan juga sesaji yang telah disiapkan. Selama
pertunjukan pawang akan mengawasi jalannya acara dan akan mulai
bergerak jika terdapat hal-hal yang tidak diinginkan.

C. Makna Filosofis pada Kesenian Jawa
Jathilan awalnya merupakan bagian dari suatu ritual, penciptaan jathilan
dilatar belakangi oleh nilai-nilai luhur yang merupakan nilai kehidupan
masyarakatnya (Nuryani, 2008:7). Jathilan memiliki ciri kesederhanaan yang
merupakan pola tradisi yang sudah ada dan hidup di masyarakat. Secara
fungsional jathilan memiliki peran yang penting dalam kehidupan yaitu sebagai
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bagian dari kegiatan sosial yang lebih dikenal sebagai sarana upacara, seperti
merti desa atau bersih desa. Keberadaan jathilan dalam merti desa memberikan
efek sosial sebagai sarana gotong royong. Nilai gotong royong yang tercermin
dari kesenian ini adalah upaya memberi dan melengkapi kekurangan artistik
(penambahan instrumen, tempat latihan, kostum). Pada waktu itu jathilan
berfungsi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat yang diadakan demi
keselamatan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat (Sedyawati, 1981:40).
Jathilan dapat pula dijadikan sarana untuk mendatangkan roh yang
diinginkan, roh disini bukan hanya para leluhur namun juga roh binatang seperti
kera, kuda, atau harimau. Penghadiran roh binatang ini disebut dengan
totemisme. Pemahaman totemisme tidak hanya berlaku untuk binatang, Levy
Strauss menyatakan bahwa totemisme adalah suatu bentuk penjelmaan alam
dalam tatanan moral. Lebih jauh, totemisme adalah relasi alam dengan manusia
yang selanjutnya dapat dikatakan bahwa totemisme merupakan relasi alam
dengan budaya (manusia) (Strauss, 1988:140). Levy Strauss menjelaskan
pemahaman masyarakat Jawa tentang penghadiran roh binatang totem pada
jathilan. Penghadiran roh ini dimaksudkan untuk mendapatkan bantuan kekuatan
agar dapat mengusir roh-roh jahat yang menganggu. Durkheim memperkuat
argumen ini bahwa kepercayaan dalam totemisme bukanlah yang utama, namun
yang terpenting adalah rangkaian ritualnya. Durkheim juga berpendapat bahwa
upacara ritual adalah hal yang sakral dengan tujuan membuat orang merasa
menjadi bagiannya (Pals, 1996:180).
Jathilan diyakini terkait dengan kepercayaan Hindu, salah satu bukti bahwa
inspirasi jathilan terkait dengan kepercayaan pada masa pra-Hindu adalah
rangkaian seremonial sebelum pertunjukan salah satunya adalah doa untuk
menghadirkan roh pendahulu. Hal ini merujuk pada kepercayaan pada masa
prasejarah yang meyakini bahwa hidup tidak berhenti setelah seseorang
meninggal, ia dianggap pergi ke tempat lain dan masih bisa berhubungan dengan
mereka yang masih ada di dunia.
Jathilan mengalami perkembangan yang terjadi karena berkembangnya pola
pikir masyarakat pendukungnya, hal yang identik dengan jathilan adalah kuda
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sebagai objek sajian. Penggunaan kuda didasarkan pada realitas bahwa kuda
adalah binatang yang diyakini memiliki kelebihan pada kekuatan fisiknya, kuda
juga secara naluriah memiliki semangat dan dapat berguna sebagai penunjuk
jalan. Meskipun kuda kepang yang digunakan bervariasi, namun terdapat
kesamaan yakni mengenai pewarnaan. Warna kuda yang dikenal selama ini
adalah merah, hitam, putih, dan kuning. Warna tersebut identik dengan warna
bangbintulu pada tokoh Bima dalam pewayangan. Makna bangbintulu adalah
kekuatan yang diperoleh dari berbagai sumber hingga sosok Bima menjadi sakti
mandraguna. Tiap warna memiliki makna yakni merah mewakili keberanian,
kewibawaan, dan semangat kepahlawanan. Hitam merupakan warna kuat yang
menggambarkan kepercayaan diri seseorang, putih melambangkan kesucian
yang dalam konteks ini berarti kesucian pikiran dan hati yang direfleksikan
dalam semua panca indra hingga menghasilkan tindakan yang selaras dan dapat
dijadikan

panutan.

Sedangkan

kuning

melambangkan

kemakmuran,

kemewahan, dan keanggunan.
Secara simbolis, kuda kepang merupakan simbol perlawanan terhadap elit
penguasa pada masa itu. Sutrisno (dalam Kuswarsantyo, 2017:68-69)
menuturkan bahwa kesenian jathilan muncul untuk menunjukkan perlawanan
masyarakat Jawa terhadap penguasa yang berada di kerajaan. Kala itu, ruang
gerak dan komunikasi dibatasi karena perbedaan kelas dan alasan kestabilan
kerajaan. Meski tertekan, masyarakat tidak dapat melawan secara terangterangan. Berawal dari sinilah muncul kesenian jathilan yang merupakan
sindiran bagi penguasa, dipilihnya kuda kepang karena kuda merupakan simbol
kekuatan dan kekuasaan para elit bangsawan yang tidak dimiliki rakyat jelata.
Jathilan memiliki sifat mudah dikenali dan memasyarakat, hal ini yang
membuat jathilan akrab disebut sebagai seni kerakyatan. Pada masa itu jathilan
berfungsi sebagai sarana memperoleh income bagi keluarga seniman jathilan
sehingga disebut sebagai jathilan barangan. Terkait dengan status sosial dari
jathilan, Pigeaud memberikan penjelasan bahwa tari kuda kepang secara khusus
mempunyai hubungan dengan kelompok pemuda yang disebut sinoman. Hal itu
dapat ditemukan dalam berita tanah Pasundan yang konon menyebut kuda
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sebagai pembuka jalan yang hendak dilalui pawai penganten atau pawai
khitanan dengan nama kasinoman. Keterkaitan ini ditemukan pula dalam
pernikahan agung putra raja di Kasultanan Yogyakarta yang disebut edanedanan, tari edan-edanan merupakan tarian untuk mengawal pengantin yang
dimaksudkan untuk tolak bala, agar acara pernikahan terhindar dari segala
macam gangguan (Pigeaud, 1938:167).

D. Aktivitas Fundamental Matematis
Alan J. Bishop (1998) mengidentifikasikan enam kegiatan umum yang
merupakan ciri kegiataan matematis, keenam kegiatan ini disebut aktivitas
fundamental matematis dengan rincian sebagai berikut :
1. Counting/menghitung
Kuantifikasi (masing-masing, beberapa, banyak, tidak ada), sifat dari
penamaan nomor, menghitung dengan jari dan anggota tubuh,
penghitungan angka, aturan nilai tempat, nol, basis 10 atau basis lain,
operasi pada bilangan, kombinatorik, ketelitian, perkiraan, kesalahan,
bilangan pecahan, bilangan desimal, nilai positif dan negatif, besar dan
kecil tak hingga, limit, pola bilangan, perpangkatan, hubungan antar
bilangan, diagram panah, representasi aljabar, probabilitas, representasi
frekuensi.
2. Measuring/mengukur
Pengukuran komparatif (lebih cepat, lebih kecil), pemesanan, kualitas,
pengembangan satuan ukur, ketelitian satuan ukur, perkiraan, panjang,
luas, volume, waktu, temperatur, berat, satuan ukur konvensional (hasta,
depa, jengkal), satuan ukur standar, sistem satuan metriks, uang.
3. Designing/merancang
Desain, ringkasan, bentuk, kondisi, membandingkan objek dengan
sifat bentuk, besar dan kecil, kesamaan, kesesuaian, properti bentuk,
bentuk geometris umum, bangun datar, bangun ruang, luasan, penutupan
bidang datar, simetri, bentuk, perbandingan, skala dan model, perbesaran
atau perkembangan, kekakuan bentuk.
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4. Locating/menentukan lokasi
Penentuan lokasi di lingkungan, arah mata angin (utara, selatan, timur,
barat, barat laut, timur laut, barat daya, tenggara), ke atas atau ke bawah,
kiri atau kanan, maju atau mundur, garis lurus atau lengkung, sudut
sebagai perubahan arah, cara atau sistem penentuan lokasi (koordinat
kutub, koordinat 2D dan 3D, garis lintang atau bujur), pembuatan peta,
tempat kedudukan, keterhubungan, lingkaran, elips, spiral, vektor,
kompas.
5. Playing/bermain
Permainan, menyenangkan, puzzle, paradoks, pemodelan, realitas
yang dibayangkan, aktivitas yang dibatasi aturan, penalaran hipotesis,
prosedur atau rencana atau strategi, permainan kooperatif, permainan
bersaing, permainan sendiri, peluang atau kemungkinan, prediksi atau
ramalan.
6. Explaining/menjelaskan
Kemiripan, klasifikasi hierarkis objek, konversi, penjelasan cerita,
keterhubungan

logika,

penjelasan

linguistik,

argumen

logika,

pembuktian, penjelasan simbol (sama dengan, tidak sama dengan,
algoritma, fungsi), penjelasan figural (grafik, diagram, charts, matriks),
pemodelan matematika, kriteria tentang suatu pernyataan atau
kesimpulan (validitas internal, kemungkinan untuk digeneralisasikan
secara eksternal).

E. Kompetensi Dasar Matematika SMP/MTs
Kegiatan pembelajaran di sekolah selalu memiliki target, jangka waktunya pun
bermacam-macam mulai dari target setiap pertemuan, setiap minggu, sampai
pada setiap semester. Oleh karena itu seorang guru harus mampu menyusun
rencana pembelajaran dengan efektif, sehingga target yang telah dibuat dapat
tercapai. Penyusunan rencana pembelajaran tak lepas dari adanya kompetensi
dasar. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dikuasai
siswa dalam suatu mata pelajaran, kompetensi dasar juga berperan untuk
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mengatur proses pembelajaran sehingga target yang diharapkan dapat tercapai.
Kompetensi dasar matematika telah disusun oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan sesuai jenjang pendidikan dan materi terkait. Kompetensi dasar
matematika untuk SMP/MTs dapat membantu penulis untuk merumuskan dan
membagi aspek-aspek pada kesenian jathilan yang sesuai dengan materi pada
tingkat SMP/MTs.

F. Penelitian yang Relevan
Berikut adalah penelitian yang relevan dengan penelitian ini:
1. Eksplorasi Etnomatematika Kesenian Rebana sebagai Sumber Belajar
Matematika pada Jenjang MI
Ditulis oleh Linda Indiyarti, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Wahis Hasyim Semarang, 2017
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kesenian tradisional rebana
mengandung unsur-unsur matematika diantaranya konsep geometri serta
teknik membilang sehingga terbentuk pola nada yang serasi.
Aspek matematis yang dibahas dalam penelitian ini adalah konsep
geometri dan pola nada, belum dibahas mengenai aspek matematis yang
lain. Kemudian, penelitian yang saya lakukan akan membahas mengenai
aspek matematis pada kesenian jathilan sesuai dengan aktivitas
fundamental matematis menurut Alan J. Bishop.
2. Eksplorasi Etnomatematika dalam Kesenian Barongan di Kabupaten
Blora
Ditulis oleh Diana Urip R, Ali Shodiqin, Muhtarom, Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Semarang, 2019
Hasil penelitian menunjukkan bahwa etnomatematika yang terdapat
dalam kesenian barongan terletak pada konsep pola ukir topeng, motif
dan bentuk kostum, serta bentuk dan pola motif alat kesenian barongan.
Konsep geometri yang terdapat di dalamnya adalah geometri dimensi dua
(bidang datar) meliputi trapesium sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga
sama kaki, segitiga siku-siku, segitiga sembarang, persegi, persegi
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panjang, jajar genjang, layang-layang, dan lingkaran. Geometri dimensi
tiga (bangun ruang) meliputi prisma segitiga, limas segitiga, bola,
tabung, dan kerucut. Geometri transformasi meliputi rotasi(perputaran),
refleksi

(pencerminan),

translasi

(pergeseran),

dan

dilatasi

(diperbesar/diperkecil).
Penelitian ini hanya membahas mengenai kaitan budaya barongan
dengan konsep geometri. Kemudian, penelitian yang saya lakukan akan
membahas dengan lebih rinci mengenai aspek matematis kesenian
jathilan sesuai dengan aktivitas fundamental menurut Alan J. Bishop.
3. Etnomatematika dalam Titi Laras dan Irama Pada Karawitan Jawa
Ditulis oleh Stefanus Surya Osada, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2018
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penamaan nada pada seni
karawitan Jawa terdapat penyebutan nada berdasarkan urutan bilangan
satu sampai tujuh dalam bahasa Jawa. Selain itu terdapat unsur
penjumlahan dan perkalian bilangan pada irama karawitan Jawa.
Penelitian ini membahas mengenai unsur penjumlahan dan perkalian
bilangan yang terdapat pada karawitan Jawa, belum dijelaskan mengenai
aspek matematis lainnya. Kemudian, pada penelitian yang saya lakukan
akan dibahas dengan lebih rinci mengenai aspek matematis pada
kesenian jathilan.
4. Perkembangan Kesenian Jathilan Jago di Dusun Jurang Jero, Desa
Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo
Ditulis oleh Vetri Yani, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri
Yogyakarta, 2015
Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Jathilan jago diciptakan pada tahun 1990 oleh bapak Tuwadi Udi
Sasmito
b. Perkembangan kesenian jathilan jago dilihat dari aspek gerak, rias
busana, iringan, tempat pertunjukan dan penyajiannya dalam setiap
periode mengalami perubahan yang meningkat, tetapi tidak
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meninggalkan aslinya. Kesenian jathilan jago dari periode 1 tahun
1990 – 1997, periode 2 dari tahun 2003 – 2009, dan periode 3 dari
tahun 201 – sekarang mengalami beberapa aspek yang berkembang
sehingga membuat lebih bervariasi.
Penelitian ini membahas mengenai perkembangan kesenian jathilan jago
di Dusun Jurang Jero, Desa Giripeni, Kecamatan Wates, Kabupaten
Kulon Progo. Pada penelitian yang saya lakukan, selain membahas
perkembangan kesenian jathilan, juga membahas tentang aspek sejarah,
aspek filosofis, dan aspek matematis yang terdapat pada kesenian
jathilan.
5. Pembelajaran Matematika Menggunakan Pendekatan Etnomatematika
Jathilan untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa SMP
Taman Dewasa Jetis
Ditulis oleh Veri Setiawan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, 2018
Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diterapkan pembelajaran
peningkatan setelah diterapkan pembelajaran matematika menggunakan
pendekatan etnomatematika jathilan, prestasi belajar siswa mengalami
peningkatan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya peningkatan nilat
rata-rata prestasi belajar siswa dan persentase belajar siswa yang
memenuhi KKM dari pra siklus, siklus I, siklus II. Pada pra siklus jumlah
siswa yang memenuhi KKM ada 5 siswa dengan persentase sebesar
19,2% dan nilai rata-rata siswa 54,0. Pada siklus I, jumlah siswa yang
sudah memenuhi KKM meningkat menjadi 15 siswa dengan persentase
kelulusan 57,6% dan nilai rata-rata siswa 71,1. Sedangkan pada siklus II,
jumlah siswa yang memenuhi KKM bertambah lagi menjadi 19 siswa
dengan persentase kelulusan 73,07% dan nilai rata-rata siswa 75,9.
Penelitian ini membahas mengenai pembelajaran matematika dengan
pendekatan etnomatematika jathilan, hal ini menunjukkan bahwa jathilan
memiliki aspek matematis yang dapat digunakan untuk membantu proses
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pembelajaran matematika. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi salah
satu acuan penulis untuk melakukan penelitian.

G. Kerangka Berpikir
Jathilan merupakan seni pertunjukan berupa tarian dengan properti utama
yakni kuda kepang, jathilan dimainkan dalam suatu kelompok penari yang
beranggotakan minimal 2 orang. Jathilan memiliki sejarah yang belum pasti
karena kurangnya bukti sejarah yang mencatat mengenai munculnya kesenian
ini, namun kisah yang dibawakan dalam kesenian jathilan memiliki banyak
versi, sehingga alur cerita yang dibawakan suatu paguyuban bisa berbeda satu
dengan lainnya. Jathilan bukan hanya terdiri dari kuda kepang saja, namun
terdapat beberapa komponen lain yaitu penari, pengiring, riasan dan busana,
properti, tata panggung, sesaji, dan terakhir pawang. Pawang merupakan tokoh
yang dituakan dan selalu ada dalam setiap pertunjukan jathilan, karena pawang
memiliki tanggung jawab untuk menjaga pertunjukan agar berjalan lancar.
Selain hal-hal fisik di atas yang mengupas mengenai budaya, terdapat makna
filosofis yang mengiringi kesenian jathilan. Mulai dari makna jathilan itu sendiri
bagi suatu paguyuban, makna nama yang dipilih, hingga makna adegan trance
yang ada pada kesenian jathilan. Makna-makna tersirat inilah yang menjadi
pegangan masyarakat untuk diturunkan ke generasi berikutnya.
Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggali aspek budaya dan aspek
filosofis yang terdapat pada paguyuban Kridho Anom Bakti, mulai dari sejarah
paguyuban, alur pertunjukan yang dipilih oleh paguyuban, komponen jathilan
dalam paguyuban Kridho Anom Bakti, hingga makna yang dipegang teguh oleh
paguyuban dan masyarakat di Dusun Pepe, Kelurahan Muntilan, Kecamatan
Muntilan. Peneliti juga akan menggali aspek matematis dalam kesenian jathilan
yang dapat digunakan untuk membantu pembelajaran di sekolah, diantaranya
menjadi salah satu referensi bahan ajar, mengenal budaya jathilan dan aspek
matematika di dalamnya, dan mempermudah siswa memahami materi dengan
ilustrasi yang dekat dengan kehidupannya sehari-hari.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Tujuan dari penelitian ini menyangkut hal-hal yang bersifat kualitatif yang
terkait dengan jathilan sehingga jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Creswell adalah
suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu
gejala sentral, gejala sentral ini dapat dipahami dengan melakukan wawancara
dengan partisipan. Data yang telah terkumpul ini biasanya berupa kata atau teks
yang kemudian dianalisis dalam bentuk deskripsi.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan etnografi menurut
Creswell. Creswell menggambarkan etnografi sebagai suatu metode yang
hendak menggambarkan dan menafsirkan dunianya dari suatu kelompok orang
yang memiliki kesamaan pola hidup. Dengan kata lain, etnografi bermanfaat
untuk memahami perilaku manusia dalam budaya dan lingkungannya.

B. Narasumber Penelitian
Narasumber dalam penelitian ini yakni tetua di Dusun Pepe dan pengurus
paguyuban Kridho Anom Bakti yang berjumlah 3 orang.

C. Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah kesenian jathilan pada paguyuban Kridho Anom
Bakti di Dusun Pepe, Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten
Magelang, Jawa Tengah.

D. Waktu dan Tempat Penelitian
1. Waktu penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2019 – April 2020 dan
pengumpulan data penelitan di lapangan dilaksanakan pada bulan
Februari – Maret 2020.
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2. Tempat penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Pepe, Kelurahan Muntilan,
Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

E. Bentuk data
Bentuk data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif
diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap narasumber, mengamati
pertunjukan jathilan Kridho Anom Bakti, dan mendokumentasikan properti
kesenian yang digunakan dalam paguyuban Kridho Anom Bakti. Data berupa
hasil wawancara akan disajikan dalam bentuk deskripsi dan dianalisis dengan
metode penelitian kualitatif sehingga didapatkan informasi mengenai kesenian
jathilan di paguyuban Kridho Anom Bakti. Bentuk data kualitatif yang diperoleh
dari penelitian ini berupa:
1. Hasil wawancara dengan tetua Dusun Pepe, Kelurahan Muntilan,
Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
Data yang diperoleh dari hasil wawancara ini berupa informasi
mengenai aspek budaya serta aspek filosofis dalam kesenian jathilan di
dusun Singodrepan.
2. Hasil wawancara dengan pengurus paguyuban Kridho Anom Bakti.
Data yang diperoleh dari hasil wawancara ini berupa informasi
mengenai proses persiapan, pelaksanaan, hingga pasca pelaksanaan
pertunjukan jathilan paguyuban Kridho Anom Bakti.
3. Hasil observasi
Data yang diperoleh berupa informasi mengenai pertunjukan jathilan
secara rinci.

F. Metode dan Instrumen Pengumpulan Data
1. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah:
a. Wawancara
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Wawancara dilakukan untuk menggali seluruh informasi yang
berkaitan dengan kesenian jathilan secara lengkap dan mendalam.
Peneliti akan melakukan wawancara dengan tiga narasumber
yakni tetua Dusun Pepe, Kelurahan Muntilan, Kecamatan
Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dan pengurus
paguyuban Kridho Anom Bakti.
b. Observasi
Observasi dilakukan untuk mendapatkan infornasi mengenai
aspek sejarah, kebudayaan, serta aspek matematis dalam kesenian
jathilan pada paguyuban Kridho Anom Bakti.
c. Dokumentasi
Dokumentasi dilakukan saat melakukan wawancara dengan
narasumber

dengan

merekam

proses

wawancara

serta

pengambilan gambar properti kesenian jathilan pada paguyuban
Kridho Anom Bakti.
2. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini adalah:
a. Pedoman wawancara
Kisi-kisi instrumen pedoman wawancara:
Tabel 3. 1. Kisi-kisi instrumen pedoman wawancara
Aspek

Komponen

Indikator

Butir
pertanyaan

Tanggal berdirinya
paguyuban Kridho
Sejarah
kesenian
Budaya

jathilan di
Dusun Pepe,
Kelurahan
Muntilan

1

Anom Bakti
Tokoh pendiri
paguyuban Kridho

1

Anom Bakti
Asal usul kesenian
jathilan Kridho
Anom Bakti

2
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Alur pertunjukan
Komponen
kesenian
jathilan di
Dusun Pepe,
Kelurahan
Muntilan

yang digunakan
paguyuban Kridho

3

Anom Bakti
Komponen
kesenian jathilan
pada paguyuban

4

Kridho Anom
Bakti

Perkembangan

Paguyuban Kridho

kesenian

Anom Bakti

jathilan di

Perkembangan

Dusun Pepe,

jathilan di Dusun

Kelurahan

Pepe, Kelurahan

Muntilan

Muntilan

Budaya asli di

Budaya asli di

Dusun Pepe,

Dusun Pepe,

Kelurahan

Kelurahan

Muntilan

Muntilan
Makna nama Krido

Makna
Filosofis

kesenian
jathilan bagi
warga Dusun
Pepe,
Kelurahan
Muntilan

Anom Bakti

3

4

2

3

Makna pawang
pada paguyuban
Kridho Anom

3

Bakti
Makna
trance/ndadi

5

Kuantifikasi
Counting/

(Masing-masing,

menghitung

Beberapa, Banyak,

Matematis

2

Tidak Ada)
Measuring/

Waktu

2

mengukur

Uang

3
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Penentuan lokasi di
lingkungan

1

Cara atau sistem
Locating/

penentuan lokasi

menentukan

(koordinat kutub,

lokasi

koordinat 2D dan

2

3D, garis lintang
atau bujur)
Kiri atau kanan

1

Designing/

Desain

2

merancang

Kesesuaian

1

Aktivitas yang
Playing/
bermain

dibatasi aturan

1

Prosedur atau
rencana atau

3

strategi
Penjelasan
linguistik
Explaining/
menjelaskan

3

Penjelasan Simbol
(Sama Dengan,
Tidak Sama

3

Dengan,
Algoritma, Fungsi)

b.Pedoman Observasi
Kisi-kisi instrumen pedoman observasi :
Tabel 3. 2. Kisi-kisi instrumen pedoman observasi
Aspek

Komponen
Komponen kesenian jathilan di Dusun

Budaya

Pepe, Kelurahan Muntilan
Perkembangan kesenian jathilan di Dusun
Pepe, Kelurahan Muntilan

Butir
3

2
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Filosofis

Matematis

Makna kesenian jathilan bagi warga
Dusun Pepe, Kelurahan Muntilan

5

Counting/menghitung

3

Measuring/mengukur

5

Locating/menentukan lokasi

3

Designing/merancang

3

Playing/bermain

2

G. Kredibilitas data
Untuk mengetahui kredibilitas data, data yang diperoleh pada masing-masing
aspek akan dibandingkan untuk mengetahui konsistensi dari data tersebut.

H. Analisis data
Data berupa hasil observasi dan hasil pengisian angket akan diolah sebagai
berikut:
1. Reduksi data
Pada tahap ini penulis memilih data yang dianggap perlu dan penting
sebagai bahan pengambilan kesimpulan.
2. Penyajian data
Data yang telah dipilih kemudian disajikan dalam bentuk sederhana
dan mudah dipahami agar penulis dapat menarik kesimpulan dengan
tepat.
3. Penarikan kesimpulan
Pada penelitian ini, penulis melakukan triangulasi dengan melakukan
observasi dan wawancara dengan didukung dokumentasi. Data yang
telah diperoleh akan diteliti bersama-sama untuk mengambil kesimpulan.
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I. Jadwal Penelitian
Tabel 3. 3. Jadwal Penelitian
Tahap

Waktu

Kegiatan

1

Oktober 2019 – Desember 2020

Penyusunan proposal penelitian

2

21 – 28 Februari 2020

Validasi instrumen

3

29 – 15 Maret 2020

Pengambilan data di lapangan

4

16 – 31 Maret 2020

Analisis data

5

1 – 8 April 2020

Penarikan kesimpulan

6

9 – 30 April 2020

Penulisan hasil penelitian
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Pencarian Data Penelitian
Penelitian dilakukan di Dusun Pepe, Kelurahan Muntilan, Kecamatan
Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang diawali dengan pembuatan
proposal penelitan. Sebelum terjun ke lapangan, peneliti menyiapkan instrumen
bantu penelitian berupa instrumen wawancara dan instrumen observasi.
Selanjutnya peneliti mengkonsultasikan pedoman yang telah disusun serta
melakukan validasi dengan dosen pembimbing pada bulan Februari 2020.
Setelah instrumen dinyatakan valid, peneliti melakukan observasi dengan
menonton pertunjukan jathilan paguyuban Kridho Anom Bakti yang
dilaksanakan di lapangan Dusun Pepe, Kelurahan Muntilan pada tanggal 29
Februari 2020 pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 01.30 WIB. Peneliti
mendokumentasikan kegiatan dengan mengambil beberapa foto dan video.
Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan ketua umum serta pengurus
paguyuban Kridho Anom Bakti pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 13.20 WIB
sampai dengan pukul 18.00 WIB, lalu peneliti melakukan wawancara dengan
tetua atau pawang dalam paguyuban Kridho Anom Bakti pada tanggal 15 Maret
2020 pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.

B. Deskripsi Data yang Diperoleh
Data yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian di lapangan adalah:
1. Aspek Budaya
a. Sejarah kesenian jathilan di Dusun Pepe
Berdasarkan wawancara dengan N1, didapatkan informasi
bahwa paguyuban Kridho Anom Bakti didirikan pada tanggal 2
Juli 1992 oleh beberapa tokoh, yaitu Alm. Pak Ahmad Sogol,
Alm. Pak Hadiyono, Alm. Pak Muh Anwar, dan Pak Suradi. Dulu
terdapat paguyuban ketoprak yang mulai sepi peminat, lalu
melihat kurangnya kegiatan bersama oleh pemuda dusun,
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beberapa tokoh memiliki ide untuk mengumpulkan dan mengajari
mereka menari jathilan. Sehingga dibentuklah paguyuban jathilan
bernama Kridho Anom Bakti yang diharapkan bisa jadi kegiatan
untuk pemuda yang merupakan wujud bakti terhadap masyarakat
khususnya Dusun Pepe sendiri.
Berdasarkan wawancara dengan N2, didapatkan informasi
bahwa paguyuban Kridho Anom Bakti berdiri tanggal 2 Juli
1992. Beberapa pendiri paguyuban ini adalah Alm. Pak Ahmad
Sogol, Alm. Pak Hadiyono, Alm. Pak Muh Anwar, dan Pak
Suradi. Awal mula terbentuknya paguyuban ini adalah tokoh
pendiri mencari kegiatan yang bermanfaat bagi warga dusun
terlebih kaum mudanya, selain itu jathilan merupakan kesenian
rakyat yang banyak peminatnya. Maka terbentuklah paguyuban
jathilan Kridho Anom Bakti yang diharapkan menjadi suatu
kegiatan remaja sebagai wujud bakti terhadap masyarakat,
lingkungan, atau negara.
Dari hasil wawancara di atas, dapat dibuat tabel konsistensi
sebagai berikut :
Tabel 4. 1. Tabel konsistensi hasil wawancara sejarah kesenian
jathilan di Dusun Pepe
Pertanyaan

Narasumber

Kesimpulan

1

2

3

√

√

Konsisten

√

√

Konsisten

√

√

Konsisten

Pada tanggal berapa
paguyuban Kridho Anom
Bakti didirikan ?
Siapa saja tokoh yang
mendirikan paguyuban
Kridho Anom Bakti di Dusun
Pepe?
Bagaimana asal mula
terbentuknya paguyuban
jathilan di Dusun Pepe?
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Bagaimana asal usul nama
Kridho Anom Bakti?

√

√

Konsisten

Kesimpulan yang dapat diambil adalah paguyuban jathilan
Kridho Anom Bakti berdiri pada tanggal 2 Juli 1992 oleh Alm.
Pak Ahmad Sogol, Alm. Pak Hadiyono, Alm. Pak Muh Anwar,
dan Pak Suradi. Paguyuban ini terbentuk karena keresahan
beberapa tokoh melihat pemuda yang kurang memiliki kegiatan
bersama, sehingga muncul ide untuk mengumpulkan mereka dan
mengajari mereka menari jathilan. Paguyuban ini diberi nama
Kridho Anom Bakti yang diharapkan dapat menjadi sebuah
kegiatan pemuda sebagai wujud bakti terhadap masyarakat
sekitar.
b. Komponen kesenian jathilan di Dusun Pepe
Berdasarkan wawancara dengan N1, alur cerita yang
digunakan oleh paguyuban Kridho Anom Bakti adalah cerita
Kediri. Ceritamya ada putri bernama Dewi Sangga Langit yang
merupakan anak Raja Kediri, Ia disukai oleh Tubagus Putu dan
Kulana Seno Wandana yang merupakan kakak kandungnya. Sang
Raja yang mengetahui bahwa anaknya melamar adiknya lalu
mengutuk keduanya sehingga topeng yang dikenakan tidak dapat
dilepas. Selain itu, Raja tersebut membuat sayembara yang isinya
para pelamar harus membuat kendaraan tanpa menyentuh tanah.
Kedua orang itu bertapa dan mendapatkan ilham bahwa jawaban
sayembara tersebut dibuat dari bambu dan besi, bambu dianyam
menjadi kuda dan besi dibuat alat musik. Maka setelah semuanya
selesai, mereka melakukan arak-arakan dari Bandaringin sampai
Kediri dengan iringan alat musik dari besi tadi, karena
perjalanannya melewati hutan, mereka bertemu dengan hewan
celeng atau Singa Kumbang yang pada akhirnya ikut rombongan
sampai ke Kediri.
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Sedangkan untuk pakem yang digunakan, paguyuban ini
menggunakan pakem jathilan kreasi baru dengan pembagian
adegan yaitu sesembahan, bendrong, perang, lalu ndadi.
Selanjutnya adalah komposisi pemain, untuk penari dibagi
menjadi 2, penari berkuda yang terdiri dari ratu serta prajuritnya
dan penari bertopeng yang terdiri dari tokoh cakil, anoman, buto,
pentul

tembem,

dan

juga

barongan.

Untuk

iringannya

menggunakan gamelan dengan formasi penabuh yaitu 1 orang
memainkan gong, 1 orang memainkan kendang, 1 orang
memainkan kenong, 1 orang memainkan bonang barung, 1 orang
memainkan bonang penerus, balungan dimainkan 4 orang,
kethuk kempyang dimainkan 1 orang, lalu kecrekan dimainkan 1
orang, dan terakhir gerong atau sinden minimal 2 orang.
Untuk properti yang digunakan adalah jaran kepang 8 buah,
celeng 1 buah, topeng cakil 2 buah, topeng anoman 2 buah,
topeng buto 8 buah, barongan 1 buah, topeng pentul 2 buah.
Untuk pakaian tiap tokohnya dirinci menjadi:
 Tokoh ratu memakai kuluk, sumping, kace, selempang,
badong, klat bau, keris, kendit, timang, sampur, celana
panji, gelang kaki, serta membawa jaran kepang dan
pedang untuk adegan berperang.
 Tokoh prajurit memakai iket, kace, selempang, klat bau,
sampur, celana kulot, kawung, dan juga membawa jaran
kepang.
 Tokoh cakil memakai irah-irahan cakil, kace, selempang,
klat bau, gelang, sampur, celana panji, kawung, dan
klinthing .
 Tokoh anoman memakai irah-irahan anoman, sumping,
kaos panjang, klat bau, simbar dada, celana panji, kawung,
sampur, dan klinthing .
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 Tokoh buto memakai kostum ciri khasnya, topeng buto,
dan klinthing .
 Tokoh celeng memakai iket, rompi, celana panji, jarik,
sampur, lalu membawa celeng.
 Tokoh pentul tembem memakai blangkon, topeng pentul
tembem, kaos, celana panji, kawung, dan sampur.
 Tokoh barongan tidak memiliki kostum khusus.
Terakhir untuk penataan panggung pertunjukan diatur menjadi
2, panggung kecil untuk gamelan dan terdapat arena menari yang
disebut kalangan di depan panggung tersebut.
Lalu dari hasil wawancara dengan N2, diketahui bahwa alur
cerita Kediri yang digunakan oleh paguyuban Kridho Anom
Bakti. Ceritanya yakni ada Raja Kediri bernama Prabu Amuseno
Murawan yang memiliki seorang anak bernama Dewi Sangga
Langit yang terkenal akan kecantikannnya. Banyak pangeran
yang datang untuk melamarnya termasuk Tubagus Putu dan
Kulana Seno Wandana yang ternyata adalah kakak kandung Dewi
Sangga Langit. Prabu Amuseno pura-pura tidak mengetahuinya,
namun diam-diam mengutuk 2 orang tersebut sehingga topeng
yang mereka kenakan waktu melamar Dewi Sangga Langit tidak
dapat terlepas. Setelah kejadian tersebut, Prabu Amuseno
membuat sayembara yakni siapapun yang ingin melamar putrinya
harus membuat titian yang mengambang. Kemudian Tubagus
Putu dan Kulana Seno bertapa untuk mendapatkan jawabannya,
akhirnya mereka mendapat wangsit dan membuat kuda dari
anyaman bambu. Sisa bambu tersebut dibuat pecut dengan nama
pecut Samandiman. Setelah kuda kepangnya selesai dibuat,
mereka melakukan arak-arakan dari Bandaringin dengan iringan
gamelan yang terbuat dari besi. Medan yang dilalui melewati
hutan yang banyak binatang buasnya, di hutan inilah muncul babi
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hutan yang disebut Singa Kumbang yang pada akhirnya
mengikuti rombongan sampai Kediri.
Pakem yang digunakan paguyuban ini adalah jathilan kreasi
baru karena ada tambahan buto gedruk,, untuk adegannya terbagi
menjadi 4 bagian. Bagian pertama adalah pengenalan atau
sesembahan, di sini penari masuk satu persatu, bagian kedua
bernama bendrong yang merupakan gerakan berulang sebagai
tahap persiapan perang, bagian ketiga adalah adegan perang, dan
terakhir adegan yang sakral yaitu penari yang mulai trance/ndadi.
Selanjutnya untuk komposisi penari terdiri dari cakil, anoman,
buto/grasak, wadyabala, ratu/raja, celeng, pentul tembem/bancak
doyok, barongan. Untuk jumlah penari kuda rata-rata 6 orang,
ratu, cakil, anoman, pentul, dan barongan masing-masing
berjumlah 2 orang, lalu celeng ada 1 orang. Untuk komposisi
iringannya terdiri dari 1 set gong, 3 buah kendang, 1 buah kenong,
1 buah bonang barung, 1 buah bonang penerus, 4 buah balungan
yang terdiri dari saron, demung, dan peking, 1 buah kethuk
kempyang, kecrekan, dan gerong atau sinden.
Untuk properti yang digunakan biasanya jaran kepang 8 buah,
belo 2 buah, celeng 1 buah, barongan 1 buah, topeng buto 8 buah,
topeng cakil 2 buah, topeng anoman 2 buah, pentul 2 buah. Lalu
terdapat kostum untuk masing-masing tokoh yang dirinci sebagai
berikut:
 Tokoh ratu memakai badong/sayap, kuluk/topi, pedang,
keris,

celana

timang/sabuk,

panji,

sampur/selendang,

kace/kalung,

selempang,

klat

kendit,
bau,

sumping/anting, gelang kaki, ditambah membawa jaran.
 Tokoh prajurit memakai celana kulot, kawung/jarik,
sampur, klat bau, kace, selempang, iket, terkadang
membawa keris, lalu membawa jaran.
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 Tokoh pentul tembem memakai topeng, celana panji,
jarik/kawung, kaos biasa, sampur, rompi, blangkon, keris.
 Tokoh celeng memakai rompi, celana panjang/celana
panji, jarik, iket, sampur, membawa properti celeng.
 Tokoh anoman memakai kaos lengan panjang, celana
panji, jarik, klat bau, sumping, irah-irahan, sampur,
simbar dada, krincing, lalu terkadang memakai sepatu.
 Tokoh cakil memakai kace, selempang, celana panji,
sampur, krincing, irah-irahan, lalu ada juga yang
memakai sepatu.
 Tokoh buto memakai krincing, sampur, topeng buto, baju
grasak.
 Tokoh barongan tidak ada ketentuan kostum sehingga
kostumnya bebas.
Kalau tata panggung dibagi menjadi 2 yaitu arena menari
berukuran 8×12 m yang disebut kalangan, lalu panggung
gamelan berukuran 4×6 m, tapi ukuran ini dapat berubah sesuai
dengan kondisi di lokasi pertunjukan. Sebagai latar dari panggung
gamelan terdapat lukisan joglo, sehingga seolah-olah penabuh
gamelan sedang berada di depan joglo untuk mengiringi penari
jathilan yang sedang menari di pelataran rumah tersebut.
Dari hasil wawancara di atas, dapat dibuat tabel konsistensi
sebagai berikut:
Tabel 4. 2. Tabel konsistensi hasil wawancara komponen kesenian
jathilan di Dusun Pepe
Pertanyaan

Narasumber
1

2

√

√

3

Kesimpulan

Alur cerita jathilan apa yang
dipilih oleh paguyuban Kridho
Anom Bakti?

Konsisten
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Pakem/jenis pertunjukan apa
yang digunakan?

√

√

Konsisten

√

√

Konsisten

√

√

Konsisten

√

√

Konsisten

√

√

Konsisten

√

√

Konsisten

Bagaimana pembagian adegan
tiap babak pada paguyuban
Kridho Anom Bakti?
Bagaimana komposisi penari
dalam pertunjukan jathilan
pada paguyuban Kridho Anom
Bakti?
Bagaimana komposisi penabuh
dan iringan yang digunakan
oleh paguyuban Kridho Anom
Bakti?
Apa saja properti yang
digunakan oleh paguyuban
Kridho Anom Bakti?
Bagaimana tata panggung pada
saat pertunjukan yang dipilih
oleh paguyuban Kridho Anom
Bakti?

Kesimpulan yang dapat diambil adalah paguyuban jathilan
Kridho Anom Bakti menggunakan alur cerita Kediri yang
bercerita tentang Dewi Sangga Langit yang merupakan Putri dari
Prabu Amuseno Murawan. Dewi Sangga Langit terkenal akan
kecantikannya, sehingga banyak pangeran yang melamarnya
termasuk Tubagus Putu dan Kulana Seno Wandana yang
merupakan kakak kandung Dewi Sangga Langit sendiri. Tubagus
Putu dan Kulana Seno Wandana datang melamar dengan
memakai topeng untuk mengelabui keluarganya, namun Prabu
Amuseno mengetahuinya dan diam-diam mengutuk mereka
sehingga topeng tersebut tidak dapat dilepaskan. Kemudian Prabu
Amuseno membuat sayembara yang isinya barangsiapa ingin
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melamar Dewi Sangga Langit harus membuat titian yang tidak
menyentuh tanah. Maka Tubagus Putu dan Kulana Seno
Wandana bertapa untuk mendapatkan jawabannya, kemudian
mereka mendapatkan wangsit berupa bambu dan besi. Bambu ini
kemudian dianyam membentuk kuda sebagai titian/kendaraan
yang tidak menyentuh tanah, sedangkan besi dibentuk menjadi
alat musik, karena terdapat sisa bambu maka bambu tersebut
dibuat pecut yang diberi nama pecut Samandiman. Setelah semua
persiapan selesai, berangkatlah arak-arakan Tubagus Putu dan
Kulana Seno Wandana dari Bandaringin menuju Kediri dengan
iringan alat musik dari besi tadi. Perjalanan ini melewati hutan
yang banyak terdapat binatang buas, di tengah jalan arak-arakan
ini bertemu seekor celeng/babi hutan yang disebut Singa
Kumbang. Pada akhirnya hewan ini mengikuti arak-arakan
sampai ke tempat tujuan.
Untuk pakem yang digunakan adalah jathilan kreasi baru dari
jathilan celeng, sehingga terdapat tokoh celeng dan buto gedruk
dalam pertunjukan ini. Adapun pembagian adegan untuk satu
babak adalah:
 Sesembahan, merupakan adegan pengenalan semua
tokoh. Dapat pula diartikan sebagai ucapan selamat
datang kepada penonton yang telah hadir.
 Bendrong, adegan persiapan perang dimana tarian
berpusat pada penari berkuda.
 Perang, adegan dimana kedua pasukan berperang, tarian
berpusat pada ratu yang memimpin perang.
 Sakral, pada adegan ini banyak penari yang mulai
mengalami trance/kesurupan.
Selain dari segi penyajian, terdapat komponen lain dalam
jathilan yakni penari, pengiring, dan properti yang digunakan.
Komposisi penari terdiri dari tokoh cakil, anoman, buto, prajurit,
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ratu, celeng, pentul tembem, dan barongan, sedangkan untuk
pengiring terdiri dari penabuh bonang barung, bonang penerus,
saron, demung, peking, kethuk kempyang, kenong, kecrekan,
kendang, gong, dan gerong atau sinden. Untuk properti yang
digunakan dapat dirinci sebagai berikut:
 Tokoh cakil memakai irah-irahan cakil, kace, selempang,
klat bau, gelang, sampur, celana panji, kawung, klinthing .
 Tokoh anoman memakai irah-irahan anoman, sumping,
kaos panjang, klat bau, simbar dada, celana panji, kawung,
sampur, klinthing .
 Tokoh buto memakai kostum buto, topeng buto, sampur,
klinthing .
 Tokoh prajurit berkuda memakai iket, kace, selempang, klat
bau, sampur, celana kulot, kawung, kuda kepang.
 Tokoh ratu/raja memakai kuluk, sumping, kace, selempang,
badong, klat bau, keris, kendit, timang, sampur, celana
panji, gelang kaki, kuda kepang, pedang.
 Tokoh celeng memakai iket, rompi, celana panji, jarik,
sampur, celeng.
 Tokoh pentul tembem memakai blangkon, topeng pentul
tembem, kaos, rompi, celana panji, kawung, sampur.
 Tokoh barongan tidak memiliki kostum khusus.
Lalu untuk arena pertunjukan dibagi menjadi 2 yaitu arena
menari berukuran 8×12 meter yang disebut kalangan, lalu
panggung gamelan berukuran 4×6 meter. Ukuran ini adalah
ukuran normal yang dapat berubah sesuai dengan situasi dan
kondisi di tempat pertunjukan.
c. Perkembangan jathilan di Dusun Pepe
Dari hasil wawancara dengan N1, didapatkan informasi bahwa
jadwal rapat rutin paguyuban Kridho Anom Bakti adalah setiap 3
bulan sekali, pada rapat ini juga dilakukan latihan rutin bagi
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anggota paguyuban. Saat akan mengadakan pertunjukan maka
jadwal latihan akan diperbanyak, namun paguyuban ini tidak
memiliki jadwal tetap untuk tampil. Paguyuban ini akan tampil
saat

ada pihak

yang mengundang/menanggap,

biasanya

paguyuban akan tampil saat acara peringatan hari kemerdekaan
RI di Dusun Pepe itu sendiri. Kepengurusan dalam paguyuban ini
dipilih dengan musyawarah, terdapat 8 pengurus yang terdiri dari
masing-masing 2 orang ketua dan bendahara, lalu masing-masing
1 orang sekretaris, seksi keamanan, seksi perlengkapan, dan seksi
humas, dengan jumlah anggota kurang lebih sebanyak 50 orang.
Perkembangan yang terjadi adalah dulu properti yang
digunakan masih sederhana dan pemainnyapun tidak banyak, kini
banyak remaja bahkan anak usia SD yang berminat menari
jathilan. Dalam perjalanannya, paguyuban Kridho Anom Bakti
sudah pernah melakukan pertunjukan di banyak tempat, mulai
dari di Pepe sendiri, lalu Sawangan, Talun, Sedayu, Tambakan,
Ngablak, Mandungan, juga pernah ke Magelang, Jogja,
Semarang, bahkan sampai Temanggung. Meskipun begitu,
paguyuban tidak memiliki sasaran penonton karena paguyuban
ini berfokus untuk menghibur masyarakat umum. Kalaupun ada
tamu undangan, maka kemungkinan besar merupakan tamu dari
yang menanggap. Paguyuban Kridho Anom Bakti juga tidak
mengharuskan adanya trance karena trance bersifat spontanitas.
Dari hasil wawancara dengan N2, didapatkan informasi bahwa
setiap 3 bulan sekali paguyuban Kridho Anom Bakti mengadakan
rapat rutin, lalu untuk latihan dilakukan beberapa bulan sebelum
mengadakan pementasan. Rata-rata paguyuban Kridho Anom
Bakti melakukan sekali pementasan dalam satu tahun, biasanya
paguyuban ini akan pentas saat peringatan hari kemerdekaan RI
di Dusun Pepe, Kelurahan Muntilan, namun tidak ada jadwal
tetap untuk mengadakan pementasan. Paguyuban ini sudah
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pernah melakukan pertunjukan di Magelang, Jogja, Semarang,
Muntilan, Pepe, Sawangan, Talun, Sedayu, Tambakan, Ngablak,
Mandungan, Miren, Temanggung. Dalam setiap pementasan
tidak ada sasaran penonton khusus, karena sasarannya adalah
penonton secara umum. Namun jika ada tamu undangan,
pengurus menyediakan tempat di depan arena menari ataupun di
sekitar panggung. Selain itu adegan trance tidak diharuskan,
trance merupakan seni yang dibiarkan berkembang secara
natural.
Untuk kepengurusannya diatur secara fleksibel dan sesuai hasil
musyawarah anggota, susunan kepengurusan paguyuban Kridho
Anom Bakti yaitu 2 orang ketua, 2 orang bendahara, 1 orang
sekretaris, masing-masing 1 orang seksi perlengkapan, humas,
dan keamanan, dengan anggota sebanyak 50 orang. Dalam
pertemuan rutin, terkadang diselingi latihan untuk melatih anakanak kecil yang ingin belajar menari, pelatihnya berasal dari
pengurus atau anggota paguyuban. Jathilan di Dusun Pepe
awalnya hanya diiringi dengan 2 buah gong, 1 buah kethuk, 1
buah kenong, 3 buah saron, dan 1 buah kendang. Sekarang iringan
yang digunakan sudah lebih lengkap, pengadaan gamelan ini
dibantu oleh beberapa donatur dan swadaya masyarakat.
Dari hasil wawancara di atas, dapat dibuat tabel konsistensi
sebagai berikut :
Tabel 4. 3. Tabel konsistensi hasil wawancara perkembangan jathilan
di Dusun Pepe
Pertanyaan

Narasumber
1

2

√

√

3

Kesimpulan

Kapan jadwal latihan
paguyuban Kridho Anom
Bakti?

Konsisten
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Pada waktu apa saja
paguyuban Kridho Anom

√

√

Konsisten

√

√

Konsisten

√

√

√

√

√

√

Konsisten

√

√

Konsisten

Bakti melakukan pertunjukan?
Bagaimana kepengurusan
paguyuban Kridho Anom
Bakti diturunkan?
Apakah terdapat perbedaan
jathilan pada masa dulu dan
sekarang?

Konsisten
tidak

Apakah jathilan pada
paguyuban Kridho Anom
Bakti mengharuskan adanya

Konsisten
tidak

trance/ndadi?
Siapa sajakah sasaran
penonton yang diharapkan
oleh pengurus paguyuban
Kridho Anom Bakti?
Di mana sajakah paguyuban
Kridho Anom Bakti pernah
tampil?

Kesimpulan yang dapat diambil adalah paguyuban jathilan
Kridho Anom Bakti memiliki jadwal pertemuan rutin setiap 3
bulan sekali, dalam pertemuan ini terkadang disisipkan waktu
untuk latihan menari dan melatih anak-anak yang ingin ikut
dalam pertunjukan jathilan. Latihan akan berjalan lebih rutin dan
lebih banyak ketika akan mengadakan pertunjukan, namun tidak
ada jadwal tetap untuk mengadakan pertunjukan. Paguyuban
akan pentas ketika ada pihak yang menanggap/mengundang,
biasanya paguyuban akan pentas dalam peringatan hari
kemerdekaan RI yang diselenggarakan di Dusun Pepe sendiri.
Dalam paguyuban Kridho Anom Bakti terdapat susunan
kepengurusan yang dipilih secara musyawarah yakni sebagai

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
46

berikut : ketua berjumlah 2 orang, bendahara berjumlah 2 orang,
sekretaris berjumlah 1 orang, seksi keamanan, perlengkapan,dan
humas masing-masing 1 orang, serta memiliki anggota kurang
lebih 50 orang mulai dari anak-anak sampai orang dewasa.
Pada awalnya, kesenian jathilan di Dusun Pepe, Kelurahan
Muntilan masih menggunakan properti sederhana dengan pemain
yang masih sedikit, iringan yang digunakan pun masih terbilang
sederhana yaitu 2 buah gong, 1 buah kethuk, 1 buah kenong, 3
buah saron, dan 1 buah kendang. Kini gamelan yang digunakan
sudah lebih lengkap, pengadaan gamelan ini dibantu oleh
swadaya masyarakat dan juga beberapa donatur, selain itu sudah
banyak pemuda dan pemudi yang ikut serta melestarikan
kesenian jathilan. Eksistensi paguyuban Kridho Anom Bakti telah
diakui dimana-mana, hal ini terbukti dari banyaknya tempat yang
pernah disinggahi untuk pentas diantaranya adalah Pepe, Sedayu,
Talun, Sawangan, Tambakan, Ngablak, Mandungan, Magelang,
Yogyakarta, Semarang, dan sebagainya. Selama ini, paguyuban
tidak memiliki sasaran penonton karena dari awal terbentuk
paguyuban memiliki prinsip untuk menghibur masyarakat secara
umum, biasanya tamu undangan berasal dari pihak yang
menanggap. Paguyuban juga tidak mengharuskan adanya trance
karena trance merupakan seni yang tidak dapat dipaksakan.
2. Aspek Filosofis
a. Budaya asli di Dusun Pepe
Dari hasil wawancara dengan N1, didapatkan informasi bahwa
di Dusun Pepe dulu ada kesenian ketoprak yang lama-lama sepi
peminat sehingga muncullah paguyuban jathilan Kridho Anom
Bakti.
Dari hasil wawancara dengan N2, didapatkan informasi bahwa
sebelum kesenian jathilan terdapat kesenian ketoprak yang kini
sudah mati.
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Dari hasil wawancara di atas, dapat dibuat tabel konsistensi
sebagai berikut :
Tabel 4. 4. Tabel konsistensi hasil wawancara budaya asli di Dusun
Pepe
Narasumber
Pertanyaan
Budaya apa saja yang terdapat
di Dusun Pepe?

1

2
√

3
√

Kesimpulan

Konsisten
Jawaban

Apakah budaya tersebut masih
berkembang di Dusun Pepe?

sudah
−

−

termuat
dalam poin
pertama

Kesimpulan yang dapat diambil adalah pada awalnya terdapat
kesenian ketoprak di Dusun Pepe, namun karena sepi peminat
maka kesenian ini mati. Hal ini juga menjadi salah satu alasan
terbentuknya paguyuban jathilan Kridho Anom Bakti.
b. Makna kesenian jathilan bagi warga Dusun Pepe
Dari hasil wawancara dengan N1, didapatkan informasi bahwa
makna jathilan bagi warga Dusun Pepe adalah bentuk usaha
melestarikan budaya Jawa, sampai sekarangpun masyarakat
masih antusias untuk menonton jathilan.
Dari hasil wawancara dengan N2, didapatkan informasi bahwa
paguyuban Kridho Anom Bakti merupakan wujud masyarakat di
Dusun Pepe untuk melestarikan dan mengenalkan budaya Jawa
terlebih ke anak-anak dusun, sehingga mereka tertarik untuk ikut
serta. Makna ini masih dipegang hingga sekarang, yang terlihat
dari antusiasme masyarakat yang masih besar untuk menonton
jathilan. Dalam kesenian jathilan terdapat pawang yaitu
seseorang yang dituakan, pawang bertugas membuat pertunjukan
berjalan lancar dan aman serta bertugas menyembuhkan pemain
yang mengalami trance. Pawang merupakan pembelajaran
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pribadi yang dapat dilihat dari kemauan untuk mengolah diri dan
batinnya, sehingga tidak semua orang dapat menjadi pawang.
Seorang pawang juga harus memiliki kepercayaan dan keyakinan
bahwa Tuhan dapat membantu menyembuhkan pemain yang
mengalami trance, perlu diperhatikan bahwa kepercayaan dan
agama berbeda sehingga agama apapun yang dianut oleh seorang
pawang tidak berpengaruh. Anggota paguyuban juga berperan
pada waktu trance terjadi karena mereka merasa bertanggung
jawab atas kelancaran pertunjukan, namun yang berperan paling
besar adalah pawang.
Dalam pandangan N2 sebagai seorang pawang, trance
merupakan seni dan dapat dikatakan bahwa trance merupakan
ciri khas kesenian jathilan. Trance sendiri dapat terjadi karena
roh-roh yang ada di tempat tersebut masuk ke tubuh penari,
sebenarnya tidak ada yang mengundang roh tersebut, namun
kemungkinan ada juga yang ikut menonton. Ketika mengalami
trance, seseorang tidak dapat merasakan apa-apa karena mereka
dalam kondisi tidak sadar, setelah sadar baru merasakan sakit di
seluruh tubuh. Banyak hal di luar nalar yang dilakukan oleh
penari yang mengalami trance, misalkan ada yang memakan
bunga, lalu karena tidak semua orang dapat melihat dan
merasakan hal gaib maka akan muncul pertanyaan yang
meragukan kebenaran dari aksi-aksi tersebut. Di sinilah sisi
menarik dari kesenian jathilan tersebut. Selain pada waktu trance,
sebelum pertunjukan dimulai, pawang akan melakukan ritual
berupa pembakaran kemenyan dan berdoa, tujuannya adalah
untuk meminta ijin kepada penunggu yang ada di tempat tersebut.
Ritual yang dilakukan sesuai dengan naluri masing-masing
pawang, karena tidak ada aturan untuk melakukan ritual ini.
Pawang juga mencoba untuk membuat relasi yang baik dengan
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roh leluhur sehingga mereka tidak merasa terganggu dan dapat
membantu agar pertunjukan berjalan lancar.
Dari hasil wawancara dengan N3, didapatkan informasi bahwa
pawang adalah seorang pengendali yang mampu mengolah rasa
dan situasi agar pertunjukan berjalan kondusif. Oleh karena itu,
seorang pawang harus mampu mengetahui kekuatan positif dan
negatif yang ikut serta selama kesenian berlangsung. Maka tidak
dapat dipungkiri bahwa dalam jathilan terdapat kesinambungan
antara budaya, kesenian, serta kekuatan positif dan negatif yang
disebut makhluk halus. Menurut N3 makhluk halus adalah sebuah
perwujudan dari aura yang berkembang di masyarakat, aura ini
diwujudkan lewat halusinasi seseorang, sehingga sebuah
kekuatan positif atau negatif yang ada akan berubah wujudnya
menjadi macam-macam, baik manusia, hewan, atau apapun
karena halusinasi seseorang.
Seorang pawang juga harus mengetahui dunia makhluk yang
kasat mata dan dunia yang tidak kasat mata, sehingga pawang
dapat melihat kekuatan yang bisa mempengaruhi manusia dari
suatu benda. Banyak hal di atas yang menyebabkan tidak semua
orang dapat menjadi pawang, selain itu sekarang banyak pemain
yang berpura-pura mengalami trance, di sinilah peran pawang
diperlukan untuk dapat membedakannya. Cara menanggapi
pemain yang ndadi sama, namun penanganannya yang berbeda.
Untuk menyembuhkan pemain yang benar-benar trance
diperlukan kekuatan spiritual pawang, bukan spiritual dalam hal
agama namun bagaimana spiritual dia menggali tentang budaya
luhur Bangsa Indonesia itu sendiri atau budaya luhur Jawa. Perlu
dibedakan antara agama dan budaya, agama itu ageman yang bisa
diartikan pakaian orang hidup, sedangan kesenian adalah budaya,
contohnya seperti keris, tombak, dan pusaka lain. Seperti N3
memiliki pusaka di rumah yang dianggap sebagai budaya, yang
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artinya beliau menghargai karya sang empu yang membuatnya,
sehingga kekuatan yang diberikan pada pusaka ini dapat
membantu kekuatan spiritual N3 sebagai seorang pawang.
Selain pada waktu trance, pawang mengadakan ritual sebelum
pertunjukan dengan tujuan, pertama untuk meminta petunjuk
pada Yang Maha Kuasa supaya semuanya diberi keselamatan, di
sini dilakukan pembakaran dupa atau kemenyan sebagai simbol
bahwa paguyuban mempersembahkan wangi-wangian pada Yang
Maha Kuasa. Kedua berbicara mengenai budaya Jawa, maka
pawang meminta ijin pada pepunden atau leluhur di lokasi
tersebut untuk melakukan kesenian, selain itu juga meminta
bantuan agar makhluk halus yang ikut serta jangan sampai
mengganggu bahkan sampai merusak jalannya kesenian. Trance
sebenarnya bukan adegan yang harus ada, lebih bersifat
meramaikan kesenian. Seseorang yang benar-benar mengalami
trance adalah mereka yang kemasukan aura-aura baik aura positif
maupun negatif. Jika auranya positif, maka ia akan berkelakuan
baik dalam artian menyemarakkan kesenian, namun jika auranya
negatif biasanya akan merusak suasana kesenian dan bisa jadi
merugikan raga orang yang dimasuki, misalnya berguling-guling
di tanah sampai baju sobek dan badan lecet-lecet. Lalu kalau ada
yang memakan bunga itu sebenarnya bukan aura negatif atau
positif, tapi bunga adalah makanan mereka. Sesaji yang disiapkan
merupakan bagian dari permohonan kepada pepunden supaya
kesenian berjalan lancar, sehingga isi dari sesaji sendiri
bermacam-macam seperti bunga, pisang, dan sebagainya. Lalu
sesaji yang dimakan tidak masuk ke tubuh penari melainkan ke
dimensi makhluk halus tersebut. Trance bisa terjadi karena
mentalitas atau kekuatan pikiran seseorang dan juga karena orang
tersebut menghayati kesenian hingga terlena, dalam kondisi
terlena inilah pikirannya kosong sehingga mudah dimasuki
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makhluk halus. Tidak hanya penari namun pengiring juga dapat
mengalami trance. Maka jaman dulu ada nasehat yang
mengatakan jangan melamun, karena melamun akan membuat
pikiran kosong, fokus pada satu hal juga dapat menyebabkan
trance. Saat seseorang dalam keadaan trance, mereka tidak akan
merasakan apapun karena kesadarannya hilang atau berada di
alam bawah sadar, namun setelah sadar baru akan merasa kalau
badannya sakit semua. Trance dapat dikatakan sebagai daya tarik
jathilan, namun daya tarik sebenarnya terletak pada tarian
jathilan. Pada waktu adegan bendrong, terdapat proses latihan
perang prajurit berkuda yang berpusat pada tarian ratu, kalau cakil
dan buto sebagai perlambang penggoda.
Dari hasil wawancara di atas, dapat dibuat tabel konsistensi
sebagai berikut :
Tabel 4. 5. Tabel konsistensi hasil wawancara makna kesenian jathilan
bagi warga Dusun Pepe
Pertanyaan

Narasumber
1

2

3

Kesimpulan
Jawaban

Apa makna dari nama Kridho
Anom Bakti?

sudah
−

−

termuat
dalam aspek
sebelumnya

Apakah makna kesenian
jathilan bagi masyarakat

√

√

√

√

Konsisten

Dusun Pepe?
Apakah terdapat perbedaan
makna kesenian jathilan pada
masyarakat seiring
berjalannya waktu?

Konsisten
tidak
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Apa makna seorang pawang
bagi paguyuban Kridho Anom

√

√

Konsisten

Bakti?
Siapa yang bisa “dijadikan”
pawang?

Jawaban
−

√

saling
melengkapi

Apakah ada ritual khusus
seorang pawang sebelum

Jawaban
√

√

saling

pertunjukan?

melengkapi

Siapa yang berperan dalam

Jawaban

pertunjukan jathilan pada saat

√

−

trance?

saling
melengkapi

Menurut pandangan seorang
pawang, bagaimana
pandangan terhadap terjadinya

Jawaban
√

−

melengkapi

trance?
Mengapa trance bisa terjadi?
Apakah pengaruh roh negatif

saling

Jawaban
√

√

saling

atau roh positif?

melengkapi

Apa yang dirasakan pemain

Jawaban

dalam paguyuban Kridho

√

√

Anom Bakti pada saat trance?
Apa daya tarik kesenian
jathilan saat terjadi trance?

saling
melengkapi
Jawaban

√

√

saling
melengkapi

Kesimpulan yang dapat diambil adalah kesenian jathilan
merupakan bentuk usaha masyarakat Dusun Pepe untuk
melestarikan

budaya

Jawa,

sampai

sekarangpun

minat

masyarakat untuk menonton kesenian jathilan masih cukup tinggi
yang terlihat dari banyaknya penonton dalam setiap pertunjukan.
Alasan masyarakat menonton jathilan adalah untuk melestarikan
budaya Jawa karena sekarang sudah jarang diadakan pertunjukan
jathilan, penonton juga masih banyak yang berdatangan ketika
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pertunjukan sudah berlangsung, namun tidak semua orang
menonton pertunjukan sampai akhir, banyak yang hanya
menonton satu babak karena dirasa sudah cukup. Dalam kesenian
jathilan, terdapat tokoh pawang yang merupakan salah satu tokoh
penting dalam kesenian jathilan. Pawang merupakan seorang
yang dituakan dan seorang pengendali yang mampu mengolah
rasa dan situasi agar pertunjukan berjalan kondusif, untuk
menjadi seorang pawang diperlukan kemauan yang besar untuk
mengolah diri dan mengolah batinnya sehingga mampu
mengetahui energi positif dan negatif yang ada dalam dunia yang
kasat mata dan tidak kasat mata selama pertunjukan jathilan
berlangsung. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kesenian
jathilan terdapat kesinambungan antara budaya, kesenian, serta
aura-aura yang berkembang dalam masyarakat yang diwujudkan
dengan halusinasi manusia yang beragam dan sering disebut
dengan makhluk halus. Seorang pawang juga harus memastikan
dan mengendalikan pertunjukan jathilan agar berjalan lancar dan
tidak mendapatkan gangguan terlebih oleh makhluk halus,
sehingga tidak semua orang dapat menjadi seorang pawang.
Sebelum melakukan pertunjukan, seorang pawang akan
melakukan ritual khusus yang memiliki 2 tujuan, pertama untuk
meminta petunjuk pada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi
keselamatan, di sini dilakukan pembakaran kemenyan sebagai
simbol bahwa paguyuban mempersembahkan wewangian pada
Tuhan, yang kedua adalah tujuan dari sudut pandang budaya Jawa
yakni untuk meminta ijin kepada pepunden atau roh leluhur di
lokasi pertunjukan bahwa paguyuban Kridho Anom Bakti akan
mengadakan kesenian di tempat tersebut, selain itu juga meminta
bantuan agar makhluk halus yang ikut serta menonton jalannya
kesenian jangan sampai mengganggu dan merusak kesenian.
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Ketika kesenian berlangsung, pawang memiliki peran paling
banyak pada waktu terjadi trance. Trance adalah kondisi dimana
penari kerasukan makhluk halus dan melakukan hal di luar nalar,
menurut pandangan seorang pawang, trance dapat terjadi karena
mentalitas atau kekuatan pikiran seseorang yang kalah dengan
energi di luar tubuh orang tersebut dan juga karena orang tersebut
menghayati kesenian hingga terlena, kondisi terlena inilah yang
menyebabkan makhluk halus dapat masuk ke tubuh orang
tersebut. Selain itu pikiran yang kosong juga dapat menyebabkan
seseorang mengalami trance, maka tidak jarang yang mengalami
trance bukan hanya berasal dari penari jathilan saja namun juga
dapat berasal dari penabuh dan juga penonton. Pada waktu
mengalami trance, seseorang tidak akan ingat apapun karena dia
berada di alam bawah sadarnya, lalu ketika sadar yang dirasakan
adalah pegal atau lelah di seluruh tubuh. Fenomena yang paling
sering terjadi pada waktu orang mengalami trance adalah
memakan bunga, hal ini terjadi karena bunga merupakan
makanan bagi makhluk halus tersebut, sehingga bunga yang
dimakan akan masuk ke dimensi makhuk halus itu juga. Tidak
dapat dipungkiri bahwa sekarang terdapat orang yang pura-pura
mengalami trance untuk memeriahkan pertunjukan. Seorang
pawang harus mampu membedakan orang yang mengalami
trance sungguhan dan tidak, walaupun nanti keduanya akan
mendapat tanggapan yang sama, namun cara menanganinya yang
berbeda. Untuk menyembuhkan penari yang mengalami trance
sungguhan, pawang harus menggunakan kekuatan spiritualnya,
dalam hal ini bukan spiritual secara agama namun spiritual dalam
menggali budaya Jawa. Agama apapun yang dimiliki seorang
pawang bukan masalah, yang terpenting adalah kepercayaan dan
keyakinan bahwa Tuhan dapat membantu menyembuhkan orang
yang mengalami trance. Selain pawang, terdapat anggota
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paguyuban yang ikut berperan dalam adegan trance, mereka ikut
berperan karena merasa ikut bertanggung jawab dengan
kelancaran acara dan bertugas membantu pawang agar penari
yang mengalami trance tidak sampai melukai penonton.
Dari segi spiritual trance tidak harus terjadi, karena trance
lebih bersifat meramaikan kesenian. Dilihat dari segi budaya,
kesinambungan antara budaya, kesenian, serta aura-aura yang
berkembang dalam masyarakat terlihat dalam adegan trance,
sehingga trance mewakili kepercayaan yang berkembang di
masyarakat bahwa manusia hidup berdampingan dengan
makhluk yang tidak kasat mata. Hal ini pulalah yang
menyebabkan banyak orang yang datang menonton jathilan
tertarik untuk melihat adegan trance, sehingga secara tidak
langsung trance menjadi daya tarik pertunjukan jathilan, padahal
sebenarnya yang menjadi daya tarik dari kesenian jathilan terletak
pada tarian dan tembang yang dimainkan. Fokus tarian terletak
pada tokoh ratu, terlebih pada waktu adegan bendrong. Dalam
kesenian jathilan, prajurit berkuda melambangkan sisi positif,
sedangkan cakil, anoman, dan buto merupakan perlambang dari
penggoda atau sisi negatif.
3. Aspek Matematis
a. Counting/menghitung
Dari hasil wawancara dengan N1, didapatkan informasi bahwa
jumlah penari dalam pertunjukan jathilan sekitar 23 orang dengan
rincian 6 orang prajurit berkuda, 2 orang ratu, 2 orang cakil, 2
orang anoman, 6 orang buto, 1 orang celeng, 2 orang pentul, dan
2 orang barongan. Untuk persiapannya, anggota berlatih sebulan
sebelum pentas.
Dari hasil wawancara dengan N2, didapatkan hasil bahwa
jumlah penari kurang lebih 23 orang, tapi jumlah ini masih dapat
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menyesuaikan. Untuk persiapannya, latihan akan mulai rutin
sejak sebulan sebelum pentas.
Dari hasil wawancara di atas, dapat dibuat tabel konsistensi
sebagai berikut:
Tabel 4. 6. Tabel konsistensi hasil wawancara Counting/menghitung
Pertanyaan

Berapa banyak pemain dalam
sekali pertunjukan?

Narasumber
1

2

3

Kesimpulan
Jawaban

√

√

saling
melengkapi

Berapa kali latihan yang
dibutuhkan untuk
mempersiapkan suatu

√

√

Konsisten

pertunjukan?

Kesimpulan yang dapat diambil adalah komposisi penari dan
penabuh dalam paguyuban Kridho Anom Bakti dapat berubah
sesuai dengan kebutuhan, selain itu juga menyesuaikan dengan
permintaan pihak yang menanggap. Untuk kondisi normal,
komposisi pemain dapat dirinci sebagai berikut:
Tabel 4. 7. Komposisi penari dan pengiring
Penari

Jumlah

Pengiring

Jumlah

Cakil

2

Bonang barung

1

Anoman

2

Bonang penerus

1

Buto

6

Saron

2

Prajurit berkuda

6

Demung

1

Ratu/Raja

2

Peking

1

Celeng

1

Kethuk kempyang

1

Pentul tembem

2

Kecrekan

1

Barongan

2

Kenong

1

Kendang

1

Gong

1

Sinden/Gerong

2
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Waktu latihan yang dibutuhkan sebelum pertunjukan tidak
dapat ditentukan karena sebenarnya anggota sudah paham
gerakan tarinya, sehingga latihan lebih bersifat mengingat
kembali. Latihan dilakukan dengan menyesuaikan situasi dan
kondisi
b. Measuring/mengukur
Dari hasil wawancara dengan N1, didapatkan informasi bahwa
persiapan yang bisa dihitung waktunya adalah make up yakni
selama 1 jam sebelum pertunjukan, sedangkan untuk pemasangan
tenda, membeli sesaji, hingga mengangkut gamelan tidak dapat
dihitung karena waktunya fleksibel. Saat pementasan, paguyuban
Kridho Anom Bakti selalu bermain selama 2 babak yang masingmasing babak berdurasi sekitar 1,5 jam dengan jeda istirahat 15
menit. Dalam sekali pementasan, biaya yang dikeluarkan sekitar
Rp3.000.000 yang sudah mencakup pembelian sesaji, penyewaan
sound system dan panggung, konsumsi, sampai perawatan
properti. Untuk pemasukan tiap pementasan tidak menentu
namun dapat diambil rata – ratanya yaitu Rp500.000 yang
nantinya akan masuk ke kas paguyuban, sehingga tidak ada honor
untuk setiap pemain.
Dari hasil wawancara dengan N2, didapatkan informasi bahwa
persiapan acara tidak menentu, pemasangan tenda biasanya
dilakukan kondisional sesuai waktu pementasan dengan terus
berkoordinasi untuk pembagian tugas lainnya. Untuk persiapan
lain sebelum pentas adalah make up yang memakan waktu sekitar
satu

jam

dan

sebagai

pengantar

akan

dimainkan

instrumen/klonengan dari pengiring sekitar 15 menit sekaligus
sebagai pembuka pertunjukan. Untuk waktu pentasnya sendiri
setiap babak sekitar 1,5 jam. Dalam sekali pertunjukan biaya yang
dikeluarkan sebesar Rp3.000.000 yang sudah mencakup segala
keperluan, sedangkan pemasukan yang didapatkan kurang lebih
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Rp500.000, tergantung pihak yang menanggap. Pemasukan ini
akan masuk ke kas paguyuban untuk biaya perawatan gamelan
dan properti, sehingga tidak ada pembagian honor untuk setiap
penari maupun pengiring, pemain yang ikut berperan sifatnya
suka rela dan tidak ada unsur paksaan.
Dari hasil wawancara di atas, dapat dibuat tabel konsistensi
sebagai berikut:
Tabel 4. 8. Tabel konsistensi hasil wawancara measuring/mengukur
Pertanyaan

Berapa lama waktu persiapan
sebelum pertunjukan?
Bagaimana pembagian waktu
pada setiap babak?
Berapa biaya yang dikeluarkan
dalam sekali pertunjukan?

Narasumber
1

2

3

Kesimpulan
Jawaban

√

√

saling
melengkapi

√

√

Konsisten

√

√

Konsisten

√

√

Konsisten

√

√

Konsisten

Berapa besar pemasukan yang
didapatkan dalam sekali
pertunjukan?
Bagaimana pembagian honor
untuk setiap pemain?

Kesimpulan yang dapat diambil adalah persiapan yang
dilakukan sebelum pentas diantaranya adalah pemasangan tenda
yang dilakukan secara kondisional, peminjaman sound system,
pengangkutan dan penataan gamelan, pembelian sesaji, hingga
merias wajah penari. Dari semua persiapan tersebut, waktu yang
dapat ditentukan secara pasti adalah merias wajah yang berdurasi
sekitar satu jam, dengan 3 orang perias. Pada saat pertunjukan,
paguyuban Kridho Anom Bakti selalu bermain dalam 2
babak/putaran, diawali dengan klonengan sekitar 15 menit, lalu
masuk babak pertama berdurasi 90 menit, setelah babak pertama
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selesai akan diselingi dengan jeda istirahat selama 15 menit, lalu
babak kedua dimulai dengan durasi 90 menit, namun biasanya
durasi tiap babak akan berjalan lebih lama karena terdapat pemain
yang belum sembuh dari trance. Jika terdapat penari berkuda
yang tidak mengalami trance maka mereka akan keluar arena
secara bergantian, namun jika terdapat tokoh buto yang tidak
mengalami trance maka topeng buto akan ditata di depan
panggung, hal ini dimaksudkan agar tiap penari mendatangi
topengnya masing-masing lalu keluar dari arena.
Penanggap membayar kurang lebih Rp 3.500.000 kepada
paguyuban yang digunakan untuk membeli sesaji, membeli
rokok, transportasi (jika jauh), dan perawatan kostum yakni
laundry kurang lebih sebesar Rp 3.000.000, dan sisanya sebesar
Rp500.000 akan masuk ke dalam kas paguyuban. Hal-hal yang
disiapkan oleh penanggap antara lain konsumsi, tenda, dan sound
system. Biaya yang dikeluarkan oleh penanggap bervariasi, hal ini
disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya jarak dengan tempat
penanggap. Masyarakat yang ingin menontonpun tidak dipungut
biaya, paguyuban juga tidak menyediakan konsumsi untuk
penonton, namun dalam setiap pertunjukan jathilan pasti terdapat
pedagang kaki lima yang menggelar dagangan di sekitar area
pertunjukan. Oleh karena itulah penari dan pengiring yang
bermain tidak mendapat honor, pemain yang ikut berperan
bersifat sukarela.
c. Locating/menentukan lokasi
Dari hasil wawancara dengan N1, didapatkan informasi bahwa
lokasi pertunjukan menyesuaikan dengan kondisi penanggap,
tetapi jika memungkinkan tempat pertunjukan berukuran minimal
8×12 meter. Pengaturan posisi untuk penari adalah di bagian
tengah merupakan pasukan berkuda yang terdiri dari prajurit dan
ratu, lalu posisi untuk penari bertopeng berada di pinggir seperti
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mengelilingi. Ukuran arena menari ini seluas 8×12 meter yang
berada di depan panggung sebesar 4×6 meter yang berfungsi
sebagai tempat pengiring beserta gamelannya. Untuk tariannya,
banyak gerakan yang sebenarnya diulang, seperti kaki dan tangan
maju mundur, gerakan seperti memasang anting, memakai
selendang, dan berputar.
Berdasarkan wawancara dengan N2, didapatkan informasi
bahwa ukuran panggung pertunjukan menyesuaikan dengan
kondisi di tempat penanggap, besar kecilnya tempat tersebut akan
mempengaruhi jumlah pemain dan luasnya area pertunjukan.
Terdapat 2 area pokok yaitu panggung gamelan yang biasanya
diberi tenda dan area menari yang disebut kalangan. Sebelum
pentas dimulai, kuda kepang yang akan digunakan ditata berdiri
sepasang secara memanjang di tengah kalangan sehingga penari
berkuda akan menempatkan posisi di kanan dan kiri kuda kepang
tersebut, sedangkan untuk penari grasak berada di pinggir, lalu
barongan akan bergerak mengelilingi area.
Untuk mengetahui jumlah pemain dilakukan dengan pendataan
pada waktu rapat yang membahas tentang penari utama, penari
cadangan, sampai pengiring. Sehingga anggota bebas untuk
memilih akan menari penuh atau hanya setengah pertunjukan.
Untuk gerakan menari sebenarnya sama untuk setiap tokoh,
karena makna jathilan sendiri adalah kebersamaan.
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Dari hasil wawancara di atas, dapat dibuat tabel konsistensi
sebagai berikut:
Tabel 4. 9. Tabel konsistensi hasil wawancara locating/menentukan
lokasi
Pertanyaan

Bagaimana cara menentukan
lokasi pertunjukan?

Narasumber
1

2

3

Kesimpulan
Jawaban

√

√

saling
melengkapi

Bagaimana pengaturan posisi
tiap penari dalam

√

√

Konsisten

√

√

Konsisten

pertunjukan?
Bagaimana pembagian tempat
untuk pengiring dan penari?
Gerakan apa saja yang
dilakukan oleh penari?

Jawaban
√

√

saling
melengkapi

Kesimpulan yang dapat diambil adalah lokasi pertunjukan
jathilan menyesuaikan dengan kondisi penanggap, namun jika
memungkinkan area pertunjukan berupa tanah lapang dengan
ukuran minimal 8×12 meter. Penari jathilan akan berpasangan
untuk masuk ke arena dari kanan dan kiri panggung secara
bergantian, pasangan ini ditentukan sesuai dengan tokoh yang
dibawakan. Tokoh pertama yang masuk adalah penari bertopeng
dengan urutan cakil, anoman, dan buto. Uniknya di paguyuban
Kridho Anom Bakti terdapat anak-anak yang ikut menari sebagai
buto, penari bertopeng ini menempatkan diri di pinggir sebelah
kanan dan kiri kalangan. Selanjutnya adalah pasukan berkuda
dengan tokoh ratu masuk terakhir bersama tokoh celeng, penari
berkuda ini menempatkan diri di kanan dan kiri kuda kepang yang
telah disusun di tengah kalangan, sedangkan tokoh celeng berada
di belakang pasukan berkuda, posisi penari menghadap ke arah
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panggung. Untuk tokoh pentul tembem akan masuk pada
pertengahan babak dan menari di depan panggung gamelan dan
tokoh ratu, sedangkan barongan akan masuk sesekali sambil
mengelilingi kalangan. Gerakan tari yang dilakukan sepanjang
pertunjukan sebenarnya adalah gerakan yang berulang dan sama
untuk semua penari. Gerakan yang ada diantaranya adalah
sabetan yang merupakan gerakan tangan di awal menari, tanjakan
yang merupakan gerakan kaki di awal menari, gerakan memasang
anting, membuang selendang, dan juga beradu senjata sewaktu
perang.
d. Designing/merancang
Dari hasil wawancara dengan N1, didapatkan informasi bahwa
desain kostum dan properti yang digunakan merupakan hasil
musyawarah anggota paguyuban, meskipun sekilas sama seperti
desain paguyuban lain, namun selalu ada yang membedakan dan
menjadi ciri khas. Begitupun dengan riasan wajah, perias
paguyuban akan menyesuaikan riasan untuk masing-masing
tokoh.
Dari hasil wawancara dengan N2, didapatkan informasi bahwa
desain kostum dan properti merupakan hasil musyawarah
anggota. Riasan untuk tiap penari disesuaikan dengan tokoh yang
dibawakan.
Dari hasil wawancara di atas, dapat dibuat tabel konsistensi
sebagai berikut:
Tabel 4. 10. Tabel konsistensi hasil wawancara designing/merancang
Pertanyaan

Narasumber
1

2

3

Kesimpulan

Siapakah tokoh yang
mendesain kostum yang
digunakan?

√

√

Konsisten
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Jawaban
Bagaimana desain kostum dan
properti yang digunakan?

sudah
−

−

termuat
dalam poin
sebelumnya

Bagaimana rias wajah yang
digunakan pada masing-

√

√

Konsisten

masing penari?

Kesimpulan yang dapat diambil adalah desain kostum dan
properti yang digunakan oleh paguyuban Kridho Anom Bakti
merupakan hasil musyawarah dari anggota paguyuban, meskipun
tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kesamaan dengan
paguyuban jathilan lain, namun terdapat ciri khas yang
membedakan masing-masing paguyuban. Untuk riasan penari
disesuaikan dengan tokoh yang diperankan.
e. Playing/bermain
Dari hasil wawancara dengan N1, didapatkan informasi bahwa
area menari diberi pagar keliling dari bambu sebagai batas untuk
penonton dan juga penari. Untuk tata urutan jathilan, mulai dari
persiapan yang berisi rapat, latihan, pemasangan tenda, hingga
make up, lalu pentasnya, terakhir penutup yang berisi
membereskan lokasi pertunjukan, pengembalian gamelan dan
properti, dan ditutup evaluasi. Prinsip yang dipegang adalah
kebersamaan, susah dan senang ditanggung bersama.
Dari hasil wawancara dengan N2, area menari dibatasi oleh
bambu keliling. Untuk tata urutan pertunjukan dimulai dari
persiapan yaitu menyiapkan tempat dan konsumsi, memasang
tenda, membeli sesaji, pengadaan transportasi jika lokasinya jauh,
perijinan acara, sampai penataan tempat. Lalu dilanjutkan dengan
pentas, di sini tiap anggota memiliki peran masing-masing dan
bertanggung jawab atas kelancaran acara, terakhir penutup yaitu
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membereskan tempat dan properti yang digunakan. Setelah itu
diadakan evaluasi bersama.
Dari hasil wawancara di atas, dapat dibuat tabel konsistensi
sebagai berikut:
Tabel 4. 11. Tabel konsistensi hasil wawancara playing/bermain
Pertanyaan

Narasumber
1

2

√

√

3

Kesimpulan

Dalam pertunjukan, apa batas
yang boleh dilalui penari

Konsisten

untuk menari?
Jawaban
Kisah apa yang akan
dibawakan saat akan

sudah
−

−

melakukan pertunjukan?

termuat
dalam aspek
sebelumnya

Bagaimana tata urutan jathilan
dalam sekali pertunjukan?

√

√

Konsisten
Jawaban

Bagaimana rencana yang
dilakukan pada waktu
melakukan pertunjukan?

sudah
−

−

termuat
dalam aspek
sebelumnya

Kesimpulan yang dapat diambil adalah arena pertunjukan
dibatasi oleh bambu keliling yang dipasang mengelilingi
kalangan, bambu inilah yang menjadi batas menari dan penari
yang mengalami trance. Biasanya terdapat 2 – 3 anggota
paguyuban yang menjaga di tiap sudut kalangan, hal ini agar
masyarakat yang menonton tidak terlalu dekat dengan penari
sehingga tidak mengganggu jalannya pertunjukan. Urutan
pertunjukan dimulai dari persiapan yang berisi rapat, latihan,
pemasangan tenda dan sound system, pengangkutan dan penataan
gamelan, pembelian sesaji dan konsumsi, hingga make up dan
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berganti kostum. Pada waktu pertunjukan dimulai, anggota
paguyuban memiliki perannya masing-masing mulai dari
pengiring, penari, pawang, hingga menjaga keamanan. Untuk
tahap penutup dimulai dari penataan kostum dan properti,
pengangkutan gamelan, pelepasan tenda, hingga evaluasi.
f. Explaining/menjelaskan
Dari hasil wawancara dengan N1, didapatkan informasi bahwa
sesaji memiliki makna sebagai bentuk persembahan kepada
Tuhan dan juga suguhan untuk 'yang punya tempat'. Isi dari sesaji
sendiri adalah hasil bumi mulai dari umbi-umbian sampai buahbuahan, bunga, paha ayam yang ditekuk, pisang selirang, dan
kemenyan. Jumlahnya pun tidak harus banyak asalkan lengkap.
Untuk makna yang ingin disampaikan kepada masyarakat adalah
jathilan merupakan kesenian yang harus dilestarikan, dalam
tembang/lagu yang dinyanyikan juga disisipkan nasehat misalkan
tidak boleh membolos, menghormati orang tua, harus hidup
rukun, dan sebagainya. Untuk properti dan kostum yang
digunakan sebenarnya tidak ada makna khusus, kostum dan
properti yang digunakan berfungsi agar penonton dapat lebih
mudah membayangkan tiap karakter yang ada dan bisa mengikuti
jalan cerita yang dibawakan, termasuk kuda kepang yang menjadi
jawaban dari sayembara kisah Dewi Sangga Langit tadi.
Dari hasil wawancara dengan N2, didapatkan informasi bahwa
dalam kesenian jathilan di paguyuban Kridho Anom Bakti tidak
mengharuskan adanya trance, makna trance sendiripun sebagai
bentuk menghargai seni dan memeriahkan acara. Selain trance,
banyak komponen dalam pertunjukan yang memiliki makna,
mulai dari pesan yang ingin disampaikan, sesaji, properti, hingga
kostum.

Pesan

yang

ingin

disampaikan

adalah

untuk

menunjukkan kepada kaum muda bentuk kesenian dan hiburan di
masa lalu, sehingga mereka tergerak untuk ikut melestarikan.
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Makna

sesaji

adalah

sebagai

sesembahan,

paguyuban

menyediakan hasil bumi untuk mengucap syukur pada Tuhan dan
sebagai bentuk persembahan yang menunjukkan bahwa kita
menghormati dan memuji Tuhan. Komponen dari sesaji adalah
jajan pasar contohnya tempe, tahu, jenang, wajik, pothil, beras,
kunir, buah-buahan contohnya pisang, apel, jambu, semangka,
salak, bunga mawar, melati, kenanga, dan juga kemenyan. Untuk
sesaji tidak perlu banyak namun lengkap. Lalu makna dari kostum
dan properti adalah sebagai pelengkap pertunjukan. Sedangkan
makna kuda kepang sebagai simbol dari jawaban sayembara
Prabu Amuseno, kuda juga merupakan hewan yang kuat
menempuh perjalanan jauh.
Dari hasil wawancara dengan N3, didapatkan informasi bahwa
sebenarnya trance tidak memiliki makna khusus dan hanya untuk
meramaikan sebuah kesenian, dalam pandangan umum trance
terlihat menarik, namun dalam pandangan spiritual tidak ada
trance tidak masalah. Selain itu terdapat sesaji yang disediakan
untuk makhluk-makhluk astral supaya mereka tidak mengganggu
acara. Dalam kesenian Jawa, sesaji bersifat wajib, karena
terkadang properti yang digunakan diisi oleh makhluk astral,
biasanya adalah topeng buto.
Dari hasil wawancara di atas, dapat dibuat tabel konsistensi
sebagai berikut:
Tabel 4. 12.Tabel konsistensi hasil wawancara
explaining/menjelaskan
Pertanyaan

Narasumber
1

2

3

Kesimpulan
Jawaban

Apa makna dari trance?

√

√

saling
melengkapi
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Apa makna dari sesaji dan apa
saja komponennya?

Jawaban
√

√

√

melengkapi

Apa pesan yang ingin
disampaikan oleh paguyuban

saling

Jawaban
√

√

jathilan kepada masyarakat?

saling
melengkapi
Jawaban

Apa makna dari kostum yang
digunakan?

sudah
−

−

termuat
dalam poin
sebelumnya

Apa makna dari properti yang
digunakan?
Apa makna simbolis dari kuda
kepang yang digunakan?

√

√

Konsisten

√

√

Konsisten

Kesimpulan yang dapat diambil adalah trance merupakan
adegan penutup untuk setiap babak, trance sendiri sebenarnya
tidak memiliki makna khusus, trance merupakan bentuk untuk
meramaikan dan menghargai sebuah kesenian. Sehingga
kalaupun dalam sebuah kesenian jathilan tidak terdapat adegan
trance, maka tidak masalah dan tidak akan mengganggu jalannya
pertunjukan. Berbicara mengenai trance, maka berhubungan
dengan sesaji. Dalam budaya Jawa, sesaji bersifat wajib karena
sesaji disediakan untuk makhluk-makhluk astral supaya tidak
mengganggu acara. Selain itu makna sesaji adalah bentuk
persembahan kepada Tuhan untuk memuji dan menghormati
Tuhan. Isi dari sesaji sendiri tidak perlu banyak namun lengkap,
yaitu :
 Bunga setaman yang terdiri dari aneka rupa bunga,
 Bunga tiga rupa berisi kantil, melati, mawar,
 Pisang raja setangkep/sepasang,
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 Jajanan pasar/tukon pasar adalah makanan kecil yang dibeli
di pasar diantaranya wajik, krasikan, jadah, jenang, dawet,
tape, dan slondok,
 Kelapa utuh,
 Gula, teh, dan kopi,
 Tumpeng kecil atau sering disebut uncek,
 Ublig, adalah lampu minyak yang ditempatkan di tanah liat,
 Telur ayam kampung mentah,
 Kemenyan,
 Uang wajib atau uang seserahan berupa uang sebesar
Rp5.000 atau Rp10.000
 Buah-buahan yang terdiri dari:


Pala gumantung adalah pohon dengan buah-buahan
yang menggantung, misalkan pepaya, apel, jeruk, sawo,



Pala kesimpar adalah pohon dengan buah-buahan yang
merambat, misalkan ketimun, labu, semangka,



Pala kependem adalah pohon dengan buah-buahan yang
terpendam, misalkan ubi, ketela, gadung,

 Ingkung, ayam utuh yang dimasak dengan santan.
Sesaji inilah yang nanti akan menjadi santapan atau makanan
dari penari yang mengalami trance. Untuk kostum dan properti
yang digunakan juga tidak memiliki makna khusus, kostum dan
properti yang digunakan berfungsi untuk membantu penonton
membayangkan dan mengikuti alur cerita yang dibawakan serta
pesan yang ingin disampaikan. Pesan yang ingin disampaikan
oleh paguyuban adalah ajakan dan nasehat baik misalkan ajakan
untuk tidak membolos, ajakan untuk menghormati orang tua, dan
sebagainya. Lalu terdapat kuda kepang yang merupakan properti
utama dari kesenian ini memiliki makna sebagai jawaban dari
sayembara yang diajukan oleh Prabu Amuseno.
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C. Pembahasan
Pembahasan pada penelitian ini adalah:
1. Sejarah dan perkembangan kesenian jathilan pada paguyuban Kridho
Anom Bakti
Paguyuban Kridho Anom Bakti berdiri pada tanggal 2 Juli 1992 oleh
Alm. Pak Ahmad Sogol, Alm. Pak Hadiyono, Alm. Pak Muh Anwar,
dan Pak Suradi. Paguyuban ini berawal dari keresahan beberapa tokoh
setelah melihat kurangnya kegiatan pemuda di Dusun Pepe, beberapa
tokoh tersebut mulai mengumpulkan pemuda dusun dan mengajari
mereka menari jathilan, maka dibentuklah sebuah paguyuban kesenian
jathilan dengan nama Kridho Anom Bakti.
Paguyuban Kridho Anom Bakti merupakan paguyuban jathilan yang
menggunakan pakem kreasi baru yakni jathilan celeng variasi dengan
mengambil alur cerita Kediri. Dalam sekali pertunjukan, paguyuban
Kridho Anom Bakti bermain selama 2 babak yang dibagi menjadi 4
adegan, yakni:
a. Sesembahan, merupakan adegan pengenalan semua tokoh.
Dapat pula diartikan sebagai ucapan selamat datang kepada
penonton yang telah hadir.
b. Bendrong, adegan persiapan perang dimana tarian berpusat pada
penari berkuda.
c. Perang, adegan dimana kedua pasukan berperang, tarian
berpusat pada ratu yang memimpin perang.
d. Sakral, pada adegan ini banyak penari yang mulai mengalami
trance/kesurupan.
Kisah Kediri menceritakan Dewi Sangga Langit yang terkenal akan
kecantikannya, oleh karena itu banyak pangeran yang datang untuk
melamarnya termasuk kedua kakaknya yang bernama Tubagus Putu
dan Kulana Seno Wandana. Mereka datang melamar dengan memakai
topeng untuk mengelabui keluarganya, namun Prabu Amuseno yang
merupakan ayah mereka mengetahuinya dan diam-diam mengutuk
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mereka sehingga topeng tersebut tidak dapat dilepaskan, setelah itu
Prabu Amuseno membuat sayembara yang isinya barangsiapa ingin
melamar Dewi Sangga Langit harus membuat titian yang tidak
menyentuh tanah. Maka Tubagus Putu dan Kulana Seno Wandana
bertapa

untuk

mendapatkan

jawabannya,

kemudian

mereka

mendapatkan wangsit berupa bambu dan besi. Bambu ini kemudian
dianyam membentuk kuda sebagai titian/kendaraan yang tidak
menyentuh tanah, sedangkan besi dibentuk menjadi alat musik, karena
terdapat sisa bambu maka bambu tersebut dibuat pecut yang diberi
nama

pecut

Samandiman.

Setelah

semua

persiapan

selesai,

berangkatlah arak-arakan Tubagus Putu dan Kulana Seno Wandana dari
Bandaringin menuju Kediri dengan iringan alat musik dari besi tadi.
Perjalanan ini melewati hutan yang banyak terdapat binatang buas, di
tengah jalan arak-arakan ini bertemu seekor celeng/babi hutan yang
disebut Singa Kumbang. Pada akhirnya hewan ini mengikuti arakarakan sampai ke tempat tujuan.
Selain hal-hal di atas, komponen jathilan yang lain adalah:
a. Penari
Penari pada paguyuban Kridho Anom Bakti terdiri dari orang
dewasa sampai anak-anak, komposisi penarinya terbagi menjadi
2 kelompok, yang pertama kelompok penari bertopeng yang
terdiri dari cakil, anoman, buto, pentul tembem, dan barongan.
Lalu yang kedua adalah penari berkuda yaitu prajurit dan ratu,
lalu terdapat tambahan tokoh celeng.
Penari akan berpasangan masuk ke arena dari kanan dan kiri
panggung secara bergantian di setiap babaknya, urutan
masuknya penari adalah cakil, anoman, buto, prajurit, terakhir
ratu bersama celeng, lalu sesekali barongan akan keluar masuk,
untuk tokoh pentul tembem akan menari mulai dari pertengahan
babak sampai selesai.
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b. Penabuh dan iringan
Pertunjukan diiringi dengan satu set gamelan yang terdiri dari
bonang barung, bonang penerus, saron, demung, peking, kethuk
kempyang, kenong, kecrekan, kendang, gong, lalu diiringi
nyanyian oleh gerong atau sinden. Penabuh berasal dari anggota
paguyuban, dalam sekali pertunjukan gamelan dapat ditabuh
oleh beberapa orang secara bergantian, hal ini disesuaikan
dengan situasi dan kondisi.
c. Properti tari
Properti yang digunakan dapat dirinci sebagai berikut:
Tabel 4. 13. Properti tari
Tokoh
Cakil

Anoman
Buto

Properti
Irah-irahan cakil, kace, selempang, klat bau, gelang,
sampur, celana panji, kawung, klinthing .
Irah-irahan anoman, sumping, kaos panjang, klat bau,
simbar dada, celana panji, kawung, sampur, klinthing .
Kostum buto, topeng buto, sampur, klinthing .

Prajurit

Iket, kace, selempang, klat bau, sampur, celana kulot,

berkuda

kawung, kuda kepang.
Kuluk, sumping, kace, selempang, badong, klat bau,

Ratu/Raja

keris, kendit, timang, sampur, celana panji, gelang kaki,
kuda kepang, pedang.

Celeng

Iket, rompi, celana panji, jarik, sampur, celeng.

Pentul

Blangkon, topeng pentul tembem, kaos, rompi, celana

tembem
Barongan

panji, kawung, sampur.
Tidak memiliki kostum khusus.

d. Tata panggung
Panggung yang digunakan terbagi menjadi 2, yaitu panggung
kecil berukuran 4×6 meter berisi gamelan dan sebagai tempat
pengiring, terdapat lukisan joglo di belakang gamelan sebagai
latar belakangnya dan panggung ini dipasangi oleh tenda. Lalu
panggung kedua disebut kalangan, kalangan

berupa arena
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seluas 8×12 meter sebagai tempat menari yang dibatasi dengan
bambu keliling. Ukuran ini adalah ukuran normal, namun tidak
dapat dipungkiri bahwa ukuran dapat berubah dengan melihat
kondisi penanggap.
e. Sesaji
Sesaji adalah persembahan untuk pepunden berupa hasil bumi
yang beraneka ragam. Komposisi dari sesaji adalah:
 Bunga setaman yang terdiri dari aneka rupa bunga,
 Bunga tiga rupa berisi kantil, melati, mawar,
 Pisang raja setangkep/sepasang,
 Jajanan pasar/tukon pasar adalah makanan kecil yang dibeli
di pasar diantaranya wajik, krasikan, jadah, jenang, dawet,
tape, dan slondok,
 Kelapa utuh
 Gula, teh, dan kopi,
 Tumpeng kecil atau sering disebut uncek,
 Ublig, adalah lampu minyak yang ditempatkan di tanah liat,
 Telur ayam kampung mentah,
 Kemenyan,
 Uang wajib atau uang seserahan berupa uang sebesar
Rp5.000 atau Rp10.000
 Buah-buahan yang terdiri dari:


Pala gumantung adalah pohon dengan buah-buahan
yang menggantung, misalkan pepaya, apel, jeruk, sawo,



Pala kesimpar adalah pohon dengan buah-buahan yang
merambat, misalkan ketimun, labu, semangka,



Pala kependem adalah pohon dengan buah-buahan yang
terpendam, misalkan ubi, ketela, gadung,

 Ingkung, ayam utuh yang dimasak dengan santan.
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f. Pawang
Pawang adalah seorang yang dituakan dan seorang pengendali
yang mampu mengolah rasa dan situasi agar pertunjukan
berjalan kondusif, untuk menjadi seorang pawang diperlukan
kemauan yang besar untuk mengolah diri dan mengolah
batinnya sehingga mampu mengetahui energi positif dan negatif
yang ada dalam dunia yang kasat mata dan tidak kasat mata
selama pertunjukan jathilan berlangsung. Dalam kesenian
jathilan terdapat kesinambungan antara budaya, kesenian, serta
aura-aura yang berkembang dalam masyarakat, aura ini
diwujudkan dengan halusinasi manusia yang beragam dan sering
disebut dengan makhluk halus. Seorang pawang juga harus
memastikan dan mengendalikan pertunjukan jathilan agar
berjalan lancar dan tidak mendapatkan gangguan terlebih oleh
makhluk halus, sehingga tidak semua orang dapat menjadi
seorang pawang.
Sebelum melakukan pertunjukan, seorang pawang akan
melakukan ritual khusus yang memiliki 2 tujuan, pertama untuk
meminta petunjuk pada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi
keselamatan, di sini dilakukan pembakaran kemenyan sebagai
simbol bahwa paguyuban mempersembahkan wewangian pada
Tuhan, yang kedua adalah tujuan dari sudut pandang budaya
Jawa yakni untuk meminta ijin kepada pepunden atau roh leluhur
di lokasi pertunjukan bahwa paguyuban Kridho Anom Bakti
akan mengadakan kesenian di tempat tersebut, selain itu juga
meminta bantuan agar makhluk halus yang ikut serta menonton
jalannya kesenian jangan sampai mengganggu dan merusak
kesenian.
Ketika kesenian berlangsung, pawang memiliki peran paling
banyak pada waktu terjadi trance. Tidak dapat dipungkiri bahwa
sekarang terdapat orang yang pura-pura mengalami trance untuk
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memeriahkan pertunjukan. Seorang pawang harus mampu
membedakan orang yang mengalami trance sungguhan dan
tidak, walaupun nanti keduanya akan mendapat tanggapan yang
sama, namun cara menanganinya yang berbeda. Untuk
menyembuhkan penari yang mengalami trance sungguhan,
pawang harus menggunakan kekuatan spiritualnya, dalam hal ini
bukan spiritual secara agama namun spiritual dalam menggali
budaya Jawa. Agama apapun yang dimiliki seorang pawang
bukan masalah, yang terpenting adalah kepercayaan dan
keyakinan bahwa Tuhan dapat membantu menyembuhkan orang
yang mengalami trance. Selain pawang, terdapat anggota
paguyuban yang ikut berperan dalam adegan trance, mereka ikut
berperan karena merasa ikut bertanggung jawab dengan
kelancaran acara dan bertugas membantu pawang agar penari
yang mengalami trance tidak sampai melukai penonton.
2. Makna filosofis pada kesenian jathilan paguyuban Kridho Anom Bakti
Bagi masyarakat Dusun Pepe adanya paguyuban Kridho Anom
Bakti merupakan wujud keinginan masyarakat untuk melestarikan
budaya Jawa terlebih kesenian jathilan. Nama paguyuban yakni Kridho
Anom Bakti berasal dari kata kridho yang artinya olah atau kegiatan,
anom adalah pemuda, lalu bakti adalah harapan, sehingga Kridho Anom
Bakti adalah kegiatan pemuda yang diharapkan dapat menjadi wujud
bakti terhadap masyarakat sekitar. Nilai jathilan yang dipegang oleh
masyarakat Dusun Pepe adalah kebersamaan, hal ini terlihat mulai dari
persiapan hingga penutup yang dilakukan bersama-sama.
Pada kesenian jathilan terdapat adegan trance. Trance adalah
kondisi dimana penari kerasukan makhluk halus dan melakukan hal di
luar nalar, menurut pandangan seorang pawang, trance dapat terjadi
karena mentalitas atau kekuatan pikiran seseorang yang kalah dengan
energi di luar tubuh orang tersebut dan juga karena orang tersebut
menghayati kesenian hingga terlena, kondisi terlena inilah yang
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menyebabkan makhluk halus dapat masuk ke tubuh orang tersebut.
Selain itu pikiran yang kosong juga dapat menyebabkan seseorang
mengalami trance, maka tidak jarang yang mengalami trance bukan
hanya berasal dari penari jathilan saja namun juga dapat berasal dari
penabuh dan juga penonton. Pada waktu mengalami trance, seseorang
tidak akan ingat apapun karena dia berada di alam bawah sadarnya, lalu
ketika sadar yang dirasakan adalah pegal atau lelah di seluruh tubuh.
Fenomena yang paling sering terjadi pada waktu orang mengalami
trance adalah memakan bunga, hal ini terjadi karena bunga merupakan
makanan bagi makhluk halus tersebut, sehingga bunga yang dimakan
akan masuk ke dimensi makhuk halus itu juga.
Dari segi spiritual trance tidak harus terjadi, karena trance lebih
bersifat

meramaikan

kesenian.

Dilihat

dari

segi

budaya,

kesinambungan antara budaya, kesenian, serta aura-aura yang
berkembang dalam masyarakat terlihat dalam adegan trance, sehingga
trance mewakili kepercayaan yang berkembang di masyarakat bahwa
manusia hidup berdampingan dengan makhluk yang tidak kasat mata.
Hal ini pulalah yang menyebabkan banyak orang yang datang
menonton jathilan tertarik untuk melihat adegan trance, sehingga
secara tidak langsung trance menjadi daya tarik pertunjukan jathilan,
padahal sebenarnya yang menjadi daya tarik dari kesenian jathilan
terletak pada tarian dan tembang yang dimainkan. Fokus tarian terletak
pada tokoh ratu, terlebih pada waktu adegan bendrong. Dalam kesenian
jathilan, prajurit berkuda melambangkan sisi positif, sedangkan cakil,
anoman, dan buto merupakan perlambang dari penggoda atau sisi
negatif.
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3. Aspek matematis pada kesenian jathilan paguyuban Kridho Anom
Bakti

a. Counting/menghitung
 Banyaknya pemain dalam sekali pertunjukan adalah penari
sebanyak 23 orang dan pengiring sebanyak 13 orang
dengan rincian:
Tabel 4. 14. Daftar banyaknya penari dan pengiring
Penari

Jumlah

Pengiring

Jumlah

Cakil

2

Bonang barung

1

Anoman

2

Bonang penerus

1

Buto

6

Saron

2

Prajurit berkuda

6

Demung

1

Ratu/Raja

2

Peking

1

Celeng

1

Pentul tembem

2

Kecrekan

1

Barongan

2

Kenong

1

Kendang

1

Gong

1

Sinden/Gerong

2

Kethuk
kempyang

1

 Terdapat 4 adegan dalam setiap babak yaitu sesembahan,
bendrong, perang, dan adegan sakral.
b. Measuring/mengukur
 Waktu yang dibutuhkan untuk merias penari sebanyak 60
menit sebelum pertunjukan.
 Pembagian waktu untuk masing-masing babak adalah 90
menit dengan jeda istirahat 15 menit yang diisi dengan
permainan gamelan.
 Penanggap membayar kurang lebih Rp3.500.000 kepada
paguyuban dengan rincian yaitu: Rp3.000.000 yang
digunakan untuk pembelian sesaji, pembelian rokok, dan
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laundry kostum, sedangkan uang sebesar Rp500.000 akan
masuk ke kas paguyuban.
 Penari, pengiring, dan semua anggota paguyuban yang ikut
berperan dalam pertunjukan jathilan tidak menerima honor
karena pemasukan yang terbatas dan akan masuk ke kas
paguyuban, anggota paguyuban juga mengetahui bahwa
pertunjukan jathilan merupakan kegiatan sosial.
 Setiap mengadakan pertunjukan, paguyuban tidak pernah
menarik biaya masuk untuk penonton.
c. Locating/menentukan lokasi
 Arena menari yang digunakan berukuran 8×12 meter,
sedangkan panggung gamelan berukuran 4×6 meter.
 Posisi menari terbagi menjadi beberapa tempat, tengah
arena adalah penari berkuda yakni prajurit dan ratu, di
sebelah kanan dan kiri penari berkuda merupakan tempat
bagi penari bertopeng yaitu cakil, anoman, dan buto, lalu di
belakang prajurit merupakan posisi celeng, di depan ratu
merupakan posisi pentul tembem, dan barongan bergerak
mengelilingi arena.

d. Designing/merancang
 Desain kostum adalah hasil musyawarah bersama antara
anggota paguyuban
 Terdapat berbagai bentuk geometris pada kesenian jathilan,
diantaranya:
Tabel 4. 15. Bentuk geometris pada kesenian jathilan
Bentuk Geometris
Persegi panjang

Properti
Poster, bilah bonang, panggung,
ukuran kalangan, sampur, jarik.

Trapesium

Pedang

Kerucut

Kuluk

Lingkaran

Gong, kenong, tampah
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Bola
Tabung

Klinthing
Bambu, ember

e. Playing/bermain


Dalam kesenian jathilan, gerakan tiap penari ditentukan
oleh aturan tertentu.



Kisah yang dibawakan paguyuban Kridho Anom Bakti saat
melakukan pertunjukan jathilan adalah kisah Dewi Sangga
Langit.



Urutan pertunjukan jathilan diawali dengan persiapan yang
berisi berisi rapat, latihan, pemasangan tenda dan sound
system, pengangkutan dan penataan gamelan, pembelian
sesaji dan konsumsi, hingga make up dan berganti kostum.
Pada waktu pertunjukan dimulai, anggota paguyuban
memiliki perannya masing-masing mulai dari pengiring,
penari, pawang, hingga menjaga keamanan. Untuk tahap
penutup dimulai dari penataan kostum dan properti,
pengangkutan gamelan, pelepasan tenda, hingga evaluasi.

f. Explaining/menjelaskan
 Makna sesaji adalah sebagai bentuk persembahan kepada
Tuhan untuk memuji dan menghormati Tuhan, sesaji ini
juga yang nantinya akan menjadi santapan atau makanan
dari penari yang mengalami trance.
 Kostum dan properti yang digunakan berfungsi untuk
membantu penonton agar dapat mengikuti alur cerita.
 Hal yang disampaikan paguyuban melalui kesenian ini
adalah

nasehat-nasehat

seperti

ajakan

untuk

tidak

membolos, ajakan untuk menghormati orang tua, dan
sebagainya.
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4. Implementasi aspek matematis kesenian jathilan bagi pembelajaran di
SMP
Implementasi aspek matematis dalam kesenian jathilan dapat dirinci
menjadi:
Tabel 4. 16. Implementasi aspek matematis dalam kesenian jathilan
Kompetensi Dasar

Aspek Matematis

Kelas VII
4.1 Menyelesaikan

masalah

yang

berkaitan

dengan urutan beberapa bilangan bulat dan
pecahan (biasa, campuran, desimal, persen)
4.2 Menyelesaikan

masalah

yang

Menentukan
komposisi sesaji

berkaitan

dengan operasi hitung bilangan bulat dan

-

pecahan
4.3 Menyelesaikan

masalah

yang

berkaitan

dengan bilangan dalam bentuk bilangan

-

berpangkat bulat positif dan negatif
4.4 Menyelesaikan masalah kontekstual yang
berkaitan
bagian,

dengan

himpunan,

himpunan

himpunan

semesta,

himpunan

kosong, komplemen himpunan dan operasi
biner pada himpunan

Menentukan himpunan
penari, pengiring,
pengurus, dan
penonton
Menentukan
banyaknya penari dan

4.5 Menyelesaikan

masalah

yang

berkaitan

dengan bentuk aljabar dan operasi pada
bentuk aljabar

penabuh yang terlibat.
Menentukan waktu
yang dibutuhkan
dalam sekali
pertunjukan.

4.6 Menyelesaikan

masalah

yang

berkaitan

dengan persamaan dan pertidaksamaan linear
satu variabel

-
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4.7 Menyelesaikan

masalah

yang

berkaitan

dengan rasio dua besaran (satuannya sama
dan berbeda)

Menghitung rasio
pemasukan dan

berkaitan

pengeluaran dalam

dengan perbandingan senilai dan berbalik

sekali pertunjukan

4.8 Menyelesaikan

masalah

yang

nilai
4.9 Menyelesaikan masalah berkaitan dengan
aritmetika sosial (penjualan, pembelian,
potongan,

keuntungan,

kerugian,

bunga

Menghitung total
biaya yang dibutuhkan

tunggal, persentase, bruto, neto, tara)
4.10

Menyelesaikan masalah yang berkaitan

dengan hubungan antar sudut sebagai akibat
dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis

-

transversal
4.11

Menyelesaikan

masalah

kontekstual

yang berkaitan dengan luas dan keliling

Menghitung luas

segiempat (persegi, persegi panjang, belah

kalangan dan

ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-

panggung gamelan.

layang) dan segitiga
4.12

Menyajikan dan menafsirkan data dalam

bentuk tabel, diagram garis, diagram batang,

-

dan diagram lingkaran
Kelas VIII
4.1 Menyelesaikan

masalah

yang

berkaitan

dengan pola pada barisan bilangan dan

-

barisan konfigurasi objek
4.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan
dengan kedudukan titik dalam bidang
koordinat Kartesius
4.3 Menyelesaikan
dengan

relasi

masalah

yang

dan

fungsi

menggunakan berbagai representasi

Menentukan posisi
tiap penari

berkaitan
dengan

-
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4.4 Menyelesaikan masalah kontekstual yang
berkaitan dengan fungsi linear sebagai

-

persamaan garis lurus
4.5 Menyelesaikan

masalah

yang

berkaitan

dengan sistem persamaan linear dua variabel
4.6 Menyelesaikan
dengan

masalah

teorema

yang

Pythagoras

-

berkaitan
dan

tripel

Pythagoras
4.7 Menyelesaikan

masalah

yang

berkaitan

dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang
busur, dan luas juring lingkaran, serta

-

hubungannya
4.8 Menyelesaikan

masalah

yang

berkaitan

dengan garis singgung persekutuan luar dan

-

persekutuan dalam dua lingkaran
4.9 Menyelesaikan

masalah

yang

berkaitan

dengan luas permukaan dan volume bangun
ruang sisi datar (kubus, balok, prima dan

-

limas), serta gabungannya
4.10

Menyajikan dan menyelesaikan masalah

yang berkaitan dengan distribusi data, nilai
rata-rata, median, modus, dan sebaran data

-

untuk mengambil kesimpulan, membuat
keputusan, dan membuat prediksi
4.11

Menyelesaikan masalah yang berkaitan

dengan peluang empirik dan teoretik suatu
kejadian dari suatu percobaan

-
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Kelas IX
4.1 Menyelesaikan

masalah

yang

berkaitan

dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat

-

bulat dan bentuk akar
4.2 Menyelesaikan

masalah

yang

berkaitan

-

dengan persamaan kuadrat
4.3 Menyajikan fungsi kuadrat menggunakan

-

tabel, persamaan, dan grafik
4.4 Menyajikan dan menyelesaikan masalah
kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat

-

fungsi kuadrat
4.5 Menyelesaikan masalah kontekstual yang
berkaitan

dengan

transformasi

geometri

(refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi)
4.6 Menyelesaikan

masalah

yang

Mencari transformasi
geometri pada desain
kostum penari

berkaitan

dengan kesebangunan dan kekongruenan

-

antar bangun datar
4.7 Menyelesaikan masalah kontekstual yang
berkaitan dengan luas permukaan dan volume
bangun ruang sisi lengkung (tabung, kerucut,

-

dan bola), serta gabungan beberapa bangun
ruang sisi lengkung

Selain implementasi matematis pada kompetensi dasar di atas,
terdapat banyak masalah kontekstual yang dapat dibuat, diantaranya:
a. Siswa diminta menganalisis pembagian waktu untuk 4 adegan
dengan durasi 90 menit.
b. Siswa diminta mengatur waktu yang sesuai dalam sekali
pertunjukan dengan waktu istirahat yang memadai.
c. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil lalu diminta
untuk melakukan survei harga keperluan untuk pertunjukan
jathilan, apakah biaya sebesar Rp3.000.000 cukup untuk
memenuhi semua keperluan?
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d. Siswa diminta menganalisis berapa pemasukan yang harus
didapat agar tiap pemain dapat menerima honor.
e. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk
menganalisa bentuk geometris yang terdapat pada kostum
jathilan.
f. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk merancang
kostum baru dengan kreasinya sendiri.
g. Siswa diminta menghitung berapa kali latihan yang diperlukan
agar penampilan dapat maksimal dan menyusun jadwal latihan
tersebut.
h. Siswa dapat menentukan kombinasi penari dalam sekali
pertunjukan dengan jumlah anggota 50 orang.
i. Siswa dapat mencari relasi dari himpunan penari, pengiring,
pawang, dan penonton. Apakah terdapat irisan, kejadian saling
lepas, kejadian tidak saling lepas, dan sebagainya.
j. Siswa dapat menyusun banyaknya pemain dengan mengubah
ukuran panggung dengan berbagai kemungkinan.
Dari berbagai aspek matematis yang telah ditemukan, dapat dibuat
rancangan pelaksanaan pembelajaran, dengan contoh:
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Sekolah

: SMP

Pelajaran

: Matematika

Kelas / Semester : VII / Gasal
Materi Pokok

: Himpunan

Alokasi Waktu

: 5 × 2 JP

A. Kompetensi Inti
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur,
santun,

disiplin,

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai),

bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif, dalam berinteraksi
secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan,
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keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar,
bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis dan

mengevaluasi

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif
pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada
bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya
untuk memecahkan masalah.
KI 4 : Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji
secara: efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif,
komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta
mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator
Tabel 4. 17. RPP: Kompetensi Dasar dan Indikator
No
3.4

Kompetensi Dasar
Menjelaskan

Indikator Pencapaian Kompetensi
Pertemuan ke-1

himpunan, himpunan 3.4.1 Menghubungkan kelompok yang
bagian,

himpunan

terlibat

semesta,

himpunan

dengan materi himpunan, himpunan

kosong,

komplemen

himpunan,
melakukan

pada

kesenian

jathilan

semesta, dan himpunan kosong.

dan 3.4.2 Menjelaskan pengertian himpunan,
operasi

biner pada himpunan

himpunan semesta, dan himpunan
kosong.

menggunakan

Pertemuan ke-2

masalah kontekstual

3.4.3 Menghubungkan kelompok yang
terlibat

pada

kesenian

jathilan

dengan materi himpunan, himpunan
semesta, dan himpunan kosong.
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3.4.4 Menjelaskan pengertian himpunan
bagian,

hubungan

himpunan,

operasi dan sifat operasi pada
himpunan.
Pertemuan ke-3
3.4.5 Menjelaskan pengertian diagram
Venn.
4.4

Menyelesaikan

Pertemuan ke-1

masalah kontekstual 4.4.1 Mengidentifikasi kelompok yang
yang
dengan

berkaitan

terlibat dalam kesenian jathilan

himpunan, 4.4.2 Menentukan anggota dan banyak

himpunan

bagian,

himpunan

semesta,

himpunan

kosong, Pertemuan ke-2

komplemen

anggota dari setiap kelompok yang
terlibat dalam kesenian jathilan

4.4.3 Menentukan tugas tiap anggota pada

himpunan dan operasi

masing-masing kelompok

biner pada himpunan. 4.4.4 Menentukan
kelompok

hubungan
yang

terlibat

antar
dalam

kesenian jathilan
Pertemuan ke-3
4.4.5 Menyajikan data paguyuban jathilan
dengan diagram Venn.

Sikap yang akan dikembangkan :
1. Kerja sama dalam mengerjakan tugas yang diberikan.
2. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan.
C. Tujuan Pembelajaran

Tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran ini adalah:
1. Siswa mampu bekerja sama dengan teman satu kelompoknya dan

bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.
2. Dengan berdiskusi, siswa mampu menghubungkan kelompok

yang terlibat pada kesenian jathilan dengan materi himpunan,
himpunan semesta, dan himpunan kosong dengan tepat.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
86

3. Dengan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan pengertian

himpunan, himpunan semesta, dan himpunan kosong dengan
tepat.
4. Dengan berdiskusi, siswa mampu menghubungkan kelompok

yang terlibat pada kesenian jathilan dengan materi himpunan
bagian, hubungan himpunan, operasi dan sifat operasi pada
himpunan dengan tepat.
5. Dengan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan pengertian

himpunan bagian, hubungan himpunan, operasi dan sifat operasi
pada himpunan dengan tepat.
6. Dengan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan pengertian

diagram Venn dengan tepat.
7. Dengan bermain peran, siswa mampu mengidentifikasi kelompok

yang terlibat dalam kesenian jathilan dengan tepat.
8. Dengan bermain peran, siswa mampu menentukan anggota dan

banyak anggota dari setiap kelompok yang terlibat dalam
kesenian jathilan dengan tepat.
9. Dengan bermain peran, siswa mampu menentukan tugas tiap

anggota pada masing-masing kelompok dengan tepat.
10. Dengan bermain peran, siswa mampu menentukan hubungan

antar kelompok yang terlibat dalam kesenian jathilan dengan
tepat.
11. Dengan

bermain peran, siswa mampu menyajikan data

paguyuban jathilan dengan diagram Venn dengan tepat.
D. Materi Pembelajaran
1. Himpunan

Pengertian himpunan
Penyajian himpunan
Hubungan antar himpunan himpunan
Operasi dan sifat operasi himpunan
Diagram Venn
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2. Pengetahuan faktual

Penyajian

himpunan

adalah

dengan

menyebutkan

sifat

anggotanya, menyatakan sifat dengan notasi, dan mendaftar
anggotanya.
Hubungan antar himpunan adalah saling lepas, berpotongan,
sama, dan ekuivalen.
Operasi himpunan adalah irisan, gabungan, selisih, dan
komplemen
3. Pengetahuan konseptual

Pengertian himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta,
himpunan kosong, komplemen himpunan.
Operasi biner pada himpunan.
4. Pengetahuan prosedural

Langkah penyelesaian operasi biner pada himpunan.
5. Pengetahuan metakognitif

Membuat peta konsep dari himpunan, himpunan bagian,
himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan,
dan operasi biner pada himpunan.
E. Pendekatan, Model, Metode, dan Teknik Pembelajaran

Pendekatan

: Kontekstual

Model pembelajaran

:

Pertemuan ke-1 : Pembelajaran Berbasis Masalah
Pertemuan ke-2 : Pembelajaran Berbasis Masalah
Pertemuan ke-3 : Pembelajaran Berbasis Masalah
Metode pembelajaran

: Diskusi, bermain peran, presentasi

F. Media dan Alat/Bahan

Media

: Slide presentasi
LKPD

Alat

: Laptop
Layar proyektor
Papan tulis dan penghapus
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Bahan

: Spidol

G. Sumber Pembelajaran
1. Matematika Konsep dan Aplikasinya untuk SMP/MTs Kelas VII

Penulis : Dewi Nuharini dan Tri Wahyuni
2. Matematika SMP/MTs Kelas VII Semester I Edisi Revisi 2017

Kemendikbud
H. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

Pertemuan ke-1
Indikator

: 3.4.1 , 3.4.2 , 4.4.1 , 4.4.2
Tabel 4. 18. RPP : Pertemuan ke-1

Tahapan

Alokasi

Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran

Waktu

Guru mengucapkan salam dan meminta
salah satu siswa memimpin doa.
Guru memeriksa kehadiran siswa dengan
memanggilnya satu persatu.
Kegiatan awal

Guru

menginformasikan

rencana

pembelajaran dan sumber belajar lain pada

5 menit

siswa.
Guru membantu siswa mengingat kembali
materi sebelumnya dengan menunjuk
beberapa siswa secara acak.

Fase 1: Proses orientasi peserta didik
pada masalah
a
Kegiatan inti

Guru memberikan gambar yang
terkait dengan kesenian jathilan

b

menit

Guru bertanya pada siswa tentang
pengalamannya
bermain jathilan

menonton

70

atau
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c

Guru memberikan penjelasan singkat
mengenai

kesenian

jathilan

dan

paguyuban Kridho Anom Bakti.
Fase 2: Mengorganisir peserta didik
a

Guru memberi kesempatan pada
siswa untuk bertanya

b

Guru bertanya:
Apakah

terdapat

kaitan

antara

jathilan dengan matematika?
c

Guru mengajak siswa bermain peran
sebagai

anggota

dan

pengurus

paguyuban dengan membagi siswa ke
dalam

beberapa

kelompok

dan

menjelaskan aturan bermain
Fase 3: Membimbing penyelidikan
individu/kelompok
a

Siswa bekerja dalam kelompok untuk
mengerjakan LKPD

b

Guru berkeliling untuk membantu
dan memeriksa pekerjaan siswa

Fase

4:

Mengembangkan

dan

menyajikan hasil
a

Siswa

menuliskan

hasil

diskusi

(LKPD) di papan tulis
b

Guru mengajak siswa membahas
pekerjaan di papan tulis

c

Guru memberikan penjelasan dari
hasil pekerjaan siswa dengan materi
yang akan dipelajari.

d

Siswa
himpunan,

diajak

mendefinisikan

himpunan

himpunan kosong.

semesta,
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Fase 5: Menganalisis dan mengevaluasi
proses dan hasil pemecahan masalah
a

Siswa

diberi

kesempatan

untuk

menambahkan informasi dari materi
yang diberikan
b

Guru memperbaiki informasi yang
kurang tepat

Guru bersama siswa menyimpulkan materi
yang sudah dipelajari.
Guru memberikan apresiasi untuk siswa
yang sudah aktif dan memberi motivasi
untuk siswa yang kurang aktif.
Guru

bersama

pengalaman

Kegiatan

siswa

dan

merefleksikan

perasaannya

pada

pertemuan hari ini.

penutup

5 menit

Guru memberi pengarahan mengenai
pertemuan selanjutnya yaitu himpunan
bagian, hubungan antar himpunan, dan
operasi himpunan
Guru

menutup

pembelajaran

dengan

memberikan salam penutup dan meminta
salah satu siswa memimpin doa.

Pertemuan ke-2
Indikator

: 3.4.3 , 3.4.4 , 4.4.3 , 4.4.4
Tabel 4. 19. RPP : Pertemuan ke-2

Tahapan
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Alokasi
Waktu

Guru mengucapkan salam dan meminta
Kegiatan awal

salah satu siswa memimpin doa.
Guru memeriksa kehadiran siswa dengan
memanggilnya satu persatu.

5 menit
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Guru

menginformasikan

rencana

pembelajaran dan sumber belajar lain pada
siswa.
Guru membantu siswa mengingat kembali
materi sebelumnya dengan menunjuk
beberapa siswa secara acak.

Fase 1: Proses orientasi peserta didik
pada masalah
a

Guru memberikan pengantar singkat
berkaitan dengan kesenian jathilan,
yakni job desk tiap pengurus dan
anggota.

b

Guru memberi kesempatan pada
siswa untuk bertanya

c

Guru bertanya:
Apakah beberapa himpunan dalam
kesenian jathilan memiliki anggota
yang sama?

Kegiatan inti

Fase 2: Mengorganisir peserta didik
a

Guru mengajak siswa untuk kembali
ke kelompok yang telah dibuat pada
pertemuan sebelumnya.

Fase 3: Membimbing penyelidikan
individu/kelompok
a

Siswa mengerjakan LKPD dalam
kelompok

b

Guru berkeliling untuk membantu
dan memerika pekerjaan siswa

Fase

4:

Mengembangkan

dan

menyajikan hasil
a

Siswa menuliskan hasil diskusi di
papan tulis

70
menit
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b

Guru mengajak siswa membahas
pekerjaan di papan tulis

c

Guru memberikan penjelasan dari
hasil pekerjaan siswa dengan materi
yang akan dipelajari.

d

Siswa

diajak

himpunan

mendefinisikan

bagian,

komplemen

himpunan, operasi dan sifat operasi
pada himpunan.
Fase 5: Menganalisis dan mengevaluasi
proses dan hasil pemecahan masalah
a

Siswa

diberi

kesempatan

untuk

menambahkan informasi dari materi
yang diberikan
b

Guru memperbaiki informasi yang
kurang tepat

Guru bersama siswa menyimpulkan materi
yang sudah dipelajari.
Guru memberikan apresiasi untuk siswa
yang sudah aktif dan memberi motivasi
untuk siswa yang kurang aktif.
Guru

bersama

siswa

Kegiatan

pengalaman

dan

penutup

pertemuan hari ini.

merefleksikan

perasaannya

pada

Guru memberi pengarahan mengenai
pertemuan selanjutnya yaitu diagram
Venn.
Guru

menutup

pembelajaran

dengan

memberikan salam penutup dan meminta
salah satu siswa memimpin doa.

5 menit
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Pertemuan ke-3
Indikator

: 3.4.5 , 4.4.5
Tabel 4. 20. RPP : Pertemuan ke-3

Tahapan

Alokasi

Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran

Waktu

Guru mengucapkan salam dan meminta
salah satu siswa memimpin doa.
Guru memeriksa kehadiran siswa dengan
memanggilnya satu persatu.
Kegiatan awal

Guru

menginformasikan

rencana

pembelajaran dan sumber belajar lain pada

5 menit

siswa.
Guru membantu siswa mengingat kembali
materi sebelumnya dengan menunjuk
beberapa siswa secara acak.

Fase 1: Proses orientasi peserta didik
pada masalah
a

Siswa diminta menyebutkan cara
penyajian himpunan

b

Guru

menayangkan

suatu

permasalahan
Tahap 2: Inkuiri
Kegiatan inti

a

Siswa berdiskusi dengan teman untuk

70

menemukan solusi dari permasalahan

menit

yang diberikan
b

Guru mengenalkan diagram Venn

Fase 2: Mengorganisir peserta didik
a

Siswa

diberi

bertanya
b

Guru bertanya:

kesempatan

untuk
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Apakah himpunan jathilan dapat
dibuat diagram Venn?
Fase 3: Membimbing penyelidikan
individu/kelompok
a

Siswa berdiskusi dan kembali ke
kelompok untuk mengerjakan LKPD

Fase

4:

Mengembangkan

dan

menyajikan hasil
a

Pekerjaan

tiap

kelompok

dikumpulkan dan dikoreksi oleh
kelompok lain
b

Guru bersama siswa membahas tugas
yang diberikan

a

Siswa berkesempatan mengutarakan
pendapatnya

b

Guru memperbaiki jika terdapat
informasi yang salah

Fase 5: Menganalisis dan mengevaluasi
proses dan hasil pemecahan masalah
a

Guru kembali menegaskan materi
dan memastikan siswa memahaminya

Guru bersama siswa menyimpulkan materi
yang sudah dipelajari.
Guru memberikan apresiasi untuk siswa
yang sudah aktif dan memberi motivasi
Kegiatan
penutup

untuk siswa yang kurang aktif.
Guru

bersama

pengalaman

siswa

dan

merefleksikan

perasaannya

pada

pertemuan hari ini.
Guru

menutup

pembelajaran

dengan

memberikan salam penutup dan meminta
salah satu siswa memimpin doa.

5 menit
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I. Teknik Penilaian, Pembelajaran Remediasi, dan Pembelajaran

Pengayaan
1. Teknik penilaian
Tabel 4. 21. RPP : Teknik penilaian
Aspek

IPK
3.4.1

Menggali

Teknik

Bentuk

Penilaian

Instrumen

situasi

yang terkait himpunan,
himpunan

bagian,

himpunan

semesta,

himpunan

kosong,

komplemen

himpunan,

dan melakukan operasi
biner

pada

himpunan

menggunakan

masalah

kontekstual
3.4.2

Menganalisis situasi

yang terkait himpunan,
Pengetahuan

himpunan

bagian,

himpunan

semesta,

himpunan

kosong,

komplemen

himpunan,

dan melakukan operasi
biner

pada

himpunan

menggunakan

masalah

kontekstual.
3.4.3

Mengkorelasikan

situasi

yang

terkait

himpunan,

himpunan

bagian,

himpunan

semesta,

himpunan

kosong,

komplemen

Diskusi,
Tes
tertulis

Lembar tes

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
96

himpunan,

dan

melakukan operasi biner
pada

himpunan

menggunakan

masalah

kontekstual
4.4.1

Mengidentifikasi

masalah kontekstual yang
berkaitan

dengan

himpunan,

himpunan

bagian,

himpunan

semesta,

himpunan

kosong,

komplemen

himpunan dan operasi
biner pada himpunan.
Keterampilan 4.4.2

Diskusi,
Tes

Menyajikan

penyelesaian

dari

Lembar tes

tertulis

masalah kontekstual yang
berkaitan

dengan

himpunan,

himpunan

bagian,

himpunan

semesta,

himpunan

kosong,

komplemen

himpunan dan operasi
biner pada himpunan.
1. Tanggung jawab
Sikap

Observasi

Jurnal

2. Kerja sama

2. Pembelajaran remediasi
Pembelajaran remedial dilakukan sebagai berikut :
a. Guru mengulang materi tentang himpunan, himpunan bagian,

himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan,
dan melakukan operasi biner pada himpunan.
b. Siswa mengerjakan ulang soal yang berkaitan dengan materi

tersebut.
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3. Pembelajaran pengayaan
Pembelajaran pengayaan dilakukan sebagai berikut :
a. Siswa diminta membuat peta konsep dan mendalami materi

terkait dari sumber lain.
b. Setelah mendalami materi terkait, siswa diminta mengerjakan

soal dengan tingkatan lebih tinggi (HOTS).
Yogyakarta, .............
Guru Mata Pelajaran Matematika

Kepala Sekolah

D. Keterbatasan Penelitian
Adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan pikiran bagi peneliti dalam
melakukan penelitian menyebabkan hasil penelitian yang didapat juga terbatas,
adapun kekurangan tersebut diantaranya adalah:
1. Sejarah yang diutarakan terbatas karena tokoh pendiri yang dapat
diwawancara hanya satu, dan pengrus paguyuban yang diwawancara
tidak mengetahui sejarah paguyuban secara detail.
2. Dokumentasi kegiatan terbatas karena situasi dan kondisi pada waktu
pelaksanaan penelitian berlangsung pada malam hari.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada kesenian jathilan
paguyuban Kridho Anom Bakti di Dusun Pepe, Kelurahan Muntilan,
Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dapat disimpulkan
bahwa:
1.

Sejarah dan perkembangan kesenian jathilan pada paguyuban Kridho
Anom Bakti
1. Paguyuban Kridho Anom Bakti berdiri pada tanggal 2 Juli 1992
oleh Alm. Pak Ahmad Sogol, Alm. Pak Hadiyono, Alm. Pak Muh
Anwar, dan Pak Suradi.
2. Paguyuban Kridho Anom Bakti terbentuk karena keprihatinan
beberapa tokoh pendiri melihat pemuda desa yang kurang
memiliki kegiatan, sehingga mereka dikumpulkan dan diajari
menari jathilan.
3. Alur pertunjukan yang dipilih paguyuban Kridho Anom Bakti
adalah cerita Kediri tentang Dewi Sangga Langit, sedangkan
pakem yang digunakan adalah pakem jathilan kreasi baru.
4. Satu babak terdiri dari adegan yaitu sesembahan, bendrong,
perang, sakral.
5. Komponen dalam jathilan ini adalah penari, penabuh dan iringan,
properti tari, tata panggung, sesaji, dan pawang.

2. Makna filosofis pada kesenian jathilan paguyuban Kridho Anom Bakti
1. Jathilan merupakan wujud keinginan masyarakat Dusun Pepe
dalam melestarikan budaya Jawa.
2. Nilai dalam jathilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan
adalah kebersamaan.
3. Kridho Anom Bakti memiliki arti kegiatan pemuda yang
diharapkan dapat menjadi wujud bakti pada masyarakat.
4. Dari segi spiritual, trance tidak memiliki makna khusus.
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5. Dari segi budaya trance mewakili kepercayaan yang berkembang
di masyarakat bahwa manusia hidup berdampingan dengan
makhluk yang tidak kasat mata.
3. Aspek matematis dalam kesenian jathilan Kridho Anom Bakti adalah:
1. Counting/menghitung
 Dalam sekali pertunjukan, penari berjumlah 23 orang dan
pengiring sebanyak 13 orang.
 Terdapat 4 adegan dalam satu babak.
2. Measuring/mengukur
 Waktu untuk merias penari sebanyak 60 menit.
 Jathilan bermain sebanyak 2 babak dengan durasi 90 menit
tiap babak dan 15 menit istirahat.
 Penanggap membayar sebesar Rp3.500.000 untuk sekali
pertunjukan

dengan

rincian

pengeluaran

sebesar

Rp3.000.000 dan pemasukan bersih sebesar Rp500.000
 Penonton tidak dipungut biaya masuk.
 Setiap pemain tidak mendapatkan honor.
3. Locating/menentukan lokasi
 Kalangan berukuran 8×12 meter dan panggung gamelan
berukuran 4×6 meter.
 Posisi menari terbagi menjadi tengah, di pinggir kanan kiri,
belakang, dan depan.
4. Designing/merancang
 Desain kostum adalah hasil musyawarah bersama antara
anggota paguyuban
 Terdapat beberapa bentuk geometris pada properti jathilan.
5. Playing/bermain
 Gerakan tiap penari ditentukan oleh aturan tertentu.
 Kisah yang dibawakan paguyuban adalah kisah Kediri
tentang Dewi Sangga Langit.
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 Urutan pertunjukan terbagi menjadi 3 bagian yaitu
persiapan, pertunjukan, dan penutup.
6. Explaining/menjelaskan
 Sesaji merupakan simbol persembahan kepada Tuhan.
 Kostum dan properti yang digunakan berfungsi untuk
membantu penonton agar dapat mengikuti alur cerita.
 Hal yang disampaikan paguyuban melalui kesenian ini
adalah

nasehat-nasehat

seperti

ajakan

untuk

tidak

membolos, ajakan untuk menghormati orang tua, dan
sebagainya
4. Implementasi aspek matematis dalam kesenian jathilan bagi
pembelajaran di sekolah
1. Aspek matematis dapat diterapkan pada 7 kompetensi dasar untuk
kelas VII SMP.
2. Aspek matematis dapat diterapkan pada 1 kompetensi dasar untuk
kelas VIII SMP.
3. Aspek matematis dapat diterapkan pada 1 kompetensi dasar untuk
kelas IX SMP.
4. Terdapat banyak masalah kontekstual bisa dikembangkan dari
pertunjukan jathilan.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, maka penulis dapat memberikan
saran sebagai berikut.
1. Dilakukannya regenerasi penari dan pengiring kepada pemuda dan
pemudi di Dusun Pepe sehingga semakin banyak warga Dusun Pepe
yang terlibat dalam pelestarian kebudayaan Jawa khususnya kesenian
jathilan.
2. Dilakukannya penambahan kreasi pada kesenian jathilan, misalkan
pemberian waktu pentul tembem untuk melakukan dialog berisi petuah
maupun interaksi dengan penonton.
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3. Dikembangkannya jenis tarian baru dengan tetap berpegang pada
makna filosofis yang dipegang masyarakat.
4. Penambahan alur cerita lain sehingga kisah yang dibawakan pada waktu
pertunjukan lebih bervariasi.
5. Guru disarankan untuk bisa membuat berbagai masalah kontekstual
berdasarkan pertunjukan jathilan yang bisa digunakan untuk
mengembangkan pembelajaran matematika di sekolah.
6. Siswa siswi juga dapat diajak bermain peran sebagai pemain jathilan di
dalam pembelajaran matematika.
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Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian
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Lampiran 2. Pedoman Wawancara
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Lampiran 3. Lembar Validasi Pedoman Wawancara
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Lampiran 4. Pedoman Observasi
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Lampiran 5. Lembar Validasi Pedoman Observasi
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Lampiran 6. Profil Subjek Penelitian

Narasumber 1

:

Nama

: Supriyono

Usia

: 36 tahun

Peran

: Ketua Pemuda

Narasumber 2

:

Nama

: Suradi

Usia

: 60 tahun

Peran

: Ketua umum dan Pendiri

Narasumber 3

:

Nama

: Winarko

Usia

: 48 tahun

Peran

: Pengurus dan Pawang
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Lampiran 7. Kostum

Gambar 1. Cakil

Gambar 2. Anoman

Gambar 3. Buto

Gambar 4. Prajurit berkuda
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Gambar 5. Ratu

Gambar 7. Barongan dan Topeng
Pentul Tembem

Gambar 6. Pengiring
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Lampiran 8. Lampiran RPP

6. Uraian Materi
a. Himpunan
Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat
didefinisikan dengan jelas, sehingga dengan tepat dapat diketahui objek
yang termasuk dalam kumpulan tersebut dan objek yang tidak termasuk
dalam kumpulan tersebut. Kelompok kostum jathilan yang bagus bukan
termasuk himpunan karena tidak ada aturan jelas dan kostum yang
bagus menurut tiap orang berbeda – beda, sedangkan untuk kelompok
pengiring jathilan termasuk salah satu contoh himpunan karena terdapat
aturan yang jelas.
Aturan penulisan himpunan:
 Pemberian nama himpunan dilambangkan dengan huruf kapital,
contohnya A, B, C, ... , Z.
 Anggota himpunan adalah setiap benda atau objek yang termasuk
dalam himpunan, dan dinotasikan dengan : ∈
 Bukan anggota himpunan adalah setiap benda atau objek yang
tidak termasuk dalam himpunan, dan dinotasikan dengan : ∉
 Penulisan anggota himpunan terletak di dalam kurung kurawal
{ . . . }.
 Banyaknya anggota himpunan dilambangkan dengan n(… ),
misalkan banyaknya himpunan C dinyatakan dengan n(C).
Cara menyajikan suatu himpunan:
 Menyebutkan semua sifat keanggotaannya.
 Menyatakan sifat keanggotaan dengan notasi pembentuk
himpunan
 Mendaftar anggota – anggotanya
Contoh
: P adalah himpunan bilangan prima kurang dari 20
Menulis sifat
: P = {bilangan prima kurang dari 20}
Menulis notasi
: P = {x < 20, x bilangan prima}
Mendafar anggota : P = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 }

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
124

Himpunan terbagi menjadi :
 Himpunan berhingga, yakni himpunan yang anggotanya dapat
didaftar dan banyaknya anggota diketahui.
 Himpunan tak hingga, yakni yang anggotanya tidak dapat didaftar
dan banyaknya anggota tidak berhingga jumlahnya.
b. Himpunan kosong dan himpunan semesta
Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota dan
dinotasikan dengan { } atau ∅
Himpunan nol adalah himpunan yang hanya memiliki 1 anggota yakni
0, sehingga dapat ditulis menjadi R = {0} yang artinya R adalah
himpunan nol.
Himpunan semesta atau sering disebut semesta pembicaraan, adalah
himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan,
bisanya dilambangkan dengan S.
c. Himpunan bagian
Himpunan A termasuk himpunan bagian B, jika setiap anggota A juga
menjadi

anggota

B,

sehingga

bentuk

notasinya

adalah

A ⊂ B atau B ⊃ A.
Himpunan A bukan himpunan bagian B, jika terdapat anggota A yang
bukan

anggota

B,

sehingga

bentuk

notasinya

adalah

A ⊄ B atau B ⊅ A.
Setiap himpunan A merupakan himpunan bagian dari A sendiri,
sehingga bentuk notasinya adalah A ⊂ A. Misalkan himpunan
A = {a, b, c, d} , maka himpunan bagian dari A dapat ditulis menjadi:
Banyaknya
anggota
0
1
2
3
4

Himpunan bagian

Jumlah

{ }
{a} , {b} , {c} , {d}
{a, b} , {a, c} , {a, d} , {b, c} , {b, d} , {c, d}
{a, b, c} , {a, b, d} , {a, c, d} , {b, c, d}
{a, b, c, d}

1
4
6
4
1
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Sehingga diketahui bahwa terdapat 16 himpunan bagian dari
himpunan A. Akan mudah mencari himpunan bagian suatu himpunan
dengan mendata semua himpunannya, namun jika banyaknya anggota
suatu himpunan cukup banyak, terdapat cara yang lebih cepat untuk
mengetahuinya. Perhatikan tabel berikut
Banyaknya
Himpunan

anggota

Banyaknya
Himpunan bagian

himpunan
{a}

1

{a, b}

2

himpunan
bagian

{ } , {a}
{ } , {a} , {b}
{a, b}

2 = 21
4 = 22

{ } , {a} , {b} , {c}
{a, b, c}

3

{a, b} , {a, c} , {b, c}

8 = 23

{a, b, c}
{ } , {a} , {b} , {c} , {d}
{a, b} , {a, c} , {a, d} ,
{a, b, c, d}

4

{b, c} , {b, d} , {c, d}
{a, b, c} , {a, b, d} ,

16 = 24

{a, c, d} , {b, c, d}
{a, b, c, d}
{a, b, c, d, … }

n

{ } , {a} , {b} , {c} , {d}
…

2n

Maka banyaknya semua himpunan bagian dari suatu himpunan adalah
2n dengan n adalah banyaknya anggota himpunan tersebut.

d. Hubungan antar himpunan
Hubungan antar himpunan dapat dinyatakan menjadi:
 Himpunan saling lepas / saling asing,
Dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling lepas atau
saling asing jika kedua himpunan tersebut tidak mempunyai
anggota persekutuan.
Misalkan himpunan bilangan genap dan bilangan ganjil.
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 Himpunan tidak saling lepas / berpotongan
Jika terdapat anggota persekutuan dari 2 himpunan namun masih
ada anggota himpunan yang bukan anggota himpunan lain.
Misalkan himpunan bilangan ganjil dan bilangan prima, maka
terdapat anggota himpunan bilangan ganjil yang merupakan
anggota himpunan bilangan prima.
 Himpunan sama
Apabila terdapat dua himpunan yang memiliki anggota yang tepat
sama.
Misalkan himpunan G = {a, b, c, d} dan himpunan H = {d, c, b, a}
 Himpunan yang ekuivalen
Jika banyaknya anggota himpunan pertama sama dengan anggota
himpunan kedua.
Misalkan terdapat himpunan P dan himpunan Q yang banyaknya
anggota sama,

dituliskan

n(P) = n(Q), maka dikatakan

himpunan P dan himpunan Q ekuivalen.
e. Operasi himpunan
Operasi pada himpunan terbagi menjadi :
 Irisan / interseksi
Irisan dua himpunan adalah suatu himpunan yang anggotanya
merupakan anggota persekutuan dari dua himpunan tersebut.
Notasi irisan untuk himpunan R dan S dapat ditulis menjadi:
R ∩ S = {x|x ∈ R dan x ∈ S}
Cara menentukan irisan dua himpunan yaitu R dan S adalah:
- Himpunan yang satu merupakan himpunan bagian yang lain
Jika R himpunan bagian S, maka irisan dari R dan S adalah
semua anggota dari R.
Notasi : Jika R ⊂ S maka R ∩ S = R
Contoh:
R

= {2, 3, 5, 7}
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S

= {1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}

R∩S

= {2, 3, 5, 7} = R

- Kedua himpunan sama
Jika himpunan R sama dengan himpunan S, maka irisan
dari R dan S adalah semua anggota dari R atau semua
anggota dari S.
Notasi : Jika R = S maka R ∩ S = R atau R ∩ S = S
Contoh:
R

= {2, 4, 6, 8, 10}

S

= {2, 4, 6, 8, 10}
= {2, 4, 6, 8, 10} = R = S

R∩S

- Kedua himpunan tidak saling lepas atau berpotongan
Jika R dan S memiliki sekutu, namun terdapat anggota R
yang bukan anggota S dan anggota S yang bukan anggota
R
Contoh:
R

= {1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15}

S

= {1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}

R∩S

= {1, 3, 5, 7, 9}

 Gabungan / union
Gabungan dua himpunan adalah himpunan yang anggotanya
terdiri dari semua anggota kedua himpunan tersebut.
Notasi gabungan untuk himpunan M dan N dapat ditulis menjadi:
M ∪ N = {x|x ∈ M atau x ∈ N}
Cara menentukan gabungan dua himpunan yaitu M dan N
adalah:
- Himpunan yang satu merupakan himpunan bagian yang lain
Jika M himpunan bagian N, maka gabungan dari M dan
N adalah semua anggota dari N
Notasi : Jika M ⊂ N maka M ∪ N = N
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Contoh:
M

= {2, 3, 5, 7}

N

= {1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}

M∪N

= {1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} = O

- Kedua himpunan sama
Jika himpunan M sama dengan himpunan N, maka
gabungan dari M dan N adalah semua anggota dari M atau
semua anggota dari N.
Notasi : Jika M = N maka M ∪ N = M atau M ∪ N = N
Contoh:
M

= {2, 4, 6, 8, 10}

N

= {2, 4, 6, 8, 10}

M∪N

= {2, 4, 6, 8, 10} = M = N

- Kedua himpunan tidak saling lepas atau berpotongan
Jika M dan N memiliki sekutu, namun terdapat anggota M
yang bukan anggota N dan anggota N yang bukan anggota
M
Contoh:
M

= {1, 2, 3, 4, 5}

N

= {4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}

M∪N

= {1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}

Banyaknya anggota dari gabungan dua himpunan dirumuskan
sebagai berikut:
n(D ∪ E) = n(D) + n(E) − n(D ∩ E)
Contoh:
D

= {21, 22, 23}

n(D)

=3

E

= {22, 23, 24, 25}

n(E)

=4

D∩E

= { 22, 23}

n(D ∩ E)

=2

D∪E

= {21, 22, 23, 24, 25}
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n(D ∪ E)

=5

n(D ∪ E)

=3+4−2
=5

 Selisih dua himpunan
Jika terdapat himpunan E dan F, maka selisih adalah himpunan
yang anggotanya adalah semua anggota E tetapi bukan anggota
F.
Notasi:
Selisih E dan F

: E−F= E∖F
E − F = {x|x ∈ E , x ∉ F}

Selisih F dan E

: F−E= F∖E
F − E = {x|x ∈ F , x ∉ E}

Contoh :
E

= {a, b, c, d, e}

F

= {a, c, g, h}

E − F = {a, b, c, d, e} − {a, c, g, h}
= {b, d}
F − E = {a, c, g, h} − {a, b, c, d, e}
= {f, g}
 Komplemen suatu himpunan
Komplemen himpunan I adalah suatu himpunan yang anggotanya
bukan merupakan anggota I tetapi merupakan anggota S.
Notasi komplemen himpunan I dapat ditulis menjadi:
IC = I′ = {x|x ∈ S dan x ∉ I}
Contoh:
S

= {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15}

I

= {3, 6, 9}

IC

= {1, 2, 4, 5,7, 8, 10, 11, 12, 13, 1, 15}

 Sifat – sifat operasi himpunan:
Komutatif irisan

: A∩B=B∩A

Asosiatif irisan

: A ∩ (B ∩ C) = (A ∩ B) ∩ C
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Idempotent irisan

: A∩A=A

Identitas irisan

: A∩S=A

Komplemen irisan

: A ∩ AC = ∅

Distributif

irisan

terhadap gabungan
Distributif

selisih

terhadap irisan
Distributif

selisih

terhadap gabungan

: A ∩ (B ∪ C) = (A ∩ B) ∪ (A ∩ C)
: A − (B ∩ C) = (A − B) ∩ (A − C)
: A − (B ∪ C) = (A − B) ∪ (A − C)

f. Diagram Venn
Diagram Venn merupakan salah satu cara untuk menyatakan suatu
himpunan secara visual. Diagram Venn berupa daerah persegi panjang
yang menyatakan himpunan semesta dengan huruf S di kiri atas, dengan
kurva mulus tertutup di dalamnya yang merupakan himpunan lain, serta
noktah untuk menyatakan anggota himpunan.
Macam-macam himpunan dalam diagram Venn:

Himpunan saling asing

Himpunan tak saling asing

Himpunan bagian

Himpunan yang sama
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Cara membaca diagram Venn:

𝑆 = {1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20}
𝑃 = {1, 3, 6, 9, 12, 15, 18}
𝑄 = {3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }
𝑃 ∩ 𝑄 = {3, 6, 9}
𝑃 ∪ 𝑄 = {1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 18}
𝑃 − 𝑄 = {1, 12, 15, 18}
𝑄 − 𝑃 = {, 5, 7, 8}
𝑃𝐶 = {2, 4, 5, 7, 8, 10, 11,13, 14, 16, 17, 19,20}
𝑄 𝐶 = {1, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20}
Contoh menyajikan himpunan dengan diagram Venn:

𝑃∩𝑄

𝑃∪𝑄

𝑃∩𝑄∩𝑅

𝑃∩𝑄
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𝑄∪𝑅

𝑃 ∪ (𝑄 ∩ 𝑅)

𝑄𝐶

𝑃−𝑅

2. Media Pembelajaran
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3. Lembar Kerja Siswa

a. Pertemuan ke-1
LEMBAR KERJA I
Nama kelompok:
1. ..............................

2. ..............................

3. ..............................

4. ..............................

Diskusikan dengan teman satu kelompokmu!
1. Kelompok apa saja yang terlibat saat terjadi pertunjukan kesenian
jathilan?

2. Kelompok apa saja yang terdapat pada paguyuban jathilan?

3. Berapa jumlah anggota masing-masing kelompok?

^^SELAMAT BEKERJA^^
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b. Pertemuan ke-2
LEMBAR KERJA II
Nama kelompok:
1. ..............................

2. ..............................

3. ..............................

4. ..............................

Diskusikan dengan teman satu kelompokmu dan berilah alasan!
1. Apakah kelompok di bawah ini termasuk dalam kelompok
paguyuban jathilan?
a. Kelompok penari
b. Kelompok penabuh
c. Kelompok penonton
d. Kelompok pedagang asongan

2. Tuliskan tugas dari masing-masing kelompok yang telah didata pada
pertemuan sebelumnya, dan buatlah himpunannya.
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3. Tuliskan properti dan gamelan yang digunakan dalam pertunjukan
jathilan

^^SELAMAT BEKERJA^^
c. Pertemuan ke-3
LEMBAR KERJA III
Nama kelompok:
1. ..............................

2. ..............................

3. ..............................

4. ..............................

Diskusikan dengan teman satu kelompokmu!
1. Sajikanlah dengan diagram Venn:
a. Irisan penari dan pengiring dalam satu babak dan satu
pertunjukan
b. Irisan penari dan pengurus dalam satu babak dan satu pertunjukan
c. Irisan pengurus dan penonton dalam satu babak dan satu
pertunjukan
d. Gabungan penari dan penonton
e. Gabungan penari dan paguyuban
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2. Carilah hubungan lain dari himpunan – himpunan yang ada dan
buatlah diagram Venn nya

^^SELAMAT BEKERJA^^
4. Instrumen Penilaian

a. Pengetahuan dan Keterampilan
Aspek

Butir

IPK
3.4.1

Pertanyaan

Skor

Menghubungkan

kelompok yang terlibat
pada kesenian jathilan
dengan materi himpunan,

PG = 2

4

PG = 3

6

PG = 2

4

himpunan semesta, dan
himpunan kosong.
3.4.2
Pengetahuan

Menjelaskan

pengertian

himpunan,

himpunan semesta, dan
himpunan kosong.
3.4.3

Menghubungkan

kelompok yang terlibat
pada kesenian jathilan
dengan materi himpunan,
himpunan semesta, dan
himpunan kosong.
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3.4.4

Menjelaskan

pengertian

himpunan

bagian,

hubungan

PG = 5

10

PG = 1

2

Uraian = 1

10

Uraian = 1

10

Uraian = 1

10

Uraian = 1

10

himpunan, operasi dan
sifat

operasi

pada

himpunan.
3.4.5

Menjelaskan

pengertian diagram Venn.
4.4.1

Mengidentifikasi

kelompok yang terlibat
dalam kesenian jathilan
4.4.2

Menentukan

anggota

dan

banyak

anggota

dari

setiap

kelompok yang terlibat
dalam kesenian jathilan
4.4.3
Keterampilan

tiap

Menentukan
anggota

tugas
pada

masing-masing
kelompok
4.4.4

Menentukan

hubungan

antar

kelompok yang terlibat
dalam kesenian jathilan
4.4.5

Menyajikan

paguyuban

data
jathilan

dengan diagram Venn.

PG = 2
Uraian = 1

(15 × 2) + (5 × 10)
8
30 + 50
=
8
=

Total skor

14

= 10
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b. Jurnal Sikap
Jurnal ini diisi oleh guru berdasarkan pengamatan terhadap sikap dan
perilaku siswa sehari – hari, baik yang terkait dalam proses
pembelajaran maupun sikap secara umum.
JURNAL SIKAP SISWA
Tanggal : ..........................................................
Sikap
No.

Skor

Nama

Kerja

Tanggung

sama

jawab

final

Nilai

Ket

1
2
3

Catatan :
1. Indikator masing-masing aspek :
Sikap

Indikator
1.

Tanggung
jawab

Kerja

Menyerahkan tugas tepat waktu.
Mengerjakan tugas sesuai dengan petunjuk yang

2.

diberikan.

3.

Mengerjakan tugas dengan hasil karya sendiri.

4.

Menerima resiko dari perbuatan yang dilakukan.

1.

Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.

2.

Saling berkontribusi baik pikiran maupun tenaga.

sama

Mengerahkan kemampuan masing-masing anggota

3.

dengan maksimal.

2. Rincian skala skor tiap aspek yang dinilai :
Sikap

Tanggung
jawab

Skala
1

2

Keterangan
Tidak pernah bertanggung jawab selama proses
pembelajaran
Jarang

bertanggung

pembelajaran

jawab

selama

proses
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3

4

5

1

2
Kerja

3

sama

4

5

Cukup

bertanggung

jawab

selama

proses

jawab

selama

proses

jawab

selama

proses

bekerja

sama

selama

proses

bekerja

sama

selama

proses

bekerja

sama

selama

proses

bekerja

sama

selama

proses

bekerja

sama

selama

proses

pembelajaran
Sering

bertanggung

pembelajaran
Selalu

bertanggung

pembelajaran

Tidak

bisa

pembelajaran
Jarang

bisa

pembelajaran
Cukup

bisa

pembelajaran
Sering

bisa

pembelajaran
Selalu

bisa

pembelajaran

3. Skor final menunjukkan jumlah semua nilai pada aspek sikap.
4. Kode nilai :
7 – 14

:D

(Kurang)

22 – 28

:B

(Baik)

15 – 21

:C

(Cukup)

29 – 35

:A

(Sangat baik)

