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ABSTRAK
Lusia Tri Avelia. 2020. Eksplorasi Etnomatematika pada Tarian Soreng di
Dusun Ngargotontro, Desa Sumber, Kecamatan Dukun, Kabupaten
Magelang, Jawa Tengah. Skripsi. Program Studi Pendidikan Matematika,
Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan sejarah dan
perkembangan dari Tarian Soreng di Dusun Ngargotontro, (2) mendeskripsikan
rincian kegiatan dari Tarian Soreng, (3) mendeskripsikan makna filosofis dari
kegiatan Tarian Soreng, (4) mendeskripsikan aktivitas fundamental matematis
menurut Bishop yang terdapat pada Tarian Soreng, (5) mendeskripsikan kaitan
antara aspek matematis Tarian Soreng dengan pembelajaran matematika di SMP.
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan etnografis. Objek
penelitian ini adalah Tarian Soreng di Dusun Ngargotontro serta aktivitas
fundamental matematis yang terdapat pada tarian tersebut. Metode pengumpulan
data yang digunakan yaitu obervasi, wawancara, dan dokumentasi, dimana peneliti
menjadi instrumen utama.
Hasil penelitian menunjukan bahwa Tarian Soreng menceritakan peperangan
antara Arya Penangsang dari Jipang Panolan dengan Sultan Hadiwijaya dari Pajang.
Awal mulanya tarian ini berkembang di Kecamatan Pakis, Magelang. Pada tahun
1982 di Dusun Ngargotontro terdapat Komunitas Soreng Krido Budaya. Namun,
komunitas tersebut akhirnya vakum cukup lama. Kemudian, pada tahun 2015 warga
dusun ini menggiatkan kembali Tarian Soreng dengan membentuk Komunitas
Soreng Gagak Rino. Jumlah penari Soreng untuk pemetasan secara lengkap adalah
23 orang dan untuk pementasan keprajuritan berjumlah 13 orang. Alat musik
pengiring Tarian Soreng yaitu bendhe, trunthung, dan bedug. Manfaat Tarian
Soreng bagi masyarakat Dusun Ngargotontro adalah sebagai media pemersatu
masyarakat, sebagai sarana hiburan, menjaga keseimbangan jasmani dan rohani,
dan mengandung nilai sejarah. Nama Gagak Rino pada komunitas ini bakunya
berasal dari nama kudanya Arya Penangsang yaitu Gagak Rimang, nama ini
memiliki filosofi bahwa kita sebagai manusia jangan melihat sesuatu dari
penampilannya saja. Dalam Tarian Soreng terdapat banyak aspek matematis yang
ditemukan melalui aktivitas fundamental matematis menurut Bishop yaitu
counting, locating, measuring, designing, playing, dan explaining. Aspek
matematis ini dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika SMP.
Kata Kunci: Tarian Soreng, Etnomatematika, Aktivitas Fundamental Matematis
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ABSTRACT
Lusia Tri Avelia. 2020. Ethnomathematics Exploration on Soreng Dance in
Ngargotontro Hamlet, Sumber Village, Dukun Subdistrict, Magelang District,
Central Java. Thesis. Mathematics Education Study Program, Departement of
Mathematics and Sciences Education, Faculty of Teacher Training and
Education, Sanata Dharma University.
The aims of this research were (1) to describe the history and development of
Soreng Dance in Ngargotontro Hamlet, (2) to describe details of activities on
Soreng Dance, (3) to describe the philosophical meaning of Soreng Dance, (4) to
describe the fundamental mathematical activities according to Bishop, (5) to
describe the correlation between mathematical aspects of Soreng Dance and
mathematics learning in Junior High School.
The type of this research was a qualitative that used an ethnographic
approach. The objects of this research were Soreng Dance and fundamental
mathematical activities on Soreng Dance. The data gathering technique were
observations, interviews, and documentation, in which the researcher acted as the
main instrument.
The result of the study showed that the Soreng dance told the story of war
between Arya Penangsang from Jipang Panolan and Sultan Hadiwijaya from
Pajang. At the beginning, this dance developed in Pakis district, Magelang. In
1982, there was Soreng Krido Budaya Community in Ngargotontro Hamlet.
However, the community has already vacuumed for a long time. In 2015,
Ngargotontro Hamlet residents revived the Soreng Dance by forming Soreng
Gagak Rino Community. The dancers of Soreng for the full version performance
were 23 dancers and for the keprajuritan performance were 13 dancers. The music
instruments accompanying the Soreng dance are bendhe, trunthung, and bedug.
The benefits of Soreng dance for Ngargotontro’s people were as a unifying media
for the community, as an entertainment, maintaining physical and spiritual
balancing, and containing historical value. The name of Gagak Rino of the
community was originally from the name of Arya Penangsang’s horse that was
called Gagak Rimang. This name had a philosophy that we as humans do not see
anything by the cover. In Soreng Dance, there were many mathematical aspects
that were found through fundamental mathematical activities according to Bishop
namely counting, locating, measuring, designing, playing, and explaining. These
mathematical aspects could be applied in learning mathematics in Junior High
School.
Key words: Soreng Dance, Ethnomathematics, Fundamental Mathematical
Activities
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang
Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa. Menurut Badan Pusat
Statistik, berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010, di Indonesia
terdapat 1.331 kategori suku yang terdiri dari nama suku, subsuku dan subsub suku. Dan dihasilkan 633 kelompok suku besar yang tersebar ke 34
provinsi. Suku bangsa yang terbesar adalah suku Jawa yang mencapai 40,05%
dari total populasi yang ada.
Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang mayoritas
penduduknya adalah suku Jawa sehingga Jawa Tengah sering kali dikenal
sebagai “jantung” budaya Jawa. Kebudayaan Jawa sangat kental dengan
kehidupan masyarakat di setiap daerah yang ada di provinsi ini. Masyarakat
suku Jawa memiliki bahasa, tarian, musik, kerajinan tangan, adat istiadat, dan
juga tradisi yang beranekaragam.
Begitu pula dengan dusun Ngargotrontro yang terletak di Provinsi Jawa
Tengah memiliki kesenian rakyat yang disebut Tarian Soreng. Tarian ini
merupakan tarian khas Kabupaten Magelang yang pernah tampil di Istana
Negara untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-74 Kemerdekaan Republik
Indonesia pada hari Sabtu, 17 Agustus 2019. Selain itu, menurut Ferri dalam
Jogja.tribunnews.com (28/10/19) Kabupaten Magelang pernah mencetak
rekor MURI pegelaran tari Soreng dengan jumlah penari Soreng terbanyak
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yaitu 12.276 penari di Lapangan drh. Soepardi dan sepanjang Jalan Soekarno
Hatta, Sawitan, Mungkid, Magelang pada hari Senin, 28 Oktober 2019 dalam
rangka Peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Gambar 1.1. 1 Pemecahan Rekor MURI Jumlah Penari Soreng Terbanyak

(Sumber: mnew.id, 2019)

Gambar 1.1. 2 Tarian Soreng Tampil di Istana Negara

(Sumber: https://youtu.be/rTRINZmiwcE)

Tarian ini dimainkan oleh sekelompok orang dewasa dan juga anakanak usia sekolah. Setiap kelompok terdiri dari 12 sampai 20 orang. Karena
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gerakannya yang mudah, setiap orang yang mempelajari tari Soreng ini
mayoritas cepat bisa. Masyarakat di Dusun Ngargotontro sebagian besar
sudah diajarkan tarian ini sejak kecil. Bahkan sejak mereka masih di bangku
Sekolah Dasar (SD) sudah tergabung dalam suatu komunitas Soreng yang
disebut dengan Gagak Rino.

Gambar 1.1. 3 Penari Soreng Anak Komunitas Soreng Gagak Rino

(Sumber: https://youtu.be/SpKri1B28Bk)

Carl Frederich Gauss seorang matematikawan asal Jerman mengatakan
“Mathematics is the queen of the science”, dapat diartikan matematika adalah
ratunya ilmu pengetahuan. Matematika menjadi dasar atau landasan bagi
perkembangan ilmu pengetahuan lainnya seperti fisika, astronomi, kimia, dan
sebagainya. Tanpa disadari, banyak penerapan matematika dalam kehidupan
sehari-hari. Seperti halnya penerapan matematika pada Tarian Soreng. Pada
tarian ini terdapat unsur-unsur dan aktivitas matematika. Misalnya unsur
geometri yang terdapat dalam alat musik dan kostum yang digunakan oleh
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penari. Kemudian ada pula aktivitas matematika seperti menghitung ketukan
gerakan dan merancang pola lantai tarian. Pada Tarian Soreng tentu masih
banyak lagi unsur-unsur dan aktivitas matematika. Namun, masyarakat
mungkin tidak menyadari adanya hal tersebut.
Pentingnya pendidikan dan kebudayaan menjadikan keduanya haruslah
berjalan seimbang. Hal itulah yang mendorong pendidikan matematika
menemukan cara pembelajaran matematika yang lebih fleksibel yaitu
berdampingan dengan budaya yang ada pada masyarakat. Pendidikan
matematika

dipadukan

dengan

budaya

masyarakat

yang

disebut

etnomatematika. Menurut Desmawati (2018:2) etnomatematika merupakan
salah satu cara untuk memahami matematika dengan menggali konsep
matematika dalam budaya masyarakat.
Penerapan pembelajaran berbasis budaya ini dapat diterapkan pada
pembelajaran matematika tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dimana
pada usia ini peserta didik mulai memasuki usia dewasa. Pada tahap ini
pemikiran individu semakin logis, teratur, dan abstrak. Dengan adanya
pembelajaran matematika berbasis budaya ini diharapkan mampu menarik
minat dan antusias peserta didik untuk memahami materi pembelajaran
matematika di sekolah dengan baik. Sehingga peserta didik dapat memenuhi
kebutuhan praktis dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari
dengan menggunakan ilmu matematika yang mereka miliki. Sehingga
pelajaran matematika yang selama ini dianggap sulit tidak menjadi momok
bagi mereka.
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Menanggapi hal tersebut, peneliti ingin menggali aspek-aspek
matematis apa saja yang terdapat pada Tarian Soreng, lebih lanjut peneliti
ingin mengkaji aspek-aspek matematis yang ditemukan pada Tarian Soreng
ke dalam materi pembelajaran matematika tingkat SMP. Dengan adanya
penelitian ini, ada dua hal yang ingin dihasilkan yaitu pendidikan matematika
untuk meningkatkan daya tarik peserta didik dalam belajar matematika dan
melestarikan Tarian Soreng sebagai kebudayaan dusun Ngargotontro.
Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji
“EKSPLORASI ETNOMATEMATIKA PADA TARIAN SORENG DI
DUSUN NGARGOTONTRO, DESA SUMBER, KECAMATAN DUKUN,
KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH”.

B.

Rumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti
merumuskan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana sejarah dan perkembangan dari Tarian Soreng di Dusun
Ngargotontro, Desa Sumber, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang,
Jawa Tengah?
2. Bagaimana rincian kegiatan dari Tarian Soreng di Dusun Ngargotontro,
Desa Sumber, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah?
3. Apa makna filosofis dari kegiatan Tarian Soreng menurut pandangan
masyarakat Dusun Ngargotontro, Desa Sumber, Kecamatan Dukun,
Kabupaten Magelang, Jawa Tengah?
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4. Apa saja aktivitas fundamental matematis menurut Bishop yang terdapat
pada Tarian Soreng di Dusun Ngargotontro, Desa Sumber, Kecamatan
Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah?
5. Bagaimana kaitan antara aspek-aspek matematis Tarian Soreng di Dusun
Ngargotontro, Desa Sumber, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang,
Jawa Tengah dengan kurikulum pembelajaran matematika di SMP?

C.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan
sebagai berikut:
1.

Untuk mendeskripsikan sejarah dan perkembangan dari Tarian Soreng di
Dusun Ngargotontro, Desa Sumber, Kecamatan Dukun, Kabupaten
Magelang, Jawa Tengah.

2.

Untuk mendeskripsikan rincian kegiatan dari Tarian Soreng di Dusun
Ngargotontro, Desa Sumber, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang,
Jawa Tengah.

3.

Untuk mendeskripsikan makna filosofis dari kegiatan Tarian Soreng
menurut pandangan masyarakat Dusun Ngargotontro, Desa Sumber,
Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

4.

Untuk mendeskripsikan aktivitas fundamental matematis menurut
Bishop yang terdapat pada Tarian Soreng di Dusun Ngargotontro, Desa
Sumber, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
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5.

Untuk mendeskripsikan kaitan antara aspek-aspek matematis Tarian
Soreng di Dusun Ngargotontro, Desa Sumber, Kecamatan Dukun,
Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dengan kurikulum pembelajaran
matematika di SMP.

D.

Pembatasan Masalah
Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menimbulkan salah tafsir,
maka peneliti membatasi permasalahan etnomatematika hanya pada
komunitas Tarian Soreng Gagak Rino di Dusun Ngargotontro, Desa Sumber,
Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

E.

Penjelasan Istilah
Untuk menghindari terjadi pemahaman ganda mengenai istilah yang
digunakan oleh peneliti maka peneliti perlu memberikan batasan istilah,
yaitu:
1. Eksplorasi
Eksplorasi

adalah

kegiatan

mencari

atau

melakukan

tindakan

penjelajahan dengan tujuan menemukan atau memperoleh pengetahuan
baru.
2. Etnomatematika
Etnomatematika adalah matematika yang digunakan atau diterapkan
dalam kehidupan sehari-hari oleh suatu kelompok masyarakat di daerah
tertentu.
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3. Aktivitas Fundamental Matematis
Aktivitas fundamental matematis adalah aktivitas matematika yang
meliputi aktivitas menghitung (counting), menentukan lokasi (locating),
mengukur (measuring), merancang (designing), bermain (playing), dan
menjelaskan (explaining).
4. Aspek Matematis
Aspek matematis adalah kategori berdasarkan objek-objek dalam
pembelajaran matematika yaitu meliputi fakta, konsep, prinsip, dan
keterampilan matematika.
5. Tarian Soreng
Tarian Soreng adalah tarian tradisional yang berasal dari Kabupaten
Magelang yang menceritakan tentang keprajuritan dan dimainkan secara
berkelompok.
6. Kaitan Aspek Matematis Dengan Kurikulum Sekolah
Deskripsi fakta, konsep, prinsip, keterampilan matematika yang dapat
diturunkan dari kegiatan-kegiatan pada Tarian Soreng.

F.

Manfaat Penelitian
Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yaitu sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
a.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan
pengetahuan dalam bidang pendidikan matematika.
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b.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi
peneliti selanjutnya yang akan melakukan melakukan penelitian
serupa.

2. Manfaat Praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi
pengembangan pembelajaran matematika berbasis budaya di sekolah,
agar pembelajaran lebih bervariatif dan budaya masyarakat tetap bisa
lestari.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada
masyarakat khususnya Dusun Ngargotontro bahwa ilmu matematika
sudah melekat dalam budaya masyarakat Ngargotontro.
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkenalkan sejarah dari
Tarian Soreng di Dusun Ngargotontro sehingga tarian ini tetap lestari.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Kebudayaan
Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu
buddhayah yang merupakan bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi
atau akal sehingga kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan
dengan akal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebudayaan
secara antopologi diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia
sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan
serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya.
Koentjaraningrat dalam Suwarsono (2015:6) mendefinisikan
budaya (kebudayaan) adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia
yang harus dibiasakan dengan belajar; beserta keseluruhan dari hasil budi
dan

karyanya

itu.

Selanjutnya

Tylor

dalam

Malihah

(2010)

mendefinisikan konsep tentang kebudayaan sebagai suatu keseluruhan
kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral,
keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta
kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.
Soekmono (1973:9) mengartikan kebudayaan sebagai segala
ciptaan manusia yang merupakan hasil usahanya untuk mengubah dan
memberi bentuk serta susunan baru kepada pemberian Tuhan sesuai
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dengan kebutuhan jasmani dan rohaninya. Kemudian, Heron dan Barta
dalam Suwarsono (2015:7) mengungkapkan “culture is viewed as a
group’s or person’s dialect, geograpghical locale, or views of the world
rather than a restricted view that is solely focused on a group’s artifacts
or a person’s ethnicity”.
Koentjaraningrat dalam Malihah (2010) mengemukakan bahwa
kebudayaan itu dibagi dalam 3 wujud yaitu:
a.

Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan,
nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan.

b.

Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan
berpola dari manusia dalam masyarakat.

c.

Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.
Perbedaan wujud kebudayaan antara suatu budaya dengan budaya

yang lain disebabkan karena adanya berbagai macam unsur dalam
masyarakat. Kluckhohn dalam Malihah (2010) berpendapat bahwa
terdapat tujuh unsur kebudayaan yang bersifat universal, yaitu:
a.

Sistem religi

b.

Sistem pengetahuan

c.

Sistem mata pencaharian hidup

d.

Sistem peralatan hidup atau teknologi

e.

Organisasi kemasyarakatan

f.

Bahasa

g.

Kesenian
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Berdasarkan pendapat Kluckhohn yang telah disebutkan bahwa
salah satu unsur kebudayaan adalah kesenian. Seni adalah sesuatu yang
bersifat indah. Pengungkapan seni dapat melalui musik, lukis, sastra, tari,
dan sebagainya. Dalam hal ini, Tarian Soreng merupakan perwujudan
dari kebudayaan karena mengandung unsur kesenian dan merupakan
hasil karya manusia.

B. Kebudayaan Masyarakat Ngargotontro
Desa Sumber merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan
Dukun, Magelang. Desa ini terkenal memiliki kebudayaan yang sangat
beragam yang tersebar di berbagai padepokan, sanggar, maupun
komunitas kesenian.
Pada bulan Muharram atau Suro, masyarakat dusun Ngargotontro
dan masyarakat dusun lainnya yang berada di desa Sumber, Dukun,
Magelang rutin melaksanakan kegiatan kebudayaan atau mereka kerab
kali menyebutnya dengan istilah Suran. Pada acara Suran ini, terdapat
berbagai macam pertunjukan kebudayaan secara bergilir di lima dusun
yang ada di Desa Sumber. Pada tanggal 1 Suro, pentas kebudayaan
dilaksanakan di Dusun Gumuk, kemudian pada tanggal 2 atau 3 Suro
pentas kebudayaan diadakan di Dusun Ngargotontro. Selanjutnya yaitu
pada tanggal 7 Suro di Dusun Ngentak. Lalu yang paling lama pentas
kebudayaan diadakan di Dusun Tutup Ngisor pada tanggal 10 sampai 15
Suro, kegiatan pentas kebudayaan biasanya berlangsung selama 5 hari,
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diisi oleh berbagai kesenian dari dalam maupun luar kota. Kemudian
yang terakhir adalah pentas kebudayaan yang dilaksanakan di Dusun
Diwak pada tanggal 20 Suro.
Setiap tahunnya, masyarakat Dusun Ngargotontro juga menggelar
acara Merti Dusun pada bulan Maulud atau Bakda Maulud. Menurut
masyarakat setempat, acara ini bertujuan untuk membersihkan dusun
baik secara fisik maupun non-fisik, menghormati para leluhur sesepuh
dusun, serta mempererat tali persaudaraan antar warga Dusun
Ngargotontro.
Komunitas kesenian yang ada di Dusun Ngargotontro setiap
tahunnya juga ikut serta dalam Festival Tlatah Bocah. Festival yang
pertama kali diselenggarakan pada tahun 2007 ini merupakan ajang seni
budaya yang bertujuan menanamkan nilai-nilai keberagaman, terutama
di kalangan anak-anak. Para seniman dan pegiat budaya yang terlibat
dalam acara ini berasal dari berbagai komunitas kesenian baik dari dalam
maupun luar kota. Acara Festival Tlatah Bocah ini antara lain
menampilkan pentas wayang bocah, wayang kulit dengan dalang cilik,
ludruk, pantomim dan berbagai macam tarian yang dimainkan oleh anakanak.

C. Etnomatematika
Etnomatematika (ethnomathematics) pertama kali diperkenalkan
oleh D’Ambrosio. D’Ambrosio (1985:45) mengungkapkan bahwa
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etnomatematika merupakan matematika yang dilakukan oleh kelompok
budaya tertentu seperti suku-suku di suatu negara, perserikatan pekerja,
kelompok profesi. Kemudian, Marsigit (2018:23) berpendapat bahwa
etnomatematika adalah suatu ilmu yang digunakan untuk memahami
bagaimana matematika diadaptasi dari sebuah budaya dan berfungsi
untuk mengekspresikan hubungan antara budaya dan matematika.
Rosa dan Orey (2011:53) mengatakan bahwa “The term
‘ethnomathematics’ has been used by D’Ambrosio (1985) to mean “the
mathematical practices of identifiable cultural groups and may be
regarded as the study of mathematical ideas found in any culture.”
Pendapat D’Ambrosio dapat diartikan sebagai penggunaan matematika
dari sekelompok budaya yang dapat diidentifikasi dan dapat dianggap
sebagai seuatu studi dari matematika yang ditemukan dalam berbagai
budaya. Selanjutnya, Shirley dalam Marsigit (2018) berpendapat bahwa
etnomatematika adalah matematika yang tumbuh dan berkembang dalam
masyarakat dan sesuai dengan kebudayaan setempat dan dapat digunakan
sebagai pusat proses pembelajaran dan metode pengajaran.
Francois dalam Suwarsono (2015:5) mengungkapkan bahwa
makna konsep etnomatematika yang diperkaya telah berdampak pada
filsafat pendidikan matematika. Mulai sekarang, etnomatematika
menjadi bermakna di setiap ruang kelas karena pengaturan ruang kelas
multikultural digeneralisasi di seluruh dunia. Setiap ruang kelas saat ini
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dicirikan pada keragaman (etnis, bahasa, jenis kelamin. sosial, budaya,
dan hal lainnya).
Suwarsono (2015:9) mengungkapkan hal-hal yang dikaji dalam
etnomatematika meliputi:
a.

Lambang-lambang,

konsep-konsep,

prinsip-prinsip,

dan

keterampilan-keterampilan matematis yang ada pada kelompok
kelompok bangsa, suku, ataupun kelompok masyarakat lainnya.
b.

Perbedaan ataupun kesamaan dalam hal-hal bersifat matematis
antara suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat
lainnya dan faktor-faktor yang ada di belakang perbedaan atau
kesamaan tersebut.

c.

Hal-hal yang menarik atau spesifik yang ada pada sekelompok atau
beberapa kelompok masyarakat tertentu, misalnya cara berpikir,
cara bersikap, cara berbahasa, dan sebagainya, yang ada kaitannya
dengan matematika.

d.

Berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat yang ada kaitan
dengan matematika, misalnya:
1) Literasi keuangan (financial literacy) dan kesadaran ekonomi
(economic awareness)
2) Keadilan sosial (social justice)
3) Kesadaran budaya (cultural awareness)
4) Demokrasi (democracy) dan kesadaran politik (political
awareness)
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Menurut D’Ambrosio (2001) tujuan etnomatematika yaitu untuk
memberi kontribusi baik untuk memahami budaya dan pemahaman
matematika, tetapi terutama untuk menghargai hubungan antara
matematika dengan budaya. Dengan demikian muncul kebutuhan untuk
mengintegrasikan matematika dan budaya dalam rangka meningkatkan
kualitas pendidikan matematika.
Suwarsono (2015:15) juga mengungkapkan tujuan dari kajian
tentang etnomatematika yaitu sebagai berikut:
a.

Agar keterkaitan 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.

b.

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.

D. Aktivitas Fundamental Matematis
Menurut Bishop (1988) terdapat 6 aktivitas dasar matematika yaitu
counting (membilang), locating (menentukan lokasi), measuring

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
17

(mengukur), designing (merancang), playing (bermain), explaining
(menjelaskan). Penjelasan mengenai enam aktivitas fundamental
matematis menurut Bishop adalah sebagai berikut:
a.

Counting (Membilang)
Aktivitas counting pada awalnya mulanya berkembang dikarenakan
adanya kebutuhan dari masyarakat untuk membuat suatu catatan
yang didasarkan pada harta dan benda yang dimilikinya. Oleh karena
itu, aktivitas ini awalnya untuk membantu masyarakat dalam
memrepresentasikan suatu objek yang dimilikinya dengan objek lain
yang memiliki nilai yang sama. Dalam aktivitas counting terdapat
beberapa hal yaitu kuantifikasi/kuantor, nama-nama bilangan,
penggunaan jari dan bagian tubuh untuk menghitung, bilangan, nlai
tempat, basis 10, operasi bilangan, akurasi, pendekatan, kesalahan
dalam membilang, desimal, positif, negatif, besar tidak terhingga,
kecil tidak terhingga, limit, pola bilangan, pangkat, diagram panah,
representasi aljabar, probabilitas, representasi frekuensi.

b.

Locating (Menentukan Lokasi)
Aktivitas locating pada awalnya untuk membantu masyarakat dalam
menentukan lokasi berburu yang cocok, menentukan arah dengan
menggunakan kompas pada saat melakukan perjalanan, serta dengan
menentukan lokasi yang didasarkan pada objek benda langit. Dalam
aktivitas locating terdapat beberapa hal yaitu preposisi (misalnya
letaknya di luar atau di dalam) dalam hal ini bisa berupa titik

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
18

maksimum,

titik

minimum,

deskripsi

rute/lintasan,

lokasi

lingkungan, arah mata angin, atas/bawah, depan/belakang, jarak,
garis lurus/garis lengkung, sudut sebagai penanda perputaran, sistem
lokasi, koordinat kutub, koordinat 2D/3D, pemetaan, lintang/bujur,
tempat kedudukan (lokus), penghubungan, lingkaran, elips, spiral.
c.

Measuring (Mengukur)
Aktivitas measuring awalnya untuk membandingkan suatu objek
dengan objek lainnya yang dilakukan oleh masyarakat untuk
menentukan suatu berat, volume, kecepatan, waktu, serta hal-hal
lainnya. Dalam aktivitas measuring terdapat beberapa hal yaitu
pembanding kuantitas (misalnya lebih cepat atau lebih kurus),
mengurutkan, kualitas, pengembangan dari satuan, keakuratan
satuan, estimasi, waktu, volume, area, temperatur, berat, satuan
konvensional, satuan standar, sistem satuan, uang, satuan majemuk.

d.

Designing (Merancang)
Aktivitas designing pada awalnya untuk melihat bentuk dari
keanekaragaman bentuk suatu objek yang berupa gedung atau untuk
melihat pola-pola yang berkembang dalam berbagai tempat yang
ada. Dalam aktivitas ini ada beberapa hal yaitu rancangan, abstraksi,
bentuk (geometris), bentuk secara umum, estetika/keindahan, objek
yang dibandingkan berdasarkan bentuknya yang besar maupun
kecil, kesebangunan, kekongruenan, sifat-sifat dari bangun, bentuk
geometri yang umum, jaringan, gambar dan benda, permukaan,
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pengubinan, simetri, proporsi, perbandingan, pembesaran dengan
skala, kelakuan dari sebuah benda.
e.

Playing (Bermain)
Awalnya aktivitas playing ini untuk melihat suatu keanekaragaman
yang terdapat pada permainan anak-anak yang berupa aspek-aspek
matematis seperti bentuk bangun datar, sehingga melalui proses
pengamatan tersebut maka anak-anak diajak untuk berpikir lebih
kritis mengenai objek-objek yang membangun permainan tersebut.
Dalam aktivitas ini ada beberapa hal yaitu puzzle, memodelkan,
aktivitas yan didasarkan pada aturan, paradoks, prosedur,
permainan, permainan berkelompok, permainan secara sendiri,
strategi, pilihan, prediksi, penentuan hipotesis misalnya peluang.

f.

Explaining (Menjelaskan)
Awalnya

aktivitas

explaining

digunakan

untuk

membantu

masyarakat dalam menganalisis pola grafik, diagram, maupun hal
lainnya yang memberikan suatu arahan untuk menuntun masyarakat
dalam mengolah suatu representasi yang diwujudkan oleh keadaan
yang ada. Dalam aktivitas ini ada beberapa hal yaitu kesamaan
dalam bentuk benda-benda, klasifikasi, klasifikasi yang didasarkan
pada hierarki, penjelasan cerita, logika koneksi (misalnya dan, atau,
serta yang lainnya), eksplanasi/penjelasan, penjelasan dengan
simbol-simbol, diagram, matriks, pemodelan matematika.
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E. Objek Pembelajaran Matematika
Menurut Gagne dalam Valentino (2017:75) dalam matematika ada
dua objek kajian, yaitu objek langsung dan tidak langsung. Objek
langsung meliputi fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan. Sedangkan
objek tidak langsung adalah kemampuan yang secara tak langsung akan
dipelajari ketika mempelajari objek langsung matematika, antara lain
meliputi kemampuan memecahkan masalah, berpikir kritis, ketelitian,
dan lain-lain. Berikut penjelasan mengenai keempat objek langsung
dalam matematika.
a.

Fakta
Fakta adalah kesepakatan-kesepakatan dalam matematika seperti
lambang, notasi, dan aturan matematika.

b.

Konsep
Konsep adalah ide abstrak yang digunakan untuk menggolongkan
atau mengklasifikasikan sekumpulan objek. Konsep dapat
dipelajari melalui definisi atau observasi langsung.

c.

Prinsip
Prinsip adalah gabungan beberapa fakta, beberapa konsep yang
dikaitkan oleh suatu relasi atau operasi. Prinsip dalam matematika
dapat berupa teorema atau dalil.

d.

Keterampilan
Keterampilan dalam matematika merupakan operasi atau prosedur
yang harus diikuti dalam menyelesaikan persoalan. Prosedur
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adalah suatu proses yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu
masalah dan mendapatkan hasil tertentu.

F. Tarian Soreng
Menurut Kurniawan (2018:2) Tarian Soreng merupakan kesenian
asli masyarakat Jawa yang konon merupakan pengejawantahan babad
atau cerita rakyat yang diadopsi dari kisah Arya Penangsang dan para
prajuritnya. Tarian ini ditarikan secara berkelompok, menggambarkan
cerita Kadipaten Jipang Panulan yang sedang berlatih perang dipimpin
oleh seorang Adipati bernama Arya Penangsang dan Patih Metahum
beserta para prajuritnya diantaranya Soreng Rana, Soreng Pati, dan
Soreng Rangkut.
Penamaan Soreng untuk kesenian ini diambil dari nama komandan
prajurit yang ada di dalamnya yaitu Soreng Rana, Soreng Pati, dan
Soreng Rungkut. Menurut Handayani (2017:7-8) kata soreng berasal dai
peleburan kata sura dan ing, sura berarti berani dan ing yang memberi
pengertian menunjuk pada sesuatu. Penambahan kata ing di belakang
kata sura menunjukan ada kata lain di belakang kata tersebut. Berkaitan
dengan kesenian ini, kata di belakang kata soreng adalah Rana yang
berarti berani berkorban, Pati berarti berani mati, dan Rangkut yang
berarti berani melawan prajurit dalam jumlah banyak. Berani mati, berani
berkorban, dan ahli menaklukan musuh adalah tugas utama seorang
komandan perang.
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Di sisi lain, dalam Khairunnisa (2016:27) dikatakan bahwa nama
soreng berasal dari kata soraking yang bermakna menyorok atau
mendorong. Maksudnya, tarian ini mendorong semangat keberanian
mentalitas prajurit. Simbol keberanian terlihat dari warna kostum yang
digunakan yaitu merah. Secara simbolik Soreng menunjukan sosok
pasukan perang yang pilih tanding dan berani. Kemudian, ada pula yang
mengartikan kata soroking prajurit yaitu ramai-ramai membela wilayah.

G. Pemanfaatan Budaya Masyarakat dalam Pembelajaran di Sekolah
Pembelajaran berbasis budaya menjadikan budaya daerah yang
selama ini kurang mendapat tempat dalam kurikulum sekolah menjadi
terlibat ke dalam proses pembelajaran di sekolah. Menurut Jessica dalam
educenter.id (2019) ada 5 manfaat pembelajaran berbasis budaya dalam
pembelajaran di sekolah:
1.

Melahirkan generasi-generasi yang kompeten dan bermartabat
Dengan memadukan budaya pada pembelajaran di sekolah, peserta
didik mengenal lebih dekat dan detail tentang kebudayaan di
Indonesia. Selain itu, peserta didik juga lebnih peduli terhadap
kebudayaan yang ada di sekitar. Dengan demikian maka peserta
didik akan menjadi lebih berkompeten dan bermartabat dalam
menjaga eksistensi kebudayaan daerah yang ada.
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2.

Merefleksikan nilai-nilai budaya
Adanya pembelajaran berbasis budaya, peserta didik dapat
merefleksikan nilai-nilai budaya yang ada di sekitar. Mereka dapat
terlibat langsung mengidentifikasi atau menganalisa seluruh
potensi dan keunggulan lokal yang ada di sekitar lingkungan
mereka.

3.

Berperan serta dalam membentuk karakter bangsa
Mengenal berbagai kebudayaan dan beragam potensi daerah akan
membuat peserta didik semakin peduli terhadap warisan budaya
Indonesia. Hal tersebut dapat digunakan sebagai modal untuk
membentuk karakter bangsa. Melalui pembelajaran berbasis
budaya ini berbagai pendidikan karakter positif yang menjadi ciri
khas bangsa Indonesia tertanam dalam diri peserta didik.

4.

Berkontribusi menciptakan identitas bangsa
Melalui pembelajaran berbasis budaya, upaya pengembangan
karakter bangsa dapat terselenggara secara optimal. Materi-materi
yang berhubungan dengan kebudayaan, seperti bahasa, tarian, dan
lagu merupakan kontribusi yang sangat berguna untuk memperkuat
identitas bangsa Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan
dan keberagaman budaya.

5.

Melestarikan budaya bangsa
Dengan adanya pembelajaran berbasis budaya, peserta didik jadi
lebih mengenal budaya yang ada di lingkungan sekitar. Semakin
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banyak orang mengenal budaya daerah, maka semakin banyak
orang akan menjaga dan melestarikan kebudayaan dari berbagai
daerah di Indonesia.

H. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Matematika SMP
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pembelajaran pada Kurikulum
2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dinyatakan
tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi
sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan.
Keempat kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran
intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
Rumusan Kompetensi Sikap Spiritual yakni, “Menghargai dan
menghayati

ajaran

agama yang

dianutnya”.

Adapun rumusan

Kompetensi Sikap Sosial yaitu, “Menunjukkan perilaku jujur, disiplin,
tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya diri
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam
dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya”. Kedua kompetensi
tersebut dapat dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (indirect
teaching), yakni keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan
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memperhatikan karakteristik mata pelajaran, serta kebutuhan dan kondisi
peserta didik.
Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan
sepanjang proses pembelajaran langsung, dapat digunakan sebagai
pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih
lanjut.

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Matematika Kelas VII
Tabel 2.8. 1 Kompetensi Inti Matematika Kelas VII
KOMPETENSI INTI 3

KOMPETENSI INTI 4

(PENGETAHUAN)

(KETERAMPILAN)

3. Memahami pengetahuan
(faktual, konseptual, dan
prosedural) berdasarkan rasa
ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni,
budaya terkait fenomena dan
kejadian tampak mata

4. Mencoba, mengolah, dan menyaji
dalam ranah konkret
(menggunakan, mengurai,
merangkai, memodifikasi, dan
membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung,
menggambar, dan mengarang)
sesuai dengan yang dipelajari di
sekolah dan sumber lain yang
sama dalam sudut pandang/teori

Tabel 2.8. 2 Kompetensi Dasar Matematika Kelas VII
KOMPETENSI DASAR

KOMPETENSI DASAR

3.1

Menjelaskan dan menentukan 4.1
urutan pada bilangan bulat
(positif dan negative) dan
pecahan (biasa, campuran,
desimal, persen)

Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan urutan
beberapa bilangan bulat dan
pecahan (biasa, campuran,
desimal, persen)

3.2

Menjelaskan dan melakukan
operasi hitung bilangan bulat
dan pecahan dengan

Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan operasi
hitung bilangan bulat dan
pecahan

4.2
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KOMPETENSI DASAR

3.3

3.4

KOMPETENSI DASAR

memanfaatkan berbagai sifat
operasi
Menjelaskan dan menentukan 4.3
representasi bilangan dalam
bentuk bilangan berpangkat
bulat positif dan negatif

Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan bilangan
dalam bentuk bilangan
berpangkat bulat positif dan
negatif

Menjelaskan himpunan,
himpunan bagian, himpunan
semesta, himpunan kosong,
komplemen himpunan, dan
melakukan operasi biner
pada himpunan
menggunakan masalah
kontekstual
Menjelaskan bentuk aljabar
dan melakukan operasi pada
bentuk aljabar (penjumlahan,
pengurangan, perkalian, dan
pembagian)
Menjelaskan persamaan dan
pertidaksamaan linear satu
variabel dan penyelesaiannya

4.4

Menyelesaikan masalah
kontekstual yang berkaitan
dengan himpunan, himpunan
bagian, himpunan semesta,
himpunan kosong, komplemen
himpunan, dan operasi biner
pada himpunan

4.5

Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan bentuk
aljabar dan operasi pada
bentuk aljabar

4.6

Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan persamaan
dan pertidaksamaan linear satu
variabel

3.7

Menjelaskan rasio dua
besaran (satuannya sama dan
berbeda)

4.7

Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan rasio dua
besaran (satuannya sama dan
berbeda)

3.8

Membedakan perbandingan
senilai dan berbalik nilai
dengan menggunakan tabel
data, grafik, dan persamaan

4.8

Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan
perbandingan senilai dan
berbalik nilai

Mengenal dan menganalisis
berbagai situasi terkait
aritmetika sosial (penjualan,
pembelian, potongan,
keuntungan, kerugian, bunga
tunggal, persentase, bruto,
neto, tara)
3.10 Menganalisis hubungan antar
sudut sebagai akibat dari dua
garis sejajar yang dipotong
oleh garis transversal

4.9

Menyelesaikan masalah
berkaitan dengan aritmetika
sosial (penjualan, pembelian,
potongan, keuntungan,
kerugian, bunga tunggal,
persentase, bruto, neto, tara)

3.11 Mengaitkan rumus keliling
dan luas untuk berbagai jenis

4.11 Menyelesaikan masalah
kontekstual yang berkaitan

3.5

3.6

3.9

4.10 Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan hubungan
antar sudut sebagai akibat dari
dua garis sejajar yang
dipotong oleh garis transversal
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KOMPETENSI DASAR

KOMPETENSI DASAR

segiempat (persegi,
persegipanjang, belahketupat,
jajargenjang, trapesium, dan
laying-layang) dan segitiga

dengan luas dan keliling
segiempat (persegi,
persegipanjang, belahketupat,
jajargenjang, trapesium, dan
layang-layang) dan segitiga

3.12 Menganalisis hubungan
antara data dengan
penyajiannya (tabel, diagram
garis, diagram batang, dan
diagram lingkaran)

4.12 Menyajikan dan menafsirkan
data dalam bentuk tabel,
diagram garis, diagram
batang, dan diagram lingkaran

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Matematika Kelas VIII

Tabel 2.8. 3 Kompetensi Inti Matematika Kelas VIII
KOMPETENSI INTI 3

KOMPETENSI INTI 4

(PENGETAHUAN)

(KETERAMPILAN)

3. Memahami dan menerapkan
pengetahuan (faktual,
konseptual, dan prosedural)
berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya terkait
fenomena dan kejadian tampak
mata

4. Mengolah, menyaji, dan menalar
dalam ranah konkret
(menggunakan, mengurai,
merangkai, memodifikasi, dan
membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung,
menggambar, dan mengarang)
sesuai dengan yang dipelajari di
sekolah dan sumber lain yang
sama dalam sudut pandang/teori

Tabel 2.8. 4 Kompetensi Dasar Matematika Kelas VIII
KOMPETENSI DASAR

KOMPETENSI DASAR

3.1

Membuat generalisasi dari
pola barisan bilangan dan
barisan konfigurasi objek

4.1

Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan pola pada
barisan bilangan dan barisan
konfigurasi objek

3.2

Menjelaskan kedudukan titik
dalam bidang koordinat
Kartesius yang dihubungkan
dengan masalah kontekstual

4.2

Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan kedudukan
titik dalam bidang koordinat
Kartesius
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KOMPETENSI DASAR
3.3

KOMPETENSI DASAR

Mendeskripsikan dan
menyatakan relasi dan fungsi
dengan menggunakan
berbagai representasi (katakata, tabel, grafik, diagram,
dan persamaan)
Menganalisis fungsi linear
(sebagai persamaan garis
lurus) dan
menginterpretasikan
grafiknya yang dihubungkan
dengan masalah kontekstual

4.3

Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan relasi dan
fungsi dengan menggunakan
berbagai representasi

4.4

Menyelesaikan masalah
kontekstual yang berkaitan
dengan fungsi linear sebagai
persamaan garis lurus

3.5

Menjelaskan sistem
persamaan linear dua
variabel dan penyelesaiannya
yang dihubungkan dengan
masalah kontekstual

4.5

Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan sistem
persamaan linear dua variabel

3.6

Menjelaskan dan
membuktikan teorema
Pythagoras dan tripel
Pythagoras

4.6

Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan teorema
Pythagoras dan tripel
Pythagoras

3.7

Menjelaskan sudut pusat,
4.7
sudut keliling, panjang busur,
dan luas juring lingkaran,
serta hubungannya

Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan sudut pusat,
sudut keliling, panjang busur,
dan luas juring lingkaran, serta
hubungannya

3.8

Menjelaskan garis singgung
persekutuan luar dan
persekutuan dalam dua
lingkaran dan cara
melukisnya

4.8

Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan garis
singgung persekutuan luar dan
persekutuan dalam dua
lingkaran

3.9

Membedakan dan
menentukan luas permukaan
dan volume bangun ruang
sisi datar (kubus, balok,
prisma, dan limas)

4.9

Menyelesaikan masalah
berkaitan dengan luas
permukaan dan volume
bangun ruang sisi datar
(kubus, balok, prisma, dan
limas), serta gabungannya

3.4

3.10 Menganalisis data
berdasarkan distribusi data,
nilai rata-rata, median,
modus, dan sebaran data
untuk mengambil
kesimpulan, membuat

4.10 Menyajikan dan
menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan distribusi
data, nilai rata-rata, median,
modus, dan sebaran data untuk
mengambil kesimpulan,
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KOMPETENSI DASAR

KOMPETENSI DASAR

keputusan, dan membuat
prediksi

membuat keputusan, dan
membuat prediksi

3.11 Menjelaskan peluang empirik 4.11 Menyelesaikan masalah yang
dan teoritik suatu kejadian
berkaitan dengan peluang
dari suatu percobaan
empirik dan teoritik suatu
kejadian dari suatu percobaan

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Matematika Kelas IX

Tabel 2.8. 5 Kompetensi Inti Matematika Kelas IX
KOMPETENSI INTI 3

KOMPETENSI INTI 4

(PENGETAHUAN)

(KETERAMPILAN)

3. Memahami dan menerapkan
pengetahuan (faktual,
konseptual, dan prosedural)
berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya terkait
fenomena dan kejadian tampak
mata

4. Mengolah, menyaji, dan menalar
dalam ranah konkret
(menggunakan, mengurai,
merangkai, memodifikasi, dan
membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung,
menggambar, dan mengarang)
sesuai dengan yang dipelajari di
sekolah dan sumber lain yang
sama dalam sudut pandang/teori

Tabel 2.8. 6 Kompetensi Dasar Matematika Kelas IX
KOMPETENSI DASAR

KOMPETENSI DASAR

3.1

Menjelaskan dan melakukan
operasi bilangan berpangkat
bilangan rasional dan bentuk
akar, serta sifat-sifatnya

4.1

Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan sifat-sifat
operasi bilangan berpangkat
bulat dan bentuk akar

3.2

Menjelaskan persamaan
kuadrat dan karakteristiknya
berdasarkan akar-akarnya
serta cara penyelesaiannya

4.2

Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan persamaan
kuadrat

3.3

Menjelaskan fungsi kuadrat
dengan menggunakan tabel,
persamaan, dan grafik

4.3

Menyajikan fungsi kuadrat
menggunakan tabel,
persamaan, dan grafik

3.4

Menjelaskan hubungan
antara koefisien dan

4.4

Menyajikan dan
menyelesaikan masalah
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KOMPETENSI DASAR

I.

KOMPETENSI DASAR

diskriminan fungsi kuadrat
dengan grafiknya

kontekstual dengan
menggunakan sifat-sifat fungsi
kuadrat

3.5

Menjelaskan transformasi
4.5
geometri (refleksi, translasi,
rotasi, dan dilatasi) yang
dihubungkan dengan masalah
kontekstual

Menyelesaikan masalah
kontekstual yang berkaitan
dengan transformasi geometri
(refleksi, translasi, rotasi, dan
dilatasi)

3.6

Menjelaskan dan menentukan 4.6
kesebangunan dan
kekongruenan antar bangun
datar

Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan
kesebangunan dan
kekongruenan antar bangun
datar

3.7

Membuat generalisasi luas
permukaan dan volume
berbagai bangun ruang sisi
lengkung (tabung, kerucut,
dan bola)

Menyelesaikan masalah
kontekstual yang berkaitan
dengan luas permukaan dan
volume berbagai bangun
ruang sisi lengkung (tabung,
kerucut, dan bola), serta
gabungan beberapa bangun
ruang sisi lengkung

4.7

Penelitian yang Relevan
Adapun beberapa penelitian yang yang relevan dengan penelitian ini

terkait dengan pengkajian aktivitas fundamental matematis menurut Bishop
meliputi:
1. Penelitian yang dilakukan oleh Desmawati (2018) tentang tari tradisional
sigeh pengunten Lampung diperoleh hasil adanya aktivitas matematika
berupa aktivitas menghitung ketukan dalam melakukan setiap gerakan
dan aktivitas mengukur pada beberapa gerak ketika penari menyesuaikan
langkah kaki untuk berpindah formasi agar pola lantai yang dibentuk
sesuai. Kemudian untuk kajian geometri yang dihasilkan berupa geometri
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dimensi satu yaitu garis lurus dan geometri dimensi dua berupa bangun
segitiga sama kaki, trapesium, persegi panjang, persegi dan lingkaran.
Konsep transformasi geometri berupa refleksi dan rotasi.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Destrianti (2019) tentang etnomatematika
pada Seni Tari Kejei sebagai kebudayaan Rejang Lebong diperoleh hasil
bahwa ada hubungan antara alat musik pengiring Tari Kejei dengan
konsep matematika yaitu bentuk alat musik berupa gong, kulintang, dan
redap yang memenuhi konsep bangun ruang yaitu tabung. Selain itu
terdapat pula hubungan antara gerak Tari Kejei dengan konsep
matematika diantaranya konsep geometri seperti kesejajaran, garis lurus,
rotasi, dilatasi, segitiga, segiempat, dan konsep pola bilangan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Sandhi (2018) tentang etnomatematika
pola Tarian Jejer Jaran Dawuk Banyuwangi diperoleh hasil bahwa adanya
aktivitas menghitung yang muncul saat penari menentukan waktu
memulai tarian dan waktu pergantian gerakan. Perhitungan yang
dilakukan oleh penari menggunakan perhitungan ketukan. Selanjutnya,
etnomatematika pada aktivitas mengukur muncul saat penari menentukan
jarak antar penari dengan menggunakan satuan rentangan kedua tangan
yang biasa disebut depo. Aktivitas mendesain muncul saat penari
melakukan pola gerakan tangan, gerakan kaki, dan pola lantai yang dapat
dihubungkan dengan konsep garis, sudut, dan bangun datar.
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J.

Kerangka Berpikir
Tarian soreng merupakan salah satu kebudayaan yang ada di Dusun

Ngargotontro. Tarian ini sangat menarik dan diminati oleh semua kalangan
masyarakat, baik anak-anak maupun orang tua. Tarian Soreng dimainkan
secara berkelompok oleh orang dewasa maupun anak-anak usia sekolah. Dari
Tarian Soreng ini dapat diketahui lebih mendalam mengenai sejarah dan
perkembangan, rincian kegiatan, makna filosofis, dan juga aktivitas
fundamental matematis menurut Bishop yang terdapat pada tarian tersebut.
Kemudian, dari kegiatan-kegiatan tersebut dapat diturunkan aspek-aspek
matematis pada Tarian Soreng.
Dari hal di atas peneliti kemudian menguraikan rumusan masalah
penelitian mengenai bagaimana sejarah dan perkembangan dari Tarian
Soreng, bagaimana rincian kegiatan dari Tarian Soreng, apa makna filosofis
dari kegiatan Tarian Soreng, apa saja aktivitas fundamental matematis
menurut Bishop yang terdapat pada Tarian Soreng dan bagaimana kaitannya
aspek-aspek matematis pada Tarian Soreng dengan kurikulum pembelajaran
matematika di SMP. Kemudian dirumuskan tujuan penelitian yaitu untuk
mendeskripsikan jawaban-jawaban dari rumusan masalah.
Pada kajian pustaka dikupas mengenai kebudayaan, kebudayaan
masyarakat Ngargotontro, etnomatematika, aktivitas fundamental matematis,
objek pembelajaran matematika, Tarian Soreng, dan pemanfaatan budaya
masyarakat dalam pembelajaran di sekolah, serta Kompetensi Inti dan
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Kompetensi Dasar Matematika SMP. Sehingga dari kajian pustaka tersebut
dapat diketahui langkah-langkah untuk menjawab rumusan masalah.
Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian yaitu
observasi langsung, wawancara, dan studi dokumentasi. Sebagai instrumen
penelitian yang utama, peneliti juga menggunakan instrumen pendukung
berupa pedoman wawancara dan pedoman observasi. Kemudian, data yang
telah diperoleh akan dianalisis dengan cara kualitatif melalui teknik analisis
interaktif antara tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data, dan
verifikasi data sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai hasil penelitian.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A.

Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.
Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan fenomena yang terjadi
di masyarakat dengan mengumpulkan data secara mendalam dan lengkap.
Proses deskripsi dilakukan dengan memaparkan hasil observasi langsung,
dokumentasi, dan juga wawancara dengan narasumber, kemudian peneliti
akan mengkaji aspek-aspek matematis dengan Tarian Soreng di Dusun
Ngargotontro, Sumber, Dukun, Magelang, Jawa Tengah.
Secara khusus menggunakan pendekatan penelitian etnografis.
Menurut Merriam dalam Suwarsono (2016:5) penelitian etnografis adalah
suatu penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk meneliti suatu fenomena
(gejala tertentu) yang dialami oleh seseorang tertentu atau sesuatu kelompok
masyarakat tertentu. Dalam penelitian ini, akan diteliti budaya yaitu Tarian
Soreng di Dusun Ngargotontro, Sumber, Dukun, Magelang, Jawa Tengah.

B.

Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah Tarian Soreng di Dusun Ngargotontro, Desa
Sumber, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah serta
aktivitas fundamental matematis yang terdapat pada tarian tersebut.

34
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C.

Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Dusun Ngargotontro, Desa Sumber,
Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
2. Waktu Penelitian
Waktu pelaksanaan penelitian sejak bulan November 2019 sampai Juni
2020 dan pengambil data dilaksanakan bulan Maret-Juni 2020.

D.

Narasumber Penelitian
Penelitian ini mengambil narasumber, yaitu sebagai berikut:
1.

Pimpinan komunitas Tarian Soreng Gagak Rino
Dalam penelitian ini, pimpinan komunitas diberi kode N5.

2.

Pegiat komunitas Tarian Soreng Gagak Rino
Pegiat komunitas adalah pelatih sekaligus pemain musik pengriring
Tarian Soreng, dimana dalam penelitian ini diberi kode N6.

3.

Anggota komunitas Tarian Soreng Gagak Rino
Anggota komunitas adalah penari Soreng yang terdiri dari perwakilan
penari Soreng perempuan dan penari Soreng laki-laki. Pada penelitian
ini penari laki-laki diberi kode N2 dan penari perempuan diberi kode N3.

4.

Kepala Desa Sumber
Dalam penelitian ini, kepala desa diberi kode N1.

5.

Ketua Wilayah III (Dusun Gumuk dan Ngargotontro)
Pada penelitian ini, kepala desa diberi kode N9.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
36

6.

Pelaku Seni
Pelaku seni adalah orang dari dalam atau luar komunitas Soreng Gagak
Rino yang paham dan mempunyai perhatian khusus terhadap Tarian
Soreng. Pada penelitian ini diberi kode N4.

7.

Guru Matematika SMP
Guru Matematika SMP yang dipilih dalam penelitian ini adalah guru
matematika dari SMP yang berada di wilayah Desa Sumber dan
mengetahui Tarian Soreng. Pada penelitian ini diberi kode N7.

8.

Masyarakat Dusun Ngargotontro
Masyarakat Dusun Ngargotontro adalah anggota masyarakat yang
mengetahui bahkan mempunyai perhatian khusus terhadap Tarian
Soreng Gagak Rino. Pada penelitian ini diberi kode N8.

E.

Bentuk Data
Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berupa data
deskriptif yang diperoleh dari hasil observasi, hasil wawancara dengan
narasumber, serta hasil dokumentasi mengenai Tarian Soreng. Seperti yang
diterangkan Nasution dalam Prastowo (2014:43), dalam penelitian kualitatif
diusahakan mengumpulkan data deskriptif yang banyak dituangkan dalam
bentuk laporan dan uraian. Penelitian ini tidak mengutamakan angka-angka
dan statistik.
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F.

Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Observasi langsung
Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam
penelitian apapun, termasuk penelitian kualitatif. Tujuan dari observasi
adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati. Pada penelitian
ini, observasi langsung akan dilakukan dengan mengamati rincian
kegiatan Tarian Soreng sehingga akan ditemukan aktivitas fundamental
matematis yang terkandung dalam tarian tersebut.
2. Wawancara
Dalam

penelitian

kualitatif,

wawancara

menjadi

metode

pengumpulan data yang utama. Sebagian besar data diperoleh dengan
wawancara. Dengan wawancara yang mendalam peneliti akan
mendapatkan keterangan-keterangan lisan sehingga dapat memahami
persepsi, perasaan, dan pengetahuan orang-orang.
3. Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data
kualitatif. Tujuan studi dokumentasi adalah agar peneliti mendapatkan
gambaran dari sudut pandang subjek melalui foto, video, surat-surat,
laporan, dan sebagainya. Pada penelitian ini, metode studi dokumentasi
digunakan untuk menganalisis observasi langsung dan wawancara yang
dilakukan agar membantu peneliti dalam menarik kesimpulan.
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G.

Instrumen Pengumpulan Data
Menurut Nasution dalam Prastowo (2014:43), peneliti adalah key
instrument atau alat penelitian utama. Oleh karena itu, peneliti diharapkan
dapat menguasai wawasan terhadap bidang yang diteliti, memilih informan
sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data,
menganalisis data, dan membuat kesimpulan berdasarkan data-data yang
diperoleh.
Peneliti juga menggunakan instrumen pendukung berupa pedoman
wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dijadikan pedoman
dalam menggali informasi mengenai Tarian Soreng dan juga pemanfaatan
budaya pada kurikulum pembelajaran matematika di SMP. Peneliti juga
melakukan observasi, namun observasi tidak disusun secara terstruktur.
Observasi yang dilakukan digunakan untuk melengkapi data wawancara.
Berikut kisi-kisi pedoman wawancara yang digunakan oleh peneliti.
Kisi-Kisi Pedoman Wawancara

Berikut ini merupakan kisi-kisi pedoman wawancara yang digunakan peneliti
dalam membuat pedoman wawancara:
No

1

Aspek yang
Ditanyakan

Indikator

Aspek Historis pada
Tarian Soreng

a. Letak geografis Dusun
Ngargotontro
b. Kondisi
masyarakat
Dusun Ngargotontro
c. Sejarah Tarian Soreng di
Dusun Ngargotontro

Nomor
Pertanyaan
1
2
3,4,5,6,7,8,9
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No

2

Aspek yang
Ditanyakan

Aspek Filosofis pada
Tarian Soreng

Gerakan
dan Pola
Lantai

3

Aspek
Matematis
pada
Tarian
Soreng

Kostum
Penari

Indikator
d. Perkembangan
Tarian
Soreng
di Dusun
Ngargotontro
a. Budaya pada masyarakat
Dusun Ngargotontro
b. Latar belakang diadakan
budaya setempat
c. Perkembangan
budaya
masyarakat
Dusun
Ngargotontro
d. Pandangan masyarakat
mengenai Tarian Soreng
e. Manfaat
keberadaan
Tarian Soreng
a. Aspek counting pada
gerakan dan pola lantai
Tarian Soreng
b. Aspek locating pada
gerakan dan pola lantai
Tarian Soreng
c. Aspek measuring pada
gerakan dan pola lantai
Tarian Soreng
d. Aspek designing pada
gerakan dan pola lantai
Tarian Soreng
e. Aspek playing pada
gerakan dan pola lantai
Tarian Soreng
f. Aspek explaining pada
gerakan dan pola lantai
Tarian Soreng
a. Aspek counting pada
kostum penari Soreng
b. Aspek locating pada
kostum penari Soreng
c. Aspek measuring pada
kostum penari Soreng
d. Aspek designing pada
kostum penari Soreng
e. Aspek playing pada
kostum penari Soreng

Nomor
Pertanyaan
10,11,12
13,14,15
16,17,18 ,19
20,21
22
23
24,25

26

27,28

29

30

31
32
35
36
33,34
37 ,38
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No

4

Aspek yang
Ditanyakan

Indikator

f. Aspek explaining pada
kostum penari Soreng
a. Aspek counting pada alat
musik pengiring Tarian
Soreng
b. Aspek locating pada alat
musik pengiring Tarian
Soreng
c. Aspek measuring pada
alat musik pengiring
Tarian Soreng
Alat Musik
d. Aspek designing pada alat
musik pengiring Tarian
Soreng
e. Aspek playing pada alat
musik pengiring Tarian
Soreng
f. Aspek explaining pada
alat musik pengiring
Tarian Soreng
a. Aspek counting pada
manajemen
komunitas
Tarian Soreng
b. Aspek locating pada
manajemen
komunitas
Tarian Soreng
c. Aspek measuring pada
manajemen
komunitas
Tarian
Soreng
Manajemen
Komunitas d. Aspek designing pada
manajemen
komunitas
Tarian Soreng
e. Aspek playing pada
manajemen
komunitas
Tarian Soreng
f. Aspek explaining pada
manajemen
komunitas
Tarian Soreng
a. Pengertian pembelajaran
Pemanfaatan budaya
berbasis budaya
pada kurikulum
b. Penerapan pembelajaran
pembelajaran
berbasis
budaya
di
matematika di SMP
Sekolah

Nomor
Pertanyaan
39
40

41

42

43

44

45

46,49

47,48

50,51

52

53,54

55,56,57,58
59
60,61,62
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H.

Validasi Instrumen
Peneliti sebagai instrumen utama penelitian harus memenuhi syaratsyarat yaitu memahami metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian
kualitatif, memahami etnomatematika dan aktivitas fundamental matematis
menurut Bishop, menjaga netralitas objek penelitian, dan menyiapkan
peralatan yang dibutuhkan untuk pengambilan data. Kemudian untuk validasi
pedoman wawancara dan pedoman observasi dilakukan dengan cara
mengkonsultasikan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini kepada
dosen pembimbing.

I.

Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
interaktif antara tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data, dan
verifikasi data. Berikut penjelasan untuk masing-masing komponen analisis.
1. Reduksi Data
Reduksi data dilakukan dengan untuk memilih data mana saja yang
relevan dengan tujuan penelitian. Dalam proses reduksi data, peneliti
menelaah data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan
studi dokumentasi yang dapat digunakan dalam proses analisis data
selanjutnya.
2. Sajian Data
Pada tahap ini peneliti menyajikan data yang bersifat deskriptif yang
diperoleh dari hasil reduksi data. Data-data tersebut disusun sehingga
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menjadi informasi yang bermakna. Peneliti juga mengkaitkan fenomena
yang ada di lapangan dengan data-data yang diperoleh dari narasumber.
3. Verifikasi Data
Pada tahap ini, peneliti melakukan memaknai data-data yang telah
diperoleh dan menarik kesimpulan.

J.

Upaya untuk Meningkatkan Kredibilitas Data Dan Hasil Penelitian
Dalam penelitian ini keabsahan data dilakukan dengan triangulasi.
Menurut Rahardjo (2010) triangulasi adalah usaha mengecek kebenaran data
atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang
berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi saat
pengumpulan dan analisis data. Jenis triangulasi yang dilakukan adalah
triangulasi metode pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk
memperoleh informasi mengenai Tarian Soreng peneliti menggunakan
metode wawancara dan menggunakan metode observasi dan hasil
dokumentasi untuk mengecek kebenarannya. Proses oberservasi dilakukan
secara informal. Peneliti juga menggunakan triangulasi sumber guna
meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Saat
proses wawancara, peneliti memberikan waktu kepada narasumber untuk
memberikan jawaban dengan tidak tergesa-gesa.
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K.

Prosedur Pelaksanaan Penelitian
1. Tahap Pra-penelitian
a. Pemilihan lokasi penelitian yang dapat dijangkau oleh peneliti. Dalam
penelitian ini, peneliti memilih Dusun Ngargotontro, Desa Sumber,
Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
b. Penyusunan proposal penelitian
c. Mengurus perizinan terkait penelitian yang akan dilakukan. Surat
perizinan ditujukan kepada pemerintahan desa setempat, pimpinan
komunitas Soreng Gagak Rino, dan salah satu SMP setempat.
d. Pemilihan narasumber yang akan diwawancara terkait Tarian Soreng
dan pemanfaatan budaya pada kurikulum matematika di SMP.
e. Menyiapkan instrumen penelitian penelitian yang diperlukan, yaitu
instrumen pedoman wawancara dan instrumen pedoman observasi.
f. Persiapan

perlengkapan

penelitian

seperti

kamera

untuk

mendokumentasikan objek penelitian, alat perekam untuk melakukan
wawancara, dan peralatan pendukung lainnya.
g. Persiapan diri peneliti untuk melakukan penelitian agar dapat
menyesuaikan dengan kondisi lapangan.
2. Tahap Pengumpulan Data
a. Tahap pengumpulan data dimulai saat peneliti melakukan observasi
awal di Dusun Ngargotontro, Desa Sumber, Kecamatan Dukun,
Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pada saat observasi, peneliti
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mencatat hal-hal penting yang ditemui di lokasi terkait dengan tujuan
penelitian.
b. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh
informasi yang lebih mendalam tentang Tarian Soreng. Narasumber
yang dipilih peneliti diantaranya Pimpinan Komunitas Tarian Soreng
Gagak Rino, Pegiat Komunitas Tarian Soreng Gagak Rino, Anggota
Komunitas Tarian Soreng Gagak Rino, Kepala Desa Sumber, Ketua
Wilayah III (Dusun Gumuk dan Dusun Ngargotontro), Pelaku Seni,
dan masyarakat di Dusun Ngargotrontro. Kemudian, untuk menggali
informasi mengenai pemanfaatan budaya pada kurikulum matematika
di SMP peneliti memilih Guru Matematika SMP setempat sebagai
narasumber.
c. Untuk memperkuat analisis data, peneliti melakukan pencarian
terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sejarah dan
perkembangan Tarian Soreng di Dusun Ngargotontro.
d. Kemudian, peneliti juga melakukan observasi video dokumentasi saat
pementasan komunitas Tarian Soreng Gagak Rino. Hal ini dilakukan
peneliti sebagai pengganti observasi tarian secara langsung karena
situasi saat ini yang mengakibatkan tidak adanya pementasan Tarian
Soreng.
3. Tahap Analisis Data
Setelah diperoleh data melalui wawancara, observasi, dan
dokumentasi selanjutnya data-data tersebut diuji keabsahannya dengan
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melihat konsistensi jawaban yang diberikan narasumber. Setelah diuji
kredibilitasnya, data tersebut dianalisis oleh peneliti sehingga diperoleh
kesimpulan terkait dengan tujuan penelitian. Tahap analisis data
dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data agar proses penelitian
menjadi lebih terarah dan apabila terdapat data yang kurang dapat segera
dilengkapi.
4. Tahap Pembuatan Laporan
Pada tahap ini, peneliti menjabarkan aktivitas fundamental
matematis apa saja yang terdapat pada Tarian Soreng Gagak Rino. Data
tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut dengan memetakan aktivitas
matematis yang terkait dengan aspek matematis yang sesuai dengan
materi matematika SMP. Setelah setiap tahap selesai, peneliti menarik
kesimpulan penelitian untuk menunjukan jawaban dari rumusan masalah
yang telah disusun.

L.

Penjadwalan Waktu Pelaksanaan Penelitian
Berikut penjadwalan pelaksanaan penelitian:

No
1
2
3
4
5
6

Tabel 3.12 1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian
Bulan
Kegiatan
6
1
2
3 4
5
Observasi lapangan
√
Penyusunan proposal
√
√
Diskusi proposal
√
√
√
√
Penentuan narasumber
√
√
Mempersiapkan
√ √
instrumen penelitian
Observasi
√

7

8

√

9
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No

Kegiatan

7

Wawancara
Pencarian
dokumendokumen
Analisis data
Melengkapi data yang
masih kurang
Membuat draft laporan
penelitian
Diskusi draft laporan
Penyempurnaan laporan

8
9
10
11
12
13

1

2

3

Bulan
6
4
5
√ √

7
√

8

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

9

√
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A.

Pelaksanaan Penelitian
Sebelum penelitian berlangsung, ada beberapa hal yang dipersiapkan
oleh peneliti untuk membantu pelaksanaan penelitian, diantara peneliti
mempersiapakan instrumen pendukung penelitian yaitu pedoman observasi
dan pedoman wawancara. Pedoman observasi dan pedoman wawancara ini
digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Pertanyaan yang dibuat
peneliti berkaitan dengan aspek historis, rincian kegiatan, aspek filosofis, dan
aktivitas fundamental matematis menurut Bishop yang terdapat pada Tarian
Soreng Gagak Rino, serta implementasi aspek matematis pada Tarian Soreng
pada kurikulum pembelajaran matematika SMP. Pedoman wawancara yang
telah disiapkan, kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing.
Setelah mendapat saran dan masukan dari dosen pembimbing, peneliti
melakukan validasi instrumen. Validasi dilakukan oleh dosen pembimbing
itu sendiri. Selain itu, peneliti juga menyiapkan pedoman observasi guna
mendukung data yang diperoleh melalui proses wawancara. Pedoman
observasi tersebut juga peneliti konsultasikan dan kemudian divalidasi oleh
dosen pembimbing. Selanjutnya, peneliti mempersiapkan alat bantu
penelitian seperti kamera dan perekam suara untuk merekam saat proses
wawancara berlangsung. Peneliti mulai terjun ke lapangan dimulai dari bulan
Maret 2020 sampai bulan Juni 2020.

47
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B.

Deskripsi Letak Geografis Dusun Ngargotontro
Desa Sumber merupakan sebuah desa yang terletak dalam Kecamatan
Dukun Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Secara geografis, Desa ini berada
di sebelah barat lereng Gunung Merapi dengan jarak ± 10 km dari puncak
Merapi. Luas wilayah Desa Sumber ± 319 Ha dengan ketinggian 715 mdpl.
Desa Sumber memiliki 35 RT, 17 RW, dan 12 Dusun. Berikut daftar namanama dusun yang ada di Desa Sumber.
Tabel 4.2 1 Daftar Nama Dusun di Desa Sumber
No
1
2
3
4
5
6

Nama Dusun
Sumber
Candi
Gawok
Dukuhan
Suruh
Berut

No
7
8
9
10
11
12

Nama Dusun
Ngentak
Diwak
Gumuk
Ngargotontro
Tutup Ngisor
Tutup Duwur

Berdasarkan tabel di atas dapat kita ketahui bahwa Ngargotontro
merupakan nama salah satu dusun di Desa Sumber. Letak Desa Sumber dapat
kita lihat pada peta berikut ini

Gambar 4.2 1 Peta Desa Sumber
(Sumber: Google Maps)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
49

Kemudian untuk pembagian wilayah dusun di Desa Sumber dapat dilihat
pada peta berikut ini:

Gambar 4.2 2 Peta Pembagian Wilayah Desa Sumber
(Sumber: Pemerintah Desa Sumber)

Dari peta tersebut dapat dilihat batas wilayah administratif Desa
Sumber yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Mangunsoko, sebelah
timur berbatasan dengan Desa Keningar, sebelah selatan berbatasan dengan
Desa Kalibening dan Desa Ngargomulyo, dan sebelah barat berbatasan
dengan Desa Dukun dan Desa Banyudono. Sedangkan batas administratif
Dusun Ngargotontro sendiri meliputi Dusun Tutup Duwur di sebelah utara,
Dusun Gumuk di sebelah selatan, Desa Keningar di sebelah timur, dan Dusun
Ngentak di sebelah barat.
Jumlah kepala keluarga Desa Sumber mencapai 1.400 KK dengan
jumlah penduduk mencapai 3.949 jiwa yaitu meliputi jumlah penduduk lakilaki1.942 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 2.007 jiwa. Sedangkan untuk
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Dusun Ngargotontro sendiri memiliki 518 KK dengan jumlah penduduk
mencapai 620 jiwa yaitu meliputi penduduk laki-laki sebanyak 309 jiwa dan
penduduk perempuan sebanyak 311 jiwa.

C.

Analisis dan Pembahasan
Pada penelitian ini akan dipaparkan hasil wawancara dengan para
narasumber. Terdapat 9 orang narasumber dengan rincian sebagai berikut:
N1 adalah Kepala Desa Sumber, N2 adalah anggota komunitas penari Soreng
laki-laki, N3 adalah anggota komunitas penari Soreng perempuan, N4 adalah
pelaku seni yang paham mengenai Tarian Soreng, N5 adalah pemimpin
Komunitas Soreng Gagak Rino, N6 adalah pelatih sekaligus pemain alat
musik pengiring Tarian Soreng, N7 adalah guru matematika SMP setempat,
N8 adalah masyakat Dusun Ngargotontro paham dan mempunyai perhatian
khusus terhadap Tarian Soreng Gagak Rino, dan N9 adalah ketua wilayah
Dusun Ngargotontro.
1. Aspek Historis pada Tarian Soreng
a. Kondisi Masyarakat Dusun Ngargotontro
Tabel 4.3. 1 Pertanyaan dan Jawaban N1 Mengenai Kondisi Masyarakat
P

Lalu untuk kondisi masyarakat Dusun Ngargotontro itu bagaimana
pak?

N1

Mata pencahariannya ya petani lalu ada buruh, PNS, polisi, tentara
juga ada. Yang banyak ya tukang batu dan penambang pasir.
Mayoritas ya tetap petani, buruh tani ya hanya sedikit.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan N1, diperoleh informasi
bahwa masyarakat Ngargotontro terdiri dari berbagai macam profesi.
Namun, mayoritas penduduknya adalah sebagai petani dan penambang
pasir. Hal ini, tentunya didukung juga oleh kondisi geografis wilayah ini.
Letak Dusun Ngargotontro di lereng Gunung Merapi yang aktif
menjadikan tanah di wilayah ini subur, sehingga sebagian besar matapencaharian penduduknya adalah sebagai petani. Selain itu, wilayah ini
juga diapit oleh dua sungai yang berhulu di puncak Merapi, yakni Kali
Senowo dan Kali Lamat. Kedua sungai ini mengalirkan lahar dingin saat
Gunung Merapi erupsi. Lahar dingin ini membawa material vulkanik
berupa lumpur, pasir, kerikil, dan batu sehingga banyak penduduk desa
ini yang juga berprofesi sebagai penambang pasir dan batu.

Tabel 4.3. 2 Pertanyaan dan Jawaban N9 Mengenai Kondisi Masyarakat
P

Bagaimana kondisi masyarakat di Dusun Ngargotontro pak?

N9

Pada dasarnya penduduk Ngargotontro sebagian besar adalah
petani dan buruh harian lepas. Jumlah KK di Dusun Ngargotontro
kurang lebih 260 KK, dengan jumlah penduduk 639 jiwa yang
terdiri dari 2 RW. Masyarakat Ngargotontro ini masih banyak
mengutamakan kegiatan gotong-royong ataupun budaya-budaya
adat yang ada di Dusun Ngargotontro, baik itu budaya agama atau
budaya yang lainnya seperti kesenian yang menjadi ajang
keakraban antara warga sehingga dengan media tersebut bisa
menciptakan kerukunan dan kebersamaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan N9 diketahui bahwa
sebagian besar penduduk Dusun Ngargotontro adalah petani dan buruh
harian lepas. Kehidupan masyarakat di dusun ini juga masih banyak
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mengutamakan kegiatan gotong royong. Adanya berbagai macam
kebudayaaan, baik itu yang bersifat keagamaan maupun kesenian adalah
sebagai media untuk menciptakan kerukunan antar warga masyarakat.
Dari pemaparan kedua narasumber ini, dapat disimpulkan bahwa
masyarakat Dusun Ngargotontro sebagian besar berprofesi sebagai
petani dan penambang pasir karena didukung oleh kondisi geografis
wilayah ini. Selain itu, semangat gotong royong masyarakat dusun ini
juga tinggi. Berbagai acara kebudayaan diadakan agar masyarakat Dusun
Ngargotontro semakin hidup rukun.

b. Sejarah Tarian Soreng di Dusun Ngargotontro
Tabel 4.3. 3 Pertanyaan dan Jawaban N1 Mengenai Sejarah Tarian Soreng
P

Sebagai kepala desa, apa yang bapak ketahui tentang tarian Soreng?

N1

Kalau ceritanya ya kalau dari babat ceritanya Soreng itu ya cerita
prajurit Jipang Panolan, Arya Penangsang perang sama prajurit
Pajang, Sultan Hadiwijaya kan perang memperebutkan tahta
kerajaan Demak, hanya Arya Penangsang kalah dicerita itu. Yang
bisa membunuh kan Sutowijaya. Sutowijaya ini yang nanti menjadi
cikal bakal kerajaan Mataram yang sekarang ada Solo ada Jogja,
gitu ceritanya. Jadi intinya keprajuritan.

Tabel 4.3. 4 Pertanyaan dan Jawaban N2 Mengenai Sejarah Tarian Soreng

P

Sebagai anggota komunitas yang bapak ketahui tentang tarian
Soreng itu apa dan kisah apa yang melatarbelakangi tarian Soreng?

N2

Tarian Soreng itu menceritakan prajurit Pajang sama prajurit
Jipang. Prajurit Pajang itu prajuritnya Sultan Hadi Wijaya, kalau
prajurit Jipang prajuritnya Arya Penangsang.

P

Awal mulanya tarian Soreng berkembang dimana pak?
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N2

Berkembangnya tu awalnya di Kecamatan Pakis. Kalau di
Kecamatan Dukun ini pelatihnya dari Pakis.

Tabel 4.3. 5 Pertanyaan dan Jawaban N3 Mengenai Sejarah Tarian Soreng
P

Menurut mbak, Tarian Soreng itu apa dan menceritakan kisah
tentang apa?

N3

Tarian Soreng itu termasuk suatu kesenian tradisi yang sudah lama.
Dia menceritakan tentang prajurit dari Jipang Panolan yaitu Prabu
Arya Penangsang sama Sultan Hadiwijaya. Mereka bertempur
karena perebutan tahta.

P

Tarian Soreng sebagai tarian khas Kota Magelang, awal mulanya
berkembang di daerah mana?

N3

Kalau berkembang itu di daerah Pakis. Pakis itu masih di daerah
Magelang juga tapi di daerah Magelang yang bagian Utara, di
lereng Merbabu.

Tabel 4.3. 6 Pertanyaan dan Jawaban N4 Mengenai Sejarah Tarian Soreng
P

Sebagai pelaku seni, apa yang diketahui tentang Tarian Soreng?

N4

Tarian Soreng itu menggambarkan tentang seorang prajurit dari
Jipang Panolan

P

Apa kisah yang diceritakan?

N4

Kisah tentang Soreng itu menceritakan tentang peperangan antara
Arya Penangsang dengan Sultan Hadiwijaya yang merebutkan
kekuasaan dari Kesultanan Pajang.

P

Tarian Soreng sebagai tarian khas kota Magelang sebenarnya awal
mula Tarian Soreng berkembangnya di daerah mana?

N4

Awal mula perkembangan tari Soreng itu dari wilayah Kecamatan
Pakis, lereng Gunung Merbabu, Kabupaten Magelang

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Tarian Soreng merupakan
tarian yang menceritakan peperangan antara Arya Penangsang dengan
Sultan Hadiwijaya dari Kesultanan Pajang. Tarian ini awal mulanya

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
54

berkembang di Kabupaten Magelang tepatnya di daerah Pakis lereng
Merbabu.

Tabel 4.3. 7 Pertanyaan dan Jawaban N5 Mengenai Sejarah Tarian Soreng

P

Tarian Soreng itu apa pak?

N5

Tarian Soreng adalah sebuah tarian dimana disitu menyimpulkan
sebuah barisan keprajuritan

P

Lalu untuk Tarian Soreng sendiri itu menceritakan kisah tentang
apa pak?

N5

Ceritanya itu adalah Pajang dengan Jipang Panolan itu di daerah
Kudus. Meskipun Pajang lama-lama menjadi Mataram. Tarian
Soreng adalah istilahnya tarian yang diambil dari tentara atau
prajuritnya Arya Penangsang dari Jipang Panolan.

P

Tarian Soreng kan menjadi tarian khas kota Magelang.
Sebenarnya, awal mula Tarian Soreng ini berkembang di daerah
mana?

N5

Khususnya di Kecamatan Pakis, kalau di Kabupaten Magelang itu
Soreng itu asal muasalnya itu dari sana.

P

Lalu untuk komunitas Soreng Gagak Rino sendiri itu berdirinya
kapan pak?

N5

Kan dulunya sudah, generasi yang sekarang yang misalnya bapak
saya, mertua saya itu kan dulunya sudah ada. Itu sekitaran tahun 82
itu sudah ada. Tetapi dulunya bernama Krido Budoyo dan sudah
lama engga eksis berapa tahun akhirnya yang seumuran dengan
saya menggagas untuk menggiatkan lagi tari Soreng yang ada di
Ngargotontro dan akhirnya yang tadinya bernama Krido Budoyo
itu diganti dengan nama Gagak Rino. Gagak Rino diambil dari
nama kudanya Arya Penangsang. Makanya diambil Tarian Soreng
Gagak Rino gitu.

P

Itu sekitar tahun berapa pak?

N5

Tahun pembaharuannya ini tahun 2015.

P

Lalu untuk tokoh yang merintis berdirinya komunitas Soreng
Gagak Rino ini siapa saja?

N5

Ya diantaranya ada Bapak Sutrisno, terus saya sendiri, pak
Prihatin, sama pak Yadi itu.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan N5 diperoleh informasi
bahwa Tarian Soreng merupakan tarian keprajuritan. Nama soreng
diambil dari nama tentara atau prajurit dari Arya Penangsang dari Jipang
Panolan. Pada tahun 1982 Komunitas Soreng sudah ada di Dusun
Ngargotontro. Komunitas tersebut bernama Krido Budoyo. Namun
komunitas tersebut telah lama vakum. Sehingga pada tahun 2015
beberapa warga Dusun Ngargotontro yaitu Pak Sutris, Pak Yadi. Pak
Slamet Riyadi, dan Pak Prihatin menggiatkan kembali Tarian Soreng di
dusun ini dan diberi nama Gagak Rino. Nama tersebut terinspirasi dari
nama kudanya Arya Penangsang yang bernama Gagak Rimang.

Tabel 4.3. 8 Pertanyaan dan Jawaban N6 Mengenai Sejarah Tarian Soreng

P

Apa itu tarian Soreng dan bagaimana kisah yang diceritakan dalam
tarian tersebut?

N6

Tarian Soreng itu gerakan keprajuritan yang pilih tanding.
Menceritakan tentang pembelaan tahta antara Penangsang dan
Hadiwijaya. Penangsang kan dari Jipang Panolan kalau Hadiwijaya
dari Pajang.

P

Lalu untuk Tarian Soreng awal mulanya berkembang di daerah
mana pak?

N6

Yang saya tahu dulu-dulu ada Soreng itu daerah Pakis lalu dari
bapak saya kan yang melatih dari daerah Pakis. Kan ini turunmenurun sampai anak cucu diregenerasi dan untuk tari-menarinya
mengikuti jaman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan N6 diketahui bahwa Tarian
Soreng adalah tari keprajuritan. Menceritakan kisah perebutan tahta Arya
Penangsang dari Jipang Panolan dengan Hadiwijaya dari Pajang. Tarian
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ini awalnya berkembang di daerah Pakis. Bahkan dulunya, pelatih
Soreng di dusun ini juga berasal dari Pakis.
Berdasarkan pemamparan narasumber diperoleh kesimpulan
mengenai sejarah Tarian Soreng di Dusun Ngargotontro, bahwa:
1)

Tarian Soreng merupakan tari keprajuritan. Tarian ini diambil dari
kisah babad ketoprak, menceritakan perebutan tahta antara Jipang
Panolan yang dupimpin oleh Arya Penangsang dengan Pajang yang
dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya.

2)

Tarian ini merupakan tarian khas Kabupaten Magelang yang
mulanya berkembang di daerah Pakis, lereng Gunung Merbabu.

3)

Tarian ini mulai berkembang di Dusun Ngargotontro pada tahun
1982, pelatihnya berasal dari Pakis. Komunitas Soreng di dusun ini
diberi nama Krido Budoyo. Namun, komunitas tersebut akhirnya
vakum.

4)

Pada tahun 2015, empat warga Dusun Ngargotontro yaitu Pak
Yadi, Pak Sutris, Pak Slamet Riyadi, dan Pak Prihatin menggiatkan
kembali Tarian Soreng ini. Komunitas Soreng yang baru ini diberi
nama Gagak Rino.
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c. Perkembangan Tarian Soreng di Dusun Ngargotontro
Tabel 4.3. 9 Pertanyaan dan Jawaban N1 Mengenai Perkembangan Tarian
Soreng
P

Menurut bapak bagaimana respon generasi muda terhadap tarian
Soreng?

N1

Ya bagus. Pemuda senang Soreng, anak saya yang kecil juga
senang Soreng. Karena, pertama dari gerakannya juga atraktif lah,
musiknya semangat jadi anak pasti senang. Apalagi Soreng kan
kemarin memecahkan rekor MURI yang 12.000 penari, akan
menambah magnet seni Soreng ini sendiri. Jadi dari Dusun
Ngargotontro sendiri ada yang kelompok kecil, pemuda, dan yang
tua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan N1 diketahui bahwa respon
generasi muda terhadap Tarian Soreng bagus. Hal yang menarik dari
tarian ini adalah gerakannya yang atraktif dan juga musiknya yang
menggugah semangat penonton. Apalagi setelah adanya pemecahan
rekor MURI 12.000 penari Soreng di Kabupaten Magelang, semakin
menambah daya tarik tarian ini. Komunitas Soreng Gagak Rino juga
memiliki kategori kelompok tari yang beragam, mulai dari anak-anak,
pemuda-pemudi, sampai yang usia tua.
Tabel 4.3. 10 Pertanyaan dan Jawaban N2 Mengenai Perkembangan Tarian
Soreng
P

Lalu untuk perkembangan komunitas Soreng Gagak Rino dari awal
sampai sekarang itu bagaimana?

N2

Peminatnya semakin banyak. Dulu bapak saya penari Soreng dan
sempat nggak ada, sempat hampir punah. Sekarang mulai bangkit
lagi ada anak-anak kecil, respon generasi muda bagus.

P

Seiring berkembangnya jaman apakah ada modifikasi baik dari
segi gerakan maupun kostumnya?
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N2

Ya mengikuti jaman. Kalau dulu pakaian pakai jarik dan rompi,
sekarang lebih modern.

Berdasarkan hasil wawancara dengan N2 diketahui bahwa sebelum
adanya komunitas Soreng Gagak Rino, dulunya di Dusun Ngargotontro
sudah ada komunitas Soreng yaitu pada saat generasi orangtua dari N2.
Namun, komunitas tersebut sudah tidak aktif lagi. Kemudian, dalam
beberapa tahun belakangan ini, Soreng mulai digiatkan lagi dan terbentuk
komunitas baru yaitu Komunitas Soreng Gagak Rino. Komunitas Soreng
Gagak Rino selalu mengembangkan gerakan dan kostum yang digunakan
penari Soreng, mengikuti perkembangan jaman. Respon generasi muda
terhadap Tarian Soreng juga bagus, bahkan komunita sini juga
mengembangkan kelompok tari Soreng amak-anak. Hal tersebut yang
semakin menarik penonton sehingga tarian ini sekarang semakin banyak
peminatnya.

Tabel 4.3. 11 Pertanyaan dan Jawaban N3 Mengenai Perkembangan Tarian
Soreng

P

Terus kalau perkembangan komunitas Soreng Gagak Rino itu
bagaimana?

N3

Saya kan baru menikmati di periode 2 ini. Dulu sudah ada Soreng
cuma di kala itu waktu mungkin bapak saya yang nari. Kalau dulu
sempat berhenti lalu beberapa tahun ini dikembangkan lagi oleh
pemuda-pemuda di Dusun Ngargotontro ini.

P

Jadi respon pemuda sendiri itu cukup bagus pada tarian Soreng ini?

N3

Ya, justru respon pemuda itu lebih bagus apalagi anak-anak kecil.
Jadi lebih terkenal kalau mbaknya lihat di youtube itu lebih terkenal
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tarian-tarian Soreng yang anak kecil, soalnya lebih sering main di
Tlatah Bocah.
P

Komunitas Soreng Gagak Rino ada berapa kelompok tari?

N3

Jadi ada yang anak kecil, anak kecil itu dibagi 2 yaitu cewek dan
cowok. Biasanya tarian itu kalau cewek dan cowok biasanya
digabung jadi satu, cuma biasanya juga dipisah-pisah tergantung
kita pentasnya dimana. Misal kita pentas di Tlatah Bocah itu sering
digabung soalnya berkaitan dengan waktu yang diberikan oleh sie
acara. Yang dewasa ada juga, ada yang dewasa seperti saya
pemudi, terus ada juga kelompok pemuda, terus ada juga yang
kelompok lebih tua lagi.

P

Sebenarnya aslinya penari Soreng itu siapa, anak-anak atau
dewasa?

N3

Awalnya seorang prajurit ya pasti laki-laki dewasa. Tapi seiring
berjalannya waktu dikembangkan menjadi ada prajurit yang
perempuan dan anak-anak.

P

Tadi disebutkan bahwa Tarian Soreng di dusun ini sudah ada sejak
jaman dulu. Seiring berkembangnya jaman, apakah tarian Soreng
mengalami modifikasi dari segi gerakan maupun kostum?

N3

Kalau sepengetahuanku dari segi gerakan kalau yang cewek itu
tidak terlalu keras, sedang saja. Tapi kalau diterapkan laki-laki
gerakan sangat keras. Keras itu beriringan dengan irama, iramanya
lebih keras dan lebih cepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan N3 diketahui bahwa Tarian
Soreng sudah ada sejak jaman dulu namun sempat berhenti. Kemudian
mulai dikembangkan lagi dengan dibentuknya komunitas Soreng yang
baru. Pada dasarnya penari Soreng ini hanya ditarikan oleh pria dewasa
saja karena menggambarkan seorang prajurit. Namun karena respon
generasi muda terutama anak-anak, sangat bagus terhadap Tarian Soreng
ini sehingga komunitas juga mengembangkan kelompok penari Soreng
perempuan dan juga kelompok penari Soreng anak-anak. Kreasi
gerakannya dikembangkan sesuai dengan kategori kelompok tarinya.
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Tabel 4.3. 12 Pertanyaan dan Jawaban N4 Mengenai Perkembangan Tarian
Soreng
P

Seiring berkembangnya jaman, modifikasi apa saja yang ada pada
Tarian Soreng?

N4

Modifikasi tentang gerakan itu tentu ada. Modifikasi gerakan itu
untuk memperjelas karakter peran tari Soreng. Kalau kostum itu
modifikasinya menyesuaikan tentang peran yang dimainkan
seorang penari Soreng.

Berdasarkan hasil wawancara dengan N4 diketahui bahwa Tarian
Soreng mengalami modifikasi mengikuti perkembangan jaman.
Biasanya modifikasi terjadi pada gerakan dan kostum. Modifikasi ini
terus dikembangkan untuk semakin memperjelas karakter yang
diperankan oleh penari Soreng.
Tabel 4.3. 13 Pertanyaan dan Jawaban N5 Mengenai Perkembangan Tarian
Soreng

P

Lalu untuk perkembangan komunitas Soreng Gagak Rino di Dusun
Ngargotontro gimana pak dari awal terbentuknya sampai sekarang,
apakah semakin banyak peminatnya?

N5

Ya kalau khususnya kelompok seni disini, Soreng maupun Reog itu
nggak ada istilahnya semangat yang terlalu menggebu tapi disini
kan seni Soreng maupun Reog ini kan sebetulnya kan bagian dari
budaya kehidupan di dusun sini. Jadinya, komunitas Gagak Rino
ini ya cuma melestarikan dan menjaga kelestariannya saja, tidak
terlalu punya target lah.

P

Terus untuk respon generasi muda di dusun ini gimana pak?

N5

Ya sementara ya kalau di kalangan muda memang yang bisa
menanamkan budaya, budaya kehidupan di dusun bisa respon
positif terhadap kegiatan kesenian Soreng ini. Tapi ya dari
beberapa pemuda khususnya di Ngargogotontro tidak banyaklah
yang bisa masuk ke komunitas kami.

P

Tapi kalau misalnya ada pementasan gitu, yang muda-muda tetep
nonton gitu pak?
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N5

Ya

P

Tarian Soreng itu sendiri dari jaman dulu sampai sekarang apakah
ada modifikasi gerakan atau kostumnya gitu pak?

N5

Ada. Kalau gerakan tarian selalu kita gali untuk selalu ada
pembaharuan. Begitu pula dengan kostum, yang dulunya tampilan
kami hanya sorjan sekarang sudah buat yang dikemas dengan
kostum prajuritnya prajurit perang. Kalau sorjan kan itu sebetulnya
dipakai dalam soangan atau upacara resmi tetapi kalau yang
kostum prajuritan itu didesain untuk yang khusus untuk pakaian
perang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan N5 diketahui bahwa dari
awal terbentuknya hingga saat ini antusias peminat Tarian Soreng tidak
terlalu tinggi namun tetap selalu ada karena tarian ini merupakan bagian
dari budaya di Dusun Ngargotontro. Generasi muda juga merepon
dengan baik adanya Tarian Soreng ini, meskipun tidak tergabung
menjadi anggota komunitas namun mereka tetap ikut menonton
pentasnya. Untuk semakin menarik penonton, komunitas selalu menggali
ide untuk mengadakan pembaharuan gerakan dan kostum.

Tabel 4.3. 14 Pertanyaan dan Jawaban N6 Mengenai Perkembangan Tarian
Soreng
P
Bagaimana dengan perkembangan Tarian Soreng yang ada di
Dusun Ngargontro ini pak?
N6

Ya kalau perkembangan sebenarnya baik, tapi kan semangat dan
tidaknya kan kalau ada yang mengundang untuk pentas baru latihan
kalau tidak ada yang mengundang untuk pentas ya nggak latihan.
Tapi paling baku tiap tanggal Suro itu memperingati 1 Muharram
itu pasti dengan Reog itu, gabung dengan Reog wong orangnya ya
itu. Tari Soreng ya itu, Tari Reog ya itu orangnya.

P

Lalu bagaimana respon generasi muda di dusun ini terhadap tarian
Soreng ini?

N6

Kalau terutama yang menguati Tari Soreng itu hanya sebelah,
hanya 2 RT, yang lainnya hanya satu dua. Tapi kalau ada pentas
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Soreng mereka ya ikut nonton, tapi yang menguati paling besar
hanya RT 3 dan RT 4.
P

Apakah seiring berkembangnya jaman, Tarian Soreng mengalami
modifikasi gerakan maupun kostum pak?

N6

Kalau kostum ya kalau dulu udah pernah membuat yang namanya
sorjan tapi untuk membelinya itu nggak bilang sama saya jadi
sekedar dibelikan tapi nggak cocok. Jadi, sekarang dibuat simple
sebenarnya inginnya kan sorjan tapi hanya membuatnya rompi.
Seharusnya kan rompi juga harus pakai dalaman biar serasi sama
wujudnya Soreng itu kelihatan gagah gitu tapi kan dananya sedikit
dari pentas-pentas itu jadinya yang penting untuk pentas sudah
bagus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan N6 diperoleh informasi
bahwa komunitas Soreng Gagak Rino mengalami perkembangan yang
baik. Namun, semangat penari hanya ketika akan ada pentas saja. Respon
generasi muda juga baik, meskipun tidak semuanya tergabung menjadi
anggota

komunitas

namun

mereka

tetap

menonton.

Seiring

berkembangnya jaman, kostum yang digunakan penari juga mengalami
penari juga diperbaharui agar karakternya semakin terlihat jelas.
Tabel 4.3. 15 Pertanyaan dan Jawaban N9 Mengenai Perkembangan Tarian
Soreng
P

Kalau respon generasi muda sendiri bagaimana pak terhadap
Tarian Soreng ini?

N9

Ya untuk respon anak-anak muda ya cukup baik dengan kondisi
kesenian Soreng tersebut biasanya bisa kolaborasi dengan temanteman yang lain dan kelompok seni yang lain gitu.

P

Apakah kelompok Soreng Gagak Rino ini sudah ada sejak jaman
dulu?

N9

Sebelum ada kesenian Reog itu dulunya malah ada kesenian Soreng
dulu. Tapi dulu itu sempat vakum karena kan modern ya, mengikuti
jaman sekarang yang lebih ke garapan dan kreasinya itu kan mulai
dimunculkan lagi. Nah, Soreng ini kan pada dasarnya di Dusun
Ngargotontro sudah sejak dulu, tapi sempat nonaktif dan mulai dari
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tahun berapa ini kan baru dikembangkan lagi bahkan diremajakan
dan dikemas lebih bagus dengan gaya kreasi yang saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan N9 diperoleh informasi
bahwa respon generasi muda terhadap Tarian Soreng di Dusun
Ngargotontro cukup baik, mereka juga sering mengadakan kolaborasi
dengan kelompok seni lainnya. Tarian Soreng ini juga sebenarnya sudah
ada sejak jaman dulu namun sempat vakum. Kemudian setelah cukup
lama vakum, tarian ini mulai dikembangkan lagi bahkan dikemas lebih
bagus dengan gaya kreasi yang mengikuti perkembangan jaman.
Berdasarkan pemaparan dari narasumber diperoleh kesimpulan
mengenai perkembangan Tarian Soreng di Dusun Ngargotontro, bahwa:
1)

Tarian Soreng di Dusun Ngargotontro sudah ada sejak dulu,
komunitas tersebut bernama komunitas Soreng Krido Budoyo,
namun komunitas tersebut vakum.

2)

Pada tahun 2015 masyarakat mulai menggiatkan kembali Tarian
Soreng di Dusun Ngargotontro. Komunitas yang baru ini diberi
nama Gagak Rino.

3)

Generasi muda terlibat secara langsung dalam komunitas Soreng
Gagak Rino. Meskipun tidak semuanya ikut menari, namun mereka
tetap ikut membantu pementasan Tarian Soreng.

4)

Komunitas Soreng Gagak Rino selalu menggali ide untuk
melakukan pembaharuan untuk meningkatkan daya tarik Tarian
Soreng. Seiring berkembangnya jaman, modifikasi gerakan dan
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kostum selalu dilakukan untuk semakin memperjelas karakter yang
diperankan oleh penari sesuai. Modifikasi dilakukan sesuai dengan
karakter masing-masing kelompok kategori penarinya.
5)

Saat ini komunitas Soreng Gagak Rino memiliki kelompok penari
dengan berbagai kategori yang terdiri atas kelompok laki-laki dan
kelompok perempuan dari berbagai jenjang usia mulai dari anakanak, orang muda, sampai usia dewasa.

2. Rincian Kegiatan pada Tarian Soreng
Berdasarkan hasil

wawancara dengan N6,

Tarian Soreng

menceritakan peperangan antara Jipang Panolan dan Kesultanan Pajang.
Saat pementasan jumlah penarinya bergantung dengan permintaan dan
juga kesediaan penari untuk ikut pentas. Saat pementasan secara lengkap,
jumlah penarinya adalah 23 orang. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam tarian
ini adalah Arya Penangsang sebagai tokoh utama dan beberapa tokoh
pendukung yaitu Ki Mataun sebagai penasihat Arya Penangsang, Soreng
Rana, Soreng Pati, Soreng Rangkut, Sultan Hadiwijaya, Penjawi,
Pemanahan, Danang, dan Juru Mentawi, dan pekathik, yaitu sebutan untuk
orang yang bertugas mengurusi kuda milik Arya Penangsang, dan para
prajurit yang berjumlah 12 orang.
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Gambar 4.3. 1 Beberapa Tokoh dalam Tarian Soreng
(Sumber: Dokumen Pribadi milik Supawid)

Saat pementasan Tarian Soreng, setiap tokoh memiliki ciri khas
kostum yang digunakan. Seperti hasil wawancara dengan N6 bahwa untuk
tokoh prajurit hanya memakai celana pendek, kain, ikat kepala, dan rompi.
Perbedaan prajurit Arya Penangsang dengan prajurit Hadiwijaya biasanya
terlihat pada riasan yang digunakan, prajurit Penangsang wataknya lebih
terlihat keras sedangkan prajurit Hadijaya wataknya lebih halus. Kalau
pekathik kostumnya seperti seorang petani, memakai celana komprang,
kain yang tidak bersih, ikat kepala yang berantakan, memakai caping, dan
membawa sabit. Sedangkan untuk pendampingnya Hadiwijaya memakai
beskap, jarik, sabuk yang ada timangnya, keris, dan blangkon. Kemudian
untuk Hadiwijaya memakai Kuluk Kanigoro, selain itu juga menggunakan
gelang tangan, gelang kaki, dan kalung. Selanjutnya, untuk tokoh soreng
bawahannya Penangsang memakai rompi, ikat kepala, dan juga kumis
untuk menunjukan wataknya yang keras.
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Gambar 4.3. 2 Tokoh Arya Penangsang dan para Soreng
(Sumber: Dokumen pribadi milik Riswoko)

Kemudian,

untuk

kostum

Arya

Penangsang

seperti

yang

diungkapkan oleh N4 bahwa Arya Penangsang menggunakan blangkon,
baju teni. Baju teni itu menggambarkan tentang baju atau kostum seorang
raja atau adipati. Dan ada kostum lain seperti keris, stagen, epek timang,
celana teni, dan juga jarik. Dan jarik itu juga yang digunakan Arya
Penangsang adalah jarik Parang itu juga menunjukan jarik yang dipakai
seorang raja. Motif parang memiliki makna kesinambungan dan semangat
pantang menyerah, terinspirasi dari ombak laut yang tidak pernah lelah

menghantam karang pantai. Motif ini memiliki makna kebijaksanaan,
kemuliaan, kekuasaan, dan juga kekuatan.
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Gambar 4.3. 3 Tokoh Arya Penangsang menunggangi Gagak Rimang
(Sumber: Dokumen pribadi milik Riswoko)

Cerita yang akan ditampilkan dalam pementasan Tarian Soreng
tergantung dengan situasi. Seperti yang diungkapkan oleh N3 bahwa
“Tergantung kalau kita diundang dalam festival biasanya cuma prajuritan
aja, hanya panglima dan prajuritnya. Namun, saat kita diundang gawe
gitu dihajatan orang baru kita perankan semua”.
Komunitas Soreng Gagak Rino kerap kali juga melakukan
pementasan prajuritan, yaitu tarian yang hanya berisi cuplikan dari cerita
Tarian Soreng. Tarian ini menceritakan saat Arya Penangsang melatih
perang para prajuritnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan N3,
diketahui bahwa biasanya untuk tarian keprajuritan ini dimainkan oleh 13
orang, yaitu 12 orang sebagai prajurit dan 1 orang sebagai panglima
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perang. Jumlah prajurit bisa disesuaikan dengan kondisi, namun
jumlahnya selalu genap karena saling berpasangan sesuai dengan
koreografi yang telah dibuat.

Gambar 4.3. 4 Kelompok Soreng Perempuan Gagak Rino
(Sumber: https://youtu.be/C1NAAklr0zA)

Dalam pertunjukan prajuritan, pertunjukan Tarian Soreng terdiri dari
3 bagian yaitu awal, tengah, dan akhir. Pada bagian awal, para prajurit
mulai masuk ke arena panggung pertunjukan, ditandai dengan alunan
musik yang cepat. Cepatnya alunan musik tersebut menunjukan kesiapan
prajurit dalam menjaga kerajaan. Kemudian, pada bagian pertengahan,
Arya Penangsang mulai memasuki barisan para prajurit untuk melatih
perang. Saat Arya Penangsang masuk, diiringi dengan alunan musik yang
lambat. Alunan musik tersebut melambangkan penghormatan dan
kesetiaan prajurit terhadap rajanya. Selanjutnya, pada bagian akhir alunan
musik kembali lagi menjadi cepat, Hal tersebut menggambarkan seorang
prajurit yang siap menuju medan perang. Alunan musik yang cepat
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tersebut mengiringi prajurit dan Arya Penangsang yang ke luar dari arena
panggung pertunjukan.
Alat musik yang digunakan untuk mengiringi pertunjukan Tarian
Soreng antara lain bendhe, trunthung, dan bedug. Trunthung dimainkan
oleh 1 orang, alat musik ini merupakan penggerak utama pada musik
pengiring Tarian Soreng ini.

Gambar 4.3. 5 Alat Musik Trunthung
(Sumber: Dokumen pribadi peneliti)

Kemudian ada bendhe yang berjumlah 4 buah dan biasanya dimainkan
oleh 2 orang.

Gambar 4.3. 6 Alat Musik Bendhe
(Sumber: Dokumen pribadi peneliti)
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Selanjutnya yang terakhir adalah bedug atau biasa juga disebut drum bass,
terdiri dari bedug 1 dengan suara kecil dan bedug 2 dengan suara besar,
keduanya dimainkan oleh 1 orang.

Gambar 4.3. 7 Alat Musik Bedug/Drum Bass
(Sumber: Dokumen pribadi peneliti)

Gerakan dalam Tarian Soreng rancak dan cenderung berulang.
Tarian Soreng merupakan tari yang dimainkan berkelompok, oleh karena
itu penari Soreng harus mengikuti ketukan gerakan dengan baik agar
terlihat rapi. Selain itu, anggota tubuh juga harus bergerak selaras,
gerakannya juga harus tegas. Hal tersebut bermakna bahwa menjadi
seorang prajurit harus siap, tegas, disiplin, dan selalu setia dengan rajanya.
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3. Aspek Filosofis pada Tarian Soreng
a. Kebudayaan pada Masyarakat Dusun Ngargotontro
Tabel 4.3. 16 Pertanyaan dan Jawaban N1 Mengenai Kebudayaan Masyarakat

P

Kebudayaan apa saja yang terdapat di Dusun Ngargotontro pak?

N1

Ada Soreng Gagak Rino, Reog Singo Ngumboro, Ketoprak Rukun
Budaya, Karawitan yang baru kita daftarkan, lalu ada Angguk
Rame itu keseniannya nuansa Islam tapi kostumnya berbau
Belanda dan aba-abanya Jepang, menarik itu sebenarnya dan itu
kesenian yang langka lah. Di Kabupaten Magelang mungkin yang
eksis hanya di sini. Lalu ada juga rebanaan. Dulu pernah ada Kubro
Siswo, ada juga Campur itu lebih komplit waktu saya masih kecil,
lalu untuk Soreng tadi sempat “mati suri”, reog. Untuk Soreng ini
sudah bangkit kembali, respon generasi muda juga bagus tidak
hanya di sini saja. Kalau di Sumber ini ada juga di Berut, di
Sanggar Bangun Budaya itu juga pernah ada Sorengnya. Jadi kalau
Soreng itu memang kesenian favorit saya, kalau ada Soreng saya
pasti senang. Soreng dan Campur itu favorit saya, kalau dulu
nonton karena memang bagus.

P

Siapa saja yang ikut melaksanakan kebudayaan tersebut?

N1

Tidak seluruh warga, hanya beberapa kelompok. Karena yang
namanya kesenian kan tidak bisa dipaksakan orang harus senang
dengan seni tho? Jadi ada yang senang di Sholawat, ada yang
senang di Soreng, ada yang benar-benar tidak ikut karena kan
bakat. Jadi hanya komunitas seni. Kalau untuk penontonnya
banyak, semua pasti ikut nonton mulai dari anak-anak sampai tua,
tidak ada batasan umur.

P

Dimana biasanya pentas kebudayaan itu diadakan pak?

N1

Kan namanya kesenian ya pentasnya ketika ada panggilan
dibutuhkan orang untuk menghibur, ya di rumah orang yang butuh
itu. Ya kalau ada momen tertentu misalnya Suran yaitu peringatan
tahun baru Jawa ya di rumah sesepuh dusun, Mbah Karyo.

P

Untuk pelaksanaan kebudayaannya apakah ada perbedaan dari
jaman dulu dan sekarang?

N1

Kalau dulu itu yang pasti saat peringatan tahun baru Hijriah itu
setiap tahun sampai sekarang. Kalau dulu bulan Agustus yaitu
peringatan kemerdekaan biasanya di tingkat desa. Lalu hari raya
Idul Fitri, tapi sekarang sudah jarang karena banyak tamu. Ada juga
bersih dusun tapi untuk kesenian lapangan diadakan 2 tahun sekali,
yang 1 tahun wayang yang satu tahunnya kesenian lapangan.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan N1 diketahui bahwa di
Dusun Ngargotontro terdapat berbagai macam kebudayaan, yaitu Soreng
Gagak Rino, Reog Singo Ngumboro, Ketoprak Rukun Budaya,
Karawitan, Angguk Rame, dan Rebanaan. Dulunya juga ada kesenian
Kubro Siswo dan Campur, namun saat ini sudah tidak ada lagi.
Masyarakat Dusun Ngargotontro bergabung dengan tiap komunitas
kesenian sesuai dengan minat dan bakat masing-masing personal. Tidak
semua masyarakat tergabung menjadi anggota komunitas namun mereka
tetep ikut serta meramaikan saat ada pementasan kesenian. Pementasan
kebudayaan rutin dilaksanakan setiap tahunnya pada saat peringatan
tahun baru Hijriah, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, hari
raya Idul Fitri, dan juga saat acara bersih dusun. Lokasi pementasan
kebudayaan

tahunan

ini

diadakan

di

rumah

sesepuh

Dusun

Ngargorgotontro, yaitu Mbah Karyo.
Tabel 4.3. 17 Pertanyaan dan Jawaban N8 Mengenai Kebudayaan Masyarakat

P

Ning Ngargotontro ki selain Soreng enek budoyo opo wae lek?

N8

Seni Reog Ponorogo, Ketoprak, karo Sholawatan sing wes tuo yo
jenenge Angguk Rame.

P

Terus kebudayaan opo sing wes enek ket jaman biyen nganti saiki
ijek enek?

N8

Sing koyo Sholawatan kui wis tumimbal ping empat, sing Angguk
Rame kui. Nek Tarian Soreng itungane wes ping telune.

P

Kebudayaane biasane ning ngadake nengdi lek?

N8

Nek pendak sasi Suro kui tampile gone Mbah Iyah soale kui sing
empune sing biyen murid Mbah Pawiro Bakalan. Dadi umpomo
saiki Mbah Iyah ki le ra mampu nganu ning sing ngangkat tarian
jobo jero bocah-bocah kui, ning kono gor gari sedio enggon. Nek
biyen ki ngangkat, ning saiki ming kudu enggon. Enggone kono, le
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pisan le kono le wong tuo biyen cikal bakal ning nganu yo ning
kono. Dadi itungane ora ditiwake ning malah saiki dadi sesepuhe
wong Dusun Ngargotontro yo Mbah Iyah kui nggo kesenian ngono
lho.
P

Terus kapan wae lek kui ne pentas?

N8

Sasi Suro tanggal ping pindo, ping telu. Tanggal pisan lak ning
Mbah Pawiro Bakalan Gumuk itungane luwih tuo tho. Kene
Ngargotontro nggone Mbah Iyah tanggal kedua atau iso tanggal
ketelu. Ping telu tanggal ping pitu ning Mbah Gini Ngentak. Ping
empat tanggal ping sepuluh tekan ping limolas kuwi ning Tutup
Ngisor nggone Romo wis ninggal ning saiki generasine penerus
ning anake ning nggone Sitras, sedino sewengi kuwi lak jathilane
Tutup kuwi tarus engko enek sumbangan kesenian seko njobonjobo kuwi iso rong dino rong mbengi nganti pentas wayang. Nek
sing wayang ki tetep rong dino rong mbengi, wayange uwong kuwi
sing sedino sewengi seko Jogja-Semarang, terus sedino sewengi
meneh kuwi wargane kono cah-cah SD SMP mingan. Njut tanggal
rongpuluh ning nggone Pras Diwak kuwi itungane seko wahyune
Romo Tutup kui. Dadi itungane sak Kelurahan Sumber limang
enggon. Dadi nek Kelurahan Sumber ki itungane budayane gede
wong nek pendak Suro ki limang budoyo ki nek kesenian paling
gede Sumber. Nek coro paling tuao nek gejawen ki Tutup Ngisor,
wayang kui wes tenar wes terkenal itungane wes tingkat provinsi.
Dadi kebudayaane yo luweh tuo yo wes ditanggep ning luar negeri
barang.

P

Terus respon masyarakate piye lek nek enek tanggapan ngono kui?

N8

Yo rame, do nonton. Orao melu njoget ning melu ndukung.

P

Pelaksanaan kebudayaan jaman biyen karo saiki enek bedone ora
lek?

N8

Nek daripada sing jaman biyen yo luweh maju sing saiki. Yo le
muni maju ki, pisan coro kene ngedeke kesenian nom-nome luweh
okeh dadi itungane tariane nggo njobo-njero luweh kuat soale kuwi
yo sing ngangkat ora seluruh Ngargotontro ning seluruh anggota
budaya. Nek apik yo gowo nama Ngargotontro, ning nek abot yo
diangkat sak anggota kesenian kuwi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan N8 diperoleh informasi
bahwa selain Soreng di Dusun Ngargotontro juga ada Reog, Ketoprak,
dan Angguk Rame. Kesenian Soreng dan Angguk Rame merupakan
kesenian yang sudah cukup lama di dusun ini dan masih bertahan sampai
sekarang. Saat peringatan tahun baru Hijriah atau biasa disebut Suran,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
74

Dusun Ngargotontro rutin melaksanakan pementasan kebudayaan setiap
tahunnya. Pementasan dilakukan di rumah sesepuh Dusun Ngargotontro,
yaitu Mbah Iyah. Kegiatan Suran di dusun ini merupakan bagian dari
rangkaian kegiatan Suran dalam satu desa. Di Desa Sumber saat Suran
selalu mengadakan pentas kebudayaan di lima dusun. Tanggal satu di
Dusun Gumuk berlokasi di rumah Mbah Pawiro. Kemudian tanggal dua
atau tiga di Dusun Ngargotontro di rumah Mbah Iyah, Tanggal tujuh di
Rumah Mbah Gini yang berlokasi di Dusun Ngentak. Lalu, tanggal
sepuluh sampai tanggal limabelas di rumah Romo di Dusun Tutup
Ngisor. Pementasan terakhir, tanggal duapuluh di Dusun Diwak di rumah
Pras. Masyarakat Dusun Ngargotontro ikut terlibat dalam setiap acara
pementasan kebudayaan, meskipun tidak ikut menari namun mereka
tetap hadir untuk memeriahkan acara.
Tabel 4.3. 18 Pertanyaan dan Jawaban N9 Mengenai Kebudayaan Masyarakat

P

Budaya apa saja yang terdapat di Dusun Ngargotontro ini pak?

N9

Kelompok kesenian disini ada Soreng, ada Reog, ada Angguk
Rame, Ketoprak, dan Karawitan, semuanya berjalan bersinergi
tanpa ada perpecahan ataupun pilah-pilahan sebagai kelompok
seni. Tapi disini yang sering dilakukan oleh anak-anak muda yang
saat ini baru ngetren adalah Tarian Soreng dimana pada tahun 2019
di Kabupaten Magelang mengadakan 12.000 penari Soreng itu bisa
memecahkan rekor MURI dan di Dusun Ngargotontro kelompok
Sorengnya pun ikut berpartisipasi dalam pementasan 12.000 penari
Soreng yang dilakukan di Sawitan, di lapangan drh. Soepardi.

P

Siapa saja yang ikut terlibat dalam pelaksanaan kebudayaan di
dusun ini pak?

N9

Kalau untuk budaya adat itu semua masyarakat ikut terlibat tapi
untuk kesenian itu tidak semua masyarakat terlibat, hanya beberapa
saja, yang lainnya ikut mendukung bahkan ikut men-support
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dengan sumber dana. Untuk kegiatan yang rutin itu kegiatan
tahunan dengan kegiatan penyambuatan 1 Muharram atau Suran.
P

Dimana tempat pelaksanaan kebudayaannya pak?

N9

Untuk kebudayaannya itu dilaksanakan di tempat Bapak Karyo
Rejo itu sebagai wadah tempat ajang berlatih dan tempat
pementasan rutin tahunan.

P

Kapan pelaksanaan pementasan rutin tahunannya pak?

N9

Pementasan tahunan yang rutin itu pas Muharram.

P

Bagaimana perkembangan kebudayaan di Dusun Ngargotontro?

N9

Untuk perkembangan kelompok seni sendiri pada saat ini
perkembangannya sangat bagus karena dengan didukung oleh para
anak muda, putra putri remaja itu kan dan sekarang kan lagi gencargencarnya memang untuk kesenian itu. Tapi kadang juga agak
lemah tergantung semua itu situasi dan kondisi.

P

Kalau respon generasi muda sendiri bagaimana pak terhadap Tarian
Soreng ini?

N9

Ya untuk respon anak-anak muda ya cukup baik dengan kondisi
kesenian Soreng tersebut biasanya bisa kolaborasi dengan temanteman yang lain dan kelompok seni yang lain gitu.

P

Apakah kelompok Soreng Gagak Rino ini sudah ada sejak jaman
dulu?

N9

Sebelum ada kesenian Reog itu dulunya malah ada kesenian Soreng
dulu. Tapi dulu itu sempat vakum karena kan modern ya, mengikuti
jaman sekarang yang lebih ke garapan dan kreasinya itu kan mulai
dimunculkan lagi. Nah, Soreng ini kan pada dasarnya di Dusun
Ngargotontro sudah sejak dulu, tapi sempat nonaktif dan mulai dari
tahun berapa ini kan baru dikembangkan lagi bahkan diremajakan
dan dikemas lebih bagus dengan gaya kreasi yang saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan N9 diketahui bahwa di
Dusun Ngargotontro terdapat banyak kebudayaan yaitu Soreng, Reog,
Angguk Rame, Ketoprak, dan Karawitan. Soreng merupakan kesenian
yang sudah cukup lama ada di dusun ini namun sempat vakum.
Kemudian, mulai dikembangkan lagi pada tahun 2015 oleh masyarakat.
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Saat ini Soreng juga mengalami perkembangan yang baik karena
mendapat respon positif dari generasi muda. Anak-anak muda yang
tergabung dalam kelompok seni tersebut juga sering kali mengadakan
kolaborasi Bersama kelompok seni lainnya. Seluruh masyarakat Dusun
Ngargotontro ikut terlibat dalam pementasan kebudayaan, meskipun
hanya sebagian yang pentas namun yang lainnya tetap mendukung
dengan menonton pementasan bahkan ada juga yang memberi bantuan
dana. Pelaksanaan kebudayaan yang rutin dilaksankan adalah saat
penyambutan 1 Muharram atau biasa disebut dengan istilah Suran.
Pementasan diadakan di rumah sesepuh Dusun Ngargotontro, Mbah
Karyo Rejo.
Berdasarkan pemaparan dari ketiga narasumber diperoleh
kesimpulan mengenai kebudayaan pada masyarakat Dusun Ngargotontro
bahwa:
1)

Di Dusun Ngargotontro terdapat berbagai macam kebudayaan,
yaitu Soreng Gagak Rino, Reog Singo Ngumboro, Ketoprak Rukun
Budoyo, Karawitan, dan Angguk Rame. Kesenian menjadi bagian
penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat
Dusun Ngargotontro.

2)

Soreng sudah ada sejak dulu, namun yang dulu sempat vakum.
Komunitas Soreng yang dulu bernama Krido Budoyo, sedangkan
yang saat ini bernama Gagak Rino.
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3)

Seluruh masyarakat Dusun Ngargotontro ikut terlibat dalam
pelaksaanaan kebudayaan. Meskipun tidak semua masyarakat
tergabung menjadi anggota komunitas kesenian, namun mereka
tetep membantu dalam proses persiapan pementasan dan ikut serta
meramaikan saat ada pementasan kesenian.

4)

Pelaksanaan kebudayaan rutin dilaksanakan di Dusun ini adalah
saat peringatan tahun baru Hijriah atau masyarakat biasa
menyebutnya Suran. Pementasan diadakan di rumah Mbah Karyo
Rejo yang merupakan sesepuh Dusun Ngargotontro.

b. Manfaat Keberadaan Tarian Soreng
Tabel 4.3. 19 Pertanyaan dan Jawaban N1 Mengenai Manfaat Tarian Soreng

P

Menurut bapak, apa manfaat tarian Soreng bagi warga Dusun
Ngargotontro?

N1

Ya secara kemasyarakatan ya menjadi perekat kesatuan dan
persatuan masyarakat. Kedua, ya hiburan pasti. Ketiga,
menyehatkan karena seni itu bagi masyarakat kami untuk menjaga
keseimbangan sebenarnya, ya keseimbangan lahir batin karena seni
itu ibaratnya kebutuhan batin. Jadi, orang itu gerak tidak waton
seneng tapi biar imbang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan N1 diketahui bahwa Tarian
Soreng memiliki beberapa manfaat bagi masyarakat. Pertama, menjadi
media pemersatu karena dengan adanya Tarian Soreng ini masyarakat
berkumpul untuk berlatih menari ataupun menonton pementasan Tarian
Soreng. Selain itu juga sebagai hiburan bagi masyarakat. Lalu yang
terakhir, manfaat Tarian Soreng adalah menyehatkan jasmani dan rohani
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karena seni mengisi batin seseorang dan dengan bergerak kesehatan
jasmani juga akan terjaga. Kesenian juga telah menjadi bagian penting
bagi masyarakat Dusun Ngargotontro. Kegiatan-kegiatan bersama
seperti bersih dusun, hari raya, hajatan, maupun peresmian gedung tidak
pernah terlepas dari pertunjukan seni.

Tabel 4.3. 20 Pertanyaan dan Jawaban N5 Mengenai Manfaat Tarian Soreng

P

Menurut bapak manfaat keberadaan Tarian Soreng ini sendiri di
dusun ini apa pak?

N5

Bukan hanya Soreng yang kita bina ataupun kita adakan disini.
Tapi tujuan kita bukan hanya sekedar bisa nari atau bisa sekedar
untuk biar ditanggap orang dan bisa jadi tontonan. Tapi kita ambil
manfaatnya itu dari proses, akan ada pementasan itu pasti ada
proses latihan. Dari beberapa kali pertemuan untuk berlatih itu kan
ada komunikasi di lain membahas tentang Tarian Soreng.
Misalnya, sambil kita istirahat berlatih, kita sambil ngobrol, sambil
ngudo-roso dengan keadaan dusun, lingkungan, dan keadaan
warga itu manfaatnya. Jadi, komunitas atau perkumpulan seni yang
ada di Ngagotontro ini istilahnya ya menjadi media untuk
mengokohkan budaya khususnya ya membina kerukunan lah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan N5 diketahui bahwa Tarian
Soreng bukan hanya sebagai media hiburan bagi masyarakat, tetapi juga
sebagai sarana berkumpul masyarakat untuk berkomunikasi membahas
hal-hal yang tidak hanya berkaitan dengan Tarian Soreng namun juga
mengenai situasi dan kondisi masyarakat.

Tabel 4.3. 21 Pertanyaan dan Jawaban N8 Mengenai Manfaat Tarian Soreng

P

Menurut sampeyan manfaat kebudayaan kanggo masyarakat
Ngargotontro ki opo?

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
79

N8

Yo nggo hiburan, yo itungane go penerus generasi ben ra mati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan N8 diketahui bahwa Tarian
Soreng merupakan media hiburan bagi masyarakat. Selain itu, dengan
adanya Tarian Soreng, kebudayaan di Dusun Ngargotontro ini juga akan
tetap lestari.

Tabel 4.3. 22 Pertanyaan dan Jawaban N9 Mengenai Manfaat Tarian Soreng

P

Bagaimana pendapat bapak sebagai ketua wilayah terhadap Tarian
Soreng ini?

N9

Pandangan saya tentang Tarian Soreng ini tentu sangat bagus
karena Soreng tersebut punya nilai sejarah yang akan
mengingatkan atau memberikan penjelasan kepada anak-anak
muda tentang perjalanan sejarah dulunya itu antara Jipang dengan
Pajang. Dengan adanya pementasan kesenian Soreng ini kan anakanak muda bisa tahu bahwa ini adalah sejarah jaman kerajaan dulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan N9 diketahui bahwa Tarian
Soreng memiliki nilai sejarah sehingga dengan adanya tarian ini dapat
mengingatkan masyarakat Dusun Ngargotontro, khususnya generasi
muda tentang sejarah yang terkandung dalam tarian ini.
Berdasarkan pemaparan dari narasumber diperoleh kesimpulan
mengenai manfaat keberadaan Tarian Soreng bagi masyarakat Dusun
Ngargotontro, yaitu:
1) Sebagai media pemersatu masyarakat karena dengan adanya Tarian
Soreng masyarakat berkumpul, baik untuk berlatih ataupun untuk
pentas, pada saat itu terjalin komunikasi antar warga masyarakat,
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komunikasi yang terjalin bukan hanya membahas mengenai
komunitas namun juga mengenai situasi dan kondisi masyarakat.
2) Sebagai sarana hiburan karena pementasan Tarian Soreng ini dapat
dinikmati oleh masyarakat, alunan musiknya juga menambah
semangat penontonnya.
3) Menjaga keseimbangan jasmani dan rohani. Gerakannya membuat
penari menjadi sehat secara jasmani dan karena tarian ini adalah seni
maka dapat mengisi batin seseorang.
4) Mengandung nilai sejarah sehingga dengan adanya tarian ini
masyarakat menjadi tahu dan tidak melupakan sejarah serta tetap
melestarikan budaya yang ada.

c. Makna Filosofis Nama Komunitas Soreng Gagak Rino
Tabel 4.3. 23 Pertanyaan dan Jawaban N6 Mengenai Makna Filosofi

P

Apa arti nama Gagak Rino pada komunitas Soreng ini pak?

N6

Kenapa saya beri nama Gagak Rino kan hanya ngarang aku, Gagak
kan hitam, Rino kan awan. Nek hitam ki podo karo ngilmu hitam
kui men padang, ketoke peteng ning jebul uwonge ramah gitu,
sebenarnya gitu Gagak Rino itu. Gagak Rino kan bakunya kan
Gagak Rimang, ciri khas tumpakan Penangsang, cetha kalau
tumpakan Penangsang kan galak ya. Tapi biar kalau orang ketoke
kereng, peteng ning kok jebule atine ramah tamah tak jikuke ngono
kui asline. Biar orang nggak inisiatif mengambil Gagak Rimang
engko terus kereng-kereng, ben ramah-ramah ngono. Maksudnya
saya kan begitu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan N6 diperoleh informasi
bahwa pemberian nama Gagak Rino pada komunitas ini bakunya berasal
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dari nama kudanya Arya Penangsang yaitu Gagak Rimang. Sebagai kuda
tunggangannya Arya Penangsang, Gagak Rimang jelas terlihat galak.
Nama Gagak Rino terdiri dari 2 kata yaitu gagak dan rino. Gagak berarti
burung Gagak yang identik dengan warna hitam yang melambangkan
sesuatu yang garang atau galak. Sedangkan kata rino yang berarti awan,
melambangkan keramahan hati seseorang. Jadi, penamaan Gagak Rino
bermakna bahwa jangan melihat sesuatu dari penampilannya saja,
meskipun seseorang terlihat garang atau galak dari luar tetapi sebenarnya
orang tersebut ramah.

4. Aktivitas Fundamental Matematis Menurut Bishop pada Tarian
Soreng
a. Analisis Aktivitas Counting pada Tarian Soreng Gagak Rino
Pada Tarian Soreng terdapat beberapa aktivitas counting.
Berikut ini disajikan beberapa jawaban narasumber terkait dengan
aktivitas counting yang terdapat dalam Tarian Soreng.
1) Menghitung jumlah penari Soreng
Tabel 4.3. 24 Pertanyaan dan Jawaban N2 mengenai Jumlah Penari Soreng

P
N2

Berapa jumlah penari Soreng pak?
Ya penari Soreng Gagak Rino itu sekitar 30 sampai 40 orang.
Kalau pentas itu tergantung situasi, kadang bisa 10 atau 12 karena
kadang penarinya enggak pasti bisa, yang penting bisa berpasangpasangan.
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Tabel 4.3. 25 Pertanyaan dan Jawaban N3 mengenai Jumlah Penari Soreng
P

Penari Soreng itu jumlahnya berapa?

N3

Kalau jumlahnya misal kita pentas itu jumlahnya sekitar 11 atau 13.
Soalnya kalau prajuritan kita itu ada pemimpinnya namanya
panglima. Lha itu biasanya kita ganjil, satu itu sebagai pemimpin
pasukan. Menurut saya tarian itu cuma kayak kita latihan seorang
prajurit gitu makanya ada panglima dan prajuritnya yang latihan
itu.

Tabel 4.3. 26 Pertanyaan dan Jawaban N4 mengenai Jumlah Penari Soreng
P

Jumlah penari Soreng itu berapa orang?

N4Penari Soreng rata-rata 12 sampai 20 orang.

Tabel 4.3. 27 Pertanyaan dan Jawaban N6 mengenai Jumlah Penari Soreng
P

Lalu untuk jumlah penari Soreng itu berapa pak?

N6

Kalau pentas yang paling baku kalau untuk zeta ya Penangsang,
Mataun, Rono, Pati, Rangkut, Hadiwijaya, Penjawi, Pemanahan,
Danang, Juru Mertani. 12 sama 10 itu untuk zeta. Paling utama
prajuritnya 12, yang tokoh-tokohnya itu orang 10, 11 sama orang
tani yang ngopeni kuda itu ya yang diiris kupingnya kalau
Penangsang marah, pekathik orang taninya itu.

Berdasarkan pemaparan keempat narasumber terlihat bahwa
jawaban setiap narasumber mengenai jumlah penari Soreng berbedabeda. Narasumber saling melengkapi jawaban karena terdapat
beberapa jenis alur cerita pada saat pementasan Tarian Soreng.
Jumlah penari Soreng tergantung dengan permintaan dan kesediaan
pemain. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber 6 itu untuk
cerita lengkap, biasanya berjumlah 23 orang yaitu 11 orang berperan
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sebagai

Arya

Penangsang,

Mataun,

Rono,

Pati,

Rangkut,

Hadiwijaya, Penjawi, Pemanahan, Danang, Juru Mertani, pekathik
dan 12 orang sebagai prajuri. Kemudian untuk cerita prajuritan
biasanya dimainkan oleh 11 atau 13 penari, yakni satu orang menjadi
panglima dan yang lain berperan menjadi prajurit. Jumlah
prajuritnya biasanya genap karena sesuai koreografi, prajurit
berpasang-pasangan.

2) Menghitung ketukan gerakan
Tabel 4.3. 28 Pertanyaan dan Jawaban N2 mengenai Perhitungan Gerakan
P

Bagaimana perhitungan gerakan pada tarian Soreng?

N2

Kalau ketukannya tetap 1 sampai 8.

Tabel 4.3. 29 Pertanyaan dan Jawaban N6 mengenai Perhitungan Gerakan
P

Lalu bagaimana perhitungan gerakan pada tarian Soreng pak?

N6

Ya dihitung 1 sampai 8. Sebenarnya kan kalau paham kan
kebanyakan mengambil gerakan dari silat-silat namanya. Tapi
karena berhubung terbatas ya ada silatnya tapi yang penting ada
gerakan patah-patahnya itu kan sudah membentuk suatu ambilan
dari silat gitu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan N2 dan N6 diketahui
bahwa perhitungan gerakan pada Tarian Soreng, ketukan gerakan
dihitung dari 1 sampai 8.
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Tabel 4.3. 30 Pertanyaan dan Jawaban N3 mengenai Perhitungan Gerakan
P

Lalu, bagaimana dengan perhitungan gerakannya?

N3

Perhitungan gerakannya itu biasanya kita 4 kali. Hitungannya kan
kalau kita gerak gitu 2 kali ketukan, nah itu ada 4 kali juga, jadi
tergantung musiknya. Kalau musik itu pelan berarti kayak
ketukannya 2 kali, kalau cepat itu 4 kali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan N3 diketahui bahwa
dalam Tarian Soreng gerakannya cenderung berulang dengan arah
gerakan yang berbeda. Untuk gerakan pelan berulang sebanyak 2
kali dan gerakan cepat berulang sebanyak 4 kali.
Berdasarkan pemaparan ketiga narasumber dapat disimpulkan
bahwa perhitungan ketukan pada Tarian Soreng adalah 1 sampai 8.
Untuk gerakan cepat, tiap satu gerakan adalah 2 ketukan dan
berulang sebanyak 4 kali. Sedangkan, gerakan yang lambat, tiap satu
gerakan 4 ketuk dan berulang sebanyak 2 kali.

3) Menghitung jumlah alat musik pengiring
Tabel 4.3. 31 Pertanyaan dan Jawaban N3 mengenai Jumlah Alat Musik
P

Alat musik pengiring yang digunakan apa saja mbak terus berapa
jumlahya?

N3

Jumlahnya itu kalau yang bendhe itu ada 4. Terus truntung itu 1
soalnya dalam tarian Soreng khasnya ya itu, ketukannya tarian ya
dari situ kalau yang lainnya ya cuma pelengkap saja. Terus sama
bedug.
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Tabel 4.3. 32 Pertanyaan dan Jawaban N4 mengenai Jumlah Alat Musik
P

Apa saja alat musik pengiring Tarian Soreng?

N4

Alat musik dalam tarian Soreng yaitu ada bendhe, truntung, dan
drum bass.

Tabel 4.3. 33 Pertanyaan dan Jawaban N6 mengenai Jumlah Alat Musik
P

Alat musik pengiring Tarian Soreng itu ada apa saja pak?

N6

Ada tam atau trunthung, ada bedug atau tenor itu ada 1 dan 2 yang
1 suara kecil dan yang 2 suara besar, dan ada bendhe ada 4 dan 4
itu untuk membunyikan menurut gerakan. Pengendali gerakannya
adalah tam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga narasumber
diketahui bahwa alat musik yang digunakan untuk mengiringi Tarian
Soreng yaitu bendhe yang berjumlah 4, kemudian ada 1 buah
trunthung atau tam sebagai pengendali gerakan. Dan yang terakhir
adalah drum bass, atau masyarakat Dusun Ngargotontro biasa
menyebutnya bedug atau tenor. Bedug ini ada 1 dan 2, 1 adalah suara
kecil dan yang 2 adalah suara besar.

4) Menghitung harga sewa pementasan
Tabel 4.3. 34 Pertanyaan dan Jawaban N5 mengenai Harga Sewa Pementasan
P

Terus untuk bayaran yang diterima komunitas untuk sekali pentas
itu berapa pak?

N5

Itu tergantung tinggal siapa mengundang dan untuk apa, kisaran
2,5 sampai 5 juta. Misalkan untuk hajatan itu ada nilai harga
tersendiri. Lalu ada event yang sifatnya untuk yang keagamaan
misalnya Idul Fitri atau hari raya orang kristiani, Paskah atau apa
itu kan ada pokoknya kita kan arahnya berapa persen ke sosial
bukan hanya untuk mencari dana ataupun uang.
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Biaya sewa pementasan Tarian Soreng Gagak Rino berkisar
antara Rp 2.500.000,00 sampai Rp 5.000.000,00. Harga disesuaikan
dengan dengan jarak lokasi pementasan dari Dusun Ngargotontro.
Kemudian, untuk acara keagamaan harga sewanya biasanya diberi
keringanan harga sewa.

b. Analisis Aktivitas Locating pada Tarian Soreng Gagak Rino
Pada Tarian Soreng terdapat beberapa aktivitas locating.
Berikut ini disajikan beberapa jawaban narasumber terkait dengan
aktivitas locating yang terdapat dalam Tarian Soreng.
1) Menentukan posisi penari Soreng
Tabel 4.3. 35 Pertanyaan dan Jawaban N2 mengenai Posisi Penari Soreng
P

Bagaimana susunan penarinya pak?

N2

Ya misalnya adegan prajurit dan Arya Penangsang ya Arya
Penangsang di depan, lalu ada patihnya dan di depannya itu ada
prajurit yang mengahadap Arya Penangsang.

Tabel 4.3. 36 Pertanyaan dan Jawaban N3 mengenai Posisi Penari Soreng
P

Terus kalau susunan penari Soreng itu bagaimana?

N3

Kalau posisi itu biasanya kita mau pentas, awalnya 2 dulu baru
disusul 4 terus disusul lagi 4 itu tergantung kolaborasi kita sendiri.
Tapi yang itu pasti 2, jadi kayak pemimpin barisan gitu. Kalau kita
mau buat 2 barisan berarti pemimpinnya 2.

Dari pemaparan kedua narasumber dapat disimpulkan bahwa
susunan penari Soreng adalah Panglima di depan melatih perang
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kemudian para prajurit berdiri membentuk 2 barisan sejajar
menghadap ke depan.

Gambar 4.3. 8 Susunan Penari Soreng

(Sumber: https://youtu.be/SpKri1B28Bk)

2) Menentukan letak aksesoris penari Soreng
Tabel 4.3. 37 Pertanyaan dan Jawaban N2 mengenai Letak Aksesoris Penari
P

Lalu, apa saja aksesoris yang digunakan?

N2

Aksesorisnya itu ada gelang tangan, lalu ada bahasa Jawanya ulah
bahu. Kalau Arya Penangsang ya ada kalung seperti emas. Lalu ada
gelang kaki di kanan kiri untuk semua peran.

Tabel 4.3. 38 Pertanyaan dan Jawaban N3 mengenai Letak Aksesoris Penari
P

Apasaja aksesoris yang biasa digunakan?

N3

Kalau aksesoris itu biasanya ya blangkon untuk petinggi kerajaan,
lalu untuk prajuritnya ya pakai iket. Terus ada juga gelang,
biasanya juga ada yang ikat di lengan, kemudian ada juga gelang
kaki. Lalu untuk celana ya celana biasa, celana kerajaan gitu sama
jarik putih motif parang.
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Berdasarkan kedua narasumber diketahui bahwa aksesoris
yang digunakan oleh penari Soreng meliputi gelang tangan, ulah
bahu yang diikat di lengan, gelang kaki kanan dan kiri. Kemudian
untuk aksesoris di kepala ada blangkon untuk para petinggi kerajaan
dan iket kepala untuk para prajurit.
Blangkon

Iket Kepala

Ulah Bahu
Gelang Tangan

Gambar 4.3. 9 Letak Aksesoris Penari
(Sumber: Dokumen pribadi milik Riswoko)

Gelang Kaki

Gambar 4.3. 10 Letak Aksesoris Penari
(Sumber: Dokumen Pribadi milik Gredina)
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3) Menentukan posisi penempatan alat musik
Tabel 4.3. 39 Pertanyaan dan Jawaban N2 mengenai Posisi Penempatan Alat
Musik
P

Bagaimana lokasi penempatannya?

N2

Kalau bendhe bisa di sebelah kanan atau kiri, yang paling depan itu
yang penting yaitu truntung.

Tabel 4.3. 40 Pertanyaan dan Jawaban N3 mengenai Posisi Penempatan Alat
Musik
P

Lalu bagaimana lokasi penempatan alat musiknya?

N3

Karena truntung sebagai penggerak utama jadi posisinya di tengah
dan paling depan. Terus kalau selebihnya, kalau bedug bisa di
pinggir kanan atau kiri,begitupun sebaliknya dengan bendhe.

Dari hasil wawancara dengan kedua narasumber diketahui
bahwa posisi alat musik trunthung berada di tengah depan karena
sebagai penggerak tarian. Kemudian untuk alat musik lainnya bisa
disesuaikan dengan kondisi tempatnya, bisa sebelah kanan atau kiri.
Trunthung
Bedug
Bendhe

Gambar 4.3. 11 Posisi Alat Musik

(Sumber: https://youtu.be/SpKri1B28Bk)
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4) Menentukan lokasi penyimpanan aset komunitas
Tabel 4.3. 41 Pertanyaan dan Jawaban N2 mengenai Lokasi Penyimpanan
Aset
P

Bagaimana penyimpanan aset komunitas?

N2

Alat-alat biasanya dikumpulkan di tempat ketuanya.

Tabel 4.3. 42 Pertanyaan dan Jawaban N3 mengenai Lokasi Penyimpanan
Aset
P

Bagaimana manajemen penyimpanan aset komunitas?

N3

Kalau penyimpanan kita ada di ketua komunitas kita. Tapi kalo alat
musik truntung itu dibawa pemainnya.

Tabel 4.3. 43 Pertanyaan dan Jawaban N3 mengenai Lokasi Penyimpanan
Aset
P

Bagaimana manajemen penyimpanan aset komunitas?

N5

Ya hanya begini-begini saja. Di taruh di tempat yang di rumah.
Kalau di sini kan khusus untuk bila latihan itu hujan atau gimana.
Sebetulnya yang sering kali digunakan untuk latihan itu di rumah
pak Sutris sebagai pelatih. Jadinya, dari keinginan teman-teman,
biar nggak kesana-kesini.

Tabel 4.3. 44 Pertanyaan dan Jawaban N6 mengenai Lokasi Penyimpanan
Aset
P

Bagaimana penyimpanan aset komunitas seperti kostum dan alat
musik gitu pak?

N6

Biasanya disini karena disini sebagai tempat latihan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat narasumber
diketahui bahwa aset komunitas disimpan di rumah ketua komunitas,
yaitu Pak Sutris karena disana juga sebagai tempat latihan. Namun,
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ada juga beberapa alat musik yang disimpan di rumah Bapak Slamet
Riyadi karena biasa dijadikan tempat latihan saat hujan.

5) Menentukan lokasi pementasan
Tabel 4.3. 45 Pertanyaan dan Jawaban N3 mengenai Lokasi Pementasan
P

Bagaimana cara pencarian tempat pentasnya?

N3

Kalau kegiatan rutin kita itu setiap Suro yaitu kita memperingati
tahu baru Jawa, biasanya pentasnya di sesepuh komunitas. Yang
lainnya, biasanya kita nunggu panggilan.

Untuk pencarian lokasi pementasan, Komunitas Gagak Rino
biasanya menunggu panggilan. Namun, tiap tahun saat peringatan
Suran komunitas selalu mengadakan pentas di rumah sesepuh Dusun
Ngargotontro.

c. Analisis Aktivitas Measuring pada Tarian Soreng Gagak Rino
Pada Tarian Soreng terdapat beberapa aktivitas measuring
Berikut ini disajikan beberapa jawaban narasumber terkait dengan
aktivitas measuring yang terdapat dalam Tarian Soreng.
1) Mengukur jarak antar penari
Tabel 4.3. 46 Pertanyaan dan Jawaban N2 mengenai Ukuran Jarak Antar
Penari
P

Bagaimana menghitung jarak antar penari?

N2

Jarak antar penari biasanya ya sekitar 60cm.
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Tabel 4.3. 47 Pertanyaan dan Jawaban N3 mengenai Ukuran Jarak Antar
Penari
P

Bagaimana dengan jarak antar penarinya mbak?

N3

Jarak antar penari ya kita 60 cm sampai 80 cm.

Tabel 4.3. 48 Pertanyaan dan Jawaban N6 mengenai Ukuran Jarak Antar
Penari
P

Bagaimana perhitungan jarak antar penarinya pak?

N6

Tergantung formasinya tapi yang paling penting kalau pas
tangannya direntangin enggak kena, karena kan wagu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga narasumber
diketahui bahwa jarak antar penari berkisar antara 60 cm sampai 80
cm. Jarak antar penari tersebut disesuaikan dengan kondisi
panggung pementasan. Hal yang terpenting adalah posisi tangan
penari ketika direntangkan tidak saling bersentuhan.

2) Menghitung durasi waktu pementasan
Tabel 4.3. 49 Pertanyaan dan Jawaban N2 mengenai Durasi Waktu
Pementasan
P

Untuk durasi pementasan biasanya berapa lama?

N2

Biasanya kalau sama cerita Arya Penangsang gitu agak lama,
paling tidak 30 menit sampai 1 jam. Kalau cuma nari itu 15 menit.

Tabel 4.3. 50 Pertanyaan dan Jawaban N3 mengenai Durasi Waktu
Pementasan
P

Berapa lama durasi pementasannya?

N4

Rata-rata ya 15 menit sampai 30 menitan.
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Dari hasil wawancara dengan kedua narasumber diketahui
bahwa durasi waktu pementasan Tarian Soreng tergantung jenis
penampilanya. Pementasan dengan cerita Arya Penangsang berkisar
antara 30 menit sampai 1 jam. Namun untuk pentas tari keprajuritan
rata-rata 15 menit sampai 30 menit.

3) Menghitung durasi waktu pemakaian kostum
Tabel 4.3. 51 Pertanyaan dan Jawaban N2 mengenai Durasi Waktu Pemakaian
Kostum
P

Berapa lama waktu yang dibutuhkan penari untuk make-up dan
memakai kostum?

N2

Satu orang itu biasanya sekitar 10 menit jadi, kalau cewek biasanya
lebih lama sekitar 30 menitan jadi.

Tabel 4.3. 52 Pertanyaan dan Jawaban N6 mengenai Durasi Waktu Pemakaian
Kostum
P

Berapa lama waktu untuk memakai kostum sebelum pentas pak?

N6

Ya kalau saya yang dandani paling 5 menit, yang penting sudah
kelihatan wataknya.

Dari hasil wawancara dengan kedua narasumber ketahui
bahwa durasi pemakaian kostum penari Soreng tergantung oleh
masing-masing orang. Pada umumnya, untuk laki-laki biasanya
sekitar 10 menit dan perempuan sekitar 30 menit.
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4) Mengukur kecepatan tempo alunan musik
Tabel 4.3. 53 Pertanyaan dan Jawaban N2 mengenai Kecepatan Tempo
Alunan Musik
P

Lalu bagaimana tempo dari alat musik pengiringnya?

N2

Kalau mau keluar itu cepat, di pertengahan itu ada pelannya, lalu
di akhir cepat lagi.

Tabel 4.3. 54 Pertanyaan dan Jawaban N3 mengenai Kecepatan Tempo
Alunan Musik

P

Terus bagaimana tempo alunan alat musiknya?

N3

Ya tergantung gerakannya. Kalau di awal cepat, di pertengahan
slow, di akhir cepat.

Tabel 4.3. 55 Pertanyaan dan Jawaban N4 mengenai Kecepatan Tempo
Alunan Musik
P

Bagaimana tempo dari masing-masing alat musik dalam tarian
Soreng?

N4

Biasanya kalau tempo atau iringan untuk musik tarian Soreng itu
dibagi menjadi 3, yaitu awal itu temponya cepat, dan pertengahan
itu lambat, terakhir juga cepat mbak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga narasumber
diketahui bahwa pementasan Tarian Soreng terdiri dari 3 bagian
yaitu awal, tengah, dan akhir. Pada bagian awal tempo musiknya
cepat, kemudian pada bagian tengah temponya lambat, dan pada
bagian akhir tempo musiknya kembali cepat lagi.
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5) Menentukan anggaran keuangan komunitas
Tabel 4.3. 56 Pertanyaan dan Jawaban N5 mengenai Anggaran Keuangan
Komunitas
P

Terus untuk manajemen keuangannya itu gimana pak?

N5

Biasanya dari tanggapan itu kan ada dipotong transportasi sama
make up. Kan kita suka mengajak teman dari luar dusun, ya
istilahnya untuk ganti beli bensin saat kita proses latihan itu. Selain
itu ada sisa kita tabung tapi sifatnya hanya dibawa pengurus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan N5 diketahui bahwa
untuk uang hasil pementasan Tarian Soreng akan dipotong
transportasi dan make up, kemudian juga untuk membayar fee
pemain dari luar komunitas. Setelah itu sisanya baru ditabung dan
dikelola pengurus komunitas. Untuk kostum dan alat musik
komunitas hanya melakukan tambal-sulam saja.
d. Analisis Aktivitas Designing pada Tarian Soreng Gagak Rino
Pada Tarian Soreng terdapat beberapa aktivitas designing.
Berikut ini disajikan beberapa jawaban narasumber terkait dengan
aktivitas designing yang terdapat dalam Tarian Soreng.
1) Merancang pola lantai
Tabel 4.3. 57 Pertanyaan dan Jawaban N2 mengenai Pola Lantai
P

Bagaimana dengan pola lantai yang dibentuk penari Soreng?

N2

Biasanya dibentuk huruf, gerakan pertama huruf ini, kemudian
gerakan selanjutnya huruf ini. Biasanya huruf yang dibentuk huruf
S, huruf R, huruf G itu semua adalah singkatan Soreng gitu.
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Tabel 4.3. 58 Pertanyaan dan Jawaban N3 mengenai Pola Lantai
P

Terus bagaimana pola lantainya?

N3

Pola lantainya sering bentuk huruf. Huruf itu kita biasanya awalnya
itu S O R E N G.

Tabel 4.3. 59 Pertanyaan dan Jawaban N6 mengenai Pola Lantai
P

Bagaimana susunan posisi penari Soreng?

N6

Itu bisa dibuat formasi, tergantung ide dari anggota komunitas.
Kalau disini hanya mengambil SORENG huruf singkatnya saja S
R N G.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga narasumber diketahui
bahwa Komunitas Soreng Gagak Rino biasanya membuat pola lantai
penari Soreng membentuk huruf perangkat kata Soreng, yaitu S O R E N
G. Namun, biasanya hanya disingkat S, R, dan G. Namun untuk formasi
dasar biasanya membentuk 2 baris sejajar.

Gambar 4.3. 12 Pola Lantai Sejajar
(Sumber: https://youtu.be/C1NAAklr0zA)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
97

Gambar 4.3. 13 Pola Lantai Huruf S
(Sumber: https://youtu.be/C1NAAklr0zA)

Gambar 4.3. 14 Pola Lantai Huruf O
(Sumber: https://youtu.be/C1NAAklr0zA)

2) Merancang kostum penari Soreng
Tabel 4.3. 60 Pertanyaan dan Jawaban N2 mengenai Kostum Penari Soreng
P

Lalu kostum apa saja yang digunakan penari Soreng?

N2

Kostum prajurit ada celana, jarik, kamus, stagen, keris, blangkon
atau iket. Kemudian Arya Penangsang menggunakan celana, jarik,
bajunya yang dalam putih yang di luar teni. Lalu prajuritnya Arya
Penangsang pakai rompi.
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Tabel 4.3. 61 Pertanyaan dan Jawaban N3 mengenai Kostum Penari Soreng

P

Apa saja kostum yang digunakan penari?

N3

Jadi kalau prajuritnya Arya Penangsang biasanya pakai rompi,
kalau Arya Penangsang kan petinggi kerajaan jadi kostumnya ya
pakai kain teni gitu, warna kostum dia biasanya merah soalnya dia
berani dan make-up dia lebih dominan merah seperti buto.

Tabel 4.3. 62 Pertanyaan dan Jawaban N4 mengenai Kostum Penari Soreng

P

Tokoh apa saja yang terdapat dalam Tarian Soreng dan bagaimana
kostumnya?

N4

Yang terutama tokoh utama dari tari Soreng, dalam cerita Soreng
itu kan Arya Penangsang. Kostum dari Arya Penangsang itu ada
blangkon, baju teni. Baju teni itu menggambarkan tentang baju atau
kostum seorang raja atau adipati. Dan ada kostum lain seperti keris,
stagen, epek timang, celana teni, dan juga jarik. Dan jarik itu juga
yang digunakan Arya Penangsang adalah jarik Parang itu juga
menggambarkan jarik itu yang dipakai seorang raja. Dan juga
disini ada prajurit-prajurit Soreng. Prajurit Soreng itu adapun
kostum yang dipakai itu ada iket dan rompi, yang disini yang
menonjolkan atau memperlihatkan tentang karakter prajurit Soreng
yaitu rompi. Rompi itu menggambarkan tentang kostum yang
dipakai seorang prajurit. Dan juga ada epek timang, stagen, celana,
dan juga jarik.

Tabel 4.3. 63 Pertanyaan dan Jawaban N6 mengenai Kostum Penari Soreng

P

Apa saja kostum yang digunakan oleh penari pak?

N6

Kalau untuk prajurit, prajurit kan semestinya pakaiannya kan hanya
celana pendek, kain, sama ikat kepala, rompi, sebenarnya sama
dalaman biar kelihatan lebih gagah tapi ya seperti saya bilang tadi
yang penting sudah cukup. Tapi untuk prajurit itu, yang
pendukungnya Penangsang harus wataknya kereng.

Berdasarkan pemaparan jawaban di atas, keempat narasumber
saling melengkapi. Kostum yang digunakan oleh penari Soreng yang
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berperan sebagai prajurit adalah celana pendek, jarik, rompi, dan iket
kepala, serta memakai kumis untuk menunjukan wataknya yang
kereng. Kemudian, tokoh Arya Penangsang mengenakan kain teni
berwarna merah dan baju bagian dalam berwarna putih, jarik,
blangkon, keris, dan memakai kumis untuk menunjukan wataknya
yang kereng.
Iket Kepala
Kumis
Rompi
Jarik
Celana Pendek
Gambar 4.3. 15 Desain Kostum Prajurit
(Sumber: Dokumen pribadi milik Riswoko)

Blangkon
Kumis
Kain Teni berwarna Merah
Baju bagian dalam berwarna Putih
Keris
Jarik

Gambar 4.3. 16 Desain Kostum Arya Penangsang
(Sumber: Dokumen pribadi milik Riswoko)
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3) Struktur kepengurusan komunitas
Tabel 4.3. 64 Pertanyaan dan Jawaban N5 mengenai Struktur Kepengurusan

P

Untuk struktur kepengurusannya tadi itu gimana pak?

N5

Ketuanya itu sebetulnya ya Pak Sutrisno, sekretarisnya Pak
Riyono, itu sebenarnya mbak untuk yang Soreng gabung dengan
Reog tapi yang istilahnya yang sub-kepengurusan ada sendiri untuk
tanggapan ataupun untuk mengagendakan latihan ada sendiri.
Kalau saya hanya sebagai orang yang bisa dihubungi. Lalu untuk
bendaharanya itu Pak Hadip.

Berdasarkan hasil wawancara dengan N5 diketahui struktur
kepengurusan Komunitas Soreng Gagak Rino yaitu Bapak Sutrisno
sebagai ketua komunitas, Bapak Riyono sebagai sekretaris, dan
Bapak Hadip sebagai bendahara, serta Bapak Slamet Riyadi sebagai
narahubung.
e. Analisis Aktivitas Playing pada Tarian Soreng Gagak Rino
Pada Tarian Soreng terdapat beberapa aktivitas playing. Berikut
ini disajikan beberapa jawaban narasumber terkait dengan aktivitas
playing yang terdapat dalam Tarian Soreng.
1) Menentukan aturan gerakan Tarian Soreng
Tabel 4.3. 65 Pertanyaan dan Jawaban N2 mengenai Aturan Gerakan Tarian
Soreng
P

Dalam tarian Soreng sendiri ada aturan gerakannya nggak pak
harus bagaimana?

N2

Ya aturan gerakan ya ada, kalau tangan ya kalau lurus ya lurus,
kalau ke atas ya ke atas.
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Tabel 4.3. 66 Pertanyaan dan Jawaban N3 mengenai Aturan Gerakan Tarian
Soreng
P

Apakah ada aturan gerakan dalam Tarian Soreng?

N3

Kalau aturan gerakan biasanya yang penting tegas sih. Soalnya kita
kan sebagai prajurit yang berwatak tegas gitu.

Tabel 4.3. 67 Pertanyaan dan Jawaban N4 mengenai Aturan Gerakan Tarian
Soreng
P

Bagaimana aturan yang terdapat pada Tarian Soreng?

N4

Aturan-aturan tentang Tarian Soreng itu biasanya itu yang
ditonjolkan itu biasanya penekanannya pada gerakan tangan dan
kaki.

Tabel 4.3. 68 Pertanyaan dan Jawaban N6 mengenai Aturan Gerakan Tarian
Soreng
P

Dalam Tarian Soreng apakah ada aturan gerakannya pak?

N6

Ada, ya aturannya harus tepat. Karena kalau dihitung tu wa ga pat
tapi kalau tu wa ga pat itu belum nyampai kan ga bagus, kan harus
rapi. Semuanya harus rapi. Kan bisa saja kalau tangan kanan di
depan, kaki kiri di depan itu nggak bagus.

Dari hasil wawancara dengan keempat narasumber diketahui
bahwa dalam Tarian Soreng penari harus mengikuti ketukan gerakan
dengan baik agar terlihat rapi. Selain itu, anggota tubuh juga harus
bergerak selaras, gerakannya juga tegas.
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2) Menentukan cara memainkan alat musik pengiring Tarian
Soreng
Tabel 4.3. 69 Pertanyaan dan Jawaban N2 mengenai Cara Permainan Alat
Musik
P

Bagaimana cara memainkan alat-alat musik tersebut?

N2

Kalau bendhe itu dipukul, kalau truntung dipukul pakai iratan
bambu diberi karet, kalau bedug ya dipukul.

Tabel 4.3. 70 Pertanyaan dan Jawaban N3 mengenai Cara Permainan Alat
Musik
P

Bagaimana cara memainkan alat musiknya?

N3

Semua alat musik dimainkan dengan cara dipukul menggunakan
alat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua narasumber
diketahui bahwa cara memainkan alat-alat musik pengiring Tarian
Soreng, yaitu bendhe, trunthung, dan bedug adalah dengan cara
dipukul menggunakan alat.

3) Menentukan strategi pemasaran agar semakin banyak
diminati
Tabel 4.3. 71 Pertanyaan dan Jawaban N3 mengenai Strategi Pemasaran
Komunitas

P

Jadi respon pemuda sendiri itu cukup bagus pada Tarian Soreng
ini?

N3

Ya, justru respon pemuda itu lebih bagus apalagi anak-anak kecil.
Jadi lebih terkenal kalau mbaknya lihat di youtube itu lebih terkenal
tarian-tarian Soreng yang anak kecil, soalnya lebih sering main di
Tlatah Bocah.
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P

Sebenarnya aslinya penari Soreng itu siapa, anak-anak atau
dewasa?

N3

Awalnya seorang prajurit ya pasti laki-laki dewasa. Tapi seiring
berjalannya waktu dikembangkan menjadi ada prajurit yang
perempuan dan anak-anak.

Tabel 4.3. 72 Pertanyaan dan Jawaban N9 mengenai Strategi Pemasaran
Komunitas
P

Apakah ada rencana pengembangan Soreng ini agar semakin
diminati oleh masyarakat?

N9

Untuk rencana pengembangan yang saya terima itu sekarang sudah
mendidik anak-anak kecil. Jadi itu menjadikan sekelompok anak
yang dilatih untuk kesenian Soreng tersebut dengan tujuan untuk
melanjutkan regenerasi.

Berdasarkan pemaparan kedua narasumber, jawaban keduanya
saling melengkapi. Komunitas Soreng Gagak Rino mengembangkan
kelompok tari perempuan dan anak-anak untuk menarik penonton
agar Tarian Soreng ini semakin diminati oleh masyarakat.

4) Menentukan jadwal latihan
Tabel 4.3. 73 Pertanyaan dan Jawaban N2 mengenai Jadwal Latihan

P

Apakah ada jadwal latihan rutin komunitas?

N2

Kalau jadwal latihan itu cuma mau pentas aja. Biasanya latihannya
tergantung, kalau jarak waktu pementasan agak jauh itu bisa 5
samapi 7 kali. Tapi kalau waktu pementasan mepet ya 2 sampai 3
kali.
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Tabel 4.3. 74 Pertanyaan dan Jawaban N3 mengenai Jadwal Latihan
P

Bagaimana jadwal latihannya mbak?

N3

Jadwal latihan kalau mau pentas ya baru latihan.biasanya 2 minggu
sebelum pentas yang cewek dan anak kecil latihan setiap hari, tapi
kalau yang cowok H-3 baru latihan.

Tabel 4.3. 75 Pertanyaan dan Jawaban N5 mengenai Jadwal Latihan
P

Bagaimana untuk jadwal latihannya pak?

N5

Tidak ada jadwal latihan rutin, cuma kalau menjelang ada
tanggapan ataupun pentas gitu aja.

Dari hasil wawancara dengan ketiga narasumber diketahui
bahwa latihan Tarian Soreng hanya dilakukan saat akan ada
pementasan saja. Banyaknya waktu latihan tergantung dengan
tenggat jadwal waktu pementasan.

5) Menentukan penari yang ikut pentas
Tabel 4.3. 76 Pertanyaan dan Jawaban N2 mengenai Penentuan Penari
P

Bagaiman penentuan pemainnya?

N2

Yang penting orangnya bisa, tidak berhalangan.

Tabel 4.3. 77 Pertanyaan dan Jawaban N3 mengenai Penentuan Penari
P

Bagaimana penentuan pemainnya?

N3

Tergantung pemainnya mau ikut atau nggak, biasanya ada yang
lagi nggak bisa. Kayak aku sendiri, ketika aku pulang ke rumah
baru bisa ikut pentas.
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Tabel 4.3. 78 Pertanyaan dan Jawaban N6 mengenai Penentuan Penari
P

Bagaimana untuk penentuan pemain yang mau tampil pak?

N6

Kalau yang masih sekolah ya disesuaikan waktunya, kalo lagi
pelajaran mendesak ya nggak ikut gapapa. Tapi kalau untuk yang
baku ya yang sudah berkeluarga itu harus ikut. Tapi untuk
waktunya saya mengikuti yang kumpul saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga narasumber diketahui
bahwa untuk strategi penentuan penari yang akan mengikuti pentas yaitu
dengan melihat kesediaan pemain. Pemain yang masih di bangku sekolah
tetap mengutamakan tanggungjawabnya sebagai pelajar.

f. Analisis Aktivitas Explaining pada Tarian Soreng Gagak Rino
Pada Tarian Soreng terdapat beberapa aktivitas explaining.
Berikut ini disajikan beberapa jawaban narasumber terkait dengan
aktivitas explaining yang terdapat dalam Tarian Soreng.
1) Menjelaskan makna dari gerakan pada Tarian Soreng
Tabel 4.3. 79 Pertanyaan dan Jawaban N2 mengenai Makna Gerakan
P

Apa makna dari gerakan tersebut?

N2

Ya seperti prajurit yang tegas.

Tabel 4.3. 80 Pertanyaan dan Jawaban N3 mengenai Makna Gerakan
P

Apa makna filosofis dari gerakan yang ada mbak?

N3

Sebagai prajurit ya gerakan harus tegas.
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Tabel 4.3. 81 Pertanyaan dan Jawaban N4 mengenai Makna Gerakan
P

Apakah ada makna filosofis dalam gerakan tersebut?

N4

Filosofi tentang gerakan itu menggambarkan tentang seorang
prajurit. Menggambarkan tentang prajurit dengan kedisiplinannya
dan kesetiaan seorang prajurit pada rajanya.

Tabel 4.3. 82 Pertanyaan dan Jawaban N6 mengenai Makna Gerakan
P

Apa makna dari setiap gerakan dalam Tarian Soreng pak?

N6

Ya itu watak prajurit, harus tegas. Kalau lemah kan nggak bagus
kan sifatnya sifat prajurit, nanti keburu dibunuh kan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat narasumber
diketahui bahwa ketegasan gerakan kaki dan tangan penari dalam
Tarian Soreng mencerminkan sikap seorang prajurit yang tegas,
disiplin, dan setia terhadap rajanya.

2) Menjelaskan makna dari kostum penari Soreng
Tabel 4.3. 83 Pertanyaan dan Jawaban N4 mengenai Makna Kostum Penari
Soreng

P

Tokoh apa saja yang terdapat dalam tarian Soreng dan bagaimana
kostumnya?

N4

Yang terutama tokoh utama dari tari Soreng, dalam cerita Soreng
itu kan Arya Penangsang. Kostum dari Arya Penangsang itu ada
blangkon, baju teni. Baju teni itu menggambarkan tentang baju atau
kostum seorang raja atau adipati. Dan ada kostum lain seperti keris,
stagen, epek timang, celana teni, dan juga jarik. Dan jarik itu juga
yang digunakan Arya Penangsang adalah jarik Parang itu juga
menggambarkan jarik itu yang dipakai seorang raja. Dan juga
disini ada prajurit-prajurit Soreng. Prajurit Soreng itu adapun
kostum yang dipakai itu ada iket dan rompi, yang disini yang
menonjolkan atau memperlihatkan tentang karakter prajurit Soreng
yaitu rompi. Rompi itu menggambarkan tentang kostum yang
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dipakai seorang prajurit. Dan juga ada epek timang, stagen, celana,
dan juga jarik.

Kostum yang digunakan oleh penari Soreng digunakan untuk
semakin mempertegas karakter tokoh yang sedang diperankan.
Misalnya saja kostum yang digunakan oleh Arya Penangsang yaitu
blangkon, baju teni, keris, stagen, epek timang, dan jarik motif
parang. Baju teni dan jarik motif parang menunjukan bahwa beliau
adalah seorang raja atau adipati. Begitu juga dengan kostum yang
digunakan oleh prajurit yaitu iket, epek timang, stagen, celana, jarik,
dan rompi. Rompi menunjukan pakaian seorang prajurit.

3) Menjelaskan makna dari alunan musik pengiring Tarian
Soreng
Tabel 4.3. 84 Pertanyaan dan Jawaban N2 mengenai Makna Alunan Musik
P

Apa makna cepat lambatnya alunan musik tadi pak?

N2

Biasanya kalau pemain mau keluar itu cepat biar semangat. Di
tengah-tengah rada pelan biasanya ratu itu keluar jadi
menghormati. Kemudian di akhir, mau pulang jadinya cepat
istilahnya budalan.

Tabel 4.3. 85 Pertanyaan dan Jawaban N3 mengenai Makna Alunan Musik
P

Apakah makna dari cepat-lambatnya alunan musik tadi mbak?

N3

Cepat itu ibaratnya mau perang gitu makanya cepat. Kalau di
pertengahan pelan ya karena kita menghormati petingginya datang.
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Tabel 4.3. 86 Pertanyaan dan Jawaban N4 mengenai Makna Alunan Musik
P

Apa makna dari cepat-lambatnya alunan musiknya?

N4

Alunan musik yang bertempo cepat pada awal tarian Soreng yaitu
menggambarkan tentang kesiapan seorang prajurit yang siap
menghadapi apapun yang terjadi pada kerajaan itu sendiri. Dan
pertengahan itu ada tempo lambat, tempo lambat itu
menggambarkan tentang kesetiaan seorang prajurit kepada raja.
Dan yang terakhir itu bertempo cepat, cepat itu menggambarkan
seorang prajurit yang siap menuju medan laga atau pertempuran
setiap waktu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga narasumber
diketahui bahwa tempo musik pengiring Tarian Soreng pada bagian
awal alunan musik yang cepat menunjukan kesiapan prajurit dalam
menjaga kerajaan. Kemudian, pada bagian pertengahan alunan
musik lambat melambangkan penghormatan dan kesetiaan prajurit
terhadap rajanya. Selanjutnya, pada bagian akhir alunan musik
kembali lagi menjadi cepat, Hal tersebut menggambarkan seorang
prajurit yang siap menuju medan perang.
4) Menjelaskan kendala yang dihadapi komunitas dan solusi
yang diberikan
Tabel 4.3. 87 Pertanyaan dan Jawaban N2 mengenai Kendala dan Solusi
P

Kendala apa yang biasa dialami dalam komunitas dan bagaimana
cara mengatasinya?

N2

Kendalanya kalau mau pentas ada yang nggak bisa gitu. Tapi cara
mengatasinya, kan komunitas banyak misal kalau satu nggak bisa
ya ada teman yang lainnya.
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Tabel 4.3. 88 Pertanyaan dan Jawaban N3 mengenai Kendala dan Solusi
P

Biasanya apa kendala yang dihadapi komunitas dan bagaimana
cara menghadapinya?

N3

Kendalanya itu saat ngumpulin orang, kadang jadwal masingmasing orang berbeda, nah itu yang susah. Kebetulan yang cewek
itu kan anak-anak muda, dan ketika dia sudah menikah itu jarang
ada yang mau ikut lagi. Kan dari situ ada anak kecil nah mereka ini
saat besar nanti juga tetap ikut, makanya sedari kecil dia dididik
jadi pecinta Soreng.

Tabel 4.3. 89 Pertanyaan dan Jawaban N5 mengenai Kendala dan Solusi
P

Kendala apa saja yang biasa dihadapi komunitas?

N5

Biasa yang kami hadapi itu menjelang hari yang disepakati untuk
latihan itu ada beberapa yang sering molor waktu, sudah ditunggu
temannya nggak datang bahkan ada yang bepergian tapi nggak
pamit itu kan jadi kendala, itu pasti kami hadapi.

P

Terus bagaimana cara komunitas menghadapi kendala tersebut?

N5

Ya kita berusaha memberi nasihat ataupun bahkan semacam
kesepakatan meskipun apa yang dibicarakan, apa yang di-rembuk,
apa yang disepakati sering terulang lagi.

Tabel 4.3. 90 Pertanyaan dan Jawaban N6 mengenai Kendala dan Solusi
P

Selain susah mengumpulkan orang, apa saja kendala yang dihadapi
komunitas?

N6

Ya kendala itu sebenarnya banyak. Ya musik, musik kan harus
hafal tarian kalau kumpulnya hanya pas pentas untuk memukul
atau menabuh nanti nggak cocok. Sulit mencari pemain, pemain
sulit dibuat variasi menabuhnya hanya keras terus kan seharusnya
ada keras, ada sedang, ada lembut. Terus kalau bendhe 4 itu kadang
orang 1 kalau enggak orang 2, kalau orang 4 nanti malah nggak
kompak. Untuk mengatasinya ya saya memanggil orang yang
feeling-nya agak cepat saja.

Berdasarkan hasil wawancara, jawaban keempat narasumber
saling melengkapi. Kendala yang dihadapi oleh Komunitas Soreng
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Gagak Rino adalah apabila ada anggota yang berhalangan ketika
akan pentas, Solusinya adalah dengan menghubungi anggota
komunitas yang lain untuk menjadi pengganti. Kemudian,
komunitas juga sulit mengatur jadwal latihan karena sibuk dengan
urusan masing-masing dan kesulitan mencari penari wanita. Oleh
karena itu, komunitas mulai melatih anak-anak menari Soreng agar
nantinya tetap ada yang melestarikan. Selain itu, terkadang ada yang
tidak ikut latihan dan pergi tanpa pamit. Solusinya adalah dengan
membuat kesepakatan bersama agar kesalahan yang sama tidak
terulang.

5) Menjelaskan rencana pengembangan komunitas
Tabel 4.3. 91 Pertanyaan dan Jawaban N3 mengenai Rencana Pengembangan
P

Apakah komunitas punya rencana pengembangan Tarian Soreng?

N3

Ketika kita pentas kita mengembangkan make-up dan kostum.
Karena orang-orang desa ini sukanya yang meriah dan make-up
yang tebal.

Tabel 4.3. 92 Pertanyaan dan Jawaban N5 mengenai Rencana Pengembangan
P

Apakah komunitas Soreng Gagak Rino punya rencana
pengembangan agar semakin diminati dan bermanfaat bagi
masyarakat Dusun Ngargotontro?

N5

Kami punya planning akan mengurus akta pendirian atau sertifikat
kami yang sebetulnya dulu sudah ada, tapi berhubung diganti nama
dan sertifikat yang dulu sudah nggak ada ya kami punya planning
untuk mengurus lagi dan arahnya juga kalau sudah punya sertifikat
mau ke notaris biar punya badan hukum.
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Tabel 4.3. 93 Pertanyaan dan Jawaban N9 mengenai Rencana Pengembangan
P

Apakah ada rencana pengembangan Soreng ini agar semakin
diminati oleh masyarakat?

N9

Untuk rencana pengembangan yang saya terima itu sekarang sudah
mendidik anak-anak kecil. Jadi itu menjadikan sekelompok anak
yang dilatih untuk kesenian Soreng tersebut dengan tujuan untuk
melanjutkan regenerasi.

Berdasarkan pemaparan jawaban narasumber, ketiganya
saling melengkapi. Komunitas Soreng Gagak Rino selalu
mengembangkan kostum dan make-up agar semakin mengikuti
jaman dan selera pasar. Selain itu, komunitas juga aktif melatih
anak-anak usia sekolah untuk menari Soreng. Kemudian, komunitas
ini juga memiliki rencana ingin mengurus akta pendirian atau
setifikat komunitas ke notaris agar nantinya mempunyai badan
hukum yang kuat.
Keenam aktivitas fundamental matematis menurut Bishop ada
dalam Tarian Soreng. Aktivitas locating, measuring, playing, dan
explaining merupakan aktivitas yang paling menonjol dari Tarian
Soreng, masing-masing terdapat 5 aktivitas. Sedangkan untuk
aktivitas counting terdapat 4 aktivitas. Kemudian, aktivitas
designing hanya ada 3 aktivitas.
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5. Implementasi Aspek-Aspek Matematis pada Tarian Soreng dalam
Pembelajaran Matematika SMP
Tarian Soreng pada Komunitas Soreng Gagak Rino dimainkan oleh
masyarakat dari beragam usia, bahkan ada kelompok penari Soreng usia
anak sekolah. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh N3 bahwa
“Jadi ada yang anak kecil, anak kecil itu dibagi 2 yaitu cewek dan cowok.
Biasanya tarian itu kalau cewek dan cowok biasanya digabung jadi satu,
cuma biasanya juga dipisah-pisah tergantung kita pentasnya dimana.
Misal kita pentas di Tlatah Bocah itu sering digabung soalnya berkaitan
dengan waktu yang diberikan oleh sie acara…”. Hal serupa juga
diungkapkan oleh N9 bahwa “…sekarang sudah mendidik anak-anak
kecil. Jadi itu menjadikan sekelompok anak yang dilatih untuk kesenian
Soreng tersebut dengan tujuan untuk melanjutkan regenerasi”.
Pembelajaran matematika berbasis budaya sudah diterapkan dalam
pembelajaran di sekolah. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh
N7 bahwa “…kalau kaitan budaya, misalnya menanam itu juga ada,
memasak juga ada. Artinya saya sudah melakukan itu, bahwa nanti
perhitungannya bagaimana dari awal sampai akhir nanti bagaimana”.
Kebudayaan yang dikaitkan dalam pembelajaran belum mencakup
sampai pada tarian, seperti yang dikatakan N7 bahwa “…kalau saya
pribadi untuk tarian tidak terlalu menekankan materi diterapkan ke
dalam budaya, saya tidak sejauh itu melihat kaitannya etnomatematika di
dalam Tarian Soreng…”. Penerapan etnomatematika pada Tarian Soreng
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dalam pembelajaran matematika di sekolah itu baik jika dilakukan.
Namun,

perlu

dilakukan

penelitian

lebih

lanjut

agar

tujuan

pembelajarannya dapat tercapai dengan baik.
Berdasarkan hasil wawancara dengan N7 dapat disimpulkan
mengenai penerapan etnomatematika pada pembelajaran di sekolah
bahwa:
1)

Pembelajaran berbasis budaya sudah diterapkan. Namun, untuk
kebudayaan dalam bentuk tarian belum. Oleh karena itu, perlu
penelitian lebih lanjut agar hal tersebut bisa diterapkan.

2)

Adanya peluang yang baik untuk menerapkan pembelajaran
Matematika berbasis budaya pada Tarian Soreng karena adanya
keterkaitan dengan materi Matematika SMP.

Implementasi aspek matematis pada Tarian Soreng bagi kurikulum
pembelajaran matematika di SMP, dapat dirinci menjadi:
Kompetensi Dasar
4.1

4.2

Kelas VII
Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan urutan beberapa
bilangan bulat dan pecahan (biasa,
campuran, desimal, persen)
Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan operasi hitung
bilangan bulat dan pecahan

Butir Soal
-

Menentukan anggaran
keuangan
Dalam sekali pementasan
Tarian Soreng, Komunitas
menerima bayaran sebesar
Rp 2.500.000,00. Analisislah
apakah bayaran tersebut
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mampu memenuhi semua
kebutuhan dalam sekali
pentas dan tentukan berapa
anggaran untuk kas
komunitas!
4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan bilangan dalam
bentuk bilangan berpangkat bulat
positif dan negatif
Menyelesaikan masalah
kontekstual yang berkaitan dengan
himpunan, himpunan bagian,
himpunan semesta, himpunan
kosong, komplemen himpunan, dan
operasi biner pada himpunan

-

Menentukan peran dalam
pementasan
Dalam pementasan Tarian
Soreng ada banyak orang
yang terlibat yakni ada
penari, pemain musik,
pengurus komunitas, dan
penonton. Buatlah diagram
Venn yang menggambarkan
kondisi tersebut!

Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan bentuk aljabar
dan operasi pada bentuk aljabar
Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan persamaan dan
pertidaksamaan linear satu variabel

Menentukan biaya
pembuatan kostum

Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan rasio dua besaran
(satuannya sama dan berbeda)
Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan perbandingan
senilai dan berbalik nilai

Menentukan biaya
pementasan sesuai lokasi

Komunitas Soreng Gagak
Rino akan membuat kostum
untuk peran prajurit
sebanyak 12 buah. Jika
komunitas harus membayar
Rp 1.620.000,00 untuk
keseluruhan. Tentukan harga
satuan kostum penari!

Biaya pementasan Tarian
Soreng Gagak Rino jika
pentas di wilayah Dusun
Ngargotontro sebesar Rp
2.500.000,00.
Analisislah biaya sewa untuk
pementasan dalam satu
wilayah desa, satu wilayah
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kecamatan, satu wilayah
kabupaten, dan diluar daerah
Magelang!
4.9

Menyelesaikan masalah berkaitan
dengan aritmetika sosial
(penjualan, pembelian, potongan,
keuntungan, kerugian, bunga
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 segiempat
(persegi, persegipanjang,
belahketupat, jajargenjang,
trapesium, dan laying-layang) dan
segitiga

Pembelian aset
Total harga alat-alat musik
pengiring Tarian Soreng
adalah Rp 7.500.000,00.
Namun, karena Komunitas
Soreng Gagak Soreng
membeli seperangkat alat
musik sekaligus sehingga
pihak toko memberikan
diskon sebesar 5%. Tentukan
harga seperangkat alat musik
tersebut setelah dikenai
diskon!
-

Menentukan luas panggung
pementasan
Tentukan berapa luas
minimal panggung yang
harus dibuat untuk
pementasan keprajuritan
dengan 13 orang penari jika
diketahui jarak antar penari
60 cm!

4.12 Menyajikan dan menafsirkan data
dalam bentuk tabel, diagram garis,
diagram batang, dan diagram
lingkaran
Kelas VIII
4.1 Menyelesaikan
masalah
yang Mentukan rumus umum pola
berkaitan dengan pola pada barisan bilangan
bilangan dan barisan konfigurasi
objek
Dalam
koreografi
awal
pementasan Tarian Soreng,
pertama
tokoh
Arya
Penangsang
memasuki
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panggung.
Setelah
itu
sepasang prajurit masuk,
diikuti 2 prajurit lagi, dan
begitu seterusnya. Tentukan
suku utama dari pola barisan
tersebut dan tentukan rumus
umum barisan yang dibentuk
oleh penari tersebut!
4.2

Menyelesaikan
masalah
yang Menentukan posisi penari
berkaitan dengan kedudukan titik
dalam bidang koordinat Kartesius
Dalam suatu pementasan
Tarian Soreng dengan jumlah
penari 13 orang, prajurit
membentuk pola lantai sejajar
menghadap ke arah Arya
Penangsang.
Jika
di
ilustrasikan dalam koordinat
Kartesius,
tokoh
Arya
Penangsang berada di titik (0,
5) kemudian untuk kedua
prajurit di barisan depan
berada di titik (4,2) dan (6,2).
Kemudian untuk prajurit
ketiga berada di titil (4,3).
Tentukan posisi prajurit
lainnya
pada
bidang
Kartesius!

4.3

Menyelesaikan
masalah
yang Menentukan kostum penari
berkaitan dengan relasi dan fungsi
dengan menggunakan berbagai Domain = {Arya Penangsang,
representasi
Ki Mataun, Soreng Rana,
Soreng Pati, Soreng Rangkut,
Sultan Hadiwijaya, Penjawi,
Pemanahan, Danang, Juru
Mentawi, dan pekathik}
Kodomain = {celana pendek,
kain, ikat kepala, rompi,
kumis,
kuluk
kanigoro,
beskap, jarik, epek timang,
keris,
blangkon,
gelang
tangan, gelang kaki, kalung}
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Buatlah relasi antar tokoh
dalam Tarian Soreng dengan
kostum apa saja yang
digunakan
oleh
tokoh
tersebut!

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
masalah
yang
berkaitan
dengan
teorema
Pythagoras 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 berkaitan
dengan luas permukaan dan volume
bangun ruang sisi datar (kubus,
balok, prisma, 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 Menentukan
kombinasi
berkaitan dengan peluang empirik pemain
dan teoritik suatu kejadian dari
suatu percobaan
Komunitas Soreng Gagak
Rino akan pentas di suatu
acara. Jumlah pemain yang
akan diperlukan adalh 23
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penari.
Jika
anggota
komunitas berjumlah 40
orang. Tentukan peluang
masing-masing orang untuk
agar bisa ikut pentas dan
tentukan
banyaknya
kombinasi penari Soreng
pada acara tersebut!
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Kelas IX
Menyelesaikan
masalah
yang
berkaitan dengan sifat-sifat operasi
bilangan berpangkat bulat dan
bentuk akar
Menyelesaikan
masalah
yang
berkaitan
dengan
persamaan
kuadrat
Menyajikan
fungsi
kuadrat
menggunakan tabel, persamaan,
dan grafik
Menyajikan dan menyelesaikan
masalah
kontekstual
dengan
menggunakan sifat-sifat fungsi
kuadrat
Menyelesaikan masalah kontekstual Menentukan
transformasi
yang berkaitan dengan transformasi geometri pada kostum penari
geometri (refleksi, translasi, rotasi,
dan dilatasi)
Perhatikan gambar berikut!

Tentukan
transformasi
geometri apa saja yang ada
pada kain jarik yang
digunakan penari Soreng!
4.6

4.7

Menyelesaikan
masalah
yang
berkaitan dengan kesebangunan dan
kekongruenan antar bangun datar
Menyelesaikan masalah kontekstual Menentukan luas permukaan
yang berkaitan dengan luas dan volume tabung

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
119

permukaan dan volume berbagai
bangun ruang sisi lengkung (tabung, Perhatikan gambar salah satu
kerucut, dan bola), serta gabungan alat musik pengiring Tarian
beberapa bangun ruang sisi Soreng berikut!
lengkung

Bedug/ drum bass terdiri dari
2 bagian, yaitu bagian kecil
dan besar. Diameter lingkaran
pada drum kecil berukuran 42
cm sedangkan diameter
lingkaran pada drum besar
berukuran 70 cm. Bagian alas
dan
tutup
drum
disambungkan oleh lapisan
berwarna merah dengan lebar
masing-masing dan 55 cm
dan 40 cm.
Tentukan luas permukaan dan
volume
masing-masing
drum!

Selain implementasi aspek matematis pada kompetensi dasar diatas,
terdapat banyak masalah kontekstual yang dapat dibuat, diantaranya:
1)

Peserta didik diminta menganalisis pembagian waktu untuk 3
bagian dalam pertujukan keprajuritan dengan durasi waktu 15
menit.

2)

Peserta didik diminta untuk melakukan survei apakah harga sewa
pementasan sebesar Rp 2.500.000-Rp 5.000.000 cukup untuk
memenuhi semua kebutuhan dalam sekali pentas?
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3)

Peserta didik diminta untuk menganalisis bentuk geometris pada
kostum penari Soreng.

4)

Peserta didik dapat menghitung jadwal latihan agar maksimal dan
menyusun jadwal latihan tersebut.

5)

Peserta didik dapat menyusun banyaknya pemain dengan
mengubah ukuran panggung dengan berbagai kemungkinan.

6)

Peserta didik dapat menyusun pola lantai yang sesuai dengan
ukuran panggung dengan berbagai kemungkinan.

Dari beberapa aspek matematis yang telah ditemukan pada Tarian
Soreng, dapat dibuat rancangan pelaksanaan pembelajaran. Rancangan ini
dapat digunakan sebagai referensi pelaksanaan pembelajaran matematika
berbasis budaya pada Tarian Soreng. Sebagai contoh diambil materi
mengenai luas permukaan dan volume tabung. Berikut adalah contoh RPP
berbasis budaya pada Tarian Soreng.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP)
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Materi Pokok
Materi Bagian
Alokasi Waktu

:SMP
: Matematika
: IX/ Genap
: Bangun Ruang Sisi Lengkung
: Tabung
: 5JP x @40 Menit

A. Kompetensi Inti
KI-1

:

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
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KI-2

:

Menunjukan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong
royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.

KI-3

:

Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural)
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

KI-4

:

Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai,
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di
sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar
3.7 Membuat generalisasi luas
permukaan dan volume berbagai
bangun ruang sisi lengkung (tabung,
kerucut, dan bola)

Indikator
3.7.1 Mengetahui definisi tabung
3.7.2 Mengetahui jaring-jaring tabung
3.7.3 Menentukan rumus luas permukaan tabung
3.7.4 Menentukan rumus volume tabung

4.7 Menyelesaikan masalah kontekstual
yang berkaitan dengan luas
permukaan dan volume berbagai
bangun ruang sisi lengkung (tabung,
kerucut, dan bola), serta gabungan
beberapa bangun ruang sisi lengkung

4.7.1 Menyelesaikan masalah kontekstual
berkaitan dengan luas permukaan dan
volume tabung

C. Tujuan Pembelajaran
Melalui pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dapat berpikir kritis dalam
mengidentifikasi berbagai macam bentuk tabung disekitarnya dan kreatif dalam
menentukan rumus luas permukaan dan volume tabung dan dapat menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume tabung serta memiliki sikap disiplin
dan tanggungjawab.
D. Materi Pembelajaran
Tabung
Fakta
Konsep
Prinsip
Prosedur
Metakognitif

: r= jari-jari , π = pi, t= tinggi, L= Luas Permukaan, V= Volume
: Tabung
: Luas Permukaan Tabung, Volume Tabung
: Menghitung luas permukaan dan volume tabung
: Pemecahan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan
volume tabung
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E. Metode Pembelajaran
Model Pembelajaran : Pembelajaran Berbasis Masalah
Metode
: Diskusi
Pendekatan
: Scientific Learning
F. Media Pembelajaran
Media/Alat:
❖ Worksheet atau lembar kerja peserta didik (LKPD)
❖ Lembar penilaian
❖ Penggaris, spidol, papan tulis
❖ Laptop & infocus
❖ Cetak: buku
Bahan :
❖ Spidol
G. Sumber Belajar
❖ Buku penunjang kurikulum 2013 mata pelajaran Matematika Kelas IX Kemendikbud edisi
revisi 2018
❖ Pengalaman peserta didik dan guru
❖ Manusia dalam lingkungan: guru dan pustakawan
H. Langkah-Langkah Pembelajaran
Pertemuan pertama 2x40 Menit (2 JP)
Kegiatan

Pendahuluan

Kegiatan Inti

Deskripsi Kegiatan
• Guru membuka pembelajaran dengan salam pembuka,
mengucap syukur kepada Tuhan YME serta mengajak
peserta didik berdoa
• Guru mengondisikan suasana belajar melalui
pernyataan dari guru berhubungan dengan kondisi
kesiapan peserta didik.
• Guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap
disiplin
• Guru membantu peserta didik mengingat materi
prasyarat
Proses orientasi peserta didik pada masalah
• Guru memberikan video terkait pementasan Tarian
Soreng
• Guru bertanya kepada peserta didik mengenai
pengalaman menonton atau menari Tarian Soreng
• Guru memberikan pejelasan singkat mengenai Tarian
Soreng Gagak Rino
Mengorganisis peserta didik untuk belajar
• Guru memberi kesempatan pada peserta didik untuk
bertanya
• Guru bertanya: Apakah ada kaitan antara Tarian
Soreng dengan matematika?
• Guru mengajak siswa untuk menyebutkan ciri-ciri
tabung serta rumus luas bangun datar
• Guru membagi peserta didik dalam kelompok
Membimbing penyelidikan individu/kelompok
• Peserta didik mengerjakan LKPD I dalam kelompok

Alokasi
Waktu

10 menit

60 menit
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• Guru berkeliling untuk memeriksa pekerjaan peserta
didik dan membantu kelompok yang mengalami
kesulitan
Mengembangkan dan menyajikan hasil karya

Penutup

• Peserta didik mewakili kelompok menuliskan hasil
diskusi di papan tulis
• Guru mengajak peserta didik membahas hasil
pekerjaan yang telah dituliskan
• Guru memberi penegasan mengenai jawaban peserta
didik
Menganalisis dan mengevaluasi
• Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk
memberi tambahan informasi mengenai materi yang
diberikan
• Guru memberi penegasan mengenai jawaban yang
kurang tepat
• Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi
yang dipelajari hari ini
• Guru bersama peserta didik melakukan refleksi atas
pembelajaran pada hari ini
• Guru memberi apresiasi kepada peserta didik untuk
pembelajaran pada hari ini
• Guru memberikan arahan mengenai materi untuk
pertemuan selanjutnya yaitu volume tabung
• Guru menutup pembelajaran dengan memberi salam

10 menit

Pertemuan kedua 3x40 Menit (3 JP)
Kegiatan

Pendahuluan

Kegiatan Inti

Deskripsi Kegiatan
• Guru membuka pembelajaran dengan salam pembuka,
mengucap syukur kepada Tuhan YME serta mengajak
peserta didik berdoa
• Guru mengondisikan suasana belajar melalui pernyataan
dari guru berhubungan dengan kondisi kesiapan peserta
didik.
• Guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap
disiplin
• Guru membantu peserta didik mengingat materi pada
pertemuan sebelumnya
Proses orientasi peserta didik pada masalah
• Guru memberikan pengantar singkat terkait materi hari ini,
yaitu volume tabung
• Guru memberi kesempatan pada peserta didik untuk
bertanya
Mengorganisis peserta didik untuk belajar
• Guru mengajak peserta didik untuk berkumpul dalam
kelompok pada pertemuan sebelumnya
Membimbing penyelidikan individu/kelompok
• Peserta didik mengerjakan LKPD II dalam kelompok
• Guru berkeliling untuk memeriksa pekerjaan peserta didik
dan membantu kelompok yang mengalami kesulitan
Mengembangkan dan menyajikan hasil karya

Alokasi
Waktu

10 menit

100 menit
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Penutup

I.

• Peserta didik mewakili kelompok menuliskan hasil diskusi
di papan tulis
• Guru mengajak peserta didik membahas hasil pekerjaan
yang telah dituliskan
• Guru memberi penegasan mengenai jawaban peserta didik
Menganalisis dan mengevaluasi
• Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk
memberi tambahan informasi mengenai materi yang
diberikan
• Guru memberi penegasan mengenai jawaban yang kurang
tepat
• Guru memberikan latihan soal mengenai materi materi luas
permukaan dan volume tabung
• Guru bersama peserta didik membahas jawaban dari soal
latihan
• Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang
dipelajari hari ini
• Guru bersama peserta didik melakukan refleksi atas
pembelajaran pada hari ini
• Guru memberi apresiasi kepada peserta didik untuk
pembelajaran pada hari ini
• Guru memberikan arahan mengenai materi untuk
pertemuan selanjutnya yaitu volume tabung
• Guru menutup pembelajaran dengan memberi salam

10 menit

Penilaian Proses dan Hasil Belajar
1. Teknik Penilaian
Pengetahuan
Sikap
Keterampilan

: tertulis
: observasi
: unjuk kerja

2. Bentuk Penilaian
Pengetahuan

: soal essai (terlampir)

Sikap

: lembar observasi sikap disiplin dan tanggungjawab (terlampir)

Keterampilan

: lembar penilaian ketrampilan bertanya (terlampir)

Yogyakarta, … Juli 2020
Mengetahui,
Kepala Sekolah

Guru Mata Pelajaran Matematika

---------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
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D.

Keterbatasan Penelitian
Adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan pikiran peneliti dalam
melakukan penelitian ini sehingga hasil penelitian ini masih memiliki
beberapa kekurangan. Adapun kekurangan tersebut adalah sebagai berikut:
1.

Video Tarian Soreng belum diperoleh karena terhambat situasi. Peneliti
menggunakan video Tarian Soreng Gagak Rino yang ada di youtube
untuk observasi.

2.

Foto-foto dokumentasi yang diperoleh peneliti hanya terbatas karena
terhambat situasi dan kondisi, hanya berasal dari dokumentasi pribadi
anggota komunitas.
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BAB V
PENUTUP
A.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada
penelitian Tarian Soreng di Dusun Ngargotontro, dapat disimpulkan bahwa:
1. Aspek Historis pada Tarian Soreng di Dusun Ngargotontro
Adapun sejarah dan perkembangan Tarian Soreng di Dusun
Ngargotontro, secara umum sebagai berikut:
a.

Tarian Soreng merupakan tari keprajuritan. Tarian ini menceritakan
perebutan tahta antara Jipang Panolan yang dupimpin oleh Arya
Penangsang dengan Pajang yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya.

b.

Tarian ini merupakan tarian khas Kabupaten Magelang yang
mulanya berkembang di daerah Pakis, lereng Gunung Merbabu.

c.

Tarian ini mulai berkembang di Dusun Ngargotontro pada tahun
1982, pelatihnya berasal dari Pakis. Komunitas Soreng di dusun ini
diberi nama Krido Budoyo. Namun, komunitas tersebut akhirnya
vakum.

d.

Pada tahun 2015, empat warga Dusun Ngargotontro yaitu Pak Yadi,
Pak Sutris, Pak Slamet Riyadi, dan Pak Prihatin menggiatkan
kembali Tarian Soreng ini. Komunitas Soreng yang baru ini diberi
nama Komunitas Soreng Gagak Rino.
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e.

Generasi muda terlibat secara langsung dalam komunitas Soreng
Gagak Rino. Meskipun tidak semuanya ikut menari, namun mereka
tetap ikut membantu pementasan Tarian Soreng.

f.

Komunitas Soreng Gagak Rino selalu menggali ide untuk
melakukan pembaharuan gerakan maupun kostum agar semakin
memperjelas karakter yang diperankan oleh penari sesuai dengan
karakter masing-masing kelompok kategori penarinya.

g.

Saat ini komunitas Soreng Gagak Rino memiliki kelompok penari
dengan berbagai kategori yang terdiri atas kelompok laki-laki dan
kelompok perempuan dari berbagai jenjang usia mulai dari anakanak, orang muda, sampai usia dewasa.

2.

Rincian Kegiatan Tarian Soreng
Rincian kegiatan Tarian Soreng adalah sebagai berikut:
a.

Jumlah penari Soreng untuk pemetasan secara lengkap adalah 23
orang. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam tarian ini adalah Arya
Penangsang, Ki Mataun, Soreng Rana, Soreng Pati, Soreng Rangkut,
Sultan Hadiwijaya, Penjawi, Pemanahan, Danang, Juru Mentawi,
dan pekathik, serta prajurit yang berjumlah 12 orang.

b.

Jumlah penari untuk pentas tarian keprajuritan biasanya dimainkan
oleh 13 orang, yaitu 12 orang sebagai prajurit dan 1 orang sebagai
panglima perang.

c.

Kostum yang digunakan oleh para tokoh dalam Tarian Soreng antara
lain sebagai berikut:
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1) Prajurit: celana pendek, kain, ikat kepala, dan rompi.
2) Pekathik: celana komprang, kain yang tidak bersih, ikat kepala
yang berantakan, memakai caping, dan membawa sabit.
3) Hadiwijaya: Kuluk Kanigoro, gelang tangan, gelang kaki, dan
kalung.
4) Soreng: rompi, ikat kepala, dan juga kumis untuk menunjukan
wataknya yang keras.
5) Arya Penangsang: blangkon, baju teni, keris, stagen, epek
timang, celana teni, dan juga jarik.
d.

Pertunjukan Tarian Soreng, khususnya pada pementasan prajuritan
terdiri dari 3 bagian yaitu awal, tengah, dan akhir. Pada bagian awal,
para prajurit mulai masuk ke arena panggung pertunjukan.
Kemudian pada bagian pertengahan, Arya Penangsang mulai
memasuki barisan para prajurit untuk melatih perang. Selanjutnya,
pada bagian akhir para prajurit dan Arya Penangsang ke luar dari
arena panggung pertunjukan.

e.

Alat musik yang digunakan untuk mengiringi pertunjukan Tarian
Soreng antara lain bendhe, trunthung, dan bedug.

3.

Aspek Filosofis dari Tarian Soreng di Dusun Ngargotontro
Adapun aspek folosofis dari Tarian Soreng di Dusun Ngargotontro,
secara umum sebagai berikut:
a.

Kesenian menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari
kehidupan masyarakat Dusun Ngargotontro. Kesenian yang ada di
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dusun ini antara lain Soreng Gagak Rino, Reog Singo Ngumboro,
Ketoprak Rukun Budoyo, Karawitan, dan Angguk Rame.
b.

Pelaksanaan kebudayaan rutin dilaksanakan di Dusun ini adalah saat
Suran. Pementasan diadakan di rumah Mbah Karyo Rejo yang
merupakan sesepuh Dusun Ngargotontro dan melibatkan seluruh
masyarakat.

c.

Manfaat Tarian Soreng bagi masyarakat Dusun Ngargotontro adalah
sebagai media pemersatu masyarakat, sebagai sarana hiburan,
menjaga keseimbangan jasmani dan rohani, dan mengandung nilai
sejarah.

d.

Nama Gagak Rino pada komunitas ini bakunya berasal dari nama
kudanya Arya Penangsang yaitu Gagak Rimang. Nama ini memiliki
filosofi bahwa kita sebagai manusia jangan melihat sesuatu dari
penampilannya saja, meskipun seseorang terlihat garang atau galak
dari luar tetapi sebenarnya orang tersebut ramah.

4. Aktivitas Fundamental Matematis menurut Bishop pada Tarian Soreng
a. Counting (Membilang) meliputi perhitungan dalam hal jumlah
penari, ketukan gerakan, jumlah alat musik, dan harga sewa
pementasan.
b. Locating (Menentukan lokasi) meliputi penentuan posisi penari,
letak aksesoris, penempatan alat musik, lokasi penyimpanan aset
komunitas, dan lokasi pementasan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
130

c. Measuring (Mengukur) meliputi penentuan jarak antar penari,
durasi waktu pementasan, durasi waktu pemakaian kostum,
kecepatan tempo alunan musik, dan anggaran keuangan komunitas.
d. Designing (Merancang) meliputi penentuan pola lantai, rancangan
kostum penari, dan struktur kepengurusan komunitas.
e. Playing (Bermain) meliputi penentuan aturan gerakan Tarian
Soreng, cara memainkan alat musik pengiring, strategi pemasaran,
jadwal latihan, dan pemilihan penari yang mengikuti pentas.
f. Explaining (Menjelaskan) meliputi penjelasan makna gerakan
tarian, makna kostum penari, makna alunan musik, kendala yang
dihadapi komunitas dan solusi yang diberikan, dan rencana
pengembangan komunitas.
5.

Implementasi Aspek Matematis pada Tarian Soreng pada Pembelajaran
Matematika SMP
a. Kelas VII, aspek-aspek matematis dapat diterapkan pada 8 dari 12
KD yang ada.
b. Kelas VIII, aspek-aspek matematis dapat diterapkan pada 3 dari 11
KD yang ada.
c. Kelas IX, aspek-aspek matematis dapat diterapkan pada 2 dari 7 KD
yang ada.
d. Terdapat

banyak

banyak

masalah

kontektual

dikembangkan dari pementasan Tarian Soreng

yang

dapat
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e. Dapat dibuat rancangan pembelajaran matematika untuk kelas IX
pada materi bangun ruang sisi lengkung tabung.

B.

Saran
Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, maka peneliti dapat
memberikan saran sebagai berikut:
a. Bagi Komunitas Soreng Gagak Rino
Sebaiknya anggota komunitas tidak hanya berlatih manari, tetapi juga
memahami makna filosofis yang terkandung dalam Tarian Soreng supaya
setiap anggota komunitas semakin menghayati nilai-nilai yang
terkandung dalam Tarian Soreng yang masih relevan dengan kehidupan
masyarakat saat ini.
b. Bagi Pendidik
Pembelajaran berbasis etnomatematika baik untuk pembentukan karakter
dan pengenalan kebudayaan Indonesia untuk peserta didik. Dengan
pembelajaran ini, peserta didik dapat berpikir kritis melalui kebudayaankebudayaan yang ada disekitarnya.
c. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelti selanjutnya dapat lebih menggali informasi mengenai aktivitas
fundamental matematis pada Tarian Soreng melalui narasumber maupun
sumber informasi lain. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih
mendalam lagi mengenai etnomatematika pada gerakan-gerakan dalam
Tarian Soreng.
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Lampiran 4 Kisi-Kisi Pedoman Wawancara

Kisi-Kisi Pedoman Wawancara
Berikut ini merupakan kisi-kisi pedoman wawancara yang digunakan peneliti
dalam membuat pedoman wawancara:
No

Aspek yang
Ditanyakan

Nomor
Pertanyaan

Indikator
e. Letak geografis Dusun

1

Ngargotontro
f. Kondisi

masyarakat
2

Dusun Ngargotontro
1

Aspek Historis pada
Tarian Soreng

g. Sejarah Tarian Soreng di
3,4,5,6,7,8,9

Dusun Ngargotontro
h. Perkembangan
Soreng

di

Tarian
Dusun

10,11,12

Ngargotontro
f. Budaya pada masyarakat
13,14,15

Dusun Ngargotontro
g. Latar belakang diadakan

16,17,18 ,19

budaya setempat

2

Aspek Filosofis pada
Tarian Soreng

h. Perkembangan

budaya

masyarakat

Dusun

Ngargotontro
i. Pandangan

masyarakat

mengenai Tarian Soreng
j. Manfaat

3

Gerakan
dan Pola
Lantai

g. Aspek

22

keberadaan
23

Tarian Soreng
Aspek
Matematis
pada

20,21

counting

pada

gerakan dan pola lantai
Tarian Soreng

24,25
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No

Aspek yang
Ditanyakan
Tarian
Soreng

Nomor
Pertanyaan

Indikator
h. Aspek

locating

pada

gerakan dan pola lantai

26

Tarian Soreng
i. Aspek measuring pada
gerakan dan pola lantai

27,28

Tarian Soreng
j. Aspek

designing

pada

gerakan dan pola lantai

29

Tarian Soreng
k. Aspek

playing

pada

gerakan dan pola lantai

30

Tarian Soreng
l. Aspek explaining pada
gerakan dan pola lantai

31

Tarian Soreng
g. Aspek

counting

pada

kostum penari Soreng
h. Aspek

locating

32

pada

kostum penari Soreng

35

i. Aspek measuring pada
Kostum
Penari

kostum penari Soreng
j. Aspek

designing

pada

kostum penari Soreng
k. Aspek

playing

36

33,34

pada

kostum penari Soreng

37 ,38

l. Aspek explaining pada
kostum penari Soreng

39
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No

Aspek yang
Ditanyakan

Nomor
Pertanyaan

Indikator
g. Aspek counting pada alat
musik pengiring Tarian

40

Soreng
h. Aspek locating pada alat
musik pengiring Tarian

41

Soreng
i. Aspek measuring pada
alat

musik

pengiring

42

Tarian Soreng
Alat Musik

j. Aspek designing pada alat
musik pengiring Tarian

43

Soreng
k. Aspek playing pada alat
musik pengiring Tarian

44

Soreng
l. Aspek explaining pada
alat

musik

pengiring

45

Tarian Soreng
g. Aspek

counting

manajemen

pada

komunitas

46,49

Tarian Soreng
h. Aspek
Manajemen
Komunitas

locating

manajemen

pada

komunitas

47,48

Tarian Soreng
i. Aspek measuring pada
manajemen
Tarian Soreng

komunitas

50,51
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No

Aspek yang
Ditanyakan

Nomor
Pertanyaan

Indikator
j. Aspek

designing

manajemen

pada

komunitas

52

Tarian Soreng
k. Aspek

playing

manajemen

pada

komunitas

53,54

Tarian Soreng
l. Aspek explaining pada
manajemen

komunitas

55,56,57,58

Tarian Soreng

4

Pemanfaatan budaya
pada kurikulum
pembelajaran
matematika di SMP

c. Pengertian pembelajaran
berbasis budaya
d. Penerapan pembelajaran
berbasis
budaya
di
Sekolah

59
60,61,62
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Lampiran 5 Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara
Berikut pedoman wawancara yang akan digunakan peneliti untuk mengambil
data selama proses wawancara berlangsung:
1. Bagaimana letak geografis Dusun Ngargotontro?
2. Bagaimana kondisi masyarakat Dusun Ngargotontro?
3. Apa itu Tarian Soreng?
4. Adakah kisah/cerita yang melatarbelakangi Tarian Soreng?
5. Dimana awal mula Tarian Soreng berkembang?
6. Kapan berdirinya komunitas Soreng Gagak Rino di Dusun Ngargotontro?
7. Siapa saja tokoh yang merintis berdirinya komunitas Soreng Gagak Rino?
8. Bagaimana awal mula berdirinya komunitas Soreng Gagak Rino?
9. Apa yang menginspirasi pemberian nama Gagak Rino dalam komunitas
Tarian Soreng ini?
10. Bagaimana perkembangan komunitas Soreng Gagak Rino di Dusun
Ngargotontro?
11. Bagaimana respon generasi muda di Dusun Ngargotontro terhadap Tarian
Soreng tersebut?
12. Seiring dengan perkembangan zaman apakah Tarian Soreng mengalami
modifikasi baik dari segi gerakan ataupun kostum yang dipakai pemain?
13. Budaya apa saja yang terdapat pada masyarakat Ngargotontro?
14. Kebudayaan apa saja yang sudah ada sejak dahulu dan masih dilestarikan
hingga saat ini?
15. Bagaimana pelaksanaan kebudayaan tersebut?
16. Apa makna kebudayaan tersebut bagi masyarakat Dusun Ngargotontro?
17. Siapa saja yang ikut melaksanakan kebudayaan tersebut?
18. Dimana pelaksanaan kebudayaan masyarakat Dusun Ngargotontro
berlangsung?
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19. Kapan kegiatan kebudayaan masyarakat Dusun Ngargotontro
dilaksanakan?
20. Bagaimana perkembangan kebudayaan yang ada di Dusun Ngargotontro?
21. Apakah terdapat perbedaan pelaksanaan kebudayaan pada zaman dulu
dengan masa masa kini?
22. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai Tarian Soreng?
23. Apa manfaat keberadaan Tarian Soreng bagi masyarakat Dusun
Ngargotontro?
24. Berapa jumlah penari Soreng?
25. Bagaimana perhitungan gerakan pada Tarian Soreng?
26. Bagaimana posisi susunan penari Soreng?
27. Bagaimana perhitungan jarak antar penari Soreng?
28. Berapa durasi waktu pementasan Tarian Soreng?
29. Bagaimana pola lantai yang dibentuk penari Soreng?
30. Bagaimana aturan gerakan yang terdapat pada Tarian Soreng?
31. Apa makna filosofis yang terdapat pada setiap gerakan Tarian Soreng?
32. Berapa banyak jenis kostum penari Soreng?
33. Apa saja kostum yang digunakan penari Soreng?
34. Bagaimana ciri khas kostum yang digunakan penari Soreng?
35. Bagaimana cara pemakaian kostum penari Soreng?
36. Berapa lama waktu yang diperlukan seorang penari untuk memakai
kostum Tarian Soreng sebelum pementasan?
37. Adakah pembagian peran dalam Tarian Soreng?
38. Apakah ada perbedaan kostum masing-masing peran pada Tarian
Soreng?
39. Apa makna filosofis dari kostum yang digunakan penari Soreng?
40. Berapa banyak alat musik yang digunakan untuk mengiringi Tarian
Soreng?
41. Bagaimana lokasi penempatan alat musik saat pementasan Tarian Soreng?
42. Bagaimana kecepatan tempo masing-masing alat musik?
43. Bagaimana bentuk alat musik digunakan untuk mengiringi Tarian Soreng?
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44. Bagaimana cara memainkan alat-alat musik?
45. Apa makna alunan musik yang mengiringi Tarian Soreng?
46. Berapa jumlah pengurus komunitas Tarian Soreng Gagak Rino?
47. Bagaimana manajemen penyimpanan aset komunitas Tarian Soreng
Gagak Rino?
48. Bagaimana cara pencarian tempat pentas?
49. Berapa bayaran yang diterima komunitas Tarian Soreng Gagak Rino
untuk sekali pentas?
50. Berapa anggaran biaya yang diperlukan komunitas untuk pembelian dan
perawatan perlengkapan Tarian Soreng?
51. Bagaimana manajemen keuangan komunitas Tarian Soreng Gagak Rino?
52. Bagaimana struktur kepengurusan komunitas Tarian Soreng Gagak Rino?
53. Kapan jadwal latihan komunitas Tarian Soreng Gagak Rino?
54. Bagaimana kriteria penentuan pemain yang akan tampil dalam
pementasan?
55. Bagaimana pengelolaan komunitas Soreng Gagak Rino?
56. Apa saja kendala yang pernah dihadapi dalam komunitas?
57. Bagaimana cara komunitas Soreng Gagak Rino mengatasi kendala
tersebut?
58. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang pembelajaran berbasis budaya?
59. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pembelajaran berbasis budaya
pada pembelajaran matematika di Sekolah?
60. Apakah Bapak/Ibu sudah menerapkan pembelajaran berbasis budaya pada
pembelajaran matematika di sekolah?
61. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai penerapan aspek matematis
pada Tarian Soreng untuk pembelajaran matematika di sekolah?
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Lampiran 6 Lembar Validasi Pedoman Wawancara
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Lampiran 7 Kisi-Kisi Pedoman Observasi

Kisi-Kisi Pedoman Observasi
Berikut ini merupakan kisi-kisi pedoman observasi yang digunakan peneliti
dalam membuat pedoman observasi:
No

Aspek yang
Diamati

Nomor Aspek
yang Diamati

Indikator
a. Letak

geografis

Dusun
1

Ngargotontro
1

Aspek
Historis pada
Tarian
Soreng

b. Kondisi

masyarakat

Dusun

Ngargotontro

2

c. Perkembangan Tarian Soreng di
Dusun Ngargotontro

3

a. Budaya pada masyarakat Dusun

2

Ngargotontro
Aspek
Filosofis pada b. Latar belakang diadakan budaya
Tarian
setempat
Soreng
c. Manfaat keberadaan Tarian Soreng

4,5

6, 7, 8
9

a. Aktivitas fundamental matematis
pada gerakan dan pola lantai Tarian
Soreng
b. Aktivitas fundamental matematis

3

Aspek
Matematis
pada Tarian
Soreng

pada kostum penari Soreng

10, 11, 12, 13,
14, 15, 16
17, 18, 19, 20,
21,22, 23

c. Aktivitas fundamental matematis
pada alat musik pengiring Tarian
Soreng
d. Aktivitas fundamental matematis
pada manajemen komunitas Tarian
Soreng Gagak Rino

24, 25, 26, 27,
28

29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37
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Lampiran 8 Pedoman Observasi

Pedoman Observasi

Berikut pedoman observasi yang akan digunakan peneliti untuk mengambil
data selama proses observasi berlangsung:

No

Aspek yang
Diamati

Aspek Historis pada
Tarian Soreng
Letak geografis
1. Dusun
Ngargotontro
Kondisi
masyarakat
2.
Dusun
Ngargotontro
Respon generasi
3. muda terhadap
Tarian Soreng
Aspek Filosofis pada
Tarian Soreng
Budaya yang
terdapat pada
4.
masyarakat
Ngargotontro
Pelaksanaan
kebudayaan di
5.
Dusun
Ngargotontro
Pelaksana
6. kegiatan
kebudayaan
Lokasi
7.
pelaksanaan

Pengamatan
Tidak
Diamati
Diamati

Deskripsi (Hasil
Pengamatan)
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No

Aspek yang
Diamati

kegiatan
kebudayaan
Waktu
pelaksanaan
8.
kegiatan
kebudayaan
Manfaat
keberadaan
9. Tarian Soreng
bagi masyarakat
Ngargotontro
Aspek Matematis pada
Tarian Soreng
a. Gerakan dan
Pola Lantai
Jumlah penari
10.
Soreng
Perhitungan
11. gerakan pada
Tarian Soreng
Posisi susunan
12.
penari Soreng
Perhitungan jarak
13. antar penari
Soreng
Durasi waktu
14. pementasan
Tarian Soreng
Pola lantai yang
15. dibentuk penari
Soreng
Aturan gerakan
yang terdapat
16.
pada Tarian
Soreng
b. Kostum Penari

Pengamatan
Tidak
Diamati
Diamati

Deskripsi (Hasil
Pengamatan)
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No

Aspek yang
Diamati

Banyaknya jenis
17. kostum penari
Soreng
Kostum yang
18. digunakan penari
Soreng
Ciri khas kostum
19. yang digunakan
penari Soreng
Cara pemakaian
20. kostum penari
Soreng
Lamanya waktu
yang diperlukan
seorang penari
21. untuk memakai
kostum Tarian
Soreng sebelum
pementasan
Pembagian peran
22. dalam Tarian
Soreng
Perbedaan kostum
masing-masing
23.
peran pada Tarian
Soreng
c. Alat Musik
Banyaknya alat
musik yang
24. digunakan untuk
mengiringi Tarian
Soreng
Lokasi
penempatan alat
25.
musik yang
digunakan untuk

Pengamatan
Tidak
Diamati
Diamati

Deskripsi (Hasil
Pengamatan)
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No

Aspek yang
Diamati

mengiringi Tarian
Soreng
Kecepatan tempo
26. masing-masing
alat musik
Bentuk alat musik
digunakan untuk
27.
mengiringi Tarian
Soreng
Cara memainkan
28.
alat musik
d. Manajemen
Komunitas
Jumlah pengurus
komunitas Tarian
29.
Soreng Gagak
Rino
Manajemen
penyimpanan aset
30. komunitas Tarian
Soreng Gagak
Rino
Cara pencarian
31.
tempat pentas
Struktur
kepengurusan
32. komunitas Tarian
Soreng Gagak
Rino
Jadwal latihan
komunitas Tarian
33.
Soreng Gagak
Rino
Kriteria
34. penentuan pemain
yang akan pentas

Pengamatan
Tidak
Diamati
Diamati

Deskripsi (Hasil
Pengamatan)
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No

Aspek yang
Diamati

Pengelolaan
35. komunitas Soreng
Gagak Rino
Kendala yang
36. dihadapi
komunitas
Cara komunitas
Soreng Gagak
37.
Rino mengatasi
kendala tersebut
Rencana
pengembangan
38.
Tarian Soreng
untuk masa depan

Pengamatan
Tidak
Diamati
Diamati

Deskripsi (Hasil
Pengamatan)
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Lampiran 10 Profil Narasumber Penelitian

Narasumber 1
Nama

: Maryono

Umur

: 43 Tahun

Peran

: Kepala Desa Sumber

Narasumber 2
Nama

: Sutari

Umur

: 34 Tahun

Peran

: Anggota Komunitas Soreng Gagak Rino

Narasumber 3
Nama

: Karsuti

Umur

: 22 Tahun

Peran

: Anggota Komunitas Soreng Gagak Rino

Narasumber 4
Nama

: Parsi

Umur

: 32 Tahun

Peran

: Pelaku Seni

Narasumber 5
Nama

: Slamet Riyadi

Umur

: 49 Tahun

Peran

: Pimpinan Komunitas
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Narasumber 6
Nama

: Sutrisno

Umur

: 49 Tahun

Peran

: Pegiat Komunitas Soreng Gagak Rino

Narasumber 7
Nama

: Endaningrum Sita Dewi

Umur

: 38 Tahun

Peran

: Guru Matematika

Narasumber 8
Nama

: Ribut

Umur

: 52 Tahun

Peran

: Masyarakat Dusun Ngargotontro

Narasumber 9
Nama

: Sobatik

Umur

: 42 Tahun

Peran

: Ketua Wilayah III (Dusun Gumuk dan Ngargotontro)
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Lampiran 11 Transkrip Hasil Wawancara N1

Transkrip Data N1 dari Wawancara
Transkrip ini ditulis untuk mewakili data yang diperoleh peneliti yang telah
terekam. Transkrip ini merupakan pengambilan data yang dilakukan N1 mengenai
kondisi masyarakat Dusun Ngargotontro.
Nama

: Maryono

Usia

: 43 Tahun

Alamat

: Ngargotontro, Sumber, Dukun, Magelang

Peran

: Kepala Desa

Kode Subjek

: N1

Pelaksanaan Penelitian
Hari, Tanggal

: Sabtu, 14 Maret 2020

Tempat Penelitian

: Rumah Bapak Maryono

Hasil Wawancara

:

P

: Bagaimana letak geografis Dusun Ngargotontro?

N1

: Sebelah utara itu Dusun Tutup Nduwur, sebelah selatannya
Dusun Gumuk, kalau sebelah Timur sudah Desa Keningar,
sebelah baratnya Dusun Ngentak.

P

: Lalu untuk kondisi masyarakat Dusun Ngargotontro itu
bagaimana pak?

N1

: Mata pencahariannya ya petani lalu ada buruh, PNS, polisi,
tentara juga ada. Yang banyak ya tukang batu dan penambang
pasir. Mayoritas ya tetap petani, buruh tani ya hanya sedikit.

P

: Sebagai kepala desa, apa yang bapak ketahui tentang tarian
Soreng?

N1

: Kalau ceritanya ya kalau dari babat ceritanya Soreng itu ya
cerita prajurit Jipang Panolan, Arya Penangsang perang sama
prajurit Pajang, Sultan Hadiwijaya kan perang
memperebutkan tahta kerajaan Demak, hanya Arya
Penangsang kalah dicerita itu. Yang bisa membunuh kan
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Sutowijaya. Sutowijaya ini yang nanti menjadi cikal bakal
kerajaan Mataram yang sekarang ada Solo ada Jogja, gitu
ceritanya. Jadi intinya keprajuritan.
P

: Menurut bapak bagaimana respon generasi muda terhadap
tarian Soreng?

N1

: Ya bagus. Pemuda senang Soreng, anak saya yang kecil juga
senang Soreng. Karena, pertama dari gerakannya juga atraktif
lah, musiknya semangat jadi anak pasti senang. Apalagi
Soreng kan kemarin memecahkan rekor MURI yang 12.000
penari, akan menambah magnet seni Soreng ini sendiri. Jadi
dari Dusun Ngargotontro sendiri ada yang kelompok kecil,
pemuda, dan yang tua.

P

: Kebudayaan apa saja yang terdapat di Dusun Ngargotontro
pak?

N1

: Ada Soreng Gagak Rino, Reog Singo Ngumboro, Ketoprak
Rukun Budaya, Karawitan yang baru kita daftarkan, lalu ada
Angguk Rame itu keseniannya nuansa Islam tapi kostumnya
berbau Belanda dan aba-abanya Jepang, menarik itu
sebenarnya dan itu kesenian yang langka lah. Di Kabupaten
Magelang mungkin yang eksis hanya di sini. Lalu ada juga
rebanaan. Dulu pernah ada Kubro Siswo, ada juga Campur
itu lebih komplit waktu saya masih kecil, lalu untuk Soreng
tadi sempat “mati suri”, reog. Untuk Soreng ini sudah bangkit
kembali, respon generasi muda juga bagus tidak hanya di sini
saja. Kalau di Sumber ini ada juga di Berut, di Sanggar
Bangun Budaya itu juga pernah ada Sorengnya. Jadi kalau
Soreng itu memang kesenian favorit saya, kalau ada Soreng
saya pasti senang. Soreng dan Campur itu favorit saya, kalau
dulu nonton karena memang bagus.

P

: Siapa saja yang ikut melaksanakan kebudayaan tersebut?

N1

: Tidak seluruh warga, hanya beberapa kelompok. Karena yang
namanya kesenian kan tidak bisa dipaksakan orang harus
senang dengan seni tho? Jadi ada yang senang di Sholawat,
ada yang senang di Soreng, ada yang benar-benar tidak ikut
karena kan bakat. Jadi hanya komunitas seni. Kalau untuk
penontonnya banyak, semua pasti ikut nonton mulai dari
anak-anak sampai tua, tidak ada batasan umur.

P

: Dimana biasanya pentas kebudayaan itu diadakan pak?

N1

: Kan namanya kesenian ya pentasnya ketika ada panggilan
dibutuhkan orang untuk menghibur, ya di rumah orang yang
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butuh itu. Ya kalau ada momen tertentu misalnya Suran yaitu
peringatan tahun baru Jawa ya di rumah sesepuh dusun, Mbah
Karyo.
P

: Untuk pelaksanaan kebudayaannya apakah ada perbedaan
dari jaman dulu dan sekarang?

N1

: Kalau dulu itu yang pasti saat peringatan tahun baru Hijriah
itu setiap tahun sampai sekarang. Kalau dulu bulan Agustus
yaitu peringatan kemerdekaan biasanya di tingkat desa. Lalu
hari raya Idul Fitri, tapi sekarang sudah jarang karena banyak
tamu. Ada juga bersih dusun tapi untuk kesenian lapangan
diadakan 2 tahun sekali, yang 1 tahun wayang yang satu
tahunnya kesenian lapangan.

P

: Menurut bapak, apa manfaat tarian Soreng bagi warga Dusun
Ngargotontro?

N1

: Ya secara kemasyarakatan ya menjadi perekat kesatuan dan
persatuan masyarakat. Kedua, ya hiburan pasti. Ketiga,
menyehatkan karena seni itu bagi masyarakat kami untuk
menjaga keseimbangan sebenarnya, ya keseimbangan lahir
batin karena seni itu ibaratnya kebutuhan batin. Jadi, orang
itu gerak tidak waton seneng tapi biar imbang.

P

: Sebagai kepala desa, apakah bapak ada rencana
pengembangan kesenian agar tetap diminati masyarakat?

N1

: Namanya pelaku seni itu tidak bisa dipaksa, karena seni itu
mengalir. Kalau hasilnya itu akan bagus.Kalau dipaksa ini itu
biasanya hasilnya kurang bagus. Tapi yang namanya seni
yang menjadi kultur dalam masyarakat desa Sumber secara
umum yang saya kira sampai detik ini kan memang tidak bisa
dipisahkan dengan kesenian tradisional itu. Karena di tradisi
kami kan misalnya hari besar, ada orang bersih dusun harus
nanggap seni, orang punya hajatan nanggap seni, peresmian
gedung nanggap seni, kan berarti tidak bisa lepas dari itu.
Saya kira tidak akan punah kalau di wilayah pedesaan.
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Lampiran 12 Transkrip Hasil Wawancara N2

Transkrip Data N2 dari Wawancara
Transkrip ini ditulis untuk mewakili data yang diperoleh peneliti yang telah
terekam. Transkrip ini merupakan pengambilan data yang dilakukan N2 mengenai
sejarah dan perkembangan Tarian Soreng.
Nama

: Sutari

Usia

: 34 Tahun

Alamat

: Ngargotontro, Sumber, Dukun, Magelang

Peran

: Anggota Komunitas Soreng Gagak Rino

Kode Subjek

: N2

Pelaksanaan Penelitian
Hari, Tanggal

: Selasa, 17 Maret 2020

Tempat Penelitian

: Rumah Bapak Sutari

Hasil Wawancara

:

P

: Sebagai anggota komunitas yang bapak ketahui tentang tarian
Soreng itu apa dan kisah apa yang melatarbelakangi tarian
Soreng?

N2

: Tarian Soreng itu menceritakan prajurit Pajang sama prajurit
Jipang. Prajurit Pajang itu prajuritnya Sultan Hadi Wijaya,
kalau prajurit Jipang prajuritnya Arya Penangsang.

P

: Awal mulanya tarian Soreng berkembang dimana pak?

N2

: Berkembangnya tu awalnya di Kecamatan Pakis. Kalau di
Kecamatan Dukun ini pelatihnya dari Pakis.

P

: Lalu untuk perkembangan komunitas Soreng Gagak Rino
dari awal sampai sekarang itu bagaimana?

N2

: Peminatnya semakin banyak. Dulu bapak saya penari Soreng
dan sempat nggak ada, sempat hampir punah. Sekarang mulai
bangkit lagi ada anak-anak kecil, respon generasi muda
bagus.
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P

: Seiring berkembangnya jaman apakah ada modifikasi baik
dari segi gerakan maupun kostumnya?

N2

: Ya mengikuti jaman. Kalau dulu pakaian pakai jarik dan
rompi, sekarang lebih modern.

P

: Berapa jumlah penari Soreng pak?

N2

: Ya penari Soreng Gagak Rino itu sekitar 30 sampai 40 orang.
Kalau pentas itu tergantung situasi, kadang bisa 10 atau 12
karena kadang penarinya nggak pasti bisa, yang penting bisa
berpasang-pasangan.

P

: Bagaimana perhitungan gerakan pada tarian Soreng?

N2

: Kalau ketukannya tetap 1 sampai 8.

P

: Bagaimana susunan penarinya pak?

N2

: Ya misalnya adegan prajurit dan Arya Penangsang ya Arya
Penangsang di depan, lalu ada patihnya dan di depannya itu
ada prajurit yang mengahadap Arya Penangsang.

P

: Bagaimana menghitung jarak antar penari?

N2

: Jarak antar penari biasanya ya sekitar 60cm.

P

: Untuk durasi pementasan biasanya berapa lama?

N2

: Biasanya kalau sama cerita Arya Penangsang gitu agak lama,
paling tidak 30 menit sampai 1 jam. Kalau cuma nari itu 15
menit.

P

: Bagaimana dengan pola lantai yang dibentuk penari Soreng?

N2

: Biasanya dibentuk huruf, gerakan pertama huruf ini,
kemudian gerakan selanjutnya huruf ini. Biasanya huruf yang
dibentuk huruf S, huruf R, huruf G itu semua adalah
singkatan Soreng gitu.

P

: Dalam tarian Soreng sendiri ada aturan gerakannya nggak
pak harus bagaimana?

N2

: Ya aturan gerakan ya ada, kalau tangan ya kalau lurus ya
lurus, kalau ke atas ya ke atas.

P

: Apa makna dari gerakan tersebut?

N2

: Ya seperti prajurit yang tegas.
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P

: Banyaknya jenis kostum berdasarkan peran itu ada berapa?

N2

: Ada kostum prajurit, Arya Penangsang, lalu ada prajuritnya
Sultan Hadiwijaya, dan Sultan Hadiwijaya. Ya sekitar 4
sampai 5 kostum. Kalau 5 itu, kadang Arya Penangsang sama
patihnya.

P

: Lalu kostum apa saja yang digunakan penari Soreng?

N2

: Kostum prajurit ada celana, jarik, kamus, stagen, keris,
blangkon atau iket. Kemudian Arya Penangsang
menggunakan celana, jarik, bajunya yang dalam putih yang
di luar teni. Lalu prajuritnya Hadiwijaya sama dengan
prajuritnya Arya Penangsang, bedanya prajurit Arya
Penangsang pakai rompi kalau prajurit Hadiwijaya pakai
sorjan. Kalau Sultan Hadiwijaya kostumnya tergantung, yang
paling khas pakai teni dan pakai celana teni, jarik, dan
blangkon.

P

: Lalu, apa saja aksesoris yang digunakan?

N2

: Aksesorisnya itu ada gelang tangan, lalu ada bahasa Jawanya
ulah bahu. Kalau Arya Penangsang ya ada kalung seperti
emas. Lalu ada gelang kaki di kanan kiri untuk semua peran.

P

: Berapa lama waktu yang dibutuhkan penari untuk make-up
dan memakai kostum?

N2

: Satu orang itu biasanya sekitar 10 menit jadi, kalau cewek
biasanya lebih lama sekitar 30 menitan jadi.

P

: Apakah makna dari setiap kostum yang digunakan oleh
masing-masing peran?

N2

: Kalau Arya Penangsang itu motifnya biasanya rejeng putih,
tapi maknanya saya kurang tahu.

P

: Lalu, alat musik yang digunakan apa saja?

N2

: Ada bendhe, truntung, dan bedug.

P

: Bagaimana lokasi penempatannya?

N2

: Kalau bendhe bisa di sebelah kanan atau kiri, yang paling
depan itu yang penting yaitu truntung.

P

: Lalu bagaimana tempo dari alat musik pengiringnya?

N2

: Kalau mau keluar itu cepat, di pertengahan itu ada pelannya,
lalu di akhir cepat lagi.
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P

: Bagaimana cara memainkan alat-alat musik tersebut?

N2

: Kalau bendhe itu dipukul, kalau truntung dipukul pakai iratan
bambu diberi karet, kalau bedug ya dipukul.

P

: Apa makna cepat lambatnya alunan musik tadi pak?

N2

: Biasanya kalau pemain mau keluar itu cepat biar semangat.
Di tengah-tengah rada pelan biasanya ratu itu keluar jadi
menghormati. Kemudian di akhir, mau pulang jadinya cepat
istilahnya budalan.

P

: Bagaimana penyimpanan aset komunitas?

N2

: Alat-alat biasanya dikumpulkan di tempat ketuanya.

P

: Bagaimana cara pencarian tempat pentas?

N2

: Kalau pentas itu disini ada pementasan tahunan itu Suro,
kalau orang Jawa disini nyebutnya Suran, itu setiap satu
tahun sekali pentas. Selain itu, biasanya nunggu panggilan
untuk pentas.

P

: Apakah ada jadwal latihan rutin komunitas?

N2

: Kalau jadwal latihan itu cuma mau pentas aja. Biasanya
latihannya tergantung, kalau jarak waktu pementasan agak
jauh itu bisa 5 samapi 7 kali. Tapi kalau waktu pementasan
mepet ya 2 sampai 3 kali.

P

: Bagaimana penentuan pemainnya?

N2

: Yang penting orangnya bisa, tidak berhalangan.

P

: Kendala apa yang biasa dialami dalam komunitas dan
bagaimana cara mengatasinya?

N2

: Kendalanya kalau mau pentas ada yang nggak bisa gitu. Tapi
cara mengatasinya, kan komunitas banyak misal kalau satu
nggak bisa ya ada teman yang lainnya.

P

: Apakah ada rencana pengembangan komunitas Soreng
Gagak Rino?

N2

: Kalau pengembangannya biasanya kalau tarian ya di tarian
sama baju semakin diperbaharui.
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Lampiran 13 Transkrip Hasil Wawancara N3
Transkrip Data N3 dari Wawancara
Transkrip ini ditulis untuk mewakili data yang diperoleh peneliti yang telah
terekam. Transkrip ini merupakan pengambilan data yang dilakukan N3 mengenai
sejarah dan perkembangan Tarian Soreng.
Nama

: Karsuti

Usia

: 22 Tahun

Alamat

: Ngargotontro, Sumber, Dukun, Magelang

Peran

: Anggota Komunitas Soreng Gagak Rino

Kode Subjek

: N3

Pelaksanaan Penelitian
Hari, Tanggal

: Selasa, 17 Maret 2020

Tempat Penelitian

: Rumah Bapak Sutari

Hasil Wawancara

:

P

: Menurut mbak Karsuti tarian Soreng itu apa dan
menceritakan kisah tentang apa?

N3

: Tarian Soreng itu termasuk suatu kesenian tradisi yang sudah
lama. Dia menceritakan tentang prajurit dari Jipang Panolan
yaitu Prabu Arya Penangsang sama Sultan Hadiwijaya.
Mereka bertempur karena perebutan tahta.

P

: Tarian Soreng sebagai tarian khas Kota Magelang, awal
mulanya berkembang di daerah mana?

N3

: Kalau berkembang itu di daerah Pakis. Pakis itu masih di
daerah Magelang juga tapi di daerah Magelang yang bagian
Utara, di lereng Merbabu.

P

: Terus kalau perkembangan komunitas Soreng Gagak Rino itu
bagaimana?

N3

: Saya kan baru menikmati di periode 2 ini. Dulu sudah ada
Soreng cuma di kala itu waktu mungkin bapak saya yang nari.
Kalau dulu sempat berhenti lalu beberapa tahun ini
dikembangkan lagi oleh pemuda-pemuda di Dusun
Ngargotontro ini.
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P

: Jadi respon pemuda sendiri itu cukup bagus pada tarian
Soreng ini?

N3

: Ya, justru respon pemuda itu lebih bagus apalagi anak-anak
kecil. Jadi lebih terkenal kalau mbaknya lihat di youtube itu
lebih terkenal tarian-tarian Soreng yang anak kecil, soalnya
lebih sering main di Tlatah Bocah.

P

: Komunitas Soreng Gagak Rino ada berapa kelompok tari?

N3

: Jadi ada yang anak kecil, anak kecil itu dibagi 2 yaitu cewek
dan cowok. Biasanya tarian itu kalau cewek dan cowok
biasanya digabung jadi satu, cuma biasanya juga dipisahpisah tergantung kita pentasnya dimana. Misal kita pentas di
Tlatah Bocah itu sering digabung soalnya berkaitan dengan
waktu yang diberikan oleh sie acara. Yang dewasa ada juga,
ada yang dewasa seperti saya pemudi, terus ada juga
kelompok pemuda, terus ada juga yang kelompok lebih tua
lagi.

P

: Sebenarnya aslinya penari Soreng itu siapa, anak-anak atau
dewasa?

N3

: Awalnya seorang prajurit ya pasti laki-laki dewasa. Tapi
seiring berjalannya waktu dikembangkan menjadi ada
prajurit yang perempuan dan anak-anak.

P

: Tadi disebutkan bahwa Tarian Soreng di dusun ini sudah ada
sejak jaman dulu. Seiring berkembangnya jaman, apakah
tarian Soreng mengalami modifikasi dari segi gerakan
maupun kostum?

N3

: Kalau sepengetahuanku dari segi gerakan kalau yang cewek
itu tidak terlalu keras, sedang saja. Tapi kalau diterapkan lakilaki gerakan sangat keras. Keras itu beriringan dengan irama,
iramanya lebih keras dan lebih cepat.

P

: Penari Soreng itu jumlahnya berapa?

N3

: Kalau jumlahnya misal kita pentas itu jumlahnya sekitar 11
atau 13. Soalnya kalau prajuritan kita itu ada pemimpinnya
namanya panglima. Lha itu biasanya kita ganjil, satu itu
sebagai pemimpin pasukan. Menurut saya tarian itu cuma
kayak kita latihan seorang prajurit gitu makanya ada
panglima dan prajuritnya yang latihan itu.

P

: Lalu, bagaimana dengan perhitungan gerakannya?

N3

: Perhitungan gerakannya itu biasanya kita 4 kali. Hitungannya
kan kalau kita gerak gitu 2 kali ketukan, nah itu ada 4 kali
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juga, jadi tergantung musiknya. Kalau musik itu pelan berarti
kayak ketukannya 2 kali, kalau cepat itu 4 kali.
P

: Terus kalau susunan penari Soreng itu bagaimana?

N3

: Kalau posisi itu biasanya kita mau pentas, awalnya 2 dulu
baru disusul 4 terus disusul lagi 4 itu tergantung kolaborasi
kita sendiri. Tapi yang itu pasti 2, jadi kayak pemimpin
barisan gitu. Kalau kita mau buat 2 barisan berarti
pemimpinnya 2.

P

: Bagaimana dengan jarak antar penarinya mbak?

N3

: Jarak antar penari ya kita 60 cm sampai 80 cm.

P

: Terus bagaimana pola lantainya?

N3

: Pola lantainya sering bentuk huruf. Huruf itu kita biasanya
awalnya itu S O R E N G.

P

: Apakah ada aturan gerakan dalam Tarian Soreng?

N3

: Kalau aturan gerakan biasanya yang penting tegas sih.
Soalnya kita kan sebagai prajurit yang berwatak tegas gitu.

P

: Apa makna filosofis dari gerakan yang ada mbak?

N3

: Sebagai prajurit ya gerakan harus tegas.

P

: Kostum yang digunakan penari Soreng jenisnya ada berapa?

N3

: Kalau seorang prajurit itu biasanya pakai rompi atau tidak
pakai baju, sama yang cewek itu tertutup. Tapi kalau yang
pemimpinnya, Arya Penangsang itu pakai kain teni.

P

: Apakah tarian ini hanya menceritakan Arya Penangsang
dengan prajuritnya saja atau cerita perlawanan dengan Sultan
Hadiwijaya tadi?

N3

: Jadi kalau prajuritnya Arya Penangsang biasanya pakai
rompi, kalau prajuritnya Hadiwijaya itu cuma pakai celana
gitu terus pakai jarik. Mereka berperang merebutkan tahta.
Sebenernya kalau dalam cerita wayang kan Arya Penangsang
kan sedang puasa 40 hari jadi gak boleh marah, namun belum
selesai puasa dia marah lalu berperang terus dia kalah.

P

: Apakah saat pentas selalu ada pemeran Arya Penangsang dan
Sultan Hadiwijaya?

N3

: Tergantung kalau kita diundang dalam festival biasanya cuma
prajuritan aja, hanya panglima dan prajuritnya. Namun, saat
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kita diundang gawe gitu dihajatan orang baru kita perankan
semua.
P

: Apakah kostum khas tiap peran?

N3

: Arya Penangsang kan petinggi kerajaan jadi kostumnya ya
pakai kain teni gitu, warna kostum dia biasanya merah
soalnya dia berani dan make-up dia lebih dominan merah
seperti buto. Kalau prajuritnya ya biasa pakai kayak tombak
gitu. Kalau Sultan Hadiwijaya biasanya pakai motif
bangsawan kerajaan gitu.

P

: Apasaja aksesoris yang biasa digunakan?

N3

: Kalau aksesoris itu biasanya ya blangkon untuk petinggi
kerajaan, lalu untuk prajuritnya ya pakai iket. Terus ada juga
gelang, biasanya juga ada yang ikat di lengan, kemudian ada
juga gelang kaki. Lalu untuk celana ya celana biasa, celana
kerajaan gitu sama jarik putih motif parang.

P

: Apa makna dari kostum yang digunakan?

N3

: Kalau orang kerajaan ya biasanya pakai motif kerajaan itu.

P

: Alat musik pengiring yang digunakan apa saja mbak terus
berapa jumlahya?

N3

: Jumlahnya itu kalau yang bendhe itu ada 4. Terus truntung
itu 1 soalnya dalam tarian Soreng khasnya ya itu, ketukannya
tarian ya dari situ kalau yang lainnya ya cuma pelengkap saja.
Terus sama bedug.

P

: Lalu bagaimana lokasi penempatan alat musiknya?

N3

: Karena truntung sebagai penggerak utama jadi posisinya di
tengah dan paling depan. Terus kalau selebihnya, kalau bedug
bisa di pinggir kanan atau kiri,begitupun sebaliknya dengan
bendhe.

P

: Terus bagaimana tempo alunan alat musiknya?

N3

: Ya tergantung gerakannya. Kalau di awal cepat, di
pertengahan slow, di akhir cepat.

P

: Bagaimana cara memainkan alat musiknya?

N3

: Semua alat musik
menggunakan alat.

P

: Apakah makna dari cepat-lambatnya alunan musik tadi
mbak?

dimainkan dengan cara dipukul
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N3

: Cepat itu ibaratnya mau perang gitu makanya cepat. Kalau di
pertengahan pelan ya karena kita menghormati petingginya
datang.

P

: Bagaimana manajemen penyimpanan aset komunitas?

N3

: Kalau penyimpanan kita ada di ketua komunitas kita. Tapi
kalo alat musik truntung itu dibawa pemainnya.

P

: Bagaimana cara pencarian tempat pentasnya?

N3

: Kalau kegiatan rutin kita itu setiap Suro yaitu kita
memperingati tahu baru Jawa, biasanya pentasnya di sesepuh
komunitas. Yang lainnya, biasanya kita nunggu panggilan.

P

: Bagaimana jadwal latihannya mbak?

N3

: Jadwal latihan kalau mau pentas ya baru latihan.biasanya 2
minggu sebelum pentas yang cewek dan anak kecil latihan
setiap hari, tapi kalau yang cowok H-3 baru latihan.

P

: Bagaimana penentuan pemainnya?

N3

: Tergantung pemainnya mau ikut atau nggak, biasanya ada
yang lagi nggak bisa. Kayak aku sendiri, ketika aku pulang
ke rumah baru bisa ikut pentas.

P

: Biasanya apa kendala yang dihadapi komunitas dan
bagaimana cara menghadapinya?

N3

: Kendalanya itu saat ngumpulin orang, kadang jadwal masingmasing orang berbeda, nah itu yang susah. Kebetulan yang
cewek itu kan anak-anak muda, dan ketika dia sudah menikah
itu jarang ada yang mau ikut lagi. Kan dari situ ada anak kecil
nah mereka ini saat besar nanti juga tetap ikut, makanya
sedari kecil dia dididik jadi pecinta Soreng.

P

: Apakah komunitas punya rencana pengembangan Tarian
Soreng?

N3

: Ketika kita pentas kita mengembangkan make-up dan
kostum. Karena orang-orang desa ini sukanya yang meriah
dan make-up yang tebal.
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Lampiran 14 Transkrip Hasil Wawancara N4

Transkrip Data N4 dari Wawancara
Transkrip ini ditulis untuk mewakili data yang diperoleh peneliti yang telah
terekam. Transkrip ini merupakan pengambilan data yang dilakukan N4 mengenai
sejarah dan perkembangan Tarian Soreng.
Nama

: Parsi

Usia

: 32 Tahun

Alamat

: Ngargotontro, Sumber, Dukun, Magelang

Peran

: Pelaku Seni

Kode Subjek

: N4

Pelaksanaan Penelitian
Hari, Tanggal

: Selasa, 17 Maret 2020

Tempat Penelitian

: Rumah Bapak Parsi

Hasil Wawancara

:

P

: Sebagai pelaku seni, apa yang diketahui tentang Tarian
Soreng?

N4

: Tarian Soreng itu menggambarkan tentang seorang prajurit
dari Jipang Panolan

P

: Apa kisah yang diceritakan?

N4

: Kisah tentang Soreng itu menceritakan tentang peperangan
antara Arya Penangsang dengan Sultan Hadiwijaya yang
merebutkan kekuasaan dari Kesultanan Pajang.

P

: Tarian Soreng sebagai tarian khas kota Magelang sebenarnya
awal mula Tarian Soreng berkembangnya di daerah mana?

N4

: Awal mula perkembangan tari Soreng itu dari wilayah
Kecamatan Pakis, lereng Gunung Merbabu, Kabupaten
Magelang

P

: Seiring berkembangnya jaman, modifikasi apa saja yang ada
pada Tarian Soreng?
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N4

: Modifikasi tentang gerakan itu tentu ada. Modifikasi gerakan
itu untuk memperjelas karakter peran tari Soreng. Kalau
kostum itu modifikasinya menyesuaikan tentang peran yang
dimainkan seorang penari Soreng.

P

: Jumlah penari Soreng itu berapa orang?

N4

: Penari Soreng rata-rata 12 sampai 20 orang.

P

: Berapa lama durasi pementasannya?

N4

: Rata-rata ya 15 menit sampai 30 menitan.

P

: Bagaimana aturan yang terdapat pada Tarian Soreng?

N4

: Aturan-aturan tentang Tarian Soreng itu biasanya itu yang
ditonjolkan itu biasanya penekanannya pada gerakan tangan
dan kaki.

P

: Apakah ada makna filosofis dalam gerakan tersebut?

N4

: Filosofi tentang gerakan itu menggambarkan tentang seorang
prajurit. Menggambarkan tentang prajurit dengan
kedisiplinannya dan kesetiaan seorang prajurit pada rajanya.

P

: Tokoh apa saja yang terdapat dalam Tarian Soreng dan
bagaimana kostumnya?

N4

: Yang terutama tokoh utama dari tari Soreng, dalam cerita
Soreng itu kan Arya Penangsang. Kostum dari Arya
Penangsang itu ada blangkon, baju teni. Baju teni itu
menggambarkan tentang baju atau kostum seorang raja atau
adipati. Dan ada kostum lain seperti keris, stagen, epek
timang, celana teni, dan juga jarik. Dan jarik itu juga yang
digunakan Arya Penangsang adalah jarik Parang itu juga
menggambarkan jarik itu yang dipakai seorang raja. Dan juga
disini ada prajurit-prajurit Soreng. Prajurit Soreng itu adapun
kostum yang dipakai itu ada iket dan rompi, yang disini yang
menonjolkan atau memperlihatkan tentang karakter prajurit
Soreng yaitu rompi. Rompi itu menggambarkan tentang
kostum yang dipakai seorang prajurit. Dan juga ada epek
timang, stagen, celana, dan juga jarik.

P

: Apa saja alat musik pengiring tarian Soreng?

N4

: Alat musik dalam tarian Soreng yaitu ada bendhe, truntung,
dan drum bass
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P

: Bagaimana tempo dari masing-masing alat musik dalam
Tarian Soreng?

N4

: Biasanya kalau tempo atau iringan untuk musik tarian Soreng
itu dibagi menjadi 3, yaitu awal itu temponya cepat, dan
pertengahan itu lambat, terakhir juga cepat mbak.

P

: Apa makna dari cepat-lambatnya alunan musiknya?

N4

: Alunan musik yang bertempo cepat pada awal tarian Soreng
yaitu menggambarkan tentang kesiapan seorang prajurit yang
siap menghadapi apapun yang terjadi pada kerajaan itu
sendiri. Dan pertengahan itu ada tempo lambat, tempo lambat
itu menggambarkan tentang kesetiaan seorang prajurit
kepada raja. Dan yang terakhir itu bertempo cepat, cepat itu
menggambarkan seorang prajurit yang siap menuju medan
laga atau pertempuran setiap waktu.
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Lampiran 15 Transkrip Hasil Wawancara N5

Transkrip Data N5 dari Wawancara
Transkrip ini ditulis untuk mewakili data yang diperoleh peneliti yang telah
terekam. Transkrip ini merupakan pengambilan data yang dilakukan N5 mengenai
sejarah dan perkembangan Tarian Soreng di Dusun Ngargotontro, Sumber, Dukun,
Magelang.
Nama

: Slamet Riyadi

Usia

: 49 Tahun

Alamat

: Ngargotontro, Sumber, Dukun, Magelang

Peran

: Pemimpin Komunitas

Kode Subjek

: N5

Pelaksanaan Penelitian
Hari, Tanggal

: Jumat, 20 Maret 2020

Tempat Penelitian

: Rumah Bapak Slamet Riyadi

Hasil Wawancara

:

P

: Tarian Soreng itu apa pak?

N5

: Tarian Soreng adalah sebuah tarian dimana
menyimpulkan sebuah barisan keprajuritan

P

: Lalu untuk Tarian Soreng sendiri itu menceritakan kisah
tentang apa pak?

N5

: Ceritanya itu adalah Pajang dengan Jipang Panolan itu di
daerah Kudus. Meskipun Pajang lama-lama menjadi
Mataram. Tarian Soreng adalah istilahnya tarian yang
diambil dari tentara atau prajuritnya Arya Penangsang dari
Jipang Panolan.

P

: Tarian Soreng kan menjadi tarian khas kota Magelang.
Sebenarnya, awal mula Tarian Soreng ini berkembang di
daerah mana?

N5

: Khususnya di Kecamatan Pakis, kalau di Kabupaten
Magelang itu Soreng itu asal muasalnya itu dari sana.

disitu
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P

: Lalu untuk komunitas Soreng Gagak Rino sendiri itu
berdirinya kapan pak?

N5

: Kan dulunya sudah, generasi yang sekarang yang misalnya
bapak saya, mertua saya itu kan dulunya sudah ada. Itu
sekitaran tahun 82 itu sudah ada. Tetapi dulunya bernama
Krido Budoyo dan sudah lama engga eksis berapa tahun
akhirnya yang seumuran dengan saya menggagas untuk
menggiatkan lagi tari Soreng yang ada di Ngargotontro dan
akhirnya yang tadinya bernama Krido Budoyo itu diganti
dengan nama Gagak Rino. Gagak Rino diambil dari nama
kudanya Arya Penangsang. Makanya diambil Tarian Soreng
Gagak Rino gitu.

P

: Itu sekitar tahun berapa pak?

N5

: Tahun pembaharuannya ini tahun 2015.

P

: Lalu untuk tokoh yang merintis berdirinya komunitas Soreng
Gagak Rino ini siapa saja?

N5

: Ya diantaranya ada Bapak Sutrisno, terus saya sendiri, pak
Prihatin, sama pak Yadi itu.

P

: Lalu untuk perkembangan komunitas Soreng Gagak Rino di
Dusun Ngargotontro gimana pak dari awal terbentuknya
sampai sekarang, apakah semakin banyak peminatnya?

N5

: Ya kalau khususnya kelompok seni disini, Soreng maupun
Reog itu nggak ada istilahnya semangat yang terlalu
menggebu tapi disini kan seni Soreng maupun Reog ini kan
sebetulnya kan bagian dari budaya kehidupan di dusun sini.
Jadinya, komunitas Gagak Rino ini ya cuma melestarikan dan
menjaga kelestariannya saja, tidak terlalu punya target lah.

P

: Terus untuk respon generasi muda di dusun ini gimana pak?

N5

: Ya sementara ya kalau di kalangan muda memang yang bisa
menanamkan budaya, budaya kehidupan di dusun bisa respon
positif terhadap kegiatan kesenian Soreng ini. Tapi ya dari
beberapa pemuda khususnya di Ngargogotontro tidak
banyaklah yang bisa masuk ke komunitas kami.

P

: Tapi kalau misalnya ada pementasan gitu, yang muda-muda
tetep nonton gitu pak?

N5

: Ya
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P

: Tarian Soreng itu sendiri dari jaman dulu sampai sekarang
apakah ada modifikasi gerakan atau kostumnya gitu pak?

N5

: Ada. Kalau gerakan tarian selalu kita gali untuk selalu ada
pembaharuan. Begitu pula dengan kostum, yang dulunya
tampilan kami hanya sorjan sekarang sudah buat yang
dikemas dengan kostum prajuritnya prajurit perang. Kalau
sorjan kan itu sebetulnya dipakai dalam soangan atau upacara
resmi tetapi kalau yang kostum prajuritan itu didesain untuk
yang khusus untuk pakaian perang.

P

: Kalau menurut bapak sendiri sebagai pimpinan komunitas,
bagaimana pandangan masyarakat di dusun ini terhadap
adanya Tarian Soreng?

N5

: Ya dengan adanya kesenian Soreng di dusun ini ya dari 60%
lah dari warga masyarakat disini memang berpikir positif.
Soalnya kan dari dulunya memang sudah tertanam di
generasi-generasi yang dulu yang pernah mendirikan
kelompok Soreng ini. Bahkan, sekarang kan sudah sampai
pada istilahnya cucunya yang mendirikan yang pertama kali,
yang sekarang kita ini.

P

: Menurut bapak manfaat keberadaan Tarian Soreng ini sendiri
di dusun ini apa pak?

N5

: Bukan hanya Soreng yang kita bina ataupun kita adakan
disini. Tapi tujuan kita bukan hanya sekedar bisa nari atau
bisa sekedar untuk biar ditanggap orang dan bisa jadi
tontonan. Tapi kita ambil manfaatnya itu dari proses, akan
ada pementasan itu pasti ada proses latihan. Dari beberapa
kali pertemuan untuk berlatih itu kan ada komunikasi di lain
membahas tentang Tarian Soreng. Misalnya, sambil kita
istirahat berlatih, kita sambil ngobrol, sambil ngudo-roso
dengan keadaan dusun, lingkungan, dan keadaan warga itu
manfaatnya. Jadi, komunitas atau perkumpulan seni yang ada
di Ngagotontro ini istilahnya ya menjadi media untuk
mengokohkan budaya khususnya ya membina kerukunan lah.

P

: Untuk pengurus komunitas ini ada berapa dan siapa saja?

N5

: Kami dari kepengurusan itu cuma ada ketua, sekretaris,
bendahara, dan seksi latihan.

P

: Bagaimana manajemen penyimpanan aset komunitas?

N5

: Ya hanya begini-begini saja. Di taruh di tempat yang di
rumah. Kalau di sini kan khusus untuk bila latihan itu hujan
atau gimana. Sebetulnya yang sering kali digunakan untuk
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latihan itu di rumah pak Sutris sebagai pelatih. Jadinya, dari
keinginan teman-teman, biar nggak kesana-kesini.
P

: Lalu untuk pencarian tempat pentas bagaimana pak?

N5

: Hanya menunggu panggilan.

P

: Terus untuk bayaran yang diterima komunitas untuk sekali
pentas itu berapa pak?

N5

: Itu tergantung tinggal siapa mengundang dan untuk apa,
kisaran 2,5 sampai 5 juta. Misalkan untuk hajatan itu ada nilai
harga tersendiri. Lalu ada event yang sifatnya untuk yang
keagamaan misalnya Idul Fitri atau hari raya orang kristiani,
Paskah atau apa itu kan ada pokoknya kita kan arahnya berapa
persen ke sosial bukan hanya untuk mencari dana ataupun
uang.

P

: Lalu anggaran yang dibutuhkan komunitas untuk pembelian
atau perawatan perlengkapan Tarian Soreng itu berapa pak?

N5

: Kalau jumlah total itu nggak bisa dipastikan mbak. Soalnya
sistemnya kan kalau disini kan hanya tambal-sulam bukan
keperluan ini-ini lalu beli sekaligus gitu, nggak. Tapi yang
harus ada itu kan seperangkat gamelan ya sekitar tujuh
setengah untuk iringan Soreng.

P

: Terus untuk manajem keuangannya itu gimana pak?

N5

: Biasanya dari tanggapan itu kan ada dipotong transportasi
sama make up. Kan kita suka mengajak teman dari luar
dusun, ya istilahnya untuk ganti beli bensin saat kita proses
latihan itu. Selain itu ada sisa kita tabung tapi sifatnya hanya
dibawa pengurus.

P

: Untuk struktur kepengurusannya tadi itu gimana pak?

N5

: Ketuanya itu sebetulnya ya Pak Sutris, sekretarisnya Pak
Riyono, itu sebenarnya mbak untuk yang Soreng gabung
dengan Reog tapi yang istilahnya yang sub-kepengurusan ada
sendiri untuk tanggapan ataupun untuk mengagendakan
latihan ada sendiri. Kalau saya hanya sebagai orang yang bisa
dihubungi. Lalu untuk bendaharanya itu Pak Hadip.

P

: Bagaimana untuk jadwal latihannya pak?

N5

: Tidak ada jadwal latihan rutin, cuma kalau menjelang ada
tanggapan ataupun pentas gitu aja.
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P

: Biasanya berapa kali pak latihan sebelum pentas?

N5

: Ya paling nggak 5 kali.

P

: Bagaimana penentuan pemain untuk pentas?

N5

: Jumlahnya biasanya 12. Tapi kan kita tampil bukan hanya
satu kali. Itu ada 3 tampilan. Jadinya jumlahnya banyak mba,
termasuk anak SD ada sendiri, bahkan dulu pernah ada ibuibu.

P

: Kendala apa saja yang biasa dihadapi komunitas?

N5

: Biasa yang kami hadapi itu menjelang hari yang disepakati
untuk latihan itu ada beberapa yang sering molor waktu,
sudah ditunggu temannya nggak datang bahkan ada yang
bepergian tapi nggak pamit itu kan jadi kendala, itu pasti kami
hadapi.

P

: Terus bagaimana cara komunitas menghadapi kendala
tersebut?

N5

: Ya kita berusaha memberi nasihat ataupun bahkan semacam
kesepakatan meskipun apa yang dibicarakan, apa yang dirembuk, apa yang disepakati sering terulang lagi.

P

: Apakah komunitas Soreng Gagak Rino punya rencana
pengembangan agar semakin diminati dan bermanfaat bagi
masyarakat Dusun Ngargotontro?

N5

: Kami punya planning akan mengurus akta pendirian atau
sertifikat kami yang sebetulnya dulu sudah ada, tapi
berhubung diganti nama dan sertifikat yang dulu sudah nggak
ada ya kami punya planning untuk mengurus lagi dan arahnya
juga kalau sudah punya sertifikat mau ke notaris biar punya
badan hukum.
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Lampiran 16 Transkrip Hasil Wawancara N6

Transkrip Data N6 dari Wawancara
Transkrip ini ditulis untuk mewakili data yang diperoleh peneliti yang telah
terekam. Transkrip ini merupakan pengambilan data yang dilakukan N6 mengenai
sejarah dan perkembangan Tarian Soreng di Dusun Ngargotontro, Sumber, Dukun,
Magelang.
Nama

: Sutrisno

Usia

: 49 Tahun

Alamat

: Ngargotontro, Sumber, Dukun, Magelang

Peran

: Pegiat Komunitas Soreng Gagak Rino

Kode Subjek

: N6

Pelaksanaan Penelitian
Hari, Tanggal

: Sabtu, 21 Maret 2020

Tempat Penelitian

: Rumah Bapak Sutrisno

Hasil Wawancara

:

P

: Apa itu tarian Soreng dan bagaimana kisah yang diceritakan
dalam tarian tersebut?

N6

: Tarian Soreng itu gerakan keprajuritan yang pilih tanding.
Menceritakan tentang pembelaan tahta antara Penangsang
dan Hadiwijaya. Penangsang kan dari Jipang Panolan kalau
Hadiwijaya dari Pajang.

P

: Lalu untuk Tarian Soreng awal mulanya berkembang di
daerah mana pak?

N6

: Yang saya tahu dulu-dulu ada Soreng itu daerah Pakis lalu
dari bapak saya kan yang melatih dari daerah Pakis. Kan ini
turun-menurun sampai anak cucu diregenerasi dan untuk tarimenarinya mengikuti jaman.

P

: Bagaimana dengan perkembangan Tarian Soreng yang ada di
Dusun Ngargontro ini pak?

N6

: Ya kalau perkembangan sebenarnya baik, tapi kan semangat
dan tidaknya kan kalau ada yang mengundang untuk pentas

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
181

baru latihan kalau tidak ada yang mengundang untuk pentas
ya nggak latihan. Tapi paling baku tiap tanggal Suro itu
memperingati 1 Muharram itu pasti dengan Reog itu, gabung
dengan Reog wong orangnya ya itu. Tari Soreng ya itu, Tari
Reog ya itu orangnya.
P

: Lalu bagaimana respon generasi muda di dusun ini terhadap
tarian Soreng ini?

N6

: Kalau terutama yang menguati Tari Soreng itu hanya sebelah,
hanya 2 RT, yang lainnya hanya satu dua. Tapi kalau ada
pentas Soreng mereka ya ikut nonton, tapi yang menguati
paling besar hanya RT 3 dan RT 4.

P

: Apakah seiring berkembangnya jaman, Tarian Soreng
mengalami modifikasi gerakan maupun kostum pak?

N6

: Kalau kostum ya kalau dulu udah pernah membuat yang
namanya sorjan tapi untuk membelinya itu nggak bilang sama
saya jadi sekedar dibelikan tapi nggak cocok. Jadi, sekarang
dibuat simple sebenarnya inginnya kan sorjan tapi hanya
membuatnya rompi. Seharusnya kan rompi juga harus pakai
dalaman biar serasi sama wujudnya Soreng itu kelihatan
gagah gitu tapi kan dananya sedikit dari pentas-pentas itu
jadinya yang penting untuk pentas sudah bagus.

P

: Lalu untuk jumlah penari Soreng itu berapa pak?

N6

: Kalau pentas yang paling baku kalau untuk zeta ya
Penangsang, Matahun, Rono, Pati, Rangkut, Hadiwijaya,
Penjawi, Pemanah, Danang, Juru Mentawi. 12 sama 10 itu
untuk zeta. Paling utama prajuritnya 12, yang tokoh-tokohnya
itu orang 10, 11 sama orang tani yang ngopeni kuda itu ya
yang diiris kupingnya kalau Penangsang marah, pekathik
orang taninya itu.

P

: Lalu bagaimana perhitungan gerakan pada tarian Soreng pak?

N6

: Ya dihitung 1 sampai 8. Sebenarnya kan kalau paham kan
kebanyakan mengambil gerakan dari silat-silat namanya.
Tapi karena berhubung terbatas ya ada silatnya tapi yang
penting ada gerakan patah-patahnya itu kan sudah
membentuk suatu ambilan dari silat gitu.

P

: Bagaimana susunan posisi penari Soreng?
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N6

: Itu bisa dibuat formasi, tergantung ide dari anggota
komunitas. Kalau disini hanya mengambil SORENG huruf
singkatnya saja S R N G.

P

: Bagaimana perhitungan jarak antar penarinya pak?

N6

: Tergantung formasinya tapi yang paling penting kalau pas
tangannya direntangin nggak kena, karena kan wagu.

P

: Untuk waktu pementasan biasanya berapa lama pak?

N6

: Tergantung permintaan, kalau untuk penampilan terbatas kan
kadang dibatasi seperempat jam kadang setengah jam itu
tergantung permintaan. Tapi kalau untuk pentas bebas ya
paling satu jam.

P

: Apakah saat pementasan semua karakter masuk semua dalam
tarian pak?

N6

: Kalau dibuat cerita, kadangkan hanya pentas tarian saja,
kadangkan diambil dari cerita. Kalau diambil dari cerita kan
ada ini prajurit muda, ini prajurit tua, ini ada yang pakai
bendera, kadang gitu. Tapi yang penting paling utama
pendukung dari Penangsang itu wataknya yang pakai kumiskumis yang kasar. Kalau pendukung Hadiwijaya yang agak
halus gitu. Karakternya dibentuk gitu.

P

: Dalam Tarian Soreng apakah ada aturan gerakannya pak?

N6

: Ada, ya aturannya harus tepat. Karena kalau dihitung tu wa
ga pat tapi kalau tu wa ga pat itu belum nyampai kan ga bagus,
kan harus rapi. Semuanya harus rapi. Kan bisa saja kalau
tangan kanan di depan, kaki kiri di depan itu nggak bagus.

P

: Apa makna dari setiap gerakan dalam tarian Soreng pak?

N6

: Ya itu watak prajurit, harus tegas. Kalau lemah kan nggak
bagus kan sifatnya sifat prajurit, nanti keburu dibunuh kan.

P

: Apa saja kostum yang digunakan oleh masing-masing peran?

N6

: Kalau untuk prajurit, prajurit kan semestinya pakaiannya kan
hanya celana pendek, kain, sama ikat kepala, rompi,
sebenarnya sama dalaman biar kelihatan lebih gagah tapi ya
seperti saya bilang tadi yang penting sudah cukup. Tapi untuk
prajurit itu, yang pendukungnya Penangsang harus wataknya
kereng. Kalau pendukungnya Hadiwijaya wataknya yang
lebih halus, kostumnya juga gitu. Tapi kalau pekathik kan
orang tani yang sehariannya hanya cari rumput untuk Gagak

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
183

Rimang. Kenapa saya beri nama Gagak Rino kan hanya
ngarang aku, Gagak kan hitam, Rino kan awan. Nek hitam ki
podo karo ngilmu hitam kui men padang, ketoke peteng ning
jebul uwonge ramah gitu, sebenarnya gitu Gagak Rino itu.
Gagak Rino kan bakunya kan Gagak Rimang, ciri khas
tumpakan Penangsang, ceta kalau tumpakan Penangsang kan
galak ya. Tapi biar kalau orang ketoke kereng, peteng ning
kok jebule atine ramah tamah tak jikuke ngono kui asline.
Biar orang nggak inisiatif mengambil Gagak Rimang engko
terus kereng-kereng, ben ramah-ramah ngono. Maksudnya
saya kan begitu, tapi orang nggak banyak yang tahu. Kalau
pekathik kan hanya orang petani ya seperti petani-petani lah
pakai komprang, kainnya kain yang nggak bersih, ikat
kepalanya nggak beraturan, bawa caping, bawa arit, ya
riasannya ya riasan kelihatan orang bodoh. Kalau untuk
pendamping Hadiwijaya pakai beskap kan itu dari Keraton
harus beda dari petani dan prajurit, kelihatan berwibawa.
Pakai beskap, jarik, pakai sabuk yang ada timangnya, pakai
keris juga, blangkon. Kalau Hadiwijaya ya sebenarnya kalau
di Karaton ya harus pakai Kuluk Kanigoro itu, kalau baru
berkempul dengan orang-orang itu ya itu pakai beskap, pakai
blangkon, tapi tetap keliatan orang bahwa ini ratu gitu.
Hadiwijaya ini kan trah dari orang tani tapi hanya modal jujur
saja, jujur tapi orangnya berwibawa tapi orang desa dan
diangkat jadi ratu karena jujur. Saking jujurnya ditantang
Arya Penangsang saja Penangsang malah marah dan gegetgeget mau membunuh, saking jujur percakapannya. Kalau
Penangsang kan wataknya kereng tapi yang seharusnya jadi
ratu itu Penangsang soalnya trah ratu aslinya, tidak dijadikan
ratu karena dianya wataknya emosian, nanti seperti apa
bawahannya kalau ratunya seperti itu. Kalau soreng
bawahannya Penangsang ya pakai rompi, pakai kumis, iket
kepala yang kelihatan kereng wong wataknya ya watak
maling, bisa jujur tapi masih mau ambil sesuatu milik orang
lain gitu.
P

: Apa saja aksesoris yang dipakai pak?

N6

: Ya gelang tangan, gelang kaki, kalung hanya Hadiwijaya dan
Penangsang.

P

: Berapa lama waktu untuk memakai kostum sebelum pentas
pak?

N6

: Ya kalau saya yang dandani paling 5 menit, yang penting
sudah kelihatan wataknya.
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P

: Alat musik pengiring Tarian Soreng itu ada apa saja pak?

N6

: Ada tam atau trunthung, ada bedug atau tenor itu ada 1 dan 2
yang 1 suara kecil dan yang 2 suara besar, dan ada bendhe
ada 4 dan 4 itu untuk membunyikan menurut gerakan.
Pengendali gerakannya adalah tam.

P

: Lalu bagaimana dengan tempo masing-masing alat musiknya
pak?

N6

: Ada suara 1,2,3. Kalau suara 1 cepat, itu pas bagian awal.
Kalau suara 2 agak sedang. Suara 3 pelan itu untuk ambil
nafas, gerak tapi gerak di tempat kalau sudah terbentuk
formasinya. Cepat lambatnya menurut pembuatan kreasi
tarian, kadang ada yang cepat sekali tapi kadang yang sedang
kadang ada yang lebih lemah. Kalau cepat untuk bagian
perubahan, pas pembentukan formasi itu cepat. Yang sedang
kalau sudah mencapai formasi, kalau untuk mengambil suara
3-nya itu harus jelas nanti biar pendamping musiknya itu
dengar. Kalau pas Penangsang datang musiknya dibuat agak
beda.

P

: Bagaimana penyimpanan aset komunitas seperti kostum dan
alat musik gitu pak?

N6

: Biasanya disini karena disini sebagai tempat latihan.

P

: Bagaimana untuk penentuan pemain yang mau tampil pak?

N6

: Kalau yang masih sekolah ya disesuaikan waktunya, kalo lagi
pelajaran mendesak ya nggak ikut gapapa. Tapi kalau untuk
yang baku ya yang sudah berkeluarga itu harus ikut. Tapi
untuk waktunya saya mengikuti yang kumpul saja.

P

: Selain susah mengumpulkan orang, apa saja kendala yang
dihadapi komunitas?

N6

: Ya kendala itu sebenarnya banyak. Ya musik, musik kan
harus hafal tarian kalau kumpulnya hanya pas pentas untuk
memukul atau menabuh nanti nggak cocok. Sulit mencari
pemain, pemain sulit dibuat variasi menabuhnya hanya keras
terus kan seharusnya ada keras, ada sedang, ada lembut.
Terus kalau bendhe 4 itu kadang orang 1 kalau nggak orang
2, kalau orang 4 nanti malah nggak kompak. Untuk
mengatasinya ya saya memanggil orang yang feeling-nya
agak cepat saja.
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Lampiran 17 Transkrip Hasil Wawancara N7

Transkrip Data N7 dari Wawancara
Transkrip ini ditulis untuk mewakili data yang diperoleh peneliti yang telah
terekam. Transkrip ini merupakan pengambilan data yang dilakukan N7 mengenai
penerapan aspek matematis pada Tarian Soreng pada pembelajaran matematika di
sekolah.
Nama

: Endaningrum Sita Dewi

Usia

: 38 Tahun

Alamat

: Sedayu Baru

Peran

: Guru Matematika SMP Kanisius Sumber

Kode Subjek

: N7

Pelaksanaan Penelitian
Hari, Tanggal

: Senin, 18 Mei 2020

Tempat Penelitian

: Via Telepon

Hasil Wawancara

:

P

: Apa yang Ibu Sita ketahui tentang etnomatematika?

N7

: Belum tahu banyak, singkatnya hanya tahu matematika
dalam budaya gitu. Ya untuk kaitan penelitian-penelitian
yang lebih lanjut seperti misalnya bahwa ada kaitan tariannya
dalam hal matematika apa misalnya ya mungkin kalau di
tariannya ya lebih ke seperti dalam matematika bisa saja
formasi, dalam hal pelajarannya ya bisa saja juga deret dan
barisan gitu.

P

: Lalu bagaimana pendapat Ibu mengenai pembelajaran
berbasis budaya pada pembelajaran matematika di sekolah?

N7

: Ya bagus, artinya memang harus diperlukan penelitian lebih
lanjut kaitannya kebudayaan dalam hal ini kalau yang mbak
sebut tadi Soreng ya. Misalnya Soreng itu kan tarian yang
membutuhkan banyak orang jadi kaitannya juga formasi,
barisan nah ini bisa dikaitkan dengan materi kalau di SMP
kelas 9 ya Barisan dan Deret, kalau di kurikulum 2006. Tapi
kalau di kurikulum 2013 di kelas 8. Lalu untuk lainnya saya
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pikir juga ada kaitan dengan materi-materi matematika di
SMP yang ada dalam Tarian Soreng.
P

: Lalu apakah SMP Kanisius Sumber sendiri dalam
pembelajaran sudah menerapkan pembelajaran berbasis
budaya?

N7

: Kalau saya pribadi untuk tarian tidak terlalu menekankan
materi diterapkan ke dalam budaya, saya tidak sejauh itu
melihat kaitannya etnomatematika di dalam Tarian Soreng.
Tapi ya kalau budaya kan banyak ya, misal juga karakter.
Dalam hal pembelajaran matematika kan juga banyak sekali
yang berkaitannya dengan karakter, misalnya disiplin terus
tata tertib kayak gitu kan juga mesti ada. Jadi tidak hanya dari
hal tarian gitu. Terus kalau di sini kan ada juga ya istilahnya
hubungan dasarnya sendiri kalau di sini masih lemah,
perhitungan-perhitungannya masih lemah. Kalau kaitan
budaya, misalnya menanam itu juga ada, memasak juga ada.
Artinya saya sudah melakukan itu, bahwa nanti
perhitungannya bagaimana dari awal sampai akhir nanti
bagaimana.

P

: Bagaimana pendapat Ibu mengenai penerapan aspek
matematis pada Tarian Soreng untuk pembelajaran
matematika di sekolah?

N7

: Ya baik, ya seperti yang saya bilang tadi harus dilakukan
penelitian lebih lanjut saja. Artinya, misalnya mau dibawa ke
materi barisan dan deret nanti kira-kira keberhasilannya
dalam hal mencapai indikatornya bagaimana, kan harus tetap
dilihat dari sisi itu, tidak hanya dari sisi kaitannya dengan
pelestarian budaya. Jadi kalau dalam penilaian kan ada sikap,
ada pengetahuan, ada ketrampilan. Jadi, dari hal ini kan bisa
dihubungkan dengan tematik juga artinya pembelajaran
Tarian Soreng dalam hal matematika bukan hanya
matematika saja, ada kaitannya dengan mata pelajaran lain.
Ada kaitannya juga dengan aspek-aspek kehidupan yang lain
juga gitu.
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Lampiran 18 Transkrip Hasil Wawancara N8

Transkrip Data N8 dari Wawancara
Transkrip ini ditulis untuk mewakili data yang diperoleh peneliti yang telah
terekam. Transkrip ini merupakan pengambilan data yang dilakukan N8 mengenai
kondisi masyarakat Dusun Ngargotontro.
Nama

: Ribut

Usia

: 52 Tahun

Alamat

: Ngargotontro, Sumber, Dukun, Magelang

Peran

: Masyarakat Dusun Ngargotontro

Kode Subjek

: N8

Pelaksanaan Penelitian
Hari, Tanggal

: Senin, 18 Mei 2020

Tempat Penelitian

: Rumah Bapak Ribut

Hasil Wawancara

:

P

: Menurut Lek Ribut Tarian Soreng iku opo?

N8

: Nek Soreng kuwi nek coro kene nganune ki babat ketoprak.
Babat ketroprak krahe ko Jipang Panolan karo Pajang.
Tokohe Sunan Kudus karo Arya Penangsang. Nek Arya
Penangsang ki nek karo Sunan Kudus itungane pernah
bapakne cilik neng itungane nek toto lahir ki nganu Arya
Penangsang ning nek toto batin mbantu Jipang Panolan.

P

: Terus piye respone cah enom ning kene karo Tarian Soreng
lek?

N8

: Sing ceto ki sebagai generasi penerus.

P

: Ning Ngargotontro ki selain Soreng enek budoyo opo wae
lek?

N8

: Seni Reog Ponorogo, Ketoprak, karo Sholawatan sing wes
tuo yo jenenge Angguk Rame.
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P

: Terus kebudayaan opo sing wes enek ket jaman biyen nganti
saiki ijek enek?

N8

: Sing koyo Sholawatan kui wis tumimbal ping empat, sing
Angguk Rame kui. Nek Tarian Soreng itungane wes ping
telune.

P

: Kebudayaane biasane ning ngadake nengdi lek?

N8

: Nek pendak sasi Suro kui tampile gone Mbah Iyah soale kui
sing empune sing biyen murid Mbah Pawiro Bakalan. Dadi
umpomo saiki Mbah Iyah ki le ra mampu nganu ning sing
ngangkat tarian jobo jero bocah-bocah kui, ning kono gor gari
sedio enggon. Nek biyen ki ngangkat, ning saiki ming kudu
enggon. Enggone kono, le pisan le kono le wong tuo biyen
cikal bakal ning nganu yo ning kono. Dadi itungane ora
ditiwake ning malah saiki dadi sesepuhe wong Dusun
Ngargotontro yo Mbah Iyah kui nggo kesenian ngono lho.

P

: Terus kapan wae lek kui ne pentas?

N8

: Sasi Suro tanggal ping pindo ping telu. Tanggal pisan lak ning
Mbah Pawiro Bakalan Gumuk itungane luwih tuo tho. Kene
Ngargotontro nggone Mbah Iyah tanggal kedua atau iso
tanggal ketelu. Ping telu tanggal ping pitu ning Mbah Gini
Ngentak. Ping empat tanggal ping sepuluh tekan ping limolas
kuwi ning Tutup Ngisor nggone Romo wis ninggal ning saiki
generasine penerus ning anake ning nggone Sitras, sedino
sewengi kuwi lak jathilane Tutup kuwi tarus engko enek
sumbangan kesenian seko njobo-njobo kuwi iso rong dino
rong mbengi nganti pentas wayang. Nek sing wayang ki tetep
rong dino rong mbengi, wayange uwong kuwi sing sedino
sewengi seko Jogja-Semarang, terus sedino sewengi meneh
kuwi wargane kono cah-cah SD SMP mingan. Njut tanggal
rongpuluh ning nggone Pras Diwak kuwi itungane seko
wahyune Romo Tutup kui. Dadi itungane sak Kelurahan
Sumber limang enggon. Dadi nek Kelurahan Sumber ki
itungane budayane gede wong nek pendak Suro ki limang
budoyo ki nek kesenian paling gede Sumber. Nek coro paling
tuao nek gejawen ki Tutup Ngisor, wayang kui wes tenar wes
terkenal itungane wes tingkat provinsi. Dadi kebudayaane yo
luweh tuo yo wes ditanggep ning luar negeri barang.

P

: Terus respon masyarakate piye lek nek enek tanggapan ngono
kui?

N8

: Yo rame, do nonton. Orao melu njoget ning melu ndukung.
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P

: Menurut Lek Ribut manfaat kebudayaan kanggo masyarakat
Ngargotontro ki opo?

N8

: Yo nggo hiburan yo itungane go penerus generasi ben ra mati.

P

: Pelaksanaan kebudayaan jaman biyen karo saiki enek bedone
ora lek?

N8

: Nek daripada sing jaman biyen yo luweh maju sing saiki. Yo
le muni maju ki, pisan coro kene ngedeke kesenian nomnome luweh okeh dadi itungane tariane nggo njobo-njero
luweh kuat soale kuwi yo sing ngangkat ora seluruh
Ngargotontro ning seluruh anggota budaya. Nek apik yo
gowo nama Ngargotontro, ning nek abot yo diangkat sak
anggota kesenian kuwi.
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Lampiran 19 Transkrip Hasil Wawancara N9

Transkrip Data N9 dari Wawancara
Transkrip ini ditulis untuk mewakili data yang diperoleh peneliti yang telah
terekam. Transkrip ini merupakan pengambilan data yang dilakukan N9 mengenai
kondisi masyarakat Dusun Ngargotontro.
Nama

: Sobatik

Usia

: 42 Tahun

Alamat

: Gumuk, Sumber, Dukun, Magelang

Peran

: Ketua Wilayah III (Dusun Gumuk dan Ngargotontro)

Kode Subjek

: N9

Pelaksanaan Penelitian
Hari, Tanggal

: Kamis, 21 Mei 2020

Tempat Penelitian

: Rumah Bapak Sobatik

Hasil Wawancara

:

P

: Bagaimana kondisi masyarakat di Dusun Ngargotontro pak?

N9

: Pada dasarnya penduduk Ngargotontro sebagian besar adalah
petani dan buruh harian lepas. Jumlah KK di Dusun
Ngargotontro kurang lebih 260 KK, dengan jumlah penduduk
639 jiwa yang terdiri dari 2 RW. Masyarakat Ngargotontro
ini masih banyak mengutamakan kegiatan gotong-royong
ataupun budaya-budaya adat yang ada di Dusun
Ngargotontro, baik itu budaya agama atau budaya yang
lainnya seperti kesenian yang menjadi ajang keakraban antara
warga sehingga dengan media tersebut bisa menciptakan
kerukunan dan kebersamaan.

P

: Budaya apa saja yang terdapat di Dusun Ngargotontro ini
pak?

N9

: Kelompok kesenian disini ada Soreng, ada Reog, ada Angguk
Rame, Ketoprak, dan Karawitan, semuanya berjalan
bersinergi tanpa ada perpecahan ataupun pilah-pilahan
sebagai kelompok seni. Tapi disini yang sering dilakukan
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oleh anak-anak muda yang saat ini baru ngetren adalah Tarian
Soreng dimana pada tahun 2019 di Kabupaten Magelang
mengadakan 12.000 penari Soreng itu bisa memecahkan
rekor MURI dan di Dusun Ngargotontro kelompok
Sorengnya pun ikut berpartisipasi dalam pementasan 12.000
penari Soreng yang dilakukan di Sawitan, di lapangan drh.
Soepardi.
P

: Siapa saja yang ikut terlibat dalam pelaksanaan kebudayaan
di dusun ini pak?

N9

: Kalau untuk budaya adat itu semua masyarakat ikut terlibat
tapi untuk kesenian itu tidak semua masyarakat terlibat,
hanya beberapa saja, yang lainnya ikut mendukung bahkan
ikut men-support dengan sumber dana. Untuk kegiatan yang
rutin itu kegiatan tahunan dengan kegiatan penyambuatan 1
Muharram atau Suran.

P

: Dimana tempat pelaksanaan kebudayaannya pak?

N9

: Untuk kebudayaannya itu dilaksanakan di tempat Bapak
Karyo Rejo itu sebagai wadah tempat ajang berlatih dan
tempat pementasan rutin tahunan.

P

: Kapan pelaksanaan pementasan rutin tahunannya pak?

N9

: Pementasan tahunan yang rutin itu pas Muharram.

P

: Bagaimana perkembangan
Ngargotontro?

N9

: Untuk perkembangan kelompok seni sendiri pada saat ini
perkembangannya sangat bagus karena dengan didukung
oleh para anak muda, putra putri remaja itu kan dan sekarang
kan lagi gencar-gencarnya memang untuk kesenian itu. Tapi
kadang juga agak lemah tergantung semua itu situasi dan
kondisi.

P

: Bagaimana pendapat bapak sebagai ketua wilayah terhadap
Tarian Soreng ini?

N9

: Pandangan saya tentang Tarian Soreng ini tentu sangat bagus
karena Soreng tersebut punya nilai sejarah yang akan
mengingatkan atau memberikan penjelasan kepada anakanak muda tentang perjalanan sejarah dulunya itu antara
Jipang dengan Pajang. Dengan adanya pementasan kesenian
Soreng ini kan anak-anak muda bisa tahu bahwa ini adalah
sejarah jaman kerajaan dulu.

kebudayaan

di

Dusun
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P

: Apakah ada rencana pengembangan Soreng ini agar semakin
diminati oleh masyarakat?

N9

: Untuk rencana pengembangan yang saya terima itu sekarang
sudah mendidik anak-anak kecil. Jadi itu menjadikan
sekelompok anak yang dilatih untuk kesenian Soreng tersebut
dengan tujuan untuk melanjutkan regenerasi.

P

: Kalau respon generasi muda sendiri bagaimana pak terhadap
Tarian Soreng ini?

N9

: Ya untuk respon anak-anak muda ya cukup baik dengan
kondisi kesenian Soreng tersebut biasanya bisa kolaborasi
dengan teman-teman yang lain dan kelompok seni yang lain
gitu.

P

: Apakah kelompok Soreng Gagak Rino ini sudah ada sejak
jaman dulu?

N9

: Sebelum ada kesenian Reog itu dulunya malah ada kesenian
Soreng dulu. Tapi dulu itu sempat vakum karena kan modern
ya, mengikuti jaman sekarang yang lebih ke garapan dan
kreasinya itu kan mulai dimunculkan lagi. Nah, Soreng ini
kan pada dasarnya di Dusun Ngargotontro sudah sejak dulu,
tapi sempat nonaktif dan mulai dari tahun berapa ini kan baru
dikembangkan lagi bahkan diremajakan dan dikemas lebih
bagus dengan gaya kreasi yang saat ini.
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Lampiran 20 Lampiran RPP

1. Uraian Materi
a. Pengertian Tabung
Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk
oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi
panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung
memiliki tiga sisi yakni dua sisi datar dan satu sisi lengkung.
Benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai tabung
adalah drum, tong sampah, kaleng susu, dan pipa.

b. Luas Permukaan Tabung
Luas tabung ekuivalen dengan jumlahan semua luas bangun penyusun
dari jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung terdiri atas dua lingkaran dan
satu persegi panjang.
Misalkan terdapat tabung dengan jari-jari r
dan tinggi t, maka:
L = Luas jaring-jaring tabung
= 2 × Luas Lingkaran + Luas ABCD
= 2𝜋𝑟 2 + ̅̅̅̅
𝐴𝐵 × ̅̅̅̅
𝐵𝐶
= 2𝜋𝑟 2 + 2𝜋𝑟 × t
= 2𝜋𝑟(𝑟 + 𝑡)

Ingat: panjang AB = keliling
lingkaran
panjang BC = tinggi tabung

c. Volume Tabung
Volume tabung adalah hasil perkalian dari luas alas tabung dengan tinggi
tabung atau dapat dirumuskan sebagai berikut:
V = Luas alas × tinggi
V = 𝐿𝑎 × t
V = 𝜋𝑟 2 × t
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2.

Media Pembelajaran
a. Pertemuan 1
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b. Pertemuan 2
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3.

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
a. Pertemuan 1
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK I
(LKPD I)
Nama Kelompok:
1. ………………………………...

2. ………………………………..

3. ………………………………...

4. ……………………………….

Diskusikan dalam kelompokmu!
1. Amati bentuk bedug/drum bass yang digunakan untuk mengiringi Tarian
Soreng Gagak Rino!

Alat musik tersebut terdiri dari 2 warna, yaitu merah dan putih.
Sebutkan nama bangun datar pada bagian yang berwarna putih!

2.

Jika bagian berwarna merah dibentangkan, sebutkan nama bangun datar
pada bagian berwarna merah!
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3.

Tentukan banyaknya sisi pada masing-masing warna!

4.

Bagaimana rumus luas bangun datar tersebut!

5.

Luas tabung sama dengan jumlahan semua luas bangun penyusun dari
jaring-jaring tabung. Jadi di dapatkan rumus menentukan luas permukaan
tabung yaitu:

-Selamat Mengerjakan-
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b. Pertemuan 2
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK II
(LKPD II)
Nama Kelompok:
1. ………………………………... 2. ………………………………..
3. ………………………………...

4. ……………………………….

Diskusikan dalam kelompokmu!
1. Sebutkan persamaan prisma, balok, dan tabung!

2. Alas sebuah prisma atau balok adalah segi-n. bagaimana dengan alas
tabung?

3. Sebutkan rumus volume prisma!

4. Dari jawaban di atas, diperoleh kesimpulan mengenai volume tabung.
Sebutkan hasil diskusi kelompokmu!

-Selamat Mengerjakan-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
202

Latihan Soal
Luas Permukaan dan Volume Tabung
Nama

:

No. Absen

:

Perhatikan gambar salah satu alat musik pengiring Tarian Soreng berikut!

Bedug/ drum bass terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian kecil dan besar. Diameter
lingkaran pada drum kecil berukuran 42 cm sedangkan diameter lingkaran
pada drum besar berukuran 70 cm. Bagian alas dan tutup drum disambungkan
oleh lapisan berwarna merah dengan lebar masing-masing dan 55 cm dan 40
cm.
1. Tuliskan informasi yang diperoleh dari kasus di atas!
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2.

Tentukan:
a. Luas permukaan dan volume bass kecil

b. Luas permukaan dan volume bass besar

-Selamat Mengerjakan-
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5.

Instrumen Penilaian
a. Pengetahuan
No.
1

Kunci Jawaban

Skor

Diameter drum kecil 42 cm dan jari-jarinya adalah 21 cm. 20
Diameter drum besar 70 cm dan jari-jarinya adalah 35 cm

Pada drum bass milik Komunitas Gagak Rino.
Lebar permukaan berwarna merah pada drum kecil lebih
pendek daripada drum besar.

Jadi, lebar permukaan berwarna merah atau tinggi bass
kecil adalah 40 cm dan lebar permukaan berwarna merah
atau tinggi bass besar adalah 55 cm.
2a.

Luas permukaan drum kecil

40

L = 2𝜋𝑟(𝑟 + 𝑡)
L=2×

22
7

× 21 cm (21 cm + 40 cm)

L = 2 ×22 × 3 cm × 61 cm
L = 8.052 𝑐𝑚2
Volume drum kecil
V = 𝜋𝑟 2 × t
V=
V=

22
7
22
7

× 212 cm × 40 cm
× 21cm × 21 cm × 40 cm

V = 22 × 3 cm × 21 cm × 40 cm
V = 55.440 𝑐𝑚3

2b.

Luas permukaan drum besar
L = 2𝜋𝑟(𝑟 + 𝑡)
L=2×

22
7

× 35 cm (35 cm + 55 cm)

40
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L = 2 ×22 × 5 cm × 90 cm
L = 19.800 𝑐𝑚2
Volume drum kecil
V = 𝜋𝑟 2 × t
V=
V=

22
7
22
7

× 352 cm × 55 cm
× 35 cm × 35 cm × 55 cm

V = 22 × 5 cm × 35 cm × 55 cm
V = 211.750 𝑐𝑚3
TOTAL SKOR

100

b. Sikap
Pedoman Observasi Sikap Disiplin dan Tanggung Jawab
Petunjuk :
Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap sosial peserta didik dalam sikap
disiplin dan tanggungjawab.
Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap disiplin dan tanggung jawab yang
ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut:
4 = selalu, apabila selalu menunjukkan sikap disiplin dan melaksanakan tugas yang
diberikan oleh guru.
3 = sering, apabila sering menunjukkan sikap disiplin dan melaksanakan tugas yang
diberikan oleh guru.
2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang menunjukkan sikap disiplin dan
melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru.
1 = tidak pernah, apabila tidak pernah menunjukkan sikap disiplin dan melaksanakan
tugas yang diberikan oleh guru.
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Aspek yang Diamati
N
o

Nama

A1

1

2

A2

3

4

1

2

A3

3

4

1

2

A4

3

4

1

2

A5

3

4

1

2

A6

3

4

1

2

3

4

1

2

3

Keterangan aspek yang diamati :
A1

: Peserta didik datang tepat waktu

A2

: Peserta didik patuh dan tertib dalam mengikuti pembelajaran

A3

:Peserta didik mengerjakan/mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang
ditentukan

A4

: Peserta didik mengikuti kaidah berbahasa tulis yang baik dan benar

A5

: Peserta didik melaksanakan tugas individu dengan baik

A6

: Peserta didik membawa buku tulis sesuai mata pelajaran

Ketentuan Penskoran :
Nilai =

Jumlah Perolehan Skor
6

Kriteria :
Sangat Baik
: 3,33 < skor ≤ 4,00
Baik
: 2,33 < skor ≤ 3,33
Cukup
: 1,33 < skor ≤ 2,33
Kurang : skor ≤ 1,33
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c. Keterampilan

PEDOMAN PENILAIAN KETERAMPILAN BERTANYA
Petunjuk :
Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai keterampilan bertanya peserta didik. Berilah
tanda cek (v) pada kolom skor sesuai keterampilan bertanya yang ditampilkan oleh
peserta didik.
Keterangan aspek yang amati :
A1

: Kesesuaian respon pertanyaan

A3

: Kesesuaian penggunaan tata bahasa

A2

: Kesesuaian pemilihan kata

A4

: Pelafalan

Aspek yang Diamati

No

Nama

A1

1

2

A2

3

4

1

2

A3

3

1

2

3

Ketentuan Penskoran :
Nilai =

Jumlah Perolehan Skor
4

Kriteria :
Sangat Baik
: 3,33 < skor ≤ 4,00
Baik
: 2,33 < skor ≤ 3,33
Cukup
: 1,33 < skor ≤ 2,33
Kurang : skor ≤ 1,33

4

1

2

A4

3

4

1

2

3

4

