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ABSTRAK 

Gandi Indika Affandi, 2018, Strategi Paguyuban Pencak Silat Tradisional 

Bintang Timur dalam Mempertahankan dan Melestarikan Kesenian Can 

Macanan Kadduk di Kabupaten Jember, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya. 

Pembimbing: Anif Fatma Chawa dan Astrida Fitri Nuryani 

Perkembangan Kesenian Can Macanan Kadduk di Kabupaten Jember yang semakin 

lama semakin memprihatinkan. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya budaya 

pop modern yang ada di masyarakat. Sehingga masyarakat saat ini dapat memilih jenis 

kesenian apa yang ingin ditampilkan dalam acara yang mereka adakan. Oleh karena itu 

perlu adanya sebuah tindakan untuk mempertahankan dan melestarikan Kesenian Can 

Macanan Kadduk di Kabupaten Jember.  

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini ialah Konsep habitus, modal dan ranah 

milik Pierre Bourdieu. Habitus, modal dan ranah tidak dapat dipisahkan, Habitus yang 

dilakukan oleh aktor tidak akan berjalan jika tidak diimbangi dengan modal yang 

dimiliki. Oleh karena itu modal memiliki peran dalam menentukan habitus yang 

dimiliki oleh aktor tersebut. Habitus dan modal dilakukan dalam sebuah ranah. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini ialah Deskriptif Kualitatif.  

Hasil dari penelitian ini ialah strategi yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur dalam 

mempertahankan dan melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk ialah dengan 

menggunakan strategi reproduksi dan strategi rekonversi. Dari kedua strategi tersebut 

PPST Bintang Timur membuat sebuah kegiatan yakni melegalkan PPST Bintang 

Timur sebagai paguyuban yang sah secara hukum, mengadakan latihan rutin. Selain itu 

PPST Bintang Timur juga rutin mengadakan kegiatan arisan dan padang bulan.   

Kata Kunci: Kesenian Can Macanan Kadduk, Habitus, Modal, Ranah, Strategi 
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Abstract 

Gandi Indika Affandi, 2018, Strategy of The Traditional Group of Bintang 

Timur martial art in defending and preserving Can Macanan Kadduk art 

performance in Jember District, The study of Sociology program Faculty of 

Social and Political Science, Brawijaya University. 

Tutors: Anif Fatma Chawa and Astrida Fitri Nuryani  

 

The development of can macanan kadduk art performance in Jember District which 

by time become worth concerning. Due to the fact that more and more modern 

pop culture are growing in the society. So that the society nowadays can choose 

which type of art performance they would try to feature in the events they set. One 

way to know that the existence of Can Macanan Kadduk art performance is 

becoming less anticipated is that by looking at the level of response which has 

been accepted by the PPST Bintang Timur. So, there must be an action or a solution 

towards this problem in order to preserve Can Macanan Kadduk art performance 

existence in Jember residence. 

The concept that is used in this research is the Habitus, capital and field concept by 

Pierre Bourdieu. Habitus and capital cannot be separated. A habit that is done by one 

will not run if it is not balanced with the capital owned. Hence, capital has an 

important role in determining habit which a person has. Habitus and capital is done 

in a certain field. Method used in this research is descriptive qualitative.  

The result of this research is the strategy done by PPST Bintang Timur in defending 

and preserving Can Macanan Kadduk art performance by having reproduction and 

reconversion procedures. From those two strategies, PPST Bintang Timur made an 

activity that confirms PPST Bintang Timur as a legal organization, creating routine 

gatherings. Other than that, PPST Bintang Timur also routinely do activities like 

‘arisan’ an ‘padang bulan’. 

Keyword: Can Macanan Kadduk traditional art, Habitus, Capital, Field, 

Strategy 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan kesenian tradisional di Indonesia saat ini sangat 

memprihatinkan. Menurut penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa kesenian 

tradisional saat ini tidak mampu bersaing dengan kesenian pop modern. Kesenian pop 

modern merupakan salah satu produk dari globalisasi yang saat ini masuk ke Indonesia 

(Alim, 2014, p 205). Dengan adanya fenomena tersebut kesenian tradisional yang tidak 

mampu bersaing dengan kesenian pop modern akan ditinggalkan oleh masyarakat.  

Salah satu kesenian tradisional yang terkena dampak dari fenomena diatas ialah 

Kesenian Can Macanan Kadduk. Kesenian Can Macanan Kadduk merupakan kesenian 

tradisional khas Kabupaten Jember. Kesenian ini menyerupai Kesenian Barongsai dari 

Negeri Cina. Hal tersebut disebabkan karena dalam pertunjukan Kesenian Can 

Macanan Kadduk dimainkan oleh dua orang. Ada yang menjadi kepala dan ada pula 

yang menjadi badannya. Seperti yang dimainkan dalam Kesenian Barongsai. Dalam 

pertunjukan Kesenian Can Macanan Kadduk ditampilkan pula kesenian-kesenian dari 

daerah lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa Kesenian Can Macanan Kadduk 

merepresentasikan Budaya Pendalungan di Kabupaten Jember.  

Kesenian ini merepresentasikan Budaya Pendalungan yang ada di Kabupaten 

Jember. Hal tersebut dapat dilihat dari sajian pertunjukan Kesenian Can Macanan 

Kadduk. Selain Kesenian Can Macanan Kadduk, ditampilkan pula kesenian-kesenian 



lain seperti Kesenian Pencak Silat, Tari Garuda, Kesenian Ganongan mewakili 

kesenian masyarakat Jawa, Kesenian Leak mewakili kesenian masyarakat Bali. 

Kemudian ada pula penampilan sinden yang menyanyikan lagu-lagu dari madura, 

jawa, ataupun banyuwangi. Penutup pertujukan Kesenian Can Macanan Kadduk ialah 

ditampilkannya Kesenian Jaranan.   

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan ketika melakukan wawancara 

pra-penelitian dengan Budayawan sekaligus Dosen Fakultas Ilmu Budaya. Didapatkan 

informasi bahwa Kesenian Can Macanan Kadduk merepresentasikan Budaya 

Pendalungan di Kabupaten Jember. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai sajian 

penampilan yang merepresentasikan budaya-budaya yang ada di Kabupaten Jember 

seperti Budaya Jawa, Budaya Madura, Budaya Osing, dll. Selain itu jika dilihat 

persebaran Kesenian Tradisional yang ada di Kabupaten Jember Kesenian Can 

Macanan Kadduk pada awalnya berada di pusat Kabupaten Jember. Pusat Kabupaten 

Jember merupakan titik berkumpulnya seluruh kebudayaan. Adapun lokasi awal 

munculnya Kesenian Can Macanan Kadduk berada di daerah Tegal Boto berdekatan 

dengan kampus Universitas Jember.  

Kesenian Can Macanan Kadduk berada dalam sebuah paguyuban pencak silat. 

Salah satu paguyuban pencak silat yang sampai saat ini masih eksis melestarikan 

Kesenian Can Macanan Kadduk ialah Paguyuban Pencak Silat Tradisional (PPST) 

Bintang Timur. PPST Bintang Timur merupakan salah satu paguyuban pelestari 

Kesenian Can Macanan Kadduk tertua di Kabupaten Jember.  



Hal itu dibenarkan oleh Budayawan sekaligus Dosen Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Jember bahwa PPST Bintang Timur merupakan paguyuban tertua yang ada 

di Kabupaten Jember (Wawancara pra-penelitian tanggal 4 Desember 2017). Dulunya 

hanya pertunjukan pencak silat saja yang ditampilkan. Namun, seiring berjalannya 

waktu tidak hanya pertunjukan pencak silat saja yang ditampilkan. Melainkan 

ditambah dengan pertunjukan kesenian-Kesenian yang lainnya seperti Kesenian 

Jaranan, Tari Garuda, Kesenian Can Macanan Kadduk dan Tari Gandrung dalam 

pertunjukan pencak silat tersebut.  

Perkembangan Kesenian Can Macanan Kadduk saat ini semakin lama semakin 

memprihantinkan. Kondisi yang terjadi saat ini Kesenian Can Macanan Kadduk sudah 

jarang ditampilkan. Hal itu dibuktikan dalam berita bahwa Kesenian Can Macanan 

Kadduk nasibnya sangat memprihatinkan, bahkan sejak sepuluh tahun silam telah 

dianggap punah. Hal tersebut karena sudah tidak ada generasi yang melanjutkan 

Kesenian Can Macanan Kadduk, selain itu tidak adanya perhatian dari pemerintah 

Kabupaten Jember untuk membenahi manajemen pementasan Kesenian Can Macanan 

Kadduk (Raharjo, 2003).  

Perkembangan Kesenian Can Macanan Kadduk yang saat ini memprihatinkan 

disebabkan banyaknya kesenian atau hiburan yang ada di masyarakat seperti electone, 

orkes dangdut, ataupun yang lainnya. Kesenian atau hiburan tersebut menjadikan 

masyarakat bisa menentukan pilihan saat memiliki hajat atau acara untuk mengundang 

menjadi pengisi hiburan dalam hajat atau acara yang diselenggarakannya. Kurang 



mampu bersaingnya Kesenian Can Macanan Kadduk dengan kesenian-kesenian 

tersebut membuat popularitas Kesenian Can Macanan Kadduk menjadi menurun.  

Salah satu cara untuk membuktikan bahwa saat ini Kesenian Can Macanan 

Kadduk kurang diminati oleh masyarakat ialah dengan melihat pada jumlah tanggapan 

yang diterima oleh PPST Bintang Timur. Pada tahun 2017 jumlah tanggapan yang 

diterima PPST Bintang Timur sebanyak kurang lebih dua puluh sampai dua puluh lima 

tanggapan. Hal tersebut terjadi karena saat ini semakin beragam kesenian ataupun 

hiburan yang ada di masyarakat. Sehingga masyarakat dapat memilih kesenian mana 

yang disukai.  

Berkurangnya jumlah tanggapan yang diterima PPST Bintang Timur tentunya 

memberikan konsekuensi. Konsekuensi yang terjadi adalah masyarakat tidak akan 

mendapatkan tempat untuk berkumpul dan melakukan interaksi. Adanya  kesamaan 

dengan kesenian tradisional yang lainnya Kesenian Can Macanan Kadduk berfungsi 

sebagai alat untuk merekatkan masyarakat.  

Hal berbeda dialami oleh kesenian tradisional pendalungan yang lain, yaitu 

kesenian patrol yang menjadi salah satu kesenian khas masyarakat pendalungan di 

Kabupaten Jember. Musik patrol yang dulunya berfungsi sebagai sarana untuk 

membangunkan masyarakat ketika menjelang sahur kini telah berubah menjadi sebuah 

kesenian yang banyak diminati oleh masyarakat. Musik patrol berkembang cukup baik 

di Kabupaten Jember. Sampai saat ini kesenian ini masih banyak diminati oleh 

masyarakat. Hal tersebut dikarenakan kesenian ini mampu menyesuaikan dengan apa 

yang disenangi masyarakat. Melalui instrument yang digunakan dalam pertunjukan 



musik patrol dihasilkan dari beragam alat musik seperti kentongan kayu dengan 

beragam variasi ukuran, kemudian ditambahkan pula alat musik kendang, rebana, 

tamborin, sronen (alat tiup khas madura) dan juga alat musik modern seperti keyboard 

dan juga bass (Zoebazary, 2017).  

Dalam pertunjukan kesenian patrol mereka menyajikan berbagai bagai lagu 

yang diaransemen dengan musik patrol yang itu menjadi daya tarik masyarakat. 

Beragam lagu ditampilkan dalam pertunjukan kesenian patrol mulai lagu-lagu jawa, 

lagu-lagu madura, lagu-lagu banyuwangian, dan masih banyak lagi. Hal itu lah yang 

menjadikan kesenian patrol memiliki daya tarik untuk masyarakat. 

Berkembangnya kesenian patrol di Kabupaten Jember tak luput dari peran Unit 

Kegiatan Mahasiswa (UKM) kesenian Universitas Jember yang setiap tahun rutin 

menggelar festival patrol pada bulan Ramadhan. Kegiatan tersebut dilakukan sejak 

tahun 2000 dan hingga saat masih tetap dilakukan (Zoebazary, 2017). Dalam kegiatan 

ini, UKM seni Universitas Jember turut mengundang pelaku kesenian patrol yang ada 

di Kabupaten Jember untuk menampilkan pertunjukan mereka dihadapan juri maupun 

masyarakat yang menonton. setelah itu mereka akan berkeliling sesuai dengan rute 

yang telah dibuat oleh panitia (Solichah, 2018). Oleh karena itu dukungan dari para 

mahasiswa yang tergabung dalam UKM seni Universitas Jember dalam menggelar 

festival patrol setiap tahun turut membantu eksistensi kesenian patrol yang ada di 

Kabupaten Jember serta membantu para pelaku kesenian patrol untuk semakin 

mengembangkan kesenian di paguyuban mereka.     



Upaya untuk mempertahankan dan melestarikan kembali Kesenian tradisional 

perlu dilakukan, karena Kesenian tradisional memiliki kekuatan kultural yang tidak 

dimiliki dalam kesenian-Kesenian yang bersifat modern dan juga kontemporer. Selain 

itu, banyak sekali kandungan nilai-nilai positif dalam Kesenian tradisional (Zoebazary, 

2017). Dalam konteks Kesenian Can Macanan Kadduk di PPST Bintang Timur upaya 

untuk mempertahankan dan melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk dilakukan. 

Beragam upaya mereka lakukan agar keberadaan Kesenian Can Macanan Kadduk tetap 

ada sampai kapanpun. 

Dalam Kesenian Can Macanan Kadduk selain menjadi tontotan juga menjadi 

tuntunan bagi masyarakat karena terdapat nilai-nilai luhur yang terkandung di 

dalamnya. Ditinjau dari fungsinya Kesenian Can Macanan Kadduk berfungsi sebagai 

hiburan bagi masyarakat. Semua lapisan masyarakat dapat menyaksikan pertunjukan 

Kesenian Can Macanan Kadduk. Dalam pertunjukan Kesenian Can Macanan Kadduk 

tidak dipungut biaya (gratis). Siapapun bisa datang ke tempat pertunjukan Kesenian 

Can Macanan Kadduk tersebut.  

Selain itu dengan diadakannya pertunjukan Kesenian Can Macanan Kaduk 

menjadi salah satu sarana berkumpul dan melakukan interaksi sosial masyarakat. 

Walaupun tidak bisa dijadikan sebagai patokan ketika tidak ada pertunjukan Kesenian 

Can Macanan Kadduk, lantas masyarakat tidak dapat berkumpul dan melakukan 

interaksi sosial secara bersama-sama. Berdasarkan observasi yang telah peneliti 

lakukan saat melakukan pra survey terlihat bahwa yang paling banyak menonton 



pertunjukan Kesenian Can Macanan Kadduk ialah orang-orang dewasa dan juga anak-

anak (Observasi pra-penelitian tanggal 24 Februari 2018). 

Alasan memilih Kesenian Can Macanan Kadduk sebagai objek kajian dalam 

penelitian ini karena fenomena yang diteliti memiliki keunikan tersendiri yakni 

keberadaan PPST Bintang Timur sebagai paguyuban tertua di Kabupaten Jember 

namun masih eksis dalam melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk sebagai salah 

satu kesenian khas masyarakat pendalungan di Kabupaten Jember. Melalui kegiatan-

kegiatan yang mereka lakukan, PPST Bintang Timur mampu mempertahankan 

Kesenian Can Macanan Kadduk ditengah kesenian pop modern yang ada di masyarakat 

saat ini. 

Berdasarkan fenomena dan masalah sosial yang telah dijelaskan sebelumnya, 

maka penelitian ini penting untuk dilakukan oleh peneliti karena peneliti ingin 

menunjukan cara yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur dalam mempertahankan 

dan melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk ditengah beragamnya kesenian pop 

modern yang ada saat ini. Selain itu peneliti juga ingin menunjukan cara yang 

dilakukan oleh PPST Bintang Timur dalam mempertahankan dan melestarikan 

Kesenian Can Macanan Kadduk dibandingkan dengan kesenian pendalungan yang lain 

di Kabupaten Jember.  

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas peneliti mengambil rumusan masalah sebagai 

berikut: Bagaimana strategi yang dilakukan PPST Bintang Timur dalam 



mempertahankan dan melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk di Kabupaten 

Jember? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk menjelaskan dan menganalisis strategi yang dilakukan PPST Bintang 

Timur dalam mempertahankan dan melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan 

penelitian selanjutnya. Agar bisa lebih menyempurnakan penelitian yang telah 

dilakukan saat ini.  

2. Hasil penelitian ini dapat memberikan penjelasan ilmiah terkait alasan dan 

strategi PPST Bintang Timur dalam mempertahankan dan melestarikan 

Kesenian Can Macanan Kadduk di Kabupaten Jember 

3. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan percontohan untuk 

paguyuban ataupun sanggar kesenian tradisional yang lain dalam 

mempertahankan dan melestarikan kesenian tradisional di daerah masing-

masing.  

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga hasil penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya untuk dijadikan sebagai penelitian terdahulu. Penggunaan 

penelitian terdahulu bertujuan agar peneliti mengetahui bahwa sebelumnya telah 

dilakukan penelitian yang setipe dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

saat ini. Oleh karena itu, dalam penelitian terdahulu peneliti berusaha untuk mencari 

kebaharuan dalam penelitian yang akan dilaksanakan.  

Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari penelitian 

Dadang Dwi Septiyan tahun 2016 yang berjudul “Eksistensi Gambang Semarang 

dalam Budaya Semarangan”. Penelitian dadang tersebut memfokuskan pada eksistensi 

dan perkembangan musik gambang semarang saat ini.  

Dalam penelitian tersebut Dadang menjelaskan bahwa Gambang Semarang 

merupakan warisan Budaya yang masih ada sejak tahun 1990. Kondisi yang terjadi saat 

ini ialah keberadaan Kesenian Gambang Semarang masih tetap ada walaupun hanya 

ada beberapa. Permasalahan yang dialami saat ini ialah adanya pergeseran nilai 

kesenian tradisional, dari yang awalnya Gambang Semarang merupakan kesenian 

rakyat saat menjadi kesenian elit. Sehingga masyarakat biasa tidak bisa menikmati 

pertunjukan Gambang Semarang tersebut. Saat ini pertunjukan Gambang Semarang 

hanya ditampilkan dalam acara-acara resmi seperti pengukuhan gelar Profesor dalam 



acara yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di Semarang, selain itu juga saat 

kedatangan tamu kenegaraan maka akan ditampilkan pertunjukan Gambang Semarang 

tersebut untuk menyambut tamu kenegaraan tersebut. Kesenian Gambang Semarang 

ditampilkan saat orang-orang penting (pejabat) memiliki hajat seperti pernikahan, dll.  

Masyarakat dari kalangan menengah hingga menengah kebawah tidak akan 

bisa dan sanggup untuk nanggap Kesenian Gambang Semarang karena biaya 

pertunjukan yang terlalu mahal. Namun bagi masyarakat kalangan menengah keatas 

nanggap Kesenian Gambang Semarang dapat menunjukan lambang kesejahteraan dan 

kebanggan status sosial yang mereka miliki. Semacam memiliki prestis tersendiri saat 

mereka bisa nanggap Kesenian Gambang Semarang untuk dijadikan sebagai salah satu 

hiburan dalam acara yang mereka selenggarakan.  

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian saat ini. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini 

terletak pada objek yang menjadi kajian dalam penelitian ialah Kesenian Tradisional. 

Sedangkan yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan 

dilakukan ialah fokus penelitiannya. Pada penelitian terdahulu fokus penelitiannya 

ialah eksistensi dan perkembangan Kesenian Tradisional. Sedangkan pada penelitian 

ini peneliti fokuskan pada strategi yang dilakukan PPST Bintang Timur dalam 

mempertahankan dan melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk di Kabupaten 

Jember.  

Dalam penelitian terdahulu hanya menjelaskan bagaimana eksistensi sebuah 

kesenian tradisional tanpa menjelaskan bagaimana perkembangan kesenian tradisional 



dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti paguyuban 

kesenian tradisional atau pemerintah. Seharusnya dalam penelitian terdahulu ini 

dijelaskan pula bagaimana peran paguyuban atau komunitas pelestari kesenian 

tradisional ataupun peran pemerintah dalam menangani masalah yang terjadi dalam 

penelitian tersebut.  

Sehingga posisi penelitian saat ini terhadap penelitian terdahulu ialah 

melengkapi peran atau strategi yang dilakukan oleh sebuah paguyuban/komunitas yang 

terlibat dalam Kesenian Tradisional untuk mempertahankan dan melestarikan 

Kesenian Tradisional tersebut. Dalam penelitian terdahulu belum dibahas bagaimana 

upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan melestarikan kesenian tradisional 

khususnya Kesenian Gambang Semarang.  

Selain menggunakan penelitian dari dadang sebagai penelitian terdahulu 

peneliti juga menggunakan hasil penelitian milik Much Syahirul Alim, dkk tahun 2014 

yang berjudul “Eksistensi Kesenian Ludruk Sidoarjo ditengah Arus Globalisasi Tahun 

1975-1995”. Fokus dalam penelitian ini ialah perkembangan Kesenian Ludruk di 

Sidoarjo serta faktor-faktor yang melatarbelakangi turunnya eksistensi Ludruk di 

Sidoarjo.  

Dalam penelitian tersebut Alim, dkk menjelaskan bahwa pada tahun 1990 

perkembangan Ludruk di Sidoarjo mengalami perkembangan yang cukup pesat. 

Namun seiring dengan masuknya arus globalisasi pada era orde baru. Maka semakin 

memperpuruk keadaan Kesenian Ludruk di Kabupaten Sidoarjo. Keberadaan Kesenian 

Ludruk di Kabupaten Sidoarjo semakin jarang ditemui lagi. Sulitnya adaptasi yang 



dilakukan oleh Kesenian Ludruk terhadap perkembangan jaman membuat eksistensi 

Kesenian Ludruk semakin terpuruk. Bahkan seniman-seniman ludruk di Kabupaten 

Sidoarjo banyak yang tidak mampu melakukan adaptasi. Sehingga mereka memilih 

untuk mencari pekerjaan lain diluar Kabupaten Sidoarjo.  

Bagi masyarakat Kesenian Ludruk bukan menjadi hiburan yang menarik dan 

ditunggu-tunggu waktu pertunjukannya. Apalagi bagi kaum pemuda-pemudi saat ini, 

mereka kurang suka dan minat terhadap Kesenian Ludruk. Mereka lebih menyukai 

hiburan pop modern yang itu merupakan produk dari globalisasi. Usaha yang dilakukan 

dari pemerintah daerah dirasa kurang serius dalam membantu melestarikan Kesenian 

Ludruk agar tetap ada sampai kapanpun. Mereka seolah-olah ikut terlena oleh arus 

globalisasi yang masuk saat ini. Sehingga mereka kurang begitu memperhatikan 

kesenian-kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Sidoarjo yang kurang bisa 

bersaing dengan kesenian-kesenian pop modern saat ini. 

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian saat ini. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini 

terletak pada objek yang menjadi kajian dalam penelitian ialah Kesenian Tradisional. 

Sedangkan yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini 

ialah fokus penelitiannya. Dalam penelitian terdahulu yang menjadi fokus penelitian 

hanyalah perkembangan Kesenian Ludruk di Kabupaten Sidoarjo serta faktor-faktor 

yang melatarbelakangi turunnya eksistensi Kesenian Ludruk di Kabupaten Sidoarjo. 

Sedangkan pada penelitian ini peneliti fokuskan pada strategi PPST Bintang Timur 



dalam mempertahankan dan melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk di 

Kabupaten Jember.  

Dalam penelitian terdahulu ini sudah dijelaskan bagaimana eksistensi dan 

perkembangan kesenian tradisional yang ada di suatu daerah serta di jelaskan pula 

faktor apa saja yang melatar belakangi mengapa kesenian tradisional di lokasi 

penelitian tersebut semakin lama semakin menurun peminatnya. Namun, dalam 

penelitian tersebut masih terdapat kekurangan yakni tidak disertai pula peran yang 

dilakukan oleh paguyuban atau komunitas kesenian tradisional maupun pemerintah 

dalam menjaga dan melestarikan kesenian tradisional tersebut.   

Sehingga posisi penelitian saat ini terhadap penelitian terdahulu ialah 

melengkapi strategi yang dilakukan oleh sebuah paguyuban/komunitas dalam untuk 

mempertahankan dan melestarikan Kesenian Tradisional tersebut. Dalam penelitian 

terdahulu belum dibahas bagaimana strategi yang dilakukan oleh para seniman di 

Kabupaten Sidoarjo untuk mempertahankan dan melestarikan Kesenian Ludruk 

ditengah arus globalisasi yang terjadi pada tahun 1975-1995.  

Penelitian terdahulu terakhir yang peneliti gunakan ialah hasil penelitian milik 

Reynaldo Rezananta tahun 2017 yang berjudul “Pemertahanan Tradisi Wayang 

Topeng Malang dalam Bersih Dusun Kedungmonggo”. Fokus dalam penelitian ini 

ialah proses yang dilakukan warga Dusun Kedungmonggo dalam mempertahankan 

tradisi wayang topeng Malang dalam acara bersih Dusun Kedungmonggo.  

Dalam penelitiannya Reynaldo menjelaskan bahwa wayang topeng malang 

merupakan kebanggaan bagi masyarakat Dusun Kedungmonggo. Wayang topeng 



Malang telah membuat Dusun Kedungmonggo dikenal sebagai Dusun yang mampu 

mempertahankan warisan budaya leluhur mereka. Salah satu warisan budaya leluhur 

mereka ialah wayang topeng Malang. Orang-orang menyebut Dusun Kedungmonggo 

sebagai ‘Kampung Topeng’.  

Usaha yang dilakukan oleh masyarakat disana untuk mempertahankan 

eksistensi wayang topeng Malang ialah dengan rutin menggelar Gebyak wayang 

topeng Malang serta pertunjukan wayang topeng Malang dalam acara bersih Dusun 

Kedungmonggo. Motif masyarakat tetap melestarikan tradisi wayang topeng Malang 

dalam acara bersih Dusun Kedungmonggo ialah untuk mengisi hiburan dalam sebuah 

acara yang diselenggarakan warga. Selain itu sebagai ritual persembahan kepada 

danyang Dusun. Motif yang terakhir ialah karena ingin menjaga kebersamaan dan 

kekeluargaan bagi masyarakat Dusun Kedungmonggo.  

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian saat ini. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini 

terletak pada objek yang menjadi kajian dalam penelitian ialah Kesenian Tradisional. 

Sedangkan yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini 

ialah fokus penelitiannya. Dalam penelitian terdahulu yang menjadi subjek dalam 

fokus penelitiannya ialah proses yang dilakukan warga Dusun Kedungmonggo dalam 

mempertahankan tradisi wayang topeng Malang dalam acara bersih Dusun 

Kedungmonggo. Sedangkan yang menjadi subjek dalam fokus penelitian saat ini 

adalah upaya yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur dalam mempertahankan dan 

melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk di Kabupaten Jember. 



Dalam penelitian terdahulu ini, peneliti diberi gambaran mengenai strategi yang 

dilakukan oleh masyarakat dalam melestarikan kesenian tradisional. Namun dalam 

penelitian terdahulu ini peran paguyuban kesenian tradisional dalam melakukan upaya 

mempertahankan dan melestarikan kesenian tradisional mengalami penurunan 

dikarenakan adanya konflik yang terjadi antara paguyuban dengan perangkat desa. 

Seharusnya antara pihak paguyuban dengan perangkat desa bisa saling bekerjasama 

dalam mempertahankan dan melestarikan kesenian tradisional di daerah mereka. 

Ditambah lagi kesenian tradisional tersebut merupakan warisan dari para leluhur di 

daerah mereka.  

Sehingga posisi penelitian saat ini terhadap penelitian terdahulu ialah 

melengkapi strategi yang dilakukan oleh sebuah paguyuban untuk mempertahankan 

eksistensi Kesenian Tradisional. Fenomena yang terjadi saat ini, upaya untuk 

mempertahankan agar keberadaan suatu Kesenian Tradisional tidak hanya dilakukan 

oleh masyarakat saja. Melainkan, upaya tersebut dilakukan oleh orang-orang yang 

tergabung dalam suatu kelompok/paguyuban kesenian tradisional.  

2.2 Landasan Konseptual 

Untuk menganalisis fenomena dan masalah sosial dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan beberapa konsep hasil pemikiran Pierre Bourdieu yaitu Habitus, Modal 

dan ranah. Alasan peneliti menggunakan konsep tersebut sebagai alat analisis dalam 

penelitian ini karena ada kesesuaian antara fokus dalam penelitian ini dengan konsep 

yang akan digunakan dalam penelitian.  



Fokus dalam penelitian ini adalah strategi yang dilakukan PPST Bintang Timur 

dalam mempertahankan dan melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk di 

Kabupaten Jember. Untuk mempertahankan dan melestarikan Kesenian Can Macanan 

Kadduk PPST Bintang Timur melakukan sebuah tindakan yang dilakukan secara 

kolektif dan tindakan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama agar 

keberadaan Kesenian Tradisional Can Macanan Kadduk tetap ada sampai kapanpun. 

Menurut peneliti konsep Habitus, modal dan ranah dianggap mampu 

menjelaskan serta menganalisis fokus dalam penelitian ini. Dalam konsep Habitus 

tindakan yang dilakukan oleh aktor, dilakukan untuk menghadapi kehidupan sosial 

mereka. Tindakan yang dilakukan berdasarkan pengetahuan serta pengalaman yang 

dimiliki oleh aktor tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh aktor tidak akan berjalan 

jika tidak memiliki modal yang kuat untuk mendukung tindakan yang dilakukan 

tersebut. Kemudian tindakan yang dilakukan aktor tersebut dilakukan dalam sebuah 

ranah yang ada di masyarakat.  

Habitus, modal dan ranah tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang 

lain. Habitus dan modal saling berhubungan, Habitus yang dimiliki oleh PPST Bintang 

Timur tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak menggunakan modal yang 

dimilliki. Kemudian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur 

dilakukan dalam sebuah ranah yang ada di masyarakat. Sehingga dari kolaborasi antara 

Habitus, modal dan ranah yang dimiliki PPST Bintang Timur menghasilkan sebuah 

tindakan yang bertujuan untuk mempertahankan dan melestarikan Kesenian Can 

Macanan Kadduk di Kabupaten Jember.  



2.2.1 Habitus 

Pemikiran Pierre Bourdieu bermula karena keinginannya untuk menyelasaikan 

kekeliruan dan menentang objektivisme dan subjektivisme. Lebih mudahnya 

pertentangan antara individu dan masyarakat (Bourdieu dalam Ritzer, 2003). Menurut 

Bourdieu objektivisme mengabaikan keagenan dan agen, bourdieu menginginkan 

adanya peran agen di dalam struktur. Sedangkan subjektivisme menurut Bourdieu 

terlalu memusatkan perhatiannya pada apa yang dipikirkan, diterangkan dan 

digambarkan oleh agen sehingga mengabaikan struktur objektif (Bourdieu dalam 

Ritzer, 2003). Oleh karena itu memusatkan perhatiannya pada hubungan yang terjadi 

antara struktur objektif dan struktur subjektif.  

Untuk menggambarkan hubungan yang terjadi antara struktur objektif dan 

struktur subjektif, maka Bourdieu membuat sebuah istilah untuk kerangka teoritisnya 

tersebut sebagai “Konstruktivisme Strukturalis” atau “Strukturalisme Genetis”. Jika 

didefinisikan Konstruksivisme Strukturalis adalah sebagai berikut: 

Struktur objektif tidak dapat dipisahkan dari sejarah struktur subjektif yang 

dimiliki oleh individu. Dan pada tataran tertentu struktur objektif merupakan 

hasil dari penggabungan struktur sosial. Selain itu struktur objektif juga tidak 

dapat dipisahkan dengan sejarah struktur sosial tersebut. Dalam struktur sosial 

terdapat ruang sosial dan kelompok. Dimana agen melakukan peran-peran 

mereka sesuai dengan posisi dalam ruang sosial tersebut (Bourdieu dalam 

Ritzer, 2003).  

Bourdieu merupakan salah satu tokoh yang menganut perspektif strukturalis. 

Akan tetapi, pemahaman Bourdieu tentang perspektif strukturalis berbeda dengan 

pemahaman strukturalis Ferdinand de Saussure dan Levi-Straus dan juga Marxis. 

Pandangan mereka tentang perspektif strukturalis berpusat pada bahasa dan budaya. 



Sedangkan pandangan Bourdieu tantang perspektif strukturalis ialah kebebasan dari 

peran agen yang memiliki kesadaran dan kemauan untuk membimbing dan 

mengendalikan praktik sosial yang mereka lakukan. Selain itu agen juga dapat 

menerima gagasan mengenai konstruktivisme, sehingga mereka dapat menjelaskan 

sejarah perspektif pemikiran dan juga tindakan maupun struktur sosial yang ada.  

Usaha Bourdieu dalam menyelesaikan pertentangan antara objektivisme dan 

subjektivisme mendorongnya melahirkan sebuah pemikiran tentang Habitus dan 

lingkungan (Aldridge dalam Ritzer, 2003). Menurut Bourdieu Habitus terdapat dalam 

pemikiran aktor, sedangkan lingkungan terdapat di luar pemikiran aktor. Dari kedua 

konsep tersebut terdapat hubungan dialektika diantara keduanya.  

Konsep Habitus tidak sepenuhnya murni hasil pemikiran Bourdieu, melainkan 

hasil pemikiran dalam tradisi filsafat. Dalam bahasa latin Habitus diartikan sebagai 

kebiasaan (habitual), penampilan diri (appearance), selain itu dapat pula diartikan 

sebagai pola pembawaan yang merujuk pada kondisi tubuh (Fashri, 2007). Habitus 

didefinisikan sebagai “struktur mental atau kognitif” yang digunakan aktor untuk 

menghadapi kehidupan sosialnya. Dalam menghadapi dunia sosialnya, aktor diberikan 

pola-pola yang terinternalisasi dalam dirinya agar bisa merasakan, memahami, 

menyadari, dan menilai dunia sosial mereka. Melalui pola-pola tersebut aktor dapat 

memproduksi tindakan dan melakukan penilaian terhadap tindakan tersebut. Dengan 

kata lain Habitus merupakan “produk internalisasi struktur” dunia baru (Bourdieu 

dalam Ritzer, 2003).  



Habitus mencerminkan pembagian objektif dalam struktur sosial yang ada di 

masyarakat. Pembagian tersebut didasarkan pada umur, jenis kelamin, kelompok, dan 

kelas sosial. Habitus diperoleh sebagai akibat dari lamanya posisi aktor dalam 

kehidupan sosial mereka. Sehingga Habitus yang dimiliki antar aktor akan berbeda-

beda bergantung pada posisi mereka dalam kehidupan sosial. Tidak semua aktor 

memiliki kebiasaan dan posisi yang sama dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ini 

Habitus dapat dipahami sebagai fenomena kolektif di masyarakat. Aktor dalam 

penelitian ini ialah PPST Bintang Timur. Oleh karena itu dalam penelitian ini 

menggunakan Habitus kelompok/kelas.  

Habitus yang dimiliki oleh kelompok/kelas merujuk pada fenomena kolektif 

yang menunjuk pada suatu kelas. Habitus kelas merupakan struktur mental yang 

diinternalisasikan dari kondisi kelas (Bourdieu, 1984). Habitus kelas merupakan 

elemen yang mengorganisasikan praktik sehingga agen-agen yang berada dalam 

kondisi eksistensi yang sama dapat memproduksi praktik yang sama dan menyandang 

status yang sama. Hal tersebut memungkinkan Habitus kelas memiliki fungsi dalam 

menghasilkan praktik. Fungsi yang pertama ialah sebagai sistem yang memproduksi 

praktik, fungsi yang kedua ialah sebagai sistem skema persepsi dan apresiasi terhadap 

praktik (Bourdieu, 1984).  

Proses pembentukan Habitus merupakan hasil dari kehidupan kolektif yang 

berlangsung dalam waktu yang relatif lama. “Habitus merupakan hasil sejarah yang 

dapat menciptakan tindakan aktor sesuai dengan sejarah yang pernah dibuat (Bourdieu 

dalam Ritzer, 2003). Kebiasaan yang dilakukan oleh aktor berdasarkan hasil 



pengalaman sepanjang hidupnya. Munculnya Habitus juga dipengaruhi oleh keluarga, 

pendidikan, dan juga lingkungan.     

Habitus memberikan strategi bagi aktor untuk mengatasi berbagai kondisi yang 

dapat berubah-ubah yang sifatnya tidak terduga. Melalui pengalaman-pengalaman 

yang dimiliki di masa lalu, Menurut Bourdieu tindakan yang dilakukan oleh aktor tidak 

selalu dipengaruhi oleh kesadaran dan ketaatan terhadap sebuah aturan. Akan tetapi 

tindakan yang dilakukan oleh aktor juga dipengaruhi oleh masa lalu yang pernah 

dialami oleh aktor tersebut sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan (Fashri, 2007). 

Kebiasaan yang dilakukan oleh aktor tersebut tentunya memiliki fungsi dalam dunia 

sosial. Habitus dapat bertahan lama dan dapat pula berubah. Adapun yang dimaksud 

berubah ialah Habitus dapat dialihkan dari satu bidang ke bidang yang lain.  

Habitus menghasilkan dan dihasilkan oleh kehidupan sosial. Di satu sisi 

Habitus adalah “struktur yang menstruktur” (structuring structure). Sedangkan di sisi 

lain Habitus merupakan “struktur yang terstruktur” (structured structure). Dengan kata 

lain Bourdieu ingin menggambarkan Habitus sebagai “dialektika internalisasi dari 

eksternalitas dan eksternalisasi dari internalitas” (Swartz dalam Ritzer, 2003).  

Menurut Bourdieu tindakan yang menjadi jembatan antara Habitus dengan 

kehidupan sosial. Di satu sisi Habitus diciptakan melalui praktik (tindakan), tetapi di 

sisi lain Habitus merupakan hasil dari tindakan yang diciptakan dalam kehidupan 

sosial. Sedangkan tindakan atau praktik cenderung membentuk habitus, dan pada 

akhirnya Habitus berfungsi sebagai alat pemersatu pemikiran dan pembuat tindakan 

yang dilakukan oleh aktor.  



Habitus memberikan pemahaman bagi para aktor untuk memilih strategi yang 

akan digunakan dalam dunia sosial mereka (Ritzer, 2003). Habitus memberikan bekal 

kepada para aktor dengan hasrat, motivasi, pengetahuan, keterampilan, rutinitas, dan 

strategi untuk memproduksi status. Dari penjelasan diatas terdapat empat sifat yang 

dimiliki oleh Habitus yaitu: 

1. System of Durable 

Habitus adalah system of durable yang artinya sistem yang bertahan 

lama. Habitus akan tertanam dalam diri aktor dalam waktu yang lama dan tidak 

mudah untuk digantikan oleh habitus yang baru. Oleh karena itu habitus juga 

dapat diartikan sebagai sebuah kebiasaan.  Dalam penelitian ini habitus yang 

dimiliki oleh PPST Bintang Timur berupa kegiatan arisan, padang bulan, dan 

latihan rutin yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur telah dilakukan sejak 

beberapa tahun yang lalu. Kegiatan tersebut masih dilakukan hingga saat ini. 

2. Transposable  

Habitus lahir dari suatu kondisi sosial tertentu. Habitus dapat dialihkan 

ke kondisi sosial yang lain. Hal tersebut berarti walaupun Habitus sudah 

terinternalisasi dalam seluruh anggota PPST Bintang Timur dalam waktu yang 

cukup lama, namun Habitus tersebut akan berubah jika PPST Bintang Timur 

dalam kondisi sosial yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan PPST Bintang 

Timur melakukan penyesuaian dengan kondisi sosial tersebut. sehingga 

membuat beberapa perubahan dalam Habitus.  



Dalam penelitian ini kegiatan arisan yang dulunya dilakukan setiap satu 

minggu sekali kini dilakukan setiap dua minggu sekali. Selain itu iuran yang 

dibayarkan oleh anggota dalam kegiatan arisan juga mengalami perubahan 

yang dulunya iuran arisan dua puluh lima ribu sekarang menjadi lima puluh 

ribu.  

3. Structured structure 

Habitus merupakan struktur yang terstruktur. Habitus lahir dari suatu 

kondisi sosial tertentu. Kondisi sosial tempat Habitus dibentuk, telah lebih dulu 

memberikan bentuk kepada Habitus. Pembentukan tersebut dipengaruhi oleh 

nilai, norma, struktur, dan budaya dalam suatu kondisi sosial. Dalam penelitian 

ini terdapat peran dari struktur dalam Habitus yang dimiliki PPST Bintang 

Timur. Terdapat struktur yang berperan dalam pembentukan Habitus PPST 

Bintang Timur. Mantan Gubernur Jawa Timur meminta agar PPST Bintang 

Timur mengadakan kegiatan padang bulan di alun-alun Kabupaten Jember 

setiap satu bulan sekali di malam jumat manis.   

 

4. Stucturing structure  

Habitus merupakan struktur yang menstrukturkan. Habitus memberikan 

pola-pola tertentu dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh aktor. Hal inilah 

yang menyebabkan aktor melakukan tindakan secara berulang-ulang mengikuti 



pola yang sama (terstruktur). Dalam penelitian ini kegiatan berupa arisan, 

padang bulan, dan latihan rutin yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur 

dilakukan secara berulang-ulang sampai saat ini.  

Habitus yang terbentuk dalam PPST Bintang Timur, memberikan pola terhadap 

persepsi (cara pandang), apresiasi (pilihan), dan aksi (tindakan) yang dilakukan oleh 

seluruh anggota PPST Bintang Timur. Bourdieu menyebutnya sebagai matrix of 

perception, appretiation, and action. Menurut Bourdieu,  

“A system of lasting, transposable disposition which, integrating past 

experience, functions at every moment as matrix of perceptions, appreciation, 

and actions and makes possible the achievement of infinitely diversified tasks, 

thanks to analogical transfers of schemes permitting the solution of similary 

shaped problems.” 

(Sebuah sistem yang bertahan lama, sifatnya dapat dipindah, 

terintegrasi dengan pengalaman masa lalu, setiap saat berfungsi sebagai matriks 

persepsi, apresiasi, dan tindakan dan kemungkinan membuat pencapaian tugas-

tugas berbeda yang tidak terbatas, berkat skema transfer analogis yang 

memberikan solusi dari masalah-masalah dalam bentuk yang sama). 

 

Berdasarkan penjelasan diatas ketiga matriks tersebut dijadikan sebagai dasar 

peneliti saat melihat strategi yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur dalam 

mempertahankan dan melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk di Kabupaten 

Jember. Selain itu persepsi dan apresiasi dalam Habitus kelas memberikan skema 

dalam praktik yang dijalankan. Kemudian ketika Bourdieu memberikan penjelasan 

bahwa Habitus tidak sepenuhnya ditentukan oleh struktur dan juga agen untuk 

mendapatkan kembali kebebasannya melalui posisi-posisi yang berada dalam sebuah 

kehidupan sosial. Maka, situasi seperti ini membuka kesempatan bagi para aktor untuk 



menggunakan sebuah strategi. Strategi memberikan kekuatan bagi para aktor untuk 

meningkatkan posisi mereka dalam kehidupan sosial (Fashri, 2007). 

Bourdieu mengklasifikasikan strategi kedalam dua tipe, yakni: 

1. Strategi Reproduksi (Reproduction Strategies) 

Strategi ini merujuk pada kumpulan tindakan yang dipersiapakan oleh 

aktor untuk mempertahankan dan meningkatkan asset-aset yang dimiliki oleh 

aktor dengan kecenderungan ke arah masa depan. Strategi ini sangat bergantung 

pada jumlah dan komposisi modal serta sarana reproduksi (hukum waris, pasar 

tenaga kerja, sistem Pendidikan, dsb). Dalam penelitian ini strategi reproduksi 

yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur ialah dengan rutin mengadakan 

latihan rutin yang dilakukan oleh seluruh anggota PPST Bintang Timur. Latihan 

rutin ini dilakukan untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan yang 

dimiliki oleh seluruh anggota PPST Bintang Timur. Selain itu kegiatan latihan 

rutin bertujuan untuk menurunkan pengetahuan dan pengalaman berkesenian 

kepada anak-anak mereka. Sehingga dari kegiatan latihan rutin tersebut PPST 

Bintang Timur juga sekaligus melakukan regenerasi anggota yang nantinya 

akan melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk.  

Selain itu kegiatan tersebut, strategi reproduksi yang dilakukan oleh 

PPST Bintang Timur ialah dengan melembagakan PPST Bintang Timur 

menjadi sebuah paguyuban yang sah secara hukum. Proses pelembagaan 

tersebut berkat bantuan dari Pembina PPST Bintang Timur yang membantu 



proses pelembagaan PPST Bintang Timur menjadi paguyuban yang sah secara 

hukum. Hal tersebut tentunya berguna untuk meningkatkan dan 

mempertahankan modal sosial dan modal simbolik yang dimiliki PPST Bintang 

Timur.  

2. Strategi penukaran kembali (Reconversion Strategies) 

Strategi ini merujuk pada pergerakan-pergerakan di dalam ruang sosial 

yang terstruktur dalam dua dimensi, yakni keseluruhan jumlah modal yang 

terstruktur dan pembentukan jenis modal yang dominan dan yang terdominasi. 

Dalam penelitian ini strategi yang rekonversi yang dilakukan oleh PPST 

Bintang Timur ialah mengkonversi modal ekonomi dan modal budaya yang 

dimiliki menjadi modal sosial dan modal simbolik. Kegiatan arisan dan padang 

bulan sangat memanfaatkan modal ekonomi dan modal budaya. Dari kegiatan 

tersebut PPST Bintang Timur mengonversinya menjadi modal sosial dan modal 

simbolik. Kegiatan arisan dan padang bulan dapat dikonversi kedalam modal 

sosial dan modal simbolik karena dari kegiatan tersebut PPST Bintang Timur 

mendapat jaringan dengan paguyuban atau sanggar lain di Kabupaten Jember. 

Selain itu PPST Bintang Timur juga mendapatkan akses ke Pemerintah 

Kabupaten Jember melalui Pembina PPST Bintang Timur. Kemudian setelah 

mendapatkan modal sosial tersebut PPST Bintang Timur mendapatkan modal 

simbolik berupa status dari masyarakat bahwa masyarakat banyak yang 

mengetahui bahwa PPST Bintang Timur merupakan salah satu paguyuban yang 



tetap melestarikan pertunjukan Kesenian Can Macanan Kadduk di Kabupaten 

Jember. Selain itu dari kegiatan-kegiatan tersebut PPST Bintang Timur 

mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Jember melalui Satuan 

Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Jember.  

2.2.2 Modal 

Saat menjelaskan mengenai modal (capital) Bourdieu berangkat dari konsep 

masyarakat yang memiliki kelas-kelas sosial (Wacquant: 1992). Aktor akan menempati 

ruang-ruang sosial yang multidimensional. Ruang tersebut tidak didefinisikan sebagai 

kelas sosial. Melainkan akumulasi dari setiap jenis modal yang dimiliki oleh aktor.  

Menurut Bourdieu Modal (capital) digolongkan kedalam empat jenis yakni: 

1. Modal ekonomi 

Merujuk pada kepemilikan alat-alat produksi (mesin, tanah, tenaga 

kerja), materi (pendapatan, benda-benda) dan juga uang. Modal ekonomi 

merupakan modal yang dapat secara langsung ditukarkan, dan dipatenkan serta 

diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam penelitian ini 

modal ekonomi yang dimiliki PPST Bintang Timur berupa kepemilikan sumber 

daya manusia berupa anggota, kepemilikan peralatan dan perlengkapan 

pertunjukan seperti kostum, alat musik, sound system, dll.  

2. Modal budaya 

Merujuk pada akumulasi kemampuan intelektual individu yang 

diperoleh melalui pendidikan formal maupun informal serta warisan keluarga. 



Dalam penelitian ini modal budaya yang dimiliki PPST Bintang Timur 

berkaitan dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh seluruh anggota 

PPST Bintang Timur.  

3. Modal sosial 

Merujuk pada jaringan yang dimiliki oleh aktor dalam hubungannya 

dengan pihak lain yang memiliki kuasa. Dalam penelitian ini modal sosial yang 

dimiliki oleh PPST Bintang Timur ialah relasi dengan Pembina PPST Bintang 

Timur. Peran Pembina PPST Bintang Timur ialah sebagai penjembatan antara 

pihak PPST Bintang Timur dengan pihak diluar PPST Bintang Timur seperti 

Pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Jember, dll. Selain dengan Pembina, PPST Bintang Timur juga menjalin relasi 

dengan paguyuban/komunitas yang ada di Kabupaten Jember salah satunya 

dengan Komunitas Tanoker.  

 

4. Modal simbolik 

Merujuk pada kumpulan prestise, status, otoritas, dan legitimasi. Dalam 

penelitian ini modal simbolik yang dimiliki oleh PPST Bintang Timur ialah 

pengakuan/legitimasi dari notaris bahwa PPST Bintang Timur merupakan 

paguyuban yang sah dan resmi secara hukum. Selain itu prestise yang dimiliki 

oleh PPST Bintang Timur dapat dilihat dari penghargaan yang diterima PPST 



Bintang Timur dari Pemerintah Kabupaten Jember melalui Satuan Polisi 

Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jember. Kemudian status yang dimiliki 

oleh PPST Bintang Timur PPST bahwa Bintang Timur bahwa PPST Bintang 

Timur lebih dikenal oleh masyarakat karena sering mengadakan pertunjukan 

Kesenian Can Macanan Kadduk. 

Berdasarkan penjelasan diatas modal memiliki kaitan erat dengan habitus. 

Modal terdapat dalam masing-masing aktor bersamaan dengan Habitus yang mereka 

miliki. Habitus tanpa diiringi dengan modal yang dimiliki oleh masing-masing aktor 

tidak akan menghasilkan tindakan dalam kehidupan sosial mereka.  

Konsep Habitus dan modal jika dikontekstualisasikan dengan fokus dalam 

penelitian ini maka Habitus yang dimiliki oleh PPST Bintang Timur sangat 

dipengaruhi oleh modal-modal yang dimiliki PPST Bintang Timur. Habitus PPST 

Bintang Timur adalah dengan rutin mengadakan arisan yang diikuti oleh seluruh 

anggota setiap dua minggu sekali. Selain arisan PPST Bintang Timur juga rutin 

mengadakan kegiatan padang bulan yang dilakukan setiap satu bulan sekali pada 

malam jumat manis.  

Kegiatan yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur memanfaatkan modal-

modal yang dimiliki untuk mendukung kegiatan tersebut. Dalam kegiatan tersebut 

PPST Bintang Timur selalu menampilkan pertunjukan Kesenian Can Macanan 

Kadduk. Oleh karena itu PPST Bintang Timur sangat bergantung sekali pada modal 

yang dimiliki. Dalam kegiatan arisan maupun padang bulan, PPST Bintang Timur 

memanfaatkan modal ekonomi dan modal budaya yang dimiliki. Tanpa kedua modal 



tersebut kegiatan yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur dalam mempertahankan 

dan melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk di Kabupaten Jember tidak akan 

berjalan lancar. Tujuannya agar modal simbolik berupa legitimasi/pengakuan dari 

masyarakat bahwa PPST Bintang Timur merupakan paguyuban yang terkenal di 

masyarakat.  

2.2.3 Ranah  

Hubungan Habitus, modal dan ranah memang tidak dapat dipisahkan. Habitus 

dan modal akan selalu berada dalam ranah. Ranah menurut Bourdieu (Ritzer dan 

Goodman, 2010) ialah jaringan relasi antarposisi objektif di dalamnya. Ranah 

merupakan arena perjuangan untuk memperebutkan sumber daya atau modal dan juga 

untuk memperoleh akses tertentu yang dekat dengan kekuasaan. Ranah dalam 

penelitian ini ialah masyarakat pendalungan yang ada di Kabupaten Jember. Hal 

tersebut didasarkan pada kondisi masyarakat pendalungan di Kabupaten Jember yang 

mulai menerima arus globalisasi sehingga perlahan-lahan mereka mulai meninggalkan 

hal-hal yang menjadi identitas mereka. Salah satunya mereka mulai menyukai kesenian 

pop modern dibandingkan Kesenian Can Macanan Kadduk yang merupakan kesenian 

tradisional khas masyarakat pendalungan yang ada di Kabupaten Jember.    

2.3 Definisi Konseptual 

2.3.1 Kesenian Tradisional 

Kesenian Tradisional menurut (Yoeti, 1985) ialah seni budaya yang ada pada 

suatu wilayah tertentu dan keberadaannya sudah sejak lama. Sifatnya turun temurun 



yang diwariskan oleh nenek moyang. Biasanya kesenian tradisional ditampilkan pada 

upacara keagamaan, upacara selamatan, pesta, ataupun yang lainnya.  

Sedangkan menurut (Sumardjo, 1992) sebagian besar Kesenian Tradisional 

lahir dan berkembang dari upacara-upacara yang dilandasi oleh sistem kepercayaan 

masyarakat Indonesia. Kepercayaan-kepercayaan masyarakat Indonesia bersumber 

pada animisme, dinamisme, dan manimisme (penyembahan leluhur). Dalam kegiatan 

upacara tersebut ditunjukan dengan disediakan sajian berupa makanan, minuman, 

ataupun benda lain sebelum upacara berlangsung, saat upacara berlangsung dan setelah 

upacara berlangsung.  

Selain itu ditunjukan pula dengan adanya pengucapan mantra-mantra oleh 

dalang yang menjalankan atau memimpin upacara tersebut. Pengucapan mantra-mantra 

tersebut menunjukan hubungan antara pemain, penanggap, dan penonton agar selamat 

dari musibah mulai dari sebelum upacara sampai upacara selesai.   

Dalam masyarakat kesenian tradisional tentunya memiliki fungsi yang penting, 

yaitu: fungsi ritual, fungsi pendidikan, fungsi kritik sosial, dan fungsi hiburan, dan 

fungsi perekat masyarakat (Sujono, 2003).  

Berbagai produk Kesenian Tradisional yang berkembang di Kabupaten Jember 

secara garis besar mencerminkan kultur yang mendukung identitas Budaya 

Pendalungan. Itulah sebabnya mengapa di Kabupaten Jember mudah sekali ditemukan 

kesenian-kesenian Jawa, Madura, Arab, Cina, Osing, dll. Kabupaten Jember memiliki 

beragam Kesenian Tradisional. Diantaranya Kesenian Lengger, Kesenian Janger, 

Kesenian musik patrol, dll.  



Selain kesenian-kesenian tradisional tersebut adapula Kesenian tradisional 

masyarakat Pendalungan di Kabupaten Jember yakni Kesenian Can Macanan Kadduk. 

Jika dilihat secara sekilas Kesenian ini menyerupai Kesenian Barongsai yang berasal 

dari Negeri Cina. Menurut pimpinan Paguyuban Pencak Silat Tradisional (PPST) 

Bintang Timur Kesenian ini disebut Can Macanan Kadduk karena bahan busana yang 

digunakan berasal dari karung goni. Karung goni dalam masyarakat Madura disebut 

Kadduk. Sedangkan kepalanya berupa kepala macan atau harimau karena macan 

melambangkan kekuatan dan sangat ditakuti. 

Kesenian Can Macanan Kadduk biasanya ditampilkan dalam acara khitanan, 

selamatan bersih desa, karnaval dalam rangka memperingati hari kemerdekaan 

republik Indonesia. Namun, yang terjadi saat ini sudah jarang ditampilkan Kesenian 

Can Macanan Kadduk dalam acara karnaval.  

 

2.3.2. Budaya Pendalungan  

Budaya didefinisikan sebagai hasil cipta, karya, rasa yang dilakukan oleh 

masyarakat. Karya yang dihasilkan oleh masyarakat. Karya yang dihasilkan 

masyarakat tersebut berupa teknologi serta kebudayaan yang berbentuk benda atau 

kebudayaan jasmaniah (material culture) yang dibutuhkan masyarakat untuk 

menguasai alam sekitarnya agar hasil yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara 

maksimal oleh masyarakat (Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi dalam 

Soekanto, Soerjono, 2013).  



Budaya Pendalungan adalah budaya yang terbentuk karena bertemunya dua 

budaya dominan yakni Budaya Jawa dan Budaya Madura. Selain dua budaya 

tersebut adapula suku maupun atnis yang membentuk Budaya Pendalungan 

(Zoebazary, 2017). Budaya pendalungan tidak hanya ada di Kabupaten Jember. 

Melainkan di wilayah kawasan tapal kuda juga memiliki budaya yang sama yakni 

Budaya Pendalungan.  

Ada hal yang membedakan Budaya Pendalungan yang ada di Kabupaten 

Jember dengan Budaya Pendalungan yang ada di wilayah tapal kuda lainnya. 

Budaya Pendalungan yang ada di Kabupaten Jember memiliki porsi yang 

seimbang. Hal tersebut dapat dilihat dari komposisi budaya yang membentuk 

Budaya Pendalungan tersebut. Komposisi Budaya Jawa dan Budaya Madura di 

Kabupaten Jember jumlahnya seimbang. Tidak ada budaya yang terlalu dominan 

dalam Budaya Pendalungan yang ada di Kabupaten Jember (Zoebazary, 2017). 

Sedangkan di wilayah tapal kuda yang lain seperti Kabupaten Situbondo 

atau Kabupaten Bondowoso, komposisi antara Budaya Jawa dan Budaya Madura 

tidak seimbang. Budaya Madura lebih dominan dalam Budaya Pendalungan di 

kedua Kabupaten tersebut. Itulah yang membedakan Budaya Pendalungan di 

Kabupaten Jember dengan Budaya Pendalungan di Kabupaten/Kota lain di wilayah 

tapal kuda.  

Bentuk Budaya Pendalungan di Kabupaten Jember dapat dilihat dari bahasa 

yang digunakan oleh masyarakat disana. Selain itu dapat dilihat pula dari kesenian 

tradisional yang ada dan dimainkan oleh masyarakat. Beberapa contoh kesenian 



tradisional khas masyarakat pendalungan di Kabupaten Jember ialah Kesenian 

Reog, Kesenian Jaranan, Kesenian Ludruk khas Madura, Kesenian Can Macanan 

Kadduk, dll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Alur Berpikir 
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Keterangan: 

  : Agen 

  : Struktur 

  : Garis penghubung agen dengan struktur  

   

  : Garis penghubung agen dan struktur dengan konsep 

  : Hubungan sebab akibat  

   : Ranah (masyarakat pendalungan di Kabupaten Jember)  

  : Garis penghubung antar konsep 

  : Penghubung konsep dengan strategi  

  : Garis penghubung strategi  



Penjelasan: 

PPST Bintang Timur sebagai salah satu paguyuban pencak silat yang sampai 

saat ini masih eksis melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk di Kabupaten Jember 

mengalami sebuah kondisi dimana pertunjukan Kesenian Can Macanan Kadduk 

kurang diminati lagi oleh masyarakat. Kondisi tersebut disebabkan karena persepsi 

masyarakat bahwa pertunjukan Kesenian Can Macanan Kadduk tidak semenarik 

kesenian-kesenian yang lain. Persepsi tersebut berdampak pada tindakan yang 

dilakukan oleh masyarakat, ketika mereka memiliki hajat mereka tidak mengundang 

Kesenian Can Macanan Kadduk sebagai pengisi hiburan dalam acara yang mereka 

selenggarakan tersebut. Dalam penelitian ini PPST Bintang Timur sebagai agen/aktor 

sedangkan kondisi Kesenian Can Macanan Kadduk yang saat ini memprihatinkan serta 

persepsi masyarakat mengenai Kesenian Can Macanan Kadduk adalah sebagai struktur 

yang mempengaruhi agen/aktor untuk melakukan improvisasi.  

Dalam penelitian ini menggunakan kerangka konsep habitus yang dimiliki 

PPST Bintang Timur. Hal tersebut dapat dilihat dari cara pandang dan pola perilaku 

anggota PPST Bintang Timur berkaitan dengan upaya mempertahankan dan 

melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk di Kabupaten Jember. Hasil penelitian 

ini diketahui bahwa Habitus yang ada di PPST Bintang Timur memiliki cara pandang 

mengenai upaya mempetahankan dan melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk 

yang diwujudkan dalam kegiatan yang rutin dilakukan. Kegiatan tersebut diantaranya 



arisan rutin setiap dua minggu sekali, latihan rutin, serta kegiatan padang bulan yang 

dilakukan setiap satu bulan sekali di malam jumat legi.  

Berdasarkan habitus tersebut PPST Bintang Timur menggunakan modal yang 

dimiliki untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Modal yang 

mereka gunakan diantaranya modal ekonomi yang meliputi kepemilikan SDM berupa 

anggota paguyuban, kemudian peralatan dan perlengkapan pertunjukan seperti sound 

system, kostum, alat musik, dll. Sedangkan modal budaya yang dimiliki oleh PPST 

Bintang Timur meliputi kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh anggota PPST 

Bintang Timur. Modal selanjutnya yang digunakan oleh PPST Bintang Timur dalam 

mempertahankan dan melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk ialah modal sosial.  

Modal sosial yang dimiliki PPST Bintang Timur berkaitan dengan jaringan 

yang dimiliki PPST Bintang Timur dengan pihak eksternal seperti Pembina dan 

paguyuban atau sanggar lain yang ada di Kabupaten Jember. Pembina PPST Bintang 

Timur bertugas menghubungkan pihak-pihak yang ada di dalam PPST Bintang Timur 

dengan pihak diluar PPST Bintang Timur seperti Pemerintah Kabupaten Jember, Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, dll.  

Modal terakhir yang digunakan PPST Bintang Timur ialah modal simbolik 

yang mana modal ini dapat dilihat dari legitimasi yang dimiliki oleh PPST Bintang 

Timur bahwa PPST Bintang Timur merupakan paguyuban yang sah secara hukum. 

Selain itu dilihat pula dari status yang dimiliki PPST Bintang Timur bahwa PPST 

Bintang Timur lebih dikenal oleh masyarakat karena sering mengadakan pertunjukan 



Kesenian Can Macanan Kadduk. Selanjutnya PPST Bintang Timur memiliki sesuatu 

yang bisa dibanggakan/prestise yakni pernah mendapatkan penghargaan dari 

Pemerintah Kabupaten Jember melalui Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).  

Habitus dan modal yang digunakan oleh PPST Bintang Timur digunakan dalam 

ranah yang berupa masyarkat pendalungan yang ada di Kabupaten Jember. Dari 

kolaborasi ketiga konsep tersebut strategi yang digunakan oleh PPST Bintang Timur 

dalam mempertahankan dan meningkatkan modal-modal yang dimiliki ialah strategi 

reproduksi dan strategi rekonversi. Stretegi reproduksi yang dilakukan oleh PPST 

Bintang Timur berupa pelembagaan PPST Bintang Timur sebagai paguyuban yang sah 

secara hukum, latihan rutin, regenerasi anggota. Sedangkan strategi rekonversi yang 

dilakukan oleh PPST Bintang Timur berupa kegiatan arisan, kegiatan padang bulan, 

serta keikutsertaan dalam kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan jenis penelitian 

kualitatif. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena ingin 

memperoleh informasi secara fokus dan mendalam yang keluar dari masing-masing 

informan yang berbeda. Setiap informan memiliki jawaban yang berbeda-beda terkait 

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini metode yang yang 

digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan 

sebagai sebuah prosedur yang dilakukan untuk menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bogdan, 

Taylor dalam Moleong, 2004).  

Dalam penelitian kualitatif peneliti berusaha untuk memahami fenomena yang 

dialami oleh subjek penelitian misalnya tentang perilaku, persepsi, tindakan, secara 

holistic dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan metode yang alamiah (Bogdan, 

Taylor dalam Moleong, 2004). Dengan penelitian kualitatif dimungkinkan bagi peneliti 

untuk memahami keunikan individu secara personal dan bagaimana individu tersebut 

melihat dan mengonstruksikan fenomena yang ada disekitarnya, selain itu bagaimana 

individu tersebut membangun pengalaman dalam keseharian mereka di masyarakat 

(Felix, 1998) 



Paradigma kualitatif dilaksanakan dengan menggunakan proses induktif yaitu 

berangkat dari aspek khusus ke umum. Konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi 

dikembangkan atas dasar masalah yang terjadi di lapangan. Maka dalam penelitian 

kualitatif, pengumpulan data dapat dilakukan secara bersama-sama dengan cara 

analisis data selama penelitian dilaksanakan. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk 

memahami fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat yang bersifat kompleks. 

Dalam penelitian kualitatif data diperoleh secara langsung dari jawaban-jawaban yang 

disampaikan oleh informan, observasi partisipan, dan studi pustaka.  

Berdasarkan penjelasan diatas, metode kualitatif dipilih sebagai metode yang 

digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian kualitatif dianggap mamapu untuk 

menggambarkan dan memberikan penjelasan mengenai individu secara personal 

melalui kehidupan dan perilaku individu sehari-hari dan proses interaksi individu 

sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, penggunaan metode penelitian 

kualitatif dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang 

diperlukan terkait rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Dalam 

penelitian ini berusaha untuk menganalisis strategi yang dilakukan PPST Bintang 

Timur dalam mempertahankan dan melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk di 

Kabupaten Jember.  

Selain hal-hal yang telah dijelaskan diatas, alasan peneliti menggunakan 

metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini karena, pertama fenomena dan 

masalah yang dikaji dalam penelitian ini merupakan gejala sosial yang bersifat dinamis 

sehingga proses proses sosial yang terjadi merupakan suatu proses dinamika sosial 



yang akan terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kedua bahan dalam 

penelitian ini menyangkut proses dari suatu tindakan yang ditunjukan oleh gejala-

gejala berupa pemikiran, ucapan, dan tindakan yang dilakukan oleh suatu komunitas 

masyarakat. Jika dikaitkan dengan penelitian ini tindakan-tindakan yang dilakukan 

oleh PPST Bintang Timur dalam memepertahankan dan melestarikan Kesenian Can 

Macanan Kadduk di Kabupaten Jember. Sedangkan alasan yang ketiga adalah dalam 

penelitian ini kebutuhan data yang diperlukan berupa data dari hasil pengamatan, 

wawancara, dan observasi terhadap pelaku dalam PPST Bintang Timur yang berbentuk 

narasi-narasi dari informan. Sehingga data yang diperoleh merupakan hasil jawaban-

jawaban dari informan terkait dengan rumusan masalah yang dibuat karena informan 

tersebut tergabung dan mempunyai peran dalam paguyuban tersebut.  

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti 

berusaha untuk mengumpulkan, menjelaskan, serta menganalisis data yang telah 

diperoleh dari lapangan (Moleong, 2007). Sesuai dengan rumusan masalah dalam 

penelitian ini yakni bagaimana strategi yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur 

dalam mempertahankan dan melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk di 

Kabupaten Jember. Berdasarkan rumusan masalah tersebut peneliti mengumpulkan 

data dari informan yang telah peneliti pilih, lalu dari data-data tersebut peneliti jelaskan 

maksud dari data-data tersebut. Langkah yang terakhir peneliti akan menganalisis data-

data yang telah diperoleh tersebut.  

 

 



3.2 Fokus Penelitian 

 Dalam mempertajam penelitian kualitatif, peneliti haruslah menetapkan fokus 

penelitian. Pada penelitian kualitatif, penentuan fokus penelitian dalam proposal lebih 

didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial atau 

yang terjadi di lapangan (Sugiyono, 2014). Kebaruan informasi tersebut bisa berupa 

upaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang apa yang terjadi di 

lapangan, tetapi juga ada keinginan untuk menghasilkan hipotesis atau ilmu baru dari 

situasi sosial yang diteliti.  

 Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti mengambil fokus penelitian tentang 

bentuk strategi yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur untuk mempertahankan dan 

melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk di Kabupaten Jember. Hal yang 

mendasari peneliti mengambil fokus penelitian tersebut ialah dari masalah sosial yang 

ada pada Kesenian Can Macanan Kadduk tersebut. Saat ini Kesenian Can Macanan 

Kadduk sudah jarang ditampilkan di masyarakat, konsekuensi dari hal tersebut ialah 

berkurangnya tempat atau wadah bagi masyarakat untuk berkumpul dan melakukan 

interaksi sosial.  

3.3 Lokasi Penelitian 

 Pemilihan lokasi dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Jember. lebih 

spesifik lagi berada di Paguyuban Pencak Silat Tradisional (PPST) Bintang timur. 

Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dalam penelitian ini karena PPST Bintang 



Timur merupakan paguyuban tertua yang ada di Kabupaten Jember yang sampai saat 

ini masih eksis dalam melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk.  

Ada beberapa lokasi di Kabupaten Jember yang digunakan peneliti untuk 

proses pengambilan data dalam penelitian ini. Lokasi pertama berada di kantin Fakultas 

Ilmu Budaya Universitas Negeri Jember. Lokasi ini peneliti gunakan untuk melakukan 

wawancara dengan informan kunci yakni Budayawan sekaligus Dosen Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Negeri Jember. Lokasi yang kedua ialah rumah Pimpinan PPST 

Bintang Timur.  

Lokasi yang ketiga ialah tempat kerja beberapa anggota PPST Bintang Timur 

yakni informan B dan informan C. Lokasi keempat ialah rumah informan D. Lokasi 

kelima ialah Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember. Saat berada 

di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember peneliti melakukan 

wawancara dengan informan tambahan yakni Kasi Cagar Budaya beserta staffnya. 

Lokasi penelitian yang terakhir ialah rumah Pembina PPST Bintang Timur.   

3.4 Teknik Penentuan Informan 

 Dalam penelitian ini untuk menentukan informan peneliti menggunakan Teknik 

Purposive Sampling. Teknik ini dipilih karena pengambilan sumber data dipilih dengan 

pertimbangan tertentu, yaitu informan dianggap mengetahui lebih dalam tentang apa 

yang menjadi fokus dalam penelitian ini (Sugiono, 2009).  

Berdasarkan penjelasan tersebut sebelum menentukan informan dalam 

penelitian ini, terlebih dahulu peneliti membuat syarat/kriteria informan. Syarat/kriteria 



informan dalam penelitian ini peneliti urutkan berdasarkan informan kunci, informan 

utama, informan tambahan. Kriteria untuk informan kunci ialah seseorang yang 

mengetahui seluk beluk Budaya Pendalungan di Kabupaten Jember. Selain itu 

seseorang tersebut haruslah mengetahui seluk beluk kesenian tradisional yang ada di 

Kabupaten Jember. Kriteria untuk informan utama ialah seseorang yang mengetahui 

seluk beluk Kesenian Can Macanan Kadduk. Selain itu seseorang yang menjadi bagian 

dalam PPST Bintang Timur baik itu sebagai pengurus PPST Bintang Timur atau 

anggota PPST Bintang Timur. Kriteria terakhir untuk informan utama ialah seseorang 

tersebut terlibat secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh PPST Bintang 

Timur. Kriteria untuk informan tambahan ialah seseorang yang tidak terlibat secara 

langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur tetapi memberikan 

dukungan kepada PPST Bintang Timur.  

Berdasarkan kriteria yang telah peneliti buat, maka informan yang dipilih dalam 

penelitian ini ialah Budayawan sebagai informan kunci. Pimpinan dan anggota PPST 

Bintang Timur sebagai informan utama, Kasi Cagar Budaya beserta staff Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember sebagai informan tambahan, dan 

informan yang terakhir adalah Pembina PPST Bintang Timur sebagai informan 

tambahan. Pemilihan informan-informan tersebut telah peneliti pertimbangkan 

berdasarkan kriteria yang telah peneliti buat.  

 Pemilihan Budayawan sebagai informan kunci karena beliau yang menunjukan 

pertama kali bahwa di Kabupaten Jember terdapat beragam kesenian tradisional khas 

masyarakat pendalungan. Salah satu kesenian tradisional khas masyarakat pendalungan 



ialah Kesenian Can Macanan Kadduk. Diantara kesenian tradisional di Kabupaten 

Jember Kesenian Can Macanan Kadduk yang terlihat jelas unsur Budaya Pendalungan. 

Melalui wawancara dengan beliau serta membaca buku yang beliau tulis, peneliti 

mendapat informasi tentang Kesenian Can Macanan Kadduk untuk yang pertama 

kalinya.  

 Pemilihan Pimpinan PPST Bintang Timur dan anggota PPST Bintang Timur 

sebagai informan utama karena mereka yang terlibat secara langsung dalam kegiatan 

yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur. Selain itu dipilihnya Pimpinan PPST 

Bintang Timur karena beliau yang mengerti seluk beluk Kesenian Can Macanan 

Kadduk, mulai dari sejarah Kesenian Can Macanan Kadduk hingga kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur. Saat ini beliau menjadi generasi kedua 

penerus Kesenian Can Macanan Kadduk yang diwadahi oleh PPST Bintang Timur. 

Sedangkan anggota PPST Bintang Timur dipilih menjadi informan karena mereka yang 

terlibat secara langsung dalam semua kegiatan yang ada dalam PPST Bintang Timur. 

Kegiatan tersebut terlihat saat mereka melakukan arisan yang diadakan setiap dua 

minggu sekali dan juga kegiatan padang bulan yang dilaksanakan setiap satu bulan 

sekali pada malam jumat legi.  

 Informan yang terakhir ialah orang-orang yang bekerja di Kantor Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember. Saat melakukan penelitian peneliti 

mewawancarai Kasi bidang cagar budaya beserta salah seorang staff di kantor tersebut. 

Tujuan peneliti mewawancarai informan tersebut karena peneliti ingin mengetahui 

peran yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dalam 



mengembangkan kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Jember. Sedangkan 

Pembina PPST Bintang Timur peneliti pilih untuk menjadi informan tambahan karena 

beliau yang menjembatani orang-orang yang terlibat dalam PPST Bintang Timur 

dengan Pemerintah Kabupaten Jember khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Jember.  

 Informan tambahan yang lain ialah masyarakat secara umum. Masyarakat yang 

peneliti maksud ialah orang-orang yang tidak pernah mengundang PPST Bintang 

Timur dalam acara/hajatan yang dilakukan. Selain itu peneliti juga mewawancarai 

orang yang pernah mengundang PPST Bintang Timur dalam acara/hajatan yang 

dilaksanakannya. Tujuan peneliti mewawancarai orang-orang yang tidak pernah 

mengundang PPST Bintang Timur dan yang sudah mengundang PPST Bintang Timur 

dalam acara/hajatan yang dilaksanakannya ialah karena peneliti ingin mengetahui cara 

pandang mereka tentang Kesenian Can Macanan Kadduk yang ada di Kabupaten 

Jember. Berdasarkan cara pandang mereka tersebut menentukan tindakan yang 

dilakukan oleh PPST Bintang Timur.  

3.5 Jenis dan Sumber Data 

 Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan saat 

peneliti melakukan turun lapang. Data yang dihasilkan dari data primer berupa 



kata-kata yang diucapkan atau tindakan yang dilakukan oleh informan (Lofland 

dalam Moleong, 2009). Untuk mendapatkan data primer peneliti melakukan 

wawancara ke beberapa informan yang telah peneliti pilih untuk menjawab dan 

menjelaskan tentang apa yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Selain 

melakukan wawancara peneliti juga melakukan observasi secara langsung 

kegiatan yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder ialah data tambahan untuk menunjuang atau memperkuat 

data primer yang telah peneliti kumpulkan sebelumnya (Lofland dalam Moleong, 

2009). Sumber data sekunder dalam penelitian ini peneliti peroleh dari dari hasil 

penelitian-penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang kesenian yang itu 

akan peneliti jadikan sebagai bahan penelitian terdahulu. Selain itu peneliti juga 

menggunakan buku dan berita yang membahas tentang kesenian tradisional untuk 

dijadikan tambahan data dan penguat argumen dalam penelitian ini. selanjutnya 

peneliti juga menggunakan dokumentasi berupa foto hasil turun lapang untuk 

melengkapi dan memperkuat argumen-argumen dalam penelitian ini. Peneliti juga 

menggunakan data hasil wawancara yang telah ditranskrip oleh peneliti untuk 

menguatkan argumen pada bab pembahasan nantinya.    

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data 

yaitu: 



1. Wawancara 

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menggali informasi 

antara peneliti dengan informan yang bersangkutan secara langsung dengan 

cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti 

sebelumnya. Wawancara merupakan sumber bukti yang penting dalam 

penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pada penerapannya 

sebelum peneliti melakukan wawancara kepada informan, peneliti terlebih 

dahulu menyusun pertanyaan yang akan ditujukan kepada informan.  

Selanjutnya peneliti membuat janji kepada informan terkait waktu 

pelaksanaan wawancara. Saat waktu untuk melakukan wawancara telah 

disepakati, barulah peneliti mendatangi informan untuk melakukan wawancara. 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara sebelum turun lapang atau 

pada saat penyusunan proposal penelitian dan saat turun lapang untuk menggali 

data secara keseluruhan.  

Saat melakukan wawancara, peneliti menyesuaikan pertanyaan dengan 

informan yang peneliti temui. Saat melakukan wawancara dengan informan 

kunci peneliti akan lebih banyak menanyakan mengenai Budaya Pendalungan 

yang ada di Kabupaten Jember. Selain itu peneliti juga menanyakan kesenian-

kesenian apa saja yang ada di Kabupaten Jember. Kemudian saat peneliti 

melakukan wawancara dengan informan utama maka pertanyaan-pertanyaan 

yang peneliti tanyakan mengenai kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan 



oleh PPST Bintang Timur, selain itu peneliti juga menanyakan mengenai hal-

hal apa saja yang mendukung dalam kegiatan yang dilakukan oleh PPST 

Bintang Timur. Selanjutnya saat peneliti mewawancarai informan tambahan 

peneliti menanyakan peran yang dilakukan untuk mendukung PPST Bintang 

Timur.  

2. Observasi 

Dalam melakukan penelitian peneliti menggunakan teknik observasi 

langsung. Observasi langsung merupakan satu teknik pengumpulan data yang 

diperlukan untuk memberikan gambaran awal topik ataupun fenomena yang 

diteliti.  

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi sebelum turun lapang 

atau saat penyusunan proposal penelitian dan observasi pada saat turun lapang 

untuk melihat dan mengamati secara keseluruhan aktivitas dan kegiatan yang 

dilakukan oleh PPST Bintang Timur. Fokus kegiatan observasi yang peneliti 

lakukan ialah pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur 

seperti pada saat mereka ada pertunjukan. Peneliti ikut bergabung bersama 

mereka mengamati apa yang mereka lakukan mulai dari sebelum pertunjukan 

dimulai sampai setelah pertunjukan. 

 

3. Dokumentasi  



Peneliti menggunakan dokumentasi sebagai bagian dari teknik 

pengumpulan data karena peneliti ingin menggabungkan antara data primer yang 

diperoleh melalui wawancara dan observasi. Sedangkan dokumentasi peneliti 

gunakan sebagai data sekunder. Dokumentasi yang peneliti gunakan ialah 

dokumen-dokumen hasil penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang 

kesenian tradisional. Selain itu peneliti juga menggunakan berita dari internet 

sebagai tambahan data dalam penelitian ini. Selanjutnya peneliti menggunakan 

dokumen berupa foto kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur. 

Peneliti juga menggunakan data hasil wawancara yang telah ditranskrip oleh 

peneliti untuk menguatkan argumen pada bab pembahasan nantinya.    

3.7 Teknik Keabsahan Data 

 Uji keabsahan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah 

triangulasi data. Triangulasi data ialah sebuah teknik yang digunakan untuk menguji 

validitas atau keabsahan data hasil temuan peneliti dengan dengan cara 

membandingkan data hasil temuan dengan sesuatu yang berasal dari luar data yang 

diperoleh dari lapangan (Moleong, 2007). Terdapat tiga model triangulasi data dalam 

teknik keabsahan data yakni triangulasi sumber, teknik, dan waktu (Sugiyono, 2009). 

 Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi 

sumber ialah teknik membandingkan dan mengecek kembali informasi yang diperoleh 

dari informan dengan informasi dari informan yang lain atau dengan menggunakan 

sumber yang lain seperti informasi dari berita atau buku. Sehingga dari proses 



mengecek dan membandingkan informasi tersebut dapat ditarik kesimpulan karena 

data yang diperoleh dalam penelitian ini bersifat objektif dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  

 Triangulasi sumber yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah 

membandingkan jawaban antar informan. Selain itu peneliti juga membandingkan 

jawaban informan dengan data sekunder berupa buku/berita/foto sehingga dari proses 

membandingkan tersebut dapat dilihat validitas data-data yang peneliti peroleh. Saat 

melakukan triangulasi sumber peneliti akan membandingkan jawaban-jawaban 

informan dengan buku yang ditulis oleh Budayawan sekaligus Dosen Fakultas Ilmu 

Budaya Universitas Jember. Buku tersebut menjelaskan tentang budaya pendalungan 

yang ada di Kabupaten Jember. Selain itu peneliti juga membandingkan jawaban 

informan dengan berita yang pernah memberitakan Kesenian Can Macanan Kadduk. 

Selain menggunakan berita dan buku peneliti juga menggunakan media foto dalam 

proses triangulasi sumber. Foto yang peneliti gunakan ialah foto kegiatan yang 

dilakukan oleh PPST Bintang Timur yang nantinya dari jawaban informan tersebut 

peneliti bandingkan dengan foto kegiatan yang dilakukan PPST Bintang Timur.  

3.8 Teknik Analisis Data 

. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014) aktivitas dalam analisis data 

kualitatif meliputi kondensasi data, penyajian data dam penarikan 

kesimpulan/verifikasi.  

1. Kondensasi data  



Pada tahap ini kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, 

pemfilteran, penyederhanaan, abstrak, dan transformasi data yang muncul dalam 

data yang diperoleh, dapat berupa hasil observasi, transkrip wawancara, dokumen, 

dan bahan empiris lainnya. Dengan kondensasi, kita membuat data lebih kuat. 

Kondensasi data tidak melakukan pengurangan data yang sudah diperoleh, untuk 

mencegah kehilangan data yang masih dapat digunakan dalam proses analisis 

(Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Proses kondensasi ini dilakukan secara 

bertahap, selama dan setelah pengumpulan data sampai hasil laporan. Kemudian 

setelah proses memilah-milah data yang penting yang berkaitan dengan fokus 

penelitian adalah membuat kerangka penyajiannya. 

Proses kondensasi data dalam penelitian ini adalah peneliti membaca 

kembali data transkrip wawancara. Kemudian peneliti membuat tabel sesuai 

dengan kode yang telah peneliti buat sebelumnya. Kode tersebut peneliti dapatkan 

dari konsep yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Dari kode yang telah 

peneliti buat, data transkrip wawancara peneliti kelompokan kedalam tabel yang 

berisi kode tersebut. Tujuan dilakukan hal tersebut agar memudahkan peneliti saat 

mengerjakan laporan skripsi.  

2. Penyajian data 

Penyajian data bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, maupun 

hubungan antar kategori, namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 

2014). Proses penyajian data dalam penelitian ini berupa ulasan mendalam yang 



dilakukan oleh peneliti terkait rumusan masalah dalam penelitian ini. Data dalam 

ulasan penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Sebelum data 

tersebut disajikan dalam bentuk ulasan mendalam terlebih dahulu data tersebut 

peneliti pilah-pilah mana data yang dibutuhkan peneliti dan mana data yang tidak 

diperlukan peneliti. Setelah data-data tersebut peneliti kelompokan sesuai kode 

yang peneliti buat, data tersebut peneliti sajikan dalam bentuk ulasan yang 

mendalam untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukaan pada 

tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang ada sejak 

awal, tetapi mungkin juga tidak. Seperti yang telah dikemukaan bahwa masalah 

dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah peneliti berada di lapangan (Sugiyono, 2014). 

Dalam penelitian ini proses penarikan kesimpulan dilakukan oleh peneliti 

setelah melakukan penyajian data. Data-data yang telah peneliti peroleh mulai dari 

pra-penelitian hingga pasca-penelitian peneliti sajikan dalam bentuk ulasan 

mendalam. Setelah itu, peneliti membaca hasil ulasan mendalam yang telah peneliti 



lakukan. Lalu peneliti menarik kesimpulan dari hasil ulasan mendalam yang 

peneliti lakukan sebelumnya. Sehingga dari kesimpulan yang peneliti buat tersebut 

dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. 

 

 

 

 



BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1 Kondisi Demografi Kabupaten Jember 

Jumlah penduduk di Kabupaten Jember meningkat terus selama tiga tahun 

terakhir, pada tahun 2014 mencapai 2.394,61 ribu jiwa. Dengan luas wilayah sekitar 

3.293,34 Km², maka kepadatan penduduk tahun 2014 sekitar 727 jiwa/km². Sedangkan 

penduduk berdasarkan penghitungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Jember pada tahun 2015 tercatat 2.599.358 jiwa (RPJMD Kabupaten 

Jember Tahun 2016-2021). 

Dari total penduduk yang ada di Kabupaten Jember, mayoritas penduduk di 

Kabupaten Jember berasal dari Suku Jawa dan Madura. Penduduk yang berasal dari 

Suku Jawa mendiami wilayah Kabupaten Jember bagian selatan seperti daerah 

Ambulu, Wuluhan, Kencong, dll. Sedangkan penduduk Suku Madura mendiami 

wilayah Kabupaten Jember bagian utara seperti daerah Arjasa, Kalisat, Ledokombo, 

Sukowono, dll (Zoebazary, 2017) 

Sedangkan penduduk yang bertempat tinggal di wilayah perkotaan Kabupaten 

Jember merupakan penduduk yang berasal dari berbagai suku dan etnis yang ada di 

Indonesia. Oleh karena itu persebaran penduduk berdasarkan wilayah tempat tinggal 

mereka mempengaruhi pula pada kebudayaan yang ada di wilayah tempat tinggal 

mereka. 

 



4.2 Kebudayaan Kabupaten Jember 

Karakteristik masyarakat Jember yang sangat kompleks juga mempengaruhi 

pada kebudayaan yang ada. Secara sederhana Budaya di definisikan sebagai hasil cipta, 

karya, dan karsa manusia melalui belajar. Jika hal tersebut dikontekstualisasikan 

dengan kondisi masyarakat di Kabupaten Jember tentunya mereka akan memproduksi 

budaya yang sangat beragam karena kompleksitas masyarakat di Kabupaten Jember 

yang terdiri dari beragam budaya seperti yang telah dijelaskan pada sub bab 

sebelumnya.  

Masyarakat di Kabupaten Jember di dominasi oleh dua budaya yakni Budaya 

Jawa dan Budaya Madura dan ditambah dengan budaya maupun etnis yang lain seperti 

Osing, Cina, Arab dan yang lainnya. Budaya-budaya tersebut kemudian melebur 

menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan sifat budaya aslinya. Sehingga 

budaya baru tersebut dinamakan Budaya Pendalungan. 

Budaya Pendalungan terbentuk karena hasil dari pergaulan yang intens dan 

berlangsung dalam waktu yang relatif lama antara masyarakat Jawa dan Madura. Dari 

pergaulan tersebut yang menjadi faktor utama berkembangnya Budaya Pendalungan. 

Oleh karena itu dapat ditelusuri asal mula terbentuknya masyarakat Pendalungan 

berdasarkan proses terjadinya pergaulan kedua etnis tersebut. Diperkirakan sebutan 

Pendalungan (atau semula Mendalungan) bagi masyarakat di kawasan Tapal Kuda itu 

diberikan oleh orang-orang Jawa (Demak dan Mataram), yang dalam kehidupan sehari-

hari telah biasa menggunakan istilah tersebut, pada abad ke-16 ketika mereka mulai 



intens mengadakan pergerakan ke arah blambangan. Jadi bukan pada abad ke-19 

hingga awal abad ke-20 sebagaimana diperkirakan beberapa peneliti (Zoebazary, 

2017). 

Budaya Pendalungan sebenarnya bukan milik Kabupaten Jember saja, tetapi 

Budaya Pendalungan juga terdapat pada Kabupaten atau Kota yang berada dalam 

Kawasan Tapal Kuda seperti yang telah peneliti jelaskan pada sub bab sebelumnya. 

Kabupaten atau Kota yang berada dalam Kawasan Tapal Kuda memiliki satu 

kebudayaan yang sama, yakni Budaya Pendalungan (Zoebazary, 2017).  

Walaupun memiliki budaya yang sama yakni Budaya Pendalungan, namun 

terdapat perbedaan dalam Budaya Pendalungan yang dimiliki oleh Kabupaten Jember 

dengan Kabupaten atau Kota lain di Kawasan Tapal Kuda. Perbedaan tersebut terlihat 

pada komposisi budaya yang ada. Maksudnya di Kabupaten Jember Budaya Jawa dan 

Budaya Madura memiliki porsi yang sama. Tidak ada yang saling mendominasi 

diantara kedua budaya tersebut. Lain halnya dengan Kabupaten atau Kota yang ada di 

Kawasan Tapal Kuda Komposisi antara Budaya Jawa dan Budaya Madura di daerah 

mereka tidak lah seimbang. Contohnya di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten 

Situbondo yang mana Budaya Madura lebih Dominan (Zoebazary, 2017). 

Secara garis besar masyarakat Jember menemukan bentuk sosio-kulturalnya 

melaui tiga cara, yakni asimilasi, akulturasi, dan multikultural. Proses ini tentu saja 

tidak berlangsung mendadak dan serentak, melainkan membutuhkan waktu yang lama 

dan bertahap. Ketiga cara percampuran budaya tersebut pada masing-masing daerah 

dipengaruhi oleh berbagai hal yang khas dan kontekstual. Lingkungan yang bernuansa 



Jawa-Madura secara otomatis, dalam jangka panjang akan membentuk masyarakat 

penghuninya beradaptasi pada lingkungan tersebut. Masyarakat akan terkondisi dan 

akhirnya memiliki Habitus Jawa-Madura. Lingkungan yang multikultur menjadi arena 

keseharian secara terus menerus sehingga menjadikan masyarakat Jember berbeda 

dengan masyarakat yang berlingkungan monokultur (Zoebazary, 2017) 

Umumnya orang-orang pendalungan tinggal di Kawasan perkotaan (Sutarto, 

dalam Zoebazary, 2017). Budaya Jawa tumbuh dan berkembang di Jember bagian 

selatan. Sedangkan Budaya Madura tumbuh dan berkembang di Jember bagian utara. 

Sedangkan wilayah Kota Jember menjadi titik bertemunya budaya-budaya yang ada. 

Maka tak heran jika di wilayah tersebut dapat ditemui kampung arab, pecinan, dan 

yang lainnya. Selain itu bahasa yang digunakan oleh masyarakat di wilayah Kota 

Jember menggunakan Bahasa Jemberan. Bahasa Jemberan terbentuk dari kosa kata 

antara Bahasa Jawa, Madura, dan Indonesia (Zoebazary, 2017). 

Selain bahasa, produk lain yang dihasilkan oleh Budaya Pendalungan yang ada 

di Kabupaten Jember ialah kesenian tradisionalnya. Berbagai produk kesenian 

tradisional khas masyarakat pendalungan di Kabupaten Jember dihasilkan. Wilayah 

Jember bagian selatan seperti ambulu, wuluhan, balung, puger, kencong, gumukmas, 

jombang, umbulsari dan semboro dapat dijumpai kesenian tradisional khas masyarakat 

Jawa seperti reog, wayang kulit, jaranan, campursari, dll (Zoebazary, 2017).  

Wilayah Jember bagian utara seperti arjasa, kalisat, sukowono, jelbuk, 

ledokombo, mayang, dan pakusari dapat dijumpai kesenian tradisional khas 

masyarakat Madura seperti ludruk madura, ta`butakan, selain itu di wilayah ini juga 



cukup banyak ditemukan pesantren. Salah satu pesantren yang terkenal dan cukup 

besar ialah pesantren “Nuris” yang berlokasi di daerah pakusari. Hal ini nampaknya 

sesuai dengan ciri masyarakat madura yang menghormati kyai dalam lingkungan 

pesantren (Zoebazary, 2017). 

Sedangkan di wilayah Kota Jember yang merupakan titik bertemunya seluruh 

budaya maka di wilayah ini dapat ditemui kesenian-kesenian seperti Barongsai, 

Gambus, Can Macanan Kadduk serta kesenian yang lain. Kesenian Can Macanan 

Kadduk merupakan Kesenian asli Kabupaten Jember. Kesenian Can Macanan Kadduk 

yang pertama dan menjadi yang tertua di Kabupaten Jember berada di daerah Tegal 

Boto Desa Sumbersari Kecamatan Sumbersari berdekatan dengan kampus Universitas 

Jember. Daerah tersebut termasuk dalam wilayah Kota Jember. 

Kesenian Can Macanan Kadduk juga merepresentasikan Budaya Pendalungan 

yang ada di Kabupaten Jember. Dalam pertunjukan Kesenian Can Macanan Kadduk 

tidak hanya Kesenian Can Macanan Kadduk yang ditampilkan melainkan kesenian-

kesenian lain seperti pencak silat, leak, ganongan, dll. 

Salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam 

mempromosikan kebudayaan yang ada di Kabupaten Jember ialah dengan mengadakan 

kegiatan Pendalungan Night Show yang diadakan di alun-alun Kabupaten Jember. 

Dalam kegiatan tersebut ditampilkan kesenian-kesenian khas masyarakat pendalungan 

di Kabupaten Jember seperti Kesenian Can Macanan Kadduk, Kesenian Patrol, 

Kesenian Reog, serta kesenian-kesenian yang lainnya. 



4.3 Gambaran Kesenian Can Macanan Kadduk 

4.3.1 Sejarah Kesenian Can Macanan Kadduk 

Kesenian Can Macanan Kadduk merupakan salah satu kesenian tradisional 

khas masyarakat pendalungan di Kabupaten Jember. Kesenian Tradisional menurut 

(Yoeti,1985) diartikan sebagai seni budaya yang ada pada suatu wilayah tertentu dan 

keberadaannya sudah sejak lama. Sifatnya turun temurun yang di wariskan oleh nenek 

moyang. Biasanya kesenian tradisional ditampilkan pada upacara keagamaan, upacara 

selamatan, pesta, ataupun yang lainnya. 

Sedangkan menurut (Sumardjo, 1992) sebagian besar Kesenian Tradisional 

lahir dan berkembang dari upacara-upacara yang dilandasi oleh sistem kepercayaan 

masyarakat Indonesia. Kepercayaan-kepercayaan masyarakat Indonesia bersumber 

pada animisme, dinamisme, dan manimisme (penyembahan leluhur). Dalam kegiatan 

upacara tersebut ditunjukan dengan disediakan sajian berupa makanan, minuman, 

ataupun benda lain sebelum upacara berlangsung, saat upacara berlangsung dan setelah 

upacara berlangsung.  

 Merujuk pada penjelasan diatas bahwa kesenian tradisional sifatnya turun 

temurun dari nenek moyang terdahahulu, Can Macanan Kadduk jika diartikan kedalam 

Bahasa Indonesia memiliki arti harimau yang terbuat dari karung goni. Kesenian Can 

Macanan Kadduk juga merupakan warisan dari ayah mertua pimpinan paguyuban yang 

menaungi Kesenian Can Macanan Kadduk saat ini. Beliau adalah Informan A yang 

saat ini menjadi Pimpinan Paguyuban Pencak Silat Tradisional “Bintang Timur”. 



Dalam paguyuban ini Kesenian Can Macanan Kadduk ditampilkan dalam 

pertunjukannya. 

 Mengenai awal mula Kesenian Can Macanan Kadduk menurut Informan A, 

dulunya ayah mertuanya adalah seorang petani yang memiliki sawah. Sawah milih 

ayah mertuanya tersebut selalu di ganggu oleh maling yang ingin mencuri tanaman 

milik ayah mertua Informan A. Kemudian ayah mertua Informan A membuat sebuah 

benda untuk menakut-nakuti maling yang akan mencuri tanaman milik ayah mertua 

Informan A tersebut. Seperti yang dijelaskan Informan A kepada peneliti berikut ini: 

“he`em karena dulu gitu pak kan endik sabe dek jamanah reng konah mon 

lambek dek e gebei kot takotan dek. Can macanan beni kesenian dek” (iya 

karena dulu gitu bapak kan punya sawah ya namanya orang jaman dulu itu 

dibuat menakut-nakuti). Wawancara tanggal 21 Mei 2018 

 

 Kemudian ayah mertua Informan A membuat sebuah benda berupa harimau 

yang terbuat dari karung goni yang tujuannya untuk menakut-nakuti maling yang ingin 

mengambil tanaman padi milik ayah mertua Informan A. Seperti yang dijelaskan 

Informan A kepada peneliti berikut ini: 

“deddih can pak roh padih roh mak tak e kalak tak e kalak maleng mak le takok 

dekyeh. Dedih gebei can macanan pak pe benyak ning e sabeh tepak e budihen 

sutarjo aruah anoan saben pak.” (jadi menurut bapak itu agar padinya tidak 

diambil-ambil atau dicuri-curi sama maling supaya takut seperti itu. Jadi bapak 

membuat can macanan yang banyak di sawah yang lokasinya berada di 

belakang Gedung sutarjo disitu sawahnya bapak). Wawancara tanggal 21 Mei 

2018 

 

 Penjelasan mengenai sejarah Kesenian Can Macanan Kadduk juga dijelaskan 

oleh salah satu anggota PPST Bintang Timur. Beliau adalah Informan C yang 

merupakan kakak Informan A yang sekaligus menjadi pemain seruling di PPST 



Bintang Timur. Beliau mengetahui sejarah Kesenian Can Macanan Kadduk dari ayah 

mertua Informan A. Berikut penjelasan beliau kepada peneliti:  

“anu itu dulu mertuanya Informan A itu kan punyak sawah banyak di daerah 

sini dek. Itu di dekatnya kampus. Nah dulu itu ee masik sepi jadi kan apa itu 

namanya sepi rawan banyak maling dek. Terus mertuanya Informan A itu bikin 

itu macan macan macanan buat nakut nakuti orang orang yang mau maling. 

Supaya apa dek biar malingnya takut, beh kan siapa yang sekarang berani sama 

macan. Mara rah? Ben Bengal mon bik macan?” (jadi ayah mertuanya Informan 

A mempunyai banyak sawah disini dek, sawahnya berdekatan dengan kampus. 

Dulunya disana sepi dan rawan karena banyak maling disana. kemudian 

mertuanya Informan A membuat macan macanan untuk menakut-nakuti orang 

yang berniat mencuri. Agar orang yang berniat mencuri tersebut takut. 

Sekarang siapa yang berani dengan harimau. Kamu berani dengan harimau?) 

Wawancara tanggal 5 Juni 2018 

 

 Setelah itu kurang lebih dua puluh tahun setelah itu Can Macanan Kadduk 

dicoba untuk ditampilkan dalam pertunjukan pencak silat oleh Informan A. Menurut 

beliau pada waktu itu belum ada yang menampilkan Can Macanan Kadduk. Oleh 

karena itu Informan A mengambil Can Macanan Kadduk milik ayah mertuanya dan 

dicoba untuk ditampilkan. Seperti dalam kutipan wawancara berikut ini: 

“Akhire ben engkok oleh 20 tahun ngabesagi kesenian tambeh maju tambeh 

maju cumak adek adek anu dek lambek dek adek macan adek apah akhirah 

macan reh e kalak bik engkok. Informasi ben engkok tojuk yak yak dekyeh lah 

dekremah ye dek arapah pak saompama kesenian macan yeh berik macan areh 

dekremah yeh kok takok o oreng roh taoh. Akhirah lekas lekasan e kalak roh 

macan e tambehin e pencak roh dek seneng huh lebur ye jieh pas ceretanah can 

macanan kadduk.” (akhirnya setelah 20 tahun memperhatikan kesenian-

kesenian semakin maju semakin maju tetapi belum ada macan dek. Akhirnya 

macan itu diambil sama saya, kemudian duduk sambil ngobrol-ngobrol dengan 

ayah mertua bagaiamana kalau seumpama kesenian ini diberi kesenian macan. 

Cuman saya tidak mau orang-orang tahu. Akhirnya baru-baru saja macan itu 

diambil sama saya ditambahkan di pencak senang, menarik ceritanya itu dek. 

Can macanan kadduk). Wawancara tanggal 21 Mei 2018 

 



 Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa cikal bakal Kesenian Can 

Macanan Kadduk berawal dari seorang petani yang tanaman di sawahnya selalu dicuri. 

Untuk manakut-nakuti pencuri tersebut petani tersebut membuat benda berbentuk 

harimau yang terbuat dari karung goni. Usaha yang dilakukan petani tersebut diarasa 

berhasil karena tidak ada orang yang mencuri tanaman di sawahnya. Beberapa tahun 

kemudian Can Macanan Kadduk tersebut oleh Informan A dicoba untuk ditampilkan 

bersama pertunjukan pencak silat. 

4.3.2 Gambaran Pertunjukan Kesenian Can Macanan Kadduk 

 Kesenian Can Macanan Kadduk merupakan kesenian khas Kabupaten Jember. 

Kesenian ini merepresentasikan Budaya Pendalungan yang ada di Kabupaten Jember, 

karena dari sajian penampilannya yang di tampilkan tidak hanya Kesenian Can 

Macanan Kadduk saja. Melainkan kesenian-kesenian lain juga ikut ditampilkan dalam 

pertunjukan Kesenian Can Macanan Kadduk. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu 

staff Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember berikut ini: 

“dia menyesuaikan kesenangan masyarakat jaman sekarang jadi dia jadi dia 

dapat menyesuaikan misalnya wong wong podo seneng mbali-mbalian 

akhirnya dia pakek leak bali sakyak ada ganongan akhirnya dia pakek 

ganongan. Ada seneng jang ada orang-orang masyarakat itu seneng janger dia 

tampilkan janger. Dan dia itu dapat dikategorikan menggambarkannya seni 

pendalungan tapi” (dia menyesuaikan kesenangan masyarakat jaman sekarang. 

Jadi dia dapat menyesuaikan misalnya orang-orang sekarang suka sesuatu dari 

bali akhirnya dia tampilkan leak bali, orang-orang suka ganongan dia tampilkan 

ganongan, ada yang suka janger dia tampilkan janger. Dan dia itu dapat 

dikategorikan/menggambarkan seni pendalungan). Wawancara tanggal 16 Mei 

2018 

  



 Informasi yang sama juga peneliti dapatkan dari Budayawan sekaligus Dosen 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Negeri Jember terkait Kesenian Can Macanan 

Kadduk yang merepresentasikan Budaya Pendalungan yang ada di Kabupaten Jember. 

Seperti dalam kutipan wawancara berikut ini:  

“kalok kesenian can macanan kadduk itu memang kesenian khasnya kabupaten 

jember. Ya soalnya memang di tempat lain ndak ada kesenian yang seperti can 

macanan kadduk. Kalau ada pun namanya beda seperti singo ulung di 

bondowoso itu kan kalok dilihat sebenarnya hamper-hampir mirip dengan can 

macanan kadduk. Terus kalok dibilang ada hubungan apa endak antara kesenian 

can macanan kadduk dengan budaya pendalungan. Saya piker ada ada saja. 

Sekarang gini samean pernah lihat can macanan kadduk secara langsung? Nah 

kan disana yang ditampilkan macem-macem ada kesenian yang dari 

banyuwangi, bali, terus apa lagi yang anak kecil jadi pemainnya itu. Ganongan, 

ganongan darimana itu ponorogo ya? Macem-macem mas. Jadi ya itu lah 

uniknya budaya kita. Budaya dari mana-mana ada.Wawancara tanggal 4 

Desember 2017. 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Informan G, beliau adalah Pembina PPST 

Bintang Timur. Beliau juga menyampaikan kepada peneliti bahwa Kesenian Can 

Macanan Kadduk juga mengandung unsur-unsur Budaya Pendalungan. Seperti dalam 

kutipan wawancara berikut ini: 

“Ganongan kita wakilkan perwakilan kita lambangkan ini punyak jawa. 

Ponorogo yo, yo. Pakaian khas opo opone. Pawangnya ya, pendekarnya, 

pengurusnya.Ya kita punyak pakaian jawara itu ee opo warok. Terus mari 

ganongan opo mau? Leak dari balinya. Mari leak opo? Pencak jawa dari 

pencakannya tradisi pencakannya ya. Gandrung kita lihat dari banyuwanginya. 

Gandrung sing kiri opo jenenge gandrungnya. Nek tukang gandrung iku opo 

jenenge. Penyanyinya ya penarinya nah sinden. Nah taruhlah istilahe opo yo. 

Siap lagu madura, siap lagu banyuwangi, siap lagu jawa, siap lagu oplosan yo 

koploan. Nah disini mas can macanan kadduk kita munculkan terakhir karena 

disitu itu lho puncake. Jaranan sebagai penutup. Ya disini lambang 

pendalungan ada di bintang timur.” (ganongan kita wakilkan atau kita 

lambangkan dari jawa ponorogo. Pakaian khas pawang dan pendekarnya, selain 

itu kia punya pakaian jawara istilahnya warok. Kemudian setelah ganongan apa 



tadi? Leak dari bali, setelah leak apa? Pencak jawa, mengambil tradisi pencakan 

dari jawa. Gandrung kita lihat dari banyuwanginya. Gandrung yang kiri apa 

namanya gandrung, kalau yang main gandrung apa namanya. Penyanyinya ya 

penarinya nah sinden. Taruhlah istilah apa ya, siap menyanyikan lagu madura, 

siap lagu banyuwangi, siap lagu jawa, siap lagu oplosan ya koploan. Disini mas 

can macanan kadduk kita munculkan terakhir karena disitu puncaknya. Jaranan 

sebagai penutup. Ya disini lambang pendalungan ada di bintang timur). 

Wawancara tanggal 30 Mei 2018 

  

 Penjelasan-penjelasan diatas menunjukan walaupun dalam pertunjukan 

Kesenian Can Macanan Kadduk ditampilkan berbagai kesenian, tetapi Kesenian Can 

Macanan Kadduk tetap menjadi penampilan pamungkas dalam pertunjukannya. 

Kesenian Can Macanan Kadduk ditampilkan di akhir pertunjukan yang kemudian di 

tutup oleh atraksi jaranan. Alasan penampilan Kesenian Can Macanan Kadduk 

ditampilkan di akhir agar penonton yang melihat tetap menonton pertunjukan tersebut 

hingga akhir. Hal ini disampaikan oleh Informan A kepada peneliti seperti dalam 

kutipan wawancara berikut ini: 

“abbee, mon tak dekyeh nyengge rengoreng dek. Mon can macanan kadduk e 

sabek ee e awal, ye tadek pas penontonah. Mareh can macanan kadduk main 

adek lah moleh reng oreng. Mangkanah arapah macan reh e sabek e budih 

agar yang nonton itu tetep lihat sampek selesai dek gitu” (kalau tidak seperti 

itu orang-orang itu pergi dek. Kalau can macanan kadduk di taruh di awal, ya 

tidak ada yang nonton. Setelah can macanan kadduk tampil pulang orang-orang 

itu. Mangkanya kenapa can macanan kadduk itu di tampilkan di belakang agar 

yang nonton tetap melihat sampai selesai dek seperti itu). Wawancara tanggal 

21 Mei 2018 

 

 Berdasarkan observasi lapang yang telah peneliti lakukan, pertunjukan 

Kesenian Can Macanan Kadduk bisa ditampilkan dimana saja asalkan memiliki tempat 

yang cukup untuk meletakan peralatan dan perlengkapan pertunjukan mereka. 

Biasanya pertunjukan Kesenian Can Macanan Kadduk selesai pada pukul 02.00 atau 



03.00. Dalam pertunjukan Kesenian Can Macanan Kadduk mereka tidak menggunakan 

panggung sebagai tempat mereka tampil. Biasanya pertunjukan Kesenian Can 

Macanan Kadduk dimulai pukul 21.00 sampai selesai. Mereka hanya menggunakan 

tirai yang berfungsi sebagai pintu masuk dan pintu keluar pengisi acara dalam 

pertunjukan tersebut. 

Gambar 1 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 2018 

Sebelum melakukan pertunjukan terdapat ritual-ritual yang dilakukan oleh 

pimpinan PPST Bintang Timur. Ritual tersebut berfungsi untuk memanggil roh-roh 

nenek moyang untuk masuk kedalam beberapa pengisi acara. Selain itu agar saat 

pertunjukan tidak terjadi musibah apapun. Kemudian ritual juga dilakukan dengan 

mengasapi alat-alat musik dengan dupa dan kemenyan yang telah dibakar sebelumnya. 



Hal tersebut dilakukan agar musik yang dimainkan terdengar merdu dan enak 

didengarkan. 

Setelah melakukan ritual-ritual tersebut pertunjukan Kesenian Can Macanan 

Kadduk siap dimulai. Diawali dengan sajian musik dari pemain musik sebagai 

pembukaan. Setelah iringan musik selesai, kemudian dari belakang pembawa acara 

menyanyikan sebuah lagu yang diciptakan PPST Bintang Timur diiringi oleh pemusik. 

Setelah pembawa acara selesai menyanyikan lagu tersebut, tirai terbuka dan pembawa 

acara keluar dengan menggunakan pakaian pencak silat dan penutup kepala khas 

masyarakat Banyuwangi. Pada saat itu pembawa acara membuka acara sekaligus 

memimpin doa agar selama pertunjukan tidak ada godaan atau halangan apapun. 

Setelah itu pembawa acara kembali kedalam bilik dan tirai pun ditutup kembali. 

Kemudian pertunjukan Kesenian Can Macanan Kadduk dimulai, diawali 

penampilan Pencak Silat kemudian penampilan tari burung garuda. Setelah tarian 

burung garuda dilanjutkan dengan penampilan Ganongan yang ditampilkan oleh anak 

kecil. Kemudian dilanjutkan lagi dengan Kesenian Leak. Setelah Kesenian Leak 

tampil, ada tari gandrung yang ditampilkan oleh tiga orang penari. Selain menari 

mereka juga sebagai sinden yang siap dengan lagu-lagu banyuwangi, madura, jawa 

ataupun lagu dangdut. Pada saat mereka tampil, penonton juga boleh memesan lagu 

apa yang diinginkan. Selain itu penonton juga melakukan Saweran kepada penari 

sekaligus sinden tersebut. 

Gambar 2     Gambar 3 



 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 2018  Sumber: Dokumentasi Peneliti 2018 

Setelah penampilan tersebut kemudian ditampilkan Kesenian Can Macanan 

Kadduk. Ada dua macan atau harimau yang tampil dengan mengenakan kostum 

berwarna hitam dan putih. Kesenian Can Macanan Kadduk dimainkan oleh dua orang. 

Layaknya seperti kostum dalam Kesenian Barongsai, dalam Kesenian Can Macanan 

Kadduk ada yang menjadi kepala harimau dan ada yang menjadi badan beserta kaki 

harimau saat kostum Can Macanan Kadduk digunakan. 

Pada saat pertunjukan Kesenian Can Macanan Kadduk terdapat beberapa 

atraksi seperti kejar-kejaran, bahkan sampai memakan anak kecil yang sedang 

menonton. Setelah penampilan Kesenian Can Macanan Kadduk, pertunjukan ditutup 

dengan penampilan Kesenian Jaranan. Dalam penampilan jaranan ditampilkan atraksi 

kesurupan orang-orang yang bermain jaranan tersebut. 

Gambar 4 



 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Peneliti 2018 

Dari keseluruhan penampilan-penampilan dalam pertunjukan Kesenian Can 

Macanan Kadduk milik PPST Bintang Timur, tak heran jika durasi pertunjukannya 

lama. Dalam pertunjukannya PPST Bintang Timur menampilkan beragam kesenian. 

Maka tak heran jika Kesenian Can Macanan Kadduk merepresentasikan Budaya 

Pendalungan di Kabupaten Jember. 

4.3.3 Nilai-nilai dalam Kesenian Can Macanan Kadduk 

Dalam sebuah kesenian, khususnya kesenian tradisional tentunya memiliki 

suatu nilai-nilai atau ajaran luhur dalam kesenian tradisional tersebut. Dalam Kesenian 

Can Macanan Kadduk juga terdapat nilai-nilai baik yang dapat dijadikan pedoman 

dalam kehidupan. Menurut Informan A dalam Kesenian Can Macanan Kadduk 

mengajarkan kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh manusia. Seperti dalam 

kutipan wawancara berikut ini: 

“ye anu dek, aruah tentang se begus bik se jubek. Mara, beh kan iyeh le. Setiah 

macan roh bedeh 2 Celeng bik poteh. Celeng anggep se jubek, mon se poteh se 

begus dek. Dekyeh mareh lah.” (ya begini dek, itu tentang yang baik dan yang 



buruk. Loh kan iya, sekarang ada dua macan warnanya hitam dan putih. Yang 

warnanya hitam anggap saja melambangkan keburukan, sedangkan yang putih 

melambangkan kebaikan. Begitu selesai). Wawancara tanggal 21 Mei 2018 

 

Kemudian Informan A menjelaskan lagi bahwa nilai-nilai tersebut merupakan 

perwujudan watak manusia. Ada yang berwatak baik dan ada pula yang berwatak 

buruk. Seperti dalam kutipan wawancara berikut ini: 

“dekyeh loh dek, aroh kan betekah manosah. Bedeh se begus bedeh se jubek. 

Mangkanah pas bedeh macan celeng macan poteh. Aruah betekah manosah 

bedeh se begus bedeh se jubek” (begini dek, itu kan watak manusia. Ada yang 

baik ada yang buruk. Mangkanya ada macan warna hitam macan warna putih. 

Itu watak manusia ada yang baik ada yang jelek). Wawancara tanggal 21 Mei 

2018 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Informan G yang juga mengatakan bahwa 

dalam Kesenian Can Macanan Kadduk mengajarkan tentang kebaikan dan keburukan 

yang dilakukan oleh manusia. Seperti dalam kutipan wawancara berikut ini: 

“nilai-nilai sek nek secara umum semua ajaran semua budaya ya itu kan 

merupakan hasil cipta rasa karsa ya hasil cipta rasa karsa manusia. Di can 

macanan kadduk pun gitu. Kenopo kok ada macan putih macan ireng iku kan 

pengembangan rasa budi karso lak boso jowone ngono. Dari rasa kita owwh si 

hitam melambangkan buruk putih melambangkan baik. Sederhana mas ajaran 

kebaikan keburukan terhadap apa yang manusia lakukan ke alam apa yang 

berikan balasan dari alam ke manusia. Nek boso cinomu yin yang mu iku lho.” 

(nilai-nilai secara umum semua ajaran budaya yang merupakan hasil cipta rasa 

karsa ya hasil cipta rasa karsa manusia. Di can macanan kadduk seperti itu. 

Kenapa ada harimau putih harimau hitam itu kan pengembangan rasa budi karsa 

kalau bahasa jawanya seperti itu. Dari rasa kita tahu kalau si hitam 

melambangkan buruk putih melambangkan baik. Sederhana mas ajaran 

kebaikan keburukan terhadap apa yang manusia lakukan ke alam dan apa yang 

alam berikan balasan kepada manusia. Kalau bahasa cinamu yin yang itu). 

Wawancara tanggal 30 Mei 2018 

 

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa nilai-nilai 

yang terdapat dalam Kesenian Can Macanan Kadduk ialah tentang perilaku manusia. 



Perilaku manusia dibedakan menjadi dua, ada yang berperilaku baik ada pula yang 

berperilaku tidak baik. Perilaku tersebut juga berhubungan dengan alam. Bagaimana 

manusia memperlakukan alam agar alam tidak rusak dan sebaliknya bagaimana alam 

memberikan balasan kepada manusia atas perilakunya. Itu semua disimbolkan dalam 

Kesenian Can Macanan Kadduk. 

Sama halnya dengan kesenian-kesenian yang lainnya, Kesenian Can Macanan 

Kadduk juga memiliki fungsi dalam masyarakat. Walaupun fungsi tersebut tidak 

terlihat secara langsung, tetapi fungsi tersebut sama seperti nilai-nilai yakni bersifat 

laten atau tidak terlihat. Menurut Informan A fungsi Kesenian Can Macanan Kadduk 

sebagai hiburan bagi masyarakat. Seperti dalam kutipan wawancara berikut ini: 

“loh fungsinya ya anu dek hiburan, Hiburanah reng oreng. Mon tak dekyeh dek 

tak keloar oreng roh. Mangkanya ada can macanan kadduk supaya orang-

orang itu lihat. Mak pas rame dekyeh roh dek mak pas ren goreng roh kompol 

dekyeh negguh can macanan kadduk punyak pak sumar” (fungsinya sebagai 

hiburan. Hiburannya orang-orang. Kalau tidak seperti itu, tidak keluar orang 

itu. Mangkanya ada cab macanan kadduk agar orang-orang mau lihat. Supaya 

rame begitu dek supaya orang-orang kumpul buat melihat can macanan 

kadduk). Wawancara tanggal 21 Mei 2018. 

 

Dari jawaban Informan A tersebut ternyata selain fungsi hiburan, Kesenian Can 

Macanan Kadduk juga berfungsi agar masyarakat bisa berkumpul untuk menyaksikan 

pertunjukan Kesenian Can Macanan Kadduk. Dari jawaban tersebut peneliti 

menghubungkannya dengan fungsi perekat masyarakat. Ketika masyarakat menonton 

pertunjukan Kesenian Can Macanan Kadduk maka masyarakat dapat semakin rekat 

antara yang satu dengan yang lain.  



Hal serupa juga dijelaskan oleh Informan G mengenai fungsi Kesenian Can 

Macanan Kadduk dalam masyarakat. Seperti dalam kutipan wawancara berikut ini: 

“sik sik samean iki takon fungsi opo nilai-nilai, nek nilai-nilai yo iku mau 

ajaran kebaikan dan keburukan. Nek fungsi seje maneh. Fungsine sing pertama 

jelas gawe hiburan gawe masyarakat. pasti wes nek iku. Terus sing ke loro 

wong wong iku kan nek onok hiburan gratis kan lak seneng a? yo iku akhire 

wong wong iku podo teko ndelok pencak karo can macanan kadduk. Terus opo 

maneh mendidik anak-anak ben gak jahat karo uwong. Yo iku mau teko nilai-

nilai sing kebaikan keburukan iku mau. Terus opo maneh iku tok koyoke nek 

onok tambahaono wes hehehe.” (sebentar sebentar kamu ini bertanya fungsi 

atau nilai-nilai, kalau nilai-nilai itu tadi mengajarkan kebaikan dan keburukan. 

Kalau fungsi beda lagi. fungsinya yang pertama untuk hiburan untuk 

masyarakat. pasti kalau itu. Kemudian yang kedua orang-orang kalau ada 

hiburan gratis pasti akan senang kan? Akhirnya orang-orang akan datang 

melihat pencak can macanan kadduk. Kemudian apa lagi mendidik anak-anak 

agar tidak jahat kepada orang. Ya itu tadi dari nilai-nilai tentang kebaikan dan 

keburukan itu tadi. Kemudian apa lagi sepertinya itu saja kalau ada kamu 

tambahkan sendiri saja hehehe). Wawancara tanggal 30 Mei 2018 

 

Dari penjelasan Informan A dan Informan G mengenai fungsi Kesenian Can 

Macanan Kadduk. Peneliti mengambil kesimpulan bahwa ada tiga fungsi dalam 

Kesenian Can Macanan Kadduk. Pertama berfungsi sebagai hiburan dalam masyarakat, 

kedua sebagai tempat berkumpulnya masyarakat karena menonton (perekat 

masyarakat), dan yang terakhir berfungsi sebagai media pembelajaran khususnya bagi 

anak-anak agar selalu berbuat baik terhadap siapapun. 

4.4 Gambaran Informan 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tujuh orang informan. Ketujuh 

informan tersebut peneliti kelompokan menjadi tiga kelompok, ada yang menjadi 

informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Alasan peneliti memilih 

informan tersebut karena menurut peneliti ketujuh informan tersebut dapat 



memberikan informasi terkait fokus dalam penelitian ini. Fokus dalam penelitian ini 

adalah bentuk strategi yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur dalam 

mempertahankan dan melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk di Kabupaten 

Jember. Ketujuh informan tersebut antara lain: 

1. Budayawan  

Informan ini merupakan salah seorang budayawan yang ada di 

Kabupaten Jember. Selain menjadi Budayawan beliau menjadi salah seorang 

Dosen di Jurusan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Negeri 

Jember.Usia beliau kira-kira sekitar lima puluh tahunan. Pengetahuan dan 

pengalaman beliau khususnya dalam hal kebudayaan sudah tidak diragukan 

lagi. Beliau juga sempat menulis sebuah buku mengenai orang-orang 

pendalungan. Dalam buku yang beliau tulis menjelaskan tentang Budaya 

Pendalungan yang ada di Kabupaten Jember. Buku yang beliau tulis menjadi 

salah satu sumber rujukan dalam penelitian ini. 

2. Pimpinan PPST Bintang Timur 

PPST Bintang Timur saat ini dipimpin oleh A. Beliau menggantikan ayah 

mertuanya yang dulu menjadi Pimpinan PPST Bintang Timur. Umur beliau saat ini 

kira-kira berusia lima puluh tahunan. Beliau sudah 40 tahun menjabat sebagai 

Pimpinan PPST Bintang Timur. Sebelum menjadi Pimpinan PPST Bintang Timur 

beliau merupakan penabuh gendang dalam PPST Bintang Timur. Lantas alasan A 

menjadi Pimpinan PPST Bintang Timur, karena ayah mertuanya sudah sepuh (tua). 



Jadi beliau menggantikan posisi ayah mertuanya sebagai Pimpinan PPST Bintang 

Timur. 

Informan A mendapatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai 

Kesenian Can Macanan Kadduk dari ayah mertuanya. Seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa ayah mertua Informan A merupakan salah seorang pelaku 

kesenian khususnya Kesenian Pencak Silat. Dari ayah mertuanya Informan A 

belajar mengenai Kesenian tradisional khususnya Kesenian Pencak Silat serta 

Kesenian Can Macanan Kadduk. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan 

saat melakukan wawancara dengan Informan A, dulunya beliau diajari mengenai 

teknik bermain pencak silat. Selain diajari cara bermain pencak silat, Informan A 

juga diajari bermain musik untuk mengiringi Kesenian Pencak Silat.  

Dari latar belakang tersebut Habitus yang dimiliki oleh Informan A berasal 

dari pendidikan keluarganya. Khususnya pendidikan dari ayah mertuanya yang 

telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama semenjak Informan A 

menikah dengan anak perempuan ayah mertuanya. Maka tak heran jika saat ini 

Informan A paham betul seluk beluk Kesenian Tradisional khususnya Kesenian 

Pencak Silat dan Kesenian Can Macanan Kadduk. 

3. Anggota PPST Bintang Timur 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan tiga orang 

anggota PPST Bintang Timur. Tujuan peneliti melakukan wawancara dengan 

mereka karena ingin mendapatkan informasi mengenai Habitus yang dimiliki oleh 

anggota PPST Bintang Timur serta bagaimana mereka memanfaatkan modal yang 



dimiliki untuk mendukung Habitus yang telah dimiliki dalam kaitannya untuk 

mempertahankan dan melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk. Ketiga 

anggota PPST Bintang Timur yang peneliti wawancarai antara lain: 

➢ B 

B merupakan salah satu anggota PPST Bintang Timur. Umur 

beliau saat ini kurang lebih sekitar enam puluh tahun. Berdasarkan 

informasi yang peneliti dapatkan saat melakukan wawancara dengan 

beliau didapatkan informasi bahwa saat bergabung dengan PPST 

Bintang Timur, Informan B sama sekali tidak memiliki kemampuan 

serta keahlian dalam bermain Kesenian Tradisional. Khususnya 

bermain pencak silat ataupun can macanan kadduk.  

Kemampuan dan keahlian Informan B dalam bermain alat musik 

yang mengiringi Kesenian Pencak Silat diperoleh setelah mengikuti 

proses latihan rutin yang dilakukan setiap satu minggu sekali. Menurut 

Informan B dulunya beliau ditawari mau belajar pencak silat atau 

musik. Lantas beliau memilih belajar musik yang mengiringi 

pertunjukan pencak silat dan can macanan kadduk. Selama proses 

latihan rutin beliau diajarkan bermacam-macam alat musik yang 

mengiringi pertunjukan pencak silat dan can macanan kadduk. Sampai 

pada akhirnya beliau menjadi pemain gong yang tetap hingga saat ini.  

Dari latar belakang beliau, Habitus yang dimiliki oleh Informan 

B berasal dari proses belajar di PPST Bintang Timur. Sebelum 



bergabung dengan PPST Bintang Timur, Informan B tidak memiliki 

Habitus yang berkaitan dengan upaya melestarikan kesenian 

tradisional.  

➢ C 

C juga termasuk dalam anggota PPST Bintang Timur. Umur 

Informan C saat ini kurang lebih sekitar empat puluh tahunan. Informan 

C bergabung dengan PPST Bintang Timur karena ajakan dari adiknya 

yakni Informan A. Saat bergabung dengan PPST Bintang Timur 

Informan C memang telah memiliki kemampuan dan keahlian dalam 

bermain alat musik khususnya alat musik seruling. Kemampuan dan 

keahlian dalam bermain seruling tersebut didapatkan dari belajar secara 

otodidak.  

Kemampuan serta keahlian Informan C dalam bermain musik 

semakin terasah setelah bergabung dengan PPST Bintang Timur. 

Melalui kegiatan latihan rutin yang diselenggarakan setiap satu minggu 

sekali.  

Dari latar belakang beliau, dapat diketahui bahwa Habitus yang 

dimiliki oleh Informan C berasal dari proses belajar yang dilakukan 

secara mandiri. Habitus yang dimiliki Informan C didukung dengan 

modal ekonomi yang dimiliki berupa alat musik seruling yang 

dimilikinya. Sehingga dari modal ekonomi yang dimiliki tersebut 

mendukung Habitus Informan C tersebut.    



➢ D 

D juga termasuk dalam anggota PPST Bintang Timur. Umur 

informan saat ini kurang lebih sekitar lima puluh tahunan. Beliau 

merupakan salah satu pemain pencak silat di PPST Bintang Timur. 

Kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh Informan D dalam 

bermain pencak silat didapatkan dari keluarganya. Ayah Informan D 

merupakan seorang pendekar pencak silat. Sehingga Informan D belajar 

bermain pencak silat dari ayahnya tersebut.  

Menurut informasi yang peneliti dapatkan, beliau bergabung di 

PPST Bintang Timur sejak tahun 90an. Alasan beliau bergabung dengan 

PPST Bintang Timur karena pada waktu itu saat beliau sedang melewati 

daerah kampus beliau melihat ada pertunjukan pencak silat. Berhubung 

beliau juga pernah bermain pencak silat dan ingin bermain pencak silat 

lagi maka beliau memutuskan untuk bergabung dengan PPST Bintang 

Timur. Saat ini beliau juga masih aktif di PPST Bintang Timur. 

Dari latar belakang tersebut Habitus yang dimiliki oleh 

Informan D didapatkan dari keluarganya. Ayah Informan D memiliki 

modal budaya berupa kemampuan dan keahlian dalam bermain pencak 

silat. Kemudian kemampuan dan keahlian dalam bermain pencak silat 

tersebut diwariskan kepada Informan D.  

4. Pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember 



Informan Bari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember 

yang memberikan informasi kepada peneliti berjumlah dua orang. Nama 

informan tersebut ialah E dan F. E merupakan Kasi Cagar Budaya pengetahuan 

dan pengalaman beliau mengenai kebudayaan ataupun pariwisata menurut 

peneliti tidak diragukan lagi, karena beliau lulusan Universitas Gajah Mada. 

Pada saat kuliah di Universitas Gajah Mada beliau mengambil jurusan 

pariwisata. Umur beliau kurang lebih sekitar empat puluh lima puluh tahunan. 

Saat peneliti mewawancarai beliau, beliau cukup banyak memberikan masukan 

dalam skripsi peneliti. khususnya dalam hal kebudayaan secara umum. Beliau 

memberikan informasi mengenai undang-undang yang mengatur tentang 

kebudayaan, dll. Sedangkan informasi yang berkaitan dengan substansi dalam 

skripsi peneliti lebih banyak dijelaskan oleh informan F. 

Informan F merupakan salah satu staff yang bekerja di Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Jember. Beliau lulusan Institut Seni Indonesia 

(ISI) Surakarta. Usia informan kurang lebih antara dua puluh lima tahun sampai 

tiga puluh tahun. Pada saat kuliah beliau mengambil jurusan seni tari. Beliau 

bekerja di kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember baru 

dua bulan. Menurut peneliti walaupun informan B masih dua bulan bekerja 

disana tetapi pengetahuan mengenai kebudayaan khususnya yang ada di 

Kabupaten Jember cukup baik. Selain beliau lulusan ISI Surakarta, sejak SMP 

sampai sekarang beliau masih aktif di salah satu sanggar tari “Kartika Budaya” 

yang ada di daerah ambulu. Beliau juga sering mengikuti kegiatan-kegiatan 



kesenian yang diadakan Pemerintah Kabupaten Jember. Dari latar belakang 

informan tersebut maka tak heran jika beliau bisa memberikan informasi yang 

peneliti butuhkan khususnya yang berkaitan dengan kebudayaan di Kabupaten 

Jember secara jelas kepada peneliti.  

5. Pembina PPST Bintang Timur  

Pembina PPST Bintang Timur ialah G. Awal mula beliau menjadi 

seorang Pembina karena empati dan ingin memajukan kesenian khas 

Kabupaten Jember. Tepatnya pada tahun 2011 saat itu beliau dilantik menjadi 

ketua salah satu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik. Pada 

waktu itu beliau ingin mencari kesenian yang benar benar asli Kabupaten 

Jember. Beliau sempat berpikir kesenian apa saja yang ada di Kabupaten 

Jember. Akhirnya secara tidak sengaja ketika beliau sedsng beristirahat di 

daerah dekat kampus Universitas Jember beliau melihat ada orang-orang 

bermain pencak silat. Kemudian dilihat dan diamati dari kejauhan. Sejak saat 

itu beliau tertarik menjadi bagian dari PPST Bintang Timur. 

Pada saat itu beliau melakukan pendekatan dengan Pimpinan PPST 

Bintang Timur serta dengan anggota-anggota PPST Bintang Timur. Sejak saat 

itu beliau selalu aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh PPST 

Bintang Timur. Beliau juga menjadi penghubung antara PPST Bintang Timur 

dengan orang-orang yang ada di Pemerintahan Kabupaten Jember. Kedudukan 

beliau sebagai ketua organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik 

menyebabkan dengan mudah beliau menghubungkan PPST Bintang Timur 



dengan pihak-pihak yang ada di Pemerintahan Kabupaten Jember. Selain itu 

beliau juga membantu PPST Bintang Timur dalam hal tanggapan, yakni 

mencarikan tanggapan untuk PPST Bintang Timur. 

Untuk sementara waktu G melepaskan jabatannya sebagai Pembina 

PPST Bintang Timur dengan alasan sibuk dalam kegiatan politik yang 

diikutinya. Namun setelah kegiatan yang diikutinya tersebut selesai beliau akan 

kembali aktif di PPST Bintang Timur. 

6. Orang yang pernah mengundang PPST Bintang Timur  

Untuk mendapatkan informasi mengenai siapa orang yang pernah 

mengundang PPST Bintang Timur dalam menyajikan pertunjukan Kesenian 

Can Macanan Kadduk dalam acara/hajatan yang diselenggarakannya peneliti 

menanyakan kepada pimpinan PPST Bintang Timur. Berdasarkan informasi 

yang peneliti dapatkan dari pimpinan PPST Bintang Timur diketahui bahwa 

orang yang pernah mengundang PPST Bintang Timur ialah informan H.  

Informan H merupakan orang biasa yang bekerja sebagai pedagang di 

salah satu pasar yang ada di Kabupaten Jember. Usia beliau kurang lebih sekitar 

empat puluh tahunan. Beliau pernah mengundang PPST Bintang Timur dalam 

hajatan yang diselenggarakannya beberapa waktu yang lalu. Beliau dan juga 

keluarga sangat terhibur dengan penampilan pertunjukan Kesenian Can 

Macanan Kadduk yang ditampilkan oleh PPST Bintang Timur.  

7. Orang yang tidak pernah mengundang PPST Bintang Timur 



Dalam menentukan orang yang tidak pernah mengundang PPST 

Bintang Timur dalam acara/hajatan yang diselenggarakan peneliti mengalami 

kesulitan karena peneliti tidak mengetahui secara pasti siapa orang yang tidak 

pernah mengundang PPST Bintang Timur dalam acara/hajatan yang 

diselenggarakan. Oleh karena itu, peneliti mewawancarai salah satu anggota 

keluarga peneliti yang pernah mempunyai hajatan tetapi tidak mengundang 

PPST Bintang Timur. Orang yang tidak pernah mengundang PPST Bintang 

Timur ialah informan I.  

Informan I merupakan salah satu anggota keluarga peneliti. Beliau 

merupakan seorang guru di salah satu sekolah di Kabupaten Jember. Usia 

beliau saat ini adalah lima puluh tiga tahun. Saat beliau memiliki hajatan, beliau 

tidak mengundang PPST Bintang Timur sebagai pengisi hiburan dalam hajatan 

yang beliau selenggarakan.  

 



BAB V 

PEMBAHASAN 

5.1 Perkembangan Kesenian Can Macanan Kadduk 

Kesenian Can Macanan Kadduk merupakan salah satu kesenian tradisional 

yang ada di Kabupaten Jember. Dalam pertunjukan Kesenian Can Macanan Kadduk 

juga ditampilkan unsur-unsur Budaya Pendalungan, seperti Tari Gandrung, Ganongan, 

Leak, dll. Sehingga boleh dikatakan dalam pertunjukan Kesenian Can Macanan 

Kadduk merepresentasikan Budaya Pendalungan yang ada di Kabupaten Jember. 

Paguyuban tertua di Kabupaten Jember yang masih mempertahankan dan 

melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk ialah Paguyuban Pencak Silat 

Tradisional Bintang Timur (PPST Bintang Timur). Paguyuban ini telah berdiri sejak 

tahun 1974 dan sampai saat ini masih ada untuk terus menampilkan pertunjukan 

Kesenian Can Macanan Kadduk. Hal ini sesuai apa yang disampaikan oleh staff Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember sebagai berikut: 

“kalok dilihat bintang timur dari pak misnati dia memang yang tertua tahun 74 

kan? Berarti kan bisa dibilang yang tertua kan meskipun dalam perjalanannya 

dia mengalami pasang surut. Jadi kan pernah mati pernah pasang surut berarti 

kan dia pernah surut juga kan.” Wawancara tanggal 16 Mei 2018 

 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Informan A yang saat ini menjadi 

Pimpinan PPST Bintang Timur bahwa PPST Bintang Timur merupakan paguyuban 

tertua yang ada di Kabupaten Jember. Seperti yang disampaikan Informan A berikut 

ini: 



“abbe iye dek, bintang timur itu yang paling tua di jember. kalok samean ndak 

percaya cobak tanyakan siapa wes pasti jawab bintang timur itu yang paling 

tua. cumak di jember aja yang punyak can macanan kadduk. Di tempat lain 

ndak ada kesenian can macanan kadduk. Dan itu cumak punyaknya Informan 

Aaja dek can macanan kadduknya.” Wawancara tanggal 21 Mei 2018 

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa PPST Bintang Timur 

merupakan paguyuban tertua di Kabupaten Jember yang sampai saat ini masih 

mempertahankan dan melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk. PPST Bintang 

Timur juga telah mengalami perkembangan mulai dari awal terbentuk hingga saat ini. 

Dulunya di PPST Bintang Timur belum ada Kesenian Can Macanan Kadduk. PPST 

Bintang Timur hanya menampilkan Kesenian Pencak Silat saja. Hal ini seperti yang 

dijelaskan oleh Informan A berikut ini: 

“iya pencak silat tok. Ndak ada pencak dulu dek bee ndak ndak ada hiburan.” 

Wawancara tanggal 21 Mei 2018 

 

Salah satu anggota PPST Bintang Timur juga menjelaskan bahwa sebelum ada 

Kesenian Can Macanan Kadduk yang ditampilkan oleh PPST Bintang Timur adalah 

Kesenian Pencak Silat. Seperti dalam kutipan wawancara berikut ini: 

“mon lambek ruah dek, adek se nyamanah garuda, terus can macanan kadduk, 

gandrung. Gun pencak dek.” (kalau dulu dek, tidak ada yang namanya garuda, 

kemudian can macanan kadduk, gandrung. Hanya pencak dek). Wawancara 

tanggal 11 Juli 2018 

 

Dari penjelasan diatas memang benar bahwa sebelum ada Kesenian Can 

Macanan Kadduk, PPST Bintang Timur hanya menampilkan Kesenian Pencak Silat. 

Namun pada waktu PPST Bintang Timur dipimpin oleh Informan A pada tahun 1978 

Kesenian Can Macanan Kadduk mulai ditampilkan. Seperti yang disampaikan 

Informan A berikut ini: 



“…Akhire ben engkok oleh 20 tahun ngabesagi kesenian tambeh maju tambeh 

maju cumak adek adek anu dek lambek dek adek macan adek apah akhirah 

macan reh e kalak bik engkok. Informasi ben engkok tojuk yak yak dekyeh lah 

dekremah ye dek arapah pak saompama kesenian macan yeh berik macan areh 

dekremah yeh kok takok o oreng roh taoh. Akhirah lekas lekasan e kalak roh 

macan e tambehin e pencak roh dek seneng huh lebur ye jieh pas ceretanah can 

macanan kadduk…” (… akhirnya setelah 20 tahun saya melihat kesenian yang 

tambah maju, cuman tidak ada dek dulu tidak ada macan. Tidak ada macan 

akhirnya diambil dengan saya. Saya duduk ini bagaimana ya kalau seumpama 

kesenian macan ditambahkan ini bagaimana ya saya takut orang orang nanti 

tahu. Akhirnya kemudian diambil saya macan itu dan ditambahkan di pencak 

itu dek. Senang huh menarik itu ceritanya can macanan kadduk…) Wawancara 

tanggal 21 Mei 2018. 

 

Setelah Kesenian Can Macanan Kadduk ditambahkan kedalam salah satu 

bagian dalam pertunjukan Kesenian Pencak Silat di PPST Bintang Timur, sajian 

penampilan yang ada dalam PPST Bintang Timur semakin bertambah. Maksudnya 

ialah tidak hanya Kesenian Pencak Silat saja yang ditampilkan melainkan Kesenian 

Can Macanan Kadduk juga ditampilkan dalam pertunjukan PPST Bintang 

Timur.Selain itu ditampilkan pula kesenian-kesenian dalam pertunjukan Kesenian Can 

Macanan Kadduk di PPST Bintang Timur. Sehingga eksitensi Kesenian Can Macanan 

Kadduk tetap ada sampai saat ini. 

Kesenian Can Macanan Kadduk biasanya ditampilkan di berbagai acara. 

Tergantung orang yang mengundang PPST Bintang Timur untuk menjadi penghibur 

dalam acara yang diselenggarakan tersebut. Menurut Pimpinan PPST Bintang Timur 

yakni Informan A Kesenian Can Macanan Kadduk bisa ditampilkan di berbagai acara 

seperti khitanan, pernikahan, dll. Seperti yang disampaikan oleh Informan A berikut 

ini: 



“macem macem ada yang sunatan, pernikahan ada yang ulang tahun ulang 

tahun terserah terserah yang nanggap. Kadang kadang ada acara ini kantor ini 

nganukan acara can macanan kadduk acara pengajian gitu. Pengajian ngundang 

can macanan kadduk siang itu ada anoh di depan ada drum band di belakang 

ada can macanan kadduk. Kan mengundang masyarakat dek biar rame nantik 

malam diarak pas dek pakek anoh keliling dedih masyarakat tahu kalok ada 

pengajian itu gitu” Wawancara tanggal 21 Mei 2018 

 

Hal serupa juga disampaikan oleh informan H yang pernah mengundang PPST 

Bintang Timur menjadi pengisi hiburan dalam hajatan yang diselenggarakannya. 

Seperti dalam kutipan wawancara berikut ini:  

“itu lho mas, saya ngundang bintang timur. kan anu anak saya habis sunat terus 

saya buatkan ya selametan kecil-kecilan gitu. Ngundang tetangga sini aja. Tapi 

anak saya itu mintak kepingin ada can macanan kadduknya mas. Soalnya kan 

dulu anak saya pernah nonton itu can macanan kadduk. Ya akhirnya saya cari 

informasi, dapat info dari teman saya ngundang can macanan kadduknya 

informan A aja. Punyaknya bintang timur. gitu mas.” Wawancara tanggal 17 

November 2018 

 

Dari jawaban informan tersebut kemudian peneliti menanyakan alasan 

informan H mengundang PPST Bintang Timur menjadi pengisi hiburan dalam hajatan 

yang diselenggarakannya tersebut. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari 

wawancara dengan beliau didapatkan hasil seperti dalam kutipan wawancara berikut 

ini:  

“ya apa ya mas, saya ngundang can macanan kadduknya bintang timur itu 

karena anak saya kepingin pas acara selametan sunatannya ada can macanan 

kadduknya. Katanya biar rame gitu. Kenapa kok can macanan kadduk selain 

anak saya yang mintak, saya mikirnya kapan lagi ngundang kesenian tradisional 

di acara kita. Kan ndak setiap hari juga kita ngundang can macanan kadduk. 

Terus apa lagi, saya tahu can macanan kadduk itu kesenian punyaknya orang 

jember jadi ya kalok punyak acara ngundang can macanan kadduk biar rame. 

Biar banyak yang datang. Seperti itu mas.” Wawancara tanggal 17 November 

2018  

 



Lantas peneliti juga menanyakan kepada informan tentang banyaknya hiburan 

di masyarakat saat ini yang membuat masyarakat semakin lama semakin kurang 

menggemari kesenian tradisional khususnya Kesenian Can Macanan Kadduk. 

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan didapatkan hasil seperti dalam kutipan 

wawancara berikut ini: 

“ya kalok hiburan sekarang memang banyak mas. Macem-macem gitu kan. 

Tapi kan ini masalah selera. Ada electone, ada dangdutan, ada lagi macem-

macem kan mas? Saya sukak sama dangdutan, orkes-orkes dangdut itu saya 

sukak mas. Tapi kan kalok kesenian tradisional apalagi can macanan kadduk ya 

jangan dilupakan mas. Itu kesenian punyaknya orang jember. mangkanya 

kebetulan memang kemari nada acara selametan sunatan anak saya terus saya 

jugak ada rejeki lebih ya wes saya ngundang can macanan kadduknya bintang 

timur buat ngeramen-rameni acara selametan sunatan anak saya mas.” 

Wawancara tanggal 17 November 2018 

 

Namun disisi lain, ada pula masyarakat yang memang tidak mau menampilkan 

Kesenian Can Macanan Kadduk dalam acara/hajatan yang diselenggarakannya. Seperti 

dalam kutipan wawancara berikut ini: 

“endak gan, memang ndang ngundang can macanan kadduk pas acara 

selametan ferdi kemarin itu.” Wawancara tanggal 18 November 2018  

 

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan mengenai alasan informan I tidak 

mengundang Kesenian Can Macanan Kadduk dalam hajatan yang diselenggarakannya. 

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan didapatkan hasil seperti dalam kutipan 

wawancara berikut ini: 

“ya apa ya gan, kemarin kan pas acara sunatannya ferdi ngundang electone buat 

hiburannya. Ya kalok electone itu enak seh menurut pak dhe gan. Dibandingkan 

kayak can macanan kadduk yang membosankan menurut pak dhe. Soalnya apa 

penampilannya ya wes gitu-gitu ae. Kalok electone kan enak siapa yang mau 

nyanyi ya wes ayo nyanyi. Bisa untuk semua orang gitu. Kalok can macanan 

kadduk kan penontonnya Cuma bisa nonton gitu. Itu kalok menurut pak dhe 



mangkanya sampek ndak ngundang can macanan kadduk di acaranya ferdi 

kemarin.” Wawancara tanggal 18 November 2018 

 

Berdasarkan jawaban-jawaban informan diatas diketahui bahwa ada beberapa 

pandangan dari masyarakat dalam melihat Kesenian Can Macanan Kadduk di 

Kabupaten Jember. Ada yang memandang bahwa Kesenian Can Macanan Kadduk 

perlu ditampilkan dalam acara/kegiatan yang diselenggarakan karena kesenian ini bisa 

mendatangkan penonton. Selain itu kesenian ini merupakan kesenian khas mayarakat 

jember. Sehingga perlu diapresiasi dengan cara menampilkan Kesenian Can Macanan 

Kadduk dalam acara/kegiatan yang diselenggarakan.  

Namun, disisi lain adapula yang berpendapat bahwa Kesenian Can Macanan 

Kadduk tidak semenarik kesenian/hiburan yang lain. Penampilannya yang monoton 

membuat malas untuk mengundang Kesenian Can Macanan Kadduk dalam 

acara/kegiatan yang diselenggakan. Hal itu lah yang membuat perkembangan Kesenian 

Can Macanan Kadduk saat ini semakin memprihatinkan. Kondisi tersebut dirasakan 

oleh PPST Bintang Timur sebagai salah satu paguyuban yang sampai saat ini masih 

eksis dalam melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk walaupun dengan kondisi 

seperti itu.   

Seiring perkembangannya jumlah tanggapan untuk PPST Bintang Timur 

semakin lama semakin berkurang. Hal itu dijelaskan oleh Pimpinan PPST Bintang 

Timur berikut ini: 

“iya dek, sekarang itu apa ya namanya tambah sedikit gitu orang yang mau 

nanggap. Ndak kayak dulu. Huh kalok dulu gini dek (siip jempol). Mon setiah 

adek lah dek, jen sekunik.” Wawancara tanggal 21 Mei 2018 

 



Peneliti juga menanyakan kepada Informan A sejak kapan PPST Bintang Timur 

mengalami penururunan jumlah tanggapan untuk PPST Bintang Timur. Seperti dalam 

kutipan wawancara berikut ini: 

“duh lama sudah dek, paling ya sekitar 10 tahunan itu yang mulai jarang 

tanggapan. Lama sudah dek.” Wawancara tanggal 21 Mei 2018 

 

Hal senada juga disampaikan oleh anggota PPST Bintang Timur yang lain 

mengenai penurunan jumlah tanggapan di PPST Bintang Timur. Seperti yang 

disampaikan Informan C berikut ini: 

“iya dek, ya kalok sekarang ndak kayak dulu tanggapannya. Sedikit itu.” 

Wawancara tanggal 07 Juni 2018 

 

Selain Informan C, anggota PPST Bintang Timur yang lain juga membenarkan 

kondisi saat ini dimana semakin berkurangnya tawaran tanggapan untuk PPST Bintang 

Timur. Hal tersebut disampaikan oleh Informan D dan Informan B. Seperti dalam 

kutipan wawancara antara peneliti dan Informan D serta Informan B berikut ini:  

“ya itu dek, tambah sedikit itu.” Wawancara tanggal 28 Mei 2018 

“sedikit, iya anu itu tanggapannya sedikit.” Wawancara tanggal 11 Juli 2018 

 

Untuk mengetahui kebenaran jawaban yang disampaikan oleh informan 

mengenai semakin berkurangnya jumlah tanggapan untuk PPST Bintang Timur, 

peneliti melanjutkan dengan menanyakan jumlah tanggapan untuk PPST Bintang 

Timur sepanjang tahun 2017. Hal ini peneliti lakukan untuk mengetahui secara persis 

jumlah tanggapan yang diterima sepanjang tahun 2017. Peneliti menanyakan kepada 

Pimpinan PPST Bintang Timur yakni Informan A mengenai jumlah pasti tanggapan 



yang diterima oleh PPST Bintang Timur sepanjang tahun 2017. Seperti dalam kutipan 

wawancara berikut ini:  

“hoo ya ndak banyak dek jumlahnya dek. ya sekitar 25an tanggapan dek. 

Pokoken tak benyak lah. Mon can reng medureh roh rang-rang, rang-rang 

Pokoknya tidak banyak, kalau menurut orang madura itu jarang-jarang, jarang-

jarang tanggepan.” (hoo ya tidak banyak dek jumlahnya. Ya sekitar 25 

tanggapan dek. tanggapan) Wawancara tanggal 21 Mei 2018 

 

Untuk membuktikan jumlah tanggapan yang disampaikan oleh Informan A, 

peneliti mewawancarai anggota PPST Bintang Timur untuk menanyakan jumlah 

tanggapan yang diterima PPST Bintang Timur sepanjang tahun 2017 ada beberapa 

jawaban yang diberikan informan kepada peneliti. Seperti kutipan wawancara dengan 

informan berikut ini: 

“sedikit le, pokoknya ndak kayak dulu ndak rame itu tanggapannya.” 

(Wawancara tanggal 11 Juli 2018) 

“kalok samean tanyak jumlahnya berapa cobak samean tanyak ke ketuanya 

Informan A itu. Itu pasti tahu. Tapi paling ya sekitar 20an itu dek 

tanggapannya.” (Wawancara tanggal 07 Juni 2018) 

 

Selain itu ada pula informan yang tidak mengetahui jumlah pasti tanggapan 

selama tahun 2017. Seperti dalam kutipan wawancara antara peneliti dengan Informan 

B berikut ini: 

“ndak tahu bapak kalok itu dek. Ndak ngitung itu soalnya. Ya kalok dulu itu 

apa ya, ya ndak kayak sekarang itu wes le. Soalnya kan gini kalok dulu itu bisa 

hampir tiap minggu ada tanggapan.” (Wawancara tanggal 28 Mei 2018) 

 

Berdasarkan jawaban-jawaban yang disampaikan Informan B diatas dapat 

diketehui bahwa jumlah tanggapan yang diterima oleh PPST Bintang Timur sepanjang 

tahun 2017 tak kurang dari 20 tanggapan sepanjang tahun 2017. Walaupun ada 



beberapa informan yang memang tidak mengetahui secara persis karena memang tidak 

menghitung berapa kali PPST Bintang Timur mendapat tanggapan. 

Tentunya terdapat penyebab mengapa semakin lama jumlah tanggapan untuk 

PPST Bintang Timur semakin berkurang. Untuk mengetahui alasan-alasan tersebut 

peneliti kembali menanyakan kepada Pimpinan PPST Bintang Timur yakni Informan 

A mengenai penyebab berkurangnya jumlah tanggapan untuk PPST Bintang Timur. 

Seperti kutipan wawancara berikut ini: 

“beh anu dek, sekarang itu banyak itu kesenian-kesenian kayak apa itu ndel 

ondel, terus apa lagi itu orkesan, drum band apa poleh jfc. Banyak pokoknya 

dek, itu bupatinya mon ka jfc e dukung e bendehi cobak mon ka kesenian se asli 

jember adek. Tak nganu apah. Mangkanah mon can engkok setiah roh benyak 

kesenian-kesenian, benyak hiburan. Dedih oreng roh meleh setiah, iyeh mon 

lambek gun can macanan kadduk bik pencak” (loh anu dek, sekarang itu 

banyak kesenian-kesenian kayak apa itu ndel ondel terus apa lagi itu orkesan, 

drum band apa lagi jfc. Banyak pokoknya dek, itu bupatinya kalau ke jfc di 

dukung di biayai coba kalau ke kesenian yang asli jember tidak ada. Tidak 

melakukan apa-apa. Mangkanya kalau menurut saya sekarang itu banyak 

kesenian-kesenian, banyak hiburan-hiburan. Jadi orang itu memilih sekarang, 

iya kalau dulu hanya ada can macanan kadduk sama pencak) Wawancara 

tanggal 21 Mei 2018 

 

Selain itu jawaban yang hampir sama dengan jawaban Informan A peneliti 

dapatkan saat mewawancarai anggota PPST Bintang Timur. Seperti kutipan 

wawancara peneliti dengan Informan C berikut ini: 

“ya apa ya banyak kesenian lain itu kayak apa itu yang pakek piano itu. Ya kana 

nu itu dek orang orang itu ndak mau anu itu namanya ruwet. Kalok yang piano 

kan enak itu dek tinggal datang duduk dianu itu pianonya nyanyi dah. Apa itu 

namanya karaokean ya kalok di acara acara kayak mantenan atau apa ya itu 

namanya. Saya aja sukak itu dek hehehe.” Wawancara tanggal 07 Juni 2018 

 

Namun saat peneliti melakukan wawancara dengan anggota PPST Bintang 

Timur yang lain mereka tidak mengetahui penyebab berkurangnya jumlah tanggapan 



untuk PPST Bintang Timur. Seperti kutipan wawancara peneliti dengan informan 

berikut ini: 

“ndak tahu dek, ndak tahu itu alasannya sampek jarang tanggapan sekarang 

itu.” Wawancara tanggal 28 Mei 2018 

“anu itu paling ndak ada yang punyak hajatan itu dek. Kalok ndak ya ada yang 

punyak hajatan tapi ndak ada hiburannya gitu dek.” Wawancara tanggal 11 Juli 

2018 

 

Berdasarkan jawaban-jawaban tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa 

penyebab semakin berkurangnya jumlah tanggapan untuk PPST Bintang Timur ialah 

karena banyaknya kesenian-kesenian atau hiburan yang ada di masyarakat sehingga 

masyarakat dapat memilih untuk mengundang hiburan atau kesenian yang ada di 

masyarakat dalam acara yang digelar. Selain itu bisa jadi penyebab berkurangnya 

jumlah tanggapan untuk PPST Bintang Timur karena tidak ada orang yang 

mengadakan suatu acara atau memang ada yang mengadakan suatu acara tetapi dalam 

acara yang digelar tidak mengundang kesenian atau hiburan dalam bentuk apapun 

untuk menjadi salah satu pengisi dalam acara yang digelar. 

 Berkenaan dengan semakin berkurangnya jumlah tanggapan untuk PPST 

Bintang Timur, peneliti juga mencari tahu apakah ada pengaruh bagi anggota PPST 

Bintang Timur dengan semakin berkurangnya jumlah tanggapan untuk PPST Bintang 

Timur.Seperti kutipan wawancara peneliti dengan Informan D berikut ini: 

“ada dek, ya itu ndak ada tambahan apa ya namanya tambahan uang buat saya. 

Walaupun saya sudah kerja kan kalok ada tanggapan uangnya lumayan buat 

tambahan nambahi yang masak di dapur itu hehehe.” Wawancara tanggal 11 

Juli 2018 

 



 Namun beberapa anggota PPST Bintang Timur yang lain mengatakan hal yang 

sebaliknya. Seperti dalam kutipan wawancara peneliti dengan Informan C dan 

Informan B berikut ini: 

“ndak ada itu dek, ndak ada pengaruhnya buat saya. Ya sama aja itu. Tiap hari 

ya dapat uang biar sedikit itu dek.” Wawancara tanggal 28 Mei 2018 

“ndak ada dek. Ya kan saya juga kerja dek. Kalok nganu ke tanggapan tok ya 

ndak cukup dek. Mangkanya anak-anak itu kerja. Biar ada penghasilan gitu 

dek.” Wawancara tanggal 07 Juni 2018 

  

 Dari informasi tersebut peneliti menyimpulkan bahwa berkurangnya jumlah 

tanggapan untuk PPST Bintang Timur dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir 

tidak memberikan dampak atau pengaruh kepada anggota PPST Bintang Timur 

khususnya dalam hal pendapatan yang mereka terima. Mereka tidak menggantungkan 

pendapatan mereka dari PPST Bintang Timur. Anggota PPST Bintang Timur juga 

memiliki pekerjaan utama. Seperti menjadi buruh bangunan, tukang becak, tukang 

tambal ban maupun pekerjaan yang lain. Sehingga walaupun sekarang jumlah 

tanggapan untuk PPST Bintang Timur semakin berkurang, hal itu tidak begitu 

mempengaruhi kondisi keuangan mereka. 

 Walaupun saat ini Kesenian Can Macanan Kadduk milik PPST Bintang Timur 

jarang diundang menjadi pengisi hiburan dalam suatu acara, PPST Bintang Timur juga 

melakukan usaha-usaha agar Kesenian Can Macanan Kadduk dan kesenian-kesenian 

lainnya yang ada di PPST Bintang Timur eksistensinya tetap ada sampai kapanpun. 

Melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur dan modal yang 

dimiliki, PPST Bintang Timur berusaha untuk mempertahankan dan melestarikan 



Kesenian Can Macanan Kadduk. Kesenian tersebut merupakan kesenian khas 

Kabupaten Jember. 

5.2 Habitus PPST Bintang Timur 

 Eksistensi Kesenian Can Macanan Kadduk yang semakin lama semakin 

menurun dikarenakan semakin banyaknya jenis kesenian dan hiburan yang ada di 

masyarakat, Menyebabkan keberadaan Kesenian Can Macanan Kadduk saat ini 

semakin jarang ditemui di masyarakat. Oleh karena itu pada penelitian ini mencoba 

menganalisis bagaimana bentuk strategi yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur 

dalam mempertahankan dan melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk di 

Kabupaten Jember. 

 Sebagai paguyuban tertua di Kabupaten Jember, PPST Bintang Timur masih 

rutin melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk melestarikan kesenian-

kesenian daerah khususnya Kesenian Can Macanan Kadduk. Menurut Zaenal (2007) 

eksistensi ialah suatu proses yang bersifat dinamis. Hal itu sesuai dengan asal kata 

eksistensi itu yakni exsitere, yang artinya keluar dari, melampaui dari, atau mengatasi. 

Jadi eksistensi merupakan sesuatu hal yang sifatnya tidak kaku dan terhenti. Eksistensi 

selalu mengalami dan mengikuti perkembangan atau malah sebaliknya mengalami 

kemunduran. Tergantung pada objek yang bersangkutan memaksimalkan potensi-

potensi yang dimiliki agar dapat bertahan dalam setiap kondisi. 

 Merujuk pada definisi tersebut eksistensi Kesenian Can Macanan Kadduk di 

PPST Bintang Timur selalu mengalami perkembangan. Seperti yang telah dijelaskan 

dalam pembahasan sebelumnya yang mana dulunya Kesenian Can Macanan Kadduk 



selalu ditampilkan disetiap acara apapun. Namun yang terjadi saat ini Kesenian Can 

Macanan Kadduk sudah jarang ditampilkan dalam suatu kegiatan atau acara. 

 Oleh karena itu untuk menjaga eksistensi Kesenian Can Macanan Kadduk, 

PPST Bintang Timur rutin mengadakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara 

bersama-sama dengan seluruh anggota PPST Bintang Timur. Kegiatan yang dilakukan 

oleh seluruh anggota PPST Bintang Timur merupakan wujud representasi Habitus 

yang dimiliki oleh seluruh anggota PPST Bintang Timur.  

 Pada penelitian ini peneliti melihat Habitus yang dimiliki oleh PPST Bintang 

Timur dalam mempertahankan dan melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk di 

Kabupaten Jember. Hal tersebut dikarenakan subjek dalam penelitian ini ialah sebuah 

paguyuban/kelompok. Oleh karena itu dalam menganalisis fenomena dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan konsep Habitus kelompok/kelas yang dicetuskan oleh 

Bourdieu.  

 Habitus kelas merupakan elemen yang mengorganisasikan praktik sehingga 

agen-agen yang berada dalam kondisi eksistensi yang sama dapat memproduksi praktik 

yang sama dan menyandang status yang sama. Hal tersebut memungkinkan Habitus 

kelas memiliki fungsi dalam menghasilkan praktik. Fungsi yang pertama ialah sebagai 

sistem yang memproduksi praktik, fungsi yang kedua ialah sebagai sistem skema 

persepsi dan apresiasi terhadap praktik (Bourdieu, 1984). 

 Habitus yang terbentuk dalam PPST Bintang Timur, memberikan pola terhadap 

persepsi (cara pandang), apresiasi (pilihan), dan aksi (tindakan) yang dilakukan oleh 



seluruh anggota PPST Bintang Timur. Bourdieu menyebutnya sebagai matrix of 

perception, appretiation, and action. 

 Berkaitan dengan penjelasan diatas, PPST Bintang Timur juga memiliki 

persepsi (cara pandang) tersendiri dalam melihat kesenian tradisional khususnya 

Kesenian Can Macanan Kadduk di Kabupaten Jember. Hal tersebut dibuktikan dengan 

kutipan wawancara salah satu anggota PPST Bintang Timur berikut ini: 

“kesenian can macanan kadduk itu keseniannya wong jember dek. lha kalok 

ndak dirawat, ndak dijaga. Ya buyar dek. ndak ada kesenian-kesenian lagi. 

mangkanya apa ya dek can macanan kadduk itu bagus. Kalok ndak ada can 

macanan kadduk yang main dek, sepi itu acara-acara dek.” Wawancara tanggal 

11 Juli 2018 

 

 Hal yang sama juga disampaikan oleh pimpinan PPST Bintang Timur dalam 

melihat melihat Kesenian Can Macanan Kadduk yang ada di Kabupaten Jember. 

seperti dalam kutipan wawancara berikut ini: 

“lha kalok saya dek melihat kesenian can macanan kadduk, ya can macanan 

kadduk itu sudah jadi bagiannya informan A dek. wong ini yang tertua di 

jember. bapaknya informan A yang buat. Sekarang kewajibannya informan A 

buat melestarikan kesenian ini dek. kalok ndak gitu anak cucu ndak tahu kalok 

di jember ada kesenian can macanan kadduk. Mangkanya apa ya dek, can 

macanan kadduk itu punyaknya orang jember. ndak ada di tempat lain. Ya 

punyaknya informan A yang paling tua di jember. sekarang banyak kesenian 

apa itu jfc, drum band apa lagi itu banyak dah. Mangkanya informan A bikin 

kegiatan biar apa biar tetep tampil terus can macanan kadduknya informan A. 

Wawancara tanggal 21 Mei 2018  

 

Dari cara pandang PPST Bintang Timur tentang Kesenian Can Macanan 

Kadduk yang merupakan kesenian khas Kabupaten Jember dan perlu untuk dilestarikan 

agar eksistensi Kesenian Can Macanan Kadduk tetap ada sampai kapanpun. Membawa 

konsekuensi pada tindakan yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur dalam 



mempertahankan serta melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk yang ada di 

Kabupaten Jember.  

 Dalam praktiknya Habitus memberikan strategi bagi aktor untuk mengatasi 

berbagai kondisi yang dapat berubah-ubah yang sifatnya tidak terduga. Melalui 

pengalaman-pengalaman yang dimiliki di masa lalu, Menurut Bourdieu tindakan yang 

dilakukan oleh aktor tidak selalu dipengaruhi oleh kesadaran dan ketaatan terhadap 

sebuah aturan. Akan tetapi tindakan yang dilakukan oleh aktor juga dipengaruhi oleh 

masa lalu yang pernah dialami oleh individu ataupun kelompok tersebut sehingga itu 

menjadi sebuah kebiasaan (Fashri, 2007). 

 Sedangkan kebiasaan yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur untuk menjaga 

eksistensi Kesenian Can Macanan Kadduk diwujudkan dalam sebuah tindakan kolektif 

yang dilakukan secara terus menerus. Kebiasan yang dilakukan oleh PPST Bintang 

Timur berdasarkan hasil pengalaman kolektif yang dimiliki oleh mereka. Tentunya dari 

pengalaman yang dimiliki tersebut menjadikan sebuah acuan dalam tindakan yang 

mereka lakukan. 

 Kebiasan yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur tentunya didasarkan atas 

pengalaman yang pernah dirasakan. Seperti yang dijelaskan oleh Pimpinan PPST 

Bintang Timur Informan A yang menjelaskan kondisi yang dialami dan dirasakan oleh 

seluruh anggota PPST Bintang Timur sampai akhirnya mereka rutin mengadakan 

kegiatan arisan untuk menjaga eksistensi Kesenian Can Macanan Kadduk dalam 

kutipan wawancara berikut ini: 



“…Karena Informan A tahu jalannya kesenian ini bukan main main pak sumar. 

Saya 40 tahun sampek sekarang memegang bintang timur sampek sekarang. 

Kalok saya dek sekarang sudah enak dek mau tanggapan pakek mobil dek kalok 

dulu dek eosong dek a jelen darimana misalnya dari bungkon be`en aruah loh 

dek gulaguh la ajelen pakampakan ndak ada kendaraan. Soalnya apa dek, 

kenapa kok Informan A bikin arisan supaya anak-anak itu kumpul, kalau dulu 

dek sulit itu anak-anak buat kumpul. Huh dulu banyak anak-anak mudanya. Ya 

kayak sampean gini wes dek kalok diajak kumpul-kumpul pasti milih main 

sama temannya atau pacarnya dek. Kumpulnya ya pas waktu latihan. Kalok 

dibuat arisan dek, pertama anak-anak bisa kumpul. Kedua selain kumpul anak-

anak bisa main juga. Gitu dek. karena apa Informan A sekarang sampek 

sekarang kesenian karena apa Informan A bertahan karena Informan A bukan 

main main katanya pemerintah gitu. Kalok main main karena kalok orang yang 

jadi ketua seperti itu ya ndak ada pemasukan sudah berhenti. Kalok Informan 

A, kenapa Informan A melalui arisan kalok kesenian ndak melalui arisan ndak 

terkenal dek nah satu. Yang kedua carik hasil jangan ke kesenian carik makan 

jangan ke kesenian kesenian la ano la mala adek itu kalok punya uang dibelikan 

ini. jangan carik kesenian jangan carik hasil dari kesenian. Ndak laku nantik 

ndak makan beh ndak makan dek. Ini cumak hiburan tapi manfaatnya 

masyarakat kota jember. jangan sampek lunak jangan sampek dihapus karena 

apa kalok nantik sampek dihapus datang kesenian lain ya itu. Seperti reog 

ponorogo diakui sama Malaysia karena dibuat mainan sama orang ponorogo 

woo bentrok sampek gini gini akhirnya diambil lagi sama ponorogo karena 

sama ponorogo itu anu dek ndak di anu ndak di rawat. Ndak diteruskan karena 

anu Malaysia tertarik kalok sama reog gitu takutnya seperti itu. Karena apa 

pencak silat jangan di hapus memang pencak silat sama can macanan kadduk 

memang punyaknya jember.” Wawancara tanggal 21 Mei 2018 

 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bourdieu bahwa proses pembentukan 

Habitus merupakan hasil dari kehidupan kolektif yang berlangsung dalam waktu yang 

relatif lama. “Habitus merupakan hasil sejarah yang dapat menciptakan tindakan 

individu maupun kelompok sesuai dengan sejarah yang pernah dibuat (Bourdieu dalam 

Ritzer, 2003). Kegiatan arisan yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur merupakan 

hasil dari sejarah dimasa lalu yang dialami oleh PPST Bintang Timur. Seluruh anggota 

PPST Bintang Timur hanya berkumpul ketika latihan rutin. Selain itu seluruh anggota 

PPST Bintang Timur akan berkumpul ketika ada tanggapan. Sehingga melalui kegiatan 



arisan yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur menjadi sarana agar seluruh 

anggotanya bisa berkumpul sekaligus melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk 

melalui pertunjukan yang mereka tampilkan ketika arisan.  

Tindakan atau aksi yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur dalam 

mempertahankan dan melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk di Kabupaten 

Jember juga dipengaruhi oleh persepsi (cara pandang) mereka tentang kegiatan arisan 

yang rutin mereka lakukan. Hal tersebut seperti dalam kutipan wawancara dengan 

informan C berikut ini:  

“kalok arisan itu kan enak dek, anak-anak bisa kumpul-kumpul. Terus ya ndak 

cumak kumpul-kumpul. Tapi sambil main jugak. Jadi setiap dua minggu sekali 

anak-anak itu pasti main. Kalok samean tadi tanyak cocok apa ndak kegiatan 

arisan itu buat melestarikan can macanan kadduk, kalok informan C cocok dek. 

soalnya setiap dua minggu sekali itu kita pasti main dek. akhirnya orang-orang 

banyak yang tahu can macanan kadduknya bintang timur. seperti itu dek.” 

Wawancara tanggal 07 Juni 2018 

 

Informasi lain juga peneliti dapatkan dari informan D mengenai cara pandang 

beliau terkait kegiatan arisan yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur dalam 

mempertahankan dan melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk di Kabupaten 

Jember. Seperti dalam kutipan wawancara berikut ini: 

“ya kalok arisan itu dek setiap dua minggu sekali kita bisa tampil, menampilkan 

can macanan kadduk gitu. Soalnya apa ya dek kalok ndak dibuat arisan bisa 

ndak tampil-tampil anak-anak itu. Iya kalok ada tanggapan, kalok ndak ada 

tanggapan ya ndak tampil anak-anak.” Wawancara tanggal 11 Juli 2018  

Dari cara pandang anggota PPST Bintang Timur dalam melihat kegiatan arisan 

sebagai salah satu cara untuk mempertahankan dan melestarikan Kesenian Can 

Macanan Kadduk di Kabupaten Jember, peneliti juga menanyakan kepada pimpinan 

PPST Bintang Timur terkait cara pandang beliau terkait kegiatan arisan yang rutin 



dilakukan oleh PPST Bintang Timur dalam mempertahankan dan melestarikan 

Kesenian Can Macanan Kadduk di Kabupaten Jember. Seperti dalam kutipan 

wawancara berikut ini: 

“kenapa bintang timur pakek arisan, karena kalok ndak pakek arisan ndak 

terkenal can macanan kadduk itu dek. lho sekarang samean tahu sendiri pas 

arisan itu ada penampilannya can macanan kadduk. Ada macem-macem dek. 

kalok ndak gitu orang-orang ndak tahu kalok bintang timur punyak can 

macanan kadduk. Anak-anak dulu jugak setuju kalok dibuat arisan. Supaya 

anak-anak itu tampil terus dek. supaya can macanan kadduk itu tampil terus 

dek. kayak gitu. Mangkanya sekarang banyak orang yang tahu can macanan 

kadduknya bintang timur ya gara-gara dari arisan itu dek.” Wawancara tanggal 

21 Mei 2018 

 

Dari jawaban-jawaban diatas terlihat bahwa PPST Bintang Timur memiliki cara 

pandang mengenai kegiatan arisan yang dilakukannya. Hal tersebut bertujuan agar 

Kesenian Can Macanan Kadduk milik PPST Bintang Timur banyak dikenal oleh 

masyarakat. Khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Jember. 

 Arisan rutin yang diselenggarakan oleh PPST Bintang Timur merupakan salah 

satu kebiasaan yang mereka lakukan sejak dulu. Menurut Informan A kebiasaan 

melakukan arisan sudah empat puluh tahun dilakukan bersama-sama dengan seluruh 

anggota PPST Bintang Timur. Seperti dalam kutipan wawancara berikut ini: 

“40 tahun sekarang. Loh kalok ndak ada itu dek ndak jalan kesenian dek mon 

maen ke tanggeken meloloh iyeh mon bedeh reng nanggek mon tadek reng 

nanggek tedungah meloloh? Kalok saya kan rutin dua minggu sekali berangkat. 

Kalok dulu satu minggu ini berangkat sekarang itu karena capek sering anoh 

nak kanak saya Tarik setengah bulan sekali dua minggu sekali.” Wawancara 

tanggal 21 Mei 2018 

 

 Dari jawaban yang disampaikan oleh Informan A mengenai kegiatan arisan 

yang dilakukan bersama dengan seluruh anggota PPST Bintang Timur telah dimulai 



sejak tahun 1978 terhitung dari sekarang. Itu artinya kegiatan arisan yang dilakukan 

bersama dengan seluruh anggota PPST Bintang Timur dilakukan sejak Informan A 

menjadi Pimpinan PPST Bintang Timur. 

 Namun, beberapa anggota PPST Bintang Timur mengatakan hal yang berbeda 

dengan apa yang disampaikan oleh Informan A terkait dimulainya kegiatan arisan rutin 

tersebut. Menurut Informan B kegiatan arisan yang dilakukan oleh seluruh anggota 

PPST Bintang Timur dimulai sejak tahun 1994. Seperti dalam kutipan wawancara 

berikut ini: 

 “seingat saya kalok seingat saya 94.” Wawancara tanggal 28 Mei 2018 

 

 Jawaban lain juga peneliti dapatkan dari anggota PPST Bintang Timur yang 

lainnya yakni dari Informan C yang mana kegiatan arisan tersebut dilaksanakan sejak 

tahun 1989. Seperti dalam kutipan wawancara berikut ini: 

“ya mulai awal itu dek sudah lama itu seingat saya mulai tahun 89 arisan itu 

dek.” Wawancara tanggal 07 Juni 2018 

 

 Selain menanyakan kepada pimpinan dan anggota PPST Bintang Timur, 

peneliti juga menanyakan kepada Pembina PPST Bintang Timur mengenai dimulainya 

kegiatan arisan yang dilakukan oleh seluruh anggota PPST Bintang Timur. Menurut 

Informan G kegiatan arisan yang dilakukan oleh seluruh anggota PPST Bintang Timur 

dilakukan sejak tahun 1989. Seperti kutipan wawancara berikut ini: 

 “mulai 89 itu mas.” Wawancara tanggal 30 Mei 2018 
  

 Dari jawaban-jawaban diatas dapat diketahui bahwa kegiatan arisan yang 

dilakukan oleh seluruh anggota PPST Bintang Timur dilakukan sebelum tahun 1990. 



Lebih tepatnya dilakukan sejak tahun 1989. Itu artinya kegiatan arisan tersebut sudah 

29 tahun dilakukan oleh seluruh anggota PPST Bintang Timur. Kegiatan arisan sampai 

saat ini masih terus dilaksanakan oleh seluruh anggota PPST Bintang Timur. Seperti 

salah satu ciri Habitus yakni System of Durable (sistem yang bertahan lama). Kegiatan 

arisan yang dilakukan oleh anggota PPST Bintang Timur dilakukan sebelum tahun 

1990 dan sampai saat ini kegiatan arisan tersebut masih dilaksanakan. Itu artinya 

kegiatan arisan yang dilakukan oleh anggota PPST Bintang Timur bertahan lama 

hingga sekarang. 

 Menurut salah seorang anggota PPST Bintang Timur kegiatan arisan yang 

dilakukan oleh seluruh anggota PPST Bintang Timur karena permintaan anggota agar 

tetap berjalan walaupun tidak ada tanggapan. Seperti yang dijelaskan oleh Informan B 

berikut ini. 

“kalok ndak gitu ndak jalan le ya mainnya itu ndak jalan ya cumak apa sekedar 

hiburan tok anak anak mintaknya gitu mintak arisan.” Wawancara tanggal 28 

Mei 2018 

 

“ya kalok ndak gitu ya apa ya kan capek capek ndak ada gunanya kan gitu kalok 

ada arisan kan ada gunanya kan gitu. Owh iya ada arisan disana kan gitu.” 

Wawancara tanggal 28 Mei 2018 
 

 Hal serupa juga disampaikan oleh anggota PPST Bintang Timur yang lain yang 

mana menurut Informan C dilakukan karena untuk berkumpul bersama dengan anggota 

PPST Bintang Timur yang lainnya. Seperti kutipan wawancara berikut ini: 

“itu anak anak yang mintak dek. Ya kepingin kumpul kumpul gitu dek. Soalnya 

anu itu dek kalok ndak ada arisan ya ndak pentas pentas itu ini apa can macanan 

kadduk. Kalok ada arisan kan enak itu dek kumpul kumpul sama pentas kita 

gitu.” Wawancara tanggal 07 Juni 2018 

 



 Tetapi alasan mengapa diadakan kegiatan arisan yang dilakukan oleh seluruh 

anggota PPST Bintang Timur menurut pendapat Informan A dikarenakan agar 

Kesenian Can Macanan Kadduk bisa terkenal. Selain itu agar Kesenian Can Macanan 

Kadduk tetap tampil walaupun tidak ada orang yang nanggap. Seperti kutipan 

wawancara berikut ini: 

“…Kalok pak sumar, kenapa Informan A melalui arisan kalok kesenian ndak 

melalui arisan ndak terkenal dek nah satu…” Wawancara tanggal 21 Mei 2018 

 

“…Loh kalok ndak ada itu dek ndak jalan kesenian dek mon maen ke tanggeken 

meloloh iyeh mon bedeh reng nanggek mon tadek reng nanggek tedungah 

meloloh...” (…loh kalau tidak ada itu dek, tidak jalan kesenian dek. kalau main 

ke tanggapan terus iya kalau ada yang nanggap kalau tidak ada orang yang 

nanggap tidut terus?...) Wawancara tanggal 21 Mei 2018 

 

 Selain pendapat dari Informan A dan beberapa anggota PPST Bintang Timur, 

penelitii juga mencari informasi kepada Pembina PPST Bintang Timur yakni Informan 

G. Menurut beliau tujuan diadakan kegiatan arisan karena untuk melestarikan kesenian. 

Seperti kutipan wawancara berikut ini: 

“…Itu kenopo kok diadakan setiap dua minggu. Arisan iku fungsine kan iku 

mas salah satu cara untuk ini mas satu untuk melestarikan, karena yang ikut 

arisan itu jugak penikmat. Kan salah satune iku. Otomatis kan lestari…” 

Wawancara tanggal 30 Mei 2018 
 

 Seiring berjalannya waktu kegiatan arisan yang dilakukan oleh seluruh anggota 

PPST Bintang Timur mengalami perubahan waktu pelaksanaan. Dulunya kegiatan 

arisan dilaksanakan setiap satu minggu sekali kini berubah menjadi dua minggu sekali 

atau setengah bulan sekali. Hal ini disampaikan oleh Informan A berikut ini. 

“…Kalok dulu satu minggu ini berangkat sekarang itu karena capek sering anoh 

nak kanak saya Tarik setengah bulan sekali dua minggu sekali.” Wawancara 

tanggal 21 Mei 2018 



 

 Hal serupa juga disampaikan oleh anggota PPST Bintang Timur yang lainnya 

yang mengatakan bahwa setiap setengah bulan sekali mereka mengadakan arisan dan 

membayar uang arisan tersebut. Seperti kutipan wawancara berikut ini: 

 “iya ya setengah bulan satu kali lah.” Wawancara tanggal 28 Mei 2018 

“iya tiap setengah bulan sekali urunan itu dek buat arisan.” Wawancara tanggal 

07 Juni 2018 

“ya kalok dulu seminggu sekali dek, kalok sekarang setengah bulan sekali itu 

arisannya.” Wawancara tanggal 11 Juli 2018 

 

 Jawaban-jawaban yang disampaikan oleh anggota PPST Bintang Timur 

mengenai perubahan pelaksanaan kegiatan arisan juga dibenarkan oleh Pembina PPST 

Bintang Timur yakni Informan G. Menurut beliau awalnya kegiatan arisan 

dilaksanakan setiap satu minggu sekali kemudian berubah menjadi dua minggu sekali. 

Seperti kutipan wawancara berikut ini: 

“dua minggu sekali, awalnya per minggu itu mas.” Wawancara tanggal 30 Mei 

2018 

 

 Selain itu perubahan juga terjadi pada uang yang dibayarkan oleh seluruh 

anggota PPST Bintang Timur saat kegiatan arisan. Menurut informasi dari Informan C 

dan Informan D mengenai perubahan uang iuran dalam kegiatan arisan tersebut. 

Seperti kutipan wawancara berikut ini: 

“50 kalok sekarang dek, tapi ya gitu arisannya itu cumak setengah bulan sekali.” 

Wawancara tanggal 07 Juni 2018 

“wah kalok dulu itu 25 dek ndak nutuk katanya. Ya kalok sekarang itu anu dek 

50 tiap setengah bulan bayarnya.” Wawancara tanggal 11 Juli 2018 

 

 Dari penjelasan diatas terlihat bahwa terdapat perubahan yang terjadi dalam 

kegiatan arisan yang dilakukan oleh seluruh anggota PPST Bintang Timur. Perubahan 



tersebut terlihat dari yang dulunya kegiatan arisan dilakukan setiap satu minggu sekali 

sekarang berganti menjadi dua minggu sekali. Selain itu perubahan juga terjadi pada 

iuran arisan yang dibayarkan oleh anggota setiap kegiatan arisan, yang mana dulunya 

iurannya dua puluh lima ribu sekarang berubah menjadi lima puluh ribu.  

 Hal tersebut sesuai dengan salah satu ciri Habitus yakni Transposable yang 

artinya Habitus lahir dari kondisi sosial tertentu, dapat dialihkan ke kondisi sosial yang 

lainnya. Sehingga kebiasaan melakukan arisan rutin yang dilakukan setiap satu minggu 

sekali berubah menjadi dua minggu sekali karena anggota PPST Bintang Timur merasa 

capek kalau diadakan setiap satu minggu sekali. Selain itu kesibukan anggota dengan 

pekerjaannya masing-masing membuat adanya perubahan dalam kegiatan arisan rutin 

tersebut. 

 Perubahan juga terjadi dalam iuran arisan yang dibayarkan oleh seluruh 

anggota PPST Bintang Timur, dulunya iuran arisan dua puluh lima ribu sedangkan saat 

ini berubah menjadi lima puluh ribu. Perubahan tersebut terjadi karena perubahan 

waktu arisan yang sekarang menjadi dua minggu sekali. Selain itu perubahan iuran 

arisan karena bahan baku kebutuhan sekarang mahal. Jadi iuran arisan ditambah. 

Dalam kegiatan arisan yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur, yang menjadi tuan 

rumah harus menyediakan konsumsi untuk para anggota PPST Bintang Timur yang 

datang.    

  

 Selain kegiatan arisan, PPST Bintang Timur juga rutin mengadakan kegiatan 

padang bulan. Kegiatan ini rutin dilaksanakan pada saat malam jumat manis setiap 



bulannya. Menurut Informan A kegiatan ini merupakan amanah dari Pakde Karwo 

(Mantan Gubernur Jawa Timur). Seperti kutipan wawancara berikut ini: 

“wooh ya salah sampean. Yang mengadakan padang bulan di alun alun tiap 

malam jumat legi siapa bintang timur jember.” Wawancara tanggal 21 Mei 

2018 

 

“oh engkok tiap bulen malem jumat manis pasteh engkok main e alun-alun. 

Ariah bedeh amanah kok deri pak de karwo ee can macanan itu Informan A 

jangan lupa Informan A main di alun alun tiap malam jumat legi. Gitu amanah 

karena apa Informan A itu bukan main main kesenian itu bukan main main saya 

sampek nenek moyang sampek sekarang. Saya ndak anu dek.” (oh saya setiap 

bulan malam jumat manis pasti saya main di alun-alun. Ini ada amanah saya 

dari pakde karwo ee can macanan itu Informan A jangan lupa Informan A main 

di alun alun tiap malam jumat manis. Gitu amanah karena apaInforman A itu 

bukan main main kesenian itu bukan main main saya sampek nenek moyang 

sampek sekarang. Saya tidak anu dek) Wawancara tanggal 21 Mei 2018 
 

 Hal serupa juga disampaikan oleh anggota PPST Bintang Timur yang lain yakni 

Informan D. Menurut Informan D selain melakukan arisan seluruh anggota PPST 

Bintang Timur yakni kegiatan Padang Bulan. Seperti kutipan wawancara berikut ini: 

“iya padang bulan itu itu kan setiap bulan main di alun alun setiap apa itu 

pokoknya setiap bulan main di alun alun padang bulan itu.” Wawancara tanggal 

11 Juli 2018 
 

 Pembina PPST Bintang Timur juga ikut memberikan informasi mengenai 

kegiatan Padang Bulan. Menurut informasi dari beliau kegiatan Padang Bulan 

merupakan amanah dari Gubernur Jawa Timur pada waktu itu. Beliau meminta agar 

kesenian-kesenian tradisional tampil di Alun-alun Jember. Seperti kutipan wawancara 

berikut ini: 

“…Beliau sempat ngobrol dengan pak sumar, ngobrol dengan saya bisa ndak 

setiap tanggal 15 padang bulan kesenian tradisional main di alun-alun. Nah 

karena ada amanah itu, kita sampaikan…” Wawancara tanggal 30 Mei 2018 

 



 Sebagaimana dalam salah satu ciri-ciri Habitus yakni Structured Structure 

(struktur yang terstruktur) yang mana terdapat struktur sosial yang menstrukturkan 

tindakan yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur. Permintaan mantan Gubernur Jawa 

Timur agar PPST Bintang Timur membuat dan melakukan kegiatan padang bulan 

setiap satu bulan sekali di alun-alun Kabupaten Jember merupakan struktur yang 

menstrukturkan tindakan PPST Bintang Timur.    

 Selain melakukan kegiatan arisan dan padang bulan, kegiatan lain yang 

dilkukan PPST Bintang Timur untuk mempertahankan dan melestarikan Kesenian Can 

Macanan Kadduk di Kabupaten Jember ialah dengan rutin mengadakan latihan rutin. 

Hal ini peneliti ketahui dari informan A mengenai kegiatan latihan rutin tersebut. 

Seperti dalam kutipan wawancara berikut ini: 

“ya ada dek. Kalok ndak ada masak bisa maen anak-anak itu. Latihannya itu 

setiap kamis malam jumat dek di depan rumah saya.” Wawancara tanggal 21 

Mei 2018 

Informasi yang sama juga peneliti dapatkan dari informan yang lain mengenai 

kegiatan  latihan rutin tersebut. Seperti dalam kutipan wawancara berikut ini: 

“ada dek kalok latihan rutin itu. Sudah lama latihan rutinnya. Biasanya setiap 

malam jumat latihannya dek.” Wawancara tanggal 07 Juni 2018 

Berkenaan dengan kegiatan latihan rutin yang dilakukan oleh PPST Bintang 

Timur, kegiatan tersebut telah lama dilakukan oleh PPST Bintang Timur. Informasi 

tersebut peneliti dapatkan dari pimpinan PPST Bintang Timur seperti dalam kutipan 

wawancara berikut ini: 



“kalok latihan rutin itu sudah lama dek. bintang timur ini ada latihan rutin itu 

jugak ada dek. soalnya biar apa kenapa kok ada latihan rutin. Biar anak-anak 

itu bisa. Yang pencak bisa main pencak, yang nyinden, nyindennya bagus, yang 

jadi macan bisa bagus mainnya. Gitu dek. soalnya ndak semua anggotanya 

informan A sudah bisa main pencak, bisa nggendang, bisa main can macanan 

kadduk dek.” Wawancara tanggal 21 Mei 2018  

Informasi mengenai latihan rutin juga peneliti dapatkan dari informan C. 

Seperti dalam kutipan wawancara berikut ini:  

“sudah lama dek latihan rutinnya itu. Ya itu di depan rumahnya informan A 

latihannya.” Wawancara tanggal 07 Juni 2018 

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa kegiatan latihan rutin yang dilakukan 

oleh PPST Bintang Timur sejak lama dilakukan dan sampai saat ini kegiatan tersebut 

masih dilakukan. Kondisi tersebut seperti salah satu ciri Habitus yakni System of 

Durable (sistem yang bertahan lama). Kegiatan latihan rutin yang dilakukan oleh PPST 

Bintang Timur dilakukan sejak PPST Bintang Timur berdiri dan sampai saat ini 

kegiatan tersebut masih dilaksanakan. Itu artinya kegiatan latihan rutin yang dilakukan 

oleh PPST Bintang Timur bertahan lama hingga sekarang. 

Selain itu berdasarkan jawaban-jawaban mengenai kegiatan latihan rutin yang 

dilakukan oleh PPST Bintang Timur, kegiatan tersebut dilakukan secara rutin dan terus 

menerus. Kondisi tersebut seperti salah satu ciri Habitus yakni Structuring structure 

(Struktur yang terstruktur). Struktur yang terstruktur ialah adanya kemampuan untuk 

melahirkan tindakan yang sesuai dengan situasi khusus dan tertentu. Hal inilah yang 

menyebabkan aktor melakukan tindakan secara berulang-ulang mengikuti pola yang 

sama (terstruktur). Dari penjelasan tersebut terlihat kesesuaian dengan jawaban-

jawaban yang disampaikan informan kepada peneliti bahwa kegiatan latihan rutin yang 



dilakukan PPST Bintang Timur dilakukan sejak lama dan sampai saat ini kegiatan 

tersebut masih terus dilakukan.  

Habitus yang dimiliki PPST Bintang Timur tentunya digunakan dalam sebuah 

ranah. Dalam penelitian ini masyarakat pendalungan di Kabupaten Jember menjadi 

medan pertarungan PPST Bintang Timur. Informasi mengenai hal tersebut peneliti 

dapatkan dari pimpinan PPST Bintang Timur. Seperti dalam kutipan wawancara 

berikut ini: 

“kan orang-orang jember ini pandelungan. Macem-macem gitu kan. Ya itu 

memang budayanya orang jember. pandelungan kalok orang madura ngomong. 

Nah kenapa kok informan A bikin arisan, latihan rutin, padang bulan. Supaya 

orang-orang jember itu tahu. Ini lho kesenian khasnya jember. lha sekarang 

kalok ditanyak apa keseniannya jember, jawabnya jfc. Ya salah dek. kesenian 

khasnya jember ya can macanan kadduk.” Wawancara tanggal 21 Mei 2018 

Dari jawaban diatas terlihat bahwa ranah yang menjadi medan pertarungan 

PPST Bintang Timur dalam mempertahankan dan melestarikan Kesenian Can 

Macanan Kadduk ialah ialah masyarakat pendalungan yang ada di Kabupaten Jember. 

Kondisi masyarakat Kabupaten Jember yang multicultural menyebabkan selera 

masyarakat terhadap kesenian tradisional khas Kabupaten Jember menjadi bermacam-

macam. Ada yang menyukai Kesenian Can Macanan Kadduk, namun ada pula yang 

tidak menyukai Kesenian Can Macanan Kadduk.   

   Sehingga Habitus kelas yang dimiliki oleh PPST Bintang Timur sangat 

dipengaruhi oleh cara pandang mereka mengenai Kesenian Can Macanan Kadduk. Dari 

cara pandang tersebut membawa konsekuensi pada tindakan atau aksi yang dilakukan 



oleh PPST Bintang Timur dalam mempertahankan dan melestarikan Kesenian Can 

Macanan Kadduk.  

Dari Habitus PPST Bintang Timur tersebut nantinya juga akan menentukan 

kelas sosial PPST Bintang Timur di masyarakat. Seperti dalam kutipan wawancara 

berikut ini: 

“mon setiah sapah se tak kenal bintang timur? Siapa yang ndak tahu can 

macanan kadduknya pak sumar? Karena apa dek, setiap dua minggu sekali pak 

sumar bikin arisan. Kalok ndak gitu ndak terkenal kesenian itu dek. Samean 

tahu sendiri kan pas arisan itu adu dek benyak se nonton.” Wawancara tanggal 

21 Mei 2018 

 

Dari kutipan wawancara tersebut, bisa jadi PPST Bintang Timur memiliki kelas 

sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan paguyuban pencak silat tradisional lain 

di Kabupaten Jember karena menurut penuturan Informan A banyak masyarakat yang 

tahu Kesenian Can Macanan Kadduk milik Informan A.  

5.3 Pemanfaatan Modal PPST Bintang Timur  

Dalam melakukan kegiatan-kegiatannya PPST Bintang Timur juga 

memanfaatkan modal yang dimiliki. Modal memiliki peranan yang sangat penting bagi 

PPST Bintang Timur. Seperti yang dijelaskan oleh Bourdieu yang membagi modal 

menjadi empat jenis, yakni modal ekonomi, modal budaya, modal sosial, dan juga 

modal simbolik (Fashri, 2007). 

 Terdapat keterkaitan antara Modal dengan Habitus. Modal memiliki peranan 

sebagai pedoman melakukan tindakan dalam habitus. Tidak akan ada Habitus jika tidak 

ada modal yang dimiliki oleh aktor. Dalam penelitian ini modal berfungsi membentuk 



dan mendukung Habitus PPST Bintang Timur dalam mempertahankan dan 

melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk di Kabupaten Jember.  

5.3.1 Modal Ekonomi PPST Bintang Timur 

 Dalam usaha untuk mempertahankan dan melestarikan Kesenian Can Macanan 

Kadduk, PPST Bintang Timur memanfaatkan modal ekonomi yang dimiliki. Menurut 

Bourdieu yang dimaksud modal ekonomi merujuk pada kepemilikan alat-alat produksi 

(mesin, tanah, tenaga kerja), materi (pendapatan, benda-benda) dan juga uang. Modal 

ekonomi merupakan modal yang dapat secara langsung ditukarkan, dan dipatenkan 

serta diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

 Dari penjelasan diatas jika dikaitkan dengan usaha yang dilakukan oleh PPST 

Bintang Timur dalam mempertahankan dan melestarikan Kesenian Can Macanan 

Kadduk di Kabupaten Jember dapat dilihat dari modal ekonomi yang dimanfaatkan 

oleh PPST BintangTimur. Hal tersebut terlihat dari keterlibatan seluruh anggota PPST 

Bintang Timur dalam seluruh kegiatan yang dilakukan. Menurut Informan A jumlah 

anggota PPST Bintang Timur saat ini berjumlah 65 orang anggota. Seperti kutipan 

wawancara berikut ini: 

 “saya anggota saya 65.” Wawancara tanggal 21 Mei 2018 
 

 Selain itu anggota PPST Bintang Timur yang lain juga mengatakan hal yang 

serupa dengan apa yang disampaikan oleh Informan A. Menurut Informan C dan 

Informan D jumlah anggota PPST Bintang Timur saat ini berjumlah kurang lebih enam 

puluhan. Seperti kutipan wawancara berikut ini: 



“huu banyak anggotanya bintang timur ini dek. ya sekitar 60an itu wes.” 

Wawancara tanggal 07 Juni 2018 

“berapa ya dek termasuk banyak anggotanya bintang timur ini dek. paling ada 

kalok 60an dek anggotanya.” Wawancara tanggal 11 Juli 2018 

 

 Anggota-anggota tersebut juga terlibat aktif dalam kegiatan yang dibuat oleh 

PPST Bintang Timur maupun kegiatan yang dibuat oleh pihak dari luar PPST Bintang 

Timur. Seperti dalam acara tanggapan yang mengundang PPST Bintang Timur menjadi 

pengisi hiburan dalam kegiatan atau acara yang diselenggarakan tersebut. Menurut 

Informan A jika ada tanggapan untuk PPST Bintang Timur, tidak semua anggota 

menjadi pemain dalam tanggapan. Seperti kutipan wawancara berikut ini: 

“jek anoh 65 kalok punya saya tapi kalok tanggapan tanggapan arisan ndak 

main semua ngalak po`on sekunik dek mon pas main kebbih dek lak sampek se 

jetieh dek. Aruah gik la maen paleng anoh ben se moleh derih dissak engkok 

moleh setengah telok kok.” (lah iya 65 kalau punya saya tapi kan kalau 

tanggapan tanggapan arisan tidak semua ngambil pokoknya sedikit dek kalau 

pas main semua dek kan sampek se jetieh dek. itu masih kalau main paling anu 

kamu yang pulang dari sana saya pulang setengah tiga saya). Wawancara 

tanggal 21 Mei 2018 

 

 Hal serupa juga disampaikan oleh anggota PPST Bintang Timur yang lain. 

Menurut Informan B saat PPST Bintang Timur ada tanggapan tidak semua anggota 

yang bermain dalam tanggapan tersebut melainkan gentian yang bermain. Seperti 

kutipan wawancara berikut ini: 

 “ya kalok mainnya gentian dek.” Wawancara tanggal 28 Mei 2018 

 

 Saat PPST Bintang Timur mendapat undangan untuk menjadi pengisi hiburan 

dalam sebuah kegiatan atau acara, pendapatan yang diterima oleh PPST Bintang Timur 

dan juga anggota terkadang tidak menentu. Hal tersebut dijelaskan oleh Informan C 



yang mana menurut beliau pendapatan yang diterima tidak menentu tergantung yang 

nanggap PPST Bintang Timur. Seperti kutipan wawancara berikut ini: 

“ndak tentu dek bayarannya. Ya itu tadi kadang sama orang yang nanggap 

dikasik 3000 kadang dikasik 2500 kadang ada yang 2000. Ndak tentu itu dek 

lihat yang nanggap.” Wawancara tanggal 07 Juni 2018 

 

 Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota PPST Bintang Timur yang lain, 

menurut Informan B pendapatan yang diterima oleh PPST Bintang Timur tidak 

menentu tergantung yang mengundang memberikan berapa kepada PPST Bintang 

Timur. Seperti kutipan wawancara berikut ini: 

“ndak ketemu kalok bayarannya masalahnya ya ketemunya itu le apa namanya 

kalok saya senang nanggap itu itu berapa kan ndak ketemu kan diperinci itu. 

Umpama 3000 kadang kadang 2000 kadang 2,5 itu itu nantik dibagi bagi itu 

dek.” Wawancara 28 Mei 2018 
 

 Setelah mendapatkan bayaran, bayaran tersebut kemudian dibagikan kepada 

anggota PPST Bintang Timur yang ikut bermain dalam tanggapan tersebut. Pendapatan 

yang diterima anggota PPST Bintang Timur yang menjadi pemain saat tanggapan pun 

juga tidak menentu tergantung jumlah pendapatan yang didapatkan ketika selesai 

tanggapan. Hal ini disampaikan oleh Informan D yang mengatakan bahwa pendapatan 

yang beliau terima saat ada tanggapan tidak menentu. Jumlah pendapatan yang beliau 

terima bergantung pada orang yang memberikan bayaran pada PPST Bintang Timur. 

Seperti kutipan wawancara berikut ini: 

“anu itu dek masti itu kadang dapat 100 kadang dapat 75 kadang jugak dapat 

50. Ya itu tadi loh dek ndak mesti tergantung yang nanggap ngasihnya berapa. 

Kalok ngasihnya banyak ya dapatnya banyak tapi kalok ngasiknya sedikit 

dapatnya ya sedikit dek. Gitu ndak tentu itu.” Wawancara tanggal 11 Juli 2018 

 



 Anggota PPST Bintang Timur yang lain juga memberikan informasi yang sama 

terkait jumlah pendapatan yang diterima beliau. Menurut Informan C seluruh 

pendapatan pemain yang mengikuti tanggapan tidak menentu jumlahnya. Seperti 

kutipan wawancara berikut ini: 

“ya itu dek kadang dikasik cuman 50 kadang 75 kadang juga 100 dapatnya. 

Anak anak yang main ya dapatnya segitu. Ndak tentu dapatnya, ya itu tadi 

tergantung yang nanggap. Kalok ngasihnya banyak ya dapat banyak kalok 

ngasiknya sedikit ya itu dapat sedikit.” Wawancara tanggal 07 Juni 2018 

 

 Tentunya saat melakukan kegiatan rutin arisan ataupun mendapat tanggapan 

PPST Bintang Timur menyediakan sendiri peralatan dan perlengkapan untuk keperluan 

pertunjukan. PPST Bintang Timur memiliki peralatan dan perlengkapan yang 

mendukung untuk kegiatan pertunjukan mereka. Seperti alat musik dan sound system. 

Seperti yang dijelaskan Informan A kepada peneliti bahwa alat musik yang dimiliki 

PPST Bintang Timur banyak ragamnya. Seperti kutipan wawancara berikut ini: 

“boh ya cem macem dek. ada piano, ada kendang, soleng, rebana, gong jugak 

ada. Terus apa itu yang e pokol roh dek? saron cem macem pokoken dek.” (loh 

macem-macem dek. Ada piano, ada kendang, seruling, rebana, gong, juga ada. 

Terus apa itu yang dipukul dek? Saron macem-macem pokoknya dek.) ” 

Wawancara tanggal 21 Mei 2018 

 

 Berkaitan dengan peralatan dan perlengkapan yang dimiliki oleh PPST Bintang 

Timur, informasi yang sama juga peneliti dapatkan dari anggota PPST Bintang Timur 

yang lain. Menurut Informan C peralatan dan perlengkapan yang dimiliki oleh PPST 

Bintang Timur cukup lengkap. Seperti kostum dan alat musik yang dimiliki oleh PPST 

Bintang Timur. Seperti kutipan wawancara berikut ini: 



“banyak dek kalau punyaknya bintang timur ini. ya itu ada kendang, ada suling, 

ada gong, keybord, terus apa lagi anu dek pakaiannya can macanan kadduk, 

pecut, banyak dek di sanggar itu.” Wawancara tanggal 07 Juni 2018 
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Sumber: Dokumentasi Peneliti 2018 

 Sebagian besar peralatan dan perlengkapan yang dimiliki oleh PPST Bintang 

Timur diperoleh dengan cara membeli. Hal tersebut disampaikan oleh Informan B yang 

menjelaskan bahwa pada awalnya peralatan dan perlengkapan yang dimiliki oleh PPST 

Bintang Timur diperoleh dari membeli. Seperti kutipan wawancara berikut ini: 



“loh kalok yang pertama ya beli dek. Pertamanya beli kalok ndak gitu masak 

punya kan gitu. Ya beli pertama dek ya kalok sekarang kan sudah punyaan apa 

namanya deke e lupa saya. Kalok sekarang kan itu punya pemerintah gitu dek” 

Wawancara tanggal 28 Mei 2018 
 

 Hal yang sama juga disampaikan oleh Informan D yang mengatakan bahwa 

peralatan dan perlengkapan yang dimiliki oleh PPST Bintang Timur ada yang diperoleh 

dari membeli adapula yang membuat sendiri. Seperti kutipan wawancara berikut ini: 

“ada yang beli ada yang bikin dek. Sekarang dimana wes toko yang jual bajunya 

can macanan kadduk? Kan ndak ada dek. Ya itu bikin sendiri terus apa lagi 

yang alat musiknya itu beli dek. Kalok bikin sendiri ndak bisa dek. Itu kan anu 

dek jugak dapat bantuan.” Wawancara tanggal 11 Juli 2018 
 

 Dari penjelasan diatas modal ekonomi berupa kepemilikan peralatan dan 

perlengkapan pertunjukan seperti alat musik, sound system, kostum, dll merupakan 

salah satu faktor pendukung Habitus yang dimiliki oleh PPST Bintang Timur. Seperti 

yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya yakni Habitus yang dimiliki oleh 

PPST Bintang Timur ialah arisan yang dilakukan setiap dua minggu sekali dan padang 

bulan yang dilakukan setiap satu bulan sekali. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut PPST 

Bintang Timur selalu menampilkan pertunjukan Kesenian Can Macanan Kadduk dan 

kesenian-kesenian yang lainnya.   

 Berkaitan dengan modal ekonomi yang dimiliki, PPST Bintang Timur juga 

pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa uang Hal tersebut dibenarkan 

oleh Informan A yang mengatakan bahwa selama beliau menjadi Pimpinan PPST 

Bintang Timur baru kemarin mendapatkan dana dari pemerintah. Seperti kutipan 

wawancara berikut ini: 



“…Engkok mon tak percajeh gik buruh yak a engkok oleh dana tak percajeh 

35 tahun baru kali ini dapat dana. Setiah sekitar oleh 4 tahun mon tak 3 tahun 

deri setiah se oleh dana...” (…saya kalau tidak percaya barusan saya mendapat 

bantuan dana tidak percaya 35 tahun baru kali ini dapat dana. Sekarang sekitar 

4 tahun kalau tidak 3 tahun dari sekarang yang dapat dana) Wawancara tanggal 

21 Mei 2018 

 

 Anggota PPST Bintang Timur yang lain pun juga menjelaskan perihal bantuan 

berupa dana dari pemerintah. Menurut Informan B pemerintah memberikan bantuan 

berupa dan yang nantinya digunakan untuk membeli peralatan dan perlengkapan PPST 

Bintang Timur. Seperti kutipan wawancara berikut ini: 

“ya mbantunya mbantu uang itu dek nantik di suruh beli gitu loh alat alatnya 

apanya yang kurang apanya yang ndak ada disitu.” Wawancara tanggal 28 Mei 

2018 

 

 Mengenai nominal dana yang diberikan pemerintah kepada PPST Bintang 

Timur, menurut Pembina PPST Bintang Timur jumlah dana yang diberikan pemerintah 

kepada PPST Bintang Timur sebesar seratus empat puluh satu juta. Seperti kutipan 

wawancara berikut ini: 

“dapet bantuan. Ditunjuk kita ya mereka dateng. Disuruh macem-macem gitu 

mas. Seratus piro yo seratus 141 juta. Disitu kita mulai bukan peremajaan mas 

tapi kompleks wes. Disitu memang bener-bener besar jadi memang kita pakek 

untuk bintang timur. jadi mulai dari garudanya sampek jaranannya. Itu 

dilengkapi, diperbarui apik kabeh. Sound system, gitar terus shooting-

shootingan opo maneh iku sak lampu-lampune.” Wawancara tanggal 30 Mei 

2018 

 

Hal serupa dibenarkan oleh Informan A yang juga mengatakan bahwa jumlah 

bantuan yang diterima PPST Bintang Timur sebesar seratus empat puluh juta. Seperti 

kutipan wawancara berikut ini: 



“benyak dek, benyak ongguh dapatnya itu 140 juta dari pemerintah itu 

uangnya.” (banyak dek, sangat banyak dapatnya itu 140 juta dari pemerintah 

uangnya itu). Wawancara tanggal 21 Mei 2018 

 

Berkaitan dengan diterimanya bantuan berupa uang dari pemerintah, menurut 

Informan A alasan pemerintah memberikan bantuan tersebut karena PPST Bintang 

Timur telah lama dalam berkesenian. Oleh karena itu sebagai bentuk apresiasi untuk 

PPST Bintang Timur pemerintah memberikan bantuan berupa uang agar PPST Bintang 

Timur bisa berkembang lagi. Seperti kutipan wawancara berikut ini: 

“owh kalok itu anoh dek, e berik bantuan bik pemerintah caken bintang timur 

se paling abit e kesenian jember. pas ditelpon saya halo Informan A iya 

alhamdulillah Informan A dapat bantuan uang sekian juta dari pemerintah. Huh 

kok cek senengah dek. mareh oleh telpon dekyeh.” (owh kalau itu anu dek, 

diberi bantuan oleh pemerintah katanya bintang timur yang paling lama di 

kesenian jember. terus ditelpon saya halo Informan A iya alhamdulillah 

Informan A dapat bantuan uang sekian juta dari pemerintah. Huh seneng sekali 

dek. setelah dapat telpon seperti itu). Wawancara tanggal 21 Mei 2018 

 

Dari penjelasan diatas maka PPST Bintang Timur dalam memanfaatkan modal 

ekonomi yang dimiliki, didasarkan oleh faktor internal dan faktor eksternal PPST 

Bintang Timur. Faktor internal meliputi kepemilikan sumber daya manusia (SDM) 

berupa anggota serta peralatan dan perlengkapan yang dimiliki oleh PPST Bintang 

Timur. Sedangkan Faktor eksternal modal ekonomi yang dimiliki oleh PPST Bintang 

Timur meliputi bayaran dari hasil tanggapan yang diterima oleh PPST Bintang Timur. 

Selain itu bantuan berupa uang yang diberikan pemerintah kepada PPST Bintang 

Timur. 

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa modal ekonomi yang dimiliki 

oleh PPST Bintang Timur antara lain anggota yang berjumlah enam puluh dua, 



peralatan dan perlengkapan untuk pertunjukan mereka. Selain itu bayaran yang 

diterima oleh PPST Bintang Timur setelah tanggapan termasuk dalam modal ekonomi 

dan yang terakhir ialah bantuan dari pemerintah berupa uang tunai kepada PPST 

Bintang Timur juga termasuk dalam modal ekonomi yang dimiliki PPST Bintang 

Timur.  

Modal ekonomi yang dimiliki oleh PPST Bintang Timur memiliki peran yang 

cukup penting dalam pembentukan Habitus PPST Bintang Timur. Habitus PPST 

Bintang Timur sangat bergantung pada modal ekonomi yang dimiliki. Oleh karena itu 

PPST Bintang Timur tidak akan bisa melakukan arisan dan padang bulan jika tidak 

memiliki modal ekonomi.  

5.3.2 Modal Budaya PPST Bintang Timur 

Selain modal ekonomi PPST Bintang Timur juga memanfaatkan modal budaya 

yang dimiliki untuk mempertahankan dan melestarikan Kesenian Can Macanan 

Kadduk di Kabupaten Jember. Menurut Bourdieu modal budaya merujuk pada 

kemampuan intelektual individu yang diperoleh melalui Pendidikan formal maupun 

nonformal serta warisan keluarga (Fashri, 2007). 

Penjelasan mengenai modal budaya mengarah pada kemampuan ataupun 

keahlian yang dimiliki oleh aktor. Dalam penelitian ini modal budaya yang dimiliki 

oleh PPST Bintang Timur memiliki hubungan modal sebelumnya yakni modal 

ekonomi. Salah satu modal ekonomi yang dimiliki PPST Bintang Timur ialah 

kepemilikan anggota dalam PPST Bintang Timur. Anggota dalam modal ekonomi yang 

dimiliki PPST Bintang Timur memiliki peran dan fungsi yang penting. 



Anggota dalam PPST Bintang Timur juga berperan sebagai pemain dalam 

setiap pertunjukan yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur. Oleh karena itu anggota 

PPST Bintang Timur haruslah memiliki kemampuan dan keahlian agar dalam setiap 

kegiatan yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur mereka bisa melakukan sesuai 

dengan kapabilitas yang dimiliki oleh masing-masing anggota. Oleh karena itu modal 

ekonomi dan modal budaya yang dimiliki PPST Bintang Timur masih ada hubungan 

satu sama lain.  

Modal budaya yang dimiliki PPST Bintang Timur sangat erat kaitannya dengan 

kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh anggota-anggotanya. Saat bergabung 

dengan PPST Bintang Timur tidak semua anggota memiliki kemampuan dan keahlian 

dalam bermain kesenian tradisional. Seperti yang dijelaskan oleh Informan B kepada 

peneliti bahwa pada saat awal bergabung dengan PPST Bintang Timur beliau sama 

sekali tidak memiliki kemampuan ataupun keahlian apapun. Seperti kutipan 

wawancara berikut ini: 

“endak masalahnya itu belajar dulu di kampus dek gitu pertamanya kalok saya 

awalnya ya gitu ya ya apa ya sama teman teman itu belajar itu nanti saya 

gantinya ya itu ya yang anu yang yang bisa pertama itu awalnya itu ya ikut saya 

itu dulu.” Wawancara tanggal 28 Mei 2018 

 

Anggota PPST Bintang Timur yang lain juga mengatakan hal yang sama 

kepada peneliti mengenai kemampuan dan keahlian yang dimiliki saat bergabung 

dengan PPST Bintang Timur. Hal itu disampaikan oleh Informan C yang mengatakan 

bahwa dulunya saat beliau bergabung dengan PPST Bintang Timur belum memiliki 



kemampuan atau keahlian apapun tentang bermain pencak silat dan can macanan 

kadduk serta bermain musik. Seperti kutipan wawancara berikut ini: 

“ya endak dek kalok dulu sik ndak ngerti apa apa cara mainkan apa itu alat alat 

musiknya. Apalagi saya sekarang pegang soleng sama sonen ya ndak bisa dulu. 

Ndak romoro bisa main alat itu dek.” Wawancara tanggal 07 Juni 2018 

 

Hal berbeda disampaikan oleh anggota PPST Bintang Timur yang lain, menurut 

Informan D dulunya saat beliau bergabung dengan PPST Bintang Timur karena beliau 

ingin bermain pencak silat. Dulunya beliau pernah belajar pencak silat kepada ayahnya. 

Seperti kutipan wawancara berikut ini: 

“ee mulai kecil bapak ini sudah belajar pencak. Kalok main pencak 

alhamdulillah masih bisa sampek sekarang.” Wawancara tanggal 11 Juli 2018 

“iya dek. Dulu itu ini bapaknya bapak yang ngajari main pencak. Tapi sekarang 

sudah meninggal.” Wawancara tanggal 11 Juli 2018 

 

Dari informasi yang disampaikan anggota PPST Bintang Timur mengenai 

kemampuan dan keahlian yang dimiliki mereka pada saat awal bergabung dengan 

PPST Bintang Timur ternyata beberapa anggota pada saat bergabung tidak memiliki 

kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan oleh PPST Bintang Timur seperti bermain 

pencak silat, bermain alat musik atau bermain can macanan kadduk.  

Untuk itu PPST Bintang Timur dulunya rutin mengadakan latihan rutin 

bersama seluruh anggota. Agar seluruh anggota dapat belajar bermain pencak silat, 

bermain alat musik, bermain can macanan kadduk, dll. Namun, yang terjadi saat ini 

kegiatan latihan rutin sudah lama tidak dilaksanakan. 

Hal tersebut dijelaskan oleh Informan A kepada peneliti saat ditanya mengenai 

latihan rutin yang dilakukan oleh seluruh anggota PPST Bintang Timur. Menurut 



Informan A saat ini memang sudah lama tidak melakukan latihan rutin alasannya 

karena rumah beliau yang jadi satu dengan sanggar sudah disewakan kepada orang lain. 

Seperti kutipan wawancara berikut ini: 

“ye lama dek ndak ada latihan. Ada empat tahunan paling dek. Tapi anu kadang 

masih latihan anak anak itu. Kalok dulu kan seminggu sekali anak anak itu 

latihannya. Setiap apa itu malam jumat itu mesti wes dek anak anak kumpul 

disanggar main wes sampek capek.” Wawancara tanggal 21 Mei 2018 

“kan masalahnya itu dek rumah yang dijalan Kalimantan itu saya sewakan ke 

orang nah kalok mau latihan kan ndak enak sama orangnya itu. Tapi tetep dek 

barangnya masih ada di rumah yang depan itu. Rumah yang belakang itu yang 

disewakan. Kalok yang depan itu memang saya buat naruk barangnya anak 

anak dek.” Wawancara tanggal 21 Mei 2018  

 

  

 Berkaitan dengan latihan rutin yang telah lama tidak dilaksanakan, hal yang 

sama juga disampaikan oleh anggota PPST Bintang Timur. Menurut Informan C saat 

ini sudah tidak ada lagi latihan rutin oleh seluruh anggota PPST Bintang Timur. Seperti 

kutipan wawancara berikut ini: 

“lama sudah dek, ndak ada latihan rutin itu. Ya itu Informan A itu kan rumah 

sekarang pindah kesini jadi ya ndak ada latihan rutin sekarang.” Wawancara 

tanggal 07 Juni 2018 

 

 Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota PPST Bintang Timur yang lain, 

menurut Informan B kalau dulu masih ada latihan rutin sedangkan saat ini sudah tidak 

ada latihan rutin lagi. Seperti kutipan wawancara berikut ini: 

“ya kalok dulu sering dek latihan. Seminggu sekali di depannya sanggar itu 

latihannya. Sekarang ndak ada sudah latihannya.” Wawancara tanggal 28 Mei 

2018 

 

 Dengan tidak adanya latihan rutin yang dilakukan oleh seluruh anggota PPST 

Bintang Timur saat ini, peneliti juga mencari informasi kepada anggota PPST Bintang 



Timur dengan tidak ada latihan rutin yang dilakukan saat ini apakah memiliki pengaruh 

terhadap kualitas bermain seluruh anggota PPST Bintang Timur saat ada kegiatan 

seperti arisan, padang bulan, atau tanggapan.  

 Hal tersebut dijelaskan oleh Informan C, menurut Informan C dengan tidak 

adanya latihan rutin saat tidak membawa pengaruh kepada anggota PPST Bintang 

Timur karena dulu sudah sering berlatih, jadi anggota PPST Bintang Timur saat ini 

sudah bisa semua. Seperti kutipan wawancara berikut ini: 

“ndak ada dek, ndak ada itu pengaruhnya. Ya itu dulu kan anu dek sering latihan 

sekarang anak anak sudah bisa semua. Ndak ada latihan juga ndak apa apa dek.” 

Wawancara tanggal 07 Juni 2018 

 

 Selain Informan C anggota PPST Bintang Timur yang lain juga memberikan 

informasi kepada peneliti terkait ada pengaruh atau tidak dari tidak adanya latihan rutin 

saat ini. Menurut Informan D tidak ada pengaruh apapun saat tidak ada latihan rutin 

yang dulunya sering dilakukan oleh seluruh anggota PPST Bintang Timur. Seperti 

kutipan wawancara berikut ini: 

“ya anak anak kan sudah bisa semua walaupun ndak ada latihan ndak ada 

pengaruh dek. sudah mahir anak anak itu hehehe.” Wawancara tanggal 11 Juli 

2018 

 

 Dari penjelasan modal budaya yang dimiliki PPST Bintang Timur dapat 

disimpulkan bahwa tidak semua anggota yang bergabung dalam PPST Bintang Timur 

memiliki modal budaya berupa kemampuan dan keahlian dalam bermain kesenian 

tradisional yang sama. Hal itu dapat dilihat dari latar belakang anggota yang bergabung 

dalam PPST Bintang Timur. Ada anggota yang sebelum bergabung dengan PPST 

Bintang Timur tidak memiliki kemampuan dan keahlian apapun khususnya dalam 



bermain kesenian tradisional. Disisi lain ada pula anggota yang sebelum bergabung 

dengan PPST Bintang Timur telah memiliki kemampuan dan keahlian dalam bermain 

kesenian tradisional. Kemampuan yang dimiliki oleh anggota tersebut berasal dari 

Habitus yang dimiliki oleh keluarganya. 

Kemampuan dan keahlian seluruh anggota yang bergabung dengan PPST 

Bintang Timur akan diasah kembali melalui kegiatan latihan rutin yang dulunya selalu 

dilaksanakan setiap satu minggu sekali. Ketika saat ini kegiatan latihan rutin berhenti 

untuk sementara waktu, seluruh anggota PPST Bintang Timur tidak merasakan 

turunnya kualitas kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing anggota. 

Intensitas latihan rutin yang dulu dilakukan oleh seluruh anggota PPST Bintang Timur 

membuat apa yang telah dipelajari ketika latihan rutin terinternalisasi dalam diri 

masing-masing anggota.     

5.3.3 Modal Sosial PPST Bintang Timur 

 Salah satu modal yang digunakan oleh PPST Bintang Timur dalam 

mempertahankan dan melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk di Kabupaten 

Jember ialah dengan modal sosial yang dimiliki oleh PPST Bintang Timur. Menurut 

Bourdieu modal sosial merujuk pada jaringan yang dimiliki oleh aktor dalam 

hubungannya dengan pihak yang memiliki kuasa (Fashri, 2007). 

 Dalam penelitian ini modal sosial yang dimiliki PPST Bintang Timur berasal 

dari Pembina serta orang-orang yang terlibat dalam paguyuban kesenian tradisional di 

Kabupaten Jember. Berkaitan dengan Pembina PPST Bintang Timur, Menurut 



Informan A Pembina PPST Bintang Timur telah ada mulai tahun 2012. Seperti kutipan 

wawancara berikut ini: 

“pak david? Kenal saya dek itu pembinanya bintang timur dek. baik orangnya 

itu dek. kalok anak anak main kadang mbawakan rokok gitu dek.” Wawancara 

tanggal 21 Mei 2018 

“anu itu tahun berapa ya 2011 apa 2012 gitu, ya pokoknya pas tahun itu 

Informan G datang ke saya. Anu ini Informan A ya? Oh iya ada apa ya ini anoh 

saya kok tertarik sama keseniannya Informan A kalok saya bantu bantu di 

bintang timur ndak apa apa pak sumar? Oh ndak apa apa silahkan kata saya gitu 

dek. mangkan pas terosan dek se deteng ka arisan ka padang bulan sebereng 

lah. Pas anu dek yang ndampingi saya ke pak jalal kan Informan G itu. Buat 

ijin alun alun dipakek anoh apah padang bulan. Itu fotonya dek. cobak samean 

lihat itu. Itu saya samaInforman C buat ngadep ka bupati dek.” Wawancara 

tanggal 21 Mei 2018 

 

 Lantas peneliti menanyakan secara langsung kepada Pembina PPST Bintang 

Timur yakni Informan G tentang awal mula beliau menjadi Pembina PPST Bintang 

Timur. Menurut beliau alasan beliau ingin menjadi Pembina PPST Bintang Timur 

karena rasa empati terhadap kebudayaan Kabupaten Jember. Seperti kutipan 

wawancara berikut ini: 

“jadi jember ee tidak ada ee opo budaya khas to la aku sendiri mencari mas. 

Karena empati opo budaya jember iku. Nah ku cobak patrol, patrol ndak bisa 

kan. Terus cobak ee opo dulu glundengan susah dikembangkan. Akhirnya milih 

pencak can macanan kadduk ini. jadi honor pati wae.” Wawancara tanggal 30 

Mei 2018 

  

 Kemudian peneliti menggali lebih dalam lagi alasan beliau memilih PPST 

Bintang Timur sebagai paguyuban yang dibinanya. Menurut Informan G karena rasa 

empatinya kepada kebudayaan Kabupaten Jember yang tidak memiliki ciri khas selain 

itu alasan memilih PPST Bintang Timur sebagai paguyuban yang dibinanya karena 

memang sudah takdir. 



“pertanyaanmu keliru, kudune saiki yo. Lah nek saat itu kenapa saya milih 

bintang timur yo kenopo dewe aku dewe yo gak ero mas ya. Nek saat ini kenapa 

pak kok kenapa milih bintang timur yo wes takdire. Lah nek dulu dulu itu mas 

yo memang kembali yo jodohe yo. Jadi gini mas kenapa kok saya milih bintang 

timur, saya itu dulu nyarik jember itu dulu gak onok. Gak ada kesenian khasnya. 

Itu tadi saya nyobak ngomong patrol yo gak. Jujur memang ndak saya cari. 

Saya mikir terus opo kesenian yang ada di jember. Saya waktu itu bendahara 

grib ee bendahara partai opo mau gerindra yo. Ketika saya menjabat jadi 

bendahara dpc gerindra. Aku mikir jember kan ndak punyak budaya kan. 

Mumpung iki akhir akhir tahun yo. Nopember oktober, oktober iku wes saya 

sudah cair memang dana itu sudah cair memang jumlah e akeh. Apa yang bisa 

saya angkat, itu pun memang gerindra mas awalnya. Sing tak angkat iku opo 

2014 itu pilpres. Yo iku aku neng gerindra ngomong ndek pak ketua pak jember 

iki nduwe budaya opo saya pinginnya nanti bowo pak prabowo itu pilpres yang 

jelas kan ada kampanye. Opo sing arep disuguhno dangdutan, mabuk pak loh 

kan. Opo alternatife, yo sik tak golek. Itu mas terus saya golek mas, patrol gak 

mungkin. Gandrungan tak delok mau opo kon ngomong sing gandrung sijine 

iku banyuwangi iku opo.” Wawancara tanggal 30 Mei 2018 

“janger, aku gak paham. Wes gak paham bahasanya, suorone sing koyok ngono 

cempreng saya terus musike ceng ceng ceng kuping loro aku. Wes gak melbu 

aku. Gandrung iku tek e banyuwangi. Terus saya dikasih tahu sama tukang saya 

onok glundengan, koyok kulintang mas. Yo kulintang iku, saya lihat kulintang 

ee glundengan itu ndak bisa dimunculkan memang gitu-gitu aja. Lah kok ndlala 

waktu saya saya kan punyak usaha batu bata, onok suoro arek-arek main 

musiknya itu. Lah iku opo dik pencakan bos. Pencak, wes aku gak mikir budaya 

wes lah elingku lak setia hati iku mau. Ayok ndelok adoh gak woo ndak bos, 

yo wes ayo ndelok. Tak delok pencakane loh iku lak aliran meduroan, bebien 

istilahe. Bebien iku bawah mas, maen bawah bawean mas sebenarnya. Wong 

meduro kan ngomong bawean gak iso ngomong “w” dadi bebien. Terus 

meduroan, terus saya ngobrol dengan cak oong itu woo iyo aku ndisike yo 

ngunu pontelponan internasional aku mas. Lho iku yo opo cak pencakan iku 

cak. Iso nggak kon bina iso nggak berkembang iku. Lho iso yo wes engkok 

2013 aku tak nang jember binaen wes iku. Nah mulai wes itu kenapa kok milih 

bintang satu pencakan itu ada pencaknya pencakan awalnya setelah itu dengan 

adanya can macanan kadduk dan itu hanya ada di jember terus ketika saya 

pacaran dengan sumar dulu dia pernah jadi binaannya pan. Pan itu hanya 

membawa bintang timur untuk dimanfaatkan diberikan sertifikat mari 

kepentingane selesai. Nah iku mas, ngenes aku. Ngenes perkoro iku terus 

kenopo kok bintang timurnya, bintang timur itu punya banyak anak muda. Dulu 

dulu yo masih sik cilik-cilik terus yang kedua memang mereka daranya darah 

darah seni. Terus yang paling enak bagi saya ya daerah kampus gak adoh. Unej 

saya kenal mulai rektor sampek satpam lah.Mulai saya jalin dengan bintang 

timur, Iku jadi kenapa saya pilih bintang timur karena satu pencakan dua can 



macanan kadduk itu bisa diangkat jadi seni khas jember bagi saya.” Wawancara 

tanggal 30 Mei 2018 

 

 Seiring berjalannya waktu keikutsertaan Informan G di PPST Bintang Timur 

tidak hanya sekedar datang saat PPST Bintang Timur melakukan kegiatan-

kegiatannya. Melainkan menjadi penjembatan antara PPST Bintang Timur dengan 

pihak luar salah satunya ke Pemerintah Kabupaten Jember. Hal tersebut dijelaskan oleh 

Informan A sebagai berikut: 

“ya itu tadi lo dek, Informan G itu apa ya kayak yang di foto itu jadi kayak 

nganu kan ke pemerintah gitu. Loh sekarang kalok ndak sama Informan G 

Informan A masak kenal sama bupatinya jember? kan iya dek? jekInforman A 

tak kenal bik bupatinah jember soro ka kantor bupati ye adek dek tak kerah e 

anoh bik bupatinah. Mon Informan G kenal bik pak jalal bilen. Mangkan 

engkok e ajek bik Informan G ngadep ka pak jalal. Dekyeh dek” (“ya itu tadi 

lo dek, Informan G itu apa ya kayak yang di foto itu jadi kayak nganu kan ke 

pemerintah gitu. Loh sekarang kalok ndak sama Informan G Informan A masak 

kenal sama bupatinya jember? kan iya dek? Informan A tidak kenal dengan 

bupatinya. Kalau Informan G kenal dengan pak jalal dulu. Mangkanya saya 

diajak Informan G menghadap ke pak jalal. Begitu dek). Wawancara tanggal 

21 Mei 2018 
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Sumber: Dokumentasi Peneliti 2018  

 

 Mengenai peran yang dilakukan oleh Informan G sebagai Pembina PPST 

Bintang Timur, hal yang sama juga disampaikan oleh Informan G kepada peneliti 

terkait peran yang dilakukannya kepada PPST Bintang Timur sebagai berikut: 

“Habis itu mas kita mulai setelah itu kita minta ijin ke sopo pak jalal rasa terima 

kasih kita, pamer yo mas haha. Kita ijin main ke alun-alun, pak jalal tanyak 

siapa sponsornya? Ndak ada, kita ndak pakek sponsor. Kita cuman ijin tempat 

ijin waktu bisa ndak main di alun-alun. Kan ndak boleh aslinya main di alun-

alun. Ndak boleh kalok di dalem. Di lapangan basket itu lho. Itu ndak boleh. 

Cuman karena, bukan ndak boleh cuman harus ada ijin khusus dari bupati. Pak 

bupati ee kita kan dapat ini mas waktu ketemuan sama pak de karwo. Beliau 

sempat ngobrol dengan pak sumar, ngobrol dengan saya bisa ndak setiap 

tanggal 15 padang bulan kesenian tradisional main di alun-alun. Nah karena 

ada amanah itu, kita sampaikan. Kita mbalik yo boso iku pamer mau hahaha 

siapa bilang can macanan kadduk tidak bisa apa opo mewah yo?” Wawancara 

tanggal 30 Mei 2018 

 

 Penjelasan diatas sesuai dengan definisi modal sosial yang mana modal sosial 

menurut bourdieu didefinisikan sebagai jaringan yang dimiliki oleh aktor dalam 

hubungannya dengan pihak yang memiliki kuasa. Hal tersebut dapat diketahui dari 

peran informan G sebagai Pembina PPST Bintang Timur ialah menjadi penjembatan 

antara PPST Bintang Timur dengan pihak yang memiliki kuasa. Dalam hal ini pihak 

yang memiliki kuasa tersebut ialah orang-orang yang bekerja dalam pemerintahan 

Kabupaten Jember seperti bupati, pihak dinas pariwisata dan kebudayaan Kabupaten 

Jember, dll.  

 Peran Informan G untuk PPST Bintang Timur tidak hanya sebatas menjadi 

penjembatan antara PPST Bintang Timur dengan pihak luar PPST Bintang 



Timur.Melainkan Informan G juga ikut membantu legalisasi PPST Bintang Timur 

sebagai paguyuban yang sah dan legal secara hukum. Seperti yang dijelaskan Informan 

G kepada peneliti berikut ini: 

“jadi mereka beliau melihat kaget kok sampek kayak gitu bintang timur itu. 

Kita kumpulkan bukan hanya dari bintang timur saja. Nah dari sana ada saran 

dari dinas pariwisata “kok tanggung mas david?” “tanggung yo opo pak?” pak 

arif dulu cobak dibuat sekalian dilembagakan akte notaris samean kan ya sudah 

tanggung membina biasanya kalok orang-orang prabowoan seperti itu. 

Istilahnya tantangan, tantangan “cobak njenengan jadikan bentuk legalitas 

samean bawa ke notarisnya” ya sudah saya buatkan terus mereka juga mbantu 

disana kalok bahasa ee apa bantuan-bantuan dari pemerintah. Bisa membantu 

kesenian itu punya lembaga. Ya sudah saya kumpulkan akhirnya kesepakatan 

saya dijadikan waktu itu saya mau dijadikan ketua saya ndak mau yo opo yo 

opo.” Wawancara tanggal 30 Mei 2018 

 

 Pada waktu itu Informan G ingin dijadikan sebagai pimpinan PPST Bintang 

Timur karena kontribusi yang dilakukannya kepada PPST Bintang Timur. Namun hal 

itu ditolak oleh Informan G karena menurut beliau kurang berkompeten dalam 

memimpin PPST Bintang Timur. Seperti yang disampaikan Informan G berikut ini: 

“lha gimana gimana kalau bukan seniman jangan sampek apa ya taruhlah orang 

yang benar kan gitu mas. Ya sudah saya Pembina, Informan A ketua, sekertaris 

tetep sopo husen, bendahara laksmi sampek ke pemusik dan macem-macemnya 

sudah mulai terstruktur. Kita sudah mulai yang awalnya per dua per satu 

minggu biar nggak bosan dijadikan dua minggu. Kembangkan nggak cuman 

burung burung garuda ya. Tapi jurusnya kita keluarkan lewat burung itu mas. 

Ada jurus jurus saya sendiri orang pencak di salah satu perguruan pencak silat 

ya.” Wawancara tanggal 30 Mei 2018 

 

 Namun saat ini Informan G sudah tidak menjabat lagi sebagai Pembina PPST 

Bintang Timur. Hal itu peneliti ketahui ketika mewawancarai anggota PPST Bintang 

Timur untuk menanyakan peran Informan G sebagai Pembina PPST Bintang Timur. 

Seperti yang disampaikan oleh Informan B berikut ini: 



“ya masalahnya berhentinya ndak tahu saya. Pokoknya saya tahu tahunya mau 

keluar gitu.” Wawancara tanggal 28 Mei 2018 

 

 Anggota PPST Bintang Timur yang lain juga mengatakan bahwa saat ini 

Informan G sudah tidak aktif lagi di PPST Bintang Timur. Hal itu disampaikan oleh 

Informan C berikut ini: 

“iya lama sudah keluarnya itu tapi masih ya ya apa ya mau berhenti ndak 

berhenti gitu ya masih muncul gitu. Masalahnya ingat sama teman teman gitu.” 

Wawancara tanggal 07 Juni 2018 

 

 Dari jawaban-jawaban anggota PPST Bintang Timur diatas peneliti mencoba 

untuk menanyakan secara langsung kepada Informan G terkait berhentinya beliau 

sebagai Pembina PPST Bintang Timur. Seperti yang dijelaskan Informan G kepada 

peneliti sebagai berikut: 

“kenapa saya ndak aktif ya itu. Sekarang bulan bulan politik, kalok saya terlalu 

sering datang ke bintang timur takutnya ada intervensi teko aku. Pokok saya 

ngomong ke pak sumar, pak tutik, satrio jangan. Nanti mereka saya khawatir 

mereka negatif. Saya cukupkan untuk tahun 2017 sampek 2000 piro?” 

Wawancara tanggal 30 Mei 2018 

“19 tidak akan masuk ke bintang timur dulu. Opo`o sibuk lho lak wenak kan 

nek ngomong.” Wawancara tanggal 30 Mei 2018  

 

 Modal sosial yang dimiliki oleh PPST Bintang Timur tidak hanya dengan 

Pembina PPST Bintang Timur saja, melainkan dengan paguyuban/komunitas lain yang 

ada di Kabupaten Jember. Salah satunya dengan Komunitas Tanoker. Seperti yang 

disampaikan oleh Informan A berikut ini: 

“tadek apah jek gebey in mainan meloloh roh. Hoo jek gebei apah dek tak 

ngenyek endak dek mon tanoker iyeh dek sampek ka jipang luar negeri jipang 

dek. Karena apa alatnya cumak seperti itu cumak gun tonjek roh tanoker roh 

dek. Apah tabbun gun mik du biggik dek jimbe aroh jimbe angklung pas apah 

poleh ruah apah poleh aruah adek lah. Aodengan perak a klambihan anoh reh 



moh mon engkok tak percajeh dek engkok mon anonah bik tanoker engkok e 

undang dek jen ojen berangkat kok dek e undang kok dek mentah pencak silat 

ketoan supo jeh. Tepakan anoh jeh tepaken nyeb mon tak la anuan nyebun 

nyebunah se lakek mentah beh buh engak pengajian dek kesenian kesenian 

tapeh tadek se laen gun tangdik parak tangdik meloloh dek mangkanah anoh 

jeh deri amerika bininah oh deri amerika bininah iyak bedeh e dinnak deri nak 

kanak dek anoh dek.” (tidak ada cuman buat mainan terus itu. Hoo itu buat apa 

dek tidak menghina tidak dek cuman tanoker ya dek sampek ke jepang luar 

negeri jepang dek. karena apa alatnya cuman seperti itu cuman egrang itu 

tanoker itu dek. apa musiknya hanya dua biji dek jimbe itu jimbe angklung terus 

apa lagi itu apa lagi apa tidak ada sudah. Menggunakan udeng cuman 

menggunakan pakaian anu itu kalau saya tidak percaya dek saya kalau anunya 

dengan tanoker saya diundang dek hujan hujan berangkat saya dek diundang 

saya dek minta pencak silat ketuanya supo itu. Tepatnya anu itu tepatnya dalam 

acara seribu harianyang laki-laki minta beh buh seperti pengajian dek kesenian 

kesenian tapi tidak dengan yang lain hanya punya saya. Hampir punya saya 

terus dek mangkanya anu itu dari amerika istrinya oh dari amerika istrinya ada 

disini anak anak dek anu dek) Wawancara tanggal 30 Mei 2018 
 

 Dari penjelasan mengenai modal sosial yang dimanfaatkan oleh PPST Bintang 

Timur dalam mempertahankan dan melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk di 

Kabupaten Jember, Dapat disimpulkan bahwa PPST Bintang Timur memanfaatkan 

modal sosial yang dimiliki berupa relasi dengan pihak luar khususnya Pemerintah 

Kabupaten Jember yang dijembatani oleh Pembina PPST Bintang Timur dan relasi 

dengan Komunitas Tanoker yang memiliki hubungan baik dengan PPST Bintang 

Timur. Sehingga dari modal sosial yang dimiliki oleh PPST Bintang Tiimur dapat 

mengembangkan Kesenian Can Macanan Kadduk menjadi kesenian yang banyak 

dikenal oleh masyarakat baik yang ada di Kabupaten Jember maupun diluar Kabupaten 

Jember. 

5.3.4 Modal Simbolik PPST Bintang Timur 



 Modal terakhir yang dimiliki oleh PPST Bintang Timur adalah modal simbolik. 

Menurut Bourdieu modal sosial merujuk pada kumpulan prestise, status, otoritas, dan 

legitimasi (Fashri, 2007). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud 

prestise adalah wibawa (perbawa) yang berkenaan dengan prestasi atau kemampuan 

seseorang. Sedangkan status adalah kedudukan atau kedudukan (orang, badan, dan 

sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya. 

Otoritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada beberapa 

definisi yang pertama kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam 

masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya. Kedua hak 

untuk bertindak. Ketiga kekuasaan; wewenang. Definisi yang terakhir adalah hak 

melakukan tindakan atau hak membuat peraturan untuk memerintah orang lain.  

Sedangkan legitimasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di definisian 

sebagai keterangan yang mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang 

keterangan adalah betul-betul orang yang dimaksud; kesahan; selain itu legitimasi juga 

di definisikan sebagai pernyataan yang sah (menurut undang-undang atau sesuai 

dengan undang-undang); pengesahan 

Dalam penelitian ini modal simbolik yang digunakan PPST Bintang Timur 

dalam mempertahankan dan melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk salah 

satunya berupa legitimasi sebagai sebuah paguyuban yang sah dan legal secara hokum. 

Seperti yang dijelaskan oleh Informan A kepada peneliti berikut ini: 

“abboo iya dek, bintang timur ini ada notarisnya. Resmi lah dekyeh. 

Mangkanya kalok ada orang yang nanyak Informan A bintang timur ini ini ini 

anu notaris ada ndak pak sumar? Ya ada dek.ini sangking ndak tahu ditaruk 



dimana anu dari notarisnya. Sekarang samean cobak keliling ke jember tanyak 

sama kesenian kesenian lain ada ndak yang punyak akte dari notaris. Paling 

cumak bintang timur aja dek.” Wawancara tanggal 21 Mei 2018 

 

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu anggota PPST Bintang Timur 

mengenai legitimasi PPST Bintang Timur dari notaris. Seperti yang dijelaskan 

Informan B kepada peneliti berikut ini: 

“resmi le kalok bintang timur itu, ini buktinya (menunjukan kartu anggota) jadi 

ndak ecek ecek kalok kata orang orang itu le.” Wawancara tanggal 07 Juni 2018 
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 Dari foto yang peneliti ambil dari dari salah satu anggota PPST Bintang Timur 

membuktikan bahwa PPST Bintang Timur memang paguyuban yang sah dan legal 

secara hukum. Dalam foto tersebut juga terdapat nama dan nomor notaris serta tanggal 

pengesahan PPST Bintang Timur kepada notaris.  

 Selain bertanya kepada pimpinan dan anggota PPST Bintang Timur, peneliti 

juga menanyakan kepada Pembina PPST Bintang Timur terkait legalitas PPST Bintang 

Timur. Seperti yang disampaikan Informan G kepada peneliti berikut ini; 



“…Loh dari situ ya mas, ya sudah akhirnya kita jadikan akte notaris paguyuban 

perkumpulan pencak silat campursari bintang timur PPST bintang timur. nah 

kenapa dijadikan paguyuban saya berharap cita-cita saya bintang timur itu 

dijadikan basecamp.” Wawancara tanggal 30 Mei 2018  

 

 Dari uraian diatas telah jelas bahwa PPST Bintang Timur merupakan 

paguyuban yang sah dan legal secara hukum. Selain legitimasi sebagai paguyuban yang 

sah dan legal secara hokum, PPST Bintang Timur juga menggunakan modal simbolik 

yang lain berupa penghargaan yang pernah diterima dari beberapa pihak. Seperti yang 

disampaikan Informan A kepada peneliti berikut ini: 

“…Saya le oleh penghargaan dari siapa dek dari cina dari barongsai sama can 

macanan kadduk. Sama itu dek samean lihat sendiri itu fotonya darimana itu 

penghargaannya dari satpol pp kalok ndak salah itu. Oleh penghargaan dek dak 

dapat uang dek penghargaan dek mon tak percajeh bangga dek. Karena 

kesenian jiwa seniman ya seperti ini bangganya seperti ini. nantik kalok enak 

sudah nyaman kareh metek buehnah dek enjek kalok Informan A hebat…” 

Wawancara tanggal 21 Mei 2018 

  

 Berkaitan dengan penghargaan yang diterima oleh PPST Bintang Timur, hal 

yang sama juga disampaikan oleh salah satu anggota PPST Bintang Timur. Seperti 

yang dijelaskan Informan C kepada peneliti berikut ini: 

 “iya dek itu dari mana itu ya yang ada rumahnya Informan A itu fotonya. Kan 

di rumahnya Informan A ada itu foto penghargaannya. Samean kalok main ke rumah 

Informan A cobak wes lihat itu ada fotonya.” Wawancara tanggal 07 Juni 2018 
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Sumber: Dokumentasi Peneliti 2018 

 

 Dalam foto tersebut dijelaskan bahwa PPST Bintang Timur mendapatkan 

penghargaan dari Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Jember atas 

keikutsertaan sebagai pendukung dalam acara ulang tahun SATPOL PP yang ke 43 dan 

ulang tahun SATLANTAS yang ke 51 yang diwakilkan oleh Informan A sebagai 

pimpinan PPST Bintang Timur.  

 Selain itu peneliti juga mencari tahu kepada anggota PPST Bintang Timur yang 

lain terkait penghargaan yang diterima oleh PPST Bintang Timur. Seperti yang disampaikan 

Informan D dan Informan B kepada peneliti berikut ini: 

“ya seneng dek. Masak ada orang dikasik penghargaan ndak seneng. Bangga 

dek.” Wawancara tanggal 11 Juli 2018 



“ya tambah bangga le masalahnya kesenian sendiri keseniannya saya bisa di 

apa itu namanya bisa naik lah. Ya tambah seneng kayak saya itu kalok ndak 

gitu saya maunya mau berhenti ya ndak bisa le soalnya tambah senang saya itu. 

Pokoknya kalok saya ikut itu jangan di ganggu dulu. Katanya saya kalok 

bintang timur itu.” Wawancara tanggal 28 Mei 2018 

 

 Penjelasan-penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa modal simbolik 

yang dimanfaatkan PPST Bintang Timur dalam mempertahankan Kesenian Can 

Macanan Kadduk berupa legitimasi dari notaris bahwa PPST Bintang Timur 

merupakan paguyuban yang sah dan legal secara hukum. Selain itu PPST Bintang 

Timur juga pernah mendapatkan penghargaan dari beberapa pihak salah satunya dari 

SATPOL PP Kabupaten Jember. 

 Dari modal simbolik yang dimiliki tersebut PPST Bintang Timur akan terus 

berupaya meningkatkan prestasinya agar saat orang bertanya mengenai Kesenian Can 

Macanan Kadduk atau PPST Bintang Timur, PPST Bintang Timur dapat menunjukan 

prestasi yang pernah diraih yang itu membuat bangga seluruh anggota PPST Bintang 

Timur.  

 Sehingga dari akumulasi modal-modal yang digunakan, terciptalah Habitus 

dalam PPST Bintang Timur berupa kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan seperti 

arisan anggota yang dilaksanakan setiap dua minggu sekali dan padang bulan yang 

dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Dari Habitus PPST Bintang Timur tersebut 

nantinya menentukan kelas sosial PPST Bintang Timur di masyarakat. Seperti dalam 

kutipan wawancara berikut ini: 

“mon setiah sapah se tak kenal bintang timur? Siapa yang ndak tahu can 

macanan kadduknya pak sumar? Karena apa dek, setiap dua minggu sekali pak 

sumar bikin arisan. Kalok ndak gitu ndak terkenal kesenian itu dek. Samean 



tahu sendiri kan pas arisan itu adu dek benyak se nonton.” Wawancara tanggal 

21 Mei 2018 

  

Dari kutipan wawancara tersebut, bisa jadi PPST Bintang Timur memiliki kelas 

sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan paguyuban pencak silat tradisional lain 

di Kabupaten Jember karena menurut penuturan Informan A banyak masyarakat yang 

tahu Kesenian Can Macanan Kadduk milik Informan A.  

5.4 Strategi PPST Bintang Timur 

Upaya PPST Bintang Timur dalam mempertahankan dan melestarikan Kesenia 

Can Macanan Kadduk di Kabupaten Jember diwujudkan dalam sebuah strategi. 

Strategi yang dilakukan PPST Bintang Timur digunakan sebagai dasar dalam tindakan 

yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur. Strategi yang dilakukan PPST Bintang 

Timur dalam mempertahankan dan melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk 

dipengaruhi oleh Habitus (kebiasaan) dan juga modal yang dimiliki serta dilakukan 

dalam sebuah ranah yakni masyarakat pendalungan di Kabupaten Jember. Menurut 

Bourdieu ada dua strategi yang dapat dilakukan oleh aktor dalam menghadapi 

kehidupan sosialnya, pertama strategi reproduksi dan yang kedua strategi rekonversi. 

5.4.1 Strategi Reproduksi PPST Bintang Timur 

Usaha PPST Bintang Timur dalam melestarikan Kesenian Can Macanan 

Kadduk diwujudkan dengan cara mempertahankan dan meningkatkan modal yang 

dimiliki agar modal-modal tersebut mampu mendukung seluruh kegiatan yang 

dilakukan oleh PPST Bintang Timur. Selain itu PPST Bintang Timur juga 



mereproduksi pengetahuan yang dimiliki kepada masyarakat agar masyarakat memiliki 

pengetahuan mengenai Kesenian Can Macanan Kadduk.  

Dalam penelitian ini strategi reproduksi yang digunakan oleh PPST Bintang 

Timur dalam mempertahankan dan melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk di 

Kabupaten Jember salah satunya dengan cara melegalkan PPST Bintang Timur 

menjadi sebuah paguyuban yang sah secara hukum. Hal ini peneliti ketahui dari 

pimpinan PPST Bintang Timur. Seperti dalam kutipan wawancara berikut ini: 

“beh, kalok bintang timur itu ada aptenya dek. Sudah didaftarkan di notaris. 

Sekarang samean cobak tanyak ke paguyuban yang lain. Ndak ada dek yang 

punyak apte kayak bintang timur ini. Biar apa kok informan A sampek bawak 

ke notaris biar kalok kemana-mana itu bintang timur punyak wibawa gitu dek. 

Biar kalok ada apa-apa enak gitu dek.” Wawancara tanggal 21 Mei 2018   

 

 Dari penjelasan diatas upaya melegalkan PPST Bintang Timur menjadi sebuah 

paguyuban yang sah secara hukum dilakukan agar PPST Bintang Timur memiliki 

modal simbolik berupa legitimasi atau pengakuan yang sah dari notaris bahwa PPST 

Bintang Timur merupakan sebuah paguyuban yang sah secara hukum. Selain itu upaya 

melegalkan PPST Bintang Timur menjadi sebuah paguyuban yang sah secara hukum 

didukung dan difasilitasi oleh modal sosial yang dimiliki PPST Bintang Timur yakni 

Pembina paguyuban. Sehingga dari kegiatan pelegalan PPST Bintang Timur menjadi 

sebuah paguyuban yang sah secara hukum membuat modal simbolik dan modal sosial 

yang dimililki PPST Bintang Timur semakin meningkat. 

 Selain melakukan pelegalan PPST Bintang Timur menjadi sebuah paguyuban 

yang sah secara hukum, kegiatan lain yang dilkukan PPST Bintang Timur untuk 



mempertahankan dan melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk di Kabupaten 

Jember ialah dengan rutin mengadakan latihan rutin. Hal ini peneliti ketahui dari 

informan A mengenai kegiatan latihan rutin tersebut. Seperti dalam kutipan wawancara 

berikut ini: 

“ya ada dek. Kalok ndak ada masak bisa maen anak-anak itu. Latihannya itu 

setiap kamis malam jumat dek di depan rumah saya.” Wawancara tanggal 21 

Mei 2018 

Informasi yang sama juga peneliti dapatkan dari informan yang lain mengenai 

kegiatan  latihan rutin tersebut. Seperti dalam kutipan wawancara berikut ini: 

“ada dek kalok latihan rutin itu. Sudah lama latihan rutinnya. Biasanya setiap 

malam jumat latihannya dek.” Wawancara tanggal 07 Juni 2018 

Kegiatan latihan rutin yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur bertujuan 

untuk mempertahankan serta meningkatkan modal budaya yang dimiliki. Modal 

budaya yang dimiliki PPST Bintang Timur berkaitan dengan modal ekonomi yang 

dimiliki PPST Bintang Timur yakni anggota. Modal budaya yang dimiliki PPST 

Bintang Timur berkaitan dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh seluruh 

anggota PPST Bintang Timur. Oleh karena itu melalui kegiatan latihan rutin yang 

dilakukan seluruh anggota PPST Bintang Timur bisa memiliki kemampuan dan 

keahlian dalam pertunjukan Kesenian Can Macanan Kadduk. Hal tersebut seperti 

kutipan wawancara peneliti dengan pimpinan PPST Bintang Timur berikut ini:  

“ya itu tadi dek, kenapa kok informan A buat latihan rutin ya biar anggotanya 

informan A bisa main semua. Tak dusnodusi mon main roh. Mak la begus mon main, 

mak la nyaman. Dekyeh. Biar orang yang nonton itu seneng dek. (ya itu tadi dek, 



kenapa kok informan A buat latihan rutin ya biar anggotanya informan A bisa main 

semua, tidak memalukan kalau bermain, biar bagus kalau main, biar enak. Begitu. Biar 

orang yang nonton itu seneng dek). Wawancara tanggal 21 Mei 2018 

Selain itu tujuan PPST Bintang Timur melakukan kegiatan latihan rutin ialah 

untuk melakukan regenerasi penerus PPST Bintang Timur. Informasi mengenai hal 

tersebut peneliti dapatkan dari wawancara dengan pimpinan PPST Bintang Timur. 

Seperti dalam kutipan wawancara berikut ini: 

“ya kalok latihan rutin itu kadang anaknya informan C juga dibawa, jadi kadang 

ikut latihan. Samean tahu yang anak kecil main ganongan itu kan anaknya 

informan C. jadi mulai kecil sudah diajari main kesenian tradisional. gitu dek. 

biar ndak hp hp an terus. Hehehe.” Wawancara tanggal 21 Mei 2018 

Sehingga strategi reproduksi yang dilakukan PPST Bintang Timur berupa 

kegiatan latihan rutin bertujuan mempertahankan dan meningkatan modal ekonomi dan 

modal budaya yang dimiliki PPST Bintang Timur. Hal tersebut sesuai dengan 

penjelasan strategi reproduksi menurut Bourdieu yang mana strategi reproduksi ialah 

kumpulan tindakan yang dipersiapkan oleh aktor untuk mempertahankan dan 

meningkatkan aset-aset yang dimiliki dengan kecenderungan ke arah masa depan.  

Selain itu strategi reproduksi yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur berupa 

kegiatan latihan rutin bertujuan untuk mereproduksi pengetahuan serta pengalaman 

mereka kepada keluarga mereka. Keluarga yang dimaksud disini ialah anggota PPST 

Bintang Timur yang memiliki anak yang kemudian anaknya diajak untuk mengikuti 

kegiatan latihan rutin yang dilakukan oleh orang tuanya. Dari proses latihan rutin yang 



dilakukan oleh anak kecil tersebut nantinya akan tampil dalam kegiatan-kegiatan PPST 

Bintang Timur yang lain.  

5.4.2 Strategi Rekonversi 

PPST Bintang Timur berusaha untuk menambah modal sebanyak-banyaknya 

sekaligus dari modal yang dimiliki dikonersi atau diubah bentuknya ke modal lain yang 

lebih bermanfaat di dalam ranah. Strategi rekonversi yang dilakukan oleh PPST 

Bintang Timur ialah mengubah modal ekonomi dan modal budaya menjadi modal 

simbolik. Melalui kegiatan arisan dan padang bulan, PPST Bintang Timur berusaha 

mengubah modal ekonomi dan budaya yang dimiliki menjadi modal simbolik. 

Informasi mengenai hal tersebut peneliti dapatkan dari wawancara dengan pimpinan 

PPST Bintang Timur seperti dalam kutipan wawancara berikut ini:  

“beh kenapa kok informan A bikin arisan, bikin padang bulan. Biar anak-anak 

itu main. Kalok ngandalkan tanggapan tok dek, iya kalok ada tanggapan, kalok 

ndak ada? Dekremmah pas? Biar kesenian itu terkenal dek. kalok ndak kayak 

gitu ndak terkenal kesenian itu. Setiap dua minggu sekali tampil. kalok kayak 

gitu kan banyak yang tahu orang-orang itu. Oh ya informan A punyak can 

macanan kadduknya gini (siip). Gitu dek.” Wawancara tanggal 21 Mei 2018 

Dari jawaban diatas terlihat modal ekonomi dan budaya yang digunakan dalam 

kegiatan arisan maupun padang bulan. Modal ekonomi yang digunakan ialah anggota 

dan peralatan serta perlengkapan pertunjukan. Sedangkan modal budaya yang 

digunakan ialah kemampuan dan keahlian anggota dalam menampilkan pertunjukan 

Kesenian Can Macanan Kadduk. Sehingga dari kolaborasi dua modal tersebut PPST 

Bintang Timur berusaha untuk merubah menjadi modal simbolik. Hal itu ditunjukan 



dengan kata “terkenal” dalam kutipan wawancara diatas. Kata tersebut bisa diartikan 

sebagai modal simbolik yang nantinya mengarahkan pada modal simbolik berupa 

status. Status yang dimiliki PPST Bintang Timur sebagai paguyuban Kesenian Can 

Macanan Kadduk yang banyak dikenal oleh masyarakat di Kabupaten Jember 

khususnya.  

 



BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

 Kesenian Can Macanan Kadduk merupakan kesenian tradisional khas 

masyarakat pendalungan di Kabupaten Jember. PPST Bintang Timur merupakan salah 

satu paguyuban yang sampai saat ini masih eksis melestarikan Kesenian Can Macanan 

Kadduk di Kabupaten Jember. Dalam sajian pertunjukan kesenian ini 

merepresentasikan Budaya Pendalungan yang ada di Kabupaten Jember. Budaya 

Pendalungan tersebut terlihat saat beberapa atraksi kesenian tradisional seperti tari 

ganongan yang merepresentasikan budaya jawa, kemudian Leak yang 

merepresentasikan kesenian tradisional khas masyarakat Bali, ada pula sinden yang 

siap menyanyikan lagu-lagu dari Madura, banyuwangi, dangdut dsb yang ditampilkan 

dalam pertunjukan Kesenian Can Macanan Kadduk.  

 Seiring berjalannya waktu, Kesenian Can Macanan Kadduk menjadi kurang 

diminati oleh masyarakat. Hal itu dikarenakan semakin beragam jenis hiburan dan 

kesenian yang ada di masyarakat saat ini. Sehingga masyarakat dapat memilih hiburan 

atau kesenian apa yang disenangi. Salah satu cara untuk mengetahui hal tersebut ialah 

dengan melihat jumlah tanggapan yang diterima oleh PPST Bintang Timur dalam 

kurun waktu beberapa tahun terakhir.  

 Dari data yang peneliti dapatkan ketika melakukan penelitian, terdapat 

penurunan jumlah tanggapan yang diterima PPST Bintang Timur dalam kurun waktu 



beberapa tahun terakhir. Oleh karena agar Kesenian Can Macanan Kadduk tetap 

bertahan PPST Bintang Timur membuat strategi agar eksistensi Kesenian Can 

Macanan Kadduk tetap ada sampai kapanpun. 

Strategi yang digunakan PPST Bintang Timur dalam mempertahankan dan 

melestarikan Kesenian Can Macanan Kadduk di Kabupaten Jember ialah dengan 

menggunakan strategi reproduksi dan strategi rekonversi. Strategi reproduksi yang 

dilakukan oleh PPST Bintang Timur ialah dengan melegalkan PPST Bintang Timur 

sebagai paguyuban yang sah secara hukum. Hal tersebut bertujuan untuk 

mempertahankan dan meningkatkan modal simbolik yang dimiliki. Selain itu strategi 

reproduksi yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur ialah dengan mengadakan latihan 

rutin. Latihan rutin tersebut dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan 

modal ekonomi dan budaya yang dimiliki. Melalui latihan rutin pula PPST Bintang 

Timur mereproduksi pengetahuan yang dimiliki kepada anak kecil yang mengikuti 

latihan rutin tersebut. Kegiatan tersebut sekaligus sebagai bentuk regenerasi yang 

dilakukan oleh PPST Bintang Timur.  

Selain strategi reproduksi, PPST Bintang Timur juga melakukan strategi 

rekonversi. Melalui kegiatan arisan dan padang bulan yang dilakukan, PPST Bintang 

Timur berusaha merubah modal ekonomi dan budaya yang digunakan dalam dua 

kegiatan tersebut menjadi modal simbolik. Kegiatan arisan dan padang bulan yang 

dilakukan oleh PPST Bintang Timur memanfaatkan modal ekonomi berupa anggota 

dan peralatan serta perlengkapan pertunjukan. Sedangkan modal budaya yang 

digunakan ialah kemampuan dan keahlian yang dimiliki anggota dalam menampilkan 



pertunjukan Kesenian Can Macanan Kadduk. Dari situ PPST Bintang Timur berusaha 

merubah menjadi modal simbolik berupa status agar PPST Bintang Timur semakin 

dikenal oleh masyarakat.  

6.2 Saran 

 Hal terpenting dalam sebuah penelitian ialah manakala terdapat saran-saran dari 

seorang peneliti tentang masalah yang dikajinya. Hasil penelitian bisa digunakan untuk 

merumuskan saran yang dianggap perlu dan cocok untuk disampaikan kepada subjek 

penelitian. Saran-saran tersebut berisi masukan-masukan yang membangun setelah 

dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat beberapa saran, yaitu:  

1. Dalam penelitian ini tidak begitu menjelaskan secara dalam bagaimana PPST 

Bintang Timur membangun relasi dengan paguyuban/komunitas lain yang ada 

di Kabupaten Jember. Oleh karena itu untuk penelitian yang akan datang 

mungkin lebih bisa menjelaskan bagaimana PPST Bintang Timur membangun 

relasi dengan paguyuban/komunitas lain yang ada di Kabupaten Jember. Hal 

itu dikarenakan ada wacana dari Pembina PPST Bintang Timur yang ingin 

menjadikan PPST Bintang Timur sebagai paguyuban yang membawahi 

Kesenian Can Macanan Kadduk yang ada di Kabupaten Jember.  

2. Perlu adanya dukungan dan dorongan khususnya dari Pemerintah Kabupaten 

Jember dalam memajukan kesenian-kesenian tradisional yang dimiliki. Salah 

satunya Kesenian Can Macanan Kadduk. Mungkin Pemerintah Kabupaten 

Jember bisa menambah kegiatan-kegiatan yang menampilkan kesenian 

tradisional khas Kabupaten Jember khususnya Kesenian Can Macanan Kadduk. 
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LAMPIRAN 

GUIDE INTERVIEW 

Budayawan Jember (DR. Ilham Zoebazarry) 

1. Apakah betul Kabupaten Jember dijuluki sebagai kota pendalungan? 

2. Sejak kapan Kabupaten Jember mendeklarasikan diri menjadi kota 

pendalungan? 

3. Apa yang menyebabkan/melatarbelakangi Kabupaten Jember mendeklarasikan 

diri sebagai kota pendalungan? 

4. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari adanya deklarasi Kabupaten Jember 

sebagai kota pendalungan? (ex: dilihat dari sisi ekonomi, politik, budaya, dll) 

5. Dalam hal kesenian tradisional, apakah Kesenian Can Macanan Kadduk 

merepresentasikan Budaya Pendalungan yang ada di Kabupaten Jember? 

6. Dalam hal apa sajakah Budaya Pendalungan bisa dilihat dalam Kesenian Can 

Macanan Kadduk? 

7. Apakah Kesenian Can Macanan Kadduk memiliki paguyuban? 

8. Ada berapa paguyuban yang ada di Kabupaten Jember? 

9. Apa nama paguyuban Kesenian Can Macanan Kadduk yang ada di Kabupaten 

Jember? 

10. Bagaimana sejarah Kesenian Can Macanan Kadduk tersebut? 

11. Bagaimana perkembangan kesenian tradisional di Kabupaten Jember 

khususnya Kesenian Can Macanan Kadduk? 

Anggota PPST Bintang Timur 

❖ Pimpinan PPST Bintang Timur 

1. Sejak kapan PPST Bintang Timur berdiri? 

2. Apa yang melatarbelakangi berdirinya PPST Bintang Timur? 

3. Kesenian apa saja yang dimiliki oleh PPST Bintang Timur? 

4. Bagaimana sejarah Kesenian Can Macanan Kadduk? 

5. Bagaimana perkembangan Kesenian Can Macanan Kadduk dari 

tahun ke tahun? (tanyakan jumlah tawaran job, penonton yang 

melihat, dll)  

6. Sepanjang tahun 2017 ada berapa tawaran job yang diterima oleh 

PPST Bintang Timur? 

7. Apakah ada dampak yang ditimbulkan dengan penurunan tawaran 

job tersebut? (merujuk pada pertanyaan no 5-6) 

8. Jika ada, apa dampak yang ditimbulkan? 

9. Bagaimana pembagian bayaran setelah job? 
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10. Apakah seluruh anggota PPST Bintang Timur mengikuti kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur? 

11. Apakah ada hubungan antara Kesenian Can Macanan Kadduk 

dengan Budaya Pendalungan di Kabupaten Jember? (tanyakan 

atribut-atribut yang digunakan apakah merepresentasikan budaya 

pendalungan) 

12. Kesenian Can Macanan Kadduk biasanya ditampilkan pada saat apa 

saja? 

13. Apakah ada perubahan yang terjadi saat ini dengan kegiatan 

menampilkan Kesenian Can Macanan Kadduk tersebut? (ex: dulu 

ditampilkan saat bersih desa, karnaval, dll sekarang sudah jarang 

ditampilkan) 

14. Jika ada perubahan, apa yang menyebabkan hal tersebut berubah? 

15. Adakah perubahan dari segi penampilan dalam Kesenian Can 

Macanan Kadduk? (Ex: dulu musiknya gamelan saja sekarang ada 

keyboard dll, dulu tampilannya hanya pencak silat dan can macanan 

kadduk sekarang ada variasi yang lain, dll) 

16. Apa fungsi Kesenian Can Macanan Kadduk bagi masyarakat? 

17. Nilai-nilai apa saja yang ada dalam Kesenian Can Macanan 

Kadduk? (merujuk pada aturan dalam PPST Bintang Timur yang 

disepakati bersama) 

18. Sejak kapan aturan-aturan itu ada? 

19. Apakah ada sanksi bagi anggota yang melanggar aturan-aturan yang 

dibuat? 

20. Apakah ada perbedaan antara Kesenian Can Macanan Kadduk 

dalam paguyuban ini dengan paguyuban yang lain? 

21. Apakah ada permasalahan lain yang dialami oleh PPST Bintang 

Timur? 

22. Bagaimana susunan penampilan Kesenian Can Macanan Kadduk 

pada saat pertunjukan? 

23. Bagaimana persiapan yang dilakukan seluruh anggota jika ada 

partunjukan mulai dari sebelum pertunjukan sampai sesudah 

pertunjukan? 

24. Terkait tawaran job bagaimana proses pemilihan anggota untuk 

menjadi pemain dalam job tersebut? 

25. Berapa tarif untuk nanggap Kesenian Can Macanan Kadduk? 

26. Bagaimana sistem pembagian bayaran untuk anggota yang terlibat 

dalam job tersebut?  

27. Sejak kapan PPST Bintang Timur memiliki sanggar? 



 

vi 
 

28. Apakah sanggar tersebut dari awal memang dibuat untuk menjadi 

sanggar PPST Bintang Timur? 

29. Digunakan untuk apa saja sanggar tersebut? 

30. Apakah ada latihan rutin yang dilakukan oleh seluruh anggota PPST 

Bintang Timur? 

31. Barang-barang yang berada di sanggar diperoleh darimana saja? 

(alat musik, kostum, dll) 

32. Sejak kapan PPST Bintang Timur diakui oleh Pemerintah 

Kabupaten Jember sebagai sebuah paguyuban? 

33. Apakah bapak tahu alasan Pemerintah Kabupaten Jember mengakui 

PPST Bintang Timur sebagai sebuah paguyuban kesenian 

tradisional di Kabupaten Jember? 

34. Apakah hanya PPST Bintang Timur yang diakui oleh Pemerintah 

Kabupaten Jember? 

35. Kalau ada yang lain, paguyuban apa saja yang diakui oleh 

Pemerintah Kabupaten Jember? 

36. Apakah ada bukti yang menunjukan PPST Bintang Timur memang 

diakui oleh Pemerintah Kabupaten Jember? (merujuk pada bukti 

seperti SK dll) 

37. Apakah anda kenal dengan ketua atau orang-orang dari paguyuban 

kesenian tradisional yang lain di Kabupaten Jember? 

38. Sejak kapan bapak kenal? 

39. Darimana bapak kenalnya? 

40. Apakah ada perkumpulan sesama ketua-ketua paguyuban kesenian 

tradisional tersebut? 

41. Apakah pernah membuat kegiatan bersama yang melibatkan 

paguyuban-paguyuban kesenian tradisional yang ada di Kabupaten 

Jember? 

42. Sejak kapan PPST Bintang Timur memiliki Pembina? 

43. Mengapa harus ada Pembina dalam PPST Bintang Timur? 

44. Apa fungsi Pembina bagi PPST Bintang Timur? 

45. Apakah seluruh anggota PPST Bintang Timur mengenal Pembina 

tersebut? 

46. Siapa yang menunjuk orang tersebut untuk menjadi Pembina PPST 

Bintang Timur? 

47. Apakah PPST Bintang Timur pernah mengikuti perlombaan atau 

festival kesenian tradisional? 

48. Jika pernah, kapan mengikuti kegiatan tersebut? 

49. Dimana kegiatan tersebut dilakukan? 
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50. Apakah mendapat penghargaan dari kegiatan tersebut? 

 

❖ Anggota PPST Bintang Timur 

1. Sejak kapan bergabung dengan PPST Bintang Timur? 

2. Ada berapa anggota yang tergabung dalam PPST Bintang Timur? 

3. Apa Pendidikan terakhir anggota-anggota yang tergabung dalam 

PPST Bintang Timur? 

4. Mengapa bergabung dengan PPST Bintang Timur? 

5. Apakah sebelum bergabung dengan paguyuban ini anda memiliki 

pengetahuan tentang kesenian tradisional khususnya Kesenian Can 

Macanan Kadduk? 

6. Jika iya, sejak kapan anda mengetahuinya? 

7. Darimana anda mengetahuinya? 

8. Apa yang mendorong anda untuk mengikuti semua kegiatan yang 

ada di PPST Bintang Timur? 

9. Apakah ada perbedaan terkait kondisi PPST Bintang Timur 

Sekarang dengan dulu? (tawaran job) 

10. Jika ada, apakah ada pengaruh terhadap anda? 

11. Jika ada, pengaruh yang seperti apa? 

12. Apakah ada aturan-aturan yang dibuat dan disepakati bersama 

seluruh anggota PPST Bintang Timur? 

13. Jika ada, sejak kapan aturan-aturan tersebut dibuat? 

14. Apakah ada sanksi bagi anggota yang melanggar aturan-aturan 

tersebut? 

15. Saat ada job bagaimana proses pemilihan anggota untuk menjadi 

pemain dalam job tersebut? 

16. Kegiatan apa saja yang selalu dilakukan oleh PPST Bintang Timur? 

17. Sejak kapan kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan? 

18. Kenapa kegiatan itu yang dilakukan? (ex: kenapa menggunakan 

arisan anggota tiap 2 minggu sekali? alasannya apa? dll) 

19. Jika dalam arisan, apa saja yang dilakukan pada saat arisan anggota? 

20. Berapa iuran yang dibayarkan dalam arisan tersebut? 

21. Apakah ada hukuman bagi anggota yang telat atau tidak membayar 

iuran tersebut? 

22. Bagaimana sistem pembagian bayaran setelah job? 

23. Apa saja nilai-nilai yang terdapat dalam Kesenian Can Macanan 

Kadduk? 
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24. Bagaimana persiapan yang dilakukan seluruh anggota jika ada 

partunjukan mulai dari sebelum pertunjukan sampai sesudah 

pertunjukan? 

25. Apakah ada latihan rutin yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur? 

26. Jika ada, kapan latihan rutin tersebut diadakan? 

27. Jika ada, dimanakah latihan rutin tersebut dilakukan? 

28. Apakah anda memiliki pekerjaan lain selain disini? 

29. Jika ada, apa pekerjaan anda? 

30. Berapa bayaran yang anda terima setelah mengikuti job? 

31. Apakah sebelumnya anda sudah memiliki kemampuan dalam 

bermain can macanan kadduk atau kesenian lain yang ada di 

paguyuban ini? 

32. Jika iya, sejak kapan memiliki kemampuan tersebut? 

33. Darimana anda mendapatkan kemampuan tersebut? 

34. Apakah anda tahu sejak kapan PPST Bintang Timur memiliki 

sanggar? 

35. Jika tahu, apakah sejak awal tempat tersebut memang digunakan 

untuk sanggar PPST Bintang Timur? 

36. Digunakan untuk apa saja sanggar tersebut? 

37. Diperoleh darimana barang-barang yang ada di sanggar tersebut? 

(alat musik, kostum, dll) 

38. Apakah anda tahu kalau PPST Bintang Timur memiliki Pembina? 

39. Sejak kapan PPST Bintang Timur memiliki Pembina? 

40. Apakah anda tahu fungsi Pembina PPST Bintang Timur? 

41. Apakah anda kenal dengan anggota atau orang-orang dari 

paguyuban kesenian tradisional lain yang ada di Kabupaten Jember? 

42. Jika kenal, sejak kapan anda mengenal mereka? 

43. Darimana anda mengenal mereka? 

44. Apakah PPST Bintang Timur pernah mengikuti perlombaan atau 

festival kesenian tradisional? 

45. Jika pernah, kapan mengikuti kegiatan tersebut? 

46. Dimana kegiatan tersebut dilakukan? 

47. Apakah mendapat penghargaan dari kegiatan tersebut? 

Pembina PPST Bintang Timur  

1. Sejak kapan menjadi Pembina PPST Bintang Timur? 

2. Apa peran anda dalam kegiatan yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur? 

3. Apa yang melatarbelakangi anda untuk menjadi Pembina PPST Bintang Timur? 
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4. Apa pemerintah Kabupaten Jember khususnya DISBUDPAR mendukung 

kegiatan yang dilakukan oleh PPST Bintang Timur? 

5. Dukungan yang seperti apa yang diberikan DISBUDPAR Kabupaten Jember 

kepada PPST Bintang Timur? 

DISBUDPAR Kabupaten Jember 

1. Kesenian tradisional apa saja yang ada di Kabupaten Jember? 

2. Bagaimana anda melihat perkembangan kesenian tradisional yang ada di 

Kabupaten Jember khususnya Kesenian Can Macanan Kadduk? 

3. Apakah ada peran dari DISBUDPAR Kabupaten Jember dalam memajukan 

Kesenian Tradisional, khususnya Kesenian Can Macanan Kadduk? 

4. Jika ada, apa yang dilakukan oleh DISBUDPAR untuk memajukan Kesenian 

Tradisional, khususnya Kesenian Can Macanan Kadduk? 

5. Sejak kapan kegiatan tersebut dilakukan? 

6. Ada berapa paguyuban Kesenian Can Macanan Kadduk di Kabupaten Jember? 
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