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ABSTRAK 

 

Nurul Dwi Maulita, 155120201111001, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Unsur-unsur Budaya Jawa 

Pada Seni Pertunjukan Ketoprak. Dosesn Pembimbing : Arif Budi Prasetya, 

S.I.Kom.,lM.I.Kom. 

 

Penelitian ini berangkat dari keberadaan budaya tradisional yang saat ini 

mulai tergantikan dengan budaya popular yang lebih diminati oleh generasi muda. 

Salah satu budaya tradisional yang mulai tergantikan adalah seni pertunjukan 

ketoprak yang berasal dari Jawa. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini 

bertujuan untuk melihat bagaimana unsur-unsur budaya Jawa yang menggambarkan 

jati diri masyarakat Jawa yang ditampilakan dalam seni pertunjukan ketoprak. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan semiotika 

untuk mengetahui dan mendeskripsikan isi suatu teks, dimana didalamnya akan 

terdapat makna-makna yang tersembunyi dibalik tanda. Penelitian ini mengkaji 

melalui beberapa scene yang menggambarkan budaya Jawa. 

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa dalam video dokumentasi seni 

pertunjukan ketoprak dengan lakon cerita joko kendil, ande-ande lumut, dan roro 

mendut. Dalam video terlihat bahwa dalam masing-masing lakon cerita terdapat 

berbagai unsur-unsur budaya Jawa, diantaranya adalah dalam masyarakat Jawa 

terdapat perbedaan anatara status sosial dan kelas sosial, dalam masyarakat Jawa 

terdapat ritual lamaran sebelum menikah, adanya kaum abangan, adanya ragam tutur 

yang digunakan untuk berinteraksi dengan orang-orang tertentu, adanya stereotype 

bahwa masyarakat Jawa adalah orang yang rendah diri, dan adanya budaya rembuk 

untuk menyelesaikan suatu permasalahan.  

Kata Kunci : Budaya Jawa, Ketoprak, Analisis Isi 
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ABSTRACT 

 

Nurul Dwi Maulita, 155120201111001, Communication Department, Faculty of 

Social and Political Sciences, Brawijaya University, Element of Javanese Culture 

in Ketoprak Performance Art. Guided by Arif Budi Prasetya, S.I.Kom.,lM.I.Kom. 

 

This research started from the existence of traditional culture which is replaced by 

popular culture which is more in demand by the younger generation. One of the 

traditional cultures that has begin to be replaced is the ketoprak performance art 

originating from Java. Based on this, this research aims to see how elements of 

Javanese culture that describe the identity of the Javanese community displayed in 

the art of ketoprak performances. 

This research uses content analysis as a method with a semiotic approach to find out 

and describe the contents of a text, which is there will be meanings hidden behind the 

sign. This study examines through several scenes that describe Javanese culture. 

The results of this study found that in the video documentation of ketoprak 

performance art with the story of Joko Kendil, Ande-Ande Moss, and Roro Mendut. 

In the video it can be seen that in each story's story there are various elements of 

Javanese culture, including Javanese society there are differences between social 

status and social class, in Javanese society there are rituals “lamaran” before 

marriage, the existence of abangan, there is “ragam tutur” used to interact with 

certain people, there is a stereotype that Javanese people are inferior, and there is a 

“rembug” culture to solve a problem. 

 

Keyword : Javanese Culture, Ketoprak, Content Analysis 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Seni pertunjukan merupakan salah satu bagian dari kesenian yang 

terdapat dalam tujuh unsur kebudayaan yang sifatnya universal menurut 

Koentjaraningrat dalam (Sujarno, Ariani, Munawaroh, & Suyami, 2003). 

Berdasarkan segi bentuk penggarapan, penyajian dan pementasannya, seni 

pertunjukan atau yang dikenal sebagai teater terbagai menjadi teater modern dan 

tradisional (Satoto, 2016). Adanya kesenian tradisional berarti menandakan 

bahwa kesenian itu sudah ada sejak dulu dan diwariskan pada generasi muda 

hingga saat ini. Secara sistematis seni pertunjukan dibagi menjadi 4 macam 

menurut (Sujarno, Ariani, Munawaroh, & Suyami, 2003) yaitu tari rakyat, musik 

rakyat, drama rakyat dan seni resitasi rakyat. Drama rakyat sendiri terbagi 

menjadi beberapa macam, salah satunya adalah ketoprak. 

Ketoprak merupakan seni pertunjukan rakyat tradisional yang dahulu 

sangat popular di kalangan masyarakat Jawa khususnya di daerah Jawa Tengah, 

Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada hakikatnya ketoprak 

merupakan drama, namun tentu bukan drama modern karena terdapat unsur 

tradisi Jawa, baik lakon, dialog, busana, riasan, maupun musik dan tari 

tradisional yang terdapat didalamnya (Sudyarsana, 1989). Berdasarkan hasil 

penelitian Badan Kesenian Jawatan Kebudayaan Kementrian Pendidikan 
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Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam (Satoto, 2016) kesenian 

ketoprak awalnya diciptakan oleh Almarhum Raden Mas Tumenggung 

Wreksodiningrat pada tahun 1908 di Surakarta. Pada saat tersebut ketoprak 

hanya dipertunjukkan di Istana Surakarta dengan instrument pengiring utama 

ketoprak yaitu alat tetabuhan sebuah lesung (alat penumbuk padi), hingga 

kemudian disebut sebagai “ketoprak lesung”. Dalam kesenian ketoprak sumber 

cerita diambil dari cerita-cerita rakyat, babad dan sejarah yang kemudian mulai 

berkembang saat ini. Dalam penyajiannya ketoprak diekspresikan dengan tari-

tarian dan lawakan yang ditampilkan para pemain. Kostum yang digunakan 

berupa ikat kepala, baju kurung, celana tapak belo (pakaian petani sehari-hari) 

dengan tata rias yang ditangani sendiri oleh para pemain. Selain itu keseluruhan 

pemain adalah laki-laki, bahkan peran wanita pun dimainkan oleh laki-laki.  

Dewasa ini kesenian ketoprak mengalami perubahan, baik berupa 

pengurangan, perbaikan serta peningkatan mengenai unsur - unsur seni yang 

terdapat didalamnya sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut (Satoto, 

2016) terdapat beberapa periodisasi ketoprak antara lain periode  ketoprak lesung 

(1987 - 1925), periode ketoprak peralihan (1925 - 1927), dan periode ketoprak 

gamelan (1927 - sekarang). Pada periode ketoprak gamelan, cerita yang ada 

dikembangkan lebih luas lagi seperti babad, sejarah, cerita rakyat, panji, cerita 

fiksi seperti mengambil cerita novel atau drama dan sumber-sumber cerita dari 

luar Jawa maupun luar Indonesia. Kemudian bahasa yang digunakan bervariasi 

mulai dari Bahasa Jawa, Bahasa kawi, Bahasa Sansekerta, Bahasa Indonesia 
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sesuai dengan tuntutan cerita lakon ketoprak. Bahasa yang paling dominan dalam 

kesenian ketoprak adalah bahasa Jawa. Bahasa Jawa sendiri terbagi menjadi 

bahasa Jawa ngoko kasar, ngoko desa, ngoko halus, krama desa, krama halus, 

muda krama, kramantara, basa antya, antya basa, basa bagongan atau basa kraton 

sesuai dengan tingkatan struktur sosial (Satoto, 2016).  

Dalam penelitian ini akan menggunakan objek penelitian yakni tiga seni 

pertunjukan ketoprak yang telah didokumentasi  dan terdapat unsur - unsur 

budaya Jawa didalamnya, antara lain : seni pertunjukan ketoprak dengan lakon 

cerita Jaka Kendhil yang didokumentasikan oleh RHS Shooting, Andhe-Andhe 

Lumut yang didokumentasikan oleh Komunitas bangsal Je, dan Roro Mendhut 

yang didokumentasi oleh Oka Studio. Pada ketiga lakon cerita tersebut 

merupakan cerita yang diambil dari cerita rakyat. Salah satu alasan dalam 

penelitian menggunakan cerita rakyat sebagai objek penelitian karena cerita 

rakyat merupakan cerita yang asli berasal dari masyarakat Jawa itu sendiri, selain 

itu lakon cerita Joko Kendil, Ande-ande Lumut dan Roro Mendut merupakan 

lakon cerita yang paling diminati dan menggambarkan pola kehidupan 

masyarakat Jawa di zaman dahulu.  

Pada cerita ketoprak lakon Joko Kendil menceritakan tentang seorang pria 

yang bernama Joko Kendil yang memiliki wajah buruk rupa karena kutukan. 

Kutukan tersebut dapat hilang apabila joko kendhil berhasil mendapatkan 

pendamping yang dapat menerimanya apa adanya. Kemudian pada cerita Ande-

Ande Lumut bercerita tentang sepasang kekasih bernama Pangeran Kusuma Yuda 
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dan Dewi Sekartaji yang lama terpisahkan, mereka dapat bertemu kembali karena 

Pangeran Kusuma Yuda mengadakan sayembara. Adapun rintangan yang 

dihadapi adalah mengalahkan penjaga sungai yakni Yuyu Kangkang. Sedangkan 

lakon cerita roro mendhut bercerita mengenai penolakan Roro Mendhut yang 

hendak dipersunting Tumenggung Wiroguno. Kemudian Roro Mendhut 

memutuskan untuk melarikan diri bersama Pronocitro yang merupakan 

kekasihnya, namun dalam perjalanan terjadi pertarungan hebat dan Pronocitro 

pun kalah karena terkena tombak dan Roro Mendhut memilih untuk menacapkan 

tombak tersebut ke tubuhnya akhirnya merekapun mati bersama. 

Dalam beberapa cerita pertunjukan ketoprak tersebut sangat nampak 

bagaimana budaya Jawa ditampilkan. Budaya Jawa sendiri memiliki berbagai 

variasi dan perbedaan-perbedaan bersifat lokal dalam beberapa unsur-unsur 

kebudayaannya, (Hastuti et.al, 2013) membagi budaya menjadi budaya tangible 

dan intangible. Budaya tangible adalah budaya yang dapat dilihat seperti pakaian 

adat dan atribut lain, sedangkan budaya intangible atau budaya yang tidak dapat 

dilihat seperti sifat, kebiasaan, nilai dan sebagainya. Begitu pula dalam seni 

pertunjukan ketoprak yang memiliki kedua sifat budaya tersebut, mulai dari 

atribut pementasan seperti pakaian, tata rias dan, latar panggung, musik gamelan 

dan tari-tarian sangatlah merepresentasikan budaya Jawa. Selain itu bahasa yang 

digunakan antara penduduk biasa dengan orang-orang yang berada di kerjaan 

berbeda. Orang kerajaan lebih diagungkan salah satunya ketika para dayang dan 

tamu dibiarkan duduk di lantai sedangkan raja duduk diatas kursi megahnya.  
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Selain dapat melestarikan kebudayaan dan memeberikan hiburan pada 

masyarakat, ketoprak juga dituntut untuk memberikan pesan moral dalam 

menyampaikan nilai kehidupan masyarakat Jawa. Ketoprak memiliki fungsi dan 

peranan dalam kehidupan budaya Jawa di Indonesia. Ketoprak memiliki sifat 

yang multidimensional artinya ketoprak juga memiliki sifat yang komunikatif. 

Melalui ketoprak pesan moral dan nilai-nilai kehidupan masyarakat Jawa dapat 

disampaikan oleh para pemain. Secara tidak langsung interaksi sosial sehari-hari 

terikat dengan norma-norma maupun sistem nilai yang ada didasarkan pada 

bahasa, pelapisan sosial, dan sistem kekerabatan yang mengatur antara yang baik 

dan yang buruk maupun yang boleh maupun tidak boleh (Rudini, 2017). Menurut 

(Sartini, 2009) Budaya Jawa sejak dulu dikenal sebagai budaya adiluhung yang 

berarti budaya yang memiliki nilai-nilai luhur yakni bagaimana masyarakat 

beretika dan memiliki sopan santun dan rasa hormat terhadap orang lain baik di 

dalam rumah maupun diluar rumah, bagaiman memberikan pendapat, berbicara 

pada orang yang lebih tua, berperilaku dan memperlakukan orang lain, yang 

seluruhnya diatur menurut kebudayaannya. Hal ini sesuai dengan cerita pada 

masing-masing lakon ketoprak, dimana pemain juga terbawa dalam nilai-nilai 

kehidupan dan budaya adhiluhung.  

Dari gambaran singkat tersebut, untuk melihat penggambaran unsur-unsur 

budaya Jawa yang ditampilkan melalui beberapa cerita ketoprak, maka penelitian 

ini dapat dianalisis menggunakan analisis isi dengan pendekatan semiotika. 

Menurut (Wibowo, 2013), semiotika merupakan salah satu bagian dari bentuk 
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analisis isikualitatif yang tentunya berbeda dengan analisis isi kuantitatif. 

Penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui dan menganalisis sesuatu yang 

tidak terlihat, atau dengan kata lain digunakan untuk melihat isi komunikasi yang 

yang tersirat. Analisis isi sendiri merupakan suatu teknik penelitian untuk 

membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicabel) dan sahih terhadap 

data dengan memperhatikan konteksnya (Krippendorff, 1991). Sedangkan 

semiotika berupaya untuk menemukan makna dibalik tanda termasuk hal-hal 

yang tersembunyi dibalik sebuah tanda (Kriyantono, 2014). Denganh 

menggunakan analisiss isi kualitatif dengan pendekatan semiotika, kita dpat 

melihat apa yang ada dibalik gambar maupun simbol-simbol yang nampak, selain 

itu dapat pula membantu untuk mengetahui dan mendeskripsikan isi suatu teks 

dimana didalamnya akanj terdapat makna yang tersembunyi dibalik tanda dengan 

lebih mudah. Hal ini karena diperlukan analisis yang lebih mendalam dan 

komprehensif ketika menguak makna dibalik sebuah pesan yang disampaikan 

oleh media massa.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melihat 

bagaimana penggambaran unsur-unsur budaya Jawa dalam seni pertunjukan 

ketoprak. Dari tiga seni pertunjukan ketoprak yang menjadi objek penelitian 

memperlihatkan bagaimana unsur-unsur budaya Jawa yang ditampilkan, mulai 

dari kostum, tata rias, dialog, bahasa, dan properti/ latar pada saat pertunjukan 

berlangsung dan juga nilai-nilai kehidupan yang menggambarkan jati diri 

masyarakat Jawa. Sehingga penting bagi penelitian ini dilakukan untuk melihat 
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bagaimana nilai dan jati diri masyarakat Jawa dalam seni pertunjukan ketoprak 

mengingat keberadannya saat ini mulai bergeser karena sebagian besar generasi 

muda beralih pada budaya-budaya modern yang lebih popular. Dengan demikian, 

penulis menggunakan judul penelitian “Unsur – unsur Budaya Jawa Pada Seni 

Pertunjukan Ketoprak”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana unsur-unsur budaya Jawa yang 

terdapat pada seni pertunjukan ketoprak? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan memahami isi pesan yang 

mengandung unsur budaya Jawa dalam seni pertunjukan ketoprak. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan praktis. 

Keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1.4.1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang kajian komunikasi 

mengenai analisis isi yang berfokus pada budaya Jawa dan video 

dokumentasi. 

1.4.2. Manfaat Akademis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi atau 

memberikan pemahaman pada masyarakat terkait adanya unsur budaya 

Jawa dalam seni pertunjukan ketoprak. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Sistem Kemasyarakatan dalam Masyarakat Jawa 

Sistem kemasyarakat merupakan pola hidup yang menjadi suatu 

kebiasaan dalam masyarakat. Dalam masyarakat Jawa, sistem kemasyarakatan 

tersebut memiliki keterkaitan dengan sistem kebudayaan. Kebudayaan sendiri 

didefinisikan sebagai seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia 

sebagai proses belajar untuk kehidupan bermasyarakat, Koentjaraningrat dalam 

(Meinarno, Widianto, & Halida, 2011). Sistem kebudayaan lahir dan berkembang 

dari masyarakat itu sendiri sesuai kesepakatan masyarakat setempat. Salah satu 

sistem kebudayaan tersebut adalah kebudayaan masyarakat Jawa. Jawa 

merupakan salah satu etnis mayoritas terbanyak yang ada di Indonesia. Menurut 

(Koentjaraningrat, 1990) wilayah Jawa yang secara kolektif disebut daerah 

kejawen adalah bagian tengah dan bagian timur pulau Jawa (Jawa Tengah dan 

Jawa Timur). Masyarakat Jawa sendiri memiliki berbagai variasi dan perbedaan-

perbedaan bersifat lokal dalam beberapa unsur-unsur kebudayaannya, seperti 

perbedaan mengenai berbagai istilah tehnis, dialek bahasa dan lain sebagainya. 

Dari perbedaan tersebut terdapat banyak artibut dan nilai-nilai yang menjadikan 

identitas budaya dan jati diri bagi masyarakat Jawa. 

Seni pertunjukan ketoprak merupakan seni peran yang menyampaikan 

berbagai aspek-aspek seperti unsur budaya baik nilai kehidupan dan moralitas 
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khususnya bagi masyarakat Jawa. Oleh karena itu dalam menyampaikan pesan-

pesan didalamnya perlu untuk memperhatikan aspek-aspek yang mendasari. 

Koentjaraningrat dalam (Depdikbud, 1990) menjelaskan terdapat unsur-unsur 

budaya secara universal yang menjadi aspek dasar dalam menyampaikan pesan-

pesan terkait realita kehidupan masyarakat Jawa. Aspek unsur-unsur budaya 

tersebut terbagi atas 7 unsur yakni sistem religi, sistem dan organisasi 

kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian 

hidup, sistem teknologi dan peralatan. Hal ini juga terdapat dalam budaya Jawa, 

antara lain : 

a. Sistem Religi dan Upacara Keagamaan 

Dalam sistem religi dan upacara keagamaan disamping mengikuti 

sistem religi dan kepercayaan masing-masing, bagi masyarakat Jawa 

sendiri masih mengikuti sistem tradisi religi warisan nenek moyang. 

Tradisi religi yang biasa dianut oleh masyarakat Jawa dikenal sebagai 

mistik kejawen dan dianggap milik manusia Jawa (Endraswara, 2018). 

Mayoritas masyarakat Jawa sendiri merupakan masyarakat muslim, 

namun tidak menjalankan ajaran Islam secara keseluruhan. Hal tersebut 

dikarenakan adanya aliran lain yang dijalankan sebagai pedoman bagi 

masyarakat Jawa yang disebut dengan aliran kejawen. Dalam pandangan 

(Geertz, 2013) terdapat 3 variasi dalam agama Jawa yakni kaum abangan, 

santri dan priyayi yang masing-masing memiliki keberagaman yang 

berbeda.  
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1. Kaum Abangan 

Kaum abangan memiliki ciri utama bahwa orang Jawa 

cenderung percaya pada suatu kekuatan yang melebihi segala kekuatan 

yang dikenal seperti kasekten (kesaktian) (Depdikbud, 1990). Menurut 

(Geertz, 2013) dunia dihayati penuh dengan Arwah atau roh leluhur, 

dan makhluk-makhluk halus (memedi, lelembut, thuyul, dhemit, jin 

dan lain sebagainya) yang ada disekitar alam tempat tinggal mereka. 

Makhluk tersebut dipercaya dapat mendatangkan kesuksesan, 

kebahagiaan, ketentraman ataupun keselamatan, namun juga dapat 

menimbulkan gangguan pikiran, kesehatan, bahkan kematian. Untuk 

menghindari berbagai macam gangguan tersebut dapat dilakukan 

dengan cara berbuat suatu yang dapat mempengaruhi alam semesta 

seperti berprihatin, berpuasa, pantang melakukan perbuatan serta 

makan makanan tertentu, melalui upacara kecil, sesajen, selamatan 

dengan perantara seorang dukun. 

2. Kalangan Santri 

(Geertz, 2013) menjelaskan bahwa kalangan Santri memiliki 

pokok peribadatan yang disebut sebagai sembahyang atau sholat, 

dimana pelaksanaannya dianggap sebagai tanda yang istimewa dengan 

kitab Al-Qur’an sebagai pedomannya. Santri memiliki sistem 

pendidikan sekolah tradisional “pondok” atau seringkali disebut 

pesantren yang terdiri atas seorang guru pemimpin yang dikenal 
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sebagai “kiai”. Pekerjaan seorang “kiai” tidak dibayar dan begitu pula 

dengan santri juga tidak membayar, biaya pendidikan mereka dipikul 

oleh orang-orang yang saleh sebagai bagian dari kewajiban membayar 

zakat.  

Kehidupan keagaamaan islam di pedesaan tak jauh pula dari 

fenomena mistisisme. Salah satu praktik mistisisme yang terdapat di 

Jawa adalah tarékat. Praktik tersebut sering terdapat di pondok-pondok 

dan beberapa juga di langgar (masjid kecil milik pribadi). Bentuk 

utama mistisisme yang ada adalah persaudaraan orang-orang tau yang 

berkerumun di sekitar “kiai” dengan menghitung tasbih selama 

berjam-jam. Penganut mistik memegang tasbihnya di tangan secara 

memutar tanpa mengeluarkan sura dan mengulang kalimat suci seperti 

“Allahu Akbar” (Tuhan Maha Besar) hingga kemudian berganti 

dengan kalimat suci yang lain. Adapun teori perkembangan mistik 

yang terbagi menjadi empat tahap menurut (Geertz, 2013) yakni : 

Saréngat yakni menjalankan kewajiban-kewajiban Islam yang lazim, 

tarékat yang berarti teknik mistik yang khusus, hakékat yang berarti 

“kebenaran” atau “kenyataan”, dan makrifat yang berarti pengertian.  

3. Golongan Priyayi 

Golongan priyayi memiliki konsep pandangan yang disebut 

sebagai “alus dan kasar”. “Alus” berarti murni berbudi halus, halus 

tingkah lakunya, sopan, indah sekali, lembut, subtil, beradab dan 
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ramah. Seseorang yang berbucara menggunakan bahasa Jawa tinggi 

disebut alus, begitu pula Tuhan adalah alus seperti pengalaman mistik 

bahwa semua makhluk halus yang gaib. Seseorang yang secara 

emosional memahami keberadaan, tingkah laku dan perbuatan sesuai 

dengan etiket yang rumit serta komples diatur dari istana adalah 

seseorang yang alus. Sedangkan “kasar” adalah kebalikan dari seluruh 

sifat diatas, yakni tidak sopan, kasar, tidak beradab, dan sebagainya. 

Kedua konsep tersebut menempatkan setiap orang pada tingkatan 

terendah hingga raja. Selain konsep tersebut terdapat pula konsep yang 

dikenal dengan “lahir dan batin”. “Batin” berartiwilayah dalam 

pengalaman manusia atau dikenal dengan kehidupan emosional 

seorang individu pada umumnya, sedangkan lahir berarti wilayah luar 

tingkah laku manusia atau tingkahlaku, tindak tanduk, sikap badan 

serta wicara seseorang.  

Ciri-ciri dari kategori priyayi ialah pada orkes gamelan dan 

pertunjukan wayang misalnya. Hal tersebut tentunya tidak ada dalam 

kehidupan masyarakat kaum bawah, namun hanya dapat dietemukan 

dalam golongan priyayi karena pemeliharaanya, penjelasan makna 

filosofis dan keagamaan serta variasi yang terperinci.  

Kehiduapan keagamaan priyayi memiliki tiga titik utama 

menurut (Geertz, 2013) yakni etiket seni dan praktik mistik. Ketiga hal 

tersebut merupakan usaha berurutan dari pengalaman manusia di 
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permukaan menuju ke dalam, dan dari aspek luar kehidupan menuju 

aspek dalamnya. Etiket berarti perilaku antar indivisu menjadi sebuah 

adat yang pantas dalam pergaulan, memberikan formalitas kerohanian 

terhadap perilaku sehari-hari, disiplin ganda atas pikiran dan badan. 

Sedangkan praktik mistik merupakan pengatuaran atas kehidupan 

pikiran dan perasaan, mengorganisasikan sumber spiritual menjadi 

kebijaksanaan yang tertinggi.  

(Purwadi, 2014) menjelaskan bahwa dalam masyarakat Jawa 

masih terdapat tradisi upacara keislaman yang berkaitan dengan dakwah 

diantaranya adalah grebeg besar, grebeg lebaran, grebeg maulud, grebeg 

sura dan malam selikuran. Masing-masing dari upacara tersebut memiliki 

jadwal yang rutin dengan ketentuan yang baku sehingga bentuk dan tata 

caranya tidak dapat ubah-ubah oleh siapapun. 

Grebeg Maulud, dilaksanakan tepat pada tanggal 12 rabiul awal. 

Upacara ini digunakan untuk menghormati kelahiran Nabi Muhammad 

SAW. Upacara grebeg maulud ini disebut juga upacara sekaten, dan 

masyarakat sekitar keraton akan berkumpul untuk memperebutkan 

gunungan untuk dibawa pulang apapun itu yang didapatkan. masyarakat 

Jawa mempercayai upacara tersebut akan mendapatkan berkah, begitu 

pula dengan gunungan yang dibawa pulang diharapkan membawa 

barokah, seperti tanamannya subur, ternah gemuk, dagangan akan laris 
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dan rejekinya mbanyu mili atau mengalir. pada intinya masyarakat 

stempat mempercayai bahwa kraton surakarta memberi berkah (Purwadi, 

2014). 

Grebeg besar dan grebeg pasa, kegiatan grebeg besar dan grebeg 

pasa menurut Mulyanto Utomo dalam (Purwadi, 2014) dilaksanakan pada 

1 Syawal kalender Jawa . upacara grebeg pasa dilaksanakan pada 2 

Syawal atau satu hari setelah Shalat Idul Fitri. Kraton Surakarta 

merayakan lebaran secara besar-besaran sebagai manivestasi Kraton 

Islam. Ketika prajurit dan gamelan di arak, maka para abdi dalem dan 

sentana bersalam-salaman dan halal-bihalal. Dan begitu pula dengan 

upacara grebeg besar atau perayaan hari Raya Idul Adha yang 

dilaksanakan setelah Shalad Ied atau pada pukul 10.00 dengan diarak 

seperti grebeg pasa dan grebeg maulud. Kemudian para abdi dalem diberi 

bagian daging kurban. 

Grebeg suro merupakan upacara adat kirab pusaka yang 

dilaksanakan oleh Kraton Kasunan Surakarta pada malam menjelang 1 

Suro tahun Jawa pukul 12.00 malang hingga pagi. Upacara grebeg suro 

dipercaya akan memberikan keselamatan, keberkahan, kesejahteraan dan 

berkah. Dalam upacara grebeg suro terdapat nilai sakral Islam karena 

upacra dilaksanakan dengan melakukan kirab dan berdoa kepada Tuhan 

Yang Maha Agung (Fiddinia, 2010). 
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b. Sistem dan Organisasi Kemasyarakatan 

Pada masyarakat Jawa terdapat sistem dan organisasi 

kemasyarakatan yang diakui dengan sebutan sistem kekerabatan. Sistem 

kekerabatan tersebut dikelompokkan berdasarkan keturunan atau ikatan 

darah. Beberapa kelompok kekerabatan tersebut, antara lain : 

- Keluarga batih/ somah, kelompok kerabat ini merupakan kelompok 

yang terkecil, anggotanya terdiri dari suami, isteri, anak-anaknya 

yang merupakan satu rumah tangga 

- Sanak sedulur, anggota dari kelompok kerabat ini terdiri dari 

saudara sekandung, saudara sepupu baik dari suami maupun isteri, 

paman, bibi, uwa, dan semua orang yang mempunyai hubungan 

kerabat secara bilateral. 

- Kerabat alur waris, merupakan kerabat yang terdiri dari tiga sampai 

empat angkatan bahkan lebih. Kerabat ini diturunkan dari satu 

kakek nenek yang kadang sudah tidak dikenal lagi oleh anggota 

kerabat yang bersangkutan.  

Selain sistem kekerabatan berdasarkan keturunana/ikatan darah 

tersebut, terdapat pula sistem kemasyarakatan yang dianut masyarakat 

Jawa yakni berdasarkan lingkungan tempat tinggal mereka atau disebut 

juga sebagai tangga teparo. Dalam kehidupan sehari-hari tangga teparo 



 
 

17 
 

dianggap sebagai pengganti orang tua disaat kesusahan maupun saat 

mempunyai hajat.  

(Sujamto, 1992) menyebutkan salah satu karakteristik masyarakat 

Jawa adalah cenderung mengutamakan sikap gotong royong, guyub, 

rukun, musyawarah, dan damai. Bagi masyarakat Jawa sikap gotong 

royong merupakan budaya yang selama ini diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Dalam kehidupan masyarakat Jawa, gotong royong memiliki 

fungsi dalam banyak aspek. Gotong royong dapat berfungsi sebagai 

sambatan (mengeluh untuk meminta pertolongan), kemudian dalam 

rangka rewang (membantu hajat tetangga), biasanya dilakukan oleh 

perempuan. Selanjutnya kegiatan gotong royong dilaksanakan dalam 

penyelenggaran tradisi-tradisi cultural seperti selamatan, bersih desa tau 

berdoa untuk arwah nenek moyang (Subagyo, 2012). Lebih lanjut 

Koentjaraningrat dalam (Subagyo, 2012) menjelaskan terdapat beberapa 

aktivitas gotong royong yang biasa dilakukan oleh masyarakat Jawa, 

yakni : 1) Guyuban, dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan kecil 

disekitar rumah atau pekarangan; 2) Nyurung, dilakukan ketika terdapat 

masyarakat desda yang mempunyai hajat sunat, perkawinan ataupun 

pernikahan; 3) Tetulung layat, bentuk spontan masyarakat yang dilakukan 

ketika terdapat penduduk desa yang meninggal dunia.  
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Sikap guyub, rukun, dan damai merupakan prinsip untuk 

mengutamakan dan mempertahankan keadaan masyarakat yang harmonis 

(Suseno, 1983). Masyarakat Jawa terbiasa untuk hidup dengan rasa 

kekeluargaan. Sedangkan sikap musyawarah juga menjadi sikap yang 

diterapkan sebagai sarana penyelesaian persoalan dalam masyarakat yang 

didasari atas asas rukun dan damai serta saling memaafkan, Ter Har 

dalam (Mulyono, 2013). Dengan demikian musyawarah dilakukan demi 

mendapat mufakat atau kesepakatan bersama sehingga masyarakat Jawa 

tidak mengesampingkan prinsip kerukunan dengan rasa kekeluargaan. 

c. Sistem Pengetahuan 

Selain sistem pengetahuan yang telah modern saat ini, masyarakat 

Jawa tetap masih terdapat sistem pengetahuan tradisional yang dianut 

oleh masyarakat Jawa, yakni : 

- Pranata mangsa, merupakan pengetahuan yang digunakan pada 

bidang pertanian ungtuk menghitung saat-saat mulai bercocok 

tanam 

- Perhitungan waktu, hari dan bulan baik, merupakan pemilihan 

waktu ketika akan melaksanakan kerja manten atau upacara 

tertentu. 

- Penghitungan weton atau hari kelahiran bagi dua orang yang akan 

menikah 
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- Midodareni, merupakan pemilihaan waktu saat memandikan dan 

saat temu pengantin, dan sbagainya 

- Pengetahuan perdukunan atau yang dikenal sebagai orang yang 

memiliki ilmu tolak bala, dilakukan untuk penyembuhan penyakit 

non medis dan kegiatan lainnya. 

d. Bahasa 

Masyarakat Jawa selain menggunakan bahasa indonesia, juga 

masih memegang erat bahasa lokalnya yakni Bahasa Jawa. Bahasa Jawa 

sendiri dibagi menjadi tiga ragam tutur bahasa yakni ngoko, madya, dan 

krama. Penggunaan tiap-tiap ragam tutur bahasa tersebut juga memiliki 

unggah ungguh untuk menyatakan kesopanan tertentu. Bahasa ngoko 

menyatakan tingkat kesopanan yang rendah, sedangkan bahasa madya 

menyatakan tingkat kesopanan ynag menengah dan bahasa krama 

digunakan untuk menyatakan tingkat kesopanan yang tinggi. Adapun 

pembagian reagam tutur bahasa berdasarkan pemakaiannya antara lain: 

1. Bahasa ngoko : ngoko lugu dan ngoko andhap 

- Ngoko lugu dapat digunakan kepada sahabat karib yang akrab 

sekali, orang tua kepada orang yang lebih muda dan atasan 

kepada bawahan 

- Ngoko andhap dapat digunakan kepada kerabat yang lebuh tua 

usianya kepada yang lebih muda dan lebih tinggi martabatnya, 

bangsawan tinggi kepada kerabat yang lebih tua usianya serta 
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isteri priyayi kepada suaminya bila menggunakan ragam tutur 

ngoko. 

2. Bahasa madya : madya ngoko, madyantara dan madya krama 

- Madya ngoko digunakan pedagang kepada pedagang, priyayi 

kepada bawahannya 

- Madyantara dapat digunakan priyayi kepada kerabat yang lebih 

tua tetapi lebih rendah martabatnya, priyayi dengan priyayi yang 

telah akrab hubungannya, dan isteri priyayi kepada suaminya 

jika belum memakai tingkat tutur ngoko 

- Madyakrama digunakan seperti pemakaian tingkat tutur 

madyantara 

3. Bahasa krama : mudha krama, kramantara, wreda krama, krama 

inggil 

- Mudha krama (krama lugu), biasanya digunakan oleh orang 

muda kepada orang tua, murid kepada guru, sesama teman yang 

belum akrab, dan priyayi kepada priyayi yang sederajat 

- Kramantara dapat digunakan bila sama derajat dan priyayi yang 

merasa setingkat derajat dari lawan bicara 

- Wreda krama, digunakan oleh orang tua kepada orang muda 

- Krama inggil (krama hormat luhur), biasanya digunakan oleh 

rakyat jelata kepadan bangsawan tinggi, priyayi rendahan kepada 
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priyayi atasan dan sesama bangsawan tinggi namun yang muda 

kepada yang lebih tua 

- krama desa (dhusun) atau krama pesisir, penuturan bahsa ini 

dipandang kurang memiliki adat sopan-santun. Bahasa yang 

digunakan juga kasar karena sering kali dipakai oleh orang-orang 

yang sedang marah, bertengkar atau pada lingkungan yang tidak 

beradab. Selain itu umumnya juga dipakai dalam percakapan 

orang-orang tuna bahasa  

e. Kesenian 

Keseninian pada masyarakat Jawa hingga saat ini masih memegang 

peranan yang besar, khususnya pada acara-acara tertentu seperti upacara 

perkawinan. Kesenian tersebut diantaranya adalah pertunjukan wayang 

kulit, wayang orang, ketoprak, tari-tarian gambyong, serta karawitan 

(Jawa klenengan) lengkap dengan ledhek (penyanyi lagu Jawa) dan 

sebagainya.  

f. Sistem Mata Pencaharian Hidup  

Masyarakat Jawa saat ini telah mrmiliki sistem mata pencaharian 

hidup yang kompleks dan merupakan perpaduan antara sistem 

pencaharian odern dan tradisional. adanya perbedaan sitem mata 

pencaharian tersebut pada akhirnya memengaruhi tingkah laku dan adat 

istiadat mereka. 

g. Sistem Teknologi dan Peralatan 
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Sama halnya seperti sistem mata pencaharian hidup, dalam sistem 

teknologi, saat ini masyarakat Jawa juga telah memakai perpaduan dati 

teknologi tradisional dan modern. 

2.2. Konsep Budaya Jawa 

Dalam budaya Jawa, praktek sikap hidup keseharian orang Jawa dapat 

dijadikan acuan bagaimana kebudayaan dapat terlihat. Sikap hidup disebut juga 

sebagai falsafah hidup. (Suseno, 1983) menyebutkan bahwa dalam budaya Jawa 

terdapat istilah “Orang Jawa” dan “Etika Jawa”. Orang Jawa merupakan orang 

yang berbahasa Jawa, masih berakar dalam kebudayaan dan cara befikir Jawa. 

Sedangkan etika Jawa adalah faham dari suatu sistem moral yang dibangun 

dengan menggunakan data tentang norma-norma dan nilai-nilai moral orang 

Jawa.  

(Sartini, 2009) menjelaskan sejak zaman dahulu budaya Jawa terkenal 

sebagai budaya adhiluhung. Dalam budaya adhiluhung banyak menyimpan nilai-

nilai luhur seperti etika dan sopan santun di lingkungan rumah maupun sopan 

santun di ranah publik sekalipun, bagaimana memberikan pendapat, berbicara 

pada orang yang lebih tua, berperilaku dan memperlakukan orang lain, segalanya 

diatur menurut kebudayaannya. Selain budaya adhiluhung, masyarakat Jawa 

dalam menjalani kehidupan juga menganut kaidah welas asih, rukun dan selaras. 

Kaidah tersebut terwujud dalam kebiasaan hidup dan perilaku masyarakat Jawa 

yang menghindari segala sesuatu yang dapat mengganggu keselarasan sosial 
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dalam masyarakat. Pada dasarnya orang Jawa memang lebih mengedepankan 

perdamaian daripada perseteruan dan peperangan antarmanusia, antar kelompok 

maupun antar bangsa (Achmad, 2018). Agar tetap berada dalam keadaan yang 

selaras, masyarakat Jawa mengharapakan individu untuk memiliki rasa saling 

mengasihi dan bertindak dengan pertimbangan yang matang sesuai dengan 

kaidah hidup yang ada (Suseno, 2003). Tujuan dari adanya budaya Jawa ialah 

menjaga harmoni sosial (Leiwakabessy, 2010).  

Untuk menjaga harmoni sosial, (Suseno & Reksosusilo, 1983) 

menjelaskan dua prinsip dasar yang menjelaskan ide dan pemikiran orang Jawa 

tentang kehidupan yang baik yang dipengaruhi oleh hubungan sosial di dalam 

lingkungan masyarakat Jawa. Dua prinsip tersebut adalah penghindaran konflik 

dan rasa menghormati/hormat. Terkait dengan kedua prinsip tersebut, Mann 

dalam (Leiwakabessy, 2010) mengatakan bahwa masyarakat Jawa memegang 

beberapa keyakinan, anatara lain : 

1. Keyakinan terhadap adanya kekuatan tersembunyi (preordained 

cosmic order) yang membatasi manusia 

2. Keyakinan bahwa setiap orang memiliki tempat sendiri-sendiri dalam 

masyrakat dan mengetahui apa yang tidak harus diungkapkan  

3. Keyakinan bahwa manusia harus tenang dalam menghadapi berbagai 

kejadian dan perilaku antar manusia harus diarahkan untuk menjaga 

ketenangan dan harmoni sosial. 
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Dari beberapa uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam ajaran 

dan berbagai kepercayaan masyarakat Jawa mengandung ajaran luhur yang 

sangat berguna bagi kehidupan manusia dalam masyarakat. Ajaran luhur tersebut 

dapat terwujud dalam bentuk kebudayaan, kesenian, dan kesustraan Jawa 

(Achmad, 2017). Dalam ajaran luhur dipercaya bahwa akan mengantarkan 

manusia untuk mendapatkan kesempurnaan dan kearifan. Kearifan berarti 

manusia memiliki kemauan untuk melithat dan bertindak selaras dengan hukum 

alam yang telah ditetapkan oleh sang pencipta.  

Adanya ajaran luhur yang dapat disampaikan dalam bentuk kesenian 

menggambarkan bahwa seni pertunjukan ketoprak merupakan alat yang dapat 

menyampaikan nilai luhur masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa tentunya dapat 

mengetahui bukan hanya melalui ajaran-ajaran formal, namun juga dapat melalui 

hiburan rakyat. Seni pertunjukan ketoprak disini merupakan Sehingga 

masyarakat dapat melihat da menggambarkan ajaran luhur apa yang terdapata 

dalam lakon cerita ketoprak dan dapat dijadikan sebagai pedoman hidup.  

2.3. Seni Pertunjukan Ketoprak sebagai Representasi Budaya Jawa 

Menurut David Croteau dan William Hoynes dalam (Wibowo, 2013) 

representasi merupakan hasil dari suatu proses penyeleksian yang mengutamakan 

hal-hal tertentu dan hal yang lain diabaikan. (Hall, 1997) menjelakan representasi 

merupakan salah satu praktik untuk memproduksi makna melalui bahasa. Lebih 

lanjut, beliau menjelaskan hal tersaebut merupakan hubungan antara konsep dan 
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bahasa yang memungkinkan kita untuk merujuk pada “dunia nyata” dari objek, 

orang maupun peristiwa. Oleh karena itu, (Hall, 1997) menciptakan dua sitem 

representasi. Sistem pertama adalah mental representation yang selalu kita bawa 

atau kita ingat di kepala. Tanpa hal tersebut, kita tidak dapat menginterpretasi 

atau menafsirkan,dengan kata lain sebuah arti tergantung pada sistem konsep dan 

gambar yang terbentuk dalam pemikiran kita yang dapat merepresentasikan 

sesuatu. Selanjutnya, sistem yang kedua adalah language untuk 

merepresentasikan atau bertukar makna dan konsep, kita dapat melakukannya 

ketika kita juga memiliki akses untuk bertukar bahasa (Hall, 1997).  

Seni pertunjukan ketoprak merupakan salah satu bentuk komunikasi 

massa yang memiliki salah satu fungsi yakni to entertain atau sebagai hiburan. 

Namun disisi lain seni pertunjukan ketoprak juga memiliki sifat yang 

multidimensional, artinya memiliki fungsi yang bersifat komunikatif 

(Purwaningsih & Munawaroh, 2018). Dalam seni pertunjukan ketoprak sendiri 

mencerminkan budaya Jawa, mulai dari sifat dan perilaku masyarakat Jawa. 

Konsep representasi digunkan untuk menggambarkan  ekspresi hubungan teks 

dalam seni pertunjukan dengan realitas. Sehingga seni pertunjukan ketoprak juga 

merupakan media yang dapat membentuk sebuah sistem yang dianggap realitas 

oleh masyarakat.  
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2.4. Tradisi Semiotika  

Semiotik atau yang biasa disebut semotika berasal dari kata Yunani 

semion atau yang berarti tanda. Semiotika adalah suatu ilmu dan metode analisis 

yang mengkaji tanda. Tanda disini merupakan sesuatu yang mewakili suatu yang 

lain atau objek yang lain. Pada dasarnya semiotika hendak mempelajari 

bagaimana kemanusiaan (humanity) memaknai hal-hal (things). Memaknai 

berarti memamhami bahwa objek tidak hanya membawa informasi, tetapi juga 

mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda (Barthes dalam Sobur, 2013, h.15). 

menurut (Littlejohn, 2009, h.64) suatu tanda selain tanda itu sendiri, dan makna 

(meaning) adalah hubungan antara suatu objek atau idea dan suatu tanda. 

Preminger dalam (Sobur, Analisis Teks Media, 2012) mengatakan 

semiotik adalah ilmu tentang tanda-tanda. Ilmu tersebut menganggap bahwa 

fenomena sosial /masyarakat dan kebudayaan juga termasuk dalam tanda-tanda. 

Menurut (Wibowo, 2013) tujuan semiotika adalah untuk menyediakan metode 

analisis dan kerangka berfikir untuk mengindari salah dalam mengartikan makna 

suatu tanda atau mengatasi terjadinya salah baca (misreading). 

Selain itu semiotika juga memiliki hubungan antara tanda, penanda dan 

pikiran manusia. Tradisi semiotika sangat berpengaruh dalam membantu kita 

melihat bagaimana tanda dan simbol digunakan, apa maknanya dan bagaimana 

mengaturnya. Semiotika bukan hanya sebagai tradisi ataupun teori, namun 

semiotika dapat pula menjadi sebuah pendekatan dalam penelitian. Sepertiyang 
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dikatakan (Littlejohn & Foss, 2009) bahwa didalam sebuah media terdapat 

pesan-pesan yang menarik dan dapat diloihat menggunakan sudut pandang 

semiotika karena pesan-pesan tersebut terdiri atas campuran simbol-simbol yang 

diatur secara spasial dan kronologis untuk menciptakan sebuah kesan. 

Semiotika telah memberikan alat bantu yang kuat untuk menguji isi dan 

pengaruh media massa. Isi merupakan suatu hal yang penting, tetapi isi 

merupakan hasil penggunaan tanda-tanda. Semiotika sebagaipendekatan dalam 

penelitian terfokus pada cara-cara mengetahui si suatu media, dimana 

didalamnya terdapat simbol-simbol yang memiliki makna. Hal ini karena pesan-

pesan media banyak dipenuhi oleh gambar-gambar simbolis yang sebenarnya 

dirancang untuk mempengaruhi individu dan masyarakat. Sehingga pendekatan 

dalam penelitian ini menggunakan pendekatan semiotika untuk melihat 

penggunaan simbol dalam sebuah pesan berdasarkan pada pemikiran dalam 

semiotika.  

Kajian semiotika tidak hanya berhenti pada tanda-tanda saja, namun juga 

termasuk bahasa yaitu yang menjembatani dunia pengalaman dan dunia 

pekerjaan manusia. Oleh karena itu, hanya ada sedikit hubungan alami antara 

bahsa dan realitas, karena bahasa sebenarnya membentuk realitas. Salah satu 

perbedaan utama yang terlihat adalah pada budaya yaitu bahsa yang digunakan 

oleh masyarakat. 
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2.5. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai pembanding dan juga sebagai referensi bagi 

penelitian yang akan dilakukan saat ini. Dalam penelitian ini menggunakan tiga penelitian terdahulu yakni tiga buah 

skripsi. Ketiga penelitian tersebut yakni : 

Tabel 2. 1.  Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu 

No Judul 

Penelitian 

Nama 

Peneliti dan 

Tahun  

Metode dan objek 

Penelitian  

Hasil Penelitian Perbedaan  Relevansi dengan 

Penelitian 

1. Nilai-nilai 

Islam dalam 

Sebuah Film 

(Studi 

Analisis Isi 

dalam Film 3 

“Alif, Lam, 

Mim”) 

Reza Drajat 

Lazuardi, 

2018 

- Metode 

Kualitatif 

Deskriptif 

dengan Analisis 

Isi 

- Menggunakan 

objek penelitian 

Film  

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa dalam 

Film 3 Alif, 

Lam, Mi mini 

menjadikan 

bahwa film 

dengan tema dan 

nilai-nilai islam 

dengan 

gabungan 

modern seperti 

adanya aksi-aksi 

beladiri 

Objek penelitian 

berbeda karena 

penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

film sebagai 

objeknya, 

sedangkan penulis 

menggunakan 

video 

dokumentasi 

sebagai 

objeknnya. 

Penelitian ini digunakan 

sebagai bahan referensi 

untuk melakukan analisis 

isi dalam sebuah tayangan 

audio visual. 
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menjadikan 

agama islam 

tidak kaku 

dalam ajarannya 

di masyarakat. 

2.  Analisis Isi 

Kuantitatif 

Nilai-nilai 

Budaya Jawa 

dalam Rubrik 

Cerita Rakya 

Periode 

Januari-

September 

2016 pada 

Majalah 

Panjebar 

Semangat 

Veronica 

Pratiwy, 

2017 

Analisis Isi 

Kuantitatif 

deskriptif dengan 

objek rubrik cerita 

rakyat 

hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa seluruh 

nilai budaya 

Jawa yang ada 

di dalam 

majalah 

Panjebar 

Semangat telah 

menjalankan 

misisnya untuk 

menyebarkan 

semangat dalam 

mengisi 

kemerdekaan 

dan 

melestarikan 

serta menjaga 

sastra dan 

kebudayaan 

Jawa 

Objek penelitian 

berbeda karena 

penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

majalah 

berbahasa Jawa  

sebagai objeknya, 

sedangkan penulis 

menggunakan 

video 

dokumentasi 

sebagai 

objeknnya.  

Penelitian ini sama sama 

menganalisis unsur nilai-

nilai budaya Jawa, 

sehingga dapat dijadikan 

referensi bagi penulis, 

serta metode yang 

digunakan adalah analisis 

isi 

3. Penggambara

n Ideologi 

Rari 

Inggararum 

Analisis Isi 

Kualitatif 

Hasil analisis 

menunjukkan, 

Objek penelitian 

berbeda karena 

Penelitian ini ama-sama 

menggunakan analisis Isi.  
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Pro dan Anti 

Nazi melalui 

Analisis Isi 

dalam Poster 

dan Film 

Pendek 

Animasi 

Donald Duck 

“Der 

Fuehrer’s 

Face” Tahun 

1943 

Mahandani Deskripstif dengan 

objek Poster dan 

film pendek 

animasi 

penggambaran 

ideology pro-

Nazipada poster 

tidakj terlihat 

karena secara 

indeksial tidak 

menunjukkan 

adanya aktivitas 

atau gerakan 

dari tokoh 

Hilter. 

Sedangkan pada 

medium film, 

representasi 

ideology pro-

Nazi 

ditunjukkan 

mengagung-

agungkan ras 

murni Jerman 

(Ras Arya), 

Nazi dan 

pendukungnya, 

khususnya 

Hilter.  

penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

poster dan film 

pendek animasi 

sebagai objeknya, 

sedangkan penulis 

menggunakan 

video 

dokumentasi 

sebagai objeknya 

Sumber : Diolah oleh Peneliti
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2.7. Kerangka Pemikiran 

Kerangka berpikir merupakan skema atau dasar-dasar pemikiran  yang 

yang mendasari dan melatarbelakangi penelitian untuk mempermudah pembaca 

dalam memahami alur berpikir penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian 

ini berangkat dari keberadaan kesenian Jawa yang saat ini mulai ditinggalkan dan 

beralih pada budaya-budaya modern yang lebih popular. Dalam kesenian Jawa 

sendiri banyak terkandung unsur-unsur budaya Jawa seperti filosofi hidup dan 

nilai kehidupan yang penting untuk diketahui para generasi muda. Salah satunya 

adalah melalui tayangan seni pertunjukan ketoprak. 

Sesuai dengan kerangka berpikir yang telah disampaikan, maka dapat 

dijelaskan bahwa tema utama yang melatar belakangi penelitian ini adalah video 

dokumentasi seni pertunjukan ketoprak. Adapun seni pertunjukan yang akan 

diteliti adalah dari beberapa lakon cerita ketoprak yang mengandung unsur-unsur 

budaya Jawa. Lakon cerita ketoprak tersebut akan dianalisis menggunakan 

analisis isi. Untuk mengetahui hal tersebut, maka peneliti membentuk unit 

analisis yang dibedakan berdasarkan jenis audio dan visualnya. Pada jenis audio 

dibagi menjadi dialog, music dan sound effect, sedangkan berdasarkan visualnya 

tedapat kostum, tata rias dan setting. Kemudian setelah dilakukan analisis akan 

diketahui adanya unsur budaya Jawa yang terdapat dalam seni pertunjukan 

ketoprak tersebut.  
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Gambar 2. 1. Bagan Kerangka Berfikir 

Sumber: Diolah Oleh Peneliti 

Seni Pertunjukan Ketoprak 

Unsur-unsur Budaya Jawa 

pada Seni Pertunjukan 

Ketoprak 

Visual 

(Dialog, Music, Sound 

Effect) 

Audio 

(Kostum, Tata Rias, Setting) 

Analisis Isi 

Cerita Rakyat Joko Kendil, 

Ande-ande Lumut, Roro 

Mendut 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif menurut (Kriyantono, 2014) bertujuan 

untuk menjelaskan mengenai fenomena dengan sangat detail melalui 

pengumpulan data yang sedalam-dalamnya. Jenis penelitian kualitatif tidak 

bergantung terhadap banyaknya populasi maupun sampling. Seperti pendapat 

(Sudikin, 2002) bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang 

menghasilkan penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan 

prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Dalam 

penelitian ini penelitian kualitatif dipilih sebagai metode karena sesuai dengan 

tujuan penelitian kualitatif yakni berupaya untuk membangun pandangan yang 

diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata dan menggambarkannya secara 

holistik (Moleong, 2014). Selain itu data yang diperoleh nantinya akan 

dideskripsikan dalam bentuk narasi untuk memperoleh Jawaban dari tanda-tanda 

yang mengandung makna terselip dalam seni pertunjukan ketoprak 

membutuhkan data mendalaam, sehingga penelitian kualitatif dianggap sebagai 

metode yang paling cocok digunakan dalam penelitian ini.  

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian kualitatif 

deskriptif dengan paradigma interpretive. Menurut (Kasiram, 2010) paradigma 
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interpretive atau yang disebut juga sebagai paradigma post-positivism mengakui 

tentang realitas obyektif. Paradigma post-positivism tidak dapat ditangkap secara 

sempurna dan mengandung banyak kemungkinan karena kelemahan intelektual 

manusia dan adanya fenomena alam yang mudah berubah, sehingga diperlukan 

keterlibatan subyektif untuk memudahkan memahami realitas sesuai dengan 

kenyataan yang sesungguhnya. paradigma interpretive sesuai karena terkait 

dengan upaya untuk membantu memahami isi dari 3 lakon ceriuta ketoprak untuk 

mengetahui unsur-unsur budaya Jawa yang terdapat didalamnya. Menurut 

(Sunarto, 2013) proses penjelasan tersebut sama dengan proses penafsiran teks 

atau karya sastra.  

3.2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi 

(content analiysis). Metode analisis isi digunakan untuk memetakan isi pesan 

berdasarkan muatan isi pesan, baik yang tersurat maupun tersirat, selain itu 

metode ini bersifat membahas secara medalam terhadap isi suatu informasi 

dalam media. Pelopor dari analisis isi adalah Harold Lasswell, yaitu yang 

mempelopori teknik symbol coding yang mencatat pesan secara sistematis, 

kemudian diberi interpretasi (Subrayogo, 2001).  

Secara umum analisis isi diartikan sebagai metode yang meliputi semua 

analisis mengenai isi teks, namun disisi lain analisis isi juga digunakan untuk 

mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus. Menurut (Krippendorff, 
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1991), analisis isi merupakan suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-

inferensi yang dapat ditiru (replicabel) dan sahih terhadap data dengan 

memperhatikan konteksnya. Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk lebih 

dalam untuk memahami produk isi media serta untuk menghubungkan dengan 

realitas/ konteks sosial dalam 3 lakon cerita ketoprak, yaitu Joko Kendil, Ande-

Ande Lumut dan Roro Mendut. Hal ini karena semua pesan (teks, simbol, gambar 

dan sebagainya adalah produk sosial dan budaya masyarakat), (Kriyantono, 

2006). 

3.3. Fokus Penelitian 

Dalam suatu penelitian kulitatif, fokus penelitian merupakan aspek yang 

perlu diperhatikan untuk membatasi ruang lingkup penelitian yang akan 

dilakukan dan memiliki peranan penting dalam menentukan arah penelitian. 

(Moleong, 2014) menjelaskan bahwa fokus penelitian memiliki maksut untuk 

membatasi studi bagi seorang peneliti.   

Fokus peneliti pada penelitian ini adalah mengetahui unsur-unsur budaya 

Jawa yang ditampilkan dalam seni pertunjukan ketoprak menggunakan metode 

analisis isi yang dapat dilihat melalui audio yaitu dialog, musik dan sound effect, 

kemudian secara visual yaitu adegan dan atribut yang digunakan dalam lakon 

cerita ketoprak Joko Kendil, Ande-Ande Lumut dan Roro Mendut. Sehingga 

melalui fokus penelitian tersebut, penulis akan mengetaui unsur-unsur budaya 

Jawa dalamseni pertunjukan ketoprak. 
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3.4. Sumber Data 

Sumber data merupakan subyek dari mana data diperoleh. Menurut 

(Kriyantono, 2014) sumber data mencakup dua hal, yakni sumber data primer 

dan sumber data sekunder.  

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti 

dari sumber pertama atau tangan pertama di lapangan. Adapun sumber 

data primer dalam penelitian ini adalah beberapa seni pertunjukan 

ketoprak dengan 3 lakon cerita yang telah dipilih peneliti karena 

mengandung unsur-unsur budaya Jawa, antara lain : 

a. Joko Kendil 

Sandiwara ketoprak Joko Kendil diproduksi oleh “Wahyu 

Manggolo” pimpinan Bapak Mogol dalam rangka tasyukuran 

khitanan di kota demak pada 9 Juli 2018.  

b. Ande-ande Lumut  

Sandiwara ketoprak Ande-ande Lumut diproduksi oleh grub “Suryo 

Budoyo” dalam acara pementasan Gelar Seni Budaya yang digelar 

di Gedung Durasim Surabaya pada 20 April 2018.  

c. Roro Mendut  

Sandiwara ketoprak dengan judul “Roro Mendut Boyong” 

diproduksi oleh paguyuban “Bhakti Kuncoro” dalam rangka 
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peringatan “Haul Mbah Ronggoboyo” pada 11 november 2013 di 

Dukuh Goboyo, Desa Brati, Kayen, Pati.  

2. Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber kedua. 

Adanya data sekunder adalah sebagai pelengkap data primer sehingga 

peneliti dituntut untuk menyeleksi data yang diambil agar sesuai 

dengan tujuan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah berasal dari jurnal-jurnal, penelitian maupun buku 

terkait dengan penelitian yang mampu mendukung dan memperkuat 

data penelitian.  

3.5. Unit Analisis Data 

Unit analisis data merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan cara 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan 

yang dapat dikelola, mensintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang dapat diceritakan pada orang lain (Moleong, 2014). Berdasarkan 

definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa unit analisis data merupakan bagian 

yang penting dalam sebuah penelitian untuk disatukan menjadi satu data yang 

nantinya menJawab rumusan masalah.  

Dalam penelitian ini, unit analisis data yang diteliti adalah berupa 

visualisasi (gambar) dalam seni pertunjukan ketoprak, dialog dalam seni 

pertunjukan ketoprak, dan audio yang dianggap dapat merepresentasikan budaya 

Jawa. Dalam beberapa pertunjukan seni pertunjukan ketoprak yang telah dipilih 
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sebagai objek penelitian akan diambil  screencapture dalam transkrip yang 

berbentuk potongan-potongan adegan. Melalui data yang diperoleh kemudian 

penulis melakukan interpretasi dan analisis sehingga dapat menjadi hasil 

sekaliagus Jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.  

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

(Kriyantono, 2014) menjelaskan teknik pengumpulan data adalah teknik 

atau cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun 

teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah teknik pengumpulan 

data dokumentasi. Pemilihan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi 

bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan 

interpretasi pada data (Kriyantono, 2014). Dokumen yang digunakan adalah 

dalam bentuk video dan transkrip suara. Kemudian akan dibuat klasifikasi 

berdasarkan audio dan visual yang terdapat pada video seni pertunjukan ketoprak 

yaitu dengan mengunduh video dokumentasi seni pertunjukan ketoprak yang 

terdapat pada youtube dan menganalisis beberapa video yang telah diambil. 

Audio meliputi dialog antar pemain dan sound effect yang terdapat dalam seni 

pertunjukan ketoprak, sedangkan visual meliputi tanda dalam bentuk gambar 

yang terdapat dalam seni pertunukan ketoprak. Klasifikasi data dilakukan dengan 

cara memilah data / mengklasifikasikan tiap-tiap part atau adegan dari lakon 

cerita berdasarkan audio visual yang mengandung unsur-unsur budaya Jawa.  

Supaya mempermudah proses identifikasi, pengolahan, dan analisis data, maka 
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penulis menggunakan tabel yang mengklsifikasikan audio dan visual dalam 

bentuk tabel dibawah ini :  

Gambar 3. 1. Tabel Transkrip Klasifikasi Data 

Shot Visual Audio 

Durasi Kostum 

Tata 

Rias 

Setting Dialog Music 

Sound 

Effect 

Sumber: Diolah oleh Penulis 

3.7. Teknik Analisis Data 

Teknis analisis data yang digunakanj oleh peneliti yaitu menggunakan 

analisis isi kualitatif. Analisis isi memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan 

mengetahui pesan yang terkandung dalam sebuah teks yang dapat ditemukan 

dalam beberapa dokumen komunikasi yang terekam secara sistematis dan 

objektif. menurut  (Barelson, 1952) analisis isi diasumsikan bahwa makna yang 

ditetapkan untuk konten dengan mengkategorikan hal tertentu sesuai dengan 

makna yang dimaksudkan oleh komunikator dan yang dipahami oleh audiens. 

Pada penelitian ini, analisis isi digunakan untuk menginterpretasi data 

yang berupa penggunaan teks, simbol dan bahasa dalam informasi yang terdapat 

pada seni pertunjukan ketoprak. Untuk memberikan hasil yang tepat, maka 

peneliti mengikuti prosedur penelitian analisis isi kualitatif yang dijelaskan 

sebagai berikut : 
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1. Memilih dokumen komunikasi. Pada penelitian ini dokumentasi 

komunikasi berupa video dokumentasi seni pertunjukan ketoprak 

dengan tiga lakon cerita, yakni Joko Kendil, Ande-ande Lumut dan 

Roro Mendut yang diperoleh dari youtube. 

2. Menentukan unit analisis. Peneliti akan menentukan sejumlah unit 

untuk mengidentifikasi tanda yang menagrah pada adanya unsur 

budaya Jawa dalam seni pertunjukan ketoprak 

3. Membuat kategori konten. Kategori dalam penelitian ini terdapat 2 

macam, yaitu berdasarkan jenis audio yang terdiri atas dialog, music 

dan sound effect. Kedua berdasarkan jenis visual yang terdiri atas 

kostum, tata rias dan setting.  

4. Melakukan analisis data. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1. Seni Pertunjuka Ketoprak Lakon Cerita Joko Kendil Produksi 

“Wahyu Manggolo” 

 

 

 

 

Gambar 4. 1. Seni Pertunjukan Ketoprak Joko Kendil oleh                        

Wahyu Manggolo 

Sumber : https://www.youtube.com/ 

Cerita ketoprak lakon Joko Kendil merupakan salah satu cerita 

rakyat yang berasal dari Jawa Tengah. Cerita Joko Kendil mengkisahkan 

tentang anak dari seorang janda yang bernama Joko Kendil.  Sejak lahir 

Joko Kendil memiliki tubuh mirip seperti periuk / kendil dengan wajah 

buruk rupa yang dikarenakan kutukan. Kutukan diberikan oleh Mbah 

Dewa dan dapat hilang apabila Joko Kendil telah berumur 20 tahun dan 

berhasil mendapatkan pendamping yang dapat menerima dirinya apa 

adanya. Pada akhirnya Joko Kendil berhasil menikah dengan putri raja 

https://www.youtube.com/watch?v=QC9zfAmbH1Q&t=307s
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yang bernama Widyowati karena Joko Kendil telah memenangkan 

sayembara, hingga kemudian Joko Kendil berubah menjadi pangeran 

yang tampan dan gagah.  

Dewasa ini cerita rakyat banyak dibawakan sebagai naskah cerita 

utama dari sebuah seni pertunjukan. Salah satu seni pertunjukan yang 

membawakan lakon cerita Joko Kendil ialah grup sandiwara ketoprak 

“Wahyu Manggolo”. “Wahyu Manggolo”merupakan grup ketoprak yang 

berasal dari Pati, Jawa Tengah. Grup tersebut berdiri sejak 14 Maret 2007 

dan dipimpin oleh Bapak Sarjimin atau lebih dikenal dengan Bapak 

Mogol. Pemberian nama grup “Wahyu Manggolo” sendiri memiliki arti 

serta harapan yakni “Wahyu” yang berarti anugerah dari Tuhan Yang 

Maha Esa, sedangkan “Manggolo” berarti keunggulan atau kemenangan. 

Sehingga diharapkan agar grup ketoprak “Wahyu Manggolo”menjadi 

anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang akan selalu unggul dan 

menang. Saat ini anggota tetap dari grup ketoprak “Wahyu Manggolo” 

berjumlah 80 orang, yang terdiri dari 60 anggota laki-laki dan 20 anggota 

perempuan. (Wahyuningsih, 2015) 

Di Kabupaten Pati sendiri pementasan ketoprak biasanya 

diselenggarakan dalam berbagai acara seperti acara sedekah bumi, 

sedekah laut, dan hajatan pernikahan atau khitanan. Sehingga cerita yang 

dibawakan mengikuti permintaan dari pihak yang memiliki hajat. Hingga 
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saat ini grup ketoprak “Wahyu Manggolo” tetap eksis di kalangan 

masyarakat Jawa. Hal tersebut terlihat dari adanya grup facebook yang 

telah memiliki anggota sebanyak 7166 anggota. Grup publik tersebut 

membagikan berbagai informasi mengenai wahyu manggolo serta update 

video live streaming pementasan ketoprak. Selain itu, grup ketoprak 

“Wahyu Manggolo” juga memiliki akun facebook official yang dibuat 

untuk memudahkan masyarakat untuk menghubungi secara langsung.  

 

Gambar 4. 2. grup publik wahyu manggolo 

Sumber : https://www.facebook.com/groups/ 

 

Gambar 4. 3. akun facebook wahyu manggolo 

https://www.facebook.com/groups/
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Sumber : https://www.facebook.com/ketoprak.wahyumanggolo/ 

Selain melalui facebook dan public group facebook, “Wahyu 

Manggolo” juga menyediakan blog yang dikelola sendiri oleh pihak 

wahyu manggolo. Dalam blog berisi tentang informasi umum serta 

keanggotaan dari grub ketoprak Wahyu  Manggolo. 

 

Gambar 4. 4. Blog Wahyu Manggolo 

Sumber : http://wahyumanggolo.blogspot.com/ 

 

 Dalam penelitian ini, objek yang digunakan adalah tayangan 

dari video dokumentasi ketoprak versi terbaru yakni seri ke tujuh, yang di 

publikasikan oleh youtube channel RHS Shooting.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ketoprak.wahyumanggolo/
http://wahyumanggolo.blogspot.com/
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4.1.2. Seni Pertunjuka Ketoprak Lakon Cerita Ande-ande Lumut Produksi 

“Suryo Budoyo” 

 

Gambar 4. 5. Seni Pertunjukan Ketoprak Ande-Ande  

 Lumut oleh Suryo Budoyo 

Sumber :https://www.youtube.com/ 

Cerita ande-ande lumut menceritakan tentang perjodohan antara 

putra dari kerajaan Jenggala yang bernama Raden Panji Asmarabangun 

dan putri dari kerajaan Kediri yakni dewi sekartaji. Perjodohan tersebut 

dimaksudkan untuk menyatukan dua kerajaan yang sebelumnya utuh atau 

disebut juga kerajaan Kahuripan. Namun keputusan tersebut ditentang 

oleh istri kedua kerajaan Kediri karena ia menginginkan anak 

kandungnya yang menjadi ratu kejaaan Jenggala. Kemudian dewi 

sekartaji diculik untuk menggagalkan pernikahannya. Raden Panji 

kemudian berkelana untuk mencarai Putri Sekartaji hingga ia menemukan 

ibu angkat yang bernama Mbok Randa dan ia mengganti namanya 

menjadi Ande-ande Lumut. Suatu hari ande-ande lumut mengadakan 

https://www.youtube.com/watch?v=KOWcpqRtLr0
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sayembara untuk mencari calon istri. Berita tersebut diketahui oleh Dewi 

sekartaji yang tinggal bersama ibu angkat dan 3saudaranya yang bernama 

klenting merah, klenting biru dan klenting ijo, dan namanya diubah 

menjadi klenting kuning. Adapun rintangan yang dihadapi adalah mereka 

harus melewati sungai yang luas yang dijaga oleh yuyu kangkang. Syarat 

untuk melewati sungai tersebut adalah mencium yuyu kangkang setelah 

disebarangkan, namun tidak dengan klenting kuning. Setelah sampai 

disana ande-ande lumut banyak menolak gadis-gadis cantik dengan alasan 

sudah dicium oleh yuyu kangkang, namun setelah menenui klenting 

kuning ia langsung tersadar bahwa dialah yang selama ini dicari. Hingga 

kemudian mereka berdua kembali ke kerjaan Jenggala untuk 

melangsungkan pernikahan yang sempat tertunda sebelumnya.  

Cerita ande-ande lumut merupakan salah satu lakon cerita yang 

naskahnya dibawakan oleh grub ketoprak “Suryo Budoyo”. “Suryo 

Budoyo” merupakan grub ketoprak yang berasal dari Desa Bendo, 

Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Grub ketoprak yang 

dipimpin oleh Ibu Tri Wahyuni tersebut berdiri sejak tahun 2010 dengan 

anggota sebanyak 40 orang. (https://kedirikab.go.id/) 

 

 

https://kedirikab.go.id/
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4.1.3. Seni Pertunjuka Ketoprak Lakon Cerita Roro Mendut Produksi 

“Bhakti Kuncoro” 

 

Gambar 4. 6. Seni Pertunujkan Ketoprak Roro Mendut 

oleh Bhakti Kuncoro 

Sumber :https://www.youtube.com/ 

Cerita ketoprak dengan lakon Rara Mendut merupakan cerita 

rakyat dari daerah Pati, Jawa Tengah. Cerita Rara Mendut mengkisahkan 

tentang seorang gadis yang cantik jelita bernama Rara Mendut yang 

tinggal di sebuah desa pesisir. Kecantikan roro mendhut kemudian 

menarik perhatian adipati pragolo yang merupakan penguasa Kadipaten 

Pati. Adipati Pragolo berniat untuk menjadikan Rara Mendut sebagai 

selirnya, namun hal tersebut ditolak oleh Rara Mendut karena ia telah 

memiliki kekasih, hingga Rara Mendut diculik oleh pengawal adipati 

pragolo. Suatu ketika Kanjeng Sinuhun memerintahkan Tumenggung 

Wiroguno, seorang panglima perang Kerajaan Mataram untuk menyerang 

Adipati Pragolo. Ketika Pragolo kalah dalam peperangan maka para 

wanita istana diboyong ke kerajaan, termasuk Rara Mendut dan harta 

https://www.youtube.com/watch?v=KOWcpqRtLr0
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Kadipaten Pati. Suatu ketika Tumenggung Wiroguno juga berniat untuk 

menjadikan Rara Mendut sebagai selirnya namun ditolak. Hal ini 

membuat Wiroguno marah dan menghukum Rara Mendut untuk 

membayar pajak yang sangat besar jumlahnya, dan Rara Mendut selalu 

berhasil membayarnya. Suatu hari ia bertemu dengan Pronocitro yang 

merupakan kekasihnya. Kemudian ia menyusun siasat untuk melarikan 

diri bersama Rara Mendut hingga dalam perjalanan Pronocitro dan 

wiruguno pun bertengkar hebat dan Pronocitro pun kalah karena terkena 

tombak dan Rara Mendut memilih untuk menacapkan tombak tersebut ke 

tubuhnya dan merekapun mati bersama. 

Cerita Rara Mendut merupakan salah satu lakon cerita yang 

naskahnya dimainkan oleh grub ketoprak “Bhakti Kuncoro”. “Bhakti 

Kuncoro merupakan grub ketoprak yang berasal dari Desa Gunanungsari, 

kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang dipimpin oleh 

Bapak Agus Subekti. 

Dalam penelitian ini, objek yang digunakan adalah tayangan lakon 

cerita ketoprak yang dibawakan oleh grub ketoprak “Bhakti Kuncoro”. 

Tayangan yang dijadiukan objek berasal dari dokumentasi youtube 

channel oka studio.  
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4.2. Sajian Data dan Pembahasan Penggambaran Budaya Jawa pada Seni 

Pertunjukan Ketoprak 

4.2.1. Penggambaran Budaya Jawa dalam Seni Pertunjukan Ketoprak 

Lakon Cerita Joko Kendil Produksi “Wahyu Manggolo” 

Gambar 4. 7. Widyowati mengumumkan sayembara 

Sumber : https://www.youtube.com/ 

 

Tabel 4. 1.  

Tabel Transkrip Shot Lakon Ketoprak Joko Kendil 

Shot Visual Audio 

Durasi Kostum Tata Rias Setting Dialog Music 
Sound 

Effect 

04.10 – 

04.16 

Widyowati 

menggunakan 

paiakan 

tradisional 

kebaya Jawa 

berwarna 

biru, dengan 

aksesoris 

perhisan 

Menggunak

an makeup 

natural 

dengan 

rambut 

yang 

disasak. 

Seberang 

sungai 

Widyowati : 

“marang 

sok sopo 

wae sing 

biso 

mandakake 

sangsangan

ku, yen 

wadon 

- - 

https://www.youtube.com/watch?v=KOWcpqRtLr0
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mahkota dan 

anting-anting 

bakal tak 

dadekno 

dulur 

sinorowedi, 

yen kakung 

bakal bakal 

tak suitani” 

Sumber : Diolah oleh Peneliti 

Pada scene yang digambarkan pada gambar 4.7 memeperlihatkan 

seorang yaitu Widyowati yang sedang berdiri di pinggir sungai dengan 

mengenakan pakaian kebaya berwarna biru. Dari eksprsi mukanya terlihat 

bahwa Widyowati sedang gelisah mencari kalungnya yang hilang, hingga 

kemudian ia mengucapkan kalimat yang berisi “marang sok sopo wae 

sing biso mandakake sangsanganku, yen wadon bakal tak dadekno dulur 

sinorowedi, yen kakung bakal bakal tak suitani” yang berarti siapapun 

yang berhasil menemukan kalungnya, jika perempuan akan dijadikan 

saudara perempuannya dan jika laki-laki akan dijadikan suaminya. Maksut 

dari dialog tersebut ialah Widyowati membuat sayembara untuk 

menemukan kalungnya yang hilang. Bagi siapapun yang menemukannya, 

Widyowati berjanji apabila yang menemukan adalah perempuan akan 

dijadikan saudaranya dan apabila yang menemukan laki-laki akan 

dijadikan suaminya.  

Pada masyarakat Jawa terdapat sebutan ningrat bagi keluarga 

kerajaan. Ningrat merupakan kelas sosial tertinggi dalam masyarakat pra-

modern. Koentjaraningrat dalam  (Suseno, 2001) berpendapat bahwa 
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dalam masyarakat Jawa terdapat 3 golongan sosial, yaitu wong cilik 

(orang kecil) terdiri dari petani dan mereka yang berpendapatan rendah, 

kaum priyayi yang terdiri dari pegawai dan kaum-kaum intelektual, dan 

kaum ningrat yang memiliki gaya hidup tidak jauh dari priyayi. Kemudian 

menurut (Arimi, 2008) dalam masyarakat Jawa terdapat sistem stratifikasi 

sosial yang terdiri dari tiga golongan yaitu raja, priyayi dan kawula. Yang                                                                                                                                                                                    

termasuk kedalam golongan ningrat adalah raja dan priyayi.  Raja adalah 

laki-laki yang memimpin sebuah kerajaan, tradisi pewarisan raja diberikan 

kepada anak laki-laki tertua raja, sedangkan kerabat raja disebut sebagai 

bangsawan. Status bangsawan adalah status kelas atas sehingga dipandang 

sangat mulia dan terhormat. Untuk memelihara keningratannya, kerajaan 

menganmankan status ini sebagai status yang hanya dapat diwariskan 

karena keturunan atau perkawinan. kemudian yang disebut priyayi adalah 

para adik raja tanpa memandang jabatan, prestasi atau jenis kelamin. 

Sedangkan kawula adalah orang-orang yang tidak memliki garis 

keturunan dengan keluarga ningrat. Kawula disebut juga dnegan rakyat 

jelata. 
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Gambar 4. 8. Pertemuan Widyowati dengan Peserta Sayembara 

Sumber : https://www.youtube.com/ 

 

 

Tabel 4. 2. 

Tabel Transkrip Shot Lakon Cerita Joko Kendil 

Shot Visual Audio 

Durasi Kostum Tata Rias Setting Dialog Music 
Sound 

Effect 

08.00 

– 

08.05 

- Widyowati : 

menggunakan 

baju 

tradisional 

kebauya Jawa 

dengan 

aksesoris 

perhiasan 

mahkota dan 

anting-anting 

 

- Joko Kendil : 

menggunakan 

kaos belang-

belang den 

celana pendek 

dengan sarung 

- Widyowati : 

menggunaka

n makeup 

natural 

dengan 

rambut yang 

disasak 

 

- Joko Kendil 

menggunaka

n makeup 

yang tidak 

beraturan 

dengan 

model 

potongan 

rambut 

Sebera

ng 

sungai 

Peserta 

sayembara 1 : 

“ojo nyolong 

to ndil ndil” 

 

Peserta 

sayembara 2 : 

“mau wes tak 

dawuh kowe 

ojo nyolong, 

malah 

ngonokui 

ngopo to” 

-  - 

https://www.youtube.com/watch?v=KOWcpqRtLr0
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berwarna 

merah yang 

diikat di perut. 

 

- 2 peserta 

sayembara : 

menggunakan 

pakaian 

tradisonal  

baju kurung 

dan celana 

tapak belo 

yang dilapisi 

tapih dengan  

kamus dan 

kain sindur, 

dilengkapi 

dengan 

aksesoris ikat 

kepala. 

kuncung. 

 

- 2 peserta 

sayembara 

menggunaka

n makeup 

natural. 

Sumber : Diolah oleh Peneliti 

Dalam adegan pada gambar 4.8  terjadi percakapan antara 

Widyowati, Joko Kendil dan dua peserta sayembara lainnya. Di adegan ini 

terlihat dua pemuda yang juga mengikuti sayembara heran bagaimana bisa 

Joko Kendil menemukan kalung Widyowati sedangkan mereka juga sudah 

berusaha bersusah payah mencari kalung tersebut namun tidak dapat 

menemukan, kemudian dua pemuda yang mengikuti sayembara tersebut 

memegang kalung yang telah ditemukan Joko Kendil dan mengatakan 

“ojo nyolong to ndil ndil” dan peserta sayembara yang lain menimpali 

dengan berkata “mau wes tak dawo kowe ojo nyolong, malah ngonokui 
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ngopo to” kepada joko kendil yang berarti tadi saya sudah berpesan jangan 

mencuri, mengapa malah seperti itu. 

Melalui dialog “ojo nyolong to ndil ndil” dan “mau wes tak dawoh 

kowe ojo nyolong, malah ngonokui ngopo to” oleh kedua peserta 

sayembara kepada Joko Kendil menandakan bahwa kedua peserta tersebut 

seolah menuduh bahwa Joko Kendil telah mencuri kalung Widyowati. Hal 

tersebut terjadi karena secara visual Joko Kendil berpenampilan lusuh 

seperti rakyat jelata, sehingga menandakan bahwa ia tidak mungkin 

memiliki barang mewah seperti  kalung yang dipegang olehnya. Secara 

tidak langsung terdapat perlakuan tidak adil terhadap orang-orang yang 

miskin dan tidak berpenampilan seperti layaknya masyarakat kerajaaan. 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat (Jauhari, 2015) yang mengungkapkan 

bahwa pada umumnya orang berasumsi bahwa tindakan kejahatan 

cenderung dilakukan oleh permuda kelas bawah (kumuh, memakai 

pakaian yang “tak layak”, memepunyai rajah dan seterunya) dibandingkan 

dengan penguasa atau orang kelas atas (beraroma wangi, berpakaian rapi, 

berambut klimis, berperut buncit, dan seterusnya). 
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Gambar 4. 9. Widyowati Meminta Joko Kendil Melamar 

Sumber :https://www.youtube.com/ 

 

 

Tabel 4. 3.  

Tabel Transkrip Shot Lakon Cerita Joko Kendil 

Shot Visual Audio 

Durasi Kostum Tata Rias Setting Dialog Music 
Sound 

Effect 

09.36- 

09.46 

- Widyowati : 

menggunakan 

baju 

tradisional 

kebaya Jawa 

dengan 

aksesoris 

perhiasan 

mahkota dan 

anting-anting 

 

- Joko Kendil: 

menggunakan 

kaos belang-

belang den 

celana pendek 

dengan sarung 

- Widyowati : 

menggunaka

n makeup 

natural 

dengan 

rambut yang 

disasak 

 

- Joko Kendil 

menggunaka

n makeup 

yang tidak 

beraturan 

dengan 

model 

potongan 

rambut 

Seberan

g 

sungai 

Widyowati : 

“yen 

sampean 

tresno karo 

aku, pengen 

nduweni 

garwo aku, 

sampean 

tumekaning 

medhang 

kawuryan 

ngelamar aku 

yo” 

-  - 

https://www.youtube.com/watch?v=KOWcpqRtLr0
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berwarna 

merah yang 

diikat di perut. 

 

- 2 peserta 

sayembara : 

menggunakan 

pakaian 

tradisonal  baju 

kurung dan 

celana tapak 

belo yang 

dilapisi tapih 

dengan  kamus 

dan kain 

sindur, 

dilengkapi 

dengan 

aksesoris ikat 

kepala. 

 

kuncung. 

 

- 2 peserta 

sayembara 

menggunaka

n makeup 

natural. 

Sumber : Diolah oleh Peneliti 

Dalam adegan pada gambar 4.9 terlihat bahwa Widyowati sedang 

berbicara dengan Joko Kendil dihadapan dua peserta sayembara yang lain. 

Widyowati yang telah membuat sayembara tersebut memegang tangan 

Joko Kendil sambil mengatakan “yen sampean tresno karo aku, pengen 

nduweni garwo aku, sampean tumekaning medhang kawuryan ngelamar 

aku yo” yang berarti jika Joko Kendil mencintai Widyowati dan ingin 

Widyowati menjadi istrinya, maka Joko Kendil diminta untuk datang ke 

kerajaan medhang kawuryan untuk melamar Widyowati.  

Dalam masyarakat Jawa, terdapat tradisi untuk melangsungkan 

suatu pernikahan. Hal pertama yang termasuk tradisi tersebut adalah harus 
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adalah lamaran atau datang melamar. Menurut Ibrahim dalam  

(Handayani, 2013) lamaran merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh 

pihak calon mempelai pria bersama orang tuanya untuk datang ke pihak 

mempelai wanita untuk meminta atau meminang wanita untuk dijadikan 

istrinya. Lamaran tersebut merupakan warisan budaya yang merupakan 

tradisi bagi masyarakat Jawa.   

 

Gambar 4. 10. Kedatangan Sandiyem ke Pendopo Medhang 

Kawuryan 

Sumber :https://www.youtube.com/ 

 

Tabel 4. 4.  

Tabel Transkrip Shot Lakon Cerita Joko Kendil 

Shot Visual Audio 

Durasi Kostum Tata Rias Setting Dialog Music 
Sound 

Effect 

https://www.youtube.com/watch?v=KOWcpqRtLr0
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16.25-

17.24 

- Sandiyem: 

menggunaka

n baju 

terusan 

berwarna 

hitam dengan 

luaran 

mengunakan 

selendang  

 

- prameswari 

menggunaka

n kebaya 

basahan 

dengan jarit 

batik. 

- Sandiyem: 

menggunak

an makeup 

natural 

dengan 

rambut 

yang 

disanggul  

 

- prameswai 

menggunak

an makeup 

natural 

dengan 

rambut 

yang 

disanggul 

serta 

menggunak

an aksesoris 

perhisan 

kalung, 

anting-

anting, dan 

gelang. 

Pendop

o 

kerajaa

n  

Prameswari : 

“kowe 

munggah ing 

pendopo 

medhang 

kawuryan soko 

omahmu, soko 

karang 

padesanmu, 

kowe wes tau 

ngoco ta 

urung..!!!” 

 

Sandiyem : 

“kulo mboten 

gadah koco 

kok” 

 

Prameswari : 

“ora nduwe 

koco yo banyu 

snedang” 

 

Sandiyem : 

“mpun 

bendinane 

kulo” 

 

Prameswari : 

“yen kowe wes 

ngoco karo 

banyu 

sendang, 

kudune kowe 

mawas diri, 

sopo to kowe, 

nitik marang 

sandanganmu 

wae wes koyo 

kere, koyo 

ngemis, layak 

to layak kowe 

-  - 
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munggah ing 

pendopo tanpo 

subektito, 

tanpo 

praswiro, bola 

bali, endah 

endah, kowe ki 

wong gunung 

pangananmu 

sego jangung, 

ombemu wae 

banyu kedung, 

mulo kowe 

munggah ing 

pendopo ora 

ndue dunung” 

Sumber : Diolah oleh Peneliti 

Dalam adegan pada gambar 4.10 terlihat bahwa Prameswari sedang 

mengatakan hal pada Sandiyem yang sedang duduk dihadapannya. 

Prameswari mengatakan “yen kowe wes ngoco karo banyu sendang, 

kudune kowe mawas diri, sopo to kowe, nitik marang sandanganmu wae 

wes koyo kere, koyo ngemis, layak to layak kowe munggah ing pendopo 

tanpo subektito, tanpo praswiro, bola bali, endah endah, kowe ki wong 

gunung pangananmu sego jangung, ombemu wae banyu kedung, mulo 

kowe munggah ing pendopo ora ndue dunung” yang berarti apakah 

Sandiyem memiliki kaca dirumah, hingga ia berani untuk datang ke 

pendopo medhang kawuryan tanpa berfikir siapa Sandiyem.  

Melalui dialog yang diucapkan oleh Prameswari kepada Sandiyem 

dengan posisi serta cara mereka berinteraksi, yaitu Prameswari yang 
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berbicara sambil berdiri kepada Sandiyem yang duduk bersimpuh 

dihadapannya menandakan bahwa sandiyem dan prameswari memiliki 

kedudukan sosial yang jauh berbeda. Sandiyem adalah rakyat jelata 

sedangkan Prameswari adalah ratu di kerajaan, sehingga Prameswari 

adalah anggota keluarga ningrat. Keluarga ningrat adalah keluarga yang 

memiliki kedudukan sosial paling tinggi dalam masyarakat Jawa, dimana 

hal tersebut sesuai dengan pembagian sistem stratifikasi sosial dalam 

masyarakat Jawa yaitu terdiri dari tiga golongan menurut (Arimi, 2008) 

yaitu raja, priyayi, dan kawula. Yang termasuk kedalam golongan ningrat 

adalah raja dan priyayi.   

 

Gambar 4. 11. Sebelum Kutukan       Gambar 4. 12. Setelah Kutukan  

Joko Kendil Dicabut         Joko Kendil Dicabut  

Sumber : https://www.youtube.com/       Sumber https://www.youtube.com/ 

   

Tabel 4. 5.  

Tabel Transkrip Shot Lakon Cerita Joko Kendil 

Shot Visual Audio 

https://www.youtube.com/watch?v=KOWcpqRtLr0
https://www.youtube.com/watch?v=KOWcpqRtLr0
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Durasi Kostum Tata Rias Setting Dialog Music 
Sound 

Effect 

35.45-

37.12 

- Widyowati : 

menggunakan 

baju tradisional 

kebaya Jawa 

dengan 

aksesoris 

perhiasan 

mahkota, anting-

anting dan 

kalung  

 

- Joko Kendil : 

menggunakan 

kaos belang-

belang den 

celana pendek 

dengan sarung 

berwarna merah 

yang diikat di 

perut. 

 

- joko kendil 

setelah dicabut 

kutukannya : 

menggunakan 

pakaian 

tradisonal  jarit  

dengan  kamus 

dan kain sindur, 

dilengkapi 

dengan 

aksesoris kelat 

bahu, gelang, 

kalung, keris, 

dan aksesoris 

kepala 

berbentuk 

mahkota dan 

widyowati : 

menggunak

an makeup 

natural 

dengan 

rambut 

yang 

disasak 

 

-Joko kendil 

menggunak

an makeup 

yang tidak 

beraturan 

dengan 

model 

potongan 

rambut 

kuncung. 

 

-joko kendil 

setelah 

dicabut 

kutukannya 

: 

menggunak

an makeup 

natural 

dengan 

rambut 

panjang 

yang  diikat 

separuh dan 

sisanya 

terurai.  

 

Ruang 

keluarg

a 

kerajaa

n  

Joko 

Kendil: 

“mbah 

dewo, niki 

umurku 

wes20 

tahun lo 

mbah dewo, 

wes entuk 

bocah 

wedok sing 

seneng aku 

opo eneke” 

 

Joko Kendil 

: “mbah 

dewo jarene 

kowe janji 

nek aku 

umur 20 

tahun aku 

maleh dadi 

ganteng e 

mbah, 

saaken 

bojoku e 

mbah.. 

mbah 

dewoo.. 

mbah..” 

Iringa

n 

gamel

an 

kenon

g  

- 
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sumping telinga 

Sumber : Diolah oleh Peneliti 

Adegan pada gambar 4.11 menceritakan bahwa Joko Kendil sedang 

menagih janji pada mbah dewo bahwa ia telah berumur 20 tahun dan telah 

mendapatkan istri yang telah menerima dirinya apa adanya. Dalam adegan 

ini juga terlihat Joko Kendil menggunakan pakaian kaos dan celana 

pendek beserta sarung merahnya di dalam kerajaan dengan istrinya yang 

tertidur disampingnya.  

Kemudian pada adegan selanjutnya yang ditunjukkan pada gambar 

4.12 terlihat bahwa wujud Joko Kendil yang buruk rupa berubah menjadi 

seorang pangeran yang gagah dan tampan rupanyan. Joko Kendil terlihat 

gagah dengan menggunakan pakaian kerajaan. Pada adegan tersebut juga 

terlihat bahwa widyowati tidak percaya jika suaminya berubah menjadi 

pria tampan dan gagah, yang ditunjukkan pada Widyowati yanag menepis 

ketika joko kendil memegang pundaknya.   

Melalui kedua adegan tersebut memperlihatkan perubahan wujud 

dari Joko Kendil yang sebelumnya buruk rupa menjadi Joko Kendil yang 

tampan dan gagah. Hal tersebut menandakan bahwa dalam kehidupan 

masyarakat Jawa terdapat kekuatan-kekuatan supernatural (adikodrati). 

Dalam kehidupan masyarakat Jawa sendiri terdapat kaum yang disebut 
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abangan. Kaum abangan memiliki ciri utama yaitu cenderung percaya 

pada suatu kekuatan yang melebihi segala kekuatan yang dikenal sebagai 

kesakten/keaktian (Depdikbud, 1990). Kekuatan yang dimaksut adalah 

kekuatan supernatural atau adikodrati.  Kekuatan supernatural merupakan 

kekuatan yang menyebabkan terjadinya sebuah fenomena yang tidak dapat 

dijelaskan dengan logika manusia. 

 

Gambar 4. 13. Tuduhan Saudara Widyowati 

Sumber : https://www.youtube.com/ 

 

Tabel 4. 6.  

Tabel Transkrip Shot Lakon Cerita Joko Kendil 

Shot Visual Audio 

Durasi Kostum Tata Rias Setting Dialog Music 
Sound 

Effect 

https://www.youtube.com/watch?v=KOWcpqRtLr0
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39.20-

39.40 

Ketiga putri 

raja 

menggunak

an baju 

tradisional 

kebaya 

Jawa 

dengan 

aksesoris 

perhiasan 

mahkota, 

anting-

anting dan 

kalung  

Ketiga putri 

raja 

menggunak

an makeup 

natural 

dengan 

rambut 

yang 

disasak 

Ruang 

keluarg

a 

kerajaa

n 

Saudara 

Widyowati : 

“wes cetho yen 

kowe micakne 

mripatku..!” 

 

Widyowati : 

“mboten” 

 

Saudara 

Widyowati : 

“garwomu joko 

kendil iku lo, 

yen gene kowe 

pegel yo ojo 

ngleboke wong 

liyo diajeng” 

 

Widyowati : 

“kulo mboten 

nate 

nglebokaken 

kakang sanes, 

menika kakang 

joko kendil, 

meniko garwo 

kulo” 

- - 

Sumber : Diolah oleh Peneliti 

Dalam adegan yang ditunjukkan pada gambar 4.13 terlihat bahwa 

saudara Widyowati sedang berbicara dengannya sambil meunjuk kearah 

Widyowati. Dalam adegan tersebut sudara Widyowati mengatakan 

“garwomu joko kendil iku lo, yen gene kowe pegel yo ojo ngleboke wong 

liyo diajeng”yang berarti suamimu adalah Joko Kendil, apabila 

Widyowati tidak suka maka jangan memasukkan laki-laki lain selain Joko 

Kendil. 
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Melalui dialog yang diucapkan oleh saudara Widyowati mendakan 

bahwa terdapat perbedaan usia anatara widyowati dan saudaranya. 

Saudara widyowati memiliki usia yang lebih tua dibadingkan widyowati. 

Hal ini dibuktikan melalui penggunaan bahasa ketika bedialog, yaitu 

menggunakan bahasa Jawa ngoko lugu. Bahasa Jawa ngoko lugu biasa 

digunakan untuk berinterksi dengan sahabat karib yang akrab sekali, orang 

tua kepada yang lebih muda dan atasan kepada bawahan. Tutur bahasa 

Jawa dalam (Depdikbud, 1990) terbagi menjadi tiga bagian, yakni bahasa 

ngoko, bahasa madya dan bahasa krama.    

 

4.2.2. Penggambaran Budaya Jawa dalam Seni Pertunjukan Ketoprak 

Lakon Cerita Ande-ande Lumut Produksi “Suryo Budoyo” 

Gambar 4.14. Klenting Kuning Meminta Bantuan Pada Yuyu 

Kangkang 

Sumber :https://www.youtube.com/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KOWcpqRtLr0
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Tabel 4. 7.  

Tabel Transkrip Shot Lakon Cerita Ande-Ande Lumut 

Shot Visual Audio 

Durasi Kostum Tata Rias Setting Dialog Music 
Sound 

Effect 

Part 2 

17.58-

18.37 

-klenting 

kuning 

menggunaka

n kemben 

berwarna 

kuning dan 

jarit batik 

sebagai 

bawahan 

dengan 

aksesoris 

berbentuk 

bunga pada 

rambut. 

 

-yuyu 

kangkang 

menggunaka

n kostum 

berbentuk 

kepiting  

-klenting 

kuning 

menggunaka

n makeup 

natural 

dengan 

rambut di 

sanggul 

separuh 

 

-yuyu 

kangkang 

menggunaaka

n riasan 

kepala 

berbentuk 

mahkota  

Pinggir 

kali 

Brantas 

Klenting 

Kuning : 

“aku 

disabrang

ke to yu” 

 

Yuyu 

Kangkang 

: “ora 

sudi… ora 

sudi..” 

 

Klenting 

Kuning : 

“kowe ojo 

mbeda-

mbedakak

e podo 

menungso

” 

 

Yuyu 

Kangkang: 

“senajan 

aku 

diarani 

mbedakak

e, yo 

pancen 

ketok 

moto.. la 

bocah-

Iringa

n 

gamel

an dan 

tabuh

an 

kenda

ng 

- 
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bocah kae 

ayu 

rupane, 

wangi.. la 

iki ambune 

ora enak, 

ra sudi..!” 

Sumber : Diolah oleh Peneliti 

Dalam adegan yang ditunjukkan pada gambar 4.14 menceritakan 

tentang Yuyu Kangkang yang menolak permintaan Klenting Kuning untuk 

menyeberangi kali brantas karena bau tubuh Klenting Kuning yang tidak 

sedap. Dalam adegan tersebut Yuyu Kangkang mengatakan “aku 

disebrangke to yu” yang berarti aku minta tolong di sebrangkan to yu. 

Melalui intonasi klenting kunimng ketika berdialog dengan yuyu 

kangkang dengan nada bicara yang lemah lembut menandakan bahwa 

masyarakat Jawa memiliki karakter yaitu gaya dan nada bicaranya sopan. 

Masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai 

kesopanan. Dalam masyarakat Jawa perilaku sopan merupakan perilaku 

yang mencerminkan seseorang yang memiliki unggah-ungguh (sopan 

santun) dan memiliki tata krama dalam bermasyarakat. Menurut  (Kresno, 

2017) nilai tata krama dan unggah ungguh (sopan santun) merupakan 

ajaran yang diperkenalkan dan diajarkan oleh sesepuh dalam kehidupan 

masyarakat Jawa sehari-hari. 
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Gambar 4. 15. Ande-Ande Lumut Dilamar Oleh Banyak Wanita 

Sumber : https://www.youtube.com/ 

 

Tabel 4. 8.  

Tabel Transkrip Shot Lakon Cerita Ande-Ande Lumut 

Shot Visual Audio 

Duras

i 
Kostum Tata Rias Setting Dialog Music 

Sound 

Effect 

Part 3 

02.45-

03.28 

-Klenting 

Abang, 

Klenting Biru 

dan Klenting 

Ijo 

menggunakan 

kemben 

dengan jarit 

sebagai 

bawahan dan 

hiasan kepala 

berbentuk 

bunga 

 

- Ande-Ande 

Lumut 

menggunakan 

-klenting 

abang, klenting 

biru dan 

klenting ijo 

menggunakan 

makeup 

natural dengan 

sanggul 

separuh  

  

- ande-ande 

lumut 

menggunakan 

makeup 

natural 

 

- mbok randa 

Rumah 

mbok 

rondo 

Mbok 

Randa : 

“saiki 

ngene yo 

klenting 

abang, 

klenting 

biru lan 

klenting ijo, 

tak tarine 

karo 

anakku, 

nanging yen 

ora ditampa 

yo ojo gelo 

atimu” 

 

Iringa

n 

gamel

an 

- 

https://www.youtube.com/watch?v=KOWcpqRtLr0
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celana tapak 

belo yang 

dilapisi tapih 

dengan  kamus 

dan kain 

sindur, 

dilengkapi 

dengan 

aksesoris 

blangkon dan 

kelat bahu 

 

- mbok randa 

menggunakan 

kemben yang 

dipadukan 

dengan 

selendang 

berwarna 

coklat dan jarit 

parang sebagai 

bawahan 

menggunakan 

makeup 

natural dengan 

sanggul 

Klenting 

Abang : 

“nggih, 

mangke 

menawi 

mboten 

ditampa 

kula tak 

wangsul..” 

Sumber : Diolah oleh Peneliti 

Dalam adegan yang ditunjukan pada gambar 4.15 menceritakan 

tentang mbok rondo yang memperkenalkan kedatangan Klenting Merah, 

Klenting Biru dan Klenting Ijo untuk melamar Ande-Ande Lumut. Dalam 

adegan tersebut terlihat bahwa Klenting Merah tengah melambaikan 

tangan kearah Ande-Ande Lumut, sedangkan Ande-Ande Lumut hanya 

terdiam dan duduk bersila. 

Ande-Ande Lumut yang duduk diatas singgasana ketika para 

tamunya duduk bersimpuh dibawah menandakan bahwa ande-ande lumut 

memiliki tahta yang lebih tinggi dibandingkan Klenting Abang, Klenting 
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Ijo dan Klenting Biru. Dalam masyarakat Jawa singgasana disebut sebagai 

kursi raja. Raja merupakan anggota keluarga ningrat. Ningrat merupakan 

kelas sosial tertinggi dalam masyarakat pra-modern. Menurut (Arimi, 

2008) dalam masyarakat Jawa terdapat sistem stratifikasi sosial yang 

terdiri dari tiga golongan yaitu raja, priyayi dan kawula. Yang termasuk 

kedalam golongan ningrat adalah raja dan priyayi.  Raja adalah laki-laki 

yang memimpin sebuah kerajaan, tradisi pewarisan raja diberikan kepada 

anak laki-laki tertua raja, sedangkan kerabat raja disebut sebagai 

bangsawan. Status bangsawan adalah status kelas atas sehingga dipandang 

sangat mulia dan terhormat. Untuk memelihara keningratannya, kerajaan 

menganmankan status ini sebagai status yang hanya dapat diwariskan 

karena keturunan atau perkawinan. kemudian yang disebut priyayi adalah 

para adik raja tanpa memandang jabatan, prestasi atau jenis kelamin. 

Sedangkan kawula adalah orang-orang yang tidak memliki garis 

keturunan dengan keluarga ningrat. Kawula disebut juga dengan rakyat 

jelata.   
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Gambar 4. 16. Mbok Randa Mengusir Klenting Kuning 

sumber : https://www.youtube.com/ 

 

Tabel 4. 9.  

Tabel Transkrip Klasifkasi Lakon Cerita Ande-Ande Lumut 

Shot Visual Audio 

Durasi Kostum Tata Rias Setting Dialog Music 
Sound 

Effect 

Part 3 

12.16–

12.45 

-klenting 

kuning 

menggunakan 

kemben 

berwarna 

kuning dan 

jarit batik 

sebagai 

bawahan 

dengan 

aksesoris 

berbentuk 

bunga pada 

rambut. 

 

- mbok randa 

menggunakan 

-klenting 

kuning 

menggunaka

n makeup 

natural 

dengan 

rambut di 

sanggul 

separuh 

 

- mbok randa 

menggunaka

n makeup 

natural 

dengan 

sanggul 

Rumah 

mbok 

randa 

Mbok Randa 

: “ambu 

opoto iku, 

ambune 

pating 

klenyit, ambu 

ora enak ki 

opoto iki… 

byuh kowe to, 

ngalih, 

ngalih, 

ngalih, arep 

ngopo kowe” 

“kulo arep 

nyanding 

ande-ande 

lumut” 

- - 

https://www.youtube.com/watch?v=KOWcpqRtLr0
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kemben yang 

dipadukan 

dengan 

selendang 

berwarna 

coklat dan 

jarit parang 

sebagai 

bawahan 

 

 

“aaa, 

rupamu koyo 

ngono, 

ambune 

bacin, 

wongsing 

ayu-ayu ora 

ditampa.ngali

h, ngalih, 

ngalih, balio, 

balio kono” 

Sumber : Diolah oleh Peneliti 

Dalam adegan yang ditunjukkan pada gambar 4.16 menceritakan 

tentang Mbok Randa yang mengusir Klenting Kuning yang datang 

kerumahnya untuk melamar Ande-Ande Lumut. Dalam adegan tersebut 

juga terlihat bahwa Mbok Randa mendorong tubuh Klenting Kuning 

sambil menutup hidung karena merasa terganggu oleh kedatangan 

Klenting Kuning yang baunya tidak sedap, sedangkan Klenting Kuning 

terlihat pasrah dengan perlakuan Mbok Randa terhadapnya.  

Melalui adegan tersebut ketika Klenting Kuning yang nampak 

pasrah diusir oleh Mbok Randa menandakan bahwa terdapat perbedaan 

status sosial antara Klenting Kuning dan Mbok Randa yaitu Klenting 

Kuning sebagai rakyat jelata dan Mbok Randa sebagai keluarga kerajaan. 

Selanjutnya melalui tata rias rambut yang digunakan oleh mbok randa 

yaitu konde atau dikenal dengan gelungan rambut buatan yang diguankan 

sebagai penghias kepala. Dalam masyarakat Jawa konde dikenal sebagai 
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riasan rambut yang dikenakan oleh kaum bangsawan, sehingga 

menandakan adanya status sosial yang lebih tinggi.  Menurut  (Juniastuti, 

2012) kedudukan seseorang di dalam masyarakat seperti kaum 

bangsawan, ratu/permaisuri dicirikan dari tata sanggulnya atau dari jenis 

konde yang digunakan. 

 

Gambar 4. 17. Mbok Randa Berlutut Memohon Maaf Pada Klenting 

Kuning 

Sumber : https://www.youtube.com/ 

 

Tabel 4. 10.  

Tabel Transkrip Shot Lakon Cerita Ande-Ande Lumut 

Shot Visual Audio 

Durasi Kostum Tata Rias Setting Dialog Music 
Sound 

Effect 

https://www.youtube.com/watch?v=KOWcpqRtLr0
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Part 3 

33.02-

33.05 

-klenting kuning 

menggunakan 

kemben 

berwarna kuning 

dan jarit batik 

sebagai 

bawahan dengan 

aksesoris 

berbentuk bunga 

pada rambut. 

 

- mbok randa 

menggunakan 

kemben yang 

dipadukan 

dengan 

selendang 

berwarna coklat 

dan jarit parang 

sebagai 

bawahan 

 

- ande-ande 

lumut 

menggunakan 

celana tapak 

belo yang 

dilapisi tapih 

dengan  kamus 

dan kain sindur, 

dilengkapi 

dengan 

aksesoris 

blangkon dan 

kelat bahu. 

-klenting 

kuning 

menggunakan 

makeup 

natural dengan 

rambut di 

sanggul 

separuh 

 

- mbok randa 

menggunakan 

makeup 

natural dengan 

sanggul 

- ande-ande 

lumut 

menggunakan 

makeup 

natural 

 

Rumah 

mbok 

randa 

Ande-ande 

Lumut : 

“menika 

garwo 

kula, sekar 

taji” 

 

Mbok 

Randa : 

“sekar 

taji? 

Nyuwun 

pangapunt

en!!” 

-  

Suara 

kento

ngan 

dan 

suara 

gamel

an 

Sumber : Diolah oleh Peneliti 

Dalam adegan yang ditunjukkan pada gambar 4.17 menceritakan 

tentang permintaan maaf Mbok Randa kepada Klenting Kuning setelah 

mengetahui bahwa Klenting Kuning adalah istri dari Ande-Ande Lumut 
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yang selama ini dicari, selain itu Mbok Randa juga merasa bersalah telah 

memperlakukan Klenting Kuning dengan kasar sebelumnya. Dalam 

adegan tersebut juga terlihat bahwa Mbok Randa berlutut sembari 

mengangkat tangannya untuk memohon maaf kearah Klenting Kuning dan 

Ande-Ande Lumut yang berdiri dihadapannya.  

Gerak tubuh mbok Randa yang berlutut seolah menyembah sekar 

taji ketika meminta maaf dengan megatakan “nyuwun pangapunten” 

mendakan bahwa Klenting Kuning yang memiliki nama asli Sekar Taji 

adalah orang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Mbok 

Randa. Kata “nyuwun pangapunten” sendiri memiliki arti “tolong 

dimaafkan” dan pemakaian kata “nyuwun pangapunten” tergolong 

kedalam tingkatan Bahasa Jawa krama inggil. Penggunaan krama inggil 

digunakan untuk berinteraksi kepada orang yang lebih tua atau orang yang 

dihormati karena miliki keduduklan yang lebih tinggi. 
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4.2.3. Penggambaran Budaya Jawa dalam Seni Pertunjukan Ketoprak 

Lakon Cerita Roro Mendut Produksi “Bhakti Kuncoro” 

Gambar 4. 18. Roro Mendut Meminta Dilamar Joko Kemuda 

Sumber :https://www.youtube.com/ 

 

Tabel 4.11.  

Tabel Transkrip Shot Lakon Cerita Roro Mendut Boyong 

Shot Visual Audio 

Durasi Kostum Tata Rias Setting Dialog Music 
Sound 

Effect 

Part 2 

06.00-

06.34 

-Roro 

Mendut 

menggunaka

n kemben 

berwarna 

merah 

dengan 

selendang di 

pundaknya,  

dengan 

aksesoris 

berbentuk 

bunga pada 

-Roro 

Mendut 

menggunak

an makeup 

natural 

dengan 

rambut di 

sanggul 

separuh 

 

-Joko 

Kemudame

nggunakan 

Pinggir 

desa 

Roro Mendut 

“opo aku 

salah kakang 

yen aku 

nduwe 

panjalukan 

kakang 

nglamar 

marang 

aku?” 

 

Joko 

Kemuda: 

-  - 

https://www.youtube.com/watch?v=KOWcpqRtLr0
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rambut. 

 

-Joko 

Kemudamen

ggunakan 

celana tapak 

belo yang 

dilapisi tapih 

dengan  

kamus dan 

kain sindur, 

dilengkapi 

dengan 

aksesoris ikat 

kepala dan 

kelat bahu 

dari kain di 

lengannya.   

makeup 

natural 

dengan 

rambut 

panjang 

terurai  

 

“ora salah, 

aku 

ngrumangsan

i aku kuwi 

anake wong 

mlarat, yen to 

mendut kuwi 

anake wong 

sugih, iyo yen 

to mengko 

panglamarku 

ditompo 

marang wong 

tuamu, la yen 

ora.. podo 

karo nyikso 

rosoku 

tundune 

bakal rusak 

ragaku 

jalanaran 

kebanteren 

anggonku 

mikir kowe 

cah ayu” 

Sumber : Diolah oleh Peneliti 

Dalam adegan pada gambar 4.18 menceritakan tentang Roro 

mendut yang ingin dilamar oleh pria yang dicintainya yaitu Joko Kemuda, 

namun Joko Kemudamengatakan “aku ngrumangsani aku kuwi anake 

wong mlarat, yen to mendut kuwi anake wong sugih, iyo yen to mengko 

panglamarku ditompo marang wong tuamu, la yen ora.. podo karo nyikso 

rosoku tundune bakal rusak ragaku jalanaran kebanteren anggonku mikir 

kowe cah ayu” yang berarti Joko Kemuda merasa dirinya bukan anak 

orang kaya, apabila lamarannya tidak diterima oleh orang tua roro mendut 
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yang merupakan orang kaya sama saja dia akan menyakiti jiwa dan 

raganya sendiri. 

Melalui dialog yang disampaikan Joko Kemuda kepada Roro 

Mendut menandakan bahwa adanya perbedaan kelas sosial dapat 

menghalangi keininan sepasang kekasih yang akan melanjutkan ke jenjang 

pernikahan. Melalui dialog selanjutnya yaitu “iyo yen to mengko 

panglamarku ditompo marang wong tuamu, la yen ora.. podo karo nyikso 

rosoku tundune bakal rusak ragaku jalanaran kebanteren anggonku mikir 

kowe cah ayu” menandakan bahwa Joko Kemuda termasuk orang yang 

cenderung menghindari masalah. Menurut (Revitasari, 2018) ketika 

muncul permasalahan atau konflik, masyarakat Jawa lebih memilih untuk 

diam agar tidak menimbulkan suatu masalah. 

 

Gambar 4. 19. Ayah Dan Ibu Joko Kemuda datang Melamar Roro 

Mendut 

Sumber : https://www.youtube.com/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KOWcpqRtLr0
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Tabel 4.12.  

Sumber Transkrip Shot Lakon Cerita Roro Mendut Boyong 

Shot Visual Audio 

Durasi Kostum Tata Rias Setting Dialog Music 
Sound 

Effect 

Part 2 

39.28-

39.48 

- Jiwonolo  

(ayah joko 

kemuda) 

mengguna

kan celana 

tapak belo 

yang 

dilapisi 

tapih 

dengan  

kamus dan 

kain 

sindur, 

dilengkapi 

dengan 

aksesoris 

ikat kepala  

 

-Istri 

Jiwonolo  

mengguna

kan 

kemben 

Berwarna 

hitam.. 

-Jiwonolo  

menggunak

an makeup 

natural 

dengan 

kumis tebal 

 

-Istri 

Jiwonolo  

menggunak

an makeup 

natural 

dengan 

sanggul 

 

Pinggir 

desa 

Jiwonolo  : 

“aku rene karo 

bojoku, karo 

anakku, aku 

rene ora wong-

wong an tok 

kang” 

“wong mlarat 

moro wong-

wongan tok, 

lawang ora tak 

bukak” 

 

Jiwonolo  : 

“gowo oleh-

oleh kang” 

 

Rogowongso  : 

“kiro-kiro 

oleh-olehmu 

iki senenganku 

ora?” 

Jiwonolo  : 

“gedhang 

mateng uwit” 

-  - 

Sumber : Diolah oleh Peneliti 

Dalam adegan pada gambar 4,19 menceritakan tentang kedatangga 

Jiwonolo  atau ayah Joko Kemuda dan ibunya ke rumah Roro Mendut 

untuk bertemu orang tuanya. Dalam adegan tersebut terlihat mereka 
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datang dengan membawakan oleh-oleh berupa pisang masak pohon untuk 

keluarga roro mendut. 

Melalui adegan bertamu kerumah seseorang dengan membawakan 

oleh-oleh berupa pisang raja menandakan bahwa kedatangan joko kemuda 

bersama kedua orang tuanya bermaksut ingin melamar roro mendut.  

Dalam masyarakat Jawa, pisang dianggap sebagai salah satu hantaran 

yang wajib dibawa ketika melamar seorang wanita. Pisang merupakan 

simbol harapan kesuburan sehingga setelah menikah diharapakan segera 

memperoleh keturunan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk 

kepercayaan masyarakat Jawa bahwa ketika laki-laki hendak melamar 

wanita yang akan dijadikan sebagai istrinya harus membawa pisang ayu 

setangkep (pisang raja) sebanyak dua sisir. pisang raja memiliki makna 

“raja” yaitu kedudukan luhur atau tinggi, kemudian pisang raja juga 

dilambangkan sebagai sadya rahayu yang berarti pengharapan akan 

datangnya kesejahteraan setelah hari pernikahan (Rohman, 2015). 
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Gambar 4. 20. Ayah Roro Mendut Memaki Ayah Joko Kemuda 

Sumber : https://www.youtube.com/ 

 

Tabel 4. 13.  

Tabel Transkrip Kalsifikasi Lakon Cerita Roro Mendut 

Shot Visual Audio 

Durasi Kostum Tata Rias Setting Dialog Music 
Sound 

Effect 

Part 2 

49.00 -

49.21 

- Jiwonolo  

(ayah joko 

kemuda) 

menggunakan 

celana tapak 

belo yang 

dilapisi tapih 

dengan  kamus 

dan kain 

sindur, 

dilengkapi 

dengan 

aksesoris ikat 

kepala  

- Rogowongso  

(ayah roro 

mendut) 

- Jiwonolo  

mengguna

kan 

makeup 

natural 

dengan 

kumis 

tebal 

- 

Rogowong

so  

mengguna

kan 

makeup 

natural 

 

Ruang 

tamu 

kerajaa

n  

Rogowongso  

: “weki melek 

ta ora.. 

sawahmu 

pirang 

hektar?! 

Sapimu 

pirang 

kandang?! 

Omahmu 

jejer piro?! 

Lakok wani 

nglamar 

mendut, kowe 

ki nduwe utek 

ta ora?” 

 

-  - 

https://www.youtube.com/watch?v=KOWcpqRtLr0
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menggunakan 

celana tapak 

belo yang 

dilapisi tapih 

dengan  kamus 

dan kain 

sindur, 

dilengkapi 

dengan 

aksesoris 

blangkon dan 

kalung  

Sumber : Diolah oleh Peneliti 

Dalam adegan yang ditunjukkan pada gambar 4.20 meceritakan 

tentang Rogowongso  yang mengatakan “weki melek ta ora.. sawahmu 

pirang hektar?! Sapimu pirang kandang?! Omahmu jejer piro?! Lakok 

wani nglamar mendut, kowe ki nduwe utek ta ora?” yang berarti “kamu 

sadar atau tidak, sawahmu berapa hektar? Sapimu berapa kandang? 

Rumahmu berapa banyak? kenapa berani melamar mendut, kamu itu 

punya otak atau tidak?!” pada saat Jiwonolo  melamar Roro Mendut untuk 

anakanya Joko Kemuda. Dalam adegan tersebut juga terlihat bahwa 

Rogowongso  mengatakan dengan gerak tubuh berdiri setengah menunduk 

pada Jiwonolo  yang duduk bersimpuh dihadapaannya.  

Melalui dialog yang disampaiakan Rogowongso  kepada Jiwonolo  

menandakan bahwa Rogowongso  memiliki kelas sosial yang lebih tinggi 

dibandingkan Jiwonolo, hal ini terlihat dari bahasa tubuh ketika 

berinteraksi yaitu Rogowongso yang berdisi setengah menunduk 
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sedangakan Jiwonolo duduk bersimpuh. Kemudian melalui bahasa yang 

digunakan juga menandakan adanya kelas sosial karena bahasa yang 

digunakan oleh Rogowongso  adalah bahasa Jawa ngoko lugu. Bahasa 

Jawa ngoko lugu adalah bahasa Jawa yang biasa digunakan kepada 

sahabat karib yang akrab sekali, orang tua kepada orang yang lebih muda 

dan atasan kepada bawahan.  

 

Gambar 4. 21. Joko Kemuda Berjuang Mendapatkan Roro Mendut 

Sumber : https://www.youtube.com/ 

 

Tabel 4.14.  

Tabel Transkrip Shot Lakon Cerita Roro Mendut Boyong 

Shot Visual Audio 

Durasi Kostum Tata Rias Setting Dialog Music 
Sound 

Effect 

https://www.youtube.com/watch?v=KOWcpqRtLr0
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Part 3 

27.25 – 

27.59 

-Joko 

Kemudamen

ggunakan 

celana tapak 

belo yang 

dilapisi tapih 

dengan  

kamus dan 

kain sindur, 

dilengkapi 

dengan 

aksesoris ikat 

kepala dan 

kelat bahu 

dari kain di 

lengannya. 

 

-Jiwonolo  

(ayah joko 

kemuda) 

menggunaka

n celana 

tapak belo 

yang dilapisi 

tapih dengan  

kamus dan 

kain sindur, 

dilengkapi 

dengan 

aksesoris ikat 

kepala  

 

-Istri 

Jiwonolo  

menggunaka

n kemben 

Berwarna 

hitam.. 

-Joko 

Kemuda 

menggunak

an makeup 

natural 

dengan 

rambut 

panjang 

terurai   

 

-Jiwonolo  

menggunak

an makeup 

natural 

dengan 

kumis tebal 

 

-Istri 

Jiwonolo  

menggunak

an makeup 

natural 

dengan 

sanggul 

 

Pinggir 

desa 

Jiwonolo : 

“wes saiki 

aku jaluk 

rabi keno 

wadon liane 

mendut anake 

Rogowongso 

, liane!” 

 

Ibu Joko 

Kemuda : 

“iyo le 

mesakne 

bapak karo 

simbok 

ngger..” 

 

Joko Kemuda 

: “mboten, 

sekali mendut 

tetep 

mendut” 

 

Jiwonolo : 

“piyeee..” 

 

Joko Kemuda 

: “sekali 

mendut tetep 

mendut pak!” 

 

Jiwonolo : 

“liane 

mendut 

ora?” 

 

Joko Kemuda 

: “mboten” 

Jiwonolo : 

“klakon, 

nganggo 

carane 

-  - 
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bapak, 

mendut 

colong!!” 

Sumber : Diolah oleh Peneliti 

Dalam adegan yang ditunjukkan pada gambar 4.21 menceritakan 

tentang kinginan Joko Kemuda untuk mendapatkan Roro Mendut. Hal 

tersebut terlihat dari Joko Kemuda yang mengatakan “sekali mendut tetap 

mendut” dengan gerakan tubuh yang mengepalkan telapak tangan sambil 

mengangkat tangannya, hingga kemudian sang ayah mengatakan “klakon, 

nganggo carane bapak, mendut colong!!” yang berarti “lakukan, dengan 

cara bapak, culiklah roro mendut!”. Kemudian Joko Kemuda 

melaksanakan perintah ayahnya. 

Melalui dialog “sekali mendut tetap mendut” menandakan bahwa 

Joko Kemuda merupakan orang yang gigih dalam memperjuangkan suatu 

hal yang diinginkannya yaitu mendapatkan Roro Mendut, selain itu 

kegigihan Joko Kemuda juga terlihat dari adegan saat ia langsung 

bergegas pergi ketika ayahnya memerintanya untuk menculik Roro 

Mendut.  
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Gambar 4. 22. Jiwonolo  Menjelaskan Pada Ndoro Kanjeng Wasis 

Wijayakusuma 

Sumber : https://www.youtube.com/ 

 

Tabel 4. 15.  

Tabel Transkrip Shot Lakon Cerita Roro Mendut Boyong 

Shot Visual Audio 

Durasi Kostum Tata Rias Setting Dialog Music 
Sound 

Effect 

Part 3 

56.52 – 

57.10 

-Jiwonolo 

menggunaka

n celana 

tapak belo 

yang dilapisi 

tapih dengan  

kamus dan 

kain sindur, 

dilengkapi 

dengan 

aksesoris ikat 

kepala  

 

-Ndoro 

kanjeng 

wasis 

-Jiwonolo  

menggunaka

n makeup 

natural 

dengan kumis 

tebal 

 

-Ndoro 

kanjeng 

wasis 

wijoyokusum

o 

menggunaka

n makeup 

natural 

dengan kumis 

Pinggir 

desa  

Jiwonolo : 

“kula wong 

tuwa wes 

njalari apik, 

ning kok 

ditampa 

elek. Kula 

nggih iso 

elek!” 

 

Ndoro 

Kanjeng 

Wasis 

Wijayakusu

ma : 

“elekmu 

-  - 

https://www.youtube.com/watch?v=KOWcpqRtLr0
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wijoyokusum

o 

menggunaka

n celana 

tapak belo 

yang dilapisi 

tapih dengan  

kamus dan 

kain sindur, 

dilengkapi 

dengan 

aksesoris 

blangkon, 

kalung, kelat 

bahu, dan 

gelang 

tebal. kepiye?” 

 

Jiwonolo : 

“kula 

ngajari 

anak kula 

nyolong 

mendut, 

dicolong 

tenan, lakok 

arep 

dijaluk, kula 

mboten 

entuk kok 

mekso, trus 

kula 

sayembara” 

 

Sumber : Diolah oleh Peneliti 

Dalam adegan pada gambar 4.22 menceritakan tentang Jiwonolo  

yang sedang berdialog dengan Ndoro Kanjeng Wasis Wijoyokususmo. 

Dalam adegan tersebut terlihat bahwa Jiwonolo  sedang mencurahkan isi 

hatinya yang dapat dibuktikan melalui kalimat yang diucapkan oleh 

Jiwonolo  yaitu “kula wong tuwa wes njalari apik, ning kok ditampa elek. 

Kula nggih iso elek!” yang berari “saya orang tua sudah mengawali 

dengan baik, namun direspon dengan cara tidak baik. Saya juga bisa tidak 

baik!”. Dalam adegan tersebut juga dapat terlihat bahwa Ndoro Kanjeng 

Wasis  Wijoyokusumo peduli dengan curahan hati yang disampaikan oleh 

Jiwonolo. Hal tersebut dapat dibuktikan karena dalam percakapan tersebut 
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Ndoro Kanjeng Wasis Wijoyokusumo selalu merespon setiap ucapan 

Jiwonolo. 

Dalam dialog yang diucapkan oleh Jiwonolo, menandakan bahwa 

Jiwonolo  tidak dapat menerima perlakuan yang kurang menyenangkan 

yang dilakukan oleh Rogowongso  terhadap dirinya. Masyarakat Jawa 

cenderung dikenal sebagai orang yang pendendam. Menurut pengertian 

dendam adalah berkeinginan keras untuk membalas suatu kejahatan. 

Orang yang menaruh keinginan keras untuk membalas kejahatan yang 

dilakukan oleh orang lain terhadapnya disebut dengan pendendam.  

 

Gambar 4. 23. Jiwonolo  Menusuk Ndoro Kanjeng Wasis 

Wijayakusuma 

Sumber : https://www.youtube.com/ 

 

Tabel 4. 16.  

Tabel Transkrip Shot Lakon Cerita Roro Mendut Boyong 

Shot Visual Audio 

https://www.youtube.com/watch?v=KOWcpqRtLr0
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Durasi Kostum Tata Rias Setting Dialog Music 
Sound 

Effect 

Part 3 

59.29 – 

59.57 

-Jiwonolo  

(ayah joko 

kemuda) 

menggunaka

n celana 

tapak belo 

yang dilapisi 

tapih dengan  

kamus dan 

kain sindur, 

dilengkapi 

dengan 

aksesoris ikat 

kepala  

 

-Ndoro 

kanjeng 

wasis 

wijoyokusum

o 

menggunaka

n celana 

tapak belo 

yang dilapisi 

tapih dengan  

kamus dan 

kain sindur, 

dilengkapi 

dengan 

aksesoris 

blangkon, 

kalung, kelat 

bahu, dan 

gelang 

-Jiwonolo  

menggunak

an makeup 

natural 

dengan 

kumis tebal 

 

-Ndoro 

kanjeng 

wasis 

wijoyokusu

mo 

menggunak

an makeup 

natural 

dengan 

kumis tebal. 

 

Di 

tengah 

hutan  

Jiwonolo : 

“heeeeeee a 

heeeeee” 

(raungan 

Jiwonolo ) 

-  

Suara 

lantua

nan 

gamel

an 

(kend

ang 

dan 

demu

ng) 

Sumber : Diolah oleh Peneliti 
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Dalam adegan yang ditunjukan pada gambar 4.23. memperlihatkan 

Jiwonolo  sedang menusukkan senjata Tombak Guntur Geni  ke perut  

Ndoro Kanjeng Wasis Wijayakusuma namun tidak berhasil, hal ini 

dibuktikan ketika Jiwonolo  terlihat bersusah payah menusukkan tombah 

sembari meraung berteriak “haaaaaaa  aa haaaa” dihadapan Ndoro 

Kanjeng Wasis Wijayakusuma. 

Melalui adegan ketika senjata Tombak Guntur Geni tidak mempan 

ditusukkan pada Ndoro Kanjeng Wasis Wijayakusuma menandakan 

bahwa ndoro kanjeng merupakan orang yang sakti karena tidak mempan 

ditusuk oleh senjata yang ampuh. Masyarakat Jawa dikenal dengan 

kekuatan-kekuatan supranatural, salah satunya adalah memiliki ilmu 

kebal. Ilmu kebal merupakan ilmu untuk membela diri secara supranatural 

sehingga dapat bertahan terhadap serangan dan mampu untuk menyeerang 

dengan kekuatan yang luar biasa.  
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Gambar 4. 24. Jiwonolo  Menyatakan Ndoro Kanjeng Wasis 

Wijayakusuma Memenangkan Sayembara 

Sumber : https://www.youtube.com/ 

 

Tabel 4. 17.  

Tabel Transkrip Shot Lakon Cerita Roro Mendut Boyong 

Shot Visual Audio 

Durasi Kostum Tata Rias Setting Dialog Music 
Sound 

Effect 

Part 3 

1.00.10 

– 

1.00.25 

-Jiwonolo  

(ayah joko 

kemuda) 

menggunaka

n celana 

tapak belo 

yang dilapisi 

tapih dengan  

kamus dan 

kain sindur, 

dilengkapi 

dengan 

aksesoris ikat 

kepala  

 

Rogowongso  

-Jiwonolo  

menggunak

an makeup 

natural 

dengan 

kumis tebal 

  

Rogowongs

o  

menggunak

an makeup 

natural 

 

Di 

tengah-

tengah 

hutan  

Jiwonolo : 

“ateges 

ndoro 

kanjeng 

ingkang saget 

menangake 

sayembara, 

mula sedaya 

mudya 

anyekseni 

sayembara 

jiwaran 

rampung 

samenika..” 

 

-  

Suara 

lantun

an 

gamel

an 

(kend

ang 

dan 

demu

ng) 

https://www.youtube.com/watch?v=KOWcpqRtLr0
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menggunaka

n celana 

tapak belo 

yang dilapisi 

tapih dengan  

kamus dan 

kain sindur, 

dilengkapi 

dengan 

aksesoris 

blangkon dan 

kalung  

Sumber : Diolah oleh Peneliti 

Dalam adegan pada gambar 4.24 menceritakan tentang kondisi 

setelah Jiwonolo  berusaha menusukkan senjata tombak Guntur Geni ke 

perut Ndoro Kanjeng Wasis Wijoyokusumo. Dalam adegan tersebut 

terlihat bahwa Jiwonolo mendeklarasikan bahwa sayembara Jiwaran yang 

dibuatnya telah berakhir dan dimenangkan oleh Ndoro Kanjeng Wasis 

Wijoyokusumo yang dapat dibuktikan melalui dialog yang diucapkan 

oleh Jiwonolo “ateges Ndoro Kanjeng ingkang saget menangake 

sayembara, mulo sedaya mudyo anyekseni sayembara Jiwaran rampung 

sakmenika” yang berarti “yaitu, Ndoro kanjeng yang bisa memenanngkan 

sayembara, sehingga semua yang menyaksikan mengetahui bahwa 

sayembara Jiwaran telah selesai sekarang juga”. Hal tersebut menandakan 

bahwa Jiwonolo  berusaha menepati janji yang telah dibuatnya meskipun 

hasil akhir yang ia dapatkan tidak sesuai dengan keinginannya. Joko 

Kemuda tidak dapat berjodoh dengan Roro Mendut karena Roro Mendut 
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harus ikut pergi bersama Ndoro Kanjeng Wasis Wijoyokusumo yang 

berhasil memenangkan sayembara Jiwaran.  

Melalui gesture tubuh yang ditunjukkan oleh ndoro kanjeng wasis 

wijoyo kusuma yaitu sedang berdiri dengan posisi tangan bersedekap dan 

menatap ke arah jiwonolo yang sedang duduk bersimpuh dihadapannya 

menandakan adanya perbedaan status sosial antara keduanya, yaitu ndoro 

kanjeng wasis wijayakusuma merupakan guru atau “orang pintar” dan 

jiwonolo sebagai muridnya. Dalam masyarakat Jawa “orang pintar” 

dikenal sebagai orang yang memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh 

kebanyakan orang, atau dapat pula disebut sebagai orang sakti. 

 

Gambar 4. 25. Jiwonolo  Mencoba Membujuk Rogowongso  Untuk 

Berdamai 

Sumber :https://www.youtube.com/ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KOWcpqRtLr0
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Tabel 4.18.  

Tabel Transkrip Shot Lakon Cerita Roro Mendut Boyong 

Shot Visual Audio 

Durasi Kostum Tata Rias Setting Dialog Music 
Sound 

Effect 

Part 3 

1.09.12

- 

1.09.25 

- Jiwonolo  

(ayah joko 

kemuda) 

menggunaka

n celana 

tapak belo 

yang dilapisi 

tapih dengan  

kamus dan 

kain sindur, 

dilengkapi 

dengan 

aksesoris ikat 

kepala  

- 

Rogowongso  

(ayah roro 

mendut) 

menggunaka

n celana 

tapak belo 

yang dilapisi 

tapih dengan  

kamus dan 

kain sindur, 

dilengkapi 

dengan 

aksesoris 

blangkon dan 

kalung  

- Jiwonolo  

mengguna

kan 

makeup 

natural 

dengan 

kumis 

tebal 

- 

Rogowong

so  

mengguna

kan 

makeup 

natural 

 

Pinggir 

desa  

Jiwonolo : 

“ngene lo 

kang, 

dirembug 

sing apik 

penake pie, 

yo?” 

 

Rogowongso: 

“dirembug?” 

 

Jiwonolo : 

“iyo” 

 

Rogowongso 

: “iki wes 

ginaris utawa 

kodrate sing 

gawe urip. 

Pati karo 

mataram 

tetep geger, 

ora iso 

diselaki!” 

 

-  - 

Sumber : Diolah oleh Peneliti 
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Dalam adegan yang ditunjukkan pada gambar 4.25 menceritakan 

tentang Jiwonolo  yang datang untuk bertemu dan berdialog dengan 

Rogowongso. Dalam pertemuan tersebut Rogowongso  murka terhadap 

Jiwonolo. Hal tersebut dibuktikan melalui intonasi yang digunakan 

Rogowongso , yaitu dengan nada tinggi ketika mengucapkan kalimat “iki 

wes ginaris utawa kodrate sing gawe urip. Pati karo mataram tetep geger, 

ora iso diselaki!”, yang berarti,  ini sudah ada garisnya dan kodratnya 

yang maha pencipta, Pati dan Mataram tetap tidak bisa akur, sudah tidak 

bisa ditolak. Kemurkaan Rogowongso  tersebut terjadi karena sayembara 

yang diselenggarakan oleh Jiwonolo  menyebabkan konflik antara 

kerajaan Pati dan kerajaan Mataram. Selanjutnya, dalam adegan tersebut 

juga terlihat bahwa Jiwonolo  mencoba meredam kemurkaan Rogowongso  

dengan cara mendekati dan memegang tangan Rogowongso. 

Melalui dialog yang disampaikan oleh Jiwonolo menandakan 

bahwa masyarakat Jawa memiliki watak yang ingin menjaga harmoni atau 

keserasian dan menghindari konflik. Oleh karena itu ketika terjadi 

permasalahan hal yang dilakukan adalah berunding unruk mendapatkan 

solusi sehingga tidak terjadi konflik. Untuk menghindari konflik tersebut, 

dalam kehidupan masyarakat Jawa terdapat budaya berembuk. Menurut 

Santoso dalam (Nashir, 2019) melalui berembug setiap warga secara 

terbuka menyampaikan pendapatnya, menarasikan keluh kesahnya dan 

sekaligus bersama-sama menemukan kemufakatan dari berbagai persoalan 
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yang dihadapi. Budaya berembuk menjadi warisan paling asli tradisi 

nusantara kita. Terdapat berbagai pola budaya berembuk yang berbeda 

antar satu daerah dengan daerah yang lain. Tradisi berembuk di Jawa 

teksesan menghindari kerumitan dan perdebatan retoris. Tujuan 

diadakannya kegiatan berembuk yaitu membangun prinsip rukun, guyub 

dan harmonis.   

 

Gambar 4. 26. Jiwonolo  Menasehati Joko Kemuda 

Sumber : https://www.youtube.com/ 

 

Tabel 4. 19.  

Tabel Transkrip Shot Lakon Cerita Roro Mendut Boyong 

Shot Visual Audio 

Durasi Kostum Tata Rias Setting Dialog Music 
Sound 

Effect 

https://www.youtube.com/watch?v=KOWcpqRtLr0
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Part 3 

1.10.30

- 

1.10.52 

-Joko 

Kemudamen

ggunakan 

celana tapak 

belo yang 

dilapisi tapih 

dengan  

kamus dan 

kain sindur, 

dilengkapi 

dengan 

aksesoris ikat 

kepala dan 

kelat bahu 

dari kain di 

lengannya. 

 

-Jiwonolo  

(ayah joko 

kemuda) 

menggunaka

n celana 

tapak belo 

yang dilapisi 

tapih dengan  

kamus dan 

kain sindur, 

dilengkapi 

dengan 

aksesoris ikat 

kepala  

 

-Istri 

Jiwonolo  

menggunaka

n kemben 

Berwarna 

hitam.. 

-Joko 

Kemudamen

ggunakan 

makeup 

natural 

dengan 

rambut 

panjang 

terurai   

 

-Jiwonolo  

menggunaka

n makeup 

natural 

dengan kumis 

tebal 

 

-Istri 

Jiwonolo  

menggunaka

n makeup 

natural 

dengan 

sanggul 

Pinggir 

desa  

Jiwonolo : 

“wes eruh 

dewe to 

kowe le, 

mulane 

ngene lo, 

jarene wong 

tuo-tuo 

biyen jodo 

iku kok 

oyako koyo 

opo yen ora 

ono garis 

jodo orab 

biso ketemu, 

mulane 

bapak jaluk 

kowe sing 

ikhlas, 

legowo, 

mendut ora 

jodomu” 

-  - 

Sumber : Diolah oleh Peneliti 
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Dalam adegan yang ditunjukkan pada gambar 4.26 menceritakan 

tentang Jiwonolo  yang sedang menasehati putranya yaitu joko kemuda, 

hal tersebut terbukti melalui dialog yang dikatakan Jiwonolo , yaitu “wes 

eruh dewe to kowe le, mulane ngene lo, jarene wong tuo-tuo biyen jodo 

iku kok oyako koyo opo yen ora ono garis jodo ora biso ketemu, mulane 

bapak jaluk kowe sing ikhlas, legowo, mendut ora jodomu”. Yang berarti 

“sudah tau kan kamu nak, makanya begini, kata orang tua-tua jaman 

dahulu, jodoh itu mau dikejar seperti apapun apabila bukan jodohnya 

maka tidak akan berjodoh. Maka dari itu bapak minta kamu yang ikhlas 

dan menerima bahwa Mendut bukan jodohmu”.  

Melalui dialog yang disampaikan oleh Jiwonolo menandakan 

bahwa Jiwonolo  merupakan seorang Ayah yang bijaksana.  Hal tersebut 

dibuktikan melalui peran Jiwonolo sebagai kepala keluarga berusaha 

menjadi sosok ayah yang bijaksana dan bertanggung Jawab sehingga ia 

berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam 

keluarganya. Dalam masyarakat Jawa sosok ayah dianggap sebagai 

pemimpin keluarga sehingga segala bentuk perintahnya harus dipatuhi 

dalam situasi dan kondisi apapun. Menurut  (Suhandjati, 2017) Sifat patuh 

terhadap kepala keluarga merupakan suatu hal yang mutlak, karena ajaran 

tersebut telah diwariskan secera turun-temurun. Dalam masyarakat Jawa 

sendiri terdapat anggapan bahwa kepala keluarga dalam masyarakat Jawa 

merupakan pemimpin. Hal tersebut karena kepemimpinan seorang kepala 
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keluarga berkaitan dengan wewenangnya untuk mendidik seluruh anggota 

keluarga, sehingga kepala keluarga bertanggungJawab untuk membimbing 

seluruh anggota keluarganya agar seluruh anggota keluarganya dapat 

melaksanakan tugasnya sesuai norma. Selain itu bimbingan kepala 

keluarga juga diperlukan untuk menghadapi kesulitan dalam kehidupan 

anggota keluarganya.  

 

4.3. Diskusi Hasil  

4.3.1. Unsur-unsur Budaya Jawa Muncul Tersirat Dalam Video Dokumntasi 

Seni Pertunjukan Ketoprak. 

Setelah melakukan analisis per adegan menggunakan content 

analiysis diatas, peneliti menemukan data bahwa sebagian besar adegan 

yang ditampilkan mengandung unsur-unsur budaya Jawa secara tersirat 

atau tidak langsung. Masing-masing dari ketiga lakon cerita ketoprak 

menceritakan mengenai kehidupan masyarakat Jawa dalam kesehariannya. 

Pertama yaitu adanya perilaku sopan-santun yang ditunjukan melalui cara 

berbicara, gesture tubuh serta bahasa yang digunakan. Kemudian adanya 

kepercayaan masyrakat Jawa terhadap suatu hal yang tidak dapat dijelaskan 

dengan logika manusia pada umumnya juga merupakan unsur budaya yang 

secara tersirat disampaikan dalam cerita. 
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Dengan ini, seni pertunjukan ketoprak tidak hanya menyajikan 

cerita dengan konsep hiburan saja, namun juga termasuk nilai moral dan 

menampilkan realita dalam kehidupan masyarakat Jawa yang sebenarnya. 

Karena suatu seni pertunjukan yang dikatakan teater tradisional juga 

merepresentasikan realitas sosial, sehingga dapat dianggap bahwa realita 

yang dibangun dalam sebuah cerita dapat kita temui dalam kehidupan 

sehari-hari. Dari situ dapat dilihat adanya hubungan antara cerita dalam 

kesenian dan masyarakat melalui representasi terhadap realitas, yang mana 

keduanya saling melengkapi. Dimana salah satu dari mereka tidak 

diciptakan yang lainnya, melainkan berinteraksi antara keduanya (Belton, 

1996). 

Dengan adanya cerita rakyat yang ditampilkan dalam seni 

pertunjukan ketoprak ini menjadikan unsur budaya Jawa pada suatu pentas 

kesenian, dimana para penonton umumnya hanya berfokus pada humor 

yang dibawakan para aktor namun sebenarnya terdapat nilai edukasi serta 

norma sosial didalamnya.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan, 

dapat disimpulkan bahwa dalam seni pertunjukan ketoprak terdapat 

penggambaran unsur budaya Jawa. Representasi dari unsur budaya Jawa tersebut 

nampak secara visual dan nampak secara implisit dalam beberapa adegan. 

Sehingga dalam ketiga lakon cerita ketoprak, yakni Joko Kendil, Ande-ande 

Lumut dan Roro Mendut dapat disimpulkan bahwa : 

- Dalam masyarakat Jawa terdapat perbedaan antara status sosial dan 

kelas sosial. Status sosial ditunjukkan melalui tiga golongan, yakni 

raja, priyayi, dan kawula. Yang dikatakan dalam keluarga ningrat 

adalah golongan raja dan priyayi. Sedangkan kelas sosial ditunjukkan 

melalui aspek finalcial atau ekonomui yang dimiliki oleh masyarakat. 

- Dalam masyarakat Jawa terdapat ritual lamaran atau ritual yang 

dilakukan sebleum menikah, yaitu pihak keluarga pria beserta calon 

mempelai pria datang melamar pada pihak keluarga perempuan dengan 

membawa seserahan. Salah satu seserahan tersebut adalah pisang ayu 

setangkep atau disebut pisang raja sebanyak dua sisir yang dipercaya 

dapat mendatangkan kesejahteraan setelah menikah.  
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- Dalam masyarakat Jawa terdapat kaum abangan, yang identik dengan 

keprcayaan terhadap kekuatan supernatural dan hal-hal mistik. 

- Dalam masyarakat Jawa terdapat ragam tutur yang digunakan untuk 

berinteraksi dengan orang-orang tertentu. Ragam tutur tersebut 

terbagai menjadi tiga tingkatan bahasa yaitu bahasa ngoko, bahasa 

madya dan bahasa krama. 

- Dalam masyarakat Jawa terdapat stereotype bahwa masyarakat Jawa 

cenderung memiliki sifat rendah diri, menghindari konflik dan orang 

yang pendendam. 

- Dalam masyarakat Jawa terdapat anggapan bahwa kepala keluarga 

merupakan seorang pemimpin dalam keluarga 

- Dalam masyarakat Jawa terdapat budaya rembuk untuk menyelesaikan 

suatu permasalahan.  

5.2 Saran 

5.2.1 Akademis 

Peneliti menyarankan kepada para akademisi untuk melakukan 

penelitian selanjutnya dengan mengembangkan lagi, yaitu melihat objek 

penlitian ke dalam perspektif kajian yang berbeda dan lebih luas dengan 

metode penelitian yang berbeda. Agar lebih mengeksplorasi unsur budaya 
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Jawa yang terdapat didalmnya memiliki keragaman, yaitu melihat pola 

kehidupan masyarakat feodal.   

5.2.2 Praktis 

Peneliti menyarankan kepada budayawan untuk tetap 

mempertahankan keberadaan ketoprak serta menggencarkan sosialisasi 

kepada generasi mudah agar mengenal adanya seni pertunjukan 

tradisional yaitu ketoprak. 
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