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MOTTO 

 

 

ِ الهتِي يِن َحنِيفًا ۚ فِْطَرَت َّللاه ََل  فَطََر النهاَس َعلَْيهَا ۚ فَأَقِْم َوْجهََك لِلدِّ

ِكنه أَْكثََر النهاِس ََل يَْعلَُمونَ تَْبِديَل لِ  يُن اْلقَيُِّم َولََٰ لَِك الدِّ ِ ۚ َذَٰ  .َخْلِق َّللاه

Artinya: 

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah 

atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada 

peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia 

tidak mengetahui. (Q.S. Ar-Rum: 30). 
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Abstrak 

Gagasan awal yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah  

perkembangan seni pertunjukan tari cekok mondhol yang muncul sejak tahun 

1980 M di desa Gadingrejo kecamatan Kepil kabupaten Wonosobo. Seni 

pertunjukan tari cekok mondhol merupakan kesenian tari yang bernafaskan ke-

Islaman yang mampu berkembang sebagai seni pertunjukan tari tradisional 

kerakyatan. Pada tahun 1982 M, kesenian ini berkembang dan menyebar ke desa 

Ngasinan dan Sukowuwuh kecamatan Bener kabupaten Purworejo yang kemudian 

pada tahun 2010 M ditetapkan sebagai kesenian khas daerah kabupaten 

Purworejo. Hal ini menarik untuk dikaji secara mendalam, bagaimana bentuk 

perkembangan seni pertunjukan tari cekok mondhol yang mampu muncul dan 

eksis di era modern sebagai seni tradisional kerakyatan serta peranannya sebagai 

kesenian rakyat yang bernafaskan ke-Islaman.  

Penelitian ini bermaksud menjelaskan tentang sejarah seni pertunjukan tari 

cekok mondhol yang berkembang di tiga desa yaitu Gadingrejo, Ngasinan, dan 

Sukowuwuh. Untuk menganalisa hal tersebut penelitian ini menggunakan 

pendekatan sosiologi. Penggunaan pendekatan sosiologi dalam kajian sejarah ini 

bertujuan untuk memahami arti subjektif dari kelakuan sosial, bukan semata-mata 

menyelidiki arti objektifnya, sedangkan teori yang digunakan yaitu, teori difusi 

(penyebaran). Teori difusi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

metode analisa suatu bentuk penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari satu tempat 

ke tempat lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode 

sejarah yang dibagi kedalam berbagai tahap yang secara berurutan yaitu 

heuristik,verifikasi, interpretasi dan historiografi. 

Hasil penulisan skripsi ini menunjukkkan bahwa, pertama kelahiran seni 

pertunjukan tari cekok mondhol dilatarbelakangi oleh kehidupan sosial budaya 

dan keagamaan masyarakat pendukungnya. Seni pertunjukan tari cekok mondhol 

dimanfaatkan sebagai media pemersatu pemuda dan media dakwah keagamaan. 

Kedua, perkembangan seni pertunjukan tari cekok mondhol dalam menjaga 

eksistensinya sebagai seni pertunjukan kerakyatan pada kenyataannya tidak lepas 

dari pengaruh globalisasi yang dalam hal ini terlihat dari sikap para seninman tari 

cekok mondhol, masyarakat pendukung, serta pihak pemerintah terhadap kesenian 

tersebut. Sikap mereka merupakan penentu arah perkembangan seni pertunjukan 

tari cekok mondhol itu sendiri. Sementara, hasil penelitian yang dilakukan, 

disusun secara sistematis sebagai penulisan sejarah seni pertunjukan yang secara 

khusus mengenai obyek kajian sejarah seni pertunjukan tari cekok mondhol yang 

belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

A. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba b be ݕ

 ta t te ٺ

 tsa s te dan es ٽ

 jim j je ج

 ha h ha (dengan garis di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 dzal ż de dan zet ذ

 ra r er ر

 za z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 shad sh es dan ha ص

 dlad dl de dan el ض

 tha th· te dan ha ط

 dha dh de dan ha ظ

 koma terbalik ׳ ain‘ ع

 ghain gh ge dan ha غ



ix 

 

 fa f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam i el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wau w we و

 ha h ha ھ

 lam alif la, el dan a َل

 hamzah ‘ apostrop ء

 ya y ye ي

 

B. Vokal 

1. Vokal Tunggal 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

.......... 
Fathah a a 

.......... 
Kasrah i i 

........... 
Dlammah u u 

 

 

 

 



x 

 

2. Vokal Rangkap 

Tanda Nama Gabungan Huruf Nama 

 fathah dan ya ai a dan i .....ى 

 fathah dan wau au a dan u ......و

 

Contoh: 

 Husain :  حسينن

 Haula :  حو ل 

 

3. Maddah 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ـا
 

fathah dan alif 

 

a 

 

a dengan capig di atas 

 ـي
 

kasrah dan ya 

 

i 

 

i dengan caping di atas 

 ـو
 

dlammah dan wau 

 

u 

 

u dengan caping di atas 

 

4. Ta Marbuthah 

Ta marbuthah yang dipakai di sini dimatikan atau diberi harakat sukun, dan 

transliterasinya adalah /h/. 

Kalau kata yang berakhir dengan ta marbuthah diikuti oleh kata yang 

bersandang /al/, maka kedua kata itu dipisah dan ta marbuthah 

ditransliterasaikan dengan /h/. 
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Contoh: 

 Fathimah :  فاظمة

 Makkah al-mukarramah :   مكةالمكرمة 

 

5. Syaddah 

Syaddah atau/tasyidid dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 

dengan huruf yang beraddah itu. 

Contoh: 

 Rabbana :   ربنا 

 Nazzala :    نزل

6. Kata Sandang 

Kata sandang “ ا ل“ dilambangkan dengan “al”, baik yang diikuti dengan huruf 

syamsiyah maupun yang diikuti dengan huruf qamariyah. 

Comtoh: 

 al-Syamsiyah :   الشمش 

 al-Hikmah :    الحكمة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya, manusia dan kesenian tidak dapat dipisahkan. Kesenian 

merupakan perwujudan sebuah gagasan dan perasaan seseorang yang tidak pernah 

bebas dari pengaruh masyarakat dan kebudayaan yang membesarkannya.
1
 

Kesenian bersifat universal yang artinya dapat diterima oleh masyarakat yang 

memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Kesenian sebagai salah satu 

unsur kebudayaan merupakan ungkapan kretifitas manusia yang memiliki nilai 

keluhuran dan keindahan.  

Berbagai macam kesenian yang lahir dan berkembang di Indoneia antara 

lain adalah seni pertunjukan tari tradisional. Kesenian tradisional sebagai suatu 

pertunjukan selalu dilestarikan oleh masyarakat pendukungnya, sehingga kesenian 

tradisional tersebut tumbuh dan berkembang. Secara garis besar kesenian 

tradisional dapat dibedakan menurut unsur seni yang ditonjolkan, meskipun harus 

diakui pada umumnya pertunjukan kesenian itu merupakan perpaduan beberapa 

unsur seni.
2
 Menurut Soedarsono, ada beberapa jenis seni pertunjukan Indonesia 

yang dari aspek kesejarahannya berasal dari masa prasejarah seperti Syanghyang 

Jaran dari Bali dan Jaran Kepang dari Jawa, namun demikian pertunjukannya 

                                                           
1
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Aksara Baru, 1985), hlm. 204. 

2
Umar Kayam, Seni Tradisional Masyarakat, (Jakarta: Sinar Harapan, 1982), hlm. 39. 



2 

 

 
 

masih dapat disajikan hingga saat ini, di samping ini ada pula jenis-jenis seni 

pertunjukan yang usianya belum begitu tua.
3
  

Seni pertujukan tari yang ada di Indonesia memiliki bentuk dan jenis yang 

beragam pula tergantung pada kebudayaan dan perkembangan yang terjadi pada 

setiap daerahnya. Salah satu seni pertunjukan tari yang ada di Indonesia yaitu seni 

pertunjukan tari cekok mondhol. Seni pertunjukan tari cekok mondhol merupakan 

kesenian tradisional kerakyatan yang bernuansa keagamaan Islam.  

”Cekok” adalah istilah Jawa yang memiliki arti memasukkan Jamu atau 

obat ke mulut yang berguna untuk kesehatan tubuh. ”Mondhol” juga istilah Jawa 

yang artinya bungkusan kain yang diikat. Syair lagunya berisi nasehat keagamaan 

Islam, hidup bernegara dan bermasyarakat, maka harapan dari nasehat yang 

diberikan tersebut untuk disimpan dan dijadikan tuntunan hidup. Hal ini dapat 

dilihat dari simbol yang ada pada kostum mereka yaitu blangkon yang terdapat 

mondholannya. 

Pada tahun 1980 M seni pertunjukan tari cekok mondhol lahir di Desa 

Gadingrejo Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. Berawal dari sebuah karnafal 

dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia 

di Desa Gadingrejo yang melibatkan pemuda-pemudi desa tersebut. Mereka 

terlihat berjalan bersama-sama berpakaian  layaknya sepasukan warok, yaitu 

mengenakan baju lengan panjang surjan, bercelana komprang warna hitam, 

memakai stagen dan menggunakan tutup kepala berupa blangkon mondhol. 

                                                           
3
Soedarsono, Seni Pertunjukan Indonesia di Era Globalisasi, (Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press, 2010), hlm. 1. 
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Keadaan tersebut memberikan inspirasi gagasan akan terciptanya sebuah kesenian 

tari cekok mondhol.  

Gerak dari seni pertunjukan tari cekok mondhol memiliki ciri gerakan 

yang energik dengan dominasi gerak kaki. Kostum yang dipakai adalah surjan 

lengkap dengan celana komprang, kain batik, lontong, kamus (sabuk), blangkon 

yang terdapat mondholannya. Alat musiknya terdiri dari kenthongan sejumlah 3 

buah, ketipung sejumlah 4 buah yang terbentuk dalam 1 set, bedhug sejumlah 1 

buah dan tamborin sejumlah 1 buah.
4
 

Pada awal kemunculannya, seni pertunjukan tari cekok mondhol 

diprakarsai oleh dua bersaudara warga desa Gadingrejo yaitu Siswandi dan 

Gampang. Siswandi berperan sebagai ketua dan adiknya Gampang berperan 

sebagai pencipta gerakan sekaligus pelatihnya.
5
 Ragam gerak, lagu serta musik 

iringan yang diciptakan, awal mulanya terinspirasi oleh kesenian yang ada di 

daerah Magelang yaitu Tari Ubrus.
6
 Tari Ubrus dengan sajian yang simple hampir 

mirip dengan tari Kubro Siswo.
7
 

Keberadaan seni pertunjukan tari cekok mondhol mendapatkan respon 

positif dari masyarakat. Selang beberapa tahun berjalannya seni pertunjukan tari 

cekok mondhol di Desa Gadingrejo, pada tahun 1982 M seni pertunjukan tari 

                                                           
4
https://pdkpurworejo.wordpress.com, “Tari Cekok Mondhol”, Diakse Pada Hari Kamis 

26 November 2015, pukul 19.25 WIB. 
5
Wawancara Dengan Bapak Isnadin, 26 Desembaer 2015. 

6
Tari Ubrus adalah kesenian tari tradisional kerakyatan yang ada dan berkembang di 

daerah Borobudur. Kesenian ini merupakan kesenian yang bernafaskan keislaman yang bercirikan 

dominasi gerak energik dengan pola dasar gerakan maju, mundur serta kanan dan kiri. Wawancara 

dengan Bapak Isnadin (Seniman Tari Cekok Mondhol Gadingrejo), 26 Desember 2015. 
7
Tari Kubro Siswo merupakan  kesenian  tradisional yang berlatarbelakang penyebaran 

Agama Islam di Pulau Jawa dan merupakan kesenian tradisional yang berasal dari Magelang. 

Ahmad Taib, “Nilai Pendidikan Islam Dalam  Kesenian Kubro Siswo di Dusun Banaran, Sidosari, 

Salaman, Magelang”, Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IUN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2003, hlm. 2. 

https://pdkpurworejo.wordpress.com/
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cekok mondhol menyebar dan berkembang di Desa Ngasinan Kecamatan Bener 

Kabupaten Purworejo. Berawal dari ide sekelompok pemuda desa Ngasinan pada 

komunitas pengajian untuk membentuk grup kesenian yang bisa dijadikan hiburan 

sekaligus tuntunan. Dengan dipelopori oleh pemuda yang bernama Purwadi, 

dibentuklah grup seni pertunjukan tari cekok mondhol di Desa Ngasinan. Pada 

pembentukanya, didatangkan beberapa pelatih tari cekok mondhol dari Desa 

Gadingrejo. 

Tidak berselang lama dari kemunculannya di desa Ngasinan yaitu masih 

pada tahun 1982 M, seni pertunjukan tari cekok mondhol juga berkembang di 

desa Sukowuwuh. Berawal dari pentas seni pertunjukan tari cekok mondhol oleh 

grup tari cekok mondhol Gadingrejo guna mengisi acara pesta perkawinan antara 

warga desa Sukowuwuh dengan salah satu pemain cekok mondhol Gadingrejo. 

dengan pementasan tersebut, memunculkan rasa minat para pemuda desa 

Sukowuwuh yang pada akhirnya para pemuda setempat tertarik untuk 

mempelajarinya.  

Secara historis, kesenian tari cekok mondhol memiliki peranan penting 

dalam perubahan kehidupan sosial bagi masyarakat setempat pada segi sosial 

ekonomi, budaya maupun keagamaan. Di desa Gadingrejo, kehidupan masyarakat 

sebelum lahirnya seni pertunjukan tari cekok mondhol khususnya di kalangan 

pemuda jauh dari nilai-nilai ke-Islaman. Seperti yang sudah tertera di atas, awal 

mula adanya kesenian tersebut adalah untuk menopang keaktifan dan kreativitas 

masyarakat desa setempat. Sebuah kegiatan kelompok pemuda yang cenderung 

labil akan rasa bosan, memicu lahirnya seni hiburan tersebut sebagai ajang 
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perkumpulan dan ekspresi positif. Tidak hanya untuk keaktifan dan kreativitas, 

sesuai dengan niatan semula bahwa tujuan dari kesenian tari cekok mondhol 

antara lain sebagai media penyampaian pesan nilai-nilai ke-Islaman serta untuk 

menghindari aktifitas masyarakat yang tidak bermanfaat, bahkan yang cenderung 

melanggar norma sosial. 

Seni pertunjukan tari cekok mondhol yang berkembang di ketiga desa 

tersebut sering ditampilkan diberbagai acara hajatan, pentas seni dan acara hari 

besar. Pada perkembangannya, seni pertunjukan tari cekok mondhol tidak hanya 

mendapatkan respon yang positif dari masyarakat saja, tetapi juga dari pihak 

Pemerintah. Bagi kelompok seni pertunjukan tari cekok mondhol yang ada di desa 

Ngasinan dan Sukowuwuh, tercatat sejak tahun 2003 M sering andil dalam festifal 

di kancah pemerintahan Kabupaten Purworejo, sehingga pada tahun 2010 M seni 

pertunjukan tari cekok mondhol mulai ditetapkan oleh pemerintah sebagai bagian 

dari kesenian tradisional khas daerah Kabupaten Purworejo. 

Di era yang semakin modern, seni pertunjukan tari cekok mondhol 

mendapatkan tantangan yang cukup berat. Pengaruh atas budaya luar dan 

munculnya seni pertunjukan modern, membuat seni pertunjukan tari cekok 

mondhol bukan lagi suatu pertunjukan yang digolongkan sebagai tontonan seni 

pertunjukan yang prioritas. Keberadaan seni pertunjukan tari cekok mondhol yang 

semakin ditinggalkan oleh masyarakat penontonnya, mengakibatkan minimnya 

rasa akan pemahaman sejarah dan makna yang terkandung dalam seni pertunjukan 

tari cekok mondhol merupakan tantangan utama. Maka dari itu, perlu akan adanya 

sebuah rekaman sejarah dan nilai-nilai pesan yang terkandung dalam suatu seni 
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pertunjukan tari cekok mondhol agar selalu terjaga sebagai sebuah kesenian 

rakyat. 

 

B. Batasan dan Rumusan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada sejarah perkembangan seni pertunjukan tari 

cekok mondhol yang diawali di Desa Gadingrejo Kecamatan Kepil Kabupaten 

Wonosobo kemudian berkembang di Desa Ngasinan serta Desa Sukowuwuh 

Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. Kajian mengenai sejarah perkembangan 

seni pertunjukan tari cekok mondhol ini dimaksudkan meliputi ketiga desa 

tersebut menyangkut segala perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat. 

Adapun batasan waktunya pembahasan adalah 1980-2015 M yang merupakan 

titik awal kelahiran seni pertunjukan tari cekok mondhol hingga 

perkembangannya saat ini (waktu penelitian). Dalam penelitian ini dipandu 

dengan beberapa pertanyaan pokok sebagai berikut: 

1. Apa yang melatarbalakangi munculnya kesenian tari cekok mondhol? 

2. Bagaimana perkembangan seni pertunjukan tari cekok mondhol sebagai 

kesenian rakyat mulai dari desa Gadingrejo Kecamatan Kepil Kabupaten 

Wonosobo kemudian Desa Ngasinan dan Desa Sukowuwuh Kecamatan Bener 

Kabupaten Purworejo? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian: 

a. Mengungkap awal mula terbentuknya seni pertunjukan tari cekok mondhol 

di desa Gadingrejo. 

b. Menjelaskan perkembangan seni perunjukan tari cekok mondhol dengan 

beberapa aspek yang melatarbelakanginya dari desa Gadingrejo ke Desa 

Ngasinan hingga Desa Sukowuwuh. 

2. Kegunaan Penelitian: 

a. Untuk memperkenalkan salah satu kesenian rakyat Jawa Tengah. 

b. Untuk menjelaskan tentang sejarah kemunculan dan perkembangan seni 

pertunjukan tari cekok mondhol di desa Gadingrejo, desa Ngasinan hingga 

desa Sukowuwuh. 

c. Memperbanyak historiografi tentang seni pertunjukan rakyat. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Kajian yang dilakukan pada pembahasan di sini merupakan kajian sejarah 

kesenian yang secara khusus membahas mengenai seni pertunjukan tari cekok 

mondhol. Pada tahap penelitiannya di desa Gadingrejo, Ngasinan dan 

Sukowuwuh, dilakukan terhadap beberapa tulisan berupa buku maupun karya tulis 

lainnya yang membahas mengenai seni pertunjukan. Kajian yang terkait dengan 

seni pertunjukan tari tradisional sudah cukup banyak. Demikian juga telah banyak 

ditemukan tulisan mengenai kesenian tari tradisional di Kabupaten Purworejo dan 

Wonosobo.  



8 

 

 
 

Beberapa tulisan yang digunakan sebagai bahan tinjauan pustaka dalam 

penelitian ini diantaranya yaitu, buku yang ditulis oleh Soedarsono dengan judul 

“Seni Pertunjukan di Era Globalisasi”. Di dalam buku ini dijelaskan mengenai 

perkembangan seni pertunjukan atas pengaruh globalisasi yang diterbitkan oleh 

Gadjah Mada Univerity Press pada tahun 2010 M. 

Skripsi, “Tari Zafin Betawi (Tinjauan Seni Pertunjukan dan 

Perkembangannya)”. Skripsi yang ditulis Dita Yuniati ini diajukan untuk Fakultas 

Ilmu Pengetahuan Budaya Univeritas Islam Indonesia pada tahun 2010 M. Pada 

kajian pembahasannya, dalam skripsi ini membahas mengenai perkembangan dan 

eksistensi tari Zafin di Betawi. Pada poin lainnya juga menyinggung peran 

pemerintah serta masyarakat dalam sejarah perkembngannya. 

Skripsi, “Kesenian Tari Lengger di Desa Giyanti Kecamatan Selamerta 

Kabupaten Wonosobo”. Skripsi yang ditulis oleh Riris Fitriatin yang diajukan 

kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 

tahun 2010 M. Skripsi ini membahas mengenai sejarah dan perkembangan tari 

Lengger di Desa Giyanti dengan mengkaji dari awal sejarah tari lengger hingga 

poin pembahasan tentang fungsi serta maknanya bagi masyarakat Giyanti. 

Skripsi, “Peran Tari Dolalak Dalam Penyebaran Islam di Desa Kaliharjo 

Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo (1936-2007)”. Skripsi ini ditulis 

oleh Salimah yang diajukan kepada Fakultas Adab Unversitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2007 M. Dalam skripsi ini cukup dijelaskan 

mengenai sejarah keberadaan kesenian tari dolalak sebagai media dakwah Islam 

di desa Kaliharjo. 
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Satu-satunya hasil penelitian tentang seni pertunjukan tari cekok mondhol 

adalah Skripsi yang ditulis oleh Sudarsi dengan judul, “Makna Dan Pesan 

Pendidikan Yang Terkandung Dalam Gerak Tari Tradisional Cekok Mondhol di Desa 

Sukowuwuh Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo”. Skrips ini diajukan kepada 

Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara 

Sukoharjo pada tahun 2010 M. Skripsi tersebut membahas mengenai pesan 

pendidikan yang terkandung dalam unsur kesenian tari cekok mondhol. Pada poin 

pembahasannya hanya fokus menelaah tentang beberapa makna ke-Islaman yang 

terkandung di dalam syairnya.  

Skripsi yang ditulis oleh Sudarsi dan skripsi “Sejarah Kesenian 

Tradisional: Seni Pertunjukan Tari Cekok Mondhol” meskipun berada pada obyek 

kajian yang sama, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. 

Skripsi yang disusun ini merupakan kajian mengenai sejarah perkembangan dari 

tari cekok mondhol itu sendiri bukan analisa mengenai kandungan nilai 

pendidikannya seperti yang telah ditulis oleh Sudarsi. Di sisi lain, skripsi yang 

ditulis ini akan merangkum sejarah dan perkembangan seni pertunjukan tari cekok 

mondhol di tiga wilayah, yaitu desa Gadingrejo, Ngasinan dan Sukowuwuh, 

sedangkan skripsi yang disusun Sudarsi hanya melakukan penelitian pada seni tari 

cekok mondhol di desa Sukowuwuh. 

 

E. Landasan Teori dan Pendekatan 

Teori adalah seperangkat gagasan/konsep, definisi-definisi yang 

berhubungan satu sama lain yang menunjukkan fenomena-fenomena yang 

sistematis dengan menetapkan hubungan-hubungan antara variable dengan tujuan 
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menjelaskan dan meramalkan fenomena-fenomena terebut.
8
 Penelitian ini 

dilakukan sebagai penelitian sejarah. Penelitian sejarah adalah suatu usaha untuk 

menggali fakta-fakta agar dapat disusun suatu kesimpulan mengenai peristiwa-

peristiwa masa lampau. Penelitian sejarah harus menemukan, menilai, dan 

menginterpretasikan fakta-fakta yang diperolehnya secara sistematik dan objektif 

untuk memahami masa lampau.
9
  

Pembahasan dalam penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan permasalahan, serta 

untuk memberikan jawaban secara mendalam terhadap persoalan. Oleh karena 

penelitian ini merupakan penelitian sejarah, maka akan menjelaskan peristiwa 

secara kronologis yang terjadi pada masa lampau. Penelitian ini dibutuhkan ilmu  

bantu sosial yaitu pendekatan sosio-kultural agar dihasilkan eksplanasi kritis dan 

jelas berkenaan dengan permasalahan dalam suatu peristiwa masa lampau. Di 

samping itu, penting juga menjelaskan konsep sejarah kesenian yang menjadi 

bahasan dalam penulisan. 

Kemudian untuk dapat memahami dan menganalisa berbagai dimensi atau 

aspeknya yang melatarbelakangi perkembangan seni pertunjukan tari cekok 

mondhol di dalam masyarakat Desa Gadingrejo, Desa Ngasinan dan Desa 

Sukowuwuh digunakan pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi adalah 

pendekatan yang disarankan kepada peneliti bahwa dalam kaitannya dengan 

                                                           
8
Dudung Abdurahman,  Metodologi Penelitian Sejarah,(Yogyakarta; Ar-Ruzz Media, 

2007),  hal.88. 
9
 Nyoman Dantes, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), hlm. 49. 
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masyarakat setempat, bukan sejarahnya, juga bukan riwayat hidupnya.
10

 Secara 

metodologis penggunaan pendektan sosiologi dalam kajian sejarah tersebut 

bertujuan memahami arti subjektif dari kelakuan sosial, bukan semata-mata 

menyelidiki arti objektifnya. Perspektif sosiologi meningkatkan kemampuan 

untuk mengekstrapolasikan berjenis-jenis aspek sosial masyarakat atau gejala 

sejarah yang dikaji.  

Dalam penelitian mengenai Sejarah Kesenian Tradisional: Seni 

Pertunjukan Tari Cekok Mondhol, merupakan bagian dari sebuah penelitian 

sejarah budaya. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini menggunakan 

teori difusi (penyebaran). Asumsi dasar mengenai difusi kebudayaan yaitu bahwa 

kebudayaan manusia itu pangkalnya satu, dan di satu tempat yang tertentu, yaitu 

pada waktu makhluk manusia baru saja muncul di dunia ini. Kemudian 

kebudayaan induk itu berkembang, menyebar, dan pecah kedalam banyak 

kebudayaan baru karena pengaruh keadaan lingkungan dan waktu.
11

 Sedangkan 

teori difusi adalah metode analisa satu bentuk penyebaran unsur-unsur 

kebudayaan dari satu tempat ke tempat lainnya. 

Menurut Ellio Smith dan Perry mengenai sejarah perkembangan budaya 

seperti yang dikutip oleh Koentjaraningrat dalam bukunya yang berjudul Sejarah 

Teori Antropologi, menyatakan bahwa dalam sejarah kebudayaan di Dunia pernah 

terjadi suatu peristiwa disfusi yang besar.
12

 Peristiwa tersebut adalah suatu 

persebaran sebuah kebudayaan manusia yang dapat mempengaruhi banyak aspek 

                                                           
10

 Nyoman Kutha Ratna, Metode Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora 

Pada Umumnya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 45. 
11

 Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1982), 

hlm. 111. 
12

Ibid, hlm. 119. 
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kehidupan. Selaras dengan yang diungkapkan Soemardjan, bahwa perubahan 

sosial dan perubahan kebudayaan merupakan aspek yang sama yaitu cara-cara 

baru atau suatu perbaikan dalam cara suatu masyarakat memenuhi 

kebutuhannya.
13

 Dalam prosesnya, perubahan tersebut melalui tiga tahap: 

pertama, invensi yaitu proses dimana ide-ide baru diciptakan dan dikembangkan. 

Kedua, difusi (penyebaran) yaitu proses dimana ide-ide baru itu dikomunikasikan 

ke dalam sistem sosial. Ketiga, konsekuensi yaitu perubahan-perubahan yang 

terjadi di dalam suatu sistem sosial sebagai akibat dari pengadopsian atau 

penolakan suatu inovasi, dalam hal ini pola hidup yang baru.
14

  

Ketiga tahap di atas dari tahap invensi, difusi sampai dengan konsekuensi 

merupakan sebagai langkah teori yang diterapkan pada penelitian ini. Hal ini 

dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman mengenai sejarah seni 

pertunjukan tari cekok mondhol, di mana munculnya kesenian tersebut berawal 

dari sebuah gagasan satu individu yang kemudian dikomunikasikan kepada 

kelompok masyarakat (desa Gadingrejo) hingga teciptanya sebuah kelompok seni 

pertunjukan tari cekok mondhol. Di sisi lain, seni pertunjukan tari cekok mondhol 

yang mampu berkembang di desa Gadingrejo dan menyebar ke wilayah lain (desa 

Ngasinan dan desa Sukowuwuh) tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut tidal 

lepas dari faktor pendukung masyarakat. Keberadaan seni pertunjukan tari cekok 

mondhol dalam maksud pemahaman konsekuensi di sini yaitu pengakuan dari 

                                                           
13

Soedjono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2002), hlm. 23. 
14

Bahreint Sugihen, Sosiologi Pedesaan  Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Press, 

1996), hlm. 55. 
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masyarakat bahwa kesenian tersebut pada akhirnya menjadi bagian dari sistem 

kehidupan sosial mereka. 

Dalam upaya mengungkap sejarah seni pertunjukan tari cekok mondhol, 

penelitian ini dilakukan dengan menelusuri dan menggali informasi dari para 

pelaku kesenian tersebut. Menurut W.H.R. Rivers mengenai teori difusi yang 

digunakan dalam penelitian sejarah kebudayaan dengan proses yang demikian, 

apabila seseorang datang kepada suatu masyarakat maka sebagian besar bahan 

keterangannya akan diperoleh dari para informan dengan berbagai metode 

wawancara. Suatu kehidupan masyarakat dapat dianalisis dari daftar asal-usul 

obyek penelitian sebagai pangkal sebuah pertanyaan yang konkret.
15

 

 

F. Metode penelitian 

Mengingat sistemnya sistematis, maka tahap-tahap dari metode sejarah 

tidak dapat ditukar balik atau mendahulukan kritik, interpretasi ataupun 

historiografi. Semua jenis tulisan atau penelitian tentang sejarah menempatkan 

sumber sejarah sebagai syarat mutlak yang harus ada. Tanpa sumber sejarah, kisah 

masa lalu tidak dapat direkonstruksi oleh sejarahwan.
16

 

Sebagai sebuah penulisan karya ilmiah, dalam penelitiannya memiliki 

beberapa langkah untuk penyusunan. Metode yang digunakan yaitu metode 

sejarah, dengan menganalisa secara kritis terhadap rekaman masa lampau agar 

dapat menemukan data yang otentik dan dapat dipercaya. Langkah tersebut ialah: 

 

                                                           
15

Koentjaraningrat, Sejarah Teori  Antropologi,  hlm. 118. 
 

16
Abdurrahman Hamid, Muhammad Sholeh Majid. Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: 

Ombak, 2011), hlm. 43. 
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1. Heuristik (Pengumpulan Data) 

Tahap awal yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu heuristik. Heuristik 

merupakan langkah pengumpulan data atau bukti-bukti sejarah. Objek kajian 

penelitian yang dilakukan yaitu pada perkembangan seni pertunjukan tari 

cekok mondhol. Jenis penelitiannya yang dilakukan yaitu penelitian lapangan 

(field research). Sebagai kajian penelitian sejarah yang prioritas objeknya 

bersumber dalam kehidupan masyarakat, maka data lapangan lah yang 

dianggap paling penting.
17

 Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian 

ini berupa sumber lisan dan tertulis. Sumber lisan yaitu dilakukan dengan 

wawancara kepada para pelaku kesenian tari cekok modhol, perangkat desa, 

tokoh keagamaan serta warga setempat, sedangkan sumber tulisan yakni: 

a. Arsip mengenai tari cekok mondhol. 

b. Hasil penelitian maupun buku yang mengkaji tentang seni pertunjukan. 

c. Beberapa hasil penelitian mengenai seni tari maupun seni pertunjukan di 

Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purworejo serta hasil penelitian yang 

secara khusus mengenai seni tari cekok mondhol. 

d. Beberapa tulisan tentang analisa sosial yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat guna membantu menganalisa perkembangan seni pertunjukan 

tari cekok mondhol di kehidupan masyarakat. 

2. Verifikasi 

Verifikasi merupakan tahap di mana setelah sumber sejarah dalam 

berbagai kategorinya itu terkumpul. Tahap ini biasa disebut dengan kritik 

                                                           
17

Nyoman Kutha Ratna, Metode Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora 

Pada Umumnya, hlm. 188. 
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untuk memperoleh keabsahan sumber. Dalam hal ini peneliti menguji 

keabsahan tentang keaslian sumber (otentisitas) yang dilakukan melalui kritik 

ekstern dan keabsahan tentang kesahihan sumber (kredibilitas) yang ditelusuri 

melalui kritik intern.
18

 

a. Kritik Ekstern 

Kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui tingkat keaslian sumber 

data guna memperoleh keyakinan bahwa penelitian telah dilakukan dengan 

mempergunakan sumber data yang tepat.
19

 Dengan kritik ekstern ini penulis 

berusaha mendapatkan kebenaran sumber dengan melihat integritas pribadi 

informan, usia informan, jabatan informan serta keterlibatan informan 

terhadap seni pertunjukan tari cekok mondhol, sedangkan kritik terhadap 

beberapa sumber tulisan juga dilakukan dengan menganalisa keaslian 

sumber. 

b. Kritik Intern 

Kritik intern adalah kelanjutan kritik ekstern bertujuan untuk meneliti 

kebenaran isi sumber data itu.
20

 Pada tahap ini penulis melakukan 

pengkajian terhadap sumber yang sudah didapatkan. Beberapa data hasil 

wawancara dikaji kebenarannya dengan memadukan dari informan yang 

satu dengan yang lainnya guna mendapatkan data yang obyektif. Kajian 

                                                           
18

Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam, (Yogyakarta: Ombak, 

2011), hlm. 108. 
19

Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 1998), hlm. 80. 
20

Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode dan Tekhnik, 

(Bandung: Tarsito, 1980), hlm. 135. 
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kritik intern terhadap sumber tertulis pun tidak luput dari analisa, hal ini 

ditujukan guna penyesuaian sumber terhadap penelitian yang dilakukan. 

Setelah dilakukan tahap verifikasi terhadap sumber data penelitian, ada 

beberapa penyimpulan yang didapatkan, di antaranya: 

a. Data hasil wawancara disinkronkan antara informan yang satu dengan yang 

lainnya guna mendapatkan keterangan data yang benar dan obyektif. 

b. Sumber dari skripsi yang ditulis Sudarsi mengenai seni tari cekok mondhol 

ditemukan adanya pernyataan yang dianggap kurang valid karena dalam 

penelitiannya dianggap tidak mengumpulkan data secara menyeluruh, hal 

ini dapat terlihat dari isinya yang salah satunya yaitu menyatakan awal 

kelahiran cekok mondhol pada tahun 1975 M, sementara data yang 

didapatkan melalui observasi (wawancara) ditemukan kesimpulan bahwa 

seni pertunjukan tari cekok mondhol lahir pada tahun 1980 M. 

c. Sumber tulisan lainnya yang dinyatakan sesuai dan tepat digunakan untuk 

membantu dalam analisa penelitian hingga penulisannya. Beberapa sumber 

tulisan tersebut tercantum pada bagian akhir penulisan yaitu daftar pustaka. 

3. Interpretasi 

Interpretasi atau penafsiran sejarah sering kali disebut juga dengan analisa 

sejarah. Analisa sejarah itu sendiri bertujuan untuk melakukan sintesis atas 

sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber sejarah yang bersama-sama dengan 

teori-teori disusunlah fakta itu ke dalam satu interpretasi yang 

menyeluruh.
21

 Interpretasi data merupakan suatu kegiatan yang 

                                                           
21

Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam,  hlm.114. 
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menggabungkan hasil analisis dengan pernyataan, kriteria, atau standar tertentu 

untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab 

permasalahan dalam penelitian. Ada berbagai teknik dalam melakukan 

interpretasi data, antara lain dengan:  

a. Menghubungkan data dengan pengalaman peneliti. 

b. Mengaitkan temuan (data) dengan hasil kajian pustaka atau teori. 

c. Memperluas analisis dengan mengajukan pertanyaan mengenai penelitian 

dan implikasi hasil penelitian. 

4. Historiografi 

Sebagai fase terakhir dalam metode sejarah adalah historiografi. 

Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan dan pelaporan hasil 

penelitian sejarah yang telah dilakukan.
22

 Penulisan tersebut dengan maksud 

sesuai dengan pion yang sudah direncanakan pada penelitian. Tulisan disusun 

sebagai alur cerita sejarah yang sistematis. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Suatu karya ilmiah dari hasil penelitian dapat disajikan dalam bentuk 

sebuah tulisan. Seperti dengan apa yang sedang diteliti, yang kemudian disusun 

secara tertulis dalam berbagai bab. Antara bab awal hingga akhir merupakan suatu 

kesinambungan yang berisikan dari sebuah titik awal penelitian hingga akhir 

penelitian. 

                                                           
22

 Ibid, hlm. 117. 
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Hasil penelitian ini disusun secara sistematis dalam lima bab. Bab pertama 

merupakan pendahuluan yang membahas berbagai rencana penelitian, antara lain 

meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua membahas tentang Desa Gadingrejo sebagai latar belakang 

sejarah awal mula kelahiran tari cekok mondhol. Pada bab ini dimaksudkan untuk 

menganalisa tentang awal mula kelahirannya dan deskripsi mengeni tari cekok 

mondhol tersebut serta beberapa aspek sosial budaya dan keagamaan masyarakat 

yang melatarbelakangi kelahirannya. Pembahasan pada bab ini dimaksudkan 

untuk pengantar pembahasan pada bab selanjutnya. 

Bab ketiga, membahas mengenai perkembangan seni pertunjukan tari 

cekok mondhol di Desa Ngasinan dengan beberapa aspek yang 

melatarbelakanginya. Pembahasan ini dimaksudkan sebagai kelanjutan bab 

sebelumnya. 

Bab keempat, membahas tentang perkembangan seni pertunjukan tari cekok 

mondhol di Desa Sukowuwuh. Dalam bab ini melanjutkan pembahasan 

sebelumnya tentang perkembangan seni pertunjukan tari cekok mondhol di desa 

Ngasinan. Analisa pada bab ini menjelaskan perkembangan seni tari cekok 

mondhol di desa Sukowuwuh.  

Bab kelima adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merupakan 

jawaban dari berbagai permasalahan dalam penelitian dan saran berisikan tentang 

berbagai saran berupa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada 

bab-bab sebelumnya, maka dari hasil penelitian ini dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

Seni pertunjukan tari cekok mondhol merupakan seni pertunjukan 

kerakyatan yang bernafaskan ke-Islaman. Kesenian ini lahir dan berkembang 

pertama kali di desa Gadingrejo kecamatan Kepil kabupaten Wonosobo sejak 

tahun 1980 M. Bermodal dari komunitas seni pertunjukan seni bela diri tinju, 

Bapak Siswandi selaku pelopor pemuda desa berinisiatif merubah gaya 

berkesenian kelompok pemuda setempat dari yang bersifat kekerasan menjadi 

kesenian yang bersifat lebih berbudaya dan sesuai dengan moral masyarakat. 

Selain sifat kesenian yang dianggap kurang relevan bagi moral masyarakat dan 

justru cenderung menimbulkan karakter yang keras, seni tinju juga mengalami 

kemunduran dari peminat kelompok pendukungnya, sehingga perlu akan adanya 

perbaikan pada sebuah seni pertunjukan. 

Gagasan mengenai kesenian tari oleh Bapak Siswandi, pada akhirnya 

diterima oleh masyarakat hingga terbentuk grup kesenian yang bernama Seni 

Pertunjukan Tari Cekok Mondhol Gadingrejo. Melalui syair lagu dan gerakan 

yang dipentaskan, seni pertunjukan tari cekok mondhol dimanfaatkan sebagai 

media pendidikan dan penyampaian pesan moral keagamaan serta hidup 

bermasyarakat.  



89 
 

Grup seni pertunjukan tari cekok mondhol di Gadingrejo yang pada 

perkembangannya mampu menembus panggung pentas seni pertunjukan 

dikalangan masyarakat, dapat berkembang dan menyebar ke wilayah desa lainnya. 

Pada tahun 1982 M pertama kali seni pertunjukan tari cekok mondhol menyebar 

dan berkembang di desa Ngasinan. Awalnya, seni pertunjukan tari cekok mondhol 

diminati oleh sekelompok pemuda dusun Banaran yang dimanfaatkan untuk 

mendulang kreativitas pemuda pada perayaan HUT-RI di desa Ngasinan. Seni 

pertunjukan tari cekok mondhol dipelajari hingga terbentuk kelompok kesenian 

yang bernama Grup Seni Pertunjukan Tari Cekok Mondhol Karya Budaya. 

 Di tahun yang sama, pada tahun 1982 M seni pertunjukan tari cekok 

mondhol juga tumbuh dan berkembang di desa Sukowuwuh. Berawal dari sebuah 

pertunjukan pada pesta pernikahan dari salah satu seniman cekok mondhol 

Gadingrejo yang menikahi salah satu gadis desa Sukowuwuh, seni pertunjukan 

tari cekok mondhol pada akhirnya diminati dan dipelajari oleh kalangan pemuda 

desa Sukowuwuh khususnya masyarakat padukuhan Pencar hingga terbentuk 

kelompok kesenian yang bernama Grup Seni Pertunjukan Tari Cekok Mondhol 

Panca Irama. 

Pada tahun 2007, Grup Seni Pertunjukan Tari Cekok Mondhol Gadingrejo 

mengalami kevakuman hingga saat ini. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh 

beberapa faktor antara lain, minimnya generasi penerus, tuntutan ekonomi bagi 

para tokoh seniman, berkembannya hiburan melalui teknologi modern serta 

munculnya seni pertunjukan modern yang cenderung lebih diminati oleh khalayak 

penonton. Akan tetapi, keadaan tersebut justru berbanding terbalik bagi kelompok 
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kesenian yang ada di desa Ngasinan dan desa Sukowuwuh. Beberapa prestasi 

yang mereka raih di pentas panggung seni pertunjukan seperti festival kesenian 

tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional berdampak pada pengakuan dari 

pemerintah setempat (Kabupaten Purworejo) bahwa seni pertunjukan tari cekok 

mondhol bagian dari kesenian khas daerah Purworejo sejak tahun 2010 M. 

  

B. Saran 

Tidak dipungkiri lagi bahwa semakin hari pengaruh globalisasi semakin 

kuat. Hal ini membuat apa yang menjadi nilai tradisional maupun lokalitas 

semakin terjepit di tengah budaya masyarakat. Kesenian tradisional seperti seni 

pertunjukan tari cekok mondhol yang menjadi bagian dari budaya masyarakat 

tidak lepas dari pengaruh keadaan yang demikian. 

Melalui tahap penelitiannya, penulis menemukan berbagai faktor yang 

mengakibatkan bahwa seni pertunjukan di Indonesia yang pada khususnya seni 

pertunjukan tari cekok mondhol mengalami benturan yang sangat keras dengan 

hadirnya modernisasi dan rasionalitas. Beberapa dampak dari modernisasi dan 

rasionalitas tersebut, seni pertunjukan tradisional perlahan luntur akan nilai-nilai 

lokalitasnya. Terbukti dari sikap para seniman, masyarakat pendukung maupun 

pihak pemerintah yang cenderung mengedepankan kebutuhan gaya hidup masa 

kini.  

Atas pemahaman mengenai sejarah seni pertunjukan tari cekok mondhol 

dari penelitiannya ini, penulis pada bab ini berpesan kepada seluruh elemen yang 

berkaitan dengan kesenian tersebut, yaitu: 
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1. Mengingat kevakuman yang terjadi pada grup seni pertunjukan tari cekok 

mondhol di desa Gadingejo sejak tahun 2007, sudah selayaknya bagi kalangan 

seniman tari cekok mondhol serta masyarakat setempat untuk mengaktifkan 

kembali aktifitas seni pertunjukan tari cekok mondhol demi menjaga 

pelestarian budaya. 

2. Seni pertunjukan tari cekok mondhol yang keberadaannya di wilayah desa 

Ngasinan dan Sukowuwuh, keadaannya saat ini memang lebih baik dari seni 

pertunjukan tari cekok mondhol yang ada di desa Gadingrejo. akan tetapi, 

pengakuan atas keberadaannya sebagai kesenian daerah Purworejo saja tidak-

lah cukup, melainkan adanya pemberdayaan dan pendampingan juga perlu 

dilakukan. 

3. Seni pertunjukan tari cekok mondhol yang berada di wilayah desa Gadingrejo 

yang secara administratif desa terebut berada di bawah pemerintahan 

kabupaten Wonosobo, sudah seharusnya pihak dari pemerintah daerah 

memperhatikan  keberadaan kelompok kesenian tersebut agar dapat eksis 

kembali di panggung seni pertunjukan serta terjaga kembali eksistensinya. 

4. Menyadari kehidupan pada saat ini, bahwa zaman semakin modern dan 

globalisasi semakin kuat. Untuk menjaga nilai-nilai budaya dan lokalitas 

masyarakat, ada pentingnya bahwa pendidikan serta kesadaran akan cinta 

dengan kesenian tradisional sangat dibutuhkan bagi kalangan masyarakat. 

5. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, penulis dalam skripsi ini 

menjelaskan sebagian dari beberapa fenomena perkembangan seni pertunjukan 

tari tradisional di Indonsia supaya dapat dijadikan bahan wacana dan 
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pemahaman mengenai seni pertunjukan. Dengan penulisan yang masih 

sederhana ini, penulis juga berharap akan adanya penelitian lanjutan yang 

berusaha menggali mengenai informasi seni pertunjukan tradisional terhadap 

seni pertunjukan tari cekok mondhol secara khusus maupun seni pertunjukan 

yang lainnya. 
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Lampiran 1  

DAFTAR INFORMAN 

 

NO NAMA TTL ALAMAT STATUS 

NARASUMBER 

1 Siti Maryam Wonosobo, 

1959 

Rt.03/Rw.17, 

Gadingrejo, 

Kepil, 

Wonosobo 

Warga Desa 

Gadingrejo 

2 Heru Susanto Wonosobo, 

03-04-1960 

Rt.03/Rw.005 

Gadingrejo, 

Kepil, 

Wonosobo 

Sekretaris Desa 

Gadingrejo 

3 Tegeno Wonosobo, 

12-02-1968 

Rt.003/Rw.016 

Gadingrejo, 

Kepil, Wonosobo 

Kepaa Desa 

Gadingrejo 

4 Nasikhun Wonosobo, 

16-08-1961 

Rt.002/Rw.015, 

Gadingrejo, 

Kepil, Wonosobo 

Vokalis Grup 

Cekok Mondhol 

Gadingrejo 

5 Isnadin Wonosobo, 

15-06-1962 

Rt.002/Rw.015, 

Gadingrejo, 

Kepil, Wonosobo 

Pemain Tari Cekok 

Mondhol 

Gadingrejo 

6 Mudiharjo Wonosobo, 

1935 

Rt.002/Rw.015, 

Gadingrejo, 

Kepil, Wonosobo 

Pemain Tari Cekok 

Mondhol 

Gadingrejo 

7 Ahmadi Purworejo, 

14-03-1951 

Rt.003/Rw.001 

Sukowuwuh, 

Bener, Purworejo 

Pendamping Grup 

Cekok Mondhol 

Panca Irama 

8 Asron Mufatik Purworejo, 

21-10-1985 

Rt.003/Rw.001 

Sukowuwuh, 

Bener, Purworejo 

Pemain/Pengurus 

Cekok Mondhol 

Panca Irama 

9 Hartoko Purworejo, 

10-09-1972 

Dsn. Banaran, 

Ngasinan, Bener, 

Purworejo 

Pemain/Pendiri 

Cekok Mondhol 

Karya Budaya 

10 Siswandi Wonososbo, 

1950 

Rt.003/Rw.015 

Gadingrejo, Kepil 

Wonosobo 

Tokoh 

Agama/Pendiri 

Cekok Mondhol 

Gadingrejo 

11 Majidun Wonosobo, 

1955 

Rt.003/Rw.015 

Gadingrejo, 

Kepil, Wonosobo 

Pendiri Cekok 

Mondhol 

Gadingrejo 
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12 Saryono Purworejo, 

12-04-1961 

Dsn. Banaran, 

Ngasinan, Bener, 

Purworejo 

Pendiri/Pemain 

Cekok Mondhol 

Karya budaya 

13 Mukhamim Purworejo, 

01-07-1987 

Rt.0/Rw.01 

Sukowuwuh, 

Bener, Purworejo 

Pemain Cekok 

Mondhol Panca 

Irama 

14 Nur Nazula 

Khasan 

Purworejo, 

11-03-1975 

Rt.02/rw.04 

Sukowuwuh 

Bener, Purworejo 

Kepala Desa 

Sukowuwuh 

15 Suraji Purworejo, 

02-02-1983 

Rt.01/Rw.03, 

Ngasinan, Bener, 

Purworejo 

Kepala Dusun 

banaran  

Desa Ngasinn 

16 Munawar Purworejo, 

12-10-1942 

Rt.002/Rw.003 

Sukowuwuh, 

Bener, Purworejo 

Warga Desa/Tokoh 

Agama  

Desa Sukowuwuh 

17 Supadmi Purworejo, 

04-12-1963 

Rt.002/Rw.003, 

Sukowuwuh, 

Bener, Purworejo 

Warga Desa 

Sukowuwuh 
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Lampiran 2 

DAFTAR PERTANYAAN POKOK WAWANCARA OBSERVASI 

 

A. Wilayah Desa Gadingrejo 

1. Apa benar jika kesenian tari cekok mondhol itu ada dan berkembang di desa 

Gadingrejo?. 

2. Sejak kapan dan dimana gagasan seni tari cekok mondhol itu dicetuskan? 

3. Siapa penggagas kesenian tari cekok mondhol tersebut dan apa tujuannya? 

4. Bagaimana awal mula kelahiran seni tari cekok mondhol? 

5. Apa saja yang melatarbelakangi kemunculan seni tari cekok mondhol? 

6. Kenapa sei tari cekok mondhol dijadikan sebagai kesenian rakyat? 

7. Apa filosofi dari kesenian tari cekok mondhol itu sendiri? 

8. Bagaimana dinamika sejauh perkembangan seni tari cekok mondhol sebagai 

seni pertunjukan tari bagi masyarakat Gadingrejo? 

9. Bagaimana respon masyarakat terhadap kehadiran seni tari cekok mondhol 

sebagai seni pertunjukan? 

10. Adakah keberadaan seni tari cekok mondhol di wilayah lain? Jika ada, 

bagaimana kaitannya dengan seni tari cekok mondhol yang ada di sini? 

 

B. Wilayah Desa Ngasinan 

1. Apa benar seni tari cekok mondhol tumbuh dan berkembang di desa 

Ngasinan? 

2. Oleh siapa dan sejak kapan kesenian tari cekok mondhol dilestarikan? 
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3. Bagaimana awal mula kemunculan seni tari cekok mondhol di desa 

Ngasinan? 

4. Apa yang melatarbelakangi masyarakat untuk memilih dan melestarikan seni 

tari cekok mondhol? 

5. Bagaimana perkembangan seni tari cekok mondhol dari awal kemunculannya 

hingga saat ini di desa Ngasinan? 

6. Apa manfaat yang didapat dari seni tari cekok mondhol? 

7. Adakah kendala dan hambatannya sebagai seni pertunjukan? 

8. Prestasi apa saja yang pernah diraih? 

 

C. Wilayah Desa Sukowuwuh 

1. Apa benar seni tari cekok mondhol tumbuh dan berkembang di desa 

Sukowuwuh? 

2. Oleh siapa dan sejak kapan kesenian tari cekok mondhol dilestarikan? 

3. Bagaimana awal mula kemunculan seni tari cekok mondhol di desa 

Sukowuwuh? 

4. Apa yang melatarbelakangi masyarakat untuk memilih dan melestarikan seni 

tari cekok mondhol? 

5. Bagaimana perkembangan seni tari cekok mondhol dari awal kemunculannya 

hingga saat ini di desa Sukowuwuh? 

6. Apa manfaat yang didapat dari seni tari cekok mondhol? 

7. Adakah kendala dan hambatannya sebagai seni pertunjukan? 

8. Prestasi apa saja yang pernah diraih? 
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Lampiran 3 

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 

A. Wawancara Dengan Warga Desa Gadingrejo 

 

Nama Lengkap : Siti Maryam 

Status Narasumner : Warga Desa (masyarakat) Gadingrejo 

Waktu   : Rabu. 03 Februari 2016 

Tempat  : Warung Sembako Ibu Siti Maryam 

 

Peneliti: Assalamu’alaikum 

 

Ibu Siti: Wa’alaikum salam. 

 

Peneliti: Punten Mbah, badhe tangklet menawi dalemipun bapak Lurah 

sebelahpundi nggeh? 

 

Ibu Siti: Ohh mriku niku mas (sambil menunjuk arah utara), satus meter kirang 

luwih e, griyo ingkang warno abrit. Nanging pak lurah kadose taseh 

tindakan, saniki wonten pengajian teng Sigaeng (Dusun). Lha wonten 

perlu nopo to mas? 

 

Peneliti: Owalah, nggih mpun mbah, kulo tenggo mawon. Badhe nyuwun ijin 

mbah, meniko badhe penelitian kagem tugas kuliah. Penelitian tari 

cekok mondhol. 

 

Ibu Siti: Cekok mondhol mas? Lha saniki sampun mboten wonten teng 

Gadingrejo meniko. Mongo pinarak riyen. 

 

Peneliti: Nggeh mbah, matur suwun. Mekaten mbah, penelitian ingkang badhe 

kulo lampahi meniko gadah maksud menggali informasi sejarah-ipun 

cekok mondhol. Dados badhe neliti ceritane tari cekok mondhol niku 

lahir lan berkembang. Tapileres nggeh mbah, menawi tari cekok 

mondhol nate wonten teng Gadingrejo. 

 

Ibu Siti: Owh ngoten to mas. Nggeh leres mas, riyen sekitar tahun kapan nggeh 

rame-rame ne cekok mondhol niku, pokok e pas anak ragil kulo iseh 

bayi, nek saniki larene sampun meh 40 tahun. 

 

Peneliti: Pentas-ipun tari cekok mondhol meniko riyen nate rame nggeh mbah 

wonten mriki? Nek merurut simbah piyambak, pripun pendapat e 

simbah dateng kehadiranne tari cekok mondhol wonten gadingrejo 

meniko? 

 

Ibu Siti: Rame saget mas, kantenan riten niku ajang e kumpul-kumpul niku kan 
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pas acara-acara kados niku (pentas tari). Cekok mondhol niku nek kulo 

ngarani lumayan bedo kalian tari-tari liyane, amargi cekok mondhol 

mboten wonten seng mendem (trance), malah kadang agawe wong 

podo geguyon sngking tembang-tembange niku. 

 

Peneliti: Lha menawi respon-ipun masyarakat dateng tari cekok mondhol 

meniko? 

 

Ibu Siti: Sabener e, masyarakat mriki mboten nolak nopo kemawon menawi 

niku barang utowo tingkah laku inkang becik. Masyarakat remen dene 

agawe geguyuban selagi gawe roso tentrem, lan rukun. Dados mboten 

salah menawi masyarakat remen kalian tari cekok mondhol ingkang 

nyuguhaken paguyuban, hiburan lan ngelmu ingkang manfaat.  
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B. Wawancara Dengan Perangkat Desa Gadingrejo 

 

1. Nama Lengkap : Tegeno 

Jabatan  : Kepala Desa Gadingrejo 

Waktu  : Kamis, 04 Februari 2016 

Tempat  : Balai Desa Gadingrejo 

 

2. Nama Lengkap : Heru Susanto 

Jabatan  : Sekretaris Desa Gadingrejo 

Waktu  : Kamis, 04 Februari 2016 

Tempat  : Balai Desa Gadingrejo 

 

Wawancara yang dilakukan ini merupakan tahap awal guna menggali 

informasi latar belakang kehidupan sosial masyarakat Gadingrejo dan sejarah 

desa. Wawancara dilakukan di kantor balai desa. Di lokasi wawancara (satu 

ruangan) terdapat empat orang pejabat desa yaitu Bapak Tegeno (Kepala Desa), 

Baak Heru susanto (sekretaris Desa), dan dua orang Kaur. Dengan hasil dialog 

sebagai berikut: 

 

Penelit: : Assalamu’alaikum. Perkenalkan, saya Agus Dwi Cahyono 

mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. 

 

Bp. Tegeno : Wa’alaikum salam. Mari mas, ada yang bisa dibantu? 

 

Peneliti : Begini pak, tujuan saya datang kesini adalah untuk mengadakan 

penelitian mengenai sejarah seni tari cekok mondhol. 

Berdasarkan judul penelitian yang saya ajukan di Unversitas, 

saya mendapatkan izin penelitian dari pihak kampus, provinsi 

DIY, Provinsi Jateng hingga pemerintah Kabupaten Wonosobo, 

maka dari itu saya kemari bermaksud mengantarkan surat 

penelitian kepada pihak pemerintah desa Gadingrejo, akan tetapi 

di samping itu guna memahami dan menelaah latar belakang 

sejarah kesenian tari cekok mondhol, sudah barang tentu saya 

membutuhkan informasi mengenai kehidupan sosial masyarakat 

desa Gadingrejo dari aspek sosial budaya, ekonomi dan 

keagamaan, serta sejarah dari desa Gadingrejo itu sendiri.  

Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari hasil penelitian 

sebelumnya dan beberapa tulisan di media sosial, menyatakan 

bahwa tari cekok mondhol lahir di desa Gadingrejo kurang lebih 

sejak tahun 1970-an, karena penelitian ini bermaksud meneliti 

mengenai sejarahnya, jadi saya membutuhkan beberapa 

gambaran latar belakang sejak tahun berdirinya tari cekok 

mondhol tersebut. Sehingga pada kesempatan ini saya memohon 

izin untuk mewawancarai bapak mengenai hal tersebut. 

 

Bp. Tegeno : Oh ya, bisa mas. Tapi, apabila sampean pengen tau tentang 
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sosial masyarakat justru lebih tepatnya lansung saja sekalian 

bertanya kepda para pelaku tari cekok mondhol itu mas. Bapak 

siswandi, bapak Majidin, Bapak Mudiharo, mereka pada masa 

itu merupakan bagian dari tokoh-tokoh yang berpengaruh di 

Gadingrejo ini. mereka ada di dusun Sarwodadi Kidul mas. 

Sedangkan untuk sejarah desa, di sini yang paling paham Pak 

Heru ini. 

 

Bp Heru : Begini mas, wilayah Gadingrejo itu dulunya terdiri dari tiga 

wilayah desa yang disatukan, yaitu desa Sidadi (Sarwodadi), 

desa Gadingan, dan Dukuh Gamblok. Untuk dukuh Gamblok 

sendiri, sebenarnya dulu merupakan bagian dari desa Bener Kec. 

Kepil. Dikarenakan wilayah gamblok itu berada di sisi utara 

sungai Bogowonto dan sementara pusat desa Bener berada di 

wilayah selatan sungai Bogownto. Maka dari itu, dusun 

Gamblok dimasukkan ke dalam wilayah desa Gadingrejo. Untuk 

kapan waktu terbentuknya desa dengan nama Gadingrejo, belum 

ditemukan bukti yang valid sebagai pedoman yang jelas pada 

masa sebelum kemerdekaan. 

 

Bp. Tegeno : Pembentukan desa Gadingrejo itu dilkukan oleh para pemangku 

desa dulu mas. Untuk sebabnya kurang bisa dipahami. Kalau 

dilihat dari nama Gadingrejo itu sendiri merupakan nama yang 

unik, seperti yang dikatakan pak Heru tadi sepanjang sejarah 

desa Gadingrejo sampai saat ini belum ada yang dapat 

menyampaikan arti dari sebuah nama “Gadingrejo” sesuai 

dengan misi awal pembentukan desa. Jadi ya selama ini kita 

menyandang nama Gadingrejo ini menyimpulkan sendiri. Kalau 

misal sampean butuh informasi yang lebih detail, mungkin 

sampean bisa liat di selayang pandang desa Gadingrejo. 
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C. Wawancara Dengan Seniman Tari Cekok Mondhol Gadingrejo 

 

1. Nama Lengkap : Isnadin 

Status Narasumner : Senima Tari Cekok Mondhol Gadingrejo 

Wktu  : Senin, 08 Februari 2016 

Tempat  : Rumah Bapak Isnadin 

 

2. Nama Lengkap : Mudiharjo 

Status Narasumner : Tokoh Agama dan Seniman Tari Cekok Moondhol 

Gadingrejo 

Wktu  : Senin, 08 Februari 2016 

Tempat  : Rumah Bapak Isnadin 

 

Wawancara yang dilakukan terhadap Bapak Isnadin dan Bapak Mudiharjo, 

dilakukan di kediaman Bapak Isnadin. Pada waktu peneliti menyambangi rumah 

Bapak Isnadin, peneliti ditemani oleh ibu Supadmi. Di rumah Bapak Isnadin di 

sana juga dijumpai Bapak Mudinarjo. Kedua orang ini merupakan bagian dari 

tokoh seniman tari cekok mondhol Gadingrejo. Hubungan antara keduanya 

merupakan bapak dan anak, bapak Isnadin adalah anak dari Bapak Mudiharjo, 

sedangkan hubungan antara Ibu Supadmi dan Bapak Ismadin merupakan teman 

sekolah di bangku SMP. Ibu Supadmi berada di atas satu tingkat sebagai kakak 

kelas Bapak Isnadin. 

Setelah peneliti memperkenalkan identitas peneliti serta maksud dan 

tujuannya, terdapat beberap informasi mengenai seni tari cekok mondhol melalui 

dialog sebagai berikut: 

 

Peneliti : Apa benar tari cekok mondhol ada dan pertama kali lahir di 

desa Gadingrejo ini? berdasarkan informasi dari skripsi  yang 

ditulis oleh Sudarsi dan informasi dari internet, cekok 

mondhol ada sejak tahun 1970-an. Kemudian Siapa dan 

dimana pembentukan grup tari cekok mondhol ini? 

 

Bp. Isnadin : Leres mas menawi cekok mondhol pertam kali wonten  

sangkin deso mriki. Menawi tahun’e kirang luwih nggeh 

semanten (1970-an). Cekok mondhol niku lahir pas kulo riyen 

medal sekolah (Putus Sekolah) pas unggah-unggahan kelas 

tigo SMP. Lajeng kulo langsung nderek lare-lare cawe-cawe 

ngumpul kagem mbentuk grup tari. Nggeh niku, ancer-ancer e 

nek sangking kulo, awal mulane cekok mondhol lahir niku 

pas kulo medal sekolah. Lha wong kulo niku termasuk 

pemain pertama cekok mondhol meski pemain paling nom 

(muda) hehe. 

 

Ibu Supadmi : Nek misal ancer-ancer e iku pas sampean (Bp Isnadin) 

mandeg sekolah (kenaikan kelas 3 SMP), berarti cekok 

mondhol lahir sekitar tahun 1980 Din. Soale nyong lulus iku 
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tahun 1980 lan sampean pas iku brarti masane ungah-

unggahan kelas 3. 

Bp Isnadin : Ndak tahun 1980 ya?. Ya pokok e nacer-ancer e ngono iku, 

soale juga raono pembukuane. Bocah-bacah e ki seng penting 

biso mlaku dadi grup tarian nganti ora perduli kepengurusan 

karo hal-hal seng ngono iku mi (Supadmi). Coba sampean 

(peneliti) tangklet mbah Sis (Siswandi), mbah Sis penggagas 

e soale mas. Riyen mbah Sis lan Gampang niku pentholan e. 

Mbah Sis dadi ketuane lan Gampang dadi pelatih e, gerakan-

gerakan e di ciptak e kalian si Gampang iku. 

 

Peneliti : Ya, coba besuk saya klarifikasikan ke Bapak Siswandi 

mengenai kebenaran waktu pembentukan grup tari ini. Lalu 

apa yang melatarbelakangi pembentukan grup tari cekok 

mondhol? Bagaimana awal mulanya?. 

 

Bp. Isnadin : Ide pembentukan grup tari cekok mondhol ingkang digagas 

kalian mbah Sis meniko, berawal sangking karnaval 17-an 

(HUR RI) wonten desa. Gagasan-ipun mbah Sis lajeng 

ditampi kalian pemuda. Riyen kan pemuda mriki sebenere 

sampun gadah kelompok kesenian Tinju, sahinggo ide 

gagasan-ipun lajeng dikembangkan sangking gerakan e, 

perlengkapan e, lan pembentukan grup. Gerakan-gerakan e 

nggeh diciptaaken kalian si Gampang niku. 

 

Peneliti : Adakah latar belakang dari kehidupan sosial masyarakat 

setempat yang mempengaruhi kelahiran tari cekok mondhol 

ini? mungkin dari segi sosial keagamaan, ekonomi, budaya 

atau yang lainnya?. 

 

Bp. Mudiharjo : Jelas wonten mas, opo maneh soal keagamaan. Tari cekok 

mondhol sakliyane dimanfaatke dadi ajang perkumpulan juga 

dimanfaatke kanggo lahan pendidikan agama gawe 

masyarakat lan poro pemainne terutama. 

 

Peneliti : Seperti  apa  keadaan sosial keagamaan masyarakat pada 

waktu itu? 

 

Bp. Mudiharjo : Gambaran e ngoten mas. Masyarakat mriki taseh tergolong 

kelompok masyarakat seng nguri-uri budaya leluhur e. Di 

samping niku, masyarakat taseh raos gumampang nanggepi 

soal agama, arti-nipun masyarakat taseh dereng mangertos lan 

nguasai soal syari’at Islam sahinggo masyarakat anggone 

tanggung jawan agamane taseh kurang. Lajeng tari cekok 

mondhol meniko bagian sangking inisiatif dakwah ajaran 

agama Islam. Masyarakat Gadingrejo luwih tepat 
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dikategoriaken penganut faham organisasi NU. Aktifitas 

keagamaan masyarakat tasih ketingal tradisional. kegiatan-

ipun ingkang tasih dilestariaken dumugi saniti kados 

selametan, ziarah kubur, tahlilan kados masyarakat Jawi 

umum e. 

 

Peneliti : Berdasarkan pada latar belakang yang demikian. Lantas 

sepertia apa diskripsi tari cekok mondhol itu sendiri seperti 

gerakan, perlengkapan, bentuk penyajian serta hal-hal khusus 

yang menyangkut seni tari cekok mondhol?. 

 

Bp. Isnadin  Cekok  mondhol  iku sakjane  terispirasi karo tarian Ubrus 

seko magelang. Tari Ubrus seng mirip Kubro Siswo iku lhoo. 

 

Peneliti : Kenapa dengan Tari Ubrus? 

 

Bp. Isnadin  Gerakan e mas. Simple tur menarik yen lagi dipentaske. 

Patokan e gerakan yo iku pola maju-mudur, ngiwo-nengen 

akeh hentakan kakine. Pokok e nari jowo seng ketok koyo 

wong silat lan akeh juga jogetan seng nyeneng e koyo dene 

dansa. 

 

Peneliti : Bagaimana dengan perlengkapannya, apa saja? 

 

Bp. Isnadin : Alat musik e ono bedhug/jedhor,kenthongan, kencer, 

kendhang. Nek kostum e iku baju batik lengan dowo (surjan), 

kathok kolor biasa, blangkon, kaos kaki, jarit, setagen, keris, 

pedang lan sempritan 

Peneliti : Bagaimana dengan bentuk penyajiannya?. 

Bp. Mudiharjo : Jumlah pemain e sebener e mboten ditentukan mas. Lanang 

lan wadon kabeh biso nglakoni. Tarian e yo koyo mau seng es 

dijelaske, lurus nganggo pola maju mundur bebarengan. 

Cekok mondhol bedo koyo tarian liyane mas, yen kebanyakan 

podo nganggo unsur ndadi gawe puncak tarian e, nanging nek 

cekok mondhol mboten mas. Cekok mondhol daya tarik e 

seng menonjol neng opo seng disebut bawan lan sauran. 

Bawan iku pitakok lan celotehan seng di lakoni vokalis, nek 

sauran iku yo jawaban seng dilakoni penari lan penonton e. 

Dadi neng tarian cekok mondhol iku kabeh meyatu antara 

pemain lan penonton e.  

 

Peneliti : Adakah hal-hal khusus yang dilakukan saat proses 

pertunjukan? Seperti apa tahapan pementasannya? 

 

Bp. Mudiharjo : Mboten wonten mas seng khusus niku, nanging proses 

sangking awal dumugi akhir e niku biasane nggeh persiapan, 
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pembukaan, pementasan tari, lan penutup. Dangu ne 

pementasan biasane manut kalian penanggap. 

 

Peneliti : Berhubung waktu sudah sere, wawancara pada kali ini untuk 

sementara dirasa cukup, akan tetapi apabila suatu sat nanti 

membutuhkan informasi lain, insyaAllah saya akan 

melakukan wawancara lagi. Namun pada sebelumnya saya 

perlu mengetahi pendapat bapak sebagai pemain. Apa yang 

mendorong para seniman untuk melestarikan tari cekok 

mondhol pada waktu itu dan bagaimana lika-liku 

perkembangannya?. 

 

Bp. Isnadin : Kathah mas manfaat e, sering ngumpul lan gegojekan bareng 

agawe masyarakat raos tentrem lan guyub. Cekok mondhol 

iku alat gawe cawe-cawe pemuda ngumpul lan pas 

pementasan e iku duwe misi dakwah. Seko lagu-lagune iku 

lho mas, akeh seng nyayian Islami ne. 

Nek perjuangan e yo cukup lumayan mas, sebener e 

disamping dewe dadi pemain juga due tanggung jawab 

masing-masing. Yo ngene iki akhir e cekok mondhol neng 

Gadingrejo iku bubar. Awal e poro pemain seng tuwo-tuwo 

iku mungkin sampun raos sayah. Tahun 2005 nyuwun leren le 

terlibat kegiata. Lajeng pemain seng tersisa namun bekas 

kelompok mondhol alit. Namun nggeh sami mawon, tanpo 

punggawa sesepuh e lare-lare rodo kabotan, akhir e tahun 

2007 cekok mondhol bubar. Pemain sepuh e riyen Mbah sis 

dadi penyanyine kadang yo ngganti nabuh gamelan, pak 

Majidin, Bapak niki (Mudiharjo), Ribut, Gampang. Akeh kok 

mas. Nek seng anem niku Kulo (Isnadin), Nasikhun, selamet. 

Pokok e riyen niku nggeh enten 20-an. 
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D. Wawancara Dengan Seniman Tari Cekok Mondhol Gadingrejo 

 

Nama Lengkap : Nasikhun 

Status Narasumber : Seniman/Vokalis Tari cekok mondhol Gadingrejo 

Waktu   : Senin, 08 Ffebruari 2016 

Tempat  : Rumah Bapak Nasikhun 

 

Bapak Nasikhun adalah salah satu seniman tari cekok mondhol 

Gadingrejo. dia berperan sebagai pencipta lagu dan vokalis yang  membantu 

bapak Siswandi. Pada sesi wawancara kepada bapak Nasikhun merupakan 

lanjutan dari penggalian informasi mengenai sejarah kesenian tari cekok mondhol 

yang didapatkan dari bapak Isnadin dan bapak Mudiharjo. Dialog yang terjadi 

diantaranya: 

Peneliti : Berdasarkan  informasi yang  saya dapatkan  melalui 

wawanara bengan bapak Isnadin, diketahui bahwa bapak 

temasuk bagian dari pelaku tari cekok mondhol yag berperan 

sebagai vokalis, maka dari itu saya membutuhkan informasi 

dari bapak dengan  lingkup sejarah cekok modhol seperti 

yang bapak pahami. Beberapa informasi yang saya butuhkan 

antara lain awal-mula seni tari cekok mondhol, arti dari cekok 

mondhol, manfaat, perkembangan di dalam maupun di luar 

yang berkaitan dengan cekok mondhol serta hal yang 

bersangkutan dengan bapak sendiri seperti lagu yang dimana 

bapak berperan sebagai vokalis. Seperti apa pemahaman 

bapak sejauh ini?. 

 

Bp. Nasikhun : Saya awali tentang cekok modhol itu dulu ya mas. Nama 

Cekok Mondhol itu dari dua kata yaitu cekok dan mondhol. 

Nama cekok mondhol dulu diusulkan oleh si Gampang. Dia 

mengabil nama itu berdasar pada blangkon yang dipakai, di 

mana terdapat adanya cekungan dan ikatan yang mondhol-

mondhol. Hingga saat ini bahkan blangkon itu jadi maskotnya 

cekok mondhol. Cekok mondhol itu dulu di asumsikan oleh 

pak Gampang sebagai kesenian tari tradisional yang 

memberikan pesan berisi nasehat keagamaan dan berperilaku 

sosial. Harapan atas nasehat yang diberikan tersebut untuk 

disimpan dan dijadikan tuntunan dalam hidup beragama, 

bernegara dan bermasyarakat. 

 

Peneliti : Bagaimana awal-mula cekok mondhol itu sendiri?. 

 

Bp. Nasikhun : Awal mulanya itu karena adanya karnaval satu desa dalam 

rangka HUT RI. Untuk seperti apa tari cekok mondhol itu, 

dulunya karena terinspirasi tarian Ubrus yang ditanggap pada 

saat khitanannya mas Kholiq waktu kecil. Untuk kegiatannya, 
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dilakukan latihan seminggu sekali bahkan bisa tiap malan 

tergantung kebutuhan. Tarian cekok mondhol di ciptakan 

dengan tidak ada unsur ndadi yang dilengkapi dengan 

beberapa nyanyian sebagai pengirignya. Lagunya kurang-

lebih 50-an mas, yang sering dinyanyikan sebagai lagu utama 

biasanya Dengan Nama sebagai pembuka, Joged sidadi, Poro 

konco, Sepele, Penganten anyar, Ya Dana Dana (sholawat), 

Sedulurku Kabeh, Ayo konco sebagai penutup. Untuk lagu-

lagu yang lainnya biasanya sesuai permintaan para penari dan 

penonton melalui bawan-sauran. 

 

Peneliti : Melalui  syair  lagunya,  cekok  mondhol  dimanfaatkan  

sebagai media dakwah dan pendidikan ya pak ya?. Seperi apa 

kandungan makna yang terdapat pada lagu-lagunya itu?. 

 

Bp. Nasikhun : Nanti njenengan dapat menyimpulkan sendiri setelah  melihat 

catatannya. Soalnya bahasa yang kita gunakan itu bahasa 

yang mudah dipahami masyarakat, ya tau sendiri lah mas 

kalau misal bahasa penyampainnya terlalu tinggi atau 

maknawi yang di khawatirkan nanti justru pesan kita tidak 

sampai ke memori mereka. Seperti lagu Ya Dana Dana, 

meskipun sholawatan tapi kita juga melantunkan dengan 

bahasa Jawa yang mengandung pesan bahwa cinta duniawi 

yang berlebihan bisa mengakibatkan efek buruk terhadap diri 

manusia itu sendiri, salah satunya yaitu manusia akan 

cenderung berperilaku yang tidak benar. 

 

Peneliti  Lalu bagaimana perkembangannya? 

 

Bp. Nasikhun : Untuk pemula, kita cukup lumayan. Kita yang aslinya hanya 

orang-orang petani biasa mampu menjadi kelompok kesenian 

ini sudah termasuk luar biasa. Alhamdilillah dulu sering ada 

permintaan dari warga untuk pementasan di acara hajatan 

seperti pernikahan, khitanan, dan ya semacam itu lah. Tapi ya 

itu ya mas, selama cekok mondhol di sini ada itu tidak 

selamanya mudah dijalankan. Banyak kendala yang terus-

terusan ada. setelah tahun 2000-an tahun berapa ya? Kurang 

lebih ya sekitar 2005-an cekok mondhol bubar. Banyak 

alesannya mas, banyak yang merantau, meninggal, setelah 

dewasa ada yang menikah jadi terbagi waktunya dan zaman 

yag semakin modern ya mas, perkembangan tekhnologi kaya 

tivi, radio dan hiburan-hiburan lain yang lebih menarik. Dari 

tivi sendiri mas, kita sudah tau kan kalau banyak hiburan 

yang mudah ditayangkan yang membuat orang itu urung 

untuk keluar mencari hiburan soalnya sudah ada di rumah. 

Macem-macem lah mas, karena faktor usia juga pengaruh itu. 
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E. Wawancara Dengan Seniman Tari Cekok Mondhol Gadingrejo 

 

1. Nama Lengkap : Majidin 

Status Narasumber : Pendiri/Seniman Tari Cekok Mondhol Gadingrejo 

Waktu  : Kamis, 18 Februari 2016 

Tempat  : Rumah Bapak Siswandi 

 

2. Nama Lengkap : Siswandi 

Status Narasumber : Pendiri/Seniman Tari Cekok Mondhol Gadingrejo 

Waktu  : Kamis, 18 Februari 2016 

Tempat  : Rumah Bapak Siswandi 

 

Bapak Siswandi dan bapak Majidin merupakan dua orang bersaudara 

sebagai pelaku sejarah kesenian tari cekok modhol Gadingrejo. kedua orang 

tersebut sebenarnya kakak kandung dari bapak Gampang, namun bapak Gampang 

sendiri diketahui telah meninggal dunia pada tahun 2010. Menurut keterangan 

yang didapat atas obervasi pada sesi sebelumnya, bapak Isnadin dan bapak 

Nasikhun menyatakan bahwa bapak Siswandi merupakan tokoh penggagas tari 

cekok mondhol. Maka dari itu, keberadaan bapak Siswandi pada pnelitian ini 

dianggap sebagai informan utama. Wawancara yang dilakukan terhadap bapak 

Siswandi dan bapak Majidin dilakukan berbare ngan di rumah bapak Siswandi. 

Beberapa informasi yang didapatkan melalui wawancaranya tergambar pada 

dialog sebagai berikut:  

Peneliti : Apa  benar   jika  kesenian   tari  cekok  mondhol  itu  ada   dan 

berkembang di desa Gadingrejo?. 

 

Bp. Siswandi : Leres mas. Kita mendirikan kesenian tari cekok mondhol. 

 

Peneliti : Sejak  kapan  dan  dimana  gagasan  seni  tari  cekok  mondhol 

itu dicetuskan?. 

 

Bp. Siswandi : Dulu saya mendapatkan ide buat membentuk grup kesenian tari 

mas bersama anak-anak pemuda sini, Sarwodadi Kidul. Kurang 

lebih sekitar tahun 70/80-an mas. 

 

Peneliti : Mungkin  tahun  1980 M  tepatnya  nggeh  pak.  Soalnya  

begini, kemaren waktu berbincang dengan bapak Isnadin 

mendapatkan kesimpulan bahwa tari cekok mondhol itu ada 

sejak tahun 1980. Penyimpulan tersebut bedasar pada 

keterlibatan bapak Isnadin dengan tari cekok mondhol itu sejak 

bapak Isnadin menyatakan keluar sekolah pada waktu kenaikan 

kelas tiga SMP tahun 1980. Untuk memastikan, di sini ada 

pertanyaan, apakah benar bapak Isnadin merupakan bagian 

pemain awal/pemula tari cekok mondhol?. 
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Bp. Siswandi : Oh  ya  benar  berarti  kalau  tahun  1980, soalnya Isnadin itu 

ya memang pemain awal cekok mondhol, justru dia malah jadi 

pemimpin barisan mondhol alit waktu itu. Kalau tahun 70/80-

an itu kan perkiran, soalnya dulu itu kita ngga peduli soal wktu, 

toh tidak ada yang mempertanyakan. Dulu itu tahun berapa ya 

ada yang penelitian seperti sampean ini mas. 

 

Peneliti : Ibu Sudarsi nggeh pak? Penelitian tahun 2010. Kalau di 

laporan penulisannya tercatat tahun 1975 untuk kelahiran 

cekok mondhol di sini. 

 

Bp. Siswandi : Iya mas, Sudarsi. Tahun 75 itu ya penyimpulannya? Ya dulu 

itu hanya kira-kira saja si mas. 

 

Peneliti : Siapa  penggagas  kesenian tari cekok mondhol tersebut dan 

apa tujuannya?. 

Bp. Siswandi : Untuk ide latihan  tari  itu  saya  yang menyarankan dulu. Saya 

berfikiran tentang pemuda yang ada di sini, kalau dibiarkan 

tanpa ada kegiatan yang positif, dikhawatirkan akan perilaku 

mereka mas. Dulu itu sebelum kita membentuk kesenian tari 

ini, kita sudah ada kesenian tinju yang kita punya. Tapi ya tahu 

sendiri kan mas nek tinju itu seperti apa. Saya kuatir kalau 

nanti tinju itu melekat sebagai karakter mereka, jadi ya apa 

salahnya kalau di ubah ke bentuk kesenian yang lebih halus 

dan bermoral.  

 

Peneliti : Bagaimana awal mula kelahiran seni tari cekok mondhol? 

 

Bp. Siswandi : Untuk ceritanya secara berurutan itu seperti ini mas, sebelum 

seni pertunjukan tari cekok mondhol lahir, Pada tahun 1970-an 

kita punya komunitas seni pertunjukan bela diri tinju. Seni 

pertunjukan tinju bagi pemuda Sarwodadi Kidul dulu bertujuan 

sebagai ajang untuk pemersatu dan media untuk membangun 

solidaritas kepemudaan. Tinju itu aktif dari latihan sampai 

kompetisi, namun seni  tinju ini kalau saya amati justru 

cenderung menanamkan sifat dan perilaku yang keras. Maka 

dari itu saya berinisiatif untuk  merubah ke bentuk seni yang 

lebih bernilai dan berbudaya. 

Ide itu muncul waktu habis perayaan karnaval desa di 17-an 

mas. Dulu itu saya terkesan dengan penampilan anak-anak 

yang sebenarnya kita memiliki kesenian tinju tapi justru malah 

berpenampilan yang berbeda, kita mengenakan kostum 

layaknya para penari. Dari situ saya berfikiran kenapa tidak 

dikembangkan saja karakter yang seperti ini dari pada tinju. 

Di rapat pemuda waktu itu saya mengusulkan hal demikian 

yang alhamdulillah diamini sama yang lain. Berawal dari situ 
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kita berupaya menciptakan kesenian tari. Si Gampang adik 

saya itu yang kreatif banget nyari inspirasi gerakan. Kalau 

setahu saya apa yang terlihat di cekok mondhol itu kurang 

lebih si Gampang menirukan gaya tari Ubrus. Berkat Gampang 

kita punya beberapa gerakan yang bisa diciptakan serta alat 

musiknya juga hampir sama dengn tari Ubrus. Dari situ kita 

mulai membentuk kesenian yang pada akhirnya diberi nama 

Cekok Mondhol. 

 

Peneliti : Apa  saja  yang  melatarbelakangi  kemunculan  seni  tari  

cekok mondhol? 

 

Bp. Majidin : Ya itu mas, mengganti seni tinju itu. 

 

Peneliti : Kenapa seni tari cekok mondhol terlihat demikian salah 

satunya memiliki lagu-lagu yang Islami? Adakah latar 

belakang atau tujuannya? 

 

Bp. Majidin : Oh itu mas, iya memang, kita dari kesenian itu dulu berupaya 

menanamkan moral yang baik. Ya bisa dikatakan dakwah lah 

mas. Kita pingin terutama anak-anak pemuda itu rajin sholat 

dan paham tentang ajaran agama tidak hanya keluyuran kesana 

kemari seenaknya sendiri. Anak muda kan masih labil mas dan 

mereka suka dengan petunjukan-pertunjukan, jadi ya kami 

manfaatkan. 

 

Bp. Siswandi : Seperti lagu yang berjudul Wong Ndeso (Orang Desa) mas. 

Lagu itu bertujuan mengingatkan kepada manusia atas lupa 

dengan kewajiban agama. Kalau memahami syairnya kita 

berpesan kepada umat Muslim di manapun keberadaannya 

untuk terus mengingat dan lekas menjalankan perintah agama 

tepat pada waktunya. 

 

Peneliti : Kenapa  seni  tari  cekok  mondhol  dijadikan  sebagai  

kesenian rakyat? 

 

Bp. Siswandi : Simpel saja mas, cekok mondhol ini, katakan lah diciptakan 

oleh rakyat, dilakukan oleh rakyat dan ditujukan untuk rakyat. 

Ya berarti sudah hal yang pas jika cekok mondhol itu kesenian 

rakyat.  

 

Peneliti : Untuk  memahami  sejarah  tari  cekok  mondhol,  saya  

sebagai peneliti dalam menyusun rangkaiannya nanti 

memerlukan adanya konstruksi peristiwa yang diawali dari 

pemahaman mengenai cekok mondhol itu sendiri. Jadi untuk 

lebih lanjutnya, saya ingin mendengarkan pemaparan dari 
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bapak selaku penggagas dan pelaku kesenian tari cekok 

mondhol. Sejauh mana pemahaman bapak mengenai cekok 

mondhol dan bagaimana perkembangan cekok mondhol di 

gadingrejo ini?.  

 

Bp. Siswandi : Kelompok  mondhol  di  sini  sering  desebut  “cekok  mondhol 

Gadingrejo”. Nah, nama itu kita menyepakati dari kalangan 

kita sendiri. Nama “cekok mondhol” dimaksudkan untuk 

sebagai nama asli kesenian tari yang diusung, hal ini 

dimaksudkan dalam rangka memperkenalkan, bahwa ada 

sebuah kesenian tari yang bernama Cekok Mondhol, sedangkan 

“Gadingrejo” dimaksudkan sebagai identitas kita. 

 

Bp. Majidin : Anggota mondhol dari pemuda asli Dusun Sarwodadi Kidul 

mas. Untuk kelompok tariannya dibagi menjadi dua kelompok, 

Mondhol Alit (Mondhol Kecil) dan Mondhol Ageng (Mondhol 

Besar). Kelompok Mondhol Kecil diisi oleh yang masih belum 

dewasa. 

 

Bp. Siwandi : Untuk  sejarah  dari  peristiwa  pentingnya  tidak  ada yang 

begitu menonjol si mas. Kita hanya ya berkembang pelan-pelan 

dari satu panggung ke panggung lainnya. Hanya memperbaiki 

dari setiap penampilan yang mungkin ada yang kurang atau 

perlu ditambahkan seperti pola gerakan, gerakannya, lagu, 

irama musiknya atau kostumnya, ya semacam itu mas. Kita 

latihan biasanya seminggu dua kali, malah kadang setiap 

malam menjelang pentas. Untuk menambah daya tarik, 

pementasan kita kadang diselingi aksi tinju.  Tinju biasanya 

dilakukan setelah dua kali sesi pementasan cekok mondhol. 

 

Peneliti : Bagaimana respon masyarakat terhadap kehadiran seni tari 

cekok mondhol sebagai seni pertunjukan?. 

 

Bp. Siswandi : Dari masyarakat sendiri antusias mas, ya maklum lah waktu itu 

mungkin masih minim hiburan selain aksi panggung dan cekok 

mondhol mungkin termasuk yang baru jadi belum terasa bosan 

dari mereka. Tapi ya tau sendiri mas, sifat manusia bisa saja 

bosan lama-lama ya surut juga. Dari kami saja juga merasa 

sudah tua pas tahun 2005 termasuk saya mulai berhenti 

bermain yang tinggal anak-anak mudanya yang aktif, tapi juga 

tidak lama mereka juga berhenti akhirnya. 

 

Peneliti : Adakah keberadaan seni tari cekok mondhol di wilayah lain? 

Jika ada, bagaimana kaitannya dengan seni tari cekok mondhol 

yang ada di sini? 
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Bp. Siswandi : Ada  mas,  di  Ngasinan  sama  Sukowuwuh.  Untuk   waktunya 

kurang tahu. Sampean tanya saja sama mereka mungkin lebih 

tahu. Mereka belajar cekok mondhol dari kelompok kita ini, 

gampang dulu yang ngajari. Seperti yang di Ngasinan, dulu itu 

lagu-lagunya mereka merekam dari lagu yang kita nyanyikan 

waktu pentas. 

 

Peneliti : Ada kah peran pemerintah Kab. Wonosobo dalam pelestarian 

tari cekok mondhol?. 

 

Bp. Majidin : Tidak ada mas, kita tidak pernah barkaitan dengan pemerintah. 
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F. Wawancara Dengan Seniman Tari Cekok Mondhol Karya Budaya 

 

1. Nama Lengkap : Hartoko 

2. Status Narasumber : Pengurus/Seniman Tari Cekok Mondhol Karya Budaya 

3. Waktu  : Kamis, 18 Februari 2016 

4. Tempat  : Rumah Bapak Saryono 

 

5. Nama Lengkap : Saryono 

6. Status Narasumber : Pengurus/Seniman Tari Cekok Mondhol Karya Budaya 

Tokoh Agama di Dusun Banaran Desa Ngasinan 

7. Waktu  : Kamis, 18 Februari 2016 

8. Tempat  : Rumah Bapak Saryono 

 

Duketahui bahwasannya cekok mondhol menyebar dan berkembang dari 

desa Gadingrejo ke desa Ngasinan. berdasarkan hal tesebut, peneliti lantas 

melakukan observasi di desa Ngasinan, akan tetapi mengenai cekok mondhol di 

desa Ngasinan, peneliti menemukan beberapa kendala yang diantaraya yaitu 

sedikitnya seniman cekok mondhol yang dapat dijumpai serta hanya dua orang 

yang dapat dimintai wawancara. Mereka adalah bapak Saryono dan bapak 

Hartoko. Wawancara terhadap mereka dilakukan secara bersamaan di rumah 

bapak Saryono. Berikut hasil wawancara melalui dialognya: 

 

Peneliti : Apa benar seni tari cekok mondhol tumbuh dan berkembang di 

desa Ngasinan? 

 

Bp. Saryono : Iya mas, di dusun sini lebih tepatnya (Banaran). 

 

Peneliti : Oleh  siapa  dan  sejak   kapan  kesenian   tari  cekok   mondhol 

dilestarikan? 

 

Bp. Hartoko : Ya oleh warga sini mas, dusun Banaran. Kita membentuk grup 

tari cekok mondhol mulai tahun 1982 mas. Dulu dari desa 

menyuruh semua warga ikut andil dalam karnaval 17-an 

mewakilu dusun masing-masing. Pada rapat habis pengajian al-

Barzanji, pak Purwadi yang mengusulkan untuk macak 

(berpenampilan) cekok mondhol. 

 

Peneliti : Bagaimana  awal mula kemunculan  seni  tari cekok mondhol 

di desa Ngasinan? 

 

Bp. Hartoko : Ya  itu  mas,  bapak  Purwoko  waktu  itu  selaku  Kepala  Desa 

memminta kepada para warga masyarakat untuk ikut serta 

dalam acara arak-arakan (karnaval). Pak Purwoko meminta 

minimal satu dusun satu kreatifitas. 

Bp. Saryono : Di desa Ngasinan sini ya mas, sebenarnya sudah banyak 

kesenian tari tapi dari dusun sini belum ada jadi ya begitu, kita 
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juga berfikiran lebih baik juga punya grup kesenian hehe. Lha 

daripada kita sendri yang ngelamun menonton kan lebih baik 

kita juga ditonton, sekalian biar tambah rame. 

 

Peneliti : Untuk  kronologinya  munculnya  seni  tari  cekok  mondhol  

ini bagaimana pak? 

 

Bp. Saryono : Begini  mas,  awalnya kan ada perintah soal kegiatan 

Agustusan (HUT-RI) itu to mas. Jadi kita menyempatkan untuk 

bermusyawarah warga, nah musyawarah itu dilakuka setelah 

kita selesai berjanjenan yang kita lakukan rutin tiap 2 minggu 

sekali. Di musyawarah itu kita mencari ide “mau menampilkan 

apa”, di situ pak Purwadi mengusulkan bagaimana kalau kita 

berkesenian cekok mondhol. Di situ usulan pak Purwadi di 

sepakati, namun tidak mungkin kan kalau kita berjalan sendiri, 

sudah pasti kita latihan dan minta izin ke kelompok cekok 

mondhol Gadingrejo. dari situ kita meminta kepada mereka 

untuk diajari. Pak Gampang dan pak Sis dulu yang ngajari. 

 

Peneliti : Apa  yang   melatarbelakangi  masyarakat  untuk  memilih   

dan melestarikan seni tari cekok mondhol? 

 

Bp. Saryono : itu  mas.  Pertama,  pada  waktu  itu  cekok  mondhol  termasuk 

kesenian yang baru. Kedua, cekok mondhol cukup lumayan 

punya penggemarnya. Ketiga, berhubung waktunya tidak 

banyak buat latihan demi karnaval, cekok mondhol dirasa 

cukup mudah lah untuk dipelajari. Disamping itu kita juga 

menilai bahwa cekok mondhol merupakan kesenian yang unik 

dan kesenian yang mengandung nilai positif. 

 

Peneliti : Bagaimana  perkembangan  seni tari cekok mondhol di sini  

dari awal kemunculannya hingga saat ini?. 

 

Bp. Hartoko : Hehe, dulu itu latihan dilakukan dengan apa adanya, alat musik 

yang kita pakai aja sekedar apa adanya kaya, kentungan 

bambu, bende, ya apa aja yang bisa berirama mas. Kita itu 

pokoknya tekad, hanya beberpa latihan kita langsung 

membentuk grup kesenian biar kita ga serabutan dan ada tujuan 

yang jelas. Kita memberi nama kelompok kita itu “Cekok 

Mondhol Karya Budaya”. Nah nama itu artinya sebagai sebuah 

kelompok komunitas yang mengusung sebuah seni tari 

tradisional cekok mondhol dalam upaya peestarian budaya. 

Peneliti : Seperti  apa  perkembangan  tari  cekok  mondhol  di sini 

dengan dibentuknya grup tersebut?. 

 

Bp. Saryono : Ya, kita membentuk grup ini bertujuan supaya kita bisa 
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berjalan secara konseptual mas, ada pertanggung jawaban lah 

intiya. Kita mengutamakan kerja sama pastinya. Untuk 

pembagian kerjanya si sebenarnya antara pengurus hingga 

anggota selalu bergantian berdasarkan kemauan dan 

kemampuan masing-masing mas. 

 

Peneliti : Kalau melihat cekok mondhol karya budaya yang sekarang, 

bisa dikatakan sebagai kelompok kesenian yang profesional. 

Apakah dulu pernah merancang dan bercita-cita untuk sampai 

demikian?. Seperti apa upaya yang dilakukan?. 

 

Bp. Hartoko : Melihat potensi waktu itu, kita sudah berangan-angan untuk 

bisa menjadi kelompok kesenian yang mampu pentas dimana-

mana mas. Ada banyak yang diperhitungkan, dari modal buat 

pembangunan grup kita, pemasukan seperti apa, dan strategi 

pemilihan pertunjukan. Dulu kita iuran sesuai dengan 

kemampuan masing-masing. 

 

Bp. Saryono : Semampu kita lah mas. Kita kerja dengan tanggung jawab 

bareng-bareng bagaimana caranya kita bisa mempertahankan 

kesenian ini. Kita bertekad dan menerima tawaran apabila ada 

yang berminat. Kita itu punya dua kategori pentas mas kalau di 

bedakan, tanggapan sama amal. Kalau tanggapan ya kita 

berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan permintaan 

seperti di acara pernikahan dan lainnya mas, kalau yang amal 

kita ala kadanya semampu kita. 

 

Peneliti : Apa manfaat yang didapat dari seni tari cekok mondhol?. 

 

Bp. Hartoko : Kalau manfaatnya ya banyak mas. Untuk para pemain sediri 

kita bisa semakin rutin ngumpul bareng, menambah kegiatan 

masyarakat, menambah pemasukan khas juga kantong kita 

masing masing meski sedikit hehe. Kalau untuk masyarakat 

umum, dari cekok mondhol sendiri sifatnya ya ada tuntunan 

moral dan keagamaan mas. Dari lagu-lagunya itu, meskipun 

tidak tahu mereka itu menikmati penampilan apa juga meresapi 

pesan-pesan yang dibawakan. 

 

Peneliti : Adakah kendala dan hambatannya sebagai seni pertunjukan? 

 

Bp. Saryono : Kendala  terbesarnya  selain  SDM  kita  juga pada finansial 

mas. Walaupun kita dari setiap permintaan tanggapan ada 

tawaran sumbangan dari penanggap itu, karena untuk 

pementasan harus melihat seberapa besar penawaran yang akan 

didapatkan karena dari setiap pementasan tidak bisa 

melepaskan perhitungan kebutuhan ekonomi mas, walaupun 
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sedikit ya jangan sampai kita rugi lah. 

 

Bp. Hartoko : Selain  itu  ada   lagi   mas.  Semakin   kedepannya   bahwa   

seni tradisional seperti cekok mondhol ini makin banyak 

persaingannya. Sebenarnya kita sudah mengantisipasi hal itu 

dari awal. Kita sudah membentuk kelompok putri buat 

memperbanyak personil juga daya tarik penonton. Tapi masih 

juga yang kurang, dari gerakan dan yang lainnya juga ikut-

ikutan ada perbaikan. Utuk iringan musik saja sudah 

diperbanyak kok kaya keyboar dan gitar. Biar kesannya lebih 

menarik lah mas.  

Secara intern, kita sekarang sudah disibukkan dengan 

kebutuhan ekonomi masing-masing mas. Kebanyakan latihan 

kita kalau memang benar-benar ada tawaran untuk pentas. Di 

sisi lain jika setiap pertunjukan cekok mondhol hanya sebatas 

seperti pertunjukan amal saja sudah barang tentu para pemain 

banyak yang sulit dikoordinasi, karena dari setiap pemain 

memiliki tuntutan hidup yang lebih penting, jadi dari setiap 

pertunjukan setidaknya para pemain diusahakan mendapat 

bagian (uang) untuk mengobati rasa capek meskipun hanya 

sedikit. Kita dari setiap pertunjukan memang harus selalu 

mempertimbangkan tawaran sumbangan yang dijanjikan 

penanggap (peminta pertunjukan), karena dari situ lah segala 

pemanpilan kita dipersiapkan banyak atau sedikitnya 

kebutuhan. 

 

Peneliti : Sejauh  ini  bagaimana  pertunjukan  yang  dilakukan  oleh  

grup karya budaya?. 

 

Bp. Saryono : Ya seperti grup kesenian pada umumnya mas. Kita mengisi 

panggung sesuai permintaan dari satu tempat ke tempat 

lainnya. Ya sejauh ini ada nilai lebihnya lah mas, kemampun 

kami diuji tidak hanya di panggung hiburan amatiran tetapi 

juga ikut andil dalam acara-acara pemerintah seperti perayaan 

HUT-RI di Desa Ngasinan juga Kabupaten Purworejo. Dengan 

seperti itu, setidaknya cekok mondhol nantinya dapat dikenal 

keberadaannya oleh kalangan orang-orang besar Purworejo. 

Kita menyadari bahwa semakin dikenal semakin banyak 

tawaran, dan semakin jauh lokasi pertunjukan semakin besar 

tawar-menawarnya seperti di kota Purworejo, Magelang, 

Wonosobo bahkan Semarang. Kebanyakan pemasukan dana 

yang didapat lebih besar atas pementasan di luar desa dari pada 

di daerah desa sekitar. Kita juga pernah mewakili kabupaten 

Purworejo pada festival PKPP di Semarang pada tahun 2003 

sebagai duta wisata Purworejo lho mas. 

 



121 
 

G. Wawancara Dengan Perangkat Desa Ngasinan 

 

Nama Lengkap : Suraji 

Status Narasumber : Kepala Dusun Banaran Desa Ngasinan 

Waktu   : Senin, 04 April 2016  

Tempat  : Balai Desa Ngasinan 

 

Bapak Suraji adalah kepala dusun Banaran desa Ngasinan saat ini (2016). 

Ketika peneliti mendatangi kantor kepala desa Ngasinan guna menggali informasi 

mengenai desa Ngasinan, peneliti tidak dapan menemui Kepala Desa, akan tetapi 

pneliti justru bertemu dengan bapak Suraji. Pada kesenpatan itu, peneliti 

menyempatkan diri untik melakukan wawancara. Guna mendapatkan informasi 

yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Peneliti mendahulukan 

penyampaian mengenai maksud dan tujuan serta memaparkan beberapa informasi 

yang telah didapatkan. Setelah peneliti menyampaikan maksud dan tujuannya, 

berlangsung berbagai dialog yang terjadi dengan hasil sebagai berikut: 

 

peneliti : Untuk  penelitian  mengenai  sejarah  seni  tari cekok mondhol ini 

saya membuthkan berbagai macam informasi. Maka dari itu sudah 

barang tentu saya membutuhkan beberapa unkpan dari orang-

orang yang dianggap memahani mengenai obyekpenelitian saya 

ini, termasuk mungkin bapak yang berperan sebagai tokoh 

masyarakat. 

Dari informasi yang saya dapatkan dari Gadngrejo oleh seniman 

maupun tokoh masyarakatnya secara perkembangannya ke desa 

Ngasinan pada tahun 1982, untuk cekok mondhol itu sendiri 

merupakan kesenian yang berkembang dilingkungan masyarakat 

dan oleh masyarakatnya itu sendiri. Setelah mengamati hal 

tersebut, saya berasumsi bahwa perkembangan cekok mondhol 

tidak lepas dari aspek kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. 

Jadi, saya dalam mengungkap sejarah tari cekok mondhol yang 

ada di desa Gadingrejo dan Ngasinan ini tidak bisa lepas dari 

gambaran kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan sejak 

cekok mondhol itu dilestarikan. 

Maka dari itu, dapatkah bapak menjelaskan gambaran kehidupan 

sosial masyarakat Ngasinan khususnya dusun Banaran pada waktu 

itu?. 

 

Bp. Suraji : Begini  mas, sebenarnya  saya  memang  sudah  bisa memahami 

kehidupan pada waktu itu meskipun saya masih muda ya mas 

belum tau soal analisa yang demikian. Tahun 1982 ya?. 

Sebenarnya kalau njenengan sudah bisa melihat seperti apa 

kehidupan masyarakat Gadingrejo pada waktu itu, njenengan juga 

bisa menyimpulkan hal yang sama untuk masyarakat Banaran. 

Kita itu sama kok, dari wilayahnya saja hanya dipisahkan garis 

pembatas administrasi pemerintahan. Untuk kehidupan sosial 
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seperti keagamaan, ekonomi budaya dan yang lainnya sama saja 

hanya bedanya di kwantitasnya mas, kalau Gadingrejo kan luas 

banyak penduduknya, sementara desa Ngasinan kalau dibanding 

Gadingrejo hanya sebagiannya saja, mungkin seperempatnya. 

Dari apa yang bisa kita lihat sampai sekarangpun sama lah, di 

kebuh-kebun banyak tanaman yang sama dan keseharian 

masyarakat juga sama sebgai petani mayoritas. Mirip mas, 

sebagian besar penduduknya menanam Albasia untuk lahan yang 

kurang produktif, semisal menggantikan tanaman bambu atau 

salak. Melihat luas lahan dan hasil petanian yang ada, tidak 

mengherankan jika prosentase pekerjaan yang paling banyak 

ditekuni adalah sebagai petani. Di sisi lain terdapat produk hasil 

pengolahan perkebunan seperti tempe, tahu dan gula merah. 
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H. Wawancara Dengan Perangkat Desa Sukowuwuh 

 

Nama Lengkap : Nur Nazula Khasan 

Status Narasumber : Kepala Desa Sukowuwuh 

Waktu   : Sabtu, 02 April 2016 

Tempat  : Rumah Bapak Nur Nazula K. 

 

Bapak Nur Nazula Khasan adalah kepala desa Sukowuwuh sejak tahun 

2011. Wawancara yang dilakukan dengannya bertujuan untuk menggali informasi 

mengenai perkembangan seni pertunjukan tari cekok mondhol yang ada di desa 

Sukowuwuh. Informasi yang digali yaitu mencari adanya kemungkinan 

keterkaitan atau peran pemerintah desa terhadap perkembangan kesenian tersebut. 

Di samping itu, peneliti bermaksud mengukur sejauh mana kepedulian masyarakat 

dan pemerintah desa terhadap kesenian lokal seni pertunjukan tari cekok 

mondhol. Berikut hasil dialog yang dilakukan: 

 

Penelitu : Apakah Bapak mengenal seni tari cekok mondhol?. 

 

Bp. Nur : Iya mas, namun hanya sekedar tahu keberadaannya sebagaimana 

masyarakat memahami bukan seperti para mondholnya (seniman). 

 

Peneliti : Bagaimana  menurut pendapat bapak tentang tari cekok mondhol 

yang ada di desa Sukowuwuh?. 

 

Bp. Nur : Ya kelompok kesenian yang sering dipertontonkan bagi kalangan 

masyarakat untuk hiburan seperti di karnaval desa (HUT RI), acara 

hajatan dan lainnya. 

 

Peneliti : Bagaimana  hubungan  keberadaan  tari  cekok  mondhol dengan  

masyarakat serta pemerintah desa?. 

 

Bp. Nur : Cekok  mondhol  itu  kesenian  rakyat  ya  mas,  kesenian  yang 

diperankan oleh golongan masyarakat dan kesenian yang dimiliki 

oleh kelompok masyarakat. Cekok mondhol yang ada di desa sini 

pusat perkembangannya ada di padukuhan Pencar. Mayoritas yang 

berperan di sana itu masyarakat Pencar itu sendiri. Di sini bagi 

pemerintah desa apabila ditanya keterkaitan dengan kesenian itu, 

kita sebagai pemerintah desa ya sudah pasti berusaha menaungi 

mereka sejauh kemampuan dan kewenangan kita. 

 

Peneliti : Adakah   peran   yang   dilakukan   pemerintah   desa   dalam 

perkembangannya?. 

 

Bp. Nur : Untuk peran memang tidak begitu signifikan ya mas. Dari kepala 

desa yang sebelumnya dulu, sebelum saya waktu itu dan saya juga 

termasuk perangkat desa waktu itu. Hanya memfasilitasi dalam 
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upaya perkembangannya. Contohnya seperti ini mas, dari pihak 

Pemerintah Kecamatan misalnya, setiap satu tahun sekali 

mengadakan perlombaan pentas seni antar desa. Di desa 

Sukowuwuh sendiri kan tidak hanya cekok mondhol, ada tari 

Kubro, dan tari Toyak (Kuda Lumping). Nah, untuk mewakili desa 

dalam festival seperti tadi, dari kita sebagai pemerintah melakukan 

rotasi atau bergantian. 

 

Peneliti : Bagaimana perkembangan tari cekok mondhol itu sendiri?. 

 

Bp. Nur : Untuk perkembangannya, sejauh ini masih dilestarikan mas. Cekok 

mondhol dulu pernah mendapatkan prestasi mas. Pernah diajukan 

sebagai duta Purworejo di Solo. Di tingkat kecamatan kalau tidak 

salah juara I dan mewakili Kecamatan Bener untuk tampil di 

tingkat Kabupaten. Bahkan sekarang tari cekok mondhol menjadi 

kesenian daerah Purworejo. 

 

 

Peneliti : Cekok  mondhol  yang  berprestasi  berarti  memang  tidak  lepas  

dari  peran pemerintah ya pak ya. Lalu untuk memahami sejarah 

perkembangan dari tari cekok mondhol itu sendiri sudah barang 

tentu tidak lepas dari aspek kehidupan sosial masyarakat seniman 

maupun masyarakat pendukungnya. lantas seperti apa keadaan 

sosial masyarakat desa Sukowuwuh? Kenapa cekok mondhol dapat 

diterima, berkembang dan mampu eksis sedemikian rupa? 

Bagaimana menurut bapak?. 

 

Bp. Nur : Kalau berpendapat kenapa diterima, berarti melihat keadaan masa 

lalu ya mas, waktu ketika cekok mondhol mulai berkembang. 

Sebenarnya masyarakat di sini bagian dari masyarakat yang suka 

dengan kebersamaan, apalagi kita sebagai masyarakat petani desa, 

dalam kesehariannya sudah pasti membutuhkan yang namanya 

tolong-menolong. Untuk cekok mondhol itu sendiri kalau saya 

berpendapat, masyarakat itu; pertama, tertarik dengan hiburan tari 

cekok mondhol. Kedua, ada kesempatan untuk berlatih. Ketiga, 

cekok mondhol membawa unsur kebersamaan. Keempat, cekok 

mondhol yang mereka tarikan sesuai dengan keadaan dan 

kebutuhan masyarakat seperti pandangan agama, moral, pendidikan 

dan kapasitas kelompok itu sendiri. 

Untuk keadaan lingkungan, seperti yang tercatat di data kelurahan 

sejauh ini mata pencaharian pokok masyarakat Sukowuwuh adalah 

dari sektor pertanian sedang sisanya hidup dari berdagang, industri 

kecil, pegawai, wiraswasta dan buruh. Dalam usaha peningkatan 

bidang ekonomi masyarakat, beberapa usaha ditingkatkan antara 

lain dengan perbaikan irigasi yang merupakan sarana penting dalam 

menunjang produksi pertanian khususnya padi dan palawija. Hasil 



125 
 

kebun yang menonjol seperti salak, durian, kokosan, dan juga 

kelapa dimanfaatkan sebagai penghasilan tambahan. Hasil kebun 

singkong dan melinjo dikembangkan menjadi sektor industri kecil 

yaitu lanting dan emping melinjo. Hasil kebun lainnya seperti temu 

lawak, kencur, jahe juga banyak ditemukan. 
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I. Wawancara Dengan Tokoh Agama di Desa Sukowuwuh 

 

Nama Lengkap : Suradin Al-Munawar 

Status Narasumber : Tokoh Agama di Desa Sukowuwuh 

Waktu   :  

Tempat  : Rumah Bapak Munawar 

 

Untuk memahami perkembangan sosia masyarakat secara khusus terhadap 

keadaan sosial keagamaan dalam rangka menganalisa latar belakang 

perkembangan seni pertunjukna tari cekok mondhol di desa Sukowuwuh. Peneliti 

menggali informasi dari salah satu tokoh agama di lingkungan setempat, yaitu 

Bapak Munawar. Beberapa informasi yang didapat melaui wawancaranya, yaitu: 

 

Peneliti : apakah Bapak mengenal seni tari cekok mondhol? 

 

Bp. Munawar : Iya mas. 

 

Peneliti : Apakah  benar  tari cekok modhol terlihat memiliki misi 

dakwah ke-Isaman? 

 

Bp. Munawar : Bisa dikatakan demikian. 

 

Peneliti : Kenapa demikian? Bagaimana menurut pandangan bapak 

mengenai keberadaan tari cekok mondhol di kalangan 

masyarakat? 

 

Bp. Munawar : Kalau dilihat dari penampilannya (pemetasan) cekok mondhol 

sering menyerukan tentang nilai-nilai keagamaan melalui lagu 

yang mereka bawakan. Cekok mondhol itu bisa digolongkan 

ke hal yang positif, dari segi keagamaan sendiri kesenian 

yang seperti itu bisa membantu masyarakat yang menonton 

untuk menerima pendidikan keagamaan, variasi pendidikan 

lah mas. Adanya cekok mondhol membuktikan bahwa belajar 

itu tidak harus di mushola atau tempat-tempat tertentu, di 

mana pun kita bisa belajar. 

Peneliti : Kenapa tari cekok modhol dapat diterima oleh masyarakat? 

 

Bp. Munawar : Di desa sini tidak ada yang non muslim mas, semua beragama 

Islam. Tapi ya itu mas, masyarakat kita ini beragama Islam 

tapi bukan Islam yang murni seperti yang dijalankan Nabi, 

dalam artian masih terlihat sebagai masyarakat yang 

meletarikan tradisi lokal. Masyarakat desa Sukowuwuh 

termasuk kelompok masyarakat yang masih kuat dengan 

budaya Jawa. Masyarakat pada umumnya masih menjalankan 

kegiatan keagamaan Islam secara tradisional. Dalam 

kehidupan sehari-hari masyarakat selalu memperhitungkan 
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siklus hari baik dan kurang baik. Coba kita pahami mengenai 

mitos, misal menghindari siklus hari-hari kematian kerabat 

untuk memulai aktifitas seperti menanam padi, panen padi 

dan yang lainnya, mereka masih mempercayai itu. Orang 

Sunan Kalijaga saja menyebarkan ajaran Islam memakai 

perpaduan tradisi dan kesenian lokal. 

Tau maksud kesimpulannya mas? Begini, Islam masuk dan 

berkembang melalui perpaduan budaya tradisional seperti 

halnya cekok mondhol. Cekok mondhol itu tari semacam tari 

tradisional yang memiiki jiwa Islami, jadi ya mudah saja 

masyarakat menerima keberadaannya, orang kultur 

masyarakat sendiri golongan Islam tradisional. ya to?.  

 

Peneliti : Iya  Pak.  Namun  apakah  sama kegiatan selamatan yang ada 

di desa Sukowuwuh dengan wilayah lainnya?. 

 

Bp. Munawar : Sepemahaman saya sama saja mas untuk desa Sukowuwuh 

dan sekitar. Dari adanya selamatan itu sampean pasti paham 

lah untuk menganalisa kehidupan sosial keagamaan 

masyarakat. Selamatan biasanya dilakukan dengan berbagai 

macam makanan dipersembahkan kepada arwah leluhur 

meskipun dalam ritualnya pada saat ini sudah 

mengedepankan keagungan Tuhan Yang Maha Esa. 

 

Peneliti : Apakah  keadaan  sosial  keagamaan yang demikian sudah 

sejak dahulu?. 

 

Bp. Munawar : Seingat saya dari saya masih anak-anak sudah demikian mas. 
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J. Wawancara Dengan Seniman Tari Cekok Mondhol Panca Irama 

 

Nama Lengkap : Ahmadi 

Status Narasumber : Seniman Tari cekok Mondhol Panca Irama 

Waktu   : Selasa, 09 Februari 2016 

Tempat  : Rumah Bapak Ahmadi 

 

Berdasar pada informasi yang diperoleh pada penelitian seni pertunjukan 

tari cekok mondhol Gadingrejo, diketahui bahwa seni pertunjukan tari cekok 

mondhol tidak hanya menyebar ke desa Ngasinan, namun juga menyebar ke desa 

Sukowuwuh.  Dari informasi tersebut diketahui bahwa bapak Ahmadi merupakan 

salah satu tokoh utama yang berperan dalam munculnya kesenian tersebut. Untuk 

mengetaui perkembagannya di dea Sukowuwuh, maka dari itu peneliti melakukan 

observasi dengan mewawancarai bapak Ahmadi dengan hasil sebagai berikut: 

 

Peneliti : Apa benar seni tari cekok mondhol tumbuh dan berkembang di 

desa Sukowuwuh? 

 

Bp. Ahmadi : Nggeh mas. 

 

Peneliti : Oleh siapa dan sejak kapan kesenian tari cekok mondhol 

dilestarikan? 

 

Bp. Ahmadi : Sekitar tahun 80-an kalian masyarakat mriki (Padukuhan 

Pencar). 

Peneliti : Bagaimana awal mula kemunculan seni tari cekok mondhol di 

desa Sukowuwuh? 

 

Bp. Ahmadi : Tari cekok monhdol ingkang wonten mriki (Sukowuwuh) 

meniko asal-muasal’e sangking Gadingrejo. Kesenian tari 

ingkang dilestariaken pemuda Gadingrejo meniko ditular-aken 

dene masyarakat mriki. 

 

Peneliti : Bagaimana kronloginya?. 

 

Bp. Ahmadi : Ceritane ngoten, riyen kulo niku sering mbeto sapi menyang 

Gadingrejo. Saben wayah menyang Gadingrejo, kulo sering 

tumindak mampir wonten dalem-ipun Isnadin. Nah, kebetulan 

kulo menangi rasukan inkang aneh-aneh lan katah, lajeng kulo 

tangklet kalian Isnadin, “iku opo?”. Saking mriku kulo ngertos 

amargi Isnadin lajeng crito tentang cekok mondhol. Dene 

cekok mondhol kok nganti kebentuk grup wonten Pencar 

meniko, sebab-ipun si Isnadin minang lare mriki. Pas acara 

pernikahan-ipun pemuda pencar nyuwun supoyo Isnadin lan 

konco-konco cekok mondhol Gadingrejo pentas kagem 

hiburan. Lajeng sak sampune pentas poro pemuda nyuwun 
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maleh, nanging nyuwun diajari sanes pentas e. 

 

Peneliti : Apa yang melatarbelakangi masyarakat untuk memilih dan 

melestarikan seni tari cekok mondhol? 

 

Bp. Ahmadi : Remen mas. 

 

Peneliti : Hal yang seperti apa yang membuat suka terhadap tari cekok 

mondhol? 

 

Bp. Ahmadi : Aktifitas-ipun, anggene sesrawungan bareng, lan cekok 

mondhol niku kanggo anggene sinau bareng, sinau agama lan 

sinau tanggung jawab. 

 

Peneliti : Seperti apa tari cekok mondhol di desa Sukowuwuh yang 

bapak pahami sejauh ini?. 

 

Bp. Ahmadi : Mondhol  niku  saget  dianggep  alat  kagem  mituturaken  

ajaran agama Islam meniko, sangking lagu-lagu nipun kito 

saget maos pesen dakwah Islam. Wiwit awal dumugi saniki, 

tari cekok mondhol meniko dipun uri-uri kalian masyarakat 

mriki lan ngasinan inkang nyebar sangkin Gadingrejo. riyen si 

Gampang lan Isnadin ingkang nglatih meniko. Lajeng 

masyarakat meniko mampu tampil kagem acoro-acoro hajatan 

desa lan wargo.  

Menawi gerakan, lagu, alat musik-ipun taseh sami kalian cekok 

mondhol Gdingrejo. lagu ingkang kito melik kirang luweh 50 

judul lagu. Lagu-lagu-nipun mirip kalian lagu cekok mondhol 

Gadingrejo. lajeng, alon-alon lare-lare mriki saget nyiptaaken 

lagu piyambak inkang tasih ngutamaaken pesen moral agomo 

lan sosial masyarakat. tari cekok mondhol meniko diangen-

angen saget mbentuk perilaku masyarakat ingkang luweh 

agamis minimal kagem kelompok cekok mondhol piyambak 

sangking pesan-pesanipun.  
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K. Wawancara Dengan Seniman Tari Cekok Mondhol Panca Irama 

 

Nama Lengkap : Mukhamim 

Status Narasumber : Pengurus/ Seniman Tari Cekok Mondhol Panca Irama 

Waktu   : Jum’at, 18 Maret 2016 

Tempat  : Rumah Bapak Mukhamim 

 

Peneliti : Oleh siapa dan sejak kapan kesenian tari cekok mondhol 

dilestarikan? 

 

Bp. Mukhamim : Di  akta  itu  tercatat  tahun  1982.  Pada  dasarnya  cekok 

mondhol di sini di gagas bareng-bareng mas. Setelah acara 

pernikahan pak Isnadin itu. Namun ababila kita mau menilai 

siapa yang sebenarnya berperan di awal itu kalau saya 

anggap ya pak Ahmadi itu yang kedua pak Isnadin. Karena 

begini mas, pasti sampean sudah diceritain sama pak 

Ahmadi tentang kisah beliau dulu, ya kan? Yang pak 

Ahmadi sering ke Gadingrejo dan kenal dengan tari cekok 

mondhol. Nah disamping itu, peran pak Isnadin yang 

menikahi mbak Ribut juga ikut andil, tanpa ada pernikahan 

mereka kan bisa jadi kita tidak memiliki kesenian ini seperti 

sekarang. 

 

Peneliti : Bagaimana awal mula kemunculan seni tari cekok mondhol 

di desa Sukowuwuh?. 

 

Bp. Mukhamim : Yang paham betul pak Ahmadi itu mas, kalau njenengan 

sudah diberi tahu, ya seperti yang dikatakan pak Ahmadi. 

 

Peneliti : Sebenarnya apa yang melatarbelakangi masyarakat untuk 

memilih dan melestarikan seni tari cekok mondhol?. 

 

Bp. Mukhamim : Ya, dari cekok mondhol itu sendiri memiliki kesan yang 

baik. sebagai kesenian yang memiliki manfaat serta juga 

bagian dari seni hiburan sudah barang tentu kita sebagai 

kelompok masyarakat tidak mungkin tidak menolak hal-hal 

yang digemari masyarakat. Bisa dibayangkan lah mas, pada 

waktu itu yang namanya hiburan kita bisa menikmatiya 

melalui pentas-pentas panggung pertunjukan, masih minim 

alat yang memfasilitasi hiburan seperti saat ini. apa lagi 

kesan dari kita sebagai petani yang membutuhkan hiburan, 

dengan adanya cekok mondhol itu kita merasa ada 

pemenuhan hal yang berbeda dalam kebutuhan hidup. Kalau 

saya mengartikan, begini mas, cekok mondhol itu sebagai 

alat kebersamaan jiwa. Berbeda dengan kebersamaan dalam 

gotong-royong misal bangun rumah, bongkar rumah yang 
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disitu kita tergugah sebagai makhluk sosial yang saling 

membutuhkan. Namun berbeda dengan adanya cekok 

mondhol ini mas, kebersamaan yang lahir atas dasar 

kesenian itu dirasakan sebagai kebersamaan hak milik, 

tangung jawab dan apabila yang satu melepas tanggung 

jawab maka akan berimbas pada keseimbangan dari rasa 

kebersamaan terssebut. 

 

Peneliti : Bagaimana  perkembangan  seni tari cekok mondhol dari 

awal kemunculannya hingga saat ini di desa Sukowuwuh?. 

 

Bp. Mukhamim : Cekok mondhol kita itu dari Gadingrejo, bukan Ngasinan ya 

mas ya. Dari situ yang berawal dari pernikahan pak Isnadin 

itu, kita dilatih pak Isnadin dan pak Gampang. Setelah kita 

berkembang dan dianggap mampu melakukan pentas, 

kemudian kita membentuk grup ang kita beri nama “Panca 

Irama” yang diketuai pak Daryono. Ada aktenya kok mas. 

Setelah kiprah kita cukup lumayan. Pada tahun 1997 M 

membentuk kelompok mondhol muda dan putri. 

Pembentukan ini berawal dari kesadaran akan plestarian 

dengan proses regenerasi di samping itu dari kalangan putri 

menginginkan ikut andil sebagai penari. Dari situ cekok 

mondhol kita mulai leih bersinar lagi mas. 

Pada tahun 2006 kita mewakili desa untuk mengikuti lomba 

di kecamatan yang berujung juara satu hingga kita memiliki 

beberapa prestasi lain seperti tampil di Solo, TMII dan 

lainnya. Kita memiliki sertifikatnya juga kok mas. 

 

Peneliti : Apa manfaat yang didapat dari seni tari cekok mondhol? 

 

Bp. Mukhamim : Dengan adanya kegiatan tari cekok mondhol kita sering  

kumpul bareng dengan aura yang berbeda dari pada 

sebelumnya. Kita tidak hanya sebagai masyarakat petani 

tetapi juga sebagai kelompok masyarakat yang memiliki 

jiwa seni. 

 

Peneliti : Adakah kendala dan hambatan sebagai seni pertunjukan? 

 

Bp. Mukhamim : Kendala sudah pasti ada, tapi ya tidak begitu berpengaruh. 

Hanya sebagats biasa lah mas, finansial. Dari perlengkapan 

terkadang kita dibuat repot dengan kekurangan atau 

kerusakan. Ada juga masalah lain seperti kepentingan 

pribadi, urusan ke tempat yang jauh tapi itu masih bisa 

diatasi mas. 

 

Peneliti : Kalau boleh tahu, bagaimana proses sebelum pertunjukan, 
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mungkin seperti transaksi deal untuk pementasan? 

 

Bp. Mukhamim : Dari  kita  sederhana  saja  mas.  Ada  yang  meminta  kita 

tampil itu sudah terimakasih. Untuk kesepakatannya 

memang kita lebih mengedepnkan penanggung jawab 

kebutuhan kita terpenuhi saja. Masalah hasil akhir itu uruan 

belakang, yang penting kita masih punya kesempatan buat 

hadir di depan penonton, begitu saja. 

 

Peneliti : Prestasi apa saja yang pernah diraih? 

 

Bp. Mukhamim : Ya  seperti  tadi  mas,  nanti  njenengan lihat sertifikatnya 

saja untuk lebih lengkapnya. Bahkan cekok mondhol kita itu 

sudah diakui sebagai kesenian tari tradisional kab. 

Purworejo. 
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Lampiran 4 

DATA ORGANISASI 

GRUP SENI TARI CEKOK MONDHOL GADINGREJO 

(1980-2007 M) 

 

Nama Organisasi  : Cekok Moondhol Gadingrejo 

Jenis Kesenian   : Seni Pertunjukan Tari 

Alamat Organisasi  : Dusun Sarwodadi Kidul, Desa Gadingrejo,  

  Kec. Kepil,  Kab. Wonosobo 

Berdiri    : 1980 M  

Status    : Vakum Sejak 2007 M 

Struktur Organisasi Periode 1980-2007 M 

1. Ketua   : Siswandi 

2. Sekretaris  : Nasikhun 

3. Bendahara  : Isnadin 

4. Anggota  : 20 Orang 
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Lampiran 5 

DATA ORGANISASI 

GRUP SENI TARI CEKOK MONDHOL KARYA BUDAYA 

(1982-2015 M) 

 

Nama Organisasi  : Karya Budaya 

Jenis Kesenian   : Seni Pertunjukan Tari 

Alamat Organisasi  : Dsn. Banaran, Desa Ngasinan, Kec. Bener, 

  Kab. Purworejo 

Berdiri    : 1982 M  

Status    : Aktif 

Struktur Organisasi Periode 1982-2015 M 

1. Ketua   : Purwoko 

2. Sekretaris  : Saryono 

3. Bendahara  : Hartoko 

4. Anggota 

a. Seniman Pria : 12 Orang 

b. Seniman Wanita : 10 Orang 
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Lampiran 6 

DATA ORGANISASI 

GRUP SENI TARI CEKOK MONDHOL PANCA IRAMA 

(1982-2015 M) 

 

Nama Organisasi  : Panca Irama 

Jenis Kesenian   : Seni Pertunjukan Tari 

Alamat Organisasi  : Padukuhan Pencar, Desa Sukowuwuh, Kec. Bener, 

  Kab. Purworejo 

Berdiri    : 1982 M  

Status    : Aktif 

Struktur Organisasi Periode 1982-2015 M 

1. Ketua   : Dariyono 

2. Sekretaris  : Muh. Khamim 

3. Bendahara  : Parwito 

4. Anggota 

a. Seniman Pria  : 20 Orang 

b. Seniman Wanita : 8 Orang 
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Lampiran 7 

DOKUMENTASI SENI TARI CEKOK MONDHOL 

 

   

 
 

   

   

Gambar 7.1. Arsip Grup Tari Cekok 

Mondhol Panca Irama: Blangkon. 

Dokumentasi Oleh Sudarsi. 

Tahun 2010. 

Gambar 7.2. Arsip Grup Tari Cekok 

Mondhol Panca Irama: Baju Surjan. 

Dokumentasi Oleh Sudarsi. 

Tahun 2010. 

 

  

  
             

 

 

Gambar 7.3. Arsip Grup Tari Cekok 

Mondhol Panca Irama: 

Jarit/Selendang. 

Dokumentasi Oleh Sudarsi. 

Tahun 2010. 

Gambar 7.4. Arsip Grup Tari Cekok 

Mondhol Panca Irama: 

Jarit/Selendang. 

Dokumentasi Oleh Sudarsi. 

Tahun 2010. 
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Gambar 7.5. Arsip Grup Tari Cekok 

Mondhol Panca Irama: Celana. 

Dokumentasi Oleh Sudarsi. 

Tahun 2010. 

Gambar 7.6. Arsip Grup Tari Cekok 

Mondhol Panca Irama: Kaos Kaki. 

Dokumentasi Oleh Sudarsi. 

Tahun 2010. 

 

 

 

    

 

    
 

Gambar 7.7. Arsip Grup Tari Cekok 

Mondhol Panca Irama: Keris. 

Dokumentasi Oleh Sudarsi. 

Tahun 2010. 

Gambar 7.8. Arsip Grup Tari Cekok 

Mondhol Panca Irama: Baju Penari 

Wanita. 

Dokumentasi Oleh Sudarsi. 

Tahun 2010. 
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Gambar 7.9. Arsip Grup Tari Cekok 

Mondhol Panca Irama: Cara 

Pemakaian Kostum Pria. 

Dokumentasi Oleh Sudarsi. 

Tahun 2010. 

Gambar 7.10. Arsip Grup Tari Cekok 

Mondhol Panca Irama: Cara 

Pemakaian Kostum Wanita. 

Dokumentasi Oleh Sudarsi. 

Tahun 2010. 

 

  
 

 

Gambar 7.11. Arsip Grup Tari Cekok 

Mondhol Panca Irama: Alat Musik 

Kencer. 

Dokumentasi Oleh Sudarsi. 

Tahun 2010. 

Gambar 7.12. Arsip Grup Tari Cekok 

Mondhol Panca Irama: Alat Musik 

Drum. 

Dokumentasi Oleh Sudarsi. 

Tahun 2010. 
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Gambar 7.13. Arsip Grup Tari Cekok 

Mondhol Panca Irama: Alat Musik 

Drum. 

Dokumentasi Oleh Sudarsi. 

Tahun 2010. 

Gambar 7.14. Arsip Grup Tari Cekok 

Mondhol Panca Irama: Alat Musik 

Keyboard. 

Dokumentasi Oleh Sudarsi. 

Tahun 2010. 
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Gambar  7.15. Arsip Desa Ngasinan: Grup Tari Cekok Mondhol Karya budaya  

Pada Karnaval HUT-RI di Desa Ngasinan, Tahun 2015. 

 

 

Gambar 7.16. Arsip Disdikbudpora Kabupaten Purworejo: Grup Tari Cekok 

Mondhol Panca Irama Di Festival Kesenian Tradisional Kabupaten Purworejo,  

Tahun 2007. 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

A. NAMA IDENTITAS 

Nama   : Agus Dwi Cahyono 

Tempat/Tanggal Lahir : Purworejo, 06 Agustus 1992 

Nama Ayah  : Suradin Al-Munawar 

Nama Ibu   : Supadmi 

Asal Sekolah  : MAN Purworejo 

Alamat Kos  : Rt.03/Rw.37, Noyokerten, Berbah, Sleman. 

Alamat Rumah  : Rt.002/Rw.003, Desa Sukowuwuh, Kec. Bener, 

 Kab. Purworejo 

E-Mail   : agusdwicahyono92@gmail.com 

Hp   : 085729888728 
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1. Pendidikan Formal 

1. SDN Sukowuwuh Tahun 2004 

2. MTsN Purworejo Tahun 2007 

3. MAN Purworejo Tahun 2010 
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