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ABSTRAK 

Kesenian khas dari daerah Kabupaten Ponorogo yang legendaris yaitu reog,  

merupakan kesenian sekaligus budaya yang mencermikan masyarakat kejawen, 

Karena reog bernafaskan kejawen makan reog dianggap sebagai kesenian yang 

sakral. Akan tetapi dengan adanya arus perubahan sosial yang terjadi pada 

masyarakat menyebabkan perubahan sistem-sistem pada sanggar seni reog dan 

berdampak pada makna sakralitas seni reog di Desa Sumberejo. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses dan bentuk-bentuk 

pergeseran makna sakralitas pada kesenian Reog Ponorogo.  

   Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif studi kasus. Objek materialnya adalah masyarakat Desa Sumberejo 

Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan teori Selo 

Soemardjan yaitu teori perubahan sistem. Dengan teknik pengumpulan data melalui 

wawancara terhadap masyarakat dan kelompok seni reog, serta dokumentasi. Teknik 

pengolahan data dengan cara pengumpulan data, deskripsi data mentah, reduksi data 

serta display data. 

Hasil penelitian menunjukkan penemuan diantaranya: pertama, proses 

pergeseran makna sakralitas diawali perubahan sosial yang dipengaruhi modernisasi 

pada masyarakat menyebabkan perubahan sistem dalam sanggar seni reog. Kedua, 

perubahan sistem mengakibatkan adanya pergeseran yang terjadi pada makna 

sakralitas seni reog seperti; hilangnya ritual dan tradisi yang ada berakibat pada 

pemudaran makna sakral. Reog tidak lagi digunakan sebagai media untuk 

mendekatkan diri pada Tuhan, karena posisi warok telah tergantikan oleh kyai. 

Ketiga, oleh karena itu makna sakralitas pada seni reog mengalami pergeseran. Saat 

ini reog hanya dianggap sebagai media hiburan dan media untuk mencari uang. 

Walaupun begitu reog juga dapat mempererat tali silaturrahim dan saling gotong 

royong sesamanya.  

 

Kata kunci: Pergeseran Makna Sakralitas, Kesenian Reog, Perubahan Sosial
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia merupakan makhluk sosial-budaya. Oleh karena itu manusia tidak 

bisa terlepas dengan budaya. Budaya menjadi dasar perilaku manusia yang 

berkembang dari generasi ke generasi. Maka, budaya seperti menyatu dalam tubuh 

manusia.
1
 Manusia mempunyai keistimewaannya sendiri daripada makhluk Tuhan 

yang lain seperti hewan dan tumbuhan. Manusia mempunyai akal yang digunakan 

untuk berpikir, untuk bertahan hidup dan mengembangkan ide-ide yang ada 

dipikirannya. Oleh karena itu, manusia menciptakan kebudayaan. Dengan 

kesadarannya terhadap budaya, manusia menyusun dan merangkai rasa, karsa 

kedalam bentuk kebudayaan. Kebudayaan telah ada lebih dahulu daripada suatu 

generasi dan ia tidak akan mati dengan habisnya usia generasi tersebut. Dan dilanjut 

dengan generasi-generasi seterusnya. Selama kehidupan masyarakat masih ada, maka 

kebudayaan juga akan tetap ada, karena antara manusia dan kebudayaan menyusun 

atau hidup bersama-sama.
2
 

                                                             
1
 Chairul Basrun Umanailo. 2016. Ilmu Sosial Budaya Dasar. Kediri: FAM Publishing. hlm 

14. 
2
 Rowland B F Pasaribu. 2015. Kebudayaan dan Masyarakat. Semarang: Universitas Dian 

Nuswantoro. hlm 93. 
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Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah laku. 

Tingkah laku masyarakat mencerminkan kebudayaan yang telah diusungnya. 

Kebudayaan mencerminkan norma, aturan, kaidah yang ada dalam suatu kelompok 

masyarakat. Maka dalam melakukan suatu perbuatan atau tingkah laku, manusia 

harus berpedoman dan memperhatikan kaidah-kaidah yang ada dalam kebudayaan 

tersebut, apabila ia tidak inggin dianggap menyalahi aturan dan norma yang ada 

dalam masyarakat.
3
 

Kebudayaan sejatinya bersifat dinamis. Artinya kebudayaan selalu berubah-

ubah menyesuaikan keadaan jaman, karena gerak-gerik dari manusia yang hidup 

dalam masyarakat merupakan wadah dari kebudayaan. Seiring bertambahnya waktu 

dan berkembangnya jaman, kehidupan mulai berubah. Manusia dituntut untuk bisa 

menyesuaikan diri dengan keadaan. Oleh karena itu budaya yang ada dalam 

kehidupan manusia juga mengalami perkembangan.
4
 

Kebudayaan mempunyai banyak jenis, salah satunya yaitu kesenian. Kesenian 

merupakan bagian dari kebudayaan dan sarana yang digunakan untuk 

mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Sejatinya seni merupakan 

segala sesuatu yang bertujuan memperhalus dan mempercantik jiwa serta alam. 

Selain mempunyai manfaat yang estetik, seni juga berpengaruh dalam mempererat 

solidaritas masyarakat. Indonesia mempunyai kekayaan budaya. Keanekaragaman 

                                                             
3
 Chairul Basrun Umanailo. 2016. Ilmu Sosial Budaya Dasar. Kediri: FAM Publishing. hlm 

164. 
4
 Ellya Rosana. 2017. “Dinamisasi Kebudayaan dalam Realitas Sosial”. Dalam Al-Adyan Vol 

XII No 1. hlm 17. 
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budaya ini harus dipandang sebagai kekayaan, bukan lagi sebagai kemiskinan. Hal 

ini didorong dengan faktor bahwa keadaan geografis yang membagi Indonesia 

kedalam kurang lebih tiga ribu pulau yang sangat besar dan membentang dari sabang 

sampai merauke. Oleh karena itu, dengan adanya bukti yang real maka dapat 

membuktikan bahwa masyarakat Indonesia mempunyai kualitas produksi budaya 

yang luar biasa. Terutama dalam hal kesenian, entah itu seni tari, seni musik, seni 

rupa, seni sastra, seni teater dan lain sebagainya. Dengan banyaknya kesenian ini, 

membuat Indonesia menjadi negara yang berwarna dan unik. 
5
  

Menurut data Kementrian Dalam Negeri, saat ini Indonesia mempunyai tiga 

puluh empat provinsi dengan 514 kabupaten dan kota. Salah satunya yaitu 

Kabupaten Ponorogo yang berada di Provinsi Jawa Timur. Ponorogo dikenal dengan 

kota reog, karena disinilah reog terlahir. Selain dikenal dengan kota reog, Ponorogo 

juga dikenal dengan kota santri, karena di kota kecil inilah banyak berdiri pondok 

pesantren, baik pondok pesantren salafy maupun pondok pesantren modern seperti 

Gontor. Reog merupakan kesenian andalan di kota ini, seni tari yang dibawakan 

pemainnya dengan kepala singa dan rancangan bulu merak ini memberikan kesan 

dan pesan yang mendalam terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Ponorogo. 

Pada mulanya Reog Ponorogo ini adalah cerita dari kerajaan Bantarangin yang 

rajanya ingin mempersunting putri dari kerajaan Kediri. Selain itu reog juga 

dikatakan bentuk dari pemberontakan masyarakat terhadap pemegang kekuasaan 

                                                             
5
 Agus Maladi Irianto. 2017. Kesenian Tradisional sebagai Sarana Strategi Kebudayaan 

ditengah Determinasi Teknologi Komunikasi. Dalam Jurnal NUSA Vol 12 No 1. Semarang: 

Universitas Diponegoro. 
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yang sewenang-wenang terhadap masyarakat. Hingga pada akhirnya reog ini mulai 

menyebar keseluruh penjuru yang ada di Kabupaten Ponorogo, dan reog dijadikan 

kesenian khas Kabupaten Ponorogo.
6
  

Semakin bertambahnya waktu dan perkembangan jaman, kehidupan mulai 

mengalami perubahan. Seperti saat ini telah muncul media dan alat teknologi yang 

canggih. Perkembangan teknologi komunikasi dan globalisasi pada dasarnya 

membawa konsekuensi terhadap nilai dan gaya hidup masyarakat. Masyarakat mau 

tidak mau harus dan dituntut untuk mengikuti perkembangan jaman, jika ia tidak 

ingin menanggung konsekuensinya. Dampak dari globalisasi ini terdistribusi 

kesejumlah relasi kehidupan masyarakat, tak terkecuali eksistensi kesenian 

tradisional yang selama ini dianggap sebagai identitas kultural masyarakat. Oleh 

karena itu, dalam mempertahankan keestetikannya masyarakat harus melakukan 

upaya-upaya yang bertujuan untuk tetap memberikan ruang utama bagi budaya atau 

kesenian yang menjadi ciri khas mereka. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan 

akan adanya perubahan sosial yang menyebabkan terjadinya pergeseran beberapa 

aspek dari kesenian tersebut.
7
  

Seperti halnya dengan kesenian Reog Ponorogo. Pada awal tahun 2000-an 

eksistensi reog di Ponorogo mulai memudar karena kurang adanya perhatian dari 

pemerintah daerah dan masyarakat. Hingga akhirnya tahun 2007 reog diklaim 

                                                             
6
 Asmoro Achmadi. “Pasang Surut Dominasi Islam terhadap Kesenian Reog Ponorogo”. 

Dalam Jurnal Analisis Vol XIII No 1. Semarang: IAIN Walisongo. 2013. hlm 120.  
7

 Abd Aziz. Religiusitas Masyrakat urban Diera Digital (The Religuosity of Urban 

Communities in the Digital Era. Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya. hlm 2. 
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sebagai kesenian yang berasal dari negara Malaysia. Dengan beredarnya kasus ini, 

pemeritah daerah dan masyarakat terutama tokoh kesenian reog mengaku kecewa 

dan geram. Dalam situs media Kementrian Kebudayaan Kesenian dan Warisan 

Malaysia, menyatakan bahwa tarian barongan yang mirip dengan kesenian reog 

Ponorogo milik Pemerintah Malaysia. Didalamnya juga dijelaskan bahwa barongan 

adalah warisan Melayu yang dilestarikan dan bisa dilihat di daerah Batu Pahat Johor 

dan Selangor Malaysia. Hingga akhirnya pemeritah daerah dan Dinas Kementrian 

Kebudayaan Kesenian dan Warisan Ponorogo melakukan penegasan bahwa Reog 

Ponorogo telah terdaftar dalam hak cipta milik Kabupaten Ponorogo dengan nomor 

026377 pada tanggal 11 Februari 2004.
8
   

Masyarakat dan pemerintah daerah melakukan upaya-upaya untuk 

mengeksiskan lagi kesenian Reog Ponorogo. Upaya yang dilakukan salah satunya 

yaitu pada tahun 2019, telah diputuskan oleh pemerintah daerah dan dinas 

kebudayaan Kabupaten Ponorogo bahwasannya kesenian reog akan dimainkan 

secara teratur setiap bulan, pada tanggal 11 di seluruh desa yang ada di Ponorogo. 

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan dan melestarikan eksistensi 

budaya lokal yang ada di Ponorogo. Sehingga masyarakat diharapkan untuk dapat  

mengenal dan mencintai lebih dalam kesenian reog yang menjadi ciri khas dari 

masyarakat Ponorogo.
9
 

                                                             
8
 Afrizal Fahrul Jaya. 2014. “Peranan Hukum Internasional dalam Upaya Penyelesaian 

Sengketa Hak Atas Kekayaan Intelektual Antara Indonesia dan Malaysia”. Dalam Skripsi Bagian 

Hukum Internasional. Makasar: Univesitas Hasanudin.  hlm 6. 
9
 Pemerintah Kabupaten Ponorogo. 2019. “Diberi Bantuan Dana Kesenian, Sebulan Sekali 

Desa Wajib Reyogan”. Dalam ponorogo.go.id. Ponorogo: PEMKAB Ponorogo.  



6 
 

Selain sebagai bentuk dari pemberontakan kekuasaan yang dholim pada masa 

itu, reog juga digunakan sebagai alat untuk mendekatkan diri dengan Tuhan.
10

 Oleh 

karena itu, kesenian ini tidak hanya sebagai budaya atau kesenian semata, namun 

juga terdapat jiwa rohani didalamnya. Kesenian yang dijiwai agama dan budaya 

merupakan salah satu warisan budaya yang unik. Dimana hal ini sebagai hasil cipta, 

rasa dan karsa masyarakat yang beragam tidak dapat dipisahkan dari konsep 

keseimbangan hidup antara Tuhan dengan manusia, manusia dengan alam dan 

manusia dengan sesamanya. Oleh karena itu, kesenian reog membawa banyak pesan 

dalam kehidupan masyarakat beragama. Hanya saja bagaimana masyarakat 

menyikapi kesenian ini, apakah kesenian reog ini hanya dijadikan sebagai hiburan 

kesenangan semata atau mereka juga tahu dan mampu untuk memetik makna 

religiusitas yang terkandung dalam seni reog. Sehingga makna-makna yang terdapat 

dalam kesenian ini tetap lestari. Namun kenyataanya dengan adanya perkembangn 

jaman dan perubahan sosial yang ada dalam masyarakat mampu menggeser makna 

yang terkandung dalam kesenian ini sehingga terdapat realitas bahwa beberapa 

generasi muda saat ini tidak tahu akan sejarah serta makna sebenarnya dari kesenian 

reog ini. 
11

       

 

 

                                                             
10

 Asmoro Achmadi. “Pasang Surut Dominasi Islam terhadap Kesenian Reog Ponorogo”. 

Dalam Jurnal Analisis Vol XIII No 1. Semarang: IAIN Walisongo. 2013. hlm 113. 
11

 Abd Aziz. Religiusitas Masyrakat urban Diera Digital (The Religuosity of Urban 

Communities in the Digital Era. hlm 5. 
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B. Rumusan Masalah 

Seorang peneliti berangkat dari masalah yang digunakan sebagai fokus risetnya. 

Dari latar belakang masalah, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah dalam 

penelitian ini diantaranya: 

1. Bagaimana bentuk pergeseran makna sakralitas seni reog yang terjadi di Desa 

Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana proses terjadinya pergeseran makna sakralitas seni reog di Desa 

Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?  

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bentuk pergeseran makna sakralitas seni reog yang 

terjadi di Desa Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. 

b. Untuk mengetahui proses terjadinya pergeseran makna sakralitas seni 

reog di Desa Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. 

2. Kegunaan 

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan 

tentang kajian perubahan sosial budaya di daerah Jawa Timur terutama di 

Kabupaten Ponorogo. Sedangkan untuk Program Studi Sosiologi Agama 

diharapkan dapat menambah wawasan pada bidang ilmu Sosiologi 

Kebudayaan. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi kepada Dinas 

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (DISBUDPARPORA) 

Kabupaten Ponorogo sebagai arsip daerah serta referensi daerah. Selain 

itu juga diharapkan dapat memberi kontribusi kepada masyarakat di 

Kabupaten Ponorogo khususnya di Desa Sumberejo supaya masyarakat 

tahu akan dampak perubahan sosial terhadap kesenian daerah yaitu Reog. 

Penelitian juga dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian ilmiah 

yang lebih lanjut. 

D. Tinjauan Pustaka 

Untuk menghindari plagiarisme dan mendukung penelitian, peneliti berusaha 

melakukan telaah pustaka, karena tentunya seorang peneliti tidak berangkat dari 

pengetahuannya sendiri. Dengan telaah pustaka yang dilakukan, peneliti menemukan 

beberapa penelitian yang telah dilakukan dengan tema yang sama dan beberapa 
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kesamaan serta perbedaannya. Telaah pustaka ini digunakan sebagai perbandingan 

terhadap penelitian yang akan dilakukan.  

Peneliti menemukan beberapa penelitian dengan tema makna sakralitas, 

budaya dan masyarakat. Namun dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan, 

peneliti belum menemukan yang secara khusus meneliti tentang pergeseran makna 

sakralitas seni reog yang ada di Desa Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten 

Ponorogo. Melalui karya-karya yang telah diteliti sebelumnya, dapat diambil 

beberapa penelitian yang menjadi rujukan atau referensi untuk penelitian yang 

berjudul “Pergeseran Makna Sakralitas Seni Reog Ponorogo Ditengah Perubahaan 

Sosial”. Diantaranya sebagai berikut: 

Pertama, skripsi yang dilakukan oleh Sukatriningsih mahasiswa Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Pergeseran Makna Tradisi 

Perayaan Maulid Nabi Di Tengah Modernisasi Masyarakat Dusun Kauman, 

Jatisarono, Nanggulan, Kulonprogo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pergeseran makna tradisi perayaan maulid nabi yang terjadi di Dusun Kauman. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahkan pengaruh budaya lain serta letak 

geografis dan kondisi masyarakat membuat adanya perubahan. Yaitu perubahan pra 

tradisi lebih fokus ke materi, peralihan waktu ke pagi, peringkasan waktu prosesi dan 

antusiasme remaja. Pergeseran makna yang terjadi membuat eksistensi tradisi yang 

hanya sebatas wujud kotinuitas bukan lagi menghidupkan roh perayaan dan 

aktualisasi nilai-nilai luhur nenek moyang. 
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    Persamaan dan perbedaan terdapat dalam skripsi ini dan penelitian yang 

akan dilakukan. Persamaannya menunjukkan akan tema yang diangkat sama yaitu 

tentang pergeseran makna tradisi budaya lokal, dan yang menjadi pembeda pada 

kedua penelitian ini adalah skripsi ini hanya meneliti tentang bentuk dari pergeseran 

makna yang terjadi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak hanya berhenti 

pada bagaimana bentuk dari pergeseran makna tetapi mengerucut pada makna 

sakralitas, serta teori yang digunakan juga berbeda sehingga jalan penelitianpun 

berbeda.   

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Veranica Cheristien dan Eko Harry 

Susanto mahasiswa Universitas Tarumanegara dalam jurnal Koneksi, dengan judul 

“Pergeseran Makna Perayaan Tahun Baru Imlek Bagi Etnis Tionghoa di Jakarta.
12

 

Penelitian ini mengangkat tentang pergeseran makna perayaan tahun baru Imlek 

dengan tujuan untuk mengetahui pergeseran makna perayaan tahun baru Imlek 

sekarang bagi Etnis Tionghoa. Penelitian ini mengidentifukasi masalah pergeseran 

makna perayaan tahun baru Imlek, persiapan menjelang perayaan serta penyebab 

pergeseran tradisi tersebut.  

Adat istiadat dan kepercayaan Tionghoa diakui dan diresmikan pertamakali 

oleh presiden Republik Indonesia ke-3 yaitu Abdurrahman Wahid atau sering disapa 

Gus Dur. Hal ini membuat masyarakat Tionghoa yang ada di Indonesia secara 

langsung maupun tidak langsung mengikuti kebudayan yang ada di Indonesia baik di 

                                                             
12

 Veranica Cheristien, Eko Harry Susanto. 2019. “Pergeseran Makna Perayaan Tahun Baru 

Imlek Bagi Etnis Tionghoa”. Dalam Jurnal Koneksi Vol.3 No.1. Jakarta: Universitas Tarumanegara. 
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kota maupun di desa. Tahun baru Imlek merupakan salah satu hari yang penting bagi 

masyarakat Tionghoa, dimana dimulai pada hari pertama bulan pertama 

dipenanggalan Tionghoa. Saat ini makna perayaan tahun baru Imlek sudah berbeda 

dengan makna yang sebenarnya bagi sebagian masyarakat Tionghoa. Perayaan tahun 

baru Imlek ini mengandung makna atau nilai tradisi yang sakral bagi sebagian Etnis 

Tionghoa. 

Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

yang akan dilakukan. Persamaannya yaitu ada pada fokus penelitian dimana 

penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui pergeseran budaya yang 

mengandung nilai religiusitas pada suatu golongan masyarakat. Sedangkan 

perbedaan penelitian ini terletak pada pisau analisis dan objek material, mengingat 

penelitian dilakukan beda daerah. Fokus penelitian yang dilakukan juga sedikit 

berbeda, dalam penelitian ini selain mengidentifikasi masalah pergeseran sosial, ia 

juga mengidentifikasi dampak dari pergeseran yang terjadi pada etnis Tionghoa. 

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan tidak melihat dampak yang terjadi akibat 

dari pergeseran makna, namun lebih kepada proses pergeseran makna pada tradisi itu 

sendiri. 

Ketiga, penelitian dilakukan oleh Fiki Trisnawati Wulandari mahasiswa dari 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, dengan judul skripsi 

“Pergeseran Makna Budaya Bekakak Gamping (Analisis Semiotika Pergeseran 

Makna Budaya Bekakak Di Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten 
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Sleman).
13

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna dalam simbol-simbol 

yang digunakan dalam Upacara Adat Sarapan Bekakak serta melihat sejauh mana 

pergeseran makna terhadap upacara adat ini seiring dengan perkembangan jaman. 

Upacara adat tradisional merupakan salah satu pranata sosial religius yang 

diperlukan masyarakat sebagai usaha untuk memenuhi komunikasi dengan kekuatan 

magis atau roh leluhur. Demikian juga masyarakat Jawa memiliki kebudayaan 

dimana dalam sistem budayanya menggunakan simbol-simbol sebagai sarana atau 

media untuk menciptakan pesan. Salah satunya adalah upacara adat Sarapan Bekakak 

Gamping yang hingga saat ini masih dijaga kelestariannya. Dalam upacara adat 

Sarapan Bekakak ini mengalami beberapa perubahan dalam setiap tahapan prosesi 

upacara dilaksanakan. Penambahan simbol-simbol seperti pra kitab dan kirab 

gembira menunjukkan bahwa Sarapan Bekakak sudah tidak sesuai dengan 

pelaksanaan Sarapan Bekakak pada awalnya. Dari penelitian juga diperoleh bahwa 

pra kitab dan kirab gembiran dilaksanakan berfungsi untuk pembuka jalan 

mengiringi kitab adat dan tidak ada nilai sakral didalamnya. 

Sama seperti penelitian sebelumnya, dari penelitian ini juga ditemukan 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan yang 

ada pada fokus penelitian yaitu pergeseran makna yang ada dalam suatu kebudayaan 

masyarakat. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini, pertama berada pada objek 

                                                             
13

 Fiki Trisnawati Wulandari. 2011. “Pergeseran Makna Budaya Bekakak Gamping (Analisis 

Semiotika Pergeseran Makna Budaya Bekakak di Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, 

Kabupaten Sleman)”. Dalam Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. 

Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”. 
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material; Kedua, Jenis kebudayaannya pun berbeda, walaupun sama-sama jenis 

tradisi daerah karena wilayah yang berbeda maka budayanya pun berbeda; Ketiga, 

fokus penelitian dalam penelitian yang akan dilakukan lebih spesifik pada ranah 

sakralitas; Keempat, Selain itu pisau analisis yang digunakanpun berbeda, dalam 

penelitian ini menggunakan teori semiotika yang meneliti tentang tanda-tanda pada 

simbol, sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan teori perubahan sistem 

sehingga terlihat jelas perbedaan diantara keduanya. 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ujam Jainudin dan Tahrir 

mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dalam jurnal 

Psikologi Islam dan Budaya, dengan judul “ Studi Religiusitas, Budaya Sunda, dan 

Perilaku Moral pada Masyarakat Kabupaten Bandung”.
14

 Penelitian ini didasarkan 

pada fenomena religiusitas dan penerapan nilai-nilai budaya Sunda di Bandung. 

Dengan temuan menunjukkan bahwa religiusitas dan budaya Sunda berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap perilaku moral. 

Religiusitas berpengaruh terhadap perilaku moral masyarakat di Kampung 

Mahmud Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. Pada 

penelitian ini terbukti bahwa nilai-nilai agama yang diyakini dan diamalkan dalam 

kehidupan sehari-hari dapat berpengaruh terhadap kualitas moral sehari-hari. Namun 

demikian pengaruhnya terhadap perilaku moral belum begitu besar karena baru 

mencapai 25,7%. Hal ini dikarenakan agama yang diyakini oleh masyarakat masih 

                                                             
14

 Ujam Jaenudin, Tahrir. Studi Religiusitas, Budaya Sunda dan Perilaku Moral pada 

Masyarakat Kebupaten Bandung. Dalam Jurnal Psikologi Islam dan Budaya Vol 2 No 1. Bandung: 

UIN Sunan Gunung Djati bandung. 
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sebatas keyakinan yang belum berdampak pada kehidupan sehari-hari. Pengaruh 

kedua terdapat pada budaya Sunda berpengaruh terhadap moral masyarakat di 

Kampung Mahmud Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung. 

Hal ini terbukti bahwa dalam etnik Sunda manusia senantiasa berdasarkan pada 

keseimbangan agama dan sosial sehingga terbentuk ajaran hidup yang melarang 

masyarakat Sunda bersikap tidak adil terhadap sesama. Dan pengaruh yang terakhir 

adalah budaya Sunda memiliki pengaruh yang lebih tinggi terhadap perilaku moral 

masyarakat di Kampung Mahmud Desa Mekarrahayu Kecamatan Margaasih 

Kabupaten Bandung. Hal ini terjadi karena budaya Sunda telah menjadi identitas diri 

atau jati diri masyarakat Sunda sehingga nilai-nilai budaya Sunda telah merasuk 

kedalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. 

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah terdapat pada objek tema yang 

diangkat secara umum. Antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

mempunyai persamaan tema yaitu studi budaya dan masyarakat. Selain itu terdapat 

pula perbedaan didalamnya yaitu pada objek material. Dimana penelitian ini 

dilakukan dengan religiusitas dan budaya yang pengaruhnya ditujukan kepada 

masyarakat Bandung. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu pergeseran 

makna sakralitas kesenian yang ada di Desa Sumberejo. Pada ranah yang lebih 

spesifik penelitian yang akan dilakukan mengarah pada pergeseran makna yang 

terjadi dalam seni tradisi lokal dengan adanya perubahan sosial saat ini. Sedangkan 

penelitian ini lebih meneliti pada problem pengaruh perubahan sistem terhadap 

makna sakralitas seni. 
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E. Kerangka Teori 

Teori dalam suatu penelitian sangatlah penting karena teori digunakan untuk 

menuntun suatu penelitian dan sebagai acuan dalam menganalisis data-data 

dilapangan. Oleh karena itu peneliti mencari teori dari penelitian-penelitian yang 

dilakukan oleh para ahli sebelumnya. Dimana teori ini relevan digunakan dengan 

fokus penelitian yang akan dilakukan.   

1. Kesenian 

Secara bahasa, seni bersal dari kata “sani” yang artinya jiwa yang luhur atau 

ketulusan jiwa. Secara kajian Eropa, seni disebut dengan “art” (artivisial) yang 

artinya yaitu barang atau karya dari sebuah kegiatan. Sedangkan menurut para ahli 

yaitu Suharto Rijoatmojo dalam bukunya Ethnologi, kesenian suatu ciptaan atau 

apapun ciptaan manusia yang bertujuan untuk memenuhi atau untuk menunjukkan 

keindahan. Karena kesenian adalah hasil dari salah satu unsur budaya masyarakat, 

yaitu rasa.
15

 

Sedangkan menurut Alexander Alland, sebagaimana ditulis oleh Marvin 

Harris. Ia mengatakan bahwa kesenian adalah bermain dengan menghasilkan bentuk 

transformatif representatif yang estetik. Dimana estetik disini diartikan sebagai 

eksistensi kapasitas manusia secara universal sebagai suatu apresiasi emosi dan 

kesenangan.
16

 Oleh karena itu kesenian selalu mewakili sesuatu dan 

mengkomunikasikan informasi. Komunikasi dalam kesenian berbeda dengan 

                                                             
15

 Dyastriningrum. 2009. Antropologi. Jakarta: PT Cempaka Putih. hlm 3-4. 
16

 Dyastriningrum. 2009. Antropologi. Jakarta: PT Cempaka Putih. hlm 4. 
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komunikasi yang dilakukan pada umumnya. Dalam kesenian selalu mementingkan 

aspek-aspek estetik dan pemaknaan, maka dalam seni suatu komunikasi diwujudkan 

dalam bentuk kiasan atau pernyataan simbolik. Seperti dari gerakan-gerakan tubuh, 

kata-kata atau syair yang dirancang dalam sebuah lagu, puisi, sastra, dll. 

Aristoteles mengemukakan bahwa seni adalah menciptakan sesuatu yang 

dalam hubungannya dengan upaya mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan oleh 

gagasan tertentu. Dan menurut tokoh pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, seni 

adalah indah, seni adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia dimana 

perasaannya yang timbul dan hidup dengan sifatnya yang indah sehingga dapat 

menggerakkan jiwa dan perasaan manusia yang lain.
17

   

Dari pengertian-pengertian yang telah dipaparkan oleh para ahli, dapat ditarik 

suatu kesimpulan bahwa kesenian merupakan suatu hasil karya manusia yang 

dituangkan dalam bentuk kegiatan yang didalamnya mengandung makna estetika 

atau keindahan dan dibawakan dengan ekspresi emosi dengan tujuan tertentu, 

sehingga dapat menggerakkan jiwa masyarakat yang menikmatinya. 

Ada beberapa sifat dasar dari kesenian yang telah dikemukakan oleh seorang 

intelektual, dosen, sekaligus pengarang poduktif yang bernama The Liang Gie dalam 

bukunya Garis Besar Estetik: Filsafat Keindahan yang terbit pada tahun 1976, 

diantaranya yaitu sebagai berikut
18

: 

                                                             
17

 Sri Hermawati Dwi Arini. 2008. Seni Budaya. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 

hlm 10. 
18

 Sri Hermawati Dwi Arini. 2008. Seni Budaya. hlm 11. 
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1) Sifat kreatif dari seni. Seni adalah serangkaian kegiatan manusia dimana 

mereka selalu mencitakan karya-karya yang baru. Karena sejatinya manusia 

adalah makhluk berpikir, dimana ia akan selalu memproduksi ide-ide yang 

baru. 

2) Sifat individualitas dari seni. Karya seni yang diciptakan oleh seorang yang 

ahli seni atau disebut dengan seniman mempunyai ciri yaitu personal, 

subyektif dan individual. Karena dengan karya seni yang mereka ciptakan, 

mereka mempunyai karakter masing-masing dan mempunyai tujuan masing-

masing. 

3) Seni memiliki nilai ekspresi atau perasaan. Dalam mengapresiasi dan 

menilai suatu karya seni yang telah diciptakan, seseorang harus memakai 

kriteria perasaan estetis. Karena dalam mengekpresikan perasaan estetisnya, 

seniman menggunakan suatu karya dimana karyanya dinikmati, dihayati dan 

dipahami oleh masyarakat dengan perasaannya. Pada akhirnya masyarakat 

akan merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan oleh senimannya. 

4) Keabadian sebab seni dapat hidup sepanjang masa. Karya seni yang 

dihasilkan oleh seorang seniman bersifat permanen. Ketika karya tersebut 

sudah dinikmati masyarakat maka tidak akan pernah dapat ditarik atau 

terhapuskan oleh waktu. Karena akan terus menyebar dari satu orang 

keorang lain dan satu generasi ke generasi selanjutnya. 

5) Semesta atau universal sebab seni berkembang di seluruh dunia disepanjang 

waktu. Sejatinya seni tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, dari lahirnya 
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peradaban manusia hingga saat ini orang terus memproduksi karya seni 

dengan beragam fungsi dan tujuan yang ada didalamnya yang mengikuti 

perkembangan jaman.  

2. Sakralitas 

Secara bahasa atau etimologis sakralitas merupakan suci, keramat dan 

kerohanian. Emile Durkheim berpendapat bahwa sakralitas merupakan sangat kuasa, 

superior, terlarang dari hubungan normal dan mendapatkan penghormatan yang tingi. 

Sedangkan Micea Aliade mengatakan bahwa sakralitas yaitu wilayah supranatural, 

sesuatu yang luar biasa, mengesankan dan penting abadi, rumah leluhur serta 

pahlawan dan dewa. Secara terminologi, menurut Micea Aliade “mempromosikan 

perjumpaan dengan-Nya, untuk membawa seseorang ‘keluar dari alam duniawi’ atau 

situasi historisnya dan memproyeksikan ke suatu alam yang berbeda kualitasnya 

yaitu kedalam dunia yang bersifat transenden dan suci.”
19

 Selain itu Supriyono juga 

mengatakan bahwa yang sakral merupakan poros utama dimana mencakup dinamika 

kehidupan masyarakat. Dalam suatu kelompok masyarakat pasti ada yang disucikan. 

Hal ini dapat berupa simbol utama, nilai-nilai dan kepercayaan yang menjadi inti 

dalam kehidupan masyarakat.
20

 

Sakral merupakan sesuatu yang lebih mudah untuk dirasakan daripada 

dilukiskan, seperti yang dikatakan Zakiyah Darajat. Dalam suatu hal yang dianggap 
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sakral terdapat dzat yang suci didalamnya dan mengandung misteri yang mengerikan 

sekaligus mengagumkan. Peter L Berger juga mengatakan bahwa kata sakral 

dimaksudkan untuk suatu kualitas kekuasaan yang misterius dan menakjubkan, 

kekuatan-kekuatan ini bukan dari manusia akan tetapi berassal dari sesuatu yang 

berkaitan dengannya, yang diyakini berada dalam objek-objek.
21

 Sehingga sesuatu 

yang dianggap sakral ini mempunyai kekuatan supranatural menakjubkan yang 

dianggap suci dari kalangan manusia, oleh karena itu manusia sangat menjunjung 

tinggi akan keberadaannya. 

Sesuatu dianggap suci dan dihormati oleh masyarakat karena terdapat 

perasaan batin serta perasaan yang terpatri dalam jiwa yaitu kekaguman dan 

ketakutan, perasaan-perasaan seperti inilah yang menarik seseorang untuk 

mencintainya dan berharap terhindar dari segala macam bahaya. Kedudukan suci 

akan suatu benda tergantung pada manusia yang menganggap itu hal yang sakral atau 

tidak. Penyakralan dalam kehidupan manusia bisa ditemukan pada berbagai hal 

seperti tempat, benda, orang atau hal-hal lainnya. Secara material atau fisik, hal yang 

dianggap sakral oleh kelompok masyarakat merupakan hal yang biasa dalam 

kelompok masyarakat pada umumnya. Menurut Emile Durkheim, masyakat yang 

mempercayainya sajalah yang mengangap hal itu sakral atau suci, bukan karena 

adanya sesuatu yang lain dalam hal tersebut.
22

  Sehingga kesakralan itu datang dari 

subjek yang menganggap sesuatu itu suci. Suci atau sakral bukan sifat dari benda itu 
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sendiri, akan tetapi pemberian dari manusia atau masyarakat yang mensucikannya. 

Oleh karena itu suci adalah sifat pasif bukan sifat aktif. Sifat sakral ini menempatkan 

kepada suatu hal tidak dapat didekati atau dipahami secara rasiaonal, karena ia 

bersifat metafisika. Keyakinan, mitos dan dogma menjadi penjelas serta bagaimana 

seharusnya memperlakukan hal-hal yang dianggap sakral. Salah satu realisasi dari 

sakralitas yaitu adanya ritual-ritual yang dijalankan masyarakat. Etika religius 

dikembangkan dari kepercayaan kepada yang sakral. 

3. Perubahan Sosial 

Manusia merupakan makhluk dinamis yang selalu mengalami perubahan 

sosial. Saat ini manusia hidup dalam abad dimana perubahan sosial terjadi secara 

pesat dan dianggap biasa. Walaupun menurut beberapa ahli sosiolog tidak 

menjelaskan dengan jelas konsep perubahan, namun sebagian besar menjelaskan 

bahwa perubahan sosial menggambarkan proses perkembangan masyarakat yang 

disebabkan karena peristiwa alamiah ataupun peristiwa yang sengaja direncanakan.
23

  

Menurut Moore, perubahan sosial merupakan perubahan penting yang terjadi 

pada struktur sosial, yaitu pola perilaku masyarakat dan interaksi sosial yang ada 

dalam masyarakat. Ia juga memasukkan beberapa hal tentang struktur sosial dalam 

masyarakat seperti norma, nilai dan fenomena kultural. Oleh karena itu hal ini sangat 

luas jangkauannya karena mencakup aspek-aspek kehidupan masyarakat. Sedangkan 

Laurer memberikan batasan pada definisi perubahan sosial ini supaya tidak terlalu 
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luas dengan membedakan pada berbagai tingkat kehidupan manusia mulai dari 

tingkat individu sampai pada tingkat dunia.
24

 

Masyarakat merupakan suatu sistem yang didalamnya terdapat beberapa 

subsistem, dimana subsistem ini saling mempengaruhi satu sama lain. Hal ini bukan 

berarti perubahan pada tingkat individu tidak mempengaruhi perubahan pada tingkat 

yang lebih luas, begitu juga sebaliknya. Mereka mempengaruhi satu sama lain. 

Namun pada kondisi tertentu ilmuwan membedakan perubahan sosial dengan 

perubahan budaya, yang berarti perubahan sosial tidak selalu menyebabkan 

perubahan kebudayaan. 
25

 

Menurut Harper ada beberapa hal yang perlu dibedakan dalam mengkaji 

perubahan sosial dimana dapat dikatakan bahwa perubahan sosial mencakup batasan 

yang luas antara fenomena sosial dan budaya, diantaranya adalah
26

: 

1. Tahap perubahan sosial 

2. Kerangka waktu yang berbeda 

3. Sebab-sebab perubahan 

4. Perubahan yang berhubungan dengan intensitas manusia 

5. Hal lain yang berhubungan dengan perubahan 

Dalam penelitian ini perubahan yang terjadi dalam masyarakat menyebabkan 

adanya pergeseran makna religiusitas dari kesenian daerah yang ada di Desa 
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Sumberejo yaitu Reog Ponorogo. Kesenian adalah suatu karya yang didalamnya 

mengandung banyak makna, baik secara estetika maupun fungsional. Dimana 

makna-makna ini dijadikannya sebagai pedoman hidup dalam masyarakat. Dengan 

adanya perubahan sosial yang terjadi, terdapat makna-makna leluhur yang telah 

pudar atau bahkan hilang dari masyarakat.  

4. Teori Perubahan Sistem 

Sistem diartikan oleh para ahli dengan definisi yang berbeda-beda. Dengan 

sederhananya sistem merupakan sehimpunan bagian atau komponen yang saling 

mengikat atau mempengaruhi.  Menurut Campbell sistem merupakan “we might 

define a system as any group of interrelated components or parts which function 

together to achieve a goal.”  Ia mengatakan bahwa sistem merupakan bagian-bagian 

atau komponen yang saling keterkaitan dan memiliki suatu tujuan.
27

 Hal ini tidak 

jauh berbeda dengan pengertian sistem menurut Elias M Awad yaitu “...a system can 

be defined as an organized group of components (susystem) linked together 

according to a plan to achieve a specific objective.”
28

  Awad juga mengatakan 

bahwa sistem terdiri dari komponen subsistem yang memiliki hubungan keterikatan 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah direncanakan.  

Menurut Elias  M Awad terdapat beberapa ciri dalam suatu sistem 

diantaranya adalah sistem memiliki sifat terbuka artinya ia menerima perubahan 

apapun dari luar, sistem terdiri dari beberapa subsistem, antar subsistem memiliki 
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sifat ketergantungan, sistem mempunyai kemampuan menyesuaikan diri, juga 

mempunyai kemampuan mengatur diri, dan yang paling penting adalah sistem 

memiliki suatu tujuan atau goal. 
29

  

Sosiolog Indonesia, Selo Soemarjan mengatakan bahwa perubahan sosial atau 

perubahan-perubahan yang terjadi pada elemen-elemen masyarakat mengakibatkan 

perubahan pada sistem sosial seperti nilai, sikap, pola perilaku pada kelompok 

masyarakat.
30

 Perubahan sosial terjadi karena manusia merupakan makhluk yang 

dinamis, seiring berjalannya waktu dan perkembangan jaman akan mengakibatkan 

perubahan-perubahan terjadi dalam tatanan masyarakat. Menurutnya sistem sosial 

juga berupa hubungan-hubungan sosial yang membentuk nilai serta adat istiadat 

sehingga dapat terjalin suatu kesatuan hidup yang teratur dan terbentuk 

kesinambungan. Mengacu pada pendapat Loomis, Selo Soemardjan mengatakan 

dalam suatu sistem sosial harus terdapat sembilan unsur, diantaranya yaitu 

kepercayaan dan pengetahuan, perasaan, tujuan, norma/kaidah/peraturan sosial, 

kedudukan dan peran, tingkat/pangkat, kekuasaan, sanksi serta fasilitas atau sarana.
31

  

Dalam melihat perubahan sosial, Selo Soemardjan juga berguru pada pakar 

perubahan sosial yaitu Talcott Parsons. Mengacu pada Parsons, Selo soemardjan juga 

mengatakan bahwa dalam suatu sistem sosial harus terdapat minimal empat 

subsistem, yaitu subsistem sosial, subsistem kebudayaan, subsistem kepribadian dan 
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subsistem kelompok biologis. Sehingga antar subsistem ini juga harus dan selalu 

berkaitan satu dengan lainnya. 

Hal ini juga dapat dilihat dalam perubahan sosial yang terjadi di Desa 

Sumberejo. Perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga masyarakat 

menyebabkan adanya perubahan pada sistem-sistem dalam masyarakat. Dengan 

adanya perkembangan waktu serta kemajuan jaman atau modernisasi, proses 

pembangunan, penemuan-penemuan serta budaya baru telah lahir dan memasuki 

wilayah masyarakat desa, sehingga mau tidak mau masyarakat harus menyesuaikan 

diri dengan adanya perubahan yang terjadi. Dengan adanya pola, sikap dan nilai yang 

ada dalam masyarakat mengalami perubahan maka akan mempengaruhi sistem-

sistem dalam kelompok masyarakat salah satunya sanggar seni reog, pemimpin serta 

pengurus sanggar memutuskan untuk merubah sistem yang ada dalam sanggar seni 

reo dengan beberapa kondisi tersebut, sehingga nilai-nilai yang ada dalam 

masyarakat juga dijadikan acuan dalam pembentukan sistem baru pada sanggar seni 

reog untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sistem-sistem yang berubah juga 

mengakibatkan adanya pergeseran pada nilai-nilai dan makna pada kesenian reog.  

Pergeseran berasal dari kata ‘geser’ yang artinya pergesekan, peralihan, 

berpindah tempat. Sehingga pergeseran dapat dikatakan bahwa telah terjadi suatu 

perpindahan tempat akan tetapi tidak meninggalkan substansinya. Berbeda dengan 

perubahan, perubahan adalah proses menjadi berbeda atau menjadi sesuatu yang baru 

dari semula. Sehingga dapat dikatakan bahwa pergeseran adalah bagian dari 

perubahan, karena pergeseran bersifat lebih sempit. Begitu halnya dengan pergeseran 
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yang terjadi pada makna sakralitas seni reog, esensi seni sakral masih melekat dalam 

identitas reog, akan tetapi terdapat beberapa makna sakralitas yang mengalami 

pergeseran. Oleh karena itu dengan adanya perubahan sosial pada masyarakat dapat 

mengakibatkan adanya pergeseran pada makna seni reog khususnya makna sakralitas 

pada kesenian reog. 

F. Metode Penelitian 

Metode adalah cara atau tahapan yang tepat untuk melakukan sesuatu. 

Sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan berupa mencari, mencatat, 

merumuskan, dan menganalisis data sampai pada tahap penyusunan laporan. David 

H Penny menjelakan bahwa penelitian merupakan pemikiran yang sistematis tentang 

jenis masalah yang mana pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran 

fakta-fakta.
32

 Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian yang dilakukan menggunakan tipe penelitian lapangan dengan 

pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian kualitatif 

dikenal dengan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat 

positivisme. Metode kualitatif adalah metode dengan proses penelitian yang 

bersifat artistis atau interpretative research, yaitu merangkum, memilih hal 

pokok, memfokuskan yang paling penting, dicari tema dan polanya serta 
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membuang yang tidak perlu.
33

 Hasil dari penelitian kualitatif lebih bersifat 

pemaknaan daripada generalisasi, artinya metode ini menekankan pada aspek 

pemaknaan.
34

Sedangkan penelitian deskriptif merupakan bentuk penelitian 

dengan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang 

dibuat oleh manusia maupun fenomena yang terjadi secara alamiah.
35

 

Penelitian dengan metode deskriptif ini bertujuan membuat suatu deskripsi 

secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi 

daerah tertentu.
36

  

Dalam penelitian ini akan dijabarkan secara deskriptif tentang jawaban dari 

rumusan masalah, yaitu bagaimana makna sakralitas seni reog serta bentuk 

atau gambaran dari pergeseran makna sakralitas pada seni reog yang menjadi 

kesenian lokal daerah Kabupaten Ponorogo ditengah perubahan sosial yang 

terjadi di Desa Sumberejo. Dipaparkan secara sistematis mulai dari bentuk-

bentuk perubahan yang terjadi sampai pada tahapan-tahapan dari proses 

pergeseran dan hal apa saja yang menyebabkan pergeseran itu terjadi. 
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2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti secara langsung dari 

sumber data utama, maka data ini disebut dengan data asli atau baru yang 

bersifat up to date.
37

 Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dan 

observasi secara langsung kepada masyarakat di Desa Sumberejo sebagai 

informan kunci. 

b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai sumber yang 

telah ada. Sumber data yang diperoleh dari berbagai referensi maupun tulisan-

tulisan yang berkaitan dengan seni reog dan makna sakralitasnya yang ada di 

Desa Sumberejo, dan pergeseran makna kesenian reog secara khusus. Data 

sekunder diperoleh dari kantor Desa Sumberejo dan sumber-sumber dari 

online seperti jurnal online, berita online maupun arsip daerah Kabupaten 

Ponorogo. 

3. Teknik Pengumpulan Data   

a. Teknik Wawancara 

Teknik wawancara dalam bahasa Inggris disebut dengan interview 

yaitu tanya jawab dengan seseorang untuk mendapatkan keterangan atau 

pendapat tentang suatu hal atau masalah. Dalam wawancara ada beberapa hal 
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yang harus diperhatikan yaitu menjaga suasana yang mana hal ini bertujuan 

supaya wawancara berlangsung lebih rileks, santai dan tidak terlalu formal. 

Untuk menciptakan suasana yang nyaman dan baik memerlukan waktu yang 

tidak singkat, oleh karena itu sebelum memasuki materi, dilakukan upaya 

pendekatan dengan cara membahas topik-topik yang umum.
38

 

Wawancara dilakukan secara langsung bertatap muka dengan 

nasarumber yang mana dalam penelitian ini narasumbernya adalah 

masyarakat di Desa Sumberejo Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yang 

mana diambil 16 orang untuk sampel, tiga diantaranya dari kelompok sanggar 

seni reog desa, satu dari perangkat desa dan 12 adalah masyarakat, 

diantaranya yaitu satu orang dengan pekerjaan wiraswasta, satu orang Ketua 

RT, dua orang pelajar, tiga orang mahasiswa, satu orang petani, satu orang 

pedagang, dan tiga orang ibu rumah tangga. Dengan poin-poin pertanyaan 

yang diajukan kepada kelompok sanggar seni reog terkait dengan perjalanan 

sanggar seni reog desa, kegiatan-kegiatan yang dilakukan, praktik ritual yang 

dilakukan, pedoman dan prinsip sanggar, dampak perubahan jaman, serta 

bagaimana menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sedangkan poin-poin yang 

diajukan kepada perangkat desa adalah seputar kondisi masyarakat 

Sumberejo seperti keadaan kegiatan masyarakat, toleransi masyarakat, 

bagaimana pemerintah desa ikut serta dalam sanggar seni reog, bagaimana 
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problematika masyarakat serta data-data terkait desa. Dan untuk poin 

pertanyaan yang ditujukan pada masyarakat adalah bagaimana kondisi 

masyarakat saat ini dibandingkan dengan dahulu, seperti ekonomi, kesehatan, 

sosial, pendidikan serta keagamaan; selain itu juga bagaimana pandangan 

masyarakat tentang seni reog terkait makna yang ada dalam seni, bagaimana 

pengaruh reog terhadap masyarakat, pandangan tentang ritual-ritual serta 

tradisi kejawen, pengetahuan kepercayaan yang dianut dan  pedoman sebagai 

jalan hidup. 

Sesi wawancara, peneliti melakukan dengan dua metode yaitu secara 

langsung mendatangi narasumber dan melalui media online dengan 

persetujuan sebelumnya. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara 

terencana. Teknik ini digunakan untuk memperoleh bahan-bahan informasi 

sesuai dengan tema yang telah direncanakan sebelumnya.
39

 Dalam melakukan 

teknik wawancara yang terencana peneliti menyiapkan pedoman wawancara 

dahulu sebelum melakukan wawancara serta menentukan narasumber yang 

relevan. Artinya sebelum melakukan wawancara peneliti hendaknya menulis 

draft pertanyaan yang akan ditanyakan kepada para narasumber. 

Wawancara secara langsung dilakukan dengan mendatangi 

narasumber kerumahnya. Sedangkan wawancara yang dilakukan melalui 

media online dengan menggunakan video call whatsapp adalah narasumber 
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yang memang tidak bisa ditemui ataupun mereka menginginkan untuk 

wawancara melalui media online. Narasumber dari anggota sanggar seni reog 

merupakan rekomendasi dari pemerintah desa, sehingga narasumber ini dapat 

dikatakan sudah mumpuni dalam seni reog. Perangkat desa yang dijadikan 

narasumber adalah sekretaris desa, dengan rasionalisasi bahwa sekretaris 

Desa Sumberejo telah mengetahui kondisi serta keadaan masyarakat. 

Sedangkan masyarakat desa yang terpilih menjadi narasumber adalah 

masyarakat yang ikut serta menonton dalam pagelaran seni reog di Desa 

Sumberejo.  

b. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu proses kegiatan mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, transkrip, surat 

kabar, majalah, agenda dan lain-lain. Metode ini bukanlah metode yang sulit 

untuk dilakukan dibanding dengan metode-metode yang lain. Menggunakan 

dokumentasi, tidak lagi suatu benda atau barang yang hidup namun benda 

mati.
40

 Untuk melengkapi data-data penelitian, peneliti akan melakukan 

dokumentasi langsung ke lapangan dan menggunakan media online terkait 

dengan kesenian reog sera peneliti akan bekerjasama dengan kelurahan untuk 

meminta file terkait dengan desa, kesenian reog serta kelompok peseni di 
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Desa Sumberejo. Untuk mendukung dan melengkapi data, peneliti juga akan 

mencari data-data secara online terkait kesenian Reog Ponorogo. 

Dokumentasi yang dilakukan adalah dokumentasi langsung yaitu 

diambil dari peneliti secara langsung, seperti dokumentasi foto dengan 

narasumber dan foto-foto peralatan yang disimpan di basecame sanggar seni 

reog desa, sedangkan melalui media onlie yaitu menggunakan youtube pada 

lima akun yang dimiliki masyarakat, diantaranya yaitu Somma Channel, 

Ponorogo kita, Ffsya07, Ponorogo TV dan M Irfan Zamroni; dengan 

memperhatikan pola serta unsur-unsur yang ada dalam pementasan reog saat 

ini yaitu seperti halnya durasi pentas, pemain seni, peralatan apa saja yang 

ada dalam pementasan, pola dan irama lagu serta kondisi pada saat 

pementasan.  

Dokumentasi juga dilakukan secara tidak langsung dengan cara 

meminta file atau arsip dari pemerintah desa, seperti dokumentasi foto 

kegiatan pagelaran seni reog di desa dan data-data masyarakat seperti jumlah 

penduduk, mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, organisasi masyarakat 

serta data terkait sanggar seni reog Desa Sumberejo. Permintaan dokumentasi 

dilakukan sebelum penelitian lapangan dimulai bersamaan dengan 

pemohonan izin terhadap pemerintahan desa untuk melangsungkan proses 

penelitian di Desa Sumberejo.   
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4. Teknik Pengolahan atau Analisis Data 

Teknik pengolahan data merupakan inti dari suatu penelitian yang 

membutuhkan perhatian dan pemikiran penuh untuk mengolah data menjadi 

suatu yang siap untuk di sajikan. Teknik analisis data adalah kegiatan yang 

berupa memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara 

sistematis dan rasional untuk memberi jawaban atas permasalahan yang 

diteliti.
41

   

Menurut Bogdan (1984) analisis data kualitatif adalah proses mencari serta 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga mudah untuk dipahami dan agar 

dapat diinformasikan kepada orang lain.
42

 Adapun tahapan yang dilakukan 

dalam pengolahan data adalah sebagai berikut: 

a. Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan bagian penting dalam penelitian. 

Pengumpulan data yang dilakukan perlu adanya pantauan supaya data 

yang diperoleh terjaga tingkat validitas dan reliabilitasnya.
43

 Dalam 

melakukan proses pengumpulan data tidak bisa disepelekan, oleh karena 

itu dalam prosesnya harus tetap memperhatikan persyaratan yaitu 

mempunyai keahlian yang khusus dalam melakukannya. Data-data dari 
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beberapa sumber akan dijadikan satu seperti data dari lapangan secara 

langsung, data dari pemerintah Desa Sumberejo, dan data-data yang 

diperoleh secara online. 

b. Deskripsi Data Mentah 

Deskripsi data mentah yaitu menyajikan semua data yang didapat 

selama melakukan penelitian tanpa mengurangi atau menambahi, artinya 

menyajikan apa adanya data yang diperoleh dari lapangan. Data mentah ini 

belum memiliki makna atau arti karena belum dilakukan proses 

pengolahan. Deksripsi data mentah dalam penelitian menggunakan 

pendekatan kualitatif, data yang disajikan berupa narasi yang diletakkan 

pada bagian lampiran. Hasil real di lapangan akan dicantumkan seperti 

wawancara dengan narasumber yakni masyarakat Desa Sumberejo, tanpa 

menambah dan mengurangi jawaban dari narasumber. 

c. Reduksi Data 

Mereduksi data adalah suatu proses merangkum, memfokuskan dan 

mengabstraksikan data mentah menjadi informasi yang bermakna.
44

 Dalam 

mereduksi data perlu dilakukan adanya pertimbangan, karena data yang 

diperoleh banyak maka harus dilakukan pemilihan bagi data-data yang 

dianggap penting dan menunjang penelitian sehingga sesuai dengan 

kebutuhan dan pemecahan masalah. Proses mereduksi data setiap peneliti 
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dipandu dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan 

fokus permasalahan, dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah 

hasil dari penelitian.  

d. Penyajian (Display) Data 

Langkah selanjutnya yang dilakukan setelah mereduksi data adalah 

penyajian data. Penyajian data diarahkan agar hasil yang direduksi dapat 

lebih terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin 

mudah untuk dipahami. Penyajian data dapat berupa teks naratif, bagan, 

hubungan antar kategori, diagram, alur dan jenis lainnya. Penyajian data 

dalam bentuk-bentuk tersebut akan mempermudahkan peneliti dalam 

memahami apa yang terjadi dan merencankan program kerja selanjutnya. 

Pada tahap ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga 

menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu.
45

 

Dengan data-data yang diperoleh baik dari lapangan, pemerintah desa 

maupun online akan disajikan dengan kesimpulan dan makna.  

G. Sistematika Pembahasan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dibagi kedalam beberapa bab dengan 

tujuan untuk mempermudah dalam memahami dan membahas permasalahan. 

Sehingga dalam penulisan pembahasan ini akan lebih tersistematis dan dapat terarah 

                                                             
45

 Ide Bagus Gde Pujaastawa. Teknik Wawancara dan Observasi untuk Pengumpulan Bahan 

Informasi. hlm 12. 



35 
 

dengan baik dan benar. Oleh karena itu, berikut akan dipaparkan sistematika dari 

pembahasan, diantaranya: 

Bab pertama membahas pendahuluan. Dalam bab ini peneliti memberi gambaran 

umum tentang penelitian yang akan dilakukan. Bab pertama berisi pendahuluan, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pendahuluan disini menjelaskan 

tentang ketertarikan peneliti dalam memilih tema, yang didukung dengan penjelasan 

mengenai alasan dan fakta yang menandakan bahwa penelitian ini urgent untuk 

diteliti. Hal ini berfungsi sebagai kerangka berpikir awal untuk memberikan arahan 

pada tulisan-tulisan di bab selanjutnya. 

Bab kedua membahas tentang gambaran umum. Dalam bab ini dipaparkan 

gambaran umum mulai dari letak geografis, sejarah perkembangan desa, jumlah 

penduduk, mata pencaharian, agama, serta organisasi yang ada di Desa Sumberejo, 

Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Serta menjelaskan tentang kondisi 

masyarakat seperti kondisi sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, keagamaan dan 

sistem pengetahuan. Dalam bab dua ini memberikan gambaran umum mengenai 

fokus pembahasan yang berfungsi supaya pembaca dapat mengetahui dan memahami 

latar belakang atau ruang lingkup yang berkaitan dengan pentingnya tema yang 

diangkat dalam penelitian ini. 

Bab ketiga membahas tentang gambaran dari kesenian reog Ponorogo, serta 

makna sakralitas seni Reog Ponorogo. Pada bab ini dijelaskan terlebih dahulu 
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mengenai apa itu reog, sejarah kesenian reog, karakteristik serta bagimana 

pementasan yang ada pada kesenian reog. Setelah itu akan dilanjutkan pada 

pembahasan tentang makna sakralitas yang ada pada Reog Ponorogo. Karena 

tentunya setiap kesenian memiliki makna-makna tersendiri yang mencirikan 

kepribadian dari masyarakat sekitar. Bab ini adalah bagian penting dari skripsi, 

karena bab tiga ini berfungsi sebagai pengantar pada pemahaman bab yang 

selanjutnya. 

Bab keempat, membahas tentang jawaban dari rumusan masalah atau inti dari 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yaitu bagaimana bentuk atau 

gambaran pergeseran makna sakralitas seni reog serta bagaimana proses pergeseran 

pada makna sakralitas pada seni reog di Desa Sumberejo Kecamatan Balong 

Kabupaten Ponorogo. Dengan adanya perubahan sosial yang terjadi, tidak menutup 

kemungkinan memberikan dampak bagi pergeseran beberapa aspek dari kesenian 

yang salah satunya adalah makna yang terkandung, sehingga dibahas beberapa poin 

penting tentang sejauh mana perubahan makna religius kesenian yang terjadi di 

masyarakat Desa Sumberejo dan bentuk-bentuk perubahannya seperti apa. Bab ini 

adalah bab terakhir pembahasan sebelum masuk pada kesimpulan, sehingga bab ini 

berfungsi mengungkap masalah inti yang menjadi tema dalam penelitian ini. 

Bab kelima, peneliti menulis tentang penutup yang berisikan kesimpulan dan 

saran. Pada kesimpulan dipaparkan tentang hasil dari penelitian dan menjawab 

problematika yang telah diteliti dalam pembahasan yang singkat, padat dan jelas.  
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Sedangkan dalam saran, peneliti memberikan pesan-pesan untuk kedepannya kepada 

para pembaca dan masyarakat pada umumnya dan masyarakat yang menjadi 

penikmat seni khususnya. Bab ini berfungsi memberikan jawaban yang singkat, 

padat dan jelas untuk mempermudah pembaca, serta berfungsi sebagai bahan refleksi 

untuk kedepannya atau penelitian selanjutnya. 

Bab keenam, dipaparkan tentang daftar pustaka. Dimana didalamnya berisikan 

seluruh daftar dari referensi-referensi baik dari buku, jurnal, skripsi maupun internet 

yang telah digunakan sebagai bahan rujukan dalam pembuatan proposal skripsi ini. 

Hal ini bermanfaat bagi peneliti maupun pembaca dalam memudahkan pelayanan 

kepustakaan, memberikan kridibilitas informasi, memberitahu kepada pembaca 

bahwa tulisan bukan hanya dari pemikiran penulis saja, dan manfaat terakhir yaitu 

memberikan penghargaan terhadap penulis yang asli.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Reog merupakan kesenian tradisional khas dari daerah Kabupaten Ponorogo. 

Berbeda dengan kesenian lainnya, reog merupakan gabungan dari beberapa kesenian 

seperti seni tari, seni topeng dan seni teater. Gabungan-gabungan dari seni ini 

menghasilkan suatu kesenian yang unik yaitu Reog Ponorogo yang terdiri dari 

beberapa tokoh didalamnya. Sebagai warisan budaya leluhur, reog sudah diakui dan 

diresmikan oleh pemerintah Indonesia sebagai kesenian daerah sekaligus ikon dari 

derah Kabupaten Ponorogo.  

Untuk melestarikan budaya dan kesenian daerah, pemerintah kabupaten 

menganjurkan setiap desa yang ada di Kabupaten Ponorogo untuk memiliki sanggar 

seni reog. Dalam pelaksanaanya pemerintah kabupaten juga mengeluarkan kebijakan 

untuk melakukan pementasan rutin reog yang dilakukan tanggal 11 setiap bulannya. 

Dengan begitu pemerintah juga memfasilitasi kesenian reog yang ada di desa-desa 

dengan anggaran per tahun setiap desa. Begitu juga dengan Desa Sumberejo. 

Kesenian reog yang ada di desa ini baru terbentuk kurang lebih lima tahun yang lalu. 

Seperti anjuran dari pemerintah daerah kesenian di gelar setiap tanggal 11 serta 

dilakukan pada acara-acara tertentu seperti hajat masyarakat maupun pemerintah 

desa.  
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Seiring perkembangan jaman, dinamika kehidupan manusia selalu mengalami 

perkembangan secara dinamis seiring dengan perubahan sosial yang ada di 

masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam lembaga masyarakat 

mempengaruhi sistem sosial termasuk norma, sikap dan tingkah laku masyarakat. 

Dengan adanya perubahan sistem yang ada dalam masyarakat dapat menarik 

kesimpulan bahwa: 

1. Proses pergeseran makna sakralitas reni reog Ponorogo di Desa Sumberejo 

berawal dari perubahan sosial yang ada di masyarakat karena dampak 

perubahan jaman yang semakin modern, adanya pembangunan, kelancaran 

arus informasi dan komunikasi serta banyak ditemukan penemuan-penemuan 

baru yang merayap pada tatanan masyarakat. Hal ini menyebabkan adanya 

pemikiran dari pemimpin dan pengurus sanggar untuk mengubah sistem 

pada sanggar seni reog dengan tujuan menyesuaikan perkembangan jaman 

dan kondisi masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam sistem sanggar seni 

reog ini berakibat pada kesenian reog yaitu pergeseran pada makna sakralitas 

seni reog di Desa Sumberejo. 

2. Perkembangan jaman merubah sendi-sendi kehidupan masyarakat bahkan 

juga pola pikir masyarakat yang kini mulai berpikir realistis dan materialistis. 

Sehingga eksistensi seni reog yang dahulunya dianggap suci, dihormati dan 

dijaga oleh masyarakat saat ini hanya dianggap sebagai formalitas saja. Seni 

reog hanya dijadikan sebagai media hiburan masyarakat dari segala 
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kepenatan aktivitas sehari-hari. Bahkan para pemain seni menjadikan reog 

sebagai alat untuk menambah penghasilan ataupun pekerjaan pokok. 

Berbagai kegiatan-kegiatan ritual penunjang kesakralan dalam seni reog 

seperti sesaji, susuk sotern dan meminum arak juga mulai dihilangkan karena 

dianggap telah menyalahi norma dan ajaran agama Islam. Seni reog yang 

dahulunya sangat erat kaitannya dengan kepercayaan serta nilai-nilai 

masyarakat saat ini telah beralih menjadi kesenian yang estetis ekonomis. 

Sehingga dampak dari modernisasi menyebabkan seni reog kehilangan nilai-

nilai yang telah melekat dalam dirinya. 

 

B. Saran 

Sejatinya manusia adalah makhluk yang jauh dari kata sempurna, begitupun 

dengan skripsi ini. Tentunya masih banyak kekurangan dari skripsi ini, akan tetapi 

peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya. 

Disamping itu kearifan budaya lokal yang ada di Kabupaten Ponorogo khususnya 

Desa Sumberejo harus dilanggengkan, tanpa mengurangi rasa hormat peneliti ingin 

memberikan saran kepada beberapa pihak: 

1. Untuk masyarakat Desa Sumberejo, hendaknya lebih memperdalam kesenian 

Reog Ponorogo seperti sejarah, makna yang terkandung dan esensi dari 

kesenian reog. Sehingga kesenian yang telah mendarah daging dengan 

Kabupaten Ponorogo ini tidak hanya dipertontonkan semata tanpa tahu 
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riwayat didalamnya. Apabila masyarakat telah mengetahui esensi dari 

kesenian ini, maka nantinya dapat memupuk jiwa untuk lebih cinta terhadap 

kesenian Reog Ponorogo. 

2. Untuk pemerintah Desa Sumberejo, diharapkan untuk membuat kelengkapan 

data tentang reog seperti sejarah dirintisnya reog desa, kepengurusan serta 

inventaris apa saja yang dimiliki. Data-data ini nantinya akan memudahkan 

pemerintah desa sendiri dalam mengelola kesenian reog.  

3. Untuk DISBUPARPORA dan pemerintahan Kabupaten Ponorogo, 

hendaknya melakukan chrosschek terhadap kelompok seni reog yang ada di 

desa-desa. Sehingga pemerintah juga melakukan pemantauan terhadap 

kesenian reog. Selain itu, merujuk pada keingingan dari ketua sanggar seni 

reog di Desa Sumberejo, hendaknya pagelaran reog yang dilakukan rutin di 

desa-desa tidak dilakukan bersamaan. Artinya reog digelar dalam satu bulan 

penuh dengan penjadwalan yang berbeda pada setiap desa, dengan kata lain 

dari tanggal 1 sampai 30 dalam setiap tanggal terdapat beberapa desa yang 

dijadwal setiap tanggalnya. Sehingga dalam kurun waktu satu bulan penuh 

terdapat kesenian reog yang dipentaskan setiap harinya. Oleh karena itu 

penonton dari kesenian reog tidak hanya dari desa tersebut, akan tetapi juga 

dari desa-desa lainnya, sehingga dapat menumbuhkan lebih tinggi lagi jiwa 

seni masyarakat Ponorogo. 

4. Untuk generasi muda, kita adalah generasi penerus bangsa. Dengan adanya 

perkembangan jaman yang semakin pesat jangan membuat kita untuk tidak 
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mengenali dan mencintai budaya dan kesenian khas daerah kita. Seharusnya 

kita bangga dan mengapresiasi hasil karya masyarakat terdahulu dengan cara 

turut berkecimpung dalam seni reog serta memiliki rasa keingintahuan pada 

kesenian reog. 
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