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MOTTO 

 

“Dengan Ilmu,  

Hidup akan Lebih Mudah” 

“Dengan Seni, 

Hidup akan lebih Indah” 

“Dengan Agama,  

Hidup akan Lebih Terarah” 

    (Dr. Hj. Faida, MMR. Quotes Jember, 15 Mei 2016) 

 

Janganlah menyia-nyiakan waktu belajarmu karena setidaknya penyesalanlah 

yang akan ditemui. 
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ABSTRAK 

Nurul Afifah. 14520032. Pengalaman Keagamaan Penari Tari 

Khadisiswa Di Dusun Sungapan Dukuh Kelurahan Argodadi Kecamatan Sedayu 

Kabupaten Bantul Ypgyakarta. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan 

Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019. 

Tari Khadisiswa sebagai ekspresi yang bersifat estetis dan bagian yang 

tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Dusun Sungapan Dukuh Kelurahan 

Argodadi. Keindahan tari Khadisiswa tidak hanya keselarasan gerakan-gerakan 

badan dengan iringan musik, namun keseluruhan dari ekspresi tersebut 

mengandung makna.Tari ini pun sebagai bentuk pengungkapan yang bersahaja 

dan sangat tunduk pada kepentingan masyarakat serta religi. Penelitian ini 

terdapat dua rumusan masalah; bagaimana eksistensi seni tari Khadisiswa di 

Dusun Sungapan Dukuh Kelurahan Argodadi Kecamatan Sedayu Kabupaten 

Bantul? Bagaimana eksistensi seni tari Khadisiswa di Dusun Sungapan Dukuh 

Kelurahan Argodadi Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul? 

Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Data primer 

diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi di Dusun Sungapan Dukuh, 

Kelurahan Argodadi. Pada penelitian ini menggunakan kajian dari Joachim Wach 

terkait pengalaman keagamaan yang meliputi bahwa setiap individu dengan 

individu yang lain akan merasakan pengalaman keagamaan yang berbeda-beda. Hal 

ini disebabkan aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh manusia dalam berhadapan 

dengan sang pencipta meliputi segi lahiriyah dan bathiniyah. Wach sangat 

mengutamakan bathiniah untuk menjalin hubungan antara manusia dengan Tuhan. 

Sehingga manusia akan mengembangkan pola-pola perasaan yang system-sistem 

pemikiran, sistem kelakuan sosial, dan organisasi-organisasi dengan orang akan 

berbeda. Tari Khadisiswa merupakan Gerakan yang vertical untuk menjalin hubungan 

dengan Tuhan. 

Hasil dari penelitian ini tentang tari Khadisiswa sebagai sarana upacara, 

hiburan, dan pertunjukan. Para penari selalu antusias saat menarikan gerakan demi 

gerakan seolah olah tarian tersebut menghubungkan batinnya kepada sang 

pencipta. Agama bukan hanya diartikan sebagai sistem kepercayaan, melainkan 

agama menjadi sistem berpikir dalam memahami aturan-aturan atau justru kekuasaan 

tuhan yang dipercaya. Eksistensi dari tari Khadisiswa sangat jelas untuk 

membudidayakan tradisi dan menjalankan ritual secara bathiniah kepada Tuhan. 

Menjaga pengalaman beragama sebagai bentuk munajat dan menyembah Tuhan dari 

sisi Gerakan tari. Peran agama disini sebagai perlintasan untuk mencapai mahligai ke 

Esaan Tuhan dengan menari. Setiap gerakan tersebut membawa ajaran umum 

berupa amar ma‟ruf nahi munkar, suatu ajaran tentang kebaikan dan mencegah 

tentang kejahatan.  

Kata Kunci: Pengalaman Beragama, Tari Khadisiswa, Sejarah Seni 

Khadisiswa 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai manusia penghuni bumi sepatutnya tetap memilik keyakinan 

beragama. Memiliki suatu agama atau keyakinan merupakan hak dasar kita 

sebagai manusia. Dimana kita dapat menerapkan ajaran agama tersebut pada 

kehidupan kita sehari-hari tanpa paksaan dan pengaruh dari orang lain. 

Indonesia memiliki banyak cagar budaya yang dapat dilestarikan baik dari 

kekayaan alam dan kebudayaan yang beragam dari berbagai suku bangsa di 

dalamnya. Salah satu keanekaragaman budaya Indonesia adalah seni tari. Seni 

tari merupakan suatu kesenian yang diungkapkan melalui gerakan yang indah 

diiringi dengan alunan musik yang mewakili ekspresi jiwa manusia. Tari 

adalah ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui gerak-gerak ritmis 

yang indah.  

Seni tari mencerminkan kebudayaan suatu daerah, menjadikannya 

identitas suatu Negara. Seni tari tradisional dianggap sebagai lambang dari 

peradaban masing-masing daerah, dimana hal ini sakral untuk dipertahankan 

dan terus dibudayakan. Budaya memiliki arti sebagai segala daya dan aktivitas 

manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Sehingga kebudayaan atau juga 
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budaya menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia baik materil 

maupun non materil.  

Bahkan kebudayaan itu akan berkembang dari tahapan yang sederhana menuju 

tahapan yang lebih kompleks. Tari merupakan alat ekspresi ataupun sarana 

komunikasi seorang seniman yang ditujukan kepada penonton maupun 

penikmatnya, sebagai alat ekspresi tari dapat menciptakan untaian gerak yang 

dapat membuat penikmatnya peka terhadap sesuatu yang ada dan terjadi di 

sekitarnya.  

Wiraga, wirama, wirasa, dan wirupa merupakan unsur-unsur yang paling 

berkaitan dan membentuk harmoni. Seni tari merupakan salah satu kesenian 

yang menggunakan gerakan tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat 

dan waktu tertentu untuk keperluan mengungkapkan perasaan, maksud dan 

pikiran. Tari juga berarti ungkapan jiwa manusia, meliputi cetusan rasa dan 

emosional yang disertai kehendak. 

Substansi utama dari kebudayaan merupakan wujud abstrak dari segala 

macam ide dan gagasan manusia yang bermunculan di dalam masyarakat yang 

memberi jiwa kepada masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk maupun sistem 

pengetahuan, nilai, pandangan hidup, kepercayaan, persepsi, dan etos 

kebudayaan.
1
 Setiap negara memiliki keanekaragaman budaya salah satunya 

Indonesia, yang mempunyai permasalahan serupa yaitu banyaknya ragam 

                                                           
1
 Setiadi M. Elly (dkk.), Ilmu Sosial Budaya Dasar (Jakarta: Kencana Group, 2006), 

hlm. 27-28. 
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budaya yang terkadang memiliki perbedaan mencolok antara kebudayaan satu 

dengan yang lainnya. Sehingga menyebabkan munculnya akulturasi budaya.
2
 

Akulturasi dapat diartikan dengan perubahan kebudayaan atau tukar 

menukar kebudayaan. Terjadinya akulturasi itu disebabkan oleh beberapa hal 

yaitu jika ditemukan beberapa unsur baru yang diperolah dari kebudayaan lain 

kemudian apabila unsur kebudayaan ada yang tidak sesuai dengan lingkungan 

maka ditinggalkan bahkan digantikan dengan unsur budaya yang lebih baik. 

Unsur-unsur kebudayaan yang sulit diubah atau digantikan oleh kebudayaan 

asing. Salah satunya yaitu unsur-unsur kebudayaan yang bernafaskan tentang 

agama atau religi. 

Hubungan batin seseorang dengan Allah SWT di dalam ilmu jiwa 

dinamakan pengalaman keagamaan. Hubungan batin ini timbul setelah 

seseorang melakukan ajaran-ajaran agama atau kegiatan keagamaan, disamping 

itu dari pengalaman keagamaan tersebut akan berbeda antara orang yang satu 

dengan yang lainnya, hal ini akan dirasakan oleh mereka tergantung pada 

pengalaman keagamaan masing-masing dalam menjalankan kehidupan 

beragama. Agama dan kebudayaan sudah menjadi satu kesatuan dalam budaya 

Jawa khususnya.  

Budaya dan akulturasi dalam agama Islam bahwa unsur kebudayaan 

Islam ialah manifestasi atau penjelmaan dari kinerja jiwa manusia yang 

                                                           
2
 Setiadi M. Elly (dkk.), Ilmu Sosial Budaya, hlm. 30. 
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didasari dan mencerminkan ajaran Islam dari arti yang seluas-luasnya.
3
 

Kelahiran Islam tidak menghapus budaya yang telah ada. Bahkan memasukkan 

sistem religius kedalam budaya atau seni yang sudah ada dan sudah 

berkembang pesat didalam kehidupan masyarakat. Agama Islam cenderung 

menyempurnakan budaya yang telah ada sesuai dengan nilai-nilai ke-Ilahian. 

Perihal dalam konteks ini Islam lahir untuk memberikan ruh yang sesuai 

dengan jati diri ke-Islaman.
4
 

Manusia memiliki daya untuk mengagumi keindahan yang berkaitan 

dengan kebudayaan yang diungkapkan melalui seni. Ada yang diungkapkan 

lewat gambar, puisi atau tarian dan sebagainya. Tidak semua orang mampu 

menangkap keindahan yang diungkapkan seniman.
5
 Sehingga dalam hal ini 

mengangkat tema mengenai makna syair dalam sebuah tarian Jawa bernuansa 

Islam. Islam dalam masyarakat Jawa adalah sebuah proses yang di dalamnya 

ada asimilasi dari berbagai nilai.  

Semua ini merupakan suatu proses menerima dan memberi secara kritis, 

antara nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai masyarakat Jawa yang dilakukan 

secara terus menerus. Beberapa perubahan unsur budaya Jawa diakibatkan oleh 

                                                           
3
 Idris H. Taufiq, Mengenal Kebudayaan Islam (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1983) , hlm. 

20-22). 
4
 MaharsiwaraSunaryadi, Islam dalam Tari (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2007), hlm. 

9. 

 
5
 Andre Ata Ujan (dkk.), Multikulturalisme: Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan 

(Jakarta: PT. Indeks, 2011), hlm. 29. 
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percampuran itu ternyata justru memperkaya keduanya yaitu Islam sendiri dan 

kebudayaan Jawa.
6
 

Seni tari merupakan salah satu bagian dari kesenian yang memiliki 

batasan pengertian. Seni tari adalah sebuah pertunjukan yang di dalamnya 

terdapat lakon yang dibawakan. Oleh karena itu, seni tari merupakan sebuah 

pertunjukan yang tidak terlepas dari pendukungnya, yaitu pelaku, penonton dan 

seorang pemimpin.
7
Kesenian rakyat khususnya tari-tarian yang berkembang 

dan hidup di lingkungan masyarakat Indonesia khususnya Daerah Istimewa 

Yogyakarta terdiri dari beberapa jenis. 

Melalui proses perjalanan waktu keberadaan kesenian Khadisiswa 

mengalami banyak perkembangan yaitu sebagai seruan dakwah, seni adat dan 

seni hiburan. Sebagai seruan dakwah yaitu terdapat ajaran-ajaran yang sangat 

berguna bagi kehidupan masyarakat di Dusun Sungapan Dukuh. Sebagai seni 

adat, kesenian Khadisiswa berkaitan dengan upacara khitanan, perkawinan, 

kelahiran ataupun nadzar. Nadzar adalah janji hendak berbuat sesuatu apabila 

telah tercapai maksudnya, dapat disebut juga kaul atau membayar dengan 

melakukan apa yang sudah dijanjikan.  

Sedangkan dalam seni hiburan kesenian ini memberikan kesenangan bagi 

masyarakat yaitu dalam acara tujuh belasan, perlombaan, karnaval dan 

kegiatan lainya yang dapat menghibur masyarakat luas. Karena hal itulah 

                                                           
6
 Maharsiwara Sunaryadi, Islam dalam Tari, hlm. 15. 

 
7
 Maharsiwara Sunaryadi, Islam dalam Tari, hlm. 4. 
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kesenian Khadisiswa sangat penting ada di tengah-tengah masyarakat sebagai 

bentuk penghormatan terhadap leluhur dengan cara melestarikannya. 

Keberadaan kesenian ini juga dapat menunjukkan bahwa perilaku manusia 

sangat berkaitan dengan tangkapan rasa yang dituangkan dalam bentuk seni 

tari. 

Apabila di telusuri menurut jenisnya, terdapat penyajian tari-tarian 

tersebut memiliki beberapa unsur yang menyebabkan jenis tariannya berbeda-

beda. Hal tersebut karena adanya faktor lingkungan serta tempat menciptakan 

ataupun rasa seni yang berbeda. Sebagai contoh hasil atau karya tari yang 

timbul dalam lingkungan masyarakat Islam, tentunya bentuk dari seni tari 

tersebut memiliki cerminan yang berhubungan dan ada kaitannya dengan 

ajaran agama Islam. Jenis tarian khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta 

dapat dibedakan dalam empat kelompok, yaitu:  

1. Jenis jathilan dan reog 

2. Jenis tayuban 

3. Jenis slawatan 

4. Jenis dramatari
8
 

Tari Khadisiswa ini termasuk ke dalam kategori tari jenis selawatan. 

Bentuk seni pertunjukan tradisi bernafaskan Islam dapat ditemui dalam bentuk 

musik, tari dan teater. Ketiga kesenian ini dikelompokkan dalam 12 jenis 

pertunjukan, yaitu: slawatan, samroh, berjanjen, santiswara, kobrasiswa, 

                                                           
8
 Soedarsono, Mengenal Tari-Tarian Rakyat di DIY (Yogyakarta: Gadjah Mada 

UniversityPress, 1976), hlm. 10. 
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badui, kuntulan, angguk, emprak, rodat, mondreng dan srandhul. Semua jenis 

kesenian tersebut disebut dengan jenis seni terbangan karena instrumen 

rebana/terbang sebagai bagian dari elemen pertunjukan yang selalu hadir pada 

penyajian selawatan. Semula jenis seni yang menggunakan instrumen terbang 

disebut slawatan, akan tetapi kesenian ini berkembang ke daerah-daerah Jawa, 

hingga setiap daerah menpunyai nama sendiri-sendiri.
9
.  

Kesenian Jawa yang bernafaskan Islam ini beragam namanya, tetapi 

seragam unsur instrumen musiknya, yaitu terbang. Bentuk penyajiannya, 

kesenian slawatan biasanya menggunakan teks yang berisi tentang shalawat, 

puji-pujian, dan kisah seputar Nabi, atau memuji kepribadian dan akhlakul 

karimah atau budi pekerti Nabi Muhammad SAW.
10

 

Begitu pula dengan yang ada di Dusun Sungapan Dukuh, Kelurahan 

Argodadi, Kecamatan Sudayu, Kabupaten Bantul. Pedukuhan ini salah satu 

dari beberapa Dusun yang masih melestarikan kesenian ini, jenis kesenian ini 

merupakan jenis slawatan, jenis ini merupakan suatu bentuk pertunjukan tari 

rakyat dengan prinsipnya sebagai sarana untuk menyebarluaskan agama Islam 

beserta ajaran-ajarannya. Kesenian tersebut memiliki sebutan kesenian 

Khadisiswa, yaitu sebuah nama yang di ambil dari kata Hadis dan siswa. 

Kesenian ini mengambil petuah-petuah dari hadis-hadis nabi yang diajarkan 
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kepada para siswanya. Jadi kesenian ini berisi tentang dakwah religi yang 

bernuansa Islam. 

Pada dasarnya setiap agama menginginkan adanya unsur ketaatan bagi 

setiap pengikutnya. Makna agama yang terpenting adalah kemauan untuk 

mematuhi peraturan yang berlaku dalam ajaran agama itu sendiri. Ketaatan 

yang dibangun masyarakat di Dusun Sungapan Dukuh, Argodadi, Sedayu, 

Bantul dalam mewujudkan jalan dakwah dengan metode kesenian tradisional. 

Dengan tujuan agar manusia memiliki religiusitas yang kuat.  

Agama Islam menyeru agar manusia beriman dan bertakwa dan manusia 

selalu diingatkan agar selalu mematuhi perintah dan menjauhi larangan Allah. 

Agama diciptakan Allah untuk menuntun dan membimbing manusia ke jalan 

yang benar. Kesenian Jawa juga merupakan wujud nilai untuk membahagiakan 

dan menyelamatkan. Menggunakan cara yang dilakukan dengan mengenalkan 

kesenian tradisional berisi tentang syair-syair dakwah.
11

 

Seperti halnya kebudayaan, agama juga menekankan makna dan 

signifikansi sebuah tindakan. Karena itu sesungguhnya terdapat hubungan yang 

sangat erat antara kebudayaan dan agama. Namun kebudayaan juga tidak 

satupun seluruhnya didasarkan pada agama. Tetapi perlu adanya juga ilmu 

pengetahuan, moralitas serta pemikiran kritis.
12

Salah satu problem yang 

dihadapi oleh masyarakat saat ini yaitu karena krisis moralitas. Krisis ini terjadi 
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 Andre Ata Ujan (dkk.), Multikulturalisme: Belajar Hidup, hlm. 113. 
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karena meskipun mencintai nilai-nilai ideal dalam moralitas, manusia modern 

gagal memahami nilai-nilai ideal religius yang mendasari nilai-nilai tersebut.
13

 

Terkait dengan hal tersebut inilah tantangan bagi para pelaku seni tari 

Khadisiswa dalam mengembangkan serta menghidupkan kembali kesenian 

tersebut di era yang serba modern ini dengan tetap mengunggulkan nilai-nilai 

moralitas seseorang. Hal tersebut akan menyebabkan seseorang yang terlibat di 

dalam nya memiliki dimensi-dimensi dimana seseorang tersebut mencapai 

kebahagiaannya.  

Seperti dalam teori Joachim Wach yang menyebutkan bahwa 

pengalaman keagamaan merupakan aspek batiniah dari saling hubungan antara 

manusia dan fikirannya dengan Tuhan Pengalaman keagamaan diekspresikan 

dalam tiga hal yaitu ungkapan pengalaman keagamaan dalam bentuk pemikiran 

berupa doktrin keagamaan, ungkapan dalam bentuk perbuatan berupa 

peribadatan dan ungkapan dalam bentuk persekutuan berupa kelompok-

kelompok keagamaan. Melalui penelitian yang mendalam mengenai 

pengalaman keagamaan pelaku tari Khadisiswa diharapkan agar seni tari ini 

bisa terus berkembang dengan generasi penerus yang masih semangat untuk 

mengembangkan tari tersebut. Para penari bisa menyerap intisari dari gerakan 

tersebut agar hidup damai tenang di tengah masyarakat yang beragama. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana eksistensi seni tari Khadisiswa di Dusun Sungapan Dukuh 

Kelurahan Argodadi Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul? 

2. Bagaimana aktualisasi pengalaman beragama para penari Tari Khadisiswa 

di Dusun Sungapan Dukuh Kelurahan Argodadi Kecamatan Sedayu 

Kabupaten Bantul? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Tujuan penelitian: 

1. Untuk mengetahui sejarah berdirinya tari Khadisiswa serta eksistensinya 

saat ini. 

2. Mengetahui pengalaman beragama para penari Khadisiswa. 

Kegunaan penelitian: 

1. Guna untuk terus membudayakan budaya seni tari di daerah Yogyakarta. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan agar bisa menjadi inspiratif bagi pembacanya 

terutama bagi penulis sendiri. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan budaya seni tari 

Khadisiswa lebih meningkat lagi. 

4. Penulis berharap dalam penelitian ini agar sampai pada generasi dan 

generasi berkelanjutan dan selalu memberikan inovasi terbaik pada seni tari 

Khadisiswa. 

5. Mampu membangun solidaritas antar masyarakat setempat dan terus 

membudayakan tari Khadisiswa dalam diri masing-masing masyarakat.  
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D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan paparan singkat tentang hasil-hasil 

penelitian sebelumnya mengenai masalah yang terkait, sehingga diketahui 

secara jelas posisi dan kontribusi peneliti dalam wacana yang diteliti.
14

 Pada 

penelitian ini penulis melakukan studi pustaka terlebih dahulu sebelum 

melakukan penelitian, di antaranya adalah: 

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Mukty tahun 2012 jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta dengan judul “Nilai-Nilai Akhlak dalam Kesenian Tari Angguk 

Modern di Sanggar Seni Gita Gilang Sleman”. Skripsi ini membahas mengenai 

nilai-nilai akhlak yang terdapat di dalam tarian Angguk dimana tarian-tarian 

tersebut mengandung ide-ide, gagasan, pesan-pesan nilai yang diungkapkan 

dalam sebuah syair lagu, gerakan-gerakan dalam kesenian Angguk tersebut.
15

 

Skripsi dengan judul “Tari Bedhaya Semang(Studi Simbol dan Makna 

Tari Bedhaya Semang KaratonKasultanan Yogyakarta)” tahun 2014 yang di 

tulis Nurul Shofi Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin dan 

Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas 

mengenai tari Bedhaya yang merupakan salah satu simbol dalam budaya Jawa. 
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 M. Alfatih Suryadilaga (dkk.), Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin dan 

Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, hlm. 12. 
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 Abdul Mukty, “Nilai-Nilai Akhlak dalam Kesenian Tari Angguk Modern di Sanggar 

Seni Gita Gilang Sleman”, Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012. 
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Skripsi ini juga membahas mengenai nasehat dan makna berharga tentang 

hidup manusia dengan Tuhannya.
16

 

Siti Rohmaniyah dengan judul skripsi “Makna Filosofis Tari Muang 

dalam Ritual Karaton Sumenep” tahun 2017 Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas 

Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi 

tersebut membahas tentang latar belakang tari Muang Sangkal yang berasal 

dari kata muangyang artinya membuang dan sangkal yang berati malapetaka.
17

 

“Makna Estetika Islam Kesenian Kuda Lumping (Studi atas Paguyuban 

Seni Kuda Lumping “Sedyo Rukun” di Dusun Ngasem Desa Pageruyung 

Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal Jawa Tengah” tahun 2009 yang 

ditulis oleh Roni Listiawan Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin dan 

Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas 

makna religi dalam tari Kuda Lumping mengenai nilai-nilai keindahan yang 

mengandung akhlak Islami.
18

 

Dari beberapa kajian yang ada diatas tersebut, perbedaan pada penelitian 

ini yaitu dari jenis tariannya sudah jelas berbeda karena hanya sedikit yang 
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 Nurul Shofi, “Tari Bedhaya Semang(Studi Simbol dan Makna Tari Bedhaya Semang 

KaratonKasultanan Yogyakarta)”, Skripsi Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin dan 

Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. 
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 Siti Rohmaniyah, “Makna Filosofis Tari Muang dalam Ritual Karaton Sumenep”, 

Skripsi Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2017. 
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 Roni Listiawan, “Makna Estetika Islam Kesenian Kuda lumping (Studi atas 

paguyuban Seni Kuda Lumping “Sedyo Rukun” di Dusun Ngasem Desa Pageruyung Kecamatan 

Pageruyung Kabupaten Kendal Jawa Tengah)”, Skripsi Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas 

Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan KalijagaYogayakarta, 2009. 
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telah mengembangkan penelitian ini. Penelitian ini juga akan membahas 

mengenai makna gerakan yang ada di dalam seni tari Khadisiswa. 

E. Kerangka Teori 

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori Jaochim Wach tentang 

pengalaman keberagamaan. Pengalaman keberagamaan memiliki nilai 

universal. Menurut Wach agama memiliki tiga bentuk posisi dalam 

pengungkapan nilai universalnya, yakni, belief sistem (pengungkapan teoritik 

yang terwujud sebagai sistem kepercayaan), sistem of worshif (sebagai sistem 

penyembahan), sistem of social relation (sebagai sistem hubungan 

masyarakat).
19

 Mengamalkan ritual agama Jaochim Wach mengungkapkan 

bahwa manusia memiliki pemahaman dan pengalaman yang berbeda-beda, 

sehingga dalam pengalamannya pun terdapat perbedaan sesuai dengan 

tanggapan dan penghayatannya serta pelaksanaan aktual keberagamaannya dan 

bagaimana aspek dirinya dan fikirannya dengan Tuhannya.
20

 

Hakekat Pengalaman Keagamaan Menurut Joachim Wach Berbicara 

tentang pengalaman keagamaan, tentu saja sangat terkait dengan manusia yang 

nota bene adalah pelaku atau pelaksana dari ajaran atau doktrin dari sebuah 

agama. Hal ini bearti pengalaman keagamaan hanya akan diperoleh oleh 

manusia yang melaksanakan ajaran agamanya, tanpa itu maka seseorang akan 

sangat sulit untuk memahami dan memperoleh pengalaman keagamaan. Hal 

seperti ini sebagaimana ungkapan Joachim Wach yang memberikan pengertian 

                                                           
19

 Joachim Wach, “Sociology of Religion”, (The university of Chicago Press, 1948), 

hlm 37. 
20

 Joachim Wach, “Ilmu Perbandingan Agama, (Jakarta : PT Rajawali, 1989), hlm 25. 
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“pengalaman keagamaan adalah merupakan aspek batiniah dari saling 

hubungan antara manusia dan fikirannya dengan Tuhan”.
21

 

Menurut Joachim Wach ada dua cara untuk meneliti hakekat pengalaman 

keagamaan yaitu:
22

 

a. Menggunakan deskripsi sejarah agama, sekte atau aliran pemikiran 

keagamaan itu sendiri.  

b. Menelusuri pengalaman seorang baik pengalaman pribadi maupun 

pengalaman kolektif. Dari sini dapat diketahui bahwa pengalaman 

keagamaan itu memang benarbenar ada, meskipun tidak dapat dipisahkan 

dari pengalaman manusia pada umumnya.  

 

Menurut Wach, agar menjadi pengalaman yang terstruktur, pengalaman 

keagamaan memerlukan 4 macam kriteria:
23

 

a. Pengalaman tersebut merupakan respon terhadap suatu yang dipandang 

sebagai realitas mutlak.  

b. Pengalaman tersebut melibatkan pribadi secara utuh (integral), baik pikiran, 

emosi maupun kehendaknya.  

c. Pengalaman tersebut memiliki intensitas yang mengatasi pengalaman-

pengalaman manusia yang lainnya.  

d. Pengalaman tersebut dinyatakan dalam perbuatan karena memiliki sifat 

imperatif dan merupakan sumber utama motivasi dan perbuatan.  
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Teori ini merupakan analisa untuk melihat pengalaman bergama penari 

khadisiswa untuk senantiasa mengingat kepada sang pencipta saat menarikan 

bagian bagian tari tersebut agar pesan-pesan di setiap gerakan tersampaikan 

kepada penonton. Berdasarkan hal di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan pengalaman keagamaan adalah hubungan batin atau aspek 

bathiniah antara manusia dengan fikirannya terhadap Tuhan dan hubungan 

batin tersebut ditimbulkan karena melaksanakan ajaran-ajaran agamanya 

dengan semua bentuk praktik keagamaan seperti sholat, puasa, doa-doa dan 

sebagainya. Mengingat sang pencipta diharapkan selalu berserah diri kepada 

Tuhan dengan membawakan tarian tersebut dengan tenang dan keharmonisan 

yang apik. Sehingga mencapai kebahagiaan yang sempurna. 

F. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang 

bersifat penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian secara 

langsung menghasilkan pertemuan yang tidak dapat dicapai melalui prosedur 

pengukuran dan statistik.
24

 Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan 

fenomena yang terjadi di lapangan dan bertemu secara tatap muka dengan 

objek yang diteliti berupa wawancara terbuka dan transparan, observasi dan 

pengamatan. Lokasi dalam penelitian ini berada di Dusun Dukuh Sungapan 

Dukuh Kelurahan Argodadi Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Yogyakarta. 

1. Subjek Penelitian 
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 Moh. Soehada, Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama (Yogyakarta: 

SUKA-PRESS, 2012), hlm. 82. 
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Subjek penelitian mengenai makna seni tari Khadisiswa terhadap 

pengalaman beragama para pelaku tari Khadisiswa yaitu dengan Bapak 

Parmudi serta para anggota yang tergabung dalam satu grup tersebut. 

Dengan menggunakan metode parsitipatif dengan datang langsung ke lokasi 

dan melakukan wawancara secara mendalam. 

 

2. Objek penelitian 

Objek penelitian merupakan sasaran yang akan diteliti. Adapun objek 

penelitian ini yaitu perilaku pengalaman beragama para penari Khadisiwa di 

Dusun Sungapan Dukuh Kelurahan Argodadi Kecamatan Sedayu 

Kabupaten Bantul. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan 

melakukan pengamatan secara sistematis dan pencatatan serta mengambil 

gambar dari kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku tari dalam 

paguyuban Obra Siswa yang ada di Dusun Dukuh Sungapan. Karena 

setiap kegiatan dari paguyuban Obra Siswa sangat dibutuhkan sebagai 
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bukti nyata di lapangan. Dengan hidup bersama maka peneliti akan 

dianggap sebagai masyarakat yang terlibat di dalamnya. 

Hal ini akan memudahkan peneliti untuk mengamati perilaku dan 

kehidupan objek yang di teliti dengan cara tidak menganggu objek 

penelitian.
25

 Berhubung peneliti disini menganalisis mengenai 

pengalaman beragama di paguyuban Obra Siswa, maka peneliti 

menganalisis secara menyeluruh dan mendalam dari setiap pelaku tari 

dan para ketua dari paguyuban Obra Siswa.  

b. Teknik Interview (wawancara) 

Metode interview merupakan pengumpulan data dengan tanya 

jawab antara dua orang atau lebih terkait penelitian ini, yang dikerjakan 

sesuai sistematis berdasarkan tujuan penelitian. Wawancara 

memungkinkan peneliti untuk menggali data lebih banyak dan multi 

dimensi mengenai suatu hal dari objek yang akan diteliti.
26

 Sumber data 

yang dilakukan yaitu dengan anggota pelaku tari Khadisiswa dan para 

penyanyi serta penabuh musik yang ada dalam paguyuban Obra Siswa 

tersebut. 

Informan yang peneliti cari adalah anggota dari setiap pelaku tari 

Khadisiswa yang berperan penting yaitu salah satunya yang menduduki 

jabatan tertinggi dan berbeda jabatannya. Cara memilihnya yaitu dengan 

                                                           
25

 Samiaji Sarosa, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar(Jakarta: PT Indeks), hlm. 56. 
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 Samiaji Sarosa, Penelitian Kualitatif Dasar, hlm. 45. 



 
 

18 
 

mengambil beberapa sampel yang sekiranya mampu menjawab penelitian 

ini. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi serta 

jawaban yang dibutuhkan oleh peneliti. 

Wawancara ini dilakukan dengan cara transparan agar informan 

mengetahui dan mengerti tujuan jika peneliti membutuhkan data yang 

akurat dan valid. Cara yang dilakukan oleh peneliti adalah setiap 

organisasi mengambil sampel 10 dari anggota tari Khadisiswa. Peneliti 

juga memilih 5 penari, serta penulis memilih 5 anggota dari para 

pengurus paguyuban Obra Siswa yang mampu mewakili dan sekiranya 

bisa memenuhi kebutuhan peneliti. 

c. Dokumentasi 

Metode ini dimaksudkan untuk mengumpulkan sumber primer dan 

sekunder, melalui sumber yang diperoleh dari buku, dokumen, dan foto. 

Dari berbagai sumber dapat di saring hal-hal yang relavan dengan topik 

yang akan diteliti. Dokumen ini juga berguna bagi peneliti untuk 

mendapatkan informasi mengenai suatu peristiwa tetapi mengalami 

kesulitan dalam wawancara langsung kepada pelaku, misalnya pelakunya 

sudah meninggal dunia.
27

 

4. Analisis Data 

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah analisis 

data atau memilah dan memilih data-data yang diambil dari lapangan. 
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Peneliti mengolah dan membagi data yang sudah ada dengan 

menggunakan metode diskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif 

merupakan teknik analisis data yang dilakukan dalam rangka mencapai 

pemahaman terhadap sebuah fokus kajian yang kompleks. Memisahkan 

tiap-tiap bagian dari kejadian sosial.
28

 Data-data yang dikumpulkan 

peneliti yaitu hasil dari wawancara, buku, dan sumber internet. 

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:  

a) Mereduksi data, yaitu memilih data yang diperlukan untuk 

diolah dan disusun dalam bentuk uraian lengkap, dalam penelitian ini 

hasil yang didapat dari hasil wawancara dan data lapangan di gambarkan 

lebih jelas dan terperinci.  

b) Melakukan unitisasi yaitu menyusun data yang telah 

disederhanakan, maksudnya yaitu dari banyak data yang telah 

dikumpulkan di pilah yang terpenting agar mudah untuk dipahami 

dengan membagi data satu persatu.  

c) Menguraikan unit-unit tersebut secara menyeluruh dan 

memperoleh suatu konklusi yang tepat dan akurat, yaitu data-data yang 

telah di kumpulkan dan uraikan secara jelas maka bertujuan agar data 

mudah untuk dipahami.
29

 Setelah mengumpulkan data dari berbagai 
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sumber maka peneliti akan memilah dan memilih data dari berbagai 

sumber untuk dijadikan satu kemudian dirancang agar penelitian ini valid 

dan sesuai dengan realitas yang ada.  

5. Keabsahan Data 

Keabsahan merupakan tahap pemeriksaan data serta penentu 

keaslian atau validasi hasil penelitian.
30

 Pada penelitian ini, penulis 

melalukan triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai sumber.
31

pada 

penelitian ini, untuk menguji kredibilitas data tentang pengalaman 

perilaku keagamaan penulis menggunkan triangulasi sumber. Triangulasi 

dengan sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.  

Tahap yang dilakukan penulis yaitu melakukan wawancara dengan 

ketua dari paguyuban Obra Siswa tari Khadisiswa di Dusun Sungapan 

Dukuh mengenai sejarah dan pengalaman beragama pelaku tari 

Khadisiswa. Selain itu, penulis melakukan pengecekan data dengan 

mengambil beberapa sumber lain yang berbeda dari sejarah serta makna 

tari Khadisiswa tersebut. Hal ini dilakukan agar bisa mendapatkan data 

yang akurat. 
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 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2010), hlm. 330. 
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 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi MixedMethods(Bandung: Alfabeta, 

2011), hlm. 369. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini penulisannya disusun keseluruhan dalam 5 bab dan 

dirancang secara sistematis berdasarkan aturan-aturan penulisan. Setiap bab 

merupakan konsep-konsep kunci untuk memahami dan menganalisis pokok-

pokok masalah yang dibahas. Adapun sistematikanya sebagai berikut: 

Bab pertama adalah Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang 

Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka 

Teoritik, Metode Penelitian, dan sistematika Pembahasan.  

Bab kedua mendeskripsikan secara umum mengenai Dusun 

Sungapan Dukuh Kelurahan Argodadi, Kecamatan Sedayu, Bantul. 

Pendeskripsian ini mulai dari sejarah singkat, letak geografis, tingkat 

pendidikan, mata pencaharian masyarakat, dan agama yang dianut oleh 

masyarakat. 

Bab ketiga merupakan pembahasan mengenai sejarah Tari 

Khadisiswa di Dusun Sungapan Dukuh Argodadi Sedayu Bantul  

Bab keempat pengalaman beragama pelaku seni tari Khadisiswa di 

Dusun Sungapan Dukuh Argodadi Sedayu Bantul dan menganalisis kaitannya 

dengan teori. 

Bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan 

saran. Sedikitnya membahas tentang uraian-uraian yang telah dibahas di 
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dalam keseluruhan penelitian ini. Saran-saran kemudian lampiran foto-foto 

dari hasil dokumentasi penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pada kesimpulan ini penulis mengambil poin penting dari teori dan relasi 

dengan tema skripsi. Dimana Pengalaman beragama dari sisi pandangan Wach 

tentang tiga asumsi dasar, yakni upaya mewujudkan sistem kepercayaan, 

sebagai bentuk sistem penyembahan dan sistem membangun relasi dengan 

masyarakat. Ketiga bentuk posisi tersebut mempunyai makna yang sangat 

spesifik dari sebuah pengalaman beragama. Ketika dilihat dari sisi Gerakan tari 

Khadisiswa yang memang mempunyai porsi dan Gerakan khas sebagai bentuk 

kepercayaan, sebagai bentuk penyembahan dan sebagai bentuk yang hidup 

didalam masyarakat. Sebagian masyarakat yang paham dengan seni tari bukan 

hanya sebagai hiburan dan bukan hanya sebagai tontonan, melainkan 

menggerakkan tubuh sebagai bentuk penghambaan dan penyembahan 

terdalam. 

Tindakan atau gerakan yang ada dalam tari Khadisiswa sebagai bentuk 

ekspresi manusia yang bersifat estetis. Keindahan tari Khadisiswa tidak hanya 

keselarasan gerakan-gerakan badan dengan iringan musik saja, melainkan 

keseluruhan dari ekspresi tersebut mengandung maksud-maksud isi tari yang 

dibawakan. Tari Khadisiswa sebagai bahasa ekspresi manusia melalui gerakan 

anggota tubuh memiliki makna yang mendalam. Tari ini pun sebagai bentuk 

pengungkapan yang bersahaja dan sangat tunduk pada kepentingan masyarakat 
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serta religi. Dengan demikian, penelitian memiliki dua kesimpulan, yaitu 

sebagai berikut: 

Pertama, merealisasikan eksistensi dari sebuah tari atau gerakan tubuh 

yang didalamnya batin menjadi sentuhan yang paling lembut untuk 

menyembah Tuhan dan berpasrah diri. Penari tari Khadisiswa juga 

melestarikan budaya atau tradisi yang masih melekat pada masyarakat jawa 

khususnya. Karena dengan menari, para penari merasa menyatu dengan Tuhan 

dan tidak ada orang lain yang mengganggu, bukan berarti melebihi dari ibadah 

shalat, melainkan sebagai bentuk pergerakan yang secara realitas menari itu 

bisa tenang. Menikmati semua gerakan yang ada melepaskan semuanya. Hanya 

batin yang bermunajat kepada Tuhan. 

Tari Khadisiswa termasuk dalam jenis kesenian rakyat yang bernuansa 

Islami, karena kesenian ini salah satu fungsinya sebagai sarana dakwah. Hal itu 

disebabkan adanya ajaran yang sangat berguna bagi kehidupan masyarakat. 

Ajaran itu berupa amar ma‟ruf nahi munkar, suatu ajaran tentang kebaikan dan 

mencegah tentang kejahatan. Penyampaian dari ajaran itu melalui syair-syair 

yang dilantunkan dan makna gerak yang ditarikan. Tari Khadisiswa ini sering 

dipentaskan pada peringatan hari besar agama Islam, seperti Maulid Nabi 

Muhammad SAW, Isro’ Mi’roj, dan pengajian-pengajian akbar. 
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Pesan yang disampaikan dalam tari Khadisiswa adalah tindakan-tindakan 

yang berkaitan dengan ibadah atau tentang pemujaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. Naluri ke-Islaman sangat kental dan sangat dijaga oleh para penari, 

bukan hanya ketika menari, namun juga di luar pertunjukan harus menjaga tata 

krama serta perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Baik di dalam 

lingkungan muslim atau nom-muslim, semua yang dipelajari dan semua aturan 

yang ada di dalam tari Khadisiswa harus diterapkan kepada masyarakat secara 

luas. 

Kedua, pengalaman beragama para penari tari Khadisiswa bisa di lihat 

dari setiap gerakan yang sangat epic, lihai dan sangat mendalam. Mungkin 

menurut orang yang melihatnya biasa saja dan hanya sekedar gerakan. Akan 

tetapi menurut para penari itu merupakan sesuatu kenikmatan yang dirasakan 

ketika dalam gerakan yang sangat bermakna. Ibaratkan dapat menyentuh 

cahaya Tuhan dengan lembut. Itulah gerakan tari Khadisiswa yang butuh 

dilestarikan. 

tahap demi tahap dilalui dalam upaya menjaga tari Khadisiswa supaya 

tetap eksis di masyarakat. Tari Khadisiswa melalui proses yang panjang 

dikembangkan melalui beberapa elemen yaitu kostum, syair, dan gerak. 

Adanya motivasi dari masyarakat, semangat pengurus, serta dorongan dari 

orang tua para penari, tari Khadisiswa terus aktif dan mempunyai inovasi yang 

sangat menarik sehingga mampu mengkonstruk masyarakat yang menonton 

tari Khadisiswa sebagai pertunjukan tari yang khas. 
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Adannya perkembangan pada kesenian Khadisiswa diharapkan dapat 

memajukan kesenian Khadisiswa menjadi kesenian yang lebih baik dan dapat 

diterima oleh masyarakat secara luas. Tujuan lain adalah menanamkan 

pemahaman kepada generasi muda bahwa tradisi lokal dapat dikembangkan 

sesuai kebutuhan zaman. Perkembangan tari Khadisiswa menuai hasil di 

tengah-tengah masyarakat, hal ini tampak pada acara-acara khususnya di 

Dusun Sungapan. Acara-acara seperti hajatan pernikahan, khitanan, pentas 

HUT RI, bersih desa, dan acara lain di luar Dusun Sungapan Dukuh.  

B. Saran 

Hasil penelitian tidak berhenti pada satu karya, karena suatu penelitian 

akan terus berkembang dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Satu objek 

yang sama diteliti dengan sudut pandang yang berbeda akan menghasilkan 

penelitian yang berbeda pula. Skripsi ini hanya fokus mengkaji satu objek 

tentang “Makna Gerakan Tari dalam Tari Khadisiswa Di Dusun Sungapan 

Dukuh Kelurahan Argodadi Kecamatan Sedayu Bantul Yogyakarta”. 

Sementara itu, problem yang berkembang mengenai tari Khadisiswa masih 

dapat dikaji dengan menggunakan kebaharuan perspektif dan sudut pandang.  



 
 

81 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Ahyadi, Abdul Aziz, Psikologi Agama Kepribadian Muslim Pancasila, Bandung : 

Sinar Baru, 1987. 

 

Amin, Samsul Munir, Ilmu Tasawuf, Jakarta : Amzah, 2012. 

 

Elly, Setiadi M. (dkk.). Ilmu Sosial Budaya Dasar. Jakarta: Kencana Group, 2006. 

 

Endraswara, S. Metodologi Penelitian Kebudayaan. Yogyakarta: Gajah Mada 

UniversityPress, 2006. 

 

Felicia Hughes-Freeland. Komunitas Yang Mewujud: Tradisi Tari dan Perubahan 

Di Jawa. Yogyakarta: Gajah Mada UniversityPress, 2009. 

 

Yahya, H. Semangat dan Gairah Orang-orang Beriman. Surabaya: Risalah Gusti, 

2003. 

 

Indrati. Kajian Sosiologis Kesenian Teledhek di Dusun Bongasan, Kelurahan 

Karangturi, Kecamatan Cantiwarno, Kabupaten Klaten. Fakultas Bahasa 

dan Seni, UniversitasNegeri Yogyakarta, 2003. 

 

Jalaluddin. Psikologi Agama. Jakarta: Rajawali Press, 2010. 

Jalaluddin, Psikologi Agama, Jakarta : PT. Rajagra findo Persada. 1996. 

 

Jazuli, M. Telaah Teoritis Seni Tari Semarang: IKIP, Semarang, 1994. 

 

Kayam, U. Seni Tradisi Masyarakat. Jakarta: Sinar Harapan, 1981. 

 

Kussudiarja. Tentang Tari. Yogyakarta: Media Abadi, 1981. 

 

Listiawan, Roni. “Makna Estetika Islam Kesenian Kuda lumping (Studi atas 

paguyuban Seni Kuda Lumping “Sedyo Rukun” di Dusun Ngasem Desa 

Pageruyung Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal Jawa Tengah)”. 

Skripsi Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran 

Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogayakarta, 2009. 

 

M. Alfatih Suryadilaga (dkk.). Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin 

dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013. 

 

Miles, M. B. dan Huberman. A.M. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber 

Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UI Press, 1992. 

 



 
 

82 
 

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2010. 

Muhammad, Hasyim, Dialog Antara Tasawuf dan Psikologi TelaahAtas 

Pemikiran Psikologi Humanistik Abraham Maslow, Yogyakarta :Pustaka 

Pelajar Offset, 2002. 

Muhaya, Abdul, Psikologi Transpersonal Islam, Semarang : RMP UIN 

Walisongo Semarang, 2015. 

 

Mukty, Abdul. “Nilai-Nilai Akhlak dalam Kesenian Tari Angguk Modern di 

Sanggar Seni Gita Gilang Sleman”. Skripsi Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 

2012. 

 

Mulyani. Pendidikan Seni Tari Anak Usia Dini. Yogyakarta: Penerbit Gava, 2019. 

 

Murgiyanto, Sal. Seni Menata Tari. Jakarta: Dewan Kesenian Jakarta, 1983. 

Raharjo, Pengantar Ilmu Jiwa Agama, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2012. 

 

Rohmaniyah, Siti. “Makna Filosofis Tari Muang dalam Ritual Karaton Sumenep”, 

Skripsi Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran 

Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017. 

 

S.A, Margono (dkk.). Pendidikan Seni Tari. Surabaya: CV Warga, 1984. 

 

Sarosa, Samiaji. Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar. Jakarta: PT Indeks. 

 

Sedyowati, Edi. Tari Tinjauan Dari Berbagai Segi. Jakarta: Pustaka Jaya, 1979. 

 

Shofi, Nurul. “Tari Bedhaya Semang (Studi Simbol dan Makna Tari Bedhaya 

Semang KaratonKasultanan Yogyakarta)”. Skripsi Jurusan Perbandingan 

Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta, 2014. 

 

Soedarsono. Djawa dan Bali Dua Pusat Perkembangan Drama Tari Tradisional 

di Indonesia. Yogyakarta: UGM, 1972. 

 

---------- Mengenal Tari-Tarian Rakyat di DIY. Yogyakarta: Gadjah Mada 

UniversityPress, 1976. 

 



 
 

83 
 

Soehada, Moh. Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama. 

Yogyakarta: SUKA-PRESS, 2012. 

 

Sugiyono. Metodologi Penelitian Kombinasi MixedMethods. Bandung: Alfabeta, 

2011. 

 

Sumaryono. Antropologi Tari dalam Prespektif Indonesia. Yogyakarta: Badan 

Penerbit ISI Yogyakarta, 2011. 

 

Sunaryadi, Maharsiwara. Islam dalam Tari. Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2007. 

Sururin, Ilmu Jiwa Agama, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2004. 

Sutiyono. Pribumisasi Islam Melalui Seni-Budaya Jawa. Yogyakarta: Insan 

Persada, 2010. 

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : 

Balai Pustaka, 2007. 

Ujan, Andre Ata (dkk.). Multikulturalisme: Belajar Hidup Bersama dalam 

Perbedaan. Jakarta: PT. Indeks, 2011. 

 

Ulfa, Maria Eva. “Hubungan antara Tingkat Pengalaman Beragama Remaja 

Muslim dengan Motivasi Menuntut Ilmu dan Kegemaran Membaca”. 

Tesis Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2005. 

 

Wach, Joachim, Ilmu Perbandingan Agama, Jakarta : PT. Rajawali, 1989 

 

 

Wach, Joachim, Sociology of Religion, Chicago : The university of Chicago Press, 

1948 

Wahyuni, Ida Windi. “Hubungan Pengalaman Beragama dengan Konsep Diri”. 

Jurnal Al-hikmah, Vol. 8, No. 1, April 2011. 

 

Zaprulkhan, Ilmu Tasawuf Sebuah Kajian Tematik, Jakarta : Rajawali Press, 2016 

 

 

  


	HALAMAN JUDUL
	SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
	SURAT PERNYATAAN BERJILBAB
	NOTA DINAS PEMBIMBING
	PENGESAHAN TUGAS AKHIR
	MOTTO 
	HALAMAN PERSEMBAHAN 
	KATA PENGANTAR 
	ABSTRAK 
	DAFTAR ISI 
	BAB I PENDAHULUAN 
	A. Latar Belakang Masalah 
	B. Rumusan Masalah 
	C. Tujuan dan Kegunaan 
	D. Tinjauan Pustaka 
	E. Kerangka Teori 
	F. Metode Penelitian 
	G. Sistematika Pembahasan 

	BAB V PENUTUP 
	A. Kesimpulan 
	B. Saran 

	DAFTAR PUSTAKA 

