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SARI 

 Wiyono. 2009.  Pertunjukan Tayub Pada Tradisi Saparan di Desa 
Tegalrejo Kota Salatiga. Skripsi, Jurusan Pendidikan Sendratasik, Fakultas 
Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang.  
 
 Hasil karya sastra lokal, baik tulis maupun lisan, banyak atau sedikit akan 
menggambarkan mengenai desa tertentu. Sebagai contoh misalnya mengenai 
tokoh pendiri desa atau kampung pertama kali. Tokoh pendiri desa ini disebut  
sebagai orang yang babat alas. Tokoh pendiri desa sering memiliki kesenangan 
tertentu dalam bidang kesenian. Jenis kesenian yang menjadi kesenangan tokoh 
pendiri desa pasti akan dilestarikan oleh generasinya secara turun temurun. 
Demikian juga tokoh pendiri Desa Tegalrejo yaitu Kyai Sufi  memiliki 
kesenangan menghadirkan ( Jawa : nanggap) tayub pada setiap bulan Jawa Sapar. 
Pertunjukan tayub yang selalu diselenggarakan setiap tahun sekali pada Bulan 
Jawa Sapar, oleh masyarakat Desa Tegalrejo disebut tradisi saparan. Setiap tradisi 
saparan dilaksanakan masyarakat Desa Tegalrejo selalu menghadirkan kesenian 
tayub di dalamnya, dengan alasan sebagai sarana sesaji dalam tradisi saparan, dan 
sebagai sarana untuk mengumpulkan rakyat Desa Tegalrejo sesudah masa panen, 
serta untuk memberikan hiburan kepada masyarakat Tegalrejo. Untuk 
menghadirkan (nanggap) tayub dan supaya bisa dilihat oleh orang banyak maka 
membutuhkan tempat yang lapang atau panggung sebagai tempat pertunjukan. 
Maksud dan isi sebuah pertunjukan seni akan  bisa diterima dan nilai keindahan 
seni akan dapat dinikmati sepenuhnya oleh penonton jika dalam penampilannya 
didukung oleh seni rupa yang disebut tata rupa pagelaran yang mencakup tata 
rupa panggung, termasuk dekorasi, tata rias dan tata busana. 
 Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini  adalah  penyajian 
pertunjukan tayub dan unsur seni rupa apa saja yang terdapat dalam pertunjukan 
tayub pada tradisi saparan di Desa Tegalrejo Kota Salatiga.  
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan serta 
mendokumentasikan tentang penyajian pertunjukan tayub dan unsur seni rupa 
yang terdapat dalam pertunjukan tayub pada tradisi saparan di Desa Tegalrejo 
Kota Salatiga . 
 Manfaat dari penelitian ini dapat digunakan bagi peneliti, Pemerintah 
Desa, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan masyarakat luas  sebagai sarana 
untuk mengasah, mempertajam dan menambah wawasan serta pengetahuan 
tentang bentuk pertunjukan tayub pada tradisi saparan beserta unsur seni rupa 
yang mendukung pada pertunjukan tayub tersebut. Bagi pelaku seni penelitian ini 
dapat bermanfaat sebagai pengakuan dan penghargaan dalam berolah seni. Hasil 
penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat untuk melihat, 
mengapresiasi terhadap kesenian yang ada di daerahnya, sedangkan bagi 
Pemerintah Desa, Dinas Pendidikan dan Dinas Pariwisata penelitian ini dapat 
bermanfaat untuk menentukan kibijakan, pembinaan serta pengembangan nilai-
nilai tradisi yang ada di daerahnya. 
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 Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif deskriptif, sedangkan lokasi penelitian berada di Desa Tegalrejo Kota 
Salatiga. Sasaran penelitian meliputi 1) aktivitas tradisi saparan, 2) bentuk  
pertunjukan tayub pada tradisi saparan, 3) unsur seni rupa yang mendukung dalam 
pertunjukan tayub pada tradisi saparan  di Desa Tegalrejo Kota Salatiga. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan teknik studi 
dokumen. Analisis data melalui tahap-tahap pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
 Hasil penelitian menjelaskan tentang bentuk pertunjukan tayub dan unsur 
seni rupa yang mendukung  pada pertunjukan tayub pada tradisi saparan di Desa 
Tegalrejo Kota Salatiga yang meliputi: panggung, tata hias atau dekorasi, tata rias 
penari dan tata busana penari 
 Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan dalam pertunjukan atau 
pementasan tayub sebaiknya menggunakan panggung terbuka yang terpisah, 
maksudnya panggung untuk penari dan panggung untuk pengrawit dibuat 
terpisah, tidak menjadi satu panggung. Panggung untuk penari tayub dan 
penjaggrung lebih luas sehingga memiliki keleluasaan dalam menari, sebaliknya 
pengrawit juga tidak merasa terganggu dengan gerak para penari dan 
penjanggrung.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang Masalah                                                                     
 

 Hasil karya sastra lokal, baik lisan maupun tulisan, kita memperoleh 

banyak data mengenai daerah tertentu. Sebagai contoh misalnya mengenai tokoh 

para pendiri desa atau kampung pertama kali. Tokoh pendiri desa ini adalah orang 

pertama yang menempati desa atau kampung, disebut juga orang yang babat alas. 

Paling tidak masyarakat setempat menyatakan begitu. Menurut pandangan 

masyarakat setempat mereka adalah orang-orang sakti. Maka untuk mengenang 

jasa – jasanya dalam mengembangkan dan memajukan desanya serta memuja 

kesaktiannya dibuatlah cerita – cerita magis mitologis tentang sekitar 

kehidupannya. Dari cerita tersebut lahir pula nama-nama tempat, desa, kota dan 

sejenisnya. Jadilah cerita itu cerita legendaris mitologis ( Wahono 1997 :1). 

 Tokoh pendiri desa tidak jarang memiliki kesenangan tertentu dalam 

bidang kesenian. Jenis kesenian yang menjadi kesenangan tokoh pendiri desa 

biasanya akan dilestarikan oleh para generasinya secara turun-temurun, tidak 

terkecuali di Desa Tegalrejo Kota Salatiga. Menurut catatan sejarah legenda Desa 

Tegalrejo, pendiri Desa Tegalrejo memiliki kesenangan menghadirkan  (nanggap) 

kesenian tayub pada tradisi saparan. Disebut tradisi saparan karena acara tersebut 

dilaksanakan pada bulan Jawa Sapar.   

 Menurut Dahlan (2005:11) dalam bukunya yang berjudul Tayub Pati dan 

Ledeknya bahwa baik secara tertulis maupun lisan asal-usul keberadaan tayub 
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berdasarkan foklor masyarakat. Kesenian tayub ada sejak adat itu sendiri ada. 

Keberadaan tayub juga dikaitkan dengan konsep dongeng rakyat tentang 

terjadinya daerah atau desa.   

Untuk mengungkapkan rasa syukur kepada kekuatan yang dianggap lebih 

berkuasa, masyarakat desa sering megadakan sesaji berupa barang hasil panen 

yang disertai dengan berbagai gerakan yang menyerupai tarian. Masyarakat pada 

masa ini yakin bahwa hasil yang didapatkannya pada waktu panen tidak semata-

mata karena kekuatannya saja, tetapi ada kekuatan lain yang membantu. Untuk 

mengungkapkan rasa syukur, masyarakat mengadakan persembahan yang berupa 

sesaji dan upacara ritual. Rasa gembira dan terima kasih itu diungkapkan dalam 

bentuk tarian secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan sebagai simbul 

kesuburan. 

Masyarakat juga yakin tari-tarian yang dipersembahkan adalah sesuatu 

yang sangat digemari oleh roh para leluhurnya. Dalam perkembangan selanjutnya 

tari-tarian itu menjadi cikal bakal berbagai tarian tradisional yang di kenal di 

berbagai daerah, salah satunya joged atau tayub. Kepercayaan tersebut membuat 

masyarakat selalu mengadakan acara ritual sebagai kebiasaan atau tradisi.  

 Daya magis dan kesakralan ledek tayub, kehidupan sosial dan pentas tayub 

juga mendapat perhatian dalam penelitian yang dilakukan oleh Dahlan (2005:65). 

Meskipun pentas tayub juga mendapat perhatian dalam penelitian ini, namun tidak 

dihubungkan dengan bentuk seni yang lain kususnya seni rupa yang mendukung 

dalam pentas tayub.  
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 Kesenian tradisional adalah kesenian asli yang lahir karena dorongan 

emosi dan kehidupan batin yang murni atas pandangan hidup dan kepentingan 

pribadi masyarakat pendukungnya. Kesenian tradisional merupakan ungkapan 

batin yang dinyatakan dalam bentuk simbolik yang menggambarkan arti 

kehidupan masyarakat pendukungnya ( Bastomi 1988 : 16 ). 

 Seni dan kepercayaan tidak dapat ditarik garis pemisah, keduanya 

berhubungan terus dengan erat. Orang menciptakan seni dan membutuhkan seni 

karena keyakinannya tentang daya magis yang berpengaruh di dalam 

kehidupannya. Orang menyanyi, membunyikan alat musik, terlebih-lebih jika 

menyanyi sambil membunyikan alat musik maka otomatis salah satu anggota 

tubuh atau seluruh tubuh bergerak-gerak mengikuti irama lagu. Gerakan tubuh itu 

disebabkan oleh tumbuhnya emosi seni , sedangkan gerakan seperti itu adalah 

elemen gerak tari.  

 Terdorong oleh rasa harga diri, rasa hormat terhadap orang lain , keinginan 

mengormati kepada penonton, maka pemeran, penyanyi, penari menganggap tidak 

 sopan jika menyanyi, menari, memainkan peran dengan busana seadanya saja. 

Oleh karena itu mereka berbusana yang indah dan menarik.  

 Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti itu akhirnya terjadilah 

kesesuaian antara keindahan lagu, gerak dan rupa, keselarasan dan komunikasi 

antara pelaku dan penonton. Dengan demikian akan terjadi pertunjukan seni yang 

meliputi seni musik, seni tari, seni sastra, dan seni rupa dalam satu panggung. 

 Maksud dan isi sebuah pertunjukan seni akan segera diterima dan nilai 

keindahan seni akan dapat dinikmati sepenuhnya oleh penonton jika dalam  
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penampilannya didukung oleh seni rupa yang disebut tata rupa pagelaran yang 

mencakup tata rupa panggung, tata rias dan tata busana. Tata rupa panggung 

mendukung seluruh proses penyajian, sedangkan tata rias dan tata busana akan 

mendukung isi jenis seni yang dipertunjukan oleh pelakunya ( Bastomi 1985 : 4 ).   

 Berdasarkan uraian di atas, peneliti hendak mengkaji tentang bagaimana 

bentuk pertunjukan tayub dalam pelaksanaan tradisi saparan dan aspek-aspek seni 

rupa yang terdapat dalam pertunjukan tayub pada tradisi saparan di Desa 

Tegalrejo Kota Salatiga. 

 

1. 2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1. Bagaimana bentuk pertunjukan tayub pada tradisi saparan di Desa 

Tegalrejo Kota Salatiga dilakukan? 

2. Unsur seni rupa apa saja yang terdapat dalam pertunjukan tayub pada 

tradisi saparan di Desa Tegalrejo Kota Salatiga? 

 

1. 3 Tujuan Penelitian  

 Tujuan penelitian ini untuk memahami dan mendiskripsikan  tentang : 

      1.   Bentuk pertunjukan tayub pada tradisi saparan di Desa Tegalrejo Kota 

            Salatiga. 

2. Unsur seni rupa yang terdapat dalam pertunjukan tayub pada tradisi 

            saparan di Desa Tegalrejo Kota Salatiga.  
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1. 4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pelaku seni, 

 masyarakat, Pemerintah Desa, lembaga terkait (Dinas Pendidikan, Dinas 

Pariwisata) dan peneliti.  

1. Manfaat bagi pelaku seni  

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengakuan dan penghargaan kepada 

pelaku seni sehingga mereka lebih bersemangat dalam berolah seni. 

2. Manfaat bagi masyarakat. 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi 

masyarakat untuk melihat, mengapresiasi dan turut melestraikan tradisi 

yang ada di daerahnya.  

3. Manfaat bagi lembaga terkait  

Hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada Pemerintah Desa 

Tegalrejo, Dinas Pendidikan  Kota Salatiga dan Dinas Pariwisata Kota 

Salatiga dalam rangka menentukan kebijakan, pembinaan kebudayaan 

serta pengembangan nilai-nilai tradisi yang ada di daerahnya. 

4. Manfaat bagi peneliti 

Hasil penelitian ini bagi peneliti dapat digunakan sebagai sarana untuk 

mengasah, mempertajam pengetahuan tentang pertunjukan kesenian  tayub 

pada tradisi saparan beserta unsur seni rupa yang mendukung pada 

pertunjukan tersebut. 
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1.5  Sistematika Penulisan Skripsi  

1.5.1 Bagian awal skripsi berisi tentang : 

Judul skripsi, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, sari, kata 

pengantar dan daftar isi 

1.5.2 Bagian isi terdiri dari : 

Bab I Pendahuluan, terdiri dari : 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.5 Sistimatika Penulisan Skripsi 

Bab II Landasan Teori terdiri dari : 

2.1   Tayub Pada Tradisi Saparan 

2.1.1 Tradisi Saparan 

2.1.2 Kesenian Tayub 

2.2 Unsur Seni Rupa dalam Pertunjukan Tayub 

2.2.1 Batasan Seni Rupa 

2.2.2 Unsur-unsur Seni Rupa 

2.2.3.Prinsip-prinsip Seni Rupa 

2.2.4 Unsur Seni Rupa Dalam Pertunjukan Tayub 

2.2.4.1 Panggung 

2.2.4.2 Riasan 

2.2.4.3 Busana 
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Bab III Metode Penelitian 

3.1 Pendekatan Penelitian 

3.2 Lokasi dan Sasaran Penelitian 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1 Teknik Observasi 

3.3.2 Teknik Wawancara 

3.3.3 Teknik Dokumentasi 

3.4 Taknis Analisis Data 

3.4.1 Pengumpulan Data 

3.4.2 Reduksi Data 

3.4.3 Penyajian Data 

3.4.4 Penarikan Kesimpulan   

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian meliputi kehidupan sosial budaya, aktivitas tradisi saparan, dan 

bentuk pertunjukan tayub pada tradisi saparan serta unsur seni rupa dalam 

pertunjukan tayub pada tradisi saparan di Desa Tegalrejo Kota Salatiga. 

Bab V Kesimpulan dan Saran 

Penutup berisi simpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian. 

1.5.3  Bagian akhir skripsi berisi lampiran-lampiran dan daftar pustaka. 

 

 

  

     



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Tayub Pada Tradisi Saparan 

2.1.1 Tradisi Saparan  

 Dalam Bausastra – Indonesia karangan S. Prawiroatmaja (1981:358) merti 

desa memiliki arti kenduri desa. Juga ada kata merdi desa yang berarti berkenduri 

untuk keselamatan desa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:1208) kata 

tradisi berarti (1)adat kebiasaaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih 

dijalankan di masyarakat, (2) penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah 

ada merupakan cara yang paling baik dan benar. 

 Banyak desa di Jawa yang masih dengan setia melaksanakan upacara merti 

desa sesudah panen raya. Upacara merti desa dilakukan bisa berbeda setiap tahun, 

maka itu pelaksanaan merti desa tidak mempunyai tanggal dan bulan yang pasti. 

Biasanya setiap desa melaksanakan tradisi ini berdasarkan penanggalan Bulan 

Jawa Sapar, Dulkaidah dan pada hari dan pasaran misalnya Senin Wage, Sabtu 

Kliwon, atau Minggu Kliwon. Pemilihan hari tersebut semata-mata mengikuti 

kebiasaan dari para leluhur desa sejak jaman dahulu dan sampai dengan saat ini 

penduduk desa tidak berani mengubah kebiasaan itu. Tradisi merti desa di Desa 

Tegalrejo Kota Salatiga dilaksanakan pada Bulan Jawa Sapar, oleh karena itu 

masyarakat Desa Tegalrejo menyebutnya tradisi saparan. 

 Saparan adalah upacara tradisional dimana para warga desa menyatakan 

syukur atas hasil panen yang baik sehingga mereka bisa hidup dengan bahagia 

8 
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mempunyai cukup sandang dan pangan, hidup selamat dan berkecukupan. Warga 

masyarakat berharap tahun depan dan selanjutnya  akan tetap bisa menikmati 

kehidupan ini atau bahkan bisa hidup lebih baik. Oleh karena itu merti desa 

dipandang sangat penting untuk dilaksanakan. Tuhan telah memberikan kepada 

mereka kehidupan yang baik dan bahagia, para leluhur telah berhasil membangun 

desa dimana sekarang para keturunannya bisa menikmati hidup yang baik dan 

berkecukupan.  

 Upacara ritual saparan merupakan pengungkapan rasa syukur kepada 

Tuhan. Dalam upacara ritual tersebut akan dijumpai berbagai macam sesaji yang 

merupakan simbul rasa terima kasih dan permohonan kepada Gusti, menunjukkan 

rasa hormat kepada para leluhur, meminta supaya dhanyang menjalankan 

kewajibannya dengan baik dan untuk mengusir makluk-makluk halus yang jahat. 

 Supaya tercapai keinginannya, orang menyembah kepada Tuhan dengan 

mengadakan upacara ritual tradisional dalam berbagai bentuk seperti kenduri, 

dengan mengadakan berbagai macam makanan dan sesaji, pagelaran wayang 

kulit, tayuban, atau tarian ritual. 

 Sebelum pelaksanaan tradisi saparan, penduduk desa mengadakan 

persiapan yang cermat, yang dipimpin oleh Kepala Desa dibantu sebuah panitia. 

Penduduk desa bersama-sama akan membersihkan desanya secara fisik antara lain  

memperbaiki irigasi atau sumber air (dandan kali), membersihkan makam desa 

(bersih kubur), dan membersihkan tempat-tempat yang dianggap memiliki sejarah 

kusus dengan desanya, kemudian diteruskan dengan selamatan dan diakhiri 

dengan hiburan. 
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 Panitia yang mewakili kepentingan seluruh penduduk akan menyiapkan 

program yang sesuai. Beberapa pertunjukan kesenian bisa diadakan supaya 

rangkaian upacara saparan  berjalan lebih menarik. Jenis pertunjukan yang  

merupakan keharusan bagi desa untuk leluhur dalam upacara saparan harus 

didahulukan. Hal yang paling penting, upacara ritual saparan  dilaksanakan 

dengan sadar oleh penduduk desa berdasarkan prinsip tradisional gotong royong. 

Tempat dimana upacara diselenggarakan harus terlebih dahulu diputuskan oleh 

panitia, dan biasanya diadakan di balai desa.  

 Dari keterangan di atas dapat  ditarik pengertian bahwa tradisi saparan 

adalah kebiasaan turun-temurun untuk melaksanakan selamatan atau kenduri oleh 

masyarakat desa tertentu dalam waktu tertentu dan dalam tujuan tertentu, dalam 

hal ini adalah Desa Tegalrejo Kota Salatiga.  

 

2.1.2 Kesenian Tayub 

 Tayub atau tayuban mempunyai banyak penafsiran yang saling 

memperluas, memperdalam, dan memperjelas pengertiannya. Ada juga beberapa 

pendapat yang secara tersurat mempertentangkan makna tayub atau tayuban. 

Namun secara tersirat justru saling memperkuat eksistensi makna tarian 

tradisional Jawa itu sendiri. 

 Tayub dalam kamus Bau Sastra Jawa - Indonesia, karangan 

Prawiroatmodjo  (1981:243) berarti bersenang-senang dengan mengibing bersama 

tandak. Bisa juga menari bersama ledek, joged atau ronggeng. Dalam naskah  
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berjudul “Tayuban: Kesenian Tradisional Khas Daerah Kabupaten Blora ,” 

memberikan makna kata tayuban berasal dari kata dasar tayub.  

Menurut tradisi lisan kata tayub dijarwadhosokkan ditata cikben guyup, 

maksudnya tariannya diatur dengan baik agar bisa menjadi kerukunan orang 

( Hutomo1996 : 8). 

 Kata tayub menurut etimologi rakyat Pati dijarwadhosokkan dari kata dak 

uyup ( saya minum ). Menurut penalaran masyarakat Pati orang yang haus akan 

merasa segar kembali setelah mereka minum air. Tayub berfungsi sebagai 

refreshing atau penyegaran kembali. Dengan tayuban untuk sementara masyarakat 

dapat melupakan hal itu semua. Dengan demikian setelah selesai mereka dapat 

memecahkan berabagai masalah, karena pikiran dan tubuh sudah segar kembali.  

 Sedangkan dari sebagian kalangan Islam Abangan, konon mengambil 

penjelasan dari Kanjeng Syeh Sunan Kalijaga, mengartikan tayub agak sedikit 

dikaitkan dengan nilai-nilai islami, sekalipun persepsi penamaan hampir sama 

dengan kedua makna di atas. Tayub berasal dari kata bahasa arab thoyibah (baik 

atau bagus).Sebenarnya orang menayub itu untuk mencari kebaikan 

kesempurnaan hidup dunia untuk mencari bekal di akhirat Kata thoyibah 

dihubungkan dengan sampur (kain selendang tledek), yang berarti sampurnakna 

uripmu (sempurnakan hidupmu). 

 Tayub atau thoyibah adalah suatu cara atau jalan seseorang dalam mencari 

kesempurnaan hidup. Sebab hanya dengan melakukan hal-hal yang baik/bagus  

seseorang akan mencapai kesempurnaan, sebagai bekal untuk mencapai 

kebahagiaan di akhirat.  
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 Beberapa pengertian di atas memang bertolak belakang dengan makna 

kata tayub. Dalam kamus Bausastra Jawa kata tayub berarti sesukan jejogedan 

nganggo dijogedi ing tledhek / hobby  atau kesenangan berjoged bersama penari 

ledhek / tledhek (Poerwodarminto1939:586). 

 Dalam tari tayub, penari tayub disebut ronggeng atau tledek. Biasanya 

penarinya merupakan penari bayaran. Dalam menari sambil menyanyi senantiasa 

melibatkan para penontonnya untuk diajak menari bersama. Tari yang sering 

diadakan setelah panen ini banyak terdapat didaerah-daerah  pulau Jawa, dan 

pertunjukannya di Jawa Tengah disebut tayuban (Jazuli 2008:48).  

 Sekalipun pemaknaan antara tradisi lisan dan kamus bertolak belakang, 

bila  dikaji lebih dalam keduanya memiliki maksud yang sama. Keduanya 

memiliki indikasi yang sama terhadap tayub, yang mengacu pada pengertian tari. 

 Kesenian tayub tidak bisa terlepas dari keberadaannya di masa lampau, 

terutama yang berkaitan dengan kepercayaan atau keyakinan Jawa sebelum ada 

pengaruh berbagai agama yang masuk. Sampai saat ini kepercayaan Jawa kuna 

masih tumbuh subur dan mendarah daging di kalangan masyarakat Jawa. 

Kepercayaan kuna yang dimaksud adalah hal-hal yang berkaitan dengan faham 

asli sebelum adanya pengaruh agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen di Pulau 

Jawa. 

 Adapun faham asli yang dimaksud misalnya (1) faham animisme,(2) 

faham manisme, (3) faham dinamisme, (4) faham fetitisme (Dahlan, 2005: 21).   

Salah satu sikap dari pengaruh kepercayaan di atas adalah bahwa manusia tidak 

dapat terpisahkan dari alam tempat mencari kehidupan. Manusia selalu berupaya  
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untuk dapat diterima dan menyatu dengan alam demi kelangsungan hidupnya, 

baik dilingkungannya maupun di dunia yang lebih luas. 

 Dengan pemahaman mistis yang  dimiliki dan untuk menghadapi gejala 

alam yang penuh misteri, diperlukan media sebagai manifestasi dari ungkapan 

pikiran dan perasaannya, baik berupa gerak-gerakan (tari), bunyi-bunyian 

(nyanyian), mantera-mantera, jampi dan lambang gaib. Dari sinilah awal 

timbulnya ritus atau upacara yang diungkapkan lewat simbol-simbol. Sedangkan 

tarian tradisional adalah salah satu bentuk simbol-simbol tersebut, yang dijadikan 

sebagai ungkapan kesuburan dengan menampilkan hubungan pria dan wanita. 

Sesuai dengan perubahan pola pikir dan perkembangan adat tarian berubah 

menjadi tari yang kita kenal dengan joged, tayub, gandrung (Banyuwangi), 

cokekan (Jawa Timur), Ronggeng (Jawa Barat). Oleh karena itu fungsi kesenian 

tayub ini sebagai sarana ritual yang mendukung bentuk tradisi yang lain. Pada 

perkembangan selanjutnya fungsi kesenian tayub ini tidak hanya pada fungsi 

ritual saja tetapi juga memiliki fungsi sosial dan fungsi hiburan. Fungsi sosial 

karena kesenian tayub dapat mengundang banyak orang untuk berkumpul, melihat 

dan menari bersama ledeknya. Fungsi hiburan karena kesenian tayub dapat 

membuat orang (penonton) senang karena melihat bahkan bisa ikut menari 

bersama ledeknya. Penonton bisa melupakan masalah yang sedang dihadapi 

meskipun bersifat sementara. 

 Dari keterangan di atas dapat dirumuskan kesenian tayub adalah kesenian 

tradisional yang berbentuk tari-tarian yang dilakukan oleh pria dan wanita sebagai 

ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan leluhurnya karena  
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telah memberikan keselamatan dalam kehidupannya dan panen yang melimpah 

serta ungkapan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya pada waktu-

waktu mendatang tetap dikaruniai keselamatan dan kesejahteraan.  

 

2.2  Unsur Seni Rupa dalam Pertunjukan Tayub 

 Kaitan antara jenis seni yang satu terhadap seni yang lain sangat erat. 

Pertunjukan seni apapun termasuk juga pertunjukan seni tari tayub tidak dapat 

dilepaskan dari seni rupa. Fungsi seni rupa dalam pertunjukan seni tari adalah 

memperindah dan memperjelas isi tarian yang ditampilkan oleh para penari di atas 

panggung. Seni rupa mempunyai dukungan yang kuat terhadap keberhasilan 

pertunjukan tayub. 

Maksud dan isi sebuah tarian akan segera diterima dan nilai keindahan 

seni tari itu akan segera dinikmati oleh penonton jika dalam penampilannya 

didukung oleh seni rupa yang disebut tata rupa pagelaran yang mencakup tata 

rupa panggung, tata rias, dan tata busana. Tata rupa panggung mendukung seluruh 

proses penyajian, sedangkan tata rias dan tata busana mendukung isi tarian yang 

dibawakan oleh penarinya.  

2.2.1  Batasan Pengertian Seni Rupa 

Seni tidak mungkin didefinisikan secara memuaskan. Sejak dulu hingga 

kini tidak ada batasan tentang pengertian seni rupa yang baku dan dapat 

dipertahankan pengertiannya. Namun sungguhpun demikian dalam hubungan ini 

suatu batasan harus dibuat sekedar untuk mendekatkan diri dengan materi yang 

akan dikaji. Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat kata seni mempunyai  
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pengertian (1)halus, kecil dan halus, tipis dan halus, lembut dan enak didengar, 

mungil dan elok; (2)keahlian membuat karya yang bermutu, (3) kesanggupan akal 

untuk menciptakan segala sesuatu yang bernilai tinggi (luar biasa), orang yang 

berkesanggupan luar biasa. Sedangkan kata rupa dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia memiliki pengertian sebagai berikut, (1) keadaan yang tampak di luar, 

(2) wujud, apa yang tampak, (3) bangun, tokoh bentuk.  

Menurut Soeharjo (1990:4) seni rupa dapat diartikan ungkapan gagasan atau 

perasaan yang estetis dan bermakna yang diwujudkan melalui media titik, garis, 

bidang, bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang serta dalam bentuk ruang yang 

ditata menurut prinsip-prinsip tertentu. 

2.2.2 Unsur – Unsur Seni Rupa 

Menurut dimensinya/matranya karya seni rupa dapat digolongkan menjadi 

2 yaitu: (a) Karya seni rupa dua dimensi yaitu karya seni rupa yang dibatasi dua 

sisi saja sisi panjang dan sisi lebar. Karya seni rupa dua dimensi hanya bisa dilihat 

atau dinikmati dari satu arah saja yaitu arah depan, (b) Karya seni rupa tiga 

dimensi yaitu karya seni rupa yang memiliki ruang karena mempunyai ukuran 

panjang, lebar dan ketebalan. Karya seni rupa tiga dimensi tidak memiliki bidang 

dasar dan tidak datar, maka dari itu penempatannya berdiri lepas artinya tidak 

tergantung pada dinding sebagai bidang dasarnya (Bastomi1985:26). Karya seni 

rupa tiga dimensi bisa dilihat atau dinikmati dari berbagai  arah atau pandangan.  

Karya seni rupa dua dimensi maupun tiga dimensi secara umum memiliki unsur-

unsur titik, garis, bidang, ruang, warna, tektur dan gelap terang. Dari perpaduan 

selaras unsur-unsur inilah terbentuk karya-karya seni rupa yang indah.  
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2.2.2.1 Unsur Titik 

 Titik merupakan unsur rupa yang paling sederhana.Unsur titik akan 

tampak berarti pada karya seni rupa apabila jumlahnya cukup banyak atau 

ukurannya diperbesar hingga menjadi bintik. 

2.2.2.2 Unsur Garis 

 Garis merupakan unsur rupa yang terjadi dari jalinan titik yang 

memanjang jadi satu.Unsur garis sangat berpengaruh terhadap suasana pada 

panggung. Garis banyak memberikan ilusi terhadap pandangan mata. Tiap-tiap 

jenis garis dan kedudukan garis pada bidang memberi kesan yang berbeda-beda. 

Menurut Bastomi (1985:22) jenis-jenis garis meliputi yaitu :1) garis lurus 

memberi kesan tegang, 2) garis patah memberi kesan kaku, tegas, 3) garis 

lengkung memberi kesan halus, luwes. Kedudukan garis pada bidang yaitu :  

1) garis mendatar memberi kesan mati, melebar, 2) garis tegak memberi kesan 

hidup, meninggi, 3) garis miring memberi kesan gerak, meluas. 

2.2.2.3 Unsur Bidang 

 Bidang merupakan unsur rupa yang terjadi karena pertemuan dari 

beberapa garis. Artinya setiap bidang akan dibatasi oleh garis.Ruang panggung 

dibentuk dengan bidang-bidang yaitu bidang sisi samping dan bidang belakang. 

2.2.2.4 Unsur Bentuk 

 Bentuk terjadi karena adanya bidang-bidang yang saling bersinggungan 

sehingga akan membentuk ruang . Dalam seni rupa mengenal bentuk-bentuk 

silindris, kubistis bola, limas, prisma kerucut dan bentuk-bentuk non geometris  
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seperti bongkahan tanah atau batu. Unsur bentuk secara nyata diterapkan dalam 

karya seni rupa tiga dimensi. 

2.2.2.5 Unsur Warna 

 Menurut Feldman Edmund Burke ( tahun 1967 ) menyebutkannya bukan 

ilmu warna atau teori warna melainkan terminologi tentang warna, yaitu 

peristilahan tentang warna.  

Terminologi yang dipergunakan oleh Burke yaitu : 

(1) Hue yaitu macam-macam warna. Biasanya warna merah, biru dan kuning yang  

     disebut dengan warna pokok ( primer ). Warna pokok ini merupakan dasar 

     untuk memperoleh warna campuran jingga, hijau dan ungu. 

(2) Value yaitu hal yang berhubungan dengan kesan berat atau ringan pada warna,  

     dapat juga dikatakan tentang kesan terang atau gelap pada warna. Warna 

     kuning adalah warna yang memberi kesan paling ringan, sedangkan warna 

     biru memberikesan paling berat. Warna putih bersifat memantulkan semua 

     sinar, maka dari itu putih memberi kesan paling terang. Hitam menyerap 

     semua sinar, hitam memberi 

     kesan gelap dan jauh. Urutan value adalah dari dari warna yang paling ringan 

     sampai dengan yang paling  berat. 

(3) Intensitas yaitu tentang kekuatan warna, maksudnya kuat dan tidaknya warna 

      itu memberi rangsangan terhadap pandangan mata. Warna yang paling tinggi 

      kekuatannya ( intensitasnya ) adalah warna merah. Semua warna akan menjadi 

      lemah jika dicampur dengan putih.Warna-warna yang dicampur dengan putih 

      memberi kesan pudar atau pucat, putih sifatnya membunuh warna-warna lain.   
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(4) Warna komplementer yaitu warna yang kedudukannya pada lingkaran warna  

      saling berhadap-hadapan.  

(5)  Warna analogus yaitu warna yang kedudukannya pada lingkaran warna 

       berurutan. Warna kuning analogus dengan warna jingga, warna jingga 

      analogus dengan warna merah dan seterusnya. 

 Warna yang memberi kesan panas atau dingin yaitu warna-warna yang 

memberi asosiasi kejiwaan terhadap kenyataan, misalnya api itu panas, es dingin 

dan sebagainya. Warna merah dan jingga memberi asosiasi pada api, maka dari itu 

warna merah disebut warna panas, sedngkan warna biru dan hijau disebut warna 

dingin. 

2.2.2.6 Unsur Tekstur 

 Tekstur merupakan nilai suatu permukaan benda (halus atau kasar). Secara 

visual tekstur dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tekstur nyata dan tekstur semu. 

Tekstur nyata maksudnya keadaan suatu benda bila dilihat dan diaraba sama 

nilainya. Sedangkan tekstur semu terjadi bila suatu keadaan suatu benda bila 

dilihat dan diaraba berbeda nilainya.  

2.2.2.7 Unsur Gelap Terang 

 Gelap terang merupakan keadaan suatu bidang yang dibedakan dengan 

warna tua untuk gelap dan warna muda untuk terang yang disebabkan oleh  

perbedaan warna atau karena pengaruh cahaya. Jadi unsur-unsur seni rupa dalam 

penelitian ini meliputi titik, garis bidang, warna, tekstur, dan gelap terang yang 

dikomposisi menurut prinsip-prinsip tertentu.  
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2.3 Prinsip – Prinsip Seni Rupa 

 Prinsip-prinsip seni rupa disebut juga kaidah-kaidah yang menjadi 

pedoman dalam berkarya seni rupa. Pada dasarnya komposisi adalah salah satu 

istilah dalam mendapatkan kesetimbangan bentuk pada karya seni. Komposisi 

merupakan unsur yang penting dalam menciptakan karya seni guna mendapatkan 

keseimbangan pandangan yang harmonis. Suatu bentuk benda harus diatur 

penempatannya agar tidak menimbulkan kejanggalan. Didalam mengkomposisi 

unsur-unsur seni rupa untuk menjadikan sebuah karya seni harus memperhatikan 

prinsip-prinsip seni rupa. Berikut penjelasan prinsip-prinsip seni rupa menurut 

beberapa ahli. 

2.3.1 Kesatuan ( unity ) 

Dalam suatu hasil seni yang sempurna semua unsur-unsur yang ada di 

dalamnya harus saling berhubungan dengan baik. Unsur-unsur tersebut harus 

menyatu sampai membentuk satu kasatuan yang memiliki nilai-nilai yang lebih.  

Pengorganisasian itu harus mengandung makna dan menarik sehinghga terjelma 

apa yang dikenal sebagai bentuk dari karya seni. Unsur-unsur yang ada dalam seni 

rupa merupakan satu kesatuan yang saling bertautan sehingga tidak ada lagi 

bagian yang berdiri sendiri. 

2.3.2  Keseimbangan ( Balance ) 

Keseimbangan bisa dilihat dari kesamaan antara unsur-unsur tertentu yang 

berlawanan atau bertentangan. Dalam karya seni walaupun unsur-unsurnya 

tampaknya bertentangan namun sesungguhnya saling memerlukan karena 

bersama-sama mereka mencapai kebulatan. Unsur-unsur yang saling bertentangan  



20 

tidak pelu mempergunakan bentuk yang sama. Yang tidak samapun dapat 

menghadirkan keseimbangan yang menarik asalkan terdapat kesamaan antara nilai 

masing-masing. Dengan kesamaan dari nilai masing-masing yang saling 

bertentangan akan terdapatlah keseimbangan secara estetis. Adapun jenis-jenis 

keseimbangan adalah sebagai berikut : 1) keseimbangan terpusat, 2) 

keseimbangan diagonal, 3) keseimbangan simetris, 4) keseimbangan asimetris 

2.3.3 Irama ( Rhytm ) 

Pada umumnya orang akan lebih mudah mengenal irama pada seni musik 

karena irama pada musik mudah dirasakan dan diresapi oleh pendengarnya.  

Pada karya seni rupa, irama dapat diusahakan lewat penyusunan unsur-unsur yang 

ada atau pengulangan dari unsur-unsur yang diatur. Pengulangan dapat melalui 

warna dan nada, bidang dan bentuk, garis dan tekstur. Kemungkinan-

kemungkinan terciptanya irama : 1) karena pengulangan unsur-unsur seni rupa 

dengan jarak dan bentuk yang sama, 2) Karena perbedaan ukuran/bentuk yang 

teratur dan berkelanjutan, 3) karena perbedaan jarak ruang yang terus menerus 

antara bentuk dan bidang yang  terus menerus.  

2.3.4  Pusat Perhatian ( Center of Interest ) 

 Pusat perhatian adalah unsur yang sangat menonjol atau berbeda dengan 

unsur-unsur yang ada di sekitarnya. Untuk menciptakan pusat perhatian dalam 

karya seni rupa kita dapat menempatkan unsur yang paling dominan.  

2.3.5  Keselarasan ( Harmony ) 

 Keselarasan merupakan prinsip yang digunakan untuk menyatukan unsur-

unsur seni rupa dari berbagai bentuk yang berbeda.Tujuan prinsip keselarasan  
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adalah untuk menciptakan kaharminisan dari unsur-unsur yang berbeda baik 

bantuk maupun warna.  

 Keselarasan bentuk dapat kita ciptakan melalui penyusunan bentuk-bentuk 

yang saling berdekatan. Sedangkan keselarasan warna dapat kita peroleh dari 

memadukan warna baik monokromatis(satu keluarga warna dengan berbagai 

gradasi), analogus (berdekatan dengan lingkaran warna), maupun komplementer 

(berlawanan dalam lingkaran warna). 

2.3.6  Kontras 

 Dalam karya seni rupa kontras dapat dicapai dengan pemakaian irama 

pada unsur-unsur seni rupanya dengan tajam. Misalnya perbedaan tinggi dan 

rendah suatu obyek bentuk, tegak dan horizontalnya garis dan lain-lain. Pada  

warna, susunan warna kontras dapat dicapai dengan menyusun dua warna atau 

lebih dari warna-warna yang bertentangan dalam suatu lingkaran warna. Prinsip-

prinsip atau kaidah-kaidah seni rupa dalam penelitian ini meliputi (1) kesatuan, 

(2) keseimbangan, (3) irama, (4) pusat perhatian, (5) keselarasan, (6) kontras.  

 

2.4 Unsur Seni Rupa dalam Panggung, Penari, dan Sesaji 

 Suatu pertunjukan, apapun bentuknya selalu memerlukan tempat atau 

ruangan guna menyelenggarakan pertunjukan itu sendiri ( Jazuli,2008:25 ). Pentas 

adalah suatu bangunan yang sangat berarti bagi keberlangsungan suatu 

pementasan dalam seni pertunjukan (Lathief,1993:3). Panggung adalah suatu 

arena pertunjukan yang biasanya merupakan suatu tempat duduk , penontonnya 

lebih rendah dari pada tempat bermain ( Lestari,1993:3). Dalam rangka  
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menunjang keberhasilan suatu pertunjukan diperlukan penataan panggung yang 

sebaik-baiknya. Dalam tata panggung inilah seni rupa sangat berperan.  

2.4.1  Unsur Seni Rupa yang Berhubungan dengan Tata Panggung  

2.4.1.1 Panggung itu sendiri. 

Bentuk panggung atau bentuk-bentuk pentas ada bermacam macam. 

Misalnya bentuk proscenium yakni penonton hanya dapat melihat  dari sisi depan 

saja. Bentuk tapal kuda yaitu pentas yang bentuknya menyerupai tapalkuda, para 

penonton bisa melihat dari dari tiga sisi yaitu sisi depan, sisi samping kiri dan sisi 

samping kanan. Bentuk pendapa, para penontonnya seperti halnya bentuk tapal 

kuda, perbedaannya bangunan pendapa lebih tinggi dari pada pentas  tapal kuda / 

sama rata dengan tanah (Jazuli 2008:25).   

2.4.1.2 Tata Ruang 

Tata ruang diperlukan untuk tata panggung frontal dan untuk pertunjukan 

yang bersifat realistis. Letak ruang dapat diatur sedemikian rupa sehingga 

memberi kesan luas, sempit, jauh, atau dekat menurut keperluan.  

2.4.1.3 Tata Hias ( Dekorasi ) 

Semua pertunjukan yang ditampilkan di atas panggung sebaiknya diberi 

hiasan (dekorasi). Tujuan menghias untuk (1) memperindah panggung, (2) 

menarik perhatian penonton, (3) menguatkan maksud pertunjukan. Menurut 

penempatannya hiasan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu (1) Hiasan gantung, 

hiasan yang penataannya digantungkan pada langit-langit. (2) Hiasan dinding, 

hiasan yang penataannya ditempelkan pada dinding. (3) Hiasan tumpang yaitu 

hiasan yang penataannya di atas lantai atau meja (Bastomi 1985:18). 
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2.4.1.4 Tata Lampu / Cahaya 

Menurut Jazuli (2008:30–31) ada beberapa jenis lampu yang sering 

 digunakan dalam pertunjukan. Setiap jenis lampu mempunyai bermacam-macam 

warna. Jenis-jenis lampu antara lain,  

(1)  Lampu kusus atau spot light, biasanya digunakan untuk menyinari 

      obyek-obyek secara khusus. 

(2)  Lampu yang berfungsi mengikuti obyek tertentu disebut follow  

                  spot light adalah lampu sentral yang dipakai untuk obyek-obyek yang 

                  bergerak. 

(3) Strip light sejenis spot light adalah lampu berderet dan bermacam- 

     macam warna yang terletak pada pentas bagian belakang. 

Tata letak lampu dan arah penyinaran sering menandai nama dari lampu itu 

sendiri, seperti: 

(1) Front light yaitu penyinaran dilakukan dari arah depan obyek 

             yang disinari, biasanya lampu ini terletak dibagian depan pentas. 

(2)  Side light, penyinaran dilakukan dari arah sampingobyek, letak  

                  lampu dibagian samping ( side wing ). 

(3)  Back light, penyinaran dari belakang obyek, biasanya lampu ini  

                  terletak dibagian belakang bawah pentas. 

(4) General light, penyinaran keseluruh pentas. Lampu ini fungsinya  

                  untuk menyinari seluruh pentas, biasanya diletakkan di atas pentas. 
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2.4.2  Unsur Seni Rupa pada Penari      

2.4.2.1 Rias Muka 

Rias muka maksudnya adalah menghias muka atau memperindah muka. 

Dengan rias muka agar raut muka penari sesuai dengan watak tarian yang 

diperankan. Dengan demikian watak tarian nampak tergambar pada wajah penari 

melalui tata rias muka. Unsur-unsur rias muka yang penting adalah garis, warna 

dan bidang, sebab merias muka pada dasarnya adalah menata garis dan warna 

pada bidang muka (Bastomi 1985:30). 

2.4.2.2 Kostum / Tata Busana  

Fungsi busana dalam tari adalah untuk mendukung tema atau misi tari, dan 

untuk memperjelas peran-peran dalam suatu sajian tari (Jazuli 2008:20). 

Pemakaian busana dimaksudkan untuk memperindah tubuh, disamping itu juga 

untuk mendukung isi tarian.Busana mempunyai fungsi yang cukup penting yaitu 

sebagai penguat gerak pernyataan tari. Busana yang melekat pada tubuh memberi 

kemungkinan untuk menunjukkan sifat-sifat gerak. Berhubungan dengan nilai 

simbolis dan fungsi busana maka akan berkaitan dengan cara mengenakan jenis 

busana tertentu dan pemilihan warna yang tepat. (Bastomi 1985:34). 

 

2.4.3 Aspek Seni Rupa pada Sesaji. 

Setiap manusia yang berbudaya pasti memiliki tata upacara atau ritual 

yang berkaitan dengan siklus hidup manusia. Sejak dalam kandungan, kelahiran,  

perkawinan sampai pada kematian, banyak rangkaian upacara dilakukan. 

Demikian pula untuk menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam akan  
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ada pula rangkaian upacara yang harus dilakukan. Dalam adat pesta perkawinan, 

dalam adat tradisi bersih dusun (saparan) akan banyak bahan sesaji yang akan 

ditata, dibutuhkan tempat (wadah) untuk menata. Dengan demikian akan banyak 

karya seni yang terlibat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu 

pendekatan dimana peneliti dalam mengambil data dilapangan dilakukan secara 

langsung berinteraksi dengan responden atau informan yang terlibat langsung, dan 

berusaha memahami apa yang terjadi dari sudut pandang mereka yang mengalami 

atau sebagai suatu peristiwa. Perencanaan penelitian kualitatif bersifat  lentur dan 

terbuka, sehingga mudah untuk berubah dan disesuaikan dengan kondisi 

sebenarnya yang ada di lapangan ( Kuntoro. 1955:45). 

 

3.2  Lokasi dan Sasaran Penelitian 

3.2.1 Lokasi penelitian ini berada di Desa Tegalrejo Kota Salatiga . Pemilihan   

         lokasi penelitian ini didasari alasan karena tayub di Desa Tegalrejo Kota  

         Salatiga dijadikan sarana utama dalam tradisi saparan dalam setiap  

         tahunnya 

3.2.2 Sasaran penelitian ini adalah :   

         (1) Bentuk upacara tradisi saparan di desa Tegalrejo Kota Salatiga. 

         (2) Bentuk pertunjukan tayub pada tradisi saparan di Desa Tegalrejo Kota      

               Salatiga. 

         (3) Unsur-unsur seni rupa dalam pertunjukan tayub pada tradisi saparan di 

              Desa Tegalrejo Kota Salatiga .    
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini  adalah kata-kata dan 

tindakan. Selebihnya adalah merupakan data tambahan seperti dokumen, dan foto-

foto serta data statistik (Sumaryanto 2007:100) Dalam pelaksanaan penelitian, 

peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian, sehingga yang harus diperhatikan 

adalah masalah waktu, situasi dan kondisi masing-masing pihak, baik pihak 

peneliti maupun pihak subyek peneliti. Adapun teknik pengumpulan data yang 

dipilih adalah: (1) observasi, (2) wawancara, dan (3) studi dokumen 

3.3.1  Teknik Observasi 

 Observasi yang dimaksud di sini  adalah mengamati secara langsung 

tentang kondisi yang terjadi selama penelitian, baik berupa keadaan fisik maupun 

perilaku yang terjadi selama berlangsungnya penelitian. Dalam observasi atau 

pengamatan ini peneliti menemukan data-data yang berhubungan dengan keadaan  

lingkungan sosial budaya masyarakat Desa Tegalrejo, bentuk upacara tradisi 

saparan dan bentuk penyajian tayub serta unsur-unsur seni rupa yang mendukung 

dalam pertunjukan tayub. Pelaku dan semua orang yang terlibat di dalam situasi 

yang berkaitan dalam kegiatan. Obyek yaitu benda-benda yang ada yang 

mendukung penelitian. Kejadian atau serangkaian kegiatan yang terjadi selama 

proses penelitian.  

Bentuk upacara tradisi saparan, bentuk pertunjukan tayub pada tradisi 

saparan di Desa Tegalrejo Kota  Salatiga serta  unsur-unsur seni rupa dalam 

pertunjukan tayub pada tradisi saparan sangat penting dalam mendukung 

penelitian ini, oleh karena itu peneliti hanya akan memfokuskan pada hal tersebut. 
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Sedangkan waktu untuk observasi yaitu dari urutan kegiatan  ritual saparan 

yang dimulai dari membersihkan lingkungan secara masal, bersih kubur,  dandan 

kali, selamatan sampai dengan pelaksanaan pertunjukan tayub. Waktu untuk 

pelaksanaan kegiatan tersebut dimulai hari Minggu Wage, tanggal 15 Februari 

2009 sampai dengan Sabtu Kliwon, tanggal 21 Februari 2009.  

Dalam proses pengamatan digunakan alat-alat photo, catatan dan recorder  

sebagai alat bantu untuk mendukung pengumpulan data. Sudah barang tentu 

dalam kegiatan pengamatam ini, peneliti melakukan pengamatan terkendali. 

Maksudnya memusatkan pengamatan pada hal-hal yang bersifat khusus dan 

pokok. 

 Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung obyek yang  

diteliti, sedangkan observasi bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan data 

serta informasi yang dibutuhkan. Pengamatan dilakukan di makam Sufi tempat 

dilaksanakannya acara bersih kubur. Data yang diperoleh dari pengamatan di 

makam Sufi ini antara lain gambaran umum tentang makam Sufi, bentuk makam 

dan keturunan Kyai Sufi yang dimakamkan di makam tersebut, serta benda-benda 

tertentu yang diyakini pernah digunakan oleh Kyai Sufi pada waktu datang ke 

Desa Tegalrejo. Informasi  tentang siapa saja yang terlibat dan berperan aktif 

dalam acara bersih kubur di makam Sufi ini.  

 Pengamatan berikutnya peneliti lakukan di Sumur Bandung dan sekitarnya 

pada acara ritual dandan kali. Data yang diperoleh pada pengamatan ini antara 

lain tentang bagaimana proses aktivitas dandan kali  dilakukan, siapa saja yang 

terlibat dan berperan aktif, tentang bentuk serta keadaan fisik Sumur Bandung,  
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dan juga tentang keadaan fisik sumber-sumber air yang terletak di sepanjang 

sungai di sekitar Sumur Bandung. Macam-macam sesaji yang diperlukan serta 

unsur-unsur seni rupa yang mendukung dalam penyusunan sesaji. 

 Pengamatan juga dilakukan pada acara selamatan atau kenduri desa. Pada 

pengamatan ini memperoleh data tentang macam-macam sesaji yang digunakan, 

aspek seni rupa yang mendukung dalam penataan sesaji, siapa yang berperan serta 

di dalamnya serta bagaimana bentuk kenduri desa itu dilaksanakan. 

 Pertunjukan tayub juga tidak lepas dari pengamatan peneliti. Data yang 

diperoleh dari pengamatan pertunjukan tayub ini adalah bentuk pertunjukan tayub, 

tata urutan pertunjukan, perlengkapan yang digunakan, tata rias, tata panggung 

serta unsur seni rupa yang turut mendukung pertunjukan tayub tersebut.  

3.3.2 Teknik Wawancara 

 Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Peneliti 

membuat pedoman wawancara agar pelaksanaan wawancara dapat terarah, 

terstruktur yang disusun secara terperinci. Sedangkan materi wawancara meliputi 

bagaimana bentuk tradisi saparan di Desa tegalrejo Kota Salatiga dilaksanakan, 

bentuk pertunjukan tayub pada tradisi saparan di Desa Tegalrejo Kota Salatiga 

serta unsur-unsur seni rupa yang mendukung dalam pertunjukan tayub.    

 Wawancara dilaksanakan dengan mengunjungi ke tempat-tempat yang 

merupakan sumber informasi. Wawancara dilakukan dengan orang-orang yang 

terlibat langsung dalam pertunjukan tayub pada tradisi saparan di Desa Tegalrejo 

Kota Salatiga. Seperti Pemerintah Desa, dalam hal ini Kepala Kelurahan  



30 

Tegalrejo yaitu Bapak Agung Pitoyo,AP. Informasi yang diperoleh dari 

wawancara ini antara lain tentang peran pemerintah desa terhadap tradisi   

saparan, tentang manfaat tradisi saparan terhadap masyarakat Tegalrejo dan 

kehidupan sosial budaya masyarakat Tegalrejo Kota Salatiga , juga tentang 

sejarah terjadinya Desa Tegalrejo. 

Peneliti juga melakukan wawancara dengan sesepuh desa, atau tokoh 

masyarakat. Wawancara dengan Bapak H. Supangat dan Bapak Jayus Suhartono, 

kedua orang ini merupakan keturunan langsung dari Kyai Sufi. Informasi yang 

diperoleh dari wawancara ini adalah tentang sejarah terjadinya Desa Tegalrejo, 

tradisi saparan, bentuk pelaksanaan saparan, dan juga manfaat serta peran 

masyarakat terhadap tradisi saparan. Dengan  sesepuh desa karena sesepuh desa 

biasanya menjadi panutan dan sumber informasi yang berhubungan dengan 

bentuk-bentuk tradisi yang ada di desanya.  

Wawancara dengan panitia, antara lain dengan Bapak Sujito selaku ketua 

panitia, karena panitia ini yang akan mengatur jalannya ritual saparan sampai  

dengan waktu pertunjukan tayub. Informasi yang diperoleh dari wawancara ini 

adalah tentang tema, tujuan dari saparan, kesenian tayub, makna tradisi sapaan 

terhadap warga masyarakat Desa Tegalrejo. Wawancara dengan Bapak Tri Khoiri 

dan Bapak Rudi Riyanto, kedua orang ini selaku seksi dekorasi. Informasi yang 

diperoleh meliputi informasi tentang komposisi warna dari dekorasi, hubungan 

dekorasi dengan tema, makna dekorasi bentuk gunungan, penataan panggung, dan 

tata lampu.  
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Wawancara dengan Ibu Ning Khoiri, ia seorang perias dan juga guru SD. 

Ia dipercaya untuk merias para penari tayub dan sebagian panitia. Informasi yang 

diperoleh dari wawancara ini adalah cara merias, tujuan, makna riasan. Dengan 

pelaku seni, karena pelaku seni ini sudah mengetahui seluk beluk , suka-duka 

selama berkecimpung dalam  bidang kesenian yang ditekuninya. Dengan  tokoh 

masyarakat, karena tokoh masyarakat biasanya memiliki wibawa , wawasan serta 

hubungan atau relasi yang luas baik secara vertikal maupun horisontal. Dengan 

masyarakat, karena masyarakat merupakan subyek dari pelaksanaan saparan di   

Desa Tegalrejo  Kota Salatiga.  

Untuk memperoleh data melalui  wawancara peneliti mendatangi sumber 

informasi atau informan kerumahnya (bertamu). Tidak sulit untuk menemukan 

rumah informan karena sebagian besar bermukim masih dalam satu RW dengan 

peneliti. Peneliti dengan para informan sudah saling kenal karena sering 

melakukan kegiatan-kegiatan baik tingkat RT, RW maupun tingkat kelurahan. 

Meskipun sudah saling kenal baik, peneliti tetap menjaga sopan santun dan etika 

dalam bertamu. Selain bertamu ke rumahnya, peneliti juga melakukan wawancara 

pada saat acara berlangsung. Untuk  memperoleh data, penulis    menggunakan 

alat bantu catatan, alat foto atau kamera dan  tape recorder. Sebelum peneliti 

merekam suara dari informan atau untuk mengambil gambar dari informan 

peneliti minta ijin terlebih dahulu.  Untuk menguji kebenaran hasil wawancara  

dilakukan pula  wawancara dengan informan lainnya sebagai pembanding. 

Wawancara dengan informan  peneliti lakukan dua minggu sebelum pelaksanaan 

aktivitas saparan sampai dengan pelaksanaan pertunjukan tayub dan sesudahnya. 
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3.3.3  Teknik Studi Dokumen 

 Dokumen adalah jenis metode penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data-data berupa dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini peneliti 

menemukan dokumen berupa foto, gambar, kepanitiaan, Surat Keputusan Kepala 

Kelurahan serta proposal. Tehnik pengumpulan data dengan dokumentasi 

digunakan untuk menggali informasi tentang bentuk ritual saparan, pertunjukan  

tayub serta unsur-unsur seni rupa yang mendukung dalam pertunjukan tayub 

melalui arsip yang tersedia. Dokumen-dokumen itu diperoleh dengan cara 

meminjam, memfoto copy, mencetak ulang atau meminta kepada yang memiliki 

kemudian didokumenkan.    

 Dokumen-dokumen itu peneliti peroleh dua minggu sebelum pelaksanaan  

saparan sampai dengan pelaksanaan pertunjukan tayub dan sesudahnya. 

Dokumen-dokumen itu peneliti kumpulkan karena dokumen tersebut sangat 

penting dan sangat membantu dalam mendukung data observasi dan data 

wawancara dalam penelitian ini. 

 

3.4 Analisis Data 

3.4.1  Pengumpulan Data 

 Proses analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan menelaah data 

yang terkumpul yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu, wawancara, observasi, 

catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, dan foto. Data-data 

tersebut di atas kemudian dibaca, dipelajari dan digolong-golongkan, 

dikategorikan dengan memberikan kode-kode tertentu. Analisisnya  menggunakan  
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kata-kata yang diperluas. 

3.4.2  Reduksi Data 

 Reduksi data diartikan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan, 

penyederhanaan dan abstraksi dari catatan lapangan. Proses reduksi data 

berlangsung terus menerus. Pada saat pengumpulan data berlangsung reduksi data 

dilakukan dengan membuat kode, memusatkan tema, menentukan batas 

permasalahan. 

3.4.3  Penyajian Data  

 Penyajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi yang 

memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Untuk memperjelas 

penyampaiannya , penyajian data akan dilengkapi dengan berbagai jenis foto, 

gambar, skema, tabel yang dirancang untuk merakit informasi secara teratur, agar 

mudah dilihat serta dapat dimengerti secara terpadu. 

3.4.4 Penarikan Kesimpulan  

 Mulai dari awal pengumpulan data , peneliti berusaha memahami apa arti 

dari berbagai hal yang ditemukan dengan mulai melakukan pencatatan peraturan, 

pola-pola, pernyataan-pernyataan, arahan dan sebab akibat. Berbagai hal tersebut 

perlu diperhatikan dengan sebaik-baiknya, namun tetap bersikap terbuka.  
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Kerangka Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengumpulan dan pemeriksaan data 
di lapangan. Data yang terkumpul : 
_____________________________
1. Kehidupan sosial budaya. 
2. Sejarah terjadinya Desa Tegalrejo
3. Bentuk tradisi saparan 
4. Bentuk dan macam sesaji 
5. Tempat berlangsungnya aktivitas 
    saparan. 
6. Bentuk kenduri desa / selamatan. 
7. Penyajian pertunjukan tayub 
8. Bentuk panggung 
9. Dekorasi  
10.Makna dekorasi 
11. Peran pemerintah desa dan  
      masyarakat dalam saparan 

Reduksi data , penyederhanaan 
Pengabstrakan,penggolongan : 
1. Bentuk tradisi saparan 
2. Penyajian pertunjukan tayub 
3. Unsur seni rupa yang mendu 
    kung pertunjukan  tayub 

Pemaparan data 
Ringkasan  
Diagram 
Teks dll 

 
Penarikan kesimpulan 

Penapsiran dan Verifikasi 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Desa Tegalrejo Kota Salatiga 

 Desa Tegalrejo adalah sebuah desa yang termasuk dalam wilayah 

Kecamatan Argomulyo. Luas wilayah Desa Tegalrejo kira-kira 166 Ha. Di 

sebelah barat  berbatasan dengan Kelurahan Mangunsari dan Desa Kumpulrejo, di 

sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Ledok dan Kelurahan Gendongan. Di 

sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kalicacing sedangkan di sebelah 

selatan berbatasan dengan Desa Randuacir. Desa Tegalrejo terbagi dalam 9 RW 

dan 62 RT. Desa Tegalrejo termasuk dataran tinggi sehingga memiliki hawa yang 

sejuk. Keadaan alam Desa Tegalrejo berupa kebun atau tegalan. Tanahnya tidak 

banyak mengandung air sehingga  kurang baik ditanami padi. Kebanyakan 

masyarakatnya menanami tanahnya dengan tanaman ketela.  

 Jumlah penduduk sampai pada saat ini ( bulan Desember 2008 ),  10.210 

jiwa terbagi dalam 5.112 jiwa laki-laki dan 5.098 jiwa perempuan. Dari jumlah 

penduduk itu  terbanyak pada usia 30 tahun – 39 tahun yaitu sejumlah 1.871 jiwa, 

diikuti berturut-turut usia 40 tahun – 49 tahun sejumlah 1.429 jiwa, yang berarti 

banyak orang berusia produktif. Disusul usia 0 tahun – 4 tahun sebanyak 1.112 

jiwa, ini berarti angka kelahiran di Desa Tegalrejo  cukup tinggi. 

 Jumlah rumah ibadah di Kelurahan Tegalrejo terdapat 7 masjid, 5 gereja 

dan 1 wihara. Jumlah penduduk yang memeluk agama Islam ada 7.839 jiwa,  

Kristen Protestan 841 jiwa, Kristen Katolik 537 jiwa, Budha 111 jiwa, sedangkan 
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Hindu ada 1 jiwa. Kehidupan keagamaan sangat kondusif, antara pemeluk agama 

yang satu dengan pemeluk agama yang lain saling menghormati. Sikap hormat 

menghormati ini bisa dilihat dari hidup keseharian maupun ketika merayakan hari 

besar keagamaan. Ketika umat islam merayakan hari besar Islam, umat Kristen 

biasa untuk mengucapkan selamat, begitu juga sebaliknya.     

Sebagian besar penduduk bekerja sebagai pedagang karena wilayah 

Kelurahan Tegalrejo dekat dengan perkotaan dan dekat dengan pasar yaitu 

sejumlah 1.304 orang, baru disusul buruh industri sejumlah 1.243 orang. Mereka 

tersebar pada industri tekstil, garmen, industri rokok yang ada di Salatiga maupun 

disekitarnya seperti Ungaran, Semarang dan Boyolali. Diikuti buruh bangunan, 

Pegawai Negeri, jasa angkutan, dan pengusaha kecil. Di Kelurahan Tegalrejo 

terdapat home industri seperti pabrik krupuk (2 buah), pembuatan enting-enting 

gepuk, kerajinan bubut  dan sebagian menjadi buruh tani.  

 Adat istiadat atau tradisi yang masih berlangsung dan dipelihara 

keberadaannya  sampai sekarang ini misalnya tradisi saparan yang dilaksanakan 

pada bulan Jawa Sapar, ruwahan yang dilaksanakan pada bulan Jawa Ruwah. 

Jenis kesenian tradisional yang ada dan juga dipelihara keberlangsungannya di 

Desa Tegalrejo adalah kesenian prajuritan. Kelompok kesenian ini diberi nama 

Siswa Muda Tamtama yang dipimpin oleh Bapak Nur ZamZam. Kesenian 

prajuritan ini digolongkan menjadi dua yaitu satu kelompok bagi usia anak-anak 

dan satu kelompok lagi bagi yang sudah dewasa.  

Mobilitas penduduk sangat tinggi oleh karena itu di Kelurahan Tegalrejo 

banyak berdiri perumahan-perumahan untuk memenuhi kebutuhan akan  
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perumahan. Sampai sekarang  (ketika tulisan ini dibuat) ada 8 kelompok 

perumahan yaitu (1) Perum Sehati, (2) Perum Wisma Melati, (3) Perum Griya 

Mustika, (4) Perum Asabri, (5) Perum Wisma Peni, (6) Perum Bulu Permai, (7) 

Perum Parikesit, dan (8) Perum Tegalrejo Permai. 

 Untuk menuju Desa Tegalrejo dari pusat Kota Salatiga kira-kira berjarak  

5 km. Sangat mudah untuk menemukan Desa Tegalrejo, karena dari pusat kota 

sudah ada angkutan umum (angkota) yang menuju Desa Tegalrejo.  

 Untuk melihat persebaran penduduk Desa Tegalrejo sampai bulan 

Desember tahun 2008 seperti tergambar pada tabel di bawah ini ( sumber: 

Laporan Monografis Dinamis Bulan Desember 2008 Kelurahan Tegalrejo ). 

1. PENDUDUK DAN ANGKATAN KERJA 

1.1 Jumlah Kepala Keluarga : 2.910 KK 

1.2 Penduduk desa dalam kelompok umur dan kelamain 

Kel Umur th Laki - laki Perempuan Jumlah 

0 – 4 558 554 1.112 

5 – 9 397 392 789 

10 – 14 411 352 763 

15 – 19 384 353 737 

20 – 24 419 453 872 

25 - 29 505 565 1.070 

30 – 39 987 884 1.871 

40 – 49 688 741 1.429 

50 – 59 468 452 920 

                   60 + 295 352 647 

jumlah 5.112 5.098 10.210 
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1.3 Mata Pencaharian ( bagi umur 10 tahun ke atas ) 

Jenis Pekerjaan Jumlah 

Petani sendiri 168 

Buruh Tani 294 

Nelayan  - 

Pengusaha 474 

Buruh Industri 1.243 

Pedagang 1.304 

Buruh Bangunan 944 

Pengangkutan 586 

PNS/TNI/POLRI 689 

Pensiunan  435 

Lain – lain  838 

Jumlah 6.975 

 

 

1.4 Tingkat Pendidikan 

Pendidikan Jumlah 

Tamat Akademi / PT 886 

Tamat SMA 2038 

Tamat SMP 2000 

Tamat SD 1777 

Tidak Tamat SD 351 

Tidak Sekolah 363 
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4.2 Terjadinya Desa Tegalrejo Kota Salatiga 

 Sebuah tradisi yang ada di suatu daerah tidak akan terlepas dari 

masyarakat pendukungnya. Masyarakat disini bisa dari masyarakat yang hidup 

pada masa yang lalu sampai masyarakat yang hidup pada jaman kini. Demikian 

juga tradisi saparan di DesaTegalrejo Kota Salatiga tidak bisa dilacak tanpa harus 

menyertakan masyarakat pendukungnya yang pada waktu itu telah membentuk 

terjadinya DesaTegalrejo. Oleh karena itu sebelum menguraikan tradisi saparan 

di Desa Tegalrejo Kota Salatiga penulis akan menuliskan terlebih dahulu sejarah 

terbentuknya DesaTegalrejo Kota Salatiga. 

 Konon ceritanya, sejarah terjadinya Desa Tegalrejo diawali dari sekitar 

tahun 1800 an yaitu sebelum pecahnya perang Diponegoro. Pada waktu itu 

Kerajaan Kartasura sedang berperang melawan Belanda. Karena tidak imbang 

dalam persenjataan maka pasukan dari Kartasura kewalahan menghadapi pasukan 

Belanda. 

 Banyak prajurit Kartasura yang gugur dalam peperangan tersebut dan 

banyak pula yang melarikan diri untuk mengungsi. Dalam pelariannya itu banyak 

prajurit yang menggunakan nama samaran. Penggunaan nama samaran oleh para 

prajurit yang mengungsi serta rakyat yang menyertainya mempunyai tujuan untuk 

menghindarkan diri dari kejaran prajurit Belanda. Salah satu dari pengungsi yang 

menyamar adalah Kyai Sufi, yang sebenarnya bernama Pangeran Purbaya/ 

Kertapati. Kertapati ini adalah salah seorang prajurit Kartasura yang berasal dari 

desa Nguwangga, perbatasan antara Klaten dan Kartasura. 
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 Berhubung Kyai Sufi merasa lelah dan sakit, maka beristirahatlah ia di 

bawah pohon beringin, selanjutnya Kyai Sufi memutuskan untuk menetap di 

daerah tersebut. Daerah tersebut selanjutnya diberi nama Desa Selara dari kata 

kesel lan lara ( lelah dan sakit ). Setelah sekian lama hidup dan menetap di Desa 

Selara, akhirnya Kyai Sufi meninggal di desa tersebut karena usia lanjut. Jasadnya  

dimakamkan pada desa yang sama. Sebelum meninggal Kyai Sufi sempat 

berpesan kepada putranya bahwa makamnya kelak tidak boleh dibuatkan 

cungkup. Oleh karena itu makamnya keturunan Kyai Sufi sampai sekarang tidak 

ada yang dicungkup. 

 Seiring dengan berjalannya waktu, penduduk yang mendiami Desa Selara 

semakin lama semakin bertambah banyak dan desa tersebut semakin ramai. Oleh 

karena itu, salah seorang putra dari Kyai Sufi memiliki gagasan untuk memilih  

seorang pemimpin agar pemerintahan desa tersebut dapat berjalan dengan baik. 

Sehubungan dengan hal itu, dilakukanlah pemilihan kepala desa yang pertama di 

Desa Selara.  

 Pada pemilihan kepala desa yang pertama itu, Singayudha (cucu dari Kyai 

Sufi) terpilih sebagai kepala desa. Atas usulnya, Desa Selara diganti nama 

menjadi Desa Tegalrejo, karena disesuaikan dengan keadaan desa yang berupa 

tanah ladang (jawa: tegalan) yang sudah menjadi ramai (jawa: rejo). Sedangkan 

untuk menghormati kakeknya yang telah tiada dan sebagai pendiri Desa Selara 

maka pasarean atau makam di Desa Selara yang kemudian disebut Tegalreja 

dinamakan makam Sufi.  
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 Pada saat itu Sumur Bandung merupakan sumber air satu-satunya yang 

ada di Desa  Tegalrejo, maka oleh penduduk sekitar sumber air ini sangat dijaga 

keberadaannya, dan pada waktu-waktu tertentu dibersihkan dengan teratur secara 

bergotong royong. Sumur Bandung ini ada pula yang menyebut sumur Wali 

karena konon ceritanya sumur ini pernah digunakan sebagai persinggahan dan 

bertapa oleh salah seorang dari Wali Sanga, ada pula yang menyebut sumur 

Gandhul karena kedudukan sumur ini terletak di atas sungai (nggandhul). 

Anehnya walaupun sungai yang ada dibawahnya kering ketika musim kemarau, 

sumur ini tidak pernah kering.  

 Sebagai kepala desa, Singayuda tetap meneruskan kebiasaan-kebiasaan 

yang telah dilakukan oleh leluhurnya seperti mengingat siapa cikal bakal 

penduduk desa Tegalrejo, menjaga dan membersihkan sumber air, menjaga 

keamanan lingkungan dan kerja bakti, serta menjaga kerukunan dan keguyuban 

dengan mengumpulkan warga di balai desa dengan hiburan kesenian tayub. 

Kesenian tayub ini merupakan kesenian yang harus ada, dan tidak boleh 

digantikan dengan bentuk kesenian yang lain karena konon ceritanya tayub ini 

merupakan kesenian kesukaan dari Kyai Sufi. Kebiasaan-kebiasaan itu kemudian 

dilaksanakan setiap tahun sekali yaitu pada bulan Jawa Sapar, maka tradisi itu 

oleh masyarakat sekarang disebut tradisi saparan. 

 

4.3  Tradisi Saparan  di Desa Tegalrejo  Kota Salatiga 

 Penduduk desa Tegalrejo Kota Salatiga merasa bisa hidup tenang, bisa 

memenuhi kebutuhannya akan bahan-bahan makanan karena adanya hasil  
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pertanian yang melimpah ruah, dikarenakan tanah yang subur dan iklim yang 

menyenangkan. Rakyat Tegalrejo sadar bahwa itu merupakan pemberian alam, 

tanpa alam, tanah, sungai-sungai, mereka tidak akan menikmati hidup yang sebaik 

ini. Secara otomatis masyarakat akan menjaga alam, mencintai bahkan 

memujanya. Masyarakat punya kehidupan, punya alam, dan punya lingkungan 

dengan segala isinya, oleh karena itulah masyarakat Tegalrejo adalah pelestari 

lingkungan, penjaga alam yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada 

mereka untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya. 

 Masyarakat Tegalrejo merasa hidupnya merupakan penerusan dari hidup 

para orang tua dan leluhur, maka itu dengan mudah bisa dimengerti kalau 

masyarakat mencintai dan menghormati leluhurnya meskipun telah tiada. 

Masyarakat Tegalrejo sadar untuk mendapatkan kehidupan yang baik dan 

berkecukupan , mereka harus memuja Tuhan, menghormati orang tua dan leluhur, 

sehingga masyarakat akan terlindungi dari gangguan rah-roh jahat, terhindar dari 

nasib jelek, tentu saja harus disertai dengan kelakuan baik, dan bekerja dengan 

giat.  

 Upacara ritual saparan merupakan pengungkapan rasa syukur masyarakat 

Desa Tegalrejo Kota Salatiga  kepada Tuhan Yang Maha Esa, rasa  hormat dan 

berterima kasih kepada leluhur dan orang tua yang telah menjadikan Desa 

Tegalrejo menjadi seperti sekarang ini. Orang tidak perlu heran kalau melihat 

berabagai macam sesaji karena sesaji merupakan tanda terima kasih   dan 

permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan rasa hormat kepada 

para leluhur.  
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  Keinginannya supaya tercapai, masyarakat Tegalrejo Kota Salatiga  

menyembah kepada Tuhan dengan mengadakan upacara ritual tradisional dalam 

berbagai bentuk seperti kenduri, dengan mengadakan berbagai macam makanan 

dan sesaji, tarian  tayub dan lain-lain. Aktivitas saparan ini dilaksanakan setahun 

sekali setiap Bulan Jawa Sapar.  

 Sebelum pelaksanaan saparan, masyarakat Tegalrejo  Kota Salatiga 

mengadakan persiapan yang cermat, yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang 

dibantu oleh sebuah panitia. Panitia yang mewakili kepentingan seluruh 

masyarakat Tegalrejo akan menyiapkan program yang sesuai. 

 Aktivitas saparan  di Desa Tegalrejo Kota Salatiga oleh panitia diatur 

dalam rangkaian kegiatan demikian : 

4.3.1 Kebersihan Lingkungan / Kerja Bakti 

  Kebersihan lingkungan ini meliputi seluruh wilayah Desa Tegalrejo 

dibawah pimpinan ketua RW dan ketua RT masing-masing. Kerja bakti dimulai 

dari pukul 07.00 sampai selesai, mulai dari membersihkan lingkungan rumah 

masing-masing warga dilanjutkan dengan membersihkan seluruh jalan desa , gang 

dan selokan-selokan yang ada dilingkungan masing-masing. Kegiatan itu 

dilaksanakan pada hari Minggu Wage, tanggal 15 Februari 2009 atau tanggal 19 

Bulan Sapar 1942 Tahun Jawa. 

4.3.2  Bersih Kubur  

 Bersih kubur yang dimaksud adalah kubur atau makam Sufi. Makam Sufi 

terletak di RT.04 / RW.4 Kelurahan Tegalrejo Kota Salatiga. Makam ini memiliki 

luas kira-kira  800 m2. Makam ini dikelilingi dengan pagar yang terbuat dari  
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batako dan pada sudut-sudutnya dipasangi penerangan dari lampu listrik.  Di 

dalam komplek makam ini terdapat makam Kyai Sufi beserta anak cucunya. Kyai 

Sufi merupakan cikal bakal atau orang yang pertama kali babat alas di Desa 

Tegalrejo. Untuk menghormati beliau maka makam Tegalrejo dinamakan makam 

Sufi.  

 Makam Kyai Sufi terletak di sebelah kiri pintu masuk dari makam Sufi. 

Makam  Kyai Sufi ini dikelilingi pagar dari besi yang  berukuran 2 x 3 meter 

persegi. Makam ini sangat berbeda dengan makam-makam yang lain karena 

makam Kyai Sufi tidak dikijing maupun dicungkup. Makam ini dibangun 

mendatar rata dengan tanah,  dan di keramik warna hijau tua. Tidak jauh dari 

makam Kyai Sufi dikuburkan juga anak cucunya, diantaranya yang diketahui 

namanya adalah makam Eyang Beruk dan makam Eyang Singayuda (Kepala Desa  

pertama). Makam anak- cucu Kyai Sufi juga dibangun mendatar dan di keramik 

warna hijau tua pula.   

Di dalam komplek makam ini terdapat pula petilasan yang berupa tiga 

buah batu yang diyakini dulu digunakan oleh Kyai Sufi untuk beristirahat ketika 

beliau menderita sakit dari pelariannya. Batu ini berada di bawah pohon beringin 

dan tidak dibuatkan bangunan atau tanda secara khusus, dibiarkan begitu saja 

secara alamiah.  

 Bersih kubur ini pada mulanya  dilakukan terutama oleh masyarakat yang 

memiliki ahli waris yang dikuburkan di makam Sufi, terutama anak cucu dari 

Kyai Sufi. Lama-kelamaan karena kegiatan ini dipandang baik oleh masyarakat 

setempat maka bersih kubur ini juga diikuti oleh masyarakat Tegalrejo yang lain  
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walaupun tidak memiliki ahli waris yang dikuburkan di makam Sufi. Seperti Pak 

Harjono umur 57 tahun (Purnawirawan Kodim Salatiga) yang berasal dari 

Jogjakarta, dan menetap di Tegalrejo, dia tidak memiliki ahli waris yang 

dikuburkan di makam Sufi tetapi dia sudah tiga kali ini mengikuti kegiatan bersih 

kubur di makam Sufi. Bersih kubur ini juga diikuti oleh kesatuan dari 411 

Salatiga. Kesatuan 411 ini mengirimkan pasukannya sebanyak satu pleton untuk 

ikut bersih kubur karena sudah sejak lama Kesatuan 411 mengadakan jalinan kerja 

sama dengan pemerintah Kelurahan Tegalreja dan panitia saparan.  

 
Gambar 1: Bersih kubur di Makam Sufi 

(Foto: Wiyono, 19 Februari 2009) 

Bersih kubur ini dilaksanakan pada hari Kamis Pon tanggal 19 Februari 

2009 atau tanggal 23 Bulan Sapar 1942 Tahun Jawa. Dimulai dari pagi hari bagi 

ahli waris yang tidak sempat membersihkan kubur sore hari, sebaliknya sore hari 

bagi ahli waris yang tidak bisa membersihkan kubur pada pagi hari, ini semua 

karena perbedaan kesibukan pada masing-masing ahli waris.  
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 Makna dari bersih kubur ini menurut Bapak Darmin dan Bapak Musmin 

Wijaya ialah sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur yang sudah meninggal,  

dengan membersihkan makamnya secara berkala dan mendoakan, seperti dalam 

pepatah jawa yang berbunyi mikul dhuwur mendhem jero yang artinya mengubur 

dalam-dalam segala keburukan serta menjaga dan menjunjung tinggi segala 

kebaikan dan amanatnya. Selain itu lokasi makam menjadi bersih, lingkungan 

menjadi sehat. Secara sosial kita bisa saling berjumpa dengan banyak orang, inilah 

wujud dari kerukunan dan kebersamaan dalam bermasyarakat.   

 Sore harinya sekitar pukul 19.00 diadakan shalad hajad di Masjid Sufi 

Tegalrejo yang dipimpim oleh H. Supangat selaku Takmir Masjid.  

4.3.3  Dandan Kali 

 Pada hari Jum’at Wage, tanggal 20 Februari 2009 atau tanggal 24 Bulan 

Sapar tahun 1942 tahun Jawa dilaksanakan kegiatan dandan kali.Dandan kali 

adalah kegiatan membersihkan dan memperbaiki segala sumber air yang ada di 

Sumur Bandung dan sekitarnya. Sumber air ini dikelompokkan menjadi dua yaitu 

sumber air Sumur Bandung itu sendiri dan sumber air yang berada di sepanjang 

sungai (kali) Sumur Bandung. Sumber air yang berada di sepanjang sungai ada 7 

buah dan sampai sekarang masih keluar airnya baik dimusim penghujan maupun 

pada musim kemarau.  

 Sumur Bandung ini terletak di wilayah RT.03/RW.03 Kelurahan Tegalrejo  

Kota Salatiga. Sumur ini memiliki kedalaman kurang lebih 10 meter dan berada di 

atas sungai. Meskipun sungai di bawahnya kering ketika musim kemarau, Sumur 

Bandung ini tidak pernah kering.  
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Gambar 2: Sumur Bandung / Sumur Wali / Sumur Gandul  

(Foto: Wiyono, 20 Februari 2009) 

 

Menurut Bapak Siswoyo (juru kunci makam Sufi) sumur ini ada yang 

menyebutnya sebagai Sumur Wali karena diyakini pada jaman dulu sumur ini 

pernah dijadikan persinggahan dan pertapaan  salah seorang dari Wali Sanga. Ada 

juga yang menyebut sumur Gandul karena keberadaan sumur ini menggantung 

(Jawa:nggandhul) di atas sungai. Sumur ini dulunya merupakan sumber air satu-

satunya yang ada di Desa Tegalrejo, setelah PDAM masuk ke Desa Tegalrejo 

sumber air dari Sumur Bandung ini jarang-jarang digunakan lagi oleh masyarakat 

sekitar.  

 Sumur ini dikelilingi pagar tembok dengan panjang 4 meter dan lebar 3 

meter. Di samping sumur terdapat bak  kecil sebagai tempat air untuk mandi dan 

terdapat juga dua buah batu datar dan satu buah batu cekung dalam satu garis 

lurus. Batu cekung ini oleh masyarakat sekitar diyakini sebagai batu tempat 

bertapa salah seorang dari Wali Sanga. Dahulunya batu ini diyakini datar, karena 

sering untuk bertapa maka batu ini lama-kelamaan menjadi cekung seperti  
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keadaan pada sekarang ini. Di samping sumur agak ke bawah mengalir sungai, 

masyarakat sekitar menyebutnya sungai (kali) Sumur Bandung. Dasar sungai ini 

lebih dalam bila dibandingkan dengan dasar Sumur Bandung. Ketika musim 

kemarau dasar sungai ini bisa kering , tetapi dasar Sumur Bandung yang letaknya 

di atas dasar sungai mata airnya tidak pernah kering. Di sepanjang aliran sungai  

(kira-kira 70 meter) tersebar 7 mata air yang masih mengeluarkan air sampai 

dengan tulisan ini dibuat.    

Dandan Kali diawali dengan membersihkan lingkungan sekitar Sumur 

Bandung dan kiri kanan sungai. Sampah-sampah dan rerumputan yang tumbuh 

liar di sekitar sumur dan sungai dibersihkan dengan alat yang sudah dipersiapkan. 

Tembok dan bibir Sumur Bandung dibersihkan dari lumut-lumut yang menempel 

serta dicat warna putih. Tempat-tempat yang diyakini sebagai sumber air di 

sepanjang sungai dibersihkan supaya air dapat keluar dan  mengalir dengan 

lancar. Kerja bakti untuk membersihkan sungai dan sumur Bandung yang 

dikeramatkan ini dilakukan oleh warga desa. Hal ini sebagai partisipasi 

masyarakat terhadap penyelamatan sumber daya alam terutama pelestarian 

sumber air. Air bagi masyarakat Tegalrejo sangat berharga dan penting, air adalah 

kebutuhan yang sangat mutlak.  

Dandan kali melibatkan panitia saparan, masyarakat RT.03 / RW3 karena 

wilayah Sumur Bandung berada di wilayah RT.03 / RW.3 Tegalrejo, masyarakat 

peduli lingkungan, Pemerintah Kelurahan Tegalrejo dan Kesatuan 411 Kota 

Salatiga. Setelah semua kebersihan dan perbaikan dirasa cukup diteruskan dengan 

menyiapkan perlengkapan sesaji.  
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 Pertama yang dilakukan adalah menyembelih ayam jantan ( jago) yang 

berbulu hitam mulus yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Penyembelihan 

ayam jantan (jago) ini dilakukan oleh Mbah Bejo (modin). Sebagian dari darah 

ayam ini dipercikan di Sumur Bandung dan sisanya dikubur, kemudian dagingnya 

di panggang. 

 
Gambar 3 : Perakitan sesaji di Sumur Bandung 

(Foto: Wiyono, 20 Februari 2009) 

 

Perakitan sesaji dilakukan oleh Mbah Bejo selaku Modin dan Bapak 

Siswoyo selaku Juru Kunci. Sesaji untuk Sumur Bandung berupa: (1) sega golong 

15 (15 buah nasi berbentuk bulat ) sebesar bola tenis, (2) pisang raja dua sisir, (3) 

ikan sungai dimasak sambal goreng, (4) kerupuk  atau peyek kacang/kedelai, (5) 

ingkung ayam panggang, ayamnya dipotong (disembelih) dan dipanggang di 

sekitar Sumur Bandung dan darahnya dipercikkan di bibir sumur. (6) Ketupat, (7) 

jajan pasar : jenang, jadah, krasikan, wajik, brondong, klepon, tape ketan, 

kedondong, jeruk, timun, jambu biji, kacang rebus, cethil, bengkoang, (8) abon-

abon (kinangan) terdiri dari tembakau, sirih yang digulung, gambir, rokok,  
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(9) sepotong kecil tebu wulung (tebu hitam), (10) kembang telon : mawar, kanthil, 

kenanga. 

 Rakitan sesaji tersebut ditempatkan dalam sebuah wadah yang bernama 

ancak, tampah, tambir atau tempat yang lain, kemudian rakitan sesaji tersebut 

dibagi dalam porsi yang lebih kecil menjadi 8 bagian sebagai sesaji buangan. 

Masing-masing bagian harus mengandung unsur-unsur sesaji tersebut di atas. 7 

bagian dibuang di tempat di sepanjang sungai yang ada sumber airnya (ada 7 

sumber air) dan 1 lagi ditempatkan di Sumur Bandung. Setiap melaksanakan 

buangan disertai dengan rapal atau mantra atau semacam doa yang diucapkan oleh 

Bapak Siswoyo selaku juru kunci.  

Bunyi mantra atau rapal tersebut sebagai berikut:  

Aboge, aboge , rebo wage saking kersane Gusti Allah 
Siswoyo, Siswoyo, Siswoyo 
Sirkuda, sirkuda, sirkuda, kabula slamet 
Sirkuda, sirkuda, sirkuda, tekate ati sepi 
Sirkuda, sirkuda, sirkuda, kula sowan ngarsanipun nyai danyang, kyai danyang, 
nyai reksa, kyai reksa. 
Swarabumi, swarabumi, swarabumi, ingkang rumeksa ing lepen ngriki, menika 
wonten ing Belik Gandhul. Kawula pun Siswoyo sowan wonten ngarsanipun 
panjenengan sami saperlu badhe atur bulu bekti sesaji dhumateng panjenengan 
sami. Sedaya wau kula dipun dhawuhi bapak lurah. Bapak lurah kagungan damel 
merti desa saparan. Mugi panjenengan kersa mangertosi menapa ingkang dados 
panyuwunipun bapak lurah, ugi rakyat Tegalrejo sedayanipun. Mugi panjenengan 
paringana nugraha utawi panjenengan mangertosana menapa ingkang dados 
panyuwunipun bapak lurah saha rakyat Tegalrejo ngriki. Mila menika sesaji kula 
aturaken dhumateng panjenengan sami. 
Bapak lurah, sedaya kulawarga, sedaya rakyat Tegalrejo, saha kawula priabadi 
pun Siswoyo nyuwun pangapunten menawi anggenipun paring sesaji kirang 
mranani dhumateng panjenengan sami . Mangga sesaji kula aturaken. 
(Sesaji ditiup 3 kali baru diletakkan pada tempat yang dimaksud). 
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Gambar 4: Sesaji buangan yang diletakkan pada salah satu sumber air 

di sungai Sumur Bandung, oleh Bapak Woyo 
(Foto: Wiyono, 20 Februari 2009) 

 
 

Setelah sesaji selesai dilakukan kemudian dilanjutkan dengan kenduri 

bersama yang bertempat di Sumur Bandung. Kira-kira pukul 10.00 pagi para 

warga di sekitar Sumur Bandung dan beberapa orang yang ditunjuk panitia datang 

ke Sumur Bandung dengan membawa ambengan berupa: nasi dengan lauk pauk 

sambal goreng ikan kali, gudeg, bakmi goreng, krupuk, rempeyek, gereh pethek. 

Semua ambengan ditata di dalam area Sumur Bandung. Setelah semuanya siap, 

upacara kenduri atau selamatan dimulai, dengan dipimpin oleh Bapak H. 

Supangat.  

Pertama-tama dilakukan kata sambutan oleh Lurah Tegalrejo yaitu Bapak 

Agung Pitoyo, AP. Secara garis besar beliau mengatakan bahwa tradisi saparan 

kususnya pada tahapan dandan kali ini bukan merupakan perbuatan musrik,  

kita berdoa bukan kepada roh-roh yang ada di Sumur Bandung ini tetapi kita 

berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita membersihkan lingkungan di  
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sekitar Sumur Bandung ini adalah wujud kepedulian kita terhadap kebersihan dan 

keindahan lingkungan dan tidak melakukan pemujaan terhadap benda-benda di 

sini. Pada kesempatan yang sama Bapak Lurah juga menyampikan ucapan terima 

kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam rangkaian pelaksanaan 

saparan kali ini. Bapak Lurah juga berpesan supaya adat istiadat atau tradisi yang 

ada di Tegalrejo   kususnya tradisi saparan ini dilestarikan dan dikembangkan  

dengan baik, karena hal ini mempunyai dampak yang positif terhadap masyarakat 

Desa Tegalrejo. 

 Selanjutnya Bapak H. Supangat menyampaikan tujuan selamatan dan yang 

lainnya menjawab mengiyakan dengan jawaban “inggih”. Kemudian diteruskan 

pembacaan doa yang diawali dengan membaca surat Al-Faatihah dua kali dan 

dilanjutkan dengan doa dan yang lain mengamini dengan kata “amin”. Selesai 

berdoa, dilanjutkan makan  ambengan bersama  yang dibawa oleh masing-masing 

yang hadir. 

4.3.4  Selamatan 

 Pada hari Sabtu Kliwon, tanggal 21 Februari 2009 atau tanggal 25 bulan 

Sapar 1942 tahun Jawa  dilaksanakan rangkaian berikutnya yaitu selamatan. Di 

pagi hari kira-kira pukul  11.00 siang Bapak Siswoyo dan Mbah Bejo menyiapkan 

dan merakit dua sesaji yang akan diletakkan  di ruang kepala kelurahan dan satu 

rakitan lagi diletakkan di panggung . Rakitan sesaji yang di panggung diletakkan  

berdekatan dengan gong. Sesaji tersebut berupa : (1) pisang raja 2 sisir, (2) lauk 

berupa sambal goreng, (3) krupuk, peyek, tempe , gereh pethek, (4) iwak kali 

yang digoreng, (5) ingkung panggang / rebus, (6) kalak (iwak kebo siji) yaitu  
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irisan kecil daging kerbau atau daging sapi mentah yang mewakili dari kaki 

sampai kepala, (7) tumpeng kecil, (8) telur ayam jawa , (9) bubur abang putih, 

(10) empluk dan kendi diisi garam, (11) kinangan, terdiri dari : gambir suruh, apu, 

tembakau dan rokok, (12) senthir / lampu minyak, (13) kluwih, (14) gula jawa, 

(15) tebu wulung, (16) jajan pasar, (17) kembang boreh terdiri dari: bunga mawar 

merah putih, kenanga, bunga kanthil. Sesaji tersebut diletakkan di ruangan kepala 

kelurahan dan satu rakit ditempatkan di dekat gamelan untuk pertunjukan tayub, 

sesaji tersebut ditaruh didekat gong. 

 

 
Gambar 5: Sesaji tayuban 

(Foto: Wiyono, 21 Februari 2009) 
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Beberapa sesaji yang disebut buwangan untuk dilempar atau dibuang di 

beberapa tempat seperti di perempatan jalan, di bawah panggung, dan di tempat-

tempat yang dianggap wingit. Sesaji untuk buwangan bahannya sama dengan 

sesaji yang ditempatkan pada ruangan kepala kelurahan dan dekat gong, hanya 

porsinya  lebih kecil. Sesaji-sesaji tersebut ditempatkan dalam wadah yang disebut 

ancak. 

 Bahan-bahan sesaji tersebut di atas keberadaannya harus lengkap, tidak 

boleh kurang sedikitpun. Sebab kalau kurang lengkap bahan sesajinya, misalnya 

kurang unsur gereh pethek saja, ada-ada saja kejadian yang tidak diinginkan 

terjadi, misalnya ada orang yang kesurupan. 

 Menurut penuturan Mbah Bejo, dulu ketika kepala desanya di jabat oleh 

Bapak Soegiyat, pernah terjadi sesaji yang ditaruh di ruang kepala desa yang 

dirakit kurang unsur gereh pethek. Pada malam harinya ketika pertunjukan tayub 

dilaksanakan, tiba-tiba salah satu anak dari bapak lurah (Bapak Soegiyat) 

berteriak histeris meminta gereh pethek sambil mengacung-acungkan sebuah 

sabit. Setelah diteliti ternyata sesajinya memang tidak ada gereh petheknya.  

Kekurangan ini sebenarnya tidak disengaja, hanya ketika membawa sesaji dari 

rumah Mbah Bejo menuju ruang kepala desa (balai desa) gereh pethek ini rupanya 

jatuh dan tidak diketahui. Mbah Bejo kemudian  mencarikan unsur sesaji yang 

kurang, dan benar di kursi di rumahnya Mbah Bejo tergeletak gereh pethek. Gereh 

pethek itu kemudian diambil dan ditaruh pada rakitan sesaji yang tidak ada gereh 

petheknya. Tidak lama kemudian anak dari Bapak Soegiyat yang histeris tadi 

menjadi tenang kembali.   
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 Sore hari kira-kira pukul tiga penduduk desa berkumpul di balai kelurahan 

untuk kenduri atau selamatan. Mereka datang dengan membawa ambengan yang 

berupa nasi dengan lauk sambal goreng, bakmi goreng, srudeng, krupuk, kripik, 

peyek, gereh petek. Mereka yang membawa ambengan merupakan utusan atau 

wakil dari RW seluruh kelurahan Tegalrejo. Penduduk sekitar balai desa yang 

ingin menyumbangkan ambengan juga diperbolehkan. 

 Sementara itu kepala kelurahan melalui panitia telah menyiapkan juga 

ambengan untuk kenduri berupa : (1) tumpeng lancip dan papak, (2)Tumpeng 

robyong, (3) tumpeng mong-mong, (4) sekul golong, (5) sekul liwet yang dimasak 

dengan santan / nasi uduk, (6) beberapa macam bubur, (7) jajan pasar, (8) pisang 

raja dua sisir. Semua ambengan di tata di atas panggung yang akan digunakan 

untuk pentas tayub. Setelah semuanya siap, kenduri dimulai dengan dibacakan 

doa-doa secara islam yang dipimpin oleh Bapak H. Supangat selaku takmir masjid 

di Masjid Sufi Tegalrejo. Setelah selesai dilanjutkan dengan makan bersama dan 

setiap orang yang ikut kenduri diperbolehkan membawa berkatan ketika pulang. 

 Malam harinya kira-kira pukul 20.00 diadakan pertunjukan Tayub yang 

bertempat di Balai Kelurahan Tegalrejo. Tayub ini bagi Desa Tegalrejo sudah ada 

sejak Desa Tegalrejo bediri. Leluhur Desa Tegalrejo yaitu cikal bakal/penghuni 

pertama desa Tegalrejo bila mengadakan kenduri desa atau yang sekarang disebut  

saparan selalu menyelenggarakan tarian tradisional yang disebut Tayuban. 

Saparan dan tayuban ini terus menerus dilaksanakan secara turun temurun oleh 

masyarakat Tegalrejo. Masyarakat beranggapan kalau tidak menyelenggarakan 

tayuban dalam tradisi saparan, masyarakat Tegalrejo takut akan terjadi hal-hal  
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yang tidak diinginkan. akibat negatif terhadap desa, keselamatan dan rejeki 

penduduk desa.  

 Pertunjukan tayub dalam upacara ritual saparan memiliki peran penting 

bagi masyarakat Tegalrejo, karena dipercaya sebagai upacara kesuburan yang 

diharapkan berpengaruh terhadap kesuburan tanah, melimpahnya hasil panen, 

terhindar dari berbagai hama tanaman, dan keselamatan serta kesejahteraan 

masyarakat. Masyarakat masih percaya perlunya melakukan tradisi saparan 

dengan nanggap tayub, karena takut mendapatkan musibah atau malapetaka, juga 

takut melanggar tradisi yang telah dilakukan oleh nenek moyang secara turun-

temurun .  

 Menurut Bapak Ngadimin (Ketua RW III Tegalrejo) tujuan masyarakat 

menyelenggarakan upacara saparan dengan pertunjukan tayub pada dasarnya 

untuk mencari ketenangan dengan memahami tatanan alam dan kehidupan yang 

harmonis. Aktivitas ritual itu menjadi proses untuk lebih memahami dan 

menghayati kehidupan dan lebih mendekatkan diri dengan alam, yang pada 

akhirnya dapat muncul kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari alam dan 

Tuhan Yang Maha Esa. Makna yang hakiki yang disampaikan adalah memuja 

sumber daya alam untuk tujuan keharmonisan alam, manusia dan Tuhan. Untuk 

itu tayub sebagai tari ritual diharapkan menumbuhkan budaya spiritual 

dimasyarakat dengan harapan dapat menjadi sarana untuk membersihkan desa 

agar tentram dan terwujud kemakmuran yang dicita-citakan.     

 Menurut Bapak Jayus Hartono (tokoh masyarakat pemerhati budaya) 

bahwa saparan memiliki fungsi antara lain (1) mengingat jasa para leluhur yang  
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telah menjadikan desa Tegalrejo, (2) memperingati berdirinya desa Tegalrejo, (3) 

meningkatkan rasa kegotongroyongan antar warga melalui rangkaian kegiatan 

saparan. 

 Sedangkan kesenian Tayub menurut Bapak Jayus Hartono dan beberapa 

warga setempat memiliki fungsi (1) sebagai sarana sesaji dalam tradisi saparan, 

(2) sebagai sarana untuk mengumpulkan rakyat sesudah panen, (3) untuk 

memberikan hiburan yang segar bagi waga masyarakat Tegalrejo.  

 

4.4  Penyajian  Tayub Pada Tradisi Saparan di Desa Tegalrejo Kota Salatiga  

Sebelum malam resepsi atau malam hiburan sebagai pertanda rangkaian 

tradisi saparan berakhir, masih ada satu lagi ritual yang harus dilakukan yaitu 

kirab tayub. Menurut Bapak Jayus Hartono kirab tayub ini justru merupakan sesaji 

yang harus dilakukan sebelum panitia menyelenggarakan pertunjukan seni yang 

lain selain pertunjukan wayang kulit. Kesakralannya terletak pada ritual kirab ini.  

Kirab  tayub dimulai dari kantor Kelurahan menuju panggung tempat 

diselenggarakannya pertunjukan tayub. Pasukan kirab terdiri dari paling depan 

manggala yuda sebagai (cucuk lampah) penunjuk jalan sekaligus sebagai 

pimpinan pasukan kirab. Di belakangnya ada penari tayub berjumlah empat orang, 

diikuti Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Ketua LPMK dan barisan paling 

akhir adalah para panitia. Manggala yuda (cucuk lampah) membawa sebuah 

nampan yang berisi sampur atau selendang berjumlah empat helai yang nantinya 

akan diberikan kepada para penari tayub. Kirab tayub ini diiringi gending  Ayak-

Ayakan. Setelah sampai di panggung ke tiga pejabat kelurahan yaitu Kepala  
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Kelurahan, Sekretaris Kelurahan dan Ketua LPMK dipersilakan duduk di tempat 

yang sudah dipersiapkan , kemudian manggala yuda / cucuk lampah memberikan 

laporan kepada Kepala Kelurahan bahwa  tayuban  telah siap dimulai. Oleh cucuk 

lampah sampur diberikan kepada Kepala Kelurahan selanjutnya Kepala Kelurahan 

mengambil sampur satu persatu dari nampan dan dikalungkan kepada para penari 

tayub. Keempat penari tayub bersikap membungkukkan badan sedikit dan 

menerima kalungan sampur oleh Kepala Kelurahan kemudian keempat penari 

mulai menampilkan tari Gambyong sampai selesai dengan diiringi gamelan dari 

pengrawit. Penampilan tari Gambyong atau gambyongan ini berfungsi sebagai 

pembuka acara pertunjukan tayub. Selain itu gambyongan juga berfungsi untuk 

arena pamer keterampilan, keluwesan, kecantikan dan pamer busana.               

Setelah gambyongan selesai penari tayub yang paling senior memberikan 

sampur kepada Kepala Kelurahan (Bp. Agung Pitoyo, AP) sebagai kehormatan, 

artinya Kepala Kelurahan akan memdapat giliran yang pertama untuk menari 

(njanggrung)  bersama ketiga penari (ledhek)  sedangkan salah satu dari keempat 

penari tidak ikut menari tetapi ia bertugas melantunkan gending untuk mengiringi 

tayuban. Untuk hal ini Kepala Kelurahan bisa menari atau tidak, harus menari 

bersama ledhek sebagai penghormatan kepada para tamu undangan, dan tidak bisa 

diwakilkan. Kepala Kelurahan dalam melakukan Jogedan atau janggrungan harus 

melakukan jogetan berpasangan secara bergantian sampai ke tiga penari (ledhek) 

berkesempatan menari bersama Kepala Kelurahan sepanjang satu lagu (gending) 

habis. Tarian pertama  diringi dengan gamelan dari pengrawit dengan lagu atau  

gending Mari Kangen.  
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Urutan kedua dan selanjutnya akan diatur oleh pembawa acara 

bekerjasama dengan panitia. Urutan kedua  untuk menjanggrung setelah Kepala 

Kelurahan adalah Sekretaris Kelurahan, Ketua LPMK (Bp. Drs.H. Gunanto), dan 

Ketua Panitia (Bp. Sujito).  Untuk memilih siapa yang menjadi pasangannya 

dalam menari, ledhek diberi kebabasan untuk memilih pasangannya dengan cara 

mengalungkan sampurnya kepada salah satu yang mendapatkan giliran untuk 

menari. Orang yang dikalungi sampur itulah yang menjadi pasangan dalam 

menari. Penjanggrung boleh berganti pasangan dengan ledhek yang lain dengan 

cara memberi isyarat atau tanda kepada penjanggrung lain. Isyarat atau tanda itu 

biasanya berupa sentuhan kecil (jawilan) yang diarahkan di bagian bahu 

penjanggrung  yang akan diajak untuk tukar pasangan. Apabila penjanggrung 

yang diajak untuk bertukar pasangan setuju, maka ia akan menganggukkan kepala 

dan terjadilah tukar pasangan. Apabila penjanggrung yang akan diajak untuk 

bertukar pasangan menggelengkan kepala tanda tidak mau, maka tidak akan 

terjadi tukar pasangan. Janggrungan kedua ini  diringi dengan gamelan dari 

pengrawit dengan gending Puspawarna, yang dilantunkan oleh penari lain yang 

tidak menari.   

Giliran ketiga untuk para tamu undangan dengan diiringi gending Godril 

masing-masing penjanggrung yang mendapatkan giliran adalah Bapak Jayus 

Suhartono (pemerhati budaya), Bapak Ngadimin (Ketua RW. III Tegalrejo), dan 

Bapak Agus  (Dinas Perhubungan Kota Salatiga). Untuk giliran ketiga ini dan 

giliran berikutnya tata cara janggrungannya memiliki pola yang sama dengan 

pola-pola sebelumnya.  
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 Acara tayubannya sendiri berlangsung sampai dari pukul 21.00 sampai 

dengan pukul 24.00,  meskipun masih banyak orang yang ingin menjanggrung, 

acara tayuban akan tetap diakhiri pada waktu yang sudah ditetapkan yaitu pukul 

24.00. Pertunjukan tayub ditutup dengan gending Ladrang Mugi Rahayu yang 

dilantunkan oleh keempat penari dengan diiringi gamelan dari pengrawit.   

 

 
Gambar 6: Bapak Lurah Agung Pitoyo,A.P 

menari dengan salah seorang ledek 
(Foto: Wiyono, 21 Februari 2009) 

 
 

Secara garis besar struktur pertunjukan tayub diatur dengan urutan sebagai 

berikut : (1) Bagian awal, gendhing-gendhing dilantunkan lewat karawitan 

dimaksudkan untuk mengawali  pertunjukan tayub. Penyajian gendhing-gendhing 

itu juga untuk menyambut tamu yang mulai berdatangan. Gendhing-gendhing 

yang disajikan antara lain :  Ladrang Sri Widada, dan Ladrang Mugi Rahayu. (2) 

Kirab, kirab dimulai dari Kantor Kelurahan menuju panggung pertunjukan. 

Pasukan kirab terdiri dari manggala yuda (cucuk lampah), Pejabat Kelurahan,  
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penari tayub dan para panitia.  (3) Gambyongan, gambyongan berfungsi sebagai 

pembuka pertunjukan tayub. Dalam gambyongan para penari saling 

mempertontonkan keterampilan, keluwesan, kecantikan dan busana yang dipakai. 

(4) Tayuban, dengan urutan penjanggrung pertama Kepala Kelurahan Tegalrejo, 

kedua pegawai Kelurahan Tegalrejo dan panitia,ketiga tamu undangan dan 

keempat masyarakat umum, yang kesemuanya diatur oleh pembawa acara 

bersama panitia. (5) Penutup, pertunjukan tayub ditutup pada pukul 24.00 dengan 

gending Ladrang Mugi Rahayu.   

 

4.5 Unsur Pendukung Penyajian Tayub Pada Tradisi Saparan  

 Bentuk pertunjukan tayub terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait 

dan saling mendukung nilai estetik. Elemen-elemen itu adalah pemain, tari 

(gerak), rias, busana, karawitan, tempat pentas, tata suara dan waktu pertunjukan.  

Dalam pembahasan ini akan dipaparkan secara ringkas elemen estetik pertunjukan 

tayub pada tradisi saparan di Desa Tegalrejo yang meliputi penari ( ledhek), 

pengrawit, penjanggrung, pembawa acara dan tata suara.  

4.5.1  Penari atau Ledhek 

Istilah ledhek dalam tulisan ini adalah untuk sebutan penari perempuan. 

Ledhek berperan sebagai penari yang menjadi daya tarik pertunjukan tayub agar 

para penonton terutama laki-laki tertarik untuk berpartisipasi menari  sebagai 

penjanggrung. Penari tayub atau ledhek dalam tradisi saparan di Desa Tegalrejo 

Kota Salatiga ini sebanyak 4 penari. Satu dengan yang lainnya bertempat tinggal  
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saling berjauhan. Mereka adalah Riska Wulandari dan Nur Atika keduanya dari 

Boyolali, Ari  Merdekawati dari Suruh, dan Keksi Wulan dari Sragen. 

 Penari tayub ini tidak memiliki kelompok atau group seperti dalam 

kesenian kethoprak, wayang orang, atau dangdut. Penari tayub tidak satu paket,  

mereka adalah free lance. Antara ledek, pengrawit dan pembawa acara tidak 

terikat satu sama lain. Mereka mandiri dan bebas bermain dengan siapa saja.  

 
Gambar 7: Para penari tayub pada tradisi saparan  

di desa Tegalrejo (Foto: Wiyono, 21 Februari 2009) 
 
 

Pembayaran penari tayub tidak dilakukan perpaket seperti kelompok 

kesenian lainnya. Pembayaran dilakukan orang perorang, antara ledek yang satu 

dengan ledek yang lain dibayar berbeda menurut kelas dan keseniorannya. Ledek 

senior biasanya memasang tarif lebih tinggi.  

4.5.2  Pengrawit  

Pengrawit adalah orang yang bertugas untuk menabuh gamelan dalam 

mengiringi pertunjukan tayub. Dalam pertunjukan tayub pada tradisi saparan di  
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Desa Tegalrejo ini terdiri dari 15 pengrawit yang tergabung dalam group 

campursari Cindelaras dengan ketua Bapak Sarwono,SE. Para pengrawit ini 

pekerjaan tetapnya sebagai petani dan buruh tani sedangkan pengrawit hanya 

sambilan saja. Untuk meningkatkan ketrampilan dan penguasaan gendhing-

gendhing baru, para pengrawit mengadakan latihan bersama pada hari-hari 

tertentu berdasarkan kesepakatan bersama.  

Pembayaran pengrawit dibayarkan secara kelompok kepada ketua 

pengrawit. Ketua yang membagikan kepada anggotanya. Pembayaran pengrawit 

inipun juga berdasarkan keahliannya dan tingkat keseniorannya. 

4.5.3  Penjanggrung  

 Penjanggrung adalah seseorang atau salah satu tamu undangan yang 

mendapatkan kesempatan untuk menari bersama ledhek di atas panggung. 

Biasanya diawali dengan pengalungan sampur oleh ledhek. Penjanggrung pada 

umumnya laki-laki. Jumlah penjanggrung yang tampil dalam setiap gendhing 

biasanya disesuaikan dengan jumlah penari, misalnya jumlah penari pada 

gendhing tertentu ada tiga maka jumlah penjanggrung yang tampil di atas 

panggung juga harus tiga. Jadi menarinya secara berpasang-pasangan. 

Penjanggrung harus menyelesaikan tariannya sepanjang satu gending selesai 

dinyanyikan. Siapa-siapa yang mendapat giliran untuk menjanggrung biasanya 

sudah ditentukan dan diatur oleh panitia, baru diserahkan kepada pembawa acara 

untuk pelaksanaannya. 
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4.5.4 Pembawa Acara  

 Pembawa acara bertugas mengatur kelancaran pertunjukan  tayub di atas 

panggung. Pembawa acara berperan juga untuk memanggil para penjanggrung 

untuk tampil ke atas panggung sesuai dengan giliran yang sudah diatur 

sebelumnya oleh panitia. Pembawa acara dalam tayuban berbeda dengan 

pembawa acara dalam prosesi kirab tayub. Pembawa acara dalam tayuban sudah 

satu paket dengan group campursari Cindelaras. 

4.5.5 Tata Suara 

 Penataan sound system atau pengeras suara pementasan tayub pada tradisi 

saparan di Desa Tegalrejo lebih diperhatikan karena sangat menentukan 

keberhasilan dalam pementasan tayub. Oleh karena itu digunakan sound system 

yang baik walau biaya sewa agak mahal. Peralatan sound system ini dipasang pada 

siang harinya bersama dengan penataan perangkat gamelan. Sound system yang 

digunakan memiliki kekuatan 6000 watt. 

 
Gambar 8: Sound system dengan penyangga kaki tiga ( trypot) 

(Foto: Wiyono, 21 Februari 2009) 
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 Dalam pertunjukan tayub pada tradisi saparan di Desa Tegalrejo 

digunakan beberapa pengeras suara. Dua buah pengeras suara dengan penyangga 

trypot dipasang di bagian kiri dan kanan panggung bagian depan, dua set pengeras 

suara dipasang  agak jauh dari panggung. Perlengkapan pengeras suara lainnya 

seperti mikrofon juga diperlukan. Penempatan beberapa mikrofon pada beberapa 

instrumen gamelan seperti dekat kendang, rebab atau seruling, juga dua buah 

mikrofon yang dipakai oleh ledek untuk melantunkan gending atau 

tembangsupaya tidak repot dalam memindah-mindah mikrofon yang perlu 

digunakan oleh ledek secara bergantian.  

 Penggunaan pengeras suara cukup penting karena tidak hanya untuk 

keperluan pertunjukan tayub, tetapi juga befungsi mengundang warga desa untuk 

mendatangi tempat pertunjukan.   

 

4.6  Unsur Seni Rupa dalam Pertunjukan Tayub Pada Tradisi Saparan   

       di Desa Tegalrejo Kota Salatiga 

4.6.1  Unsur Seni Rupa Pada Panggung  

4.6.1.1 Panggung itu sendiri 

Tempat pentas atau pertunjukan tayub ini menggunakan konsep ruang 

terbuka. Panggung untuk pementasan tayub pada tradisi saparan  didirikan di atas 

tanah lapang persisnya di halaman balai kelurahan Tegalrejo. Lantai panggung 

didirikan dengan menggunakan rangka dari besi yang ukurannya dibuat 

sedemikian rupa dan pemasangannya dengan cara dikaitkan satu sama lain 

sehingga kelihatan sangat mudah atau praktis. Lantainya berupa papan-papan  
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kayu yang dipasang diatas rangka, baru kemudian diselimuti atau ditutup dengan 

karpet warna merah. Penataan panggung juga mempertimbangkan luas tempat 

yang dapat dimanfaatkan, luas panggung secara keseluruhan akan dipergunakan 

sebagai tempat para penari, penataan instrumen gamelan, dan tempat duduk para 

pengrawit. Lantai panggung memiliki ukuran 8 meter x 8 meter dengan ketinggian 

1 meter dengan harapan dapat menampung semua unsur diatas. Pada masing-

masing sisi yaitu sisi kanan, kiri dan sisi depan, belakang berdiri tiang-tiang 

sebagai penyangga atap sebanyak 3 batang tiang, dengan ketinggian tiang sekitar 

4 meter di bagian depan panggung dan sekitar 3,5 meter di panggung bagian 

belakang. Atap panggung terbuat dari kain tebal (terpal) dan bagian bawahnya 

ditutup dengan kain putih. Pada masing-masing sisi bagian atas dihias dengan 

tlisir memanjang berbentuk setengah lingkaran  warna biru dan putih selang 

seling.  

Pada bagian depan samping kanan panggung terdapat tangga (tlundakan) 

sebagai sarana untuk naik turunnya pemain atau penyanyi atau siapa saja yang 

terlibat pada pertunjukan tayub tersebut.  Panggung ini terbuka, artinya panggung 

ini tanpa dinding pada sisi-sisinya, kecuali sisi belakang pada panggung yang 

dibuat sebagai latar belakang.  Penonton bisa menikmati pertunjukan dengan 

berada di depan, di sisi kiri dan di sisi kanan  panggung. Oleh panitia di depan 

panggung sudah disediakan tempat duduk yaitu kursi plastik untuk penonton. 

Dengan demikian penonton bisa menikmati pertunjukan dengan nyaman dan 

penonton satu dengan penonton yang lain tidak terhalang atau terganggu. 
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Gambar 9: Panggung terbuka 

(Foto: Wiyono, 21 Februari 2009) 

 

4.6.1.2 Tata Hias atau Dekorasi 

Di panggung bagian belakang terdapat latar belakang berupa layar yang 

berupa lembaran-lembaran kain yang disusun secara vertikal  sehingga menutupi 

sisi panggung bagian belakang. Kain ini selain berfungsi sebagai latar belakang 

juga berfungsi sebagai hiasan atau tempat untuk menata dekorasi dua dimensi 

pada panggung. Latar belakang panggung ini memiliki ukuran kira-kira 8 meter x 

3,5 meter. Layar atau kain yang digunakan sebagai hiasan ditata secara vertikal 

dengan komposisi warna sebagai berikut dimulai dari sisi kiri warna kuning, 

merah muda, biru, warna hijau membentuk bidang segi tiga, biru, merah muda, 

kuning di sisi kanan. Layar yang ditata secara vertikal akan menimbulkan kesan 

garis-garis tegak. Kesan garis tegak ini juga bisa timbul  dari pertemuan antara 

dua warna yang berbeda pada layar yang disusun secara vertikal tersebut, 

meskipun kesan garis tegak ini bersifat semu atau tidak nyata.   
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Kesan garis tegak juga ditimbulkan dari cara menyusun layar yang berupa 

bidang-bidang warna  yang diusun berdampingan secara vertikal. Dengan 

demikian latar belakang panggung akan terkesan lebih tinggi, kokoh dan ada 

kesan kehidupan. 

Warna biru yang dipadu dengan warna hijau muda yang berbentuk bidang 

segi tiga (bidang ini memiliki bentuk yang berbeda dengan bentuk yang lain) yang 

berada di tengah-tengah akan menjadi titik pusat perhatian atau center of interest.  

Orang yang melihat akan segera tertuju pada warna dan bentuk yang menjadi 

pusat perhatian yaitu bidang segi tiga warna hujau yang terletak di bagian tengah 

pada layar. Di bagian atas pada latar belakang dihias dengan kain yang dibentuk 

motif setengah lingkaran  dari ujung kiri sampai ujung kanan dengan susunan 

warna kuning , oranye, kuning. Secara keseluruhan hiasan pada latar belakang 

panggung menampakan warna dingin yang ditunjukan warna biru dan hijau  yang 

berada di tengah makin ketepi warna berkesan makin hangat atau panas yang 

dikesankan dengan warna merah, kuning dan oranye. 

Pada latar belakang terdapat tulisan MERTI DESA/SAPARAN dengan 

warna oranye. Di bawahnya terdapat tema “Nguri-uri Budaya Manunggalake 

Para Kawula” dengan warna merah. Tulisan tampak jelas karena berada di atas 

warna biru, antara warna biru dan warna oranye merupakan warna kontras yaitu 

warna dingin dan warna panas/hangat. Secara keseluruhan warna yang digunakan 

dalam dekorasi didominasi oleh warna-warna panas atau hangat yaitu warna-

warna yang mengandung unsur warna merah dan kuning serta oranye. 
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Tulisan Merti Desa/Saparan menunjukkan nama tradisi yang ada di Desa 

Tegalrejo, sedangkan Nguri-uri Budaya Manunggalake Para Kawula merupakan 

tema yang dipakai oleh panitia saparan pada tahun 2009. Menurut Bapak Sujita 

selaku ketua panitia saparan, tema ini mempunyai maksud bahwa pemeliharaan 

dan pelestarian budaya atau tradisi saparan merupakan tanggung jawab semua 

warga, dan tradisi saparan merupakan sarana bagi semua warga desa untuk 

berperan aktif,  berkumpul, bertemu dengan sanak saudara dan tetangga, sehingga 

kerukunan, persatuan dan kesatuan antar warga akan terus terbina.  

Huruf yang dibuat dan dirangkai membetuk kata atau kalimat pada tulisan 

Merti Desa/Saparan dan Nguri-uri Budaya Manunggalake Para Kawula dalam 

seni rupa tergolong dalam cabang seni grafis yaitu seni membuat huruf atau 

tulisan  indah. Tulisan tersebut dibuat dari lembaran gabus yang dipotong-potong 

menurut huruf-huruf tertentu dan disusun secara horisontal melintang pada latar 

belakang. 

Di samping kiri dan kanan terdapat hiasan yang berupa gunungan. 

Gunungan ini mengambil motif gunungan pada wayang kulit. Hiasan yang berupa 

gunungan ini dibuat dari kain yang dibatik. Motif gunungan itu lalu ditempelkan 

pada selembar gabus atau styrofoam kemudian dipotong pada tepinya menurut 

garis luar gambar gunungan baru ditempelkan pada latar belakang kain warna 

kuning dengan menggunakan  selotipe dengan posisi tegak berdiri. Gunungan 

yang ditata di sisi kiri dan sisi kanan layar menjadikan latar belakang tampak 

seimbang, bobot sisi kiri dan sisi kanan menjadi sama dan mengesankan adanya 

prinsip keseimbangan  dalam menyusun dekorasi, khususnya pada latar belakang. 
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Gambar 10: Dekorasi panggung 
(Foto: Wiyono, 21 Februari 2009) 

 
Gambar yang menghiasi bentuk gunungan mengambil ragam hias corak 

naturalis, yaitu hiasan yang menggambarkan makluk hidup seperti manusia, 

tumbuhan dan binatang yang sudah mengalami penyederhanaan dan penggayaan 

atau stilasi. Penyederhanaan dan penggayaan bentuk ini tampak pada hampir 

semua motif yang ada pada gunungan, baik motif manusia, tumbuhan maupun 

binatang. Warna ragam hias pada gunungan ini didominasi oleh warna coklat . 

Menurut Bapak Try Khoiri selaku seksi dekorasi, hiasan motif gunungan 

ini menggambarkan bahwa Desa Tegalrejo ini berada di daerah pegunungan 

tepatnya di kaki gunung Merbabu. Hiasan gunungan ini selalu dipasang dari tahun 

ketahun pada setiap acara saparan  di Desa Tegalrejo. Gunungan ini, masih 

menurut Bapak Try Khoiri memiliki nilai falsafah yang tinggi, terutama bagi 

masyarakat jawa yang masih memegang tradisi jawa. Gunungan ini bisa 

menjadikan pepeling bagi kita semua.  Di tengah-tengah gunungan ini terdapat 

gambar pohon yang besar yang dinamakan pohon purwasejati, tumbuh lurus  
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keatas dengan dahan dan ranting-ranting yang banyak dan tampak teduh. Di 

bawah pohon terdapat telaga dengan air yang jernih. Di depan pohon juga terdapat 

gambar  rumah yang memiliki dua buah pintu yang dijaga dua raksasa yang 

membawa pedang dan tameng. Katanya, gambaran-gambaran itu mempunyai 

makna. Hidup itu jangan melulu menuruti hawa nafsu seperti yang digambarkan 

dengan  bentuk raksasa itu. Hidup itu harus tumbuh lurus seperti pohon, selalu 

berpikir jernih seperti air telaga. Supaya kalau nanti sudah pulang ke pangkuan 

Gusti Allah, ditempatkan di sorga , mendapatkan tempat yang terhormat seperti di 

puncak gunungan.  

Di kiri kanan pohon purwasejati terdapat gambar hewan-hewan yang 

hidup di hutan seperti harimau, banteng, ular, kijang, kera, burung dan ada juga 

gambar hantu lelembut. Singkatnya gunungan ini menggambarkan keadaan alam 

semesta dan segala isinya. Begitu kata Bapak Try Choiri mengakhiri 

keterangannya. Tidak ada hiasan yang bermatra tiga dalam panggung ini , baik 

yang berdiri sendiri maupun yang digantung, sehingga panggung ini terkesan  lega 

dan luas. 

4.6.1.3 Tata Ruang  

Panggung ini tidak memiliki tata ruang, karena fungsi panggung ini hanya 

untuk menampilkan tarian saja dan tidak menampilkan adegan-adegan kusus yang 

membutuhkan ruang khusus pula.                                  

4.6.1.4  Tata Lampu  

Pertunjukan tayub pada tradisi saparan di Desa Tegalrejo  Kota  Salatiga 

dari tahun ke tahun selalu dipentaskan pada malam hari. Pertunjukan kesenian  
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yang dilaksanakan pada malam hari biasanya membutuhkan alat penerangan atau 

lampu. Dalam pertunjukan tayub diperlukan aspek penerangan atau 

pencahahayaan yang mampu menerangi dan mendukung keberhasilan 

pertunjukan. Penataan cahaya bertujuan untuk menarik perhtaian, mendukung dan 

menciptakan suasana. Tata cahaya dalam sebuah pertunjukan tari pada umumnya 

dimaksudkan untuk menciptakan berbagai macam dimensi dan suasana yang ingin 

dicapai. Faktor pencahayaan didalam sebuah pertunjukan meliputi warna cahaya, 

intensitas pencahayaan, jenis lampu, letak lampu dan operator tata cahaya yang 

handal.  

Penataan cahaya pada pertunjukan tayub pada tradisi saparan di Desa 

Tegalrejo Kota Salatiga tidak serumit itu, karena penataan cahaya pada 

pertunjukan tayub di sini lebih berfungsi sebagai penerangan saja, sehingga hanya 

dipasang beberapa lampu panjang  di atas panggung. Lampu yang digunakan 

untuk penerangan dalam pementasan tayub pada tradisi  saparan di Desa Tegalrejo 

pada tahun ini menggunakan lampu panjang (TL) berjumlah 8 buah. Masing-

masing lampu mempunyai daya 40 watt dan ditata menyilang membentuk tanda + 

(ples), menempel pada atap panggung. Dengan susunan lampu yang demikian itu 

diharapkan di panggung sudah cukup terang. Tidak ada lampu yang dipasang di 

bawah pada panggung bagian depan maupun bagian samping ataupun lampu-

lampu lain yang berfungsi untuk menimbulkan efek-efek khusus. 
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4.6.2 Unsur Seni Rupa Pada Penari  

4.6.2.1 Rias Muka 

Rias terkait dengan cara berdandan untuk menghasilkan bentuk yang 

diharapkan, dalam hal ini rias sebagai salah satu cara untuk mempercantik diri. 

Riasannya tidak terlalu mencolok atau menor, hal ini tampak dalam penggunaan 

bedak yang tipis, pemakaian pensil alis, bayangan pada kelopak mata dan 

pemerah bibir yang juga tidak tebal. Rias muka yang dikenakan oleh keempat 

penari pada umumnya hanya untuk memperindah muka atau wajah saja dan tidak 

untuk menampilkan watak-watak tertentu. Kesan ini terlihat pada pemberian 

bedak yang rata pada wajah para penari tanpa adanya garis-garis tertentu pada 

wajah. Penebalan garis pada alis hanya untuk menutup garis alis yang sebenarnya 

hanya tipis supaya tampak tebal dan hitam. 

Sanggul yang mereka gunakan adalah jenis sanggul pasangan. Sebelum 

memasang sanggul, mereka terlebih dahulu harus menyasak rambutnya agar 

tampak lebih tinggi dan membentuk sunggar di atas kedua telinga. Sesudah 

gelung terpasang, dihiasi dengan rangkaian bunga melati yang disebut keket, yang 

dipasang di atas gelung. Penggunaan berbagai alat rias itu mampu mempercantik 

para penari, sehingga mampu menjadi daya tarik pertunjukan tayub. Pemilihan 

alat rias yang tepat dan ketrampilan cara menggunakan alat rias, mampu 

menghasilkan rias yang bersih dan mempercantik wajah para penari. 
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Gambar 11: Rias muka penari 

(Foto: Wiyono, 21 Februari 2009) 

 

4.6.2.2 Tata Busana  

Busana yang dipakai dalam pertunjukan tari tayub mempunyai peran 

penting dalam penyajian tayub. Oleh karena itu bentuk busana yang dipilih harus 

dapat menampilkan segi estetis serta memperkuat ekspresi gerak tari. Pada 

dasarnya pemakaian busana memiliki tiga fungsi,yaitu kenyamanan, kesopanan 

dan pertunjukan atau pameran. Fungsi busana yang berkaitan dengan kenyamanan 

adalah busana yang dapat melindungi tubuh. Fungsi busana yang berkaitan 

dengan kesopanan adalah untuk menutupi tubuh. Sedangkan busana yang 

berkaitan dengan pameran atau pertunjukan adalah busana yang terkait dengan 

trend mode yang berkembang pada saat itu. Busana yang dikenakan oleh para 

penari dalam tari tayub lebih terkait dengan busana sebagai pameran, meskipun 

tetap mempertimbangkan kenyamanan dan kesopanan. Oleh karena itu dalam 

pemilihan bentuk, bahan dan warna sangat dipertimbangkan segi keindahannya. 
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Busana yang dikenakan oleh para penari tayub pada tradisi saparan di 

Desa Tegalrejo KotaSalatiga tidak sama atau tidak seragam antara satu dengan 

yang lainnya. Ini bisa dipahami karena para penari dalam menari tidak 

memerankan tokoh tertentu sehingga tidak perlu menggunkan kostum atau busana 

dengan corak tertentu. Para penari menggunakan busana atau baju lengan panjang 

dengan jenis kain transparan. Ari Merdekawati mengenakan baju warna kuning 

bermotifkan bunga-bunga, tampak kontras  dipadu dengan kebaya corak batik 

dengan warna dasar hijau tua berselendang warna hijau. Keksi Wulan  

mengenakan baju warna kuning bermotifkan bunga-bunga dipadu dengan kebaya 

corak batik dengan warna dasar coklat dipadu dengan selendang warna hijau. 

Riska Wulandari berbusanakan baju lengan panjang warna hijau tua bermotif 

bunga dipadukan dengan kebaya batik dengan warna dasar putih dengan 

menyandang selendang warna merah, sedangkan Nur Atika memakai baju lengan 

panjang warna krem dipadu dengan kebaya batik dengan warna dasar hijau lumut 

dengan memakai selendang warna merah. 

Busana yang beraneka warna dengan paduan kebaya motif batik serta 

selendang yang beraneka warna pula akan menimbulkan kesan kegembiraan, 

keramaian, kesegaran dan dinamis. Sesuai dengan fungsi tarian itu sendiri sebagai 

tarian yang berfungsi untuk menghibur maka busana yang dipakai harus dapat 

menimbulkan kesan kegembiraan.     
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4.6.3  Unsur Seni Rupa Pada Sesaji  

4.6.3.1  Pangan ( makanan ) 

Wujud makanan yang digunakan dalam sesaji pada ritual merti desa atau 

saparan di Desa Tegalrejo Kota Salatiga wujudnya bermacam-macam, tidak hanya 

wujud, bentuk dan warnanyapun bermacam-macam. Makanan ini difungsikan 

sebagai sesaji, oleh karena itu cara menyajikannya dibuat sedemikian rupa 

sehingga tampak lebih menarik. Makanan yang berupa nasi dibentuk menyerupai 

gunung ( gunungan ) atau disebut juga tumpeng. Tumpeng ini ada yang berukuran 

besar, sedang sampai dengan ukuran yang kecil. Tumpeng-tumpeng ini disusun 

dengan cara tumpeng yang besar diletakkan di tengah sedangkan di pinggir 

disusun tumpeng-tumpeng yang lebih kecil mengelilingi tumpeng yang lebih 

besar. Ada pula tumpeng yang disusun dengan meletakkan tumpeng di tengah, di 

sekeliling tumpeng  ditaruh bola-bola nasi. Tumpeng-tumpeng ini diletakkan 

dalam sebuah wadah yang dibuat dari bambu yang dianyam (nyiru) atau nampan 

dari plastik. Di tepian nyiru atau nampan dari plastik diberi hiasan dari daun 

pisang yang dibentuk motif menyerupai segi tiga.  

Dilihat dari prinsip komposisi penyusunan tumpeng besar dengan 

tumpeng-tumpeng kecil atau bola-bola nasi disekelilingnya menunjukkan 

tumpeng besar ini sebagai pusat perhatian atau center of interest, memiliki 

keseimbangan terpusat atau sentral, dengan irama yang tetap yang ditunjukkan 

dengan tumpeng-tumpeng kecil dan bola-bola nasi yang berada disekelilingnya .  

Unsur-unsur untuk membentuk komposisi ini terdiri dari unsur bentuk 

kerucut yaitu tumpeng dan unsur bentuk bulatan yaitu bola-bola nasi. Komposisi  
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warna alami terjadi dari perpaduan warna putih dari warna nasi dan warna hijau 

tua dari warna daun pisang.  Perpaduan warna alami juga terdapat pada sesaji 

yang berasal dari buah-buahan, jajan pasar, ingkung ayam, sayuran, serta lauk 

pauk yang ditempatkan pada suatu wadah yang bernama encek.  

Cara menata makanan sesaji ini tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip 

komposisi sehingga tidak menimbulkan atau memancarkan keindahan. Bahan-

bahan sesaji hanya diletakkan begitu saja dalam encek, tidak dikelompok-

kelompokan menurut jenis, bahan maupun menurut warnanya. Komposisi warna 

yang ditimbulkan menjadi acak, tidak menampilkan susunan warna tertentu. Ini 

bisa dipahami karena orang yang bertugas merakit sesaji ini tidak tahu tentang 

seni, yang penting kelengkapan sesaji tepenuhi, sehingga tata cara dan keindahan 

terabaikan. Sing penting rebut cukup, kata Mbah Bejo (petugas perakit sesaji). 

 

 
Gambar 12: Penatan makanan yang tidak memperhatikan unsur  

            keindahan. (Foto: Wiyono, 20 Februari 2009) 
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Gambar 13: Penatan makanan yang tidak memperhatikan  

                       unsur  keindahan. (Foto: Wiyono, 21 Februari 2009) 
 
 

4.6.3.2 Seni Kria 

Makanan, baik sesudah dimasak maupun makanan yang tidak perlu 

dimasak   tentu membutuhkan suatu tempat untuk menaruhnya. Secara praktis 

makanan menjadi tidak berserakan dan secara estetis makanan tampak lebih indah 

bila dilihat, apalagi tempat untuk menaruh makanan tersebut dihias terlebih 

dahulu. Makanan untuk sesaji sudah barang tentu juga membutuhkan tempat 

untuk menaruhnya. Untuk menaruh makanan sesaji pada tradisi saparan  ini 

diperlukan tempat atau wadah yaitu nyiru dan encek.  

Nyiru ini dibuat dari bambu. Bambu diirat menjadi lembaran-lembaran 

tipis sesuai dengan keperluan kemudian dianyam secara rapat sehingga 

membentuk lingkaran. Sekeliling lingkaran kemudian diberi semacam lis 

(wengku) dari sebilah bambu dengan tujuan supaya nyiru menjadi lebih kuat. 

Ancak juga dibuat dari bambu yang dibelah menurut ukuran tertentu sesuai  
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dengan kebutuhan. Ancak bisa dibuat dalam berbagai ukuran. Ancak yang 

digunakan sebagai wadah sesaji kira-kira memiliki ukuran 40cm x 40cm.  Belahan 

bambu ini kemudian dianyam secara renggang membentuk segi empat atau 

persegi. Pola anyaman dari pakan dan lungsi berpola keluar satu masuk satu 

begitu seterusnya. Pada keliling tepinya dibuat semacam lis ( wengku ) dengan 

tujuan supaya ancak ini menjadi lebih kuat. Untuk membuat nyiru dan ancak ini 

dibutuhkan tangan-tangan yang trampil. Barang-barang yang dihasilkan dari 

ketarampilan tangan ini biasanya barang yang dihasilkannya  mengutamakan 

aspek kegunaan. Barang yang demikian ini digolongkan kedalam seni kria. 

Contohnya nyiru, ancak, takir dan kendi.  

 

 
Gambar 14: encek 

(Foto: Wiyono, 20 Februari 2009) 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

5.1  Simpulan 

 Tayub merupakan seni pertunjukan rakyat yang ditarikan oleh  penari-

penari wanita yang berjumlah empat yang disebut ledhek  dan penari pria yang 

diiringi dengan seperangkat gamelan serta dipertunjukan di sebuah panggung. 

Kehadiran  tayub di Desa Tegalrejo Kota Salatiga sebagai sarana dalam upacara 

ritual pada tradisi saparan yang selalu dilaksanakan pada bulan Jawa Sapar di 

setiap tahunnya. Kesenian tayub ini selalu dihadirkan (ditanggap) dari daerah lain, 

karena kesenian tayub bukan merupakan kesenian khas Desa Tegalrejo. 

 Penyajian pertunjukan tayub pada tradisi saparan di Desa Tegalrejo Kota 

Salatiga memiliki urut-urutanya sebagai berikut:  

(1) Bagian awal, pada bagian awal ini dilantunkan  gending-gending Ladrang Sri 

     Widada dan Ladrang Mugi Rahayu  lewat karawitan. Pemilihan gending ini 

     mengandung harapan supaya dalam pelaksanaan pertunjukan tayub  

     mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa.   

(2) Kirab tayub, kirab tayub dimulai dari Balai Desa menuju panggung 

     pertunjukan dengan susunan barisan paling depan cucuk lampah, diikuti 

     pegawai kelurahan Tegalrejo Kota Salatiga, penari tayub, kemudian panitia 

     saparan. Kirab tayub ini menggambarkan kegembiraan warga Desa Tegalrejo 

     Kota Salatiga yang akan memberikan sesaji kepada para leluhurnya sebagai 

     ucapan terima kasih dan harapan pada masa yang akan datang supaya tetap 

     diberikan kesejahteraan, ketentraman dan kehidupan yang lebih baik.  
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     Kirab ini  diiringi gending Ayak-Ayakan.  

(3) Gambyongan, gambyongan ini sebagai pembuka sebelum tayub dilaksanakan. 

      Dalam gambyongan para penonton bisa melihat ketrampilan, keluwesan, 

      kecantikan dan keindahan busana yang dikenakan oleh penari atau ledhek 

(4) Tayuban, merupakan inti dari serangkaian pelaksanaan tradisi saparan. 

     Giliran tarian tayub yang pertama yang dilakukan oleh penari dan Kepala Desa 

     oleh masyarakat DesaTegalrejo dianggap sakral, oleh karena itu tidak ada 

     seorangpun yang berani mengganggu. Setelah ini baru dilanjutkan dengan 

     tayuban untuk umum dalam arti giliran para penjanggrung tetap diatur oleh 

     pembawa acara supaya tayuban berjalan lancar. 

(5) Penutup, tayuban ditutup dengan gending Ladrang Mugi Rahayu yang 

     dilantunkan oleh para penari tayub dengan diiringi karawitan yang tergabung  

     dalam group Campursari Cindelaras. 

 Dalam pertunjukan tayub tidak bisa lepas dari seni yang lain sebagai 

pendukungnya yaitu seni rupa. Seni rupa yang mendukung pertunjukan tayub 

pada tradisi saparan di Desa Tegalrejo Kota Salatiga adalah panggung. Bentuk 

panggung yang dibangun adalah panggung terbuka dengan penonton di depan, di 

sisi kiri dan di sisi kanan, sehingga mampu menampung penonton lebih banyak. 

Latar belakang panggung didekorasi dengan menggunakan unsur garis, 

warna, bidang dan unsur gelap terang dengan menggunakan bahan dari kain dan 

gabus. Latar belakang panggung juga dihias dengan bidang datar berupa unsur 

alam yang menggunakan ragam hias motif naturalis yang sudah mengalami  
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penyederhanaan dan penggayaan atau stilasi. Seni grafis yang berbentuk tulisan 

juga melekat pada latar belakang panggung. Unsur-unsur seni rupa tersebut 

dikomposisi dengan menggunakan prisip keselarasan, kesatuan, pusat perhatian 

dan prinsip keseimbangan.   

 Tata rias pada penari berfungsi sebagai sarana untuk mempercantik wajah 

dan bukan untuk menampilkan kesan watak tertentu.  

Busana yang dikenakan oleh para penari dalam tari tayub lebih terkait 

dengan busana sebagai keindahan, meskipun tetap mempertimbangkan 

kenyamanan dan kesopanan. 

 

5.2 Saran 

 Pertunjukan tayub di Desa Tegalrejo  dilaksanakan di halaman balai desa 

dengan membuat panggung untuk tempat pementasannya. Panggung dibuat lebih 

tinggi dari penonton, supaya penonton tidak terhalang atau terganggu dengan 

penonton yang lain sehingga penonton menjadi nyaman. Untuk pertunjukan seni 

tayub sebaiknya menggunakan jenis panggung terbuka yang terpisah, maksudnya 

panggung untuk penari dan panggung untuk pengrawit dibuat terpisah, tidak 

menjadi satu panggung. Panggung untuk penari tayub dan penjaggrung lebih luas 

sehingga memiliki keleluasaan dalam menari, sebaliknya pengrawit juga tidak 

merasa terganggu dengan gerak para penari dan penjanggrung.   
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GLOSARIUM 

ambengan : hidangan untuk kenduri 
encek  : tempat untuk membawa berkat kenduri terbuat dari bambu 
babat alas : membuka hutan untuk bertempat tinggal 
bersih kubur : membersihkan makam secara bersama-sama di Makam Sufi pada 

  tardisi saparan di Desa Tegalrejo Kota Salatiga 
buwangan : sesaji yang diperuntukan dibuang pada tempat-tempat yang 
                          dianggap wingit, seperti di perempatan jalan, di bawah pohon  
    besar.   
cikal bakal : perintis jalan, tanah, desa,   
cucuk lampah : penunjuk jalan  
cungkup : bangunan kecil beratap sebagai pelindung makam. 
dak uyub : saya minum 
dandan kali : membersihkan mata air secara bersama-sama di sepanjang sungai 

  Sumur Bandung pada tradisi saparan di Desa Tegalrejo Kota 
  Salatiga 

dhanyang : roh halus penjaga desa atau leluhur yang diyakini memiliki  
    kekuatan. 
gereh pethek : ikan asin dari jenis ikan sepat. 
inggih  : iya, kata untuk menjawab ketika Modin menyampaikan tujuan 
                          atau harapan-harapan dalam berkenduri desa.    
ingkung : ayam yang dimasak secara utuh 
jajan pasar : makanan tradisional yang biasanya dibeli di pasar. 
janggrungan : tarian sejenis tayub yang dilakukan oleh laki-laki sebagai  
    pasangan penari tayub wanita.  
jarwodhosok : cara memberi arti suatu kata hanya dengan kesesuaian bunyinya. 
joged  : tari, sebutan yang diberikan kepada penari perempuan dalam  
    peretunjukan  tayub. 
kalak  : sate dari daging mentah 
keket  : untaian bunga melati yang berbentuk bulat sebagai hiasan yang 

  dipasang di atas sanggul. 
kendi  : tempat air bercerat yang dibuat dari tanah liat.  
kenduri : perjamuan makan untuk memperingati suatu peristiwa, minta 

  berkat, selamatan  
kesel  : capai 
kijing  : batu penutup makam yang biasanya menyatu dengan batu nisan 

  (terbuat dari batubata, disemen, keramik) 
kinang  : sekapur sirih (ramuan yang terdiri dari tembakau, sirih, apu) 
kliwon  : nama hari pasaran yang pertama dalam kalender Jawa 
lara  : sakit 
ledhek  : istilah yang diberikan untuk menyebut penari perempuan dalam 

  pertunjukan  tayub. 
lelembut : makluk halus, hantu 
lungsi  : helai bambu yang membujur pada barang anyaman. 
mberkat : membawa pulang sisa makanan setelah kenduri  
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merti desa : selamatan desa yang dilakukan pada tiap-tiap tahun  (hari, tanggal 
  dan bulan tertentu) 

mikul dhuwur-: pepatah jawa yang berarti mengemban amanat leluhur serta  
mendem jero     berusaha menjaga nama baiknya meskipun sudah menianggal. 
nanggap : menghadirkan kelompok kesenian dari daerah lain. 
nggandhul : keadaan menggantung 
nguri-uri : menjaga supaya tetap lestari 
pakan  : helai bambu yang dimasukkan melintang pada lungsi ketika 

  menganyam. 
pengrawit : penabuh gamelan, niyaga 
pepeling : peringatan 
petilasan : bekas peninggalan yang berupa kuburan 
purwasejati : nama pohon pada motif gunungan dalam wayang purwa 
rebut cukup : memburu cukup, yang penting sudah terpenuhi unsur 
                          kecukupannya. 
rejo  : ramai 
ronggeng : sebutan untuk penari wanita dalam pertunjukan tayub khususnya 

  wilayah  Cirebon dan wilayah Priyangan 
ruwah  : nama bulan yang ke-8 kalender Jawa; syaban 
sampur  : selendang yang digunakan sebagai bagian busana oleh penari atau  
    penjanggrung. 
sanggul : rambut yang digelung di atas atau di belakang kepala 
sapar  : bulan ke-2 dalam kalender Jawa. 
saparan : tradisi merti desa yang dilaksanakan pada bulan Sapar di Desa  
    Tegalrejo 
sekulgolong : nasi yang dibentuk bulat sebagai perlengkapan dalam kenduri 

  atau sesaji 
disembelih : dipotong 
senthir  : dian minyak tanah 
sesajen  : aneka rupa makanan (bunga-bungaan dsb) yang disajikan kepada 

  makluk halus   
Tambir/tampah: nyiru, tintingan 
tayub  : nama sebuah pertunjukan hiburan bagi pria yang selalu 

menghadirkan penari wanita yang disebut joged dan mengajak 
                          penikmat untukmenari besama  
tegalan  : ladang 
tumpeng : nasi yang dibentuk sebagai kukusan 
wengku : bingkai, lingkar 
wingit  : 1)suci dan keramat, 2)angker 
wulung : warna hitam kebiru-biruan 
 
 
 
 
 

 



INSTRUMEN PENELITIAN 

 

1. Pedoman Observasi 

     (1) Melihat lokasi diselenggarakannya rangkaian tradisi saparan Di desa 

           Tegalrejo Kota Salatiga.          

     (2) Mengamati bentuk tradisi saparan di Desa tegalrejo Kota Salatiga. 

     (3) Melihat lokasi pertunjukan tayub di Desa Tegalrejo Kota Salatiga. 

     (4) Mengamati pertunjukan tayub pada tradisi saparan di Desa Tegalrejo 

           Kota Salatiga. 

     (5) Mengamati aspek-aspek seni rupa yang ada dalam panggung pertunjukan  

           tayub: panggung, penari, tata rias, tata busana, dekorasi. 
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2. Pedoman Wawancara 

2.1. Wawancara dengan perangkat desa 

       Hal yang diwawancarakan, antara lain mengenai :  

       (1) Keadaan demografi kependudukan desa Tegalrejo Kota Salatiga  

       (2) Peran apa saja yang  dilakukan pemerintah desa terhadap tradisi 

             (saparan)? 

       (3) Peran apa saja yang dilakukan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan  

             tradisi saparan? 

       (4) Kebijakan apa yang sudah dibuat oleh pemerintah ( desa ) dalam 

             melestarikan tradisi saparan? 

       (5) Apa manfaat tradisi saparan terhadap masyarakat desa Tegalrejo 

       (6) Mengapa harus tayub, bukan bentuk kesenian yang lain? 

2.2  Wawancara dengan masyarakat / tokoh masyarakat 

       Hal yang diwawancarakan, antara lain mengenai : 

(1) Peran apa saja yang dilakukan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan 

tradisi saparan ? 

(2) Apa manfaat tradisi saparan terhadap masyarakat? 

(3) Apa tradisi saparan masih relevan dengan kehidupan pada jaman 

sekarang?  

(4) Manfaat apa yang bisa di ambil dari pertunjukan tayub? 

(5) Apa fungsi tayub bagi bapak atau ibu? 

(6) Mengapa harus tayub, bukan bentuk kesenian yang lain? 

(7) Daya tarik apa saja yang ada dalam pertunjukan tayub ? 



88 

(8) Apakah kesenian tayub merupakan bentuk pertunjukan yang khas di Desa 

Tegalrejo ? 

2.3  Wawancara dengan panitia.  

       Hal yang diwawancarakan, antara lain mengenai : 

(1) Kesenian tayub ini didatangkan dari daerah mana ? 

(2) Mengapa dari daerah tersebut ? 

(3) Mengapa harus tayub, bukan bentuk kesenian yang lain? 

(4) Adakah peran dari pemerintah desa untuk acara ini ? 

(5) Adakah peran dari masyarakat  untuk acara ini? 

(6) Tujuan apa yang ingin dicapai dalam pertunjukan ini? 

(7) Apakah dekorasi ini disesuaikan dengan tema / bentuk kesenian tayub ?  

(8) Apakah kesenian tayub merupakan bentuk pertunjukan yang khas di Desa  

     Tegalrejo ? 

      (9) Apa makna kesenian tayub bagi masyarakat Tegalrejo? 

2.4  Wawancara dengan penari / seniman tayub/ pimpinan rombongan 

       Hal yang diwawancarakan, antara lain mengenai : 

(1) Berapa jumlah penarinya? 

(2) Sudah berapa lama menggeluti sebagai seniman tayub? 

(3) Berapa jumlah pengrawitnya? 

(4) Setiap akan pertunjukan apakah diadakan latihan dulu? 

(5) Nyanyian / lagu apa saja untuk mengiringi tayub? 

(6) Bagaimana urutan bentuk penyajian? 

(7) Bagaimana membagi honornya? 
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(8) Kriteria apa yang digunakan untuk membagi honornya? 

(9) Cara berkesenian ini sebagai pekerjaan atau sebagai sambilan? 

(10) Teman-teman ini sebagai kelompok tetap atau comotan? 

      (12) Apakah anda masih akan tetap menayub sampai tua? 

(13) Apakah keluarga mendukung terhadap berkesenian anda ini? 

2.5 Wawancara dengan seksi dekorasi (Bp. Try Choiri, Bp. Rudi Riyanto) 

       Hal yang diwawancarakan, antara lain mengenai : 

      (1) Apakah pemilihan warna dalam dekorasi disesuaikan dengan tema? 

      (2) Apakah penyusunan warna dalam latar belakang didasarkan pada prisip- 

           prinsip keindahan dalam seni rupa? 

      (3) Apakah penggunaan warna-warna dalam dekorasi mengandung makna  

            tertentu? 

      (4) Harapan apa yang terkandung dalam tema tersebut? 

      (5) Apa makna dekorasi gunungan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMEN OBSERVASI 

1) Melihat dan mengamati upacara (ritual) saparan di Desa Tegalrejo Kota 

    Salatiga. 

    Pengamatan meliputi : 

    (1) Urut-urutan jalannya upacara (ritual) saparan. 

    (2) Jenis-jenis sesaji yang digunakan dalam upacara (ritual) saparan. 

(3) Aspek-aspek seni rupa yang ada dalam upacara (ritual) saparan. 

Semua dilihat, diamati dicatat dan diambil gambarnya dengan menggunakan alat 

foto/kamera. Pengamatan dilaksanakan pada hari Jum’at Wage, tanggal 20 

Februari 2009, atau 24 Sapar 1942. 

2) Melihat dan mengamati proses pertunjukan tayub pada tardisi saparan di Desa 

    Tegalrejo Kota Salatiga. 

     Pengamatan meliputi : 

     (1) Jumlah pengrawit 

(2) Jumlah penyanyi 

(3) Jumlah lagu yang dinyanyikan 

(4) Urutan penyajian 

Semua dilihat, diamati dicatat dan diambil gambarnya dengan menggunakan alat 

foto/kamera. 

Pengamatan dilaksanakan pada hari Sabtu Kliwon, tanggal 21 Februari 2009. 

(25 Sapar 1942) 

3) Melihat dan mengamati aspek-aspek seni rupa yang ada dalam pertunjukan 

    tayub   pada tradisi saparan di Desa Tegalrejo Kota Salatiga. 
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    Pengamatan meliputi : 

    (1) Panggung 

    (2) Tata hias / dekorasi 

(3) Tata cahaya / lampu 

(4) Tata rias penari 

(5) Tata busana  

Semua dilihat, diamati dicatat dan diambil gambarnya dengan menggunakan alat 

foto/kamera. Pengamatan dilaksanakan pada hari Sabtu Kliwon, tanggal 21 

Februari 2009 (25 Sapar 1942) 

 Dokumen-dokumen itu peneliti observasi karena dokumen tersebut sangat 

penting dan sangat membantu dalam mendukung data observasi dan data 

wawancara dalam penelitian ini. 
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