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SARI 
 
Sari, Teky Dwi Ana 2006. Upacara Bersih Desa Tanjungsari di Dukuh 

Dlimas Desa Dlimas Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten 
(Kajian Bentuk, Fungsi dan Makna). Tesis Program Studi 
Pendidikan Seni, Program Pasca Sarjana Universitas Negeri 
Semarang, Pembimbing I : Prof. Dr. M. Jazuli, M.Hum., 
Pembimbing II : Prof. Dr. Soediro Satoto. 

Kata Kunci : Budaya, bentuk pertunjukan, fungsi dan makna simbolis. 
 
 Upacara Bersih Desa Tanjungsari termasuk kategori kesenian 
tradisional, yang merupakan bagian dari keanekaragaman kebudayaan 
Indonesia yang hidup dan berkembang di seluruh pelosok tanah air. 
Demikian juga Upacara Bersih Desa Tanjungsari di Dukuh Dlimas, Desa 
Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, sampai sekarang masih 
tetap eksis dan selalu rutin diadakan setiap setahun sekali. 
 Batasan permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah :                         
(1) Bagaimanakah prosesi Upacara Bersih Desa Tanjungsari di Dukuh 
Dlimas, (2) Bagaimanakah bentuk pertunjukan tari Tayub sebagai media 
“ngalap berkah” bagi masyarakat di Dukuh Dlimas, (3) Bagaimanakah 
fungsi dan makna simbolik yang terkandung dalam Upacara Bersih Desa 
Tanjungsari bagi masyarakat pendukungnya. Tujuan penelitian (1) 
memberikan informasi tentang keberadaan dan bentuk pertunjukan serta 
fungsi dan makna simbolik Upacara Bersih Desa Tanjungsari, (2) 
mendapatkan data empiris tentang Upacara Bersih Desa Tanjungsari bagi 
instansi terkait, dalam mengambil langkah dan usaha untuk pembinaan, 
pengembangan, pelestarian, dan pendokumentasian, (3) memberikan 
sumbangan pengetahuan dan menambah literatur. 
 Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang 
datanya bersifat deskriptif, dengan demikian, penelitian ini memberikan 
gambaran tentang seluk beluk upacara Bersih Desa Tanjungsari. Lokasi 
penelitian berada di Dukuh Dlimas Desa Dlimas Kecamatan Ceper 
Kabupaten Klaten. Sasaran penelitian adalah bentuk 
pertunjukan,perlengkapan upacara,fungsi dan makna simbolis upacara 
bersih desa Tanjungsari. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
observasi, teknik wawancara dan teknik dokumentasi. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa budaya atau adat istiadat 
masyarakat dukuh Dlimas berpengaruh terhadap keberadaan upacara 
bersih desa Tanjungsari, terutama dalam bentuk pertunjukan, fungsi dan 
makna simboliknya. Sebagai ritual adat Upacara Bersih Desa Tanjungsari 
di Dukuh Dlimas  sangat berperan bagi masyarakat pendukungnya sebagai 
pengendali sosial untuk mewujudkan kerukunan hidup,kesejahteraan  dan 
kemakmuran, karena pada dasarnya Upacara Bersih Desa Tanjungsari 
diadakan untuk tujuan permohonan selamat dan “berkah” serta ungkapan 
rasa syukur masyarakat Dukuh Dlimas terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. 
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BAB  I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perjalanan hidup manusia pada hakekatnya merupakan suatu usaha 

dan upaya untuk memenuhi keinginan pada sesuatu yang lain dan menarik, 

yang dapat membuatnya terpesona. Rasa pesona manusia dapat terpenuhi 

lewat bentuk pementasan seni seperti  seni lukis, seni musik, seni busana, seni 

sastra, dan seni tari yang menggambarkan kejadian atau peristiwa kehidupan 

sehari-hari. 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu berhubungan dengan 

kebudayaan, salah satu unsur penting dan universal kebudayaan adalah 

kesenian yang merupakan hasil karya manusia dalam usahanya memenuhi 

kebutuhan terhadap rasa keindahan. Kebutuhan rasa keindahan yang 

menimbulkan kesenangan dan kepuasan hati tidak hanya saja dibutuhkan oleh 

satu atau sekelompok manusia, tetapi merupakan kebutuhan setiap manusia, 

karena itu kesenian merupakan salah satu kebutuhan manusia yang universal. 

Dengan kesenian pula dapat memberi keseimbangan antara kebutuhan 

jasmani dan kebutuhan rohani. 

Kesenian yang hidup di Indonesia dikategorikan menjadi kesenian 

tradisional dan kesenian nontradisional (kesenian modern). Kesenian 

tradisional adalah suatu bentuk seni yang pengolahannya didasarkan pada cita 

rasa masyarakat pendukungnya yaitu: nilai hidup tradisi, pandangan hidup, 
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pendekatan falsafah, rasa etis dan estetis serta ungkapan budaya lingkungan 

yang tidak lepas dari adat kebiasaan. Sedangkan kesenian modern adalah 

bentuk seni yang penggarapannya  didasarkan cita rasa baru hasil dari 

pengaruh luar, dan dapat juga dari cita rasa barat (Kayam 2000:339)  

Kesenian tradisional sebagai salah satu bagian dari keanekaragaman 

kebudayaan tersebar  dan berkembang di berbagai wilayah dengan 

masyarakat pendukung dan karakteristik yang berbeda-beda. Bentuk kesenian 

tradisional bersumber dan berakar serta dimiliki oleh masyarakat 

lingkungannya sebagai khas suatu daerah yang mencerminkan sifat dan 

kepribadian masyarakat pendukungnya, sehingga menjadikan kebanggaan 

tersendiri sebagai lambang identitas daerahnya. Oleh karena itu kesenian 

tradisional sangat dekat dengan para pendukungnya. Kenyataan kesenian 

tradisional dapat dijumpai di mana saja, di lingkup kebudayaan mana pun, 

dan kapan pun dalam perjalanan hidup manusia yang  tak dapat diganggu 

gugat  (Sahman 1995:66). 

Keberagaman kesenian tradisional bukanlah untuk dipertentangkan, 

tetapi merupakan bukti kekayaan khasanah kebudayaan nasional Indonesia, 

bahkan kesenian tradisional dapat dijadikan sebagai alat interaksi sosial. 

Dalam perkembangannya, kesenian tradisional bukanlah sesuatu yang statis 

atau diam. Kebudayaan akan selalu berjalan dan mengalami perubahan.  

Sudarsono (1995:20-21) menjelaskan bahwa kebudayaan kita mengalami 

transformasi dari masa ke masa, cepat atau lambat kebudayaan akan selalu 

berubah baik bentuk maupun nilai-nilainya. Banyak faktor yang 
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mempengaruhi perubahan kebudayaan yaitu, faktor intern atau dari dalam dan 

faktor ekstern atau dari luar. 

Setiap daerah mempunyai kecenderungan untuk mempertahankan 

kesenian tradisional yang mereka miliki, bahkan selalu mengusahakannya 

menjadi ciri khas atau identitas daerah. Dalam usaha mempertahankan atau 

melestarikan kesenian tradisional bukan berarti menjadikan kesenian itu 

menjadi statis, beku, atau tidak berubah, tetapi yang dimaksudkan untuk 

mengembangkan dengan tetap mengacu pada akar tradisi budaya setempat. 

Semua usaha sangat tergantung kepada masyarakat pendukungnya, sebab 

mereka adalah pelaku utama dalam usaha pelestarian. 

Apabila kesenian tradisional sudah menjadi bagian dari kebutuhan 

hidup anggota masyarakat secara tidak langsung masyarakat akan mendukung 

dan melestarikannya. Sebaliknya, apabila kesenian tradisional tidak lagi 

dirasakan sebagai bagian dari kebutuhan hidup masyarakat tentu lambat laun 

pasti mengalami kepunahan. Selain itu kesenian tradisional akan musnah 

apabila pandangan dan nilai-nilai kehidupan masyarakatnya berubah atau 

bergeser dengan nilai-nilai yang baru. Dengan demikian dapat dijelaskan  

bahwa perubahan kesenian tradisional dapat disebabkan oleh berbagai 

dinamika masyarakatnya, hal ini yang dimaksud dengan faktor intern. 

Sedangkan faktor ekstern adalah masuknya atau intervensi budaya asing yang 

lebih kuat proses modernisasi, gencarnya arus globalisasi, dan adanya campur 

tangan dari pihak tertentu yang tidak sesuai. Melihat kenyataan yang terjadi 

bahwa kesenian tradisional telah tergeser dengan modernisasi pastinya tidak 
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ada yang menginginkan kesenian tradisional sebagai aset bangsa semakin 

lama semakin langka dan musnah. 

Pelestarian kesenian tradisional sangat diperlukan. Salah satu usaha 

yang dapat dilakukan yaitu dengan meneliti dan mengkaji, kemudian 

memperkenalkan atau mempromosikan kepada masyarakat. Dengan demikian 

masyarakat mengetahui dan mengenal lebih dalam tentang kesenian 

tradisional sehingga timbul ketertarikan dan rasa memiliki terhadap kesenian 

tradisional yang ada. Kadang kala masyarakat meninggalkan kesenian 

tradisional karena tidak mengerti dan memahami kesenian tradisional itu, 

seperti pepatah yang mengatakan “tak kenal maka tak saying”. 

Berkaitan dengan hal di atas penulis tertarik mengkaji sebuah kesenian 

tradisional yaitu, upacara Bersih Desa Tanjungsari di Dukuh Dlimas 

Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten. Banyak hal yang menarik  untuk 

diamati dalam upacara Bersih Desa Tanjungsari di Dukuh Dlimas ini, baik 

dari bentuk pertunjukan yang memiliki unsur-unsur visual yang estetis 

maupun fungsi yang mengandung nilai-nilai pendidikan bagi masyarakat. 

Upacara Bersih Desa Tanjungsari selalu rutin dilaksanakan oleh masyarakat 

pendukungnya setiap satu tahun sekali, karena tujuan  upacara bersih desa 

merupakan media untuk memohon keselamatan dan berkah kepada Sang 

Pencipta. Masyarakat pendukungnya yakin bahwa setelah melaksanakan 

upacara bersih desa dan ngalap berkah akan terjadi perubahan kehidupan 

yang lebih baik nantinya. Segala keinginan masyarakat juga tercapai hidup 

rukun dan makmur. Fenomena ini yang menarik penulis untuk mengkajinya, 
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karena di jaman yang serba modern di era globalisasi ini banyak masyarakat 

yang kurang meminati budaya nasional, tetapi kesenian tradisional yaitu 

upacara Bersih Desa Tanjungsari masih bertahan dan tetap eksis. 

 

B. Permasalahan 

Rumusan masalah dapat di rumuskan di bawah ini:  

1. Bagaimanakah  Prosesi Upacara Bersih Desa Tanjungsari sebagai upacara 

ritual di masyarakat Dukuh Dlimas, Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, 

Kabupaten Klaten? 

2. Bagaimanakah bentuk pertunjukan tari tayub sebagai media ngalap berkah 

bagi masyarakat Dukuh Dlimas, Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, 

Kabupaten Klaten ? 

3. Bagaimanakah fungsi Upacara Bersih Desa Tanjungsari bagi masyarakat 

dukuh Dlimas, Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendapatkan gambaran tentang bentuk visualisasi Upacara Bersih Desa 

Tanjungsari di Dukuh Dlimas, Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten 

Klaten.  

2. Mendeskripsikan bentuk penyajian kesenian tayub dalam Upacara Bersih 

Desa Tanjungsari di Dukuh Dlimas, Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, 

Kabupaten Klaten. 
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3. Mengkaji dan mengetahui fungsi Upacara Bersih Desa Tanjungsari bagi 

masyarakat di Dukuh Dlimas, Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten 

Klaten.  

 

D. Manfaat Penelitian 

D.1 Kepentingan Praktis 

1. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti tentang 

kesenian tradisional, khususnya Upacara Bersih Desa Tanjungsari.  

2. Penelitian ini bermanfaat sebagai pendokumentasian kesenian 

tradisional bagi Instansi terkait, dan diharapkan penelitian ini dapat 

membantu dalam masalah yang dihadapi, seperti: masalah dalam 

publikasi/penyebaran kepada masyarakat serta membantu untuk 

menemukan langkah-langkah dalam usaha melestarikan Upacara 

Bersih Desa Tanjungsari. 

3. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang sejarah                             

perkembangan dan bentuk penyajian upacara Bersih Desa 

Tanjungsari, khususnya bagi penikmat seni dan masyarakat pada 

umumnya. 

 

D.2 Kepentingan Teoritik 

1. Dapat memberi sumbangan pengetahuan dan menambah literatur 

sebagai masukan dalam penelitian selanjutnya. 



7 

 

2. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk mendapatkan data tentang 

Upacara Bersih Desa Tanjungsari bagi instansi terkait dalam 

mengambil kebijakan tentang pengembangannya sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. 
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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

 

A. Perspektif Konsep Kebudayaan  

Kebudayaan manusia pada hakekatnya merupakan perwujudan upaya 

manusia dalam menanggapi lingkungannya secara aktif (Budhisantoso 

1983/1984:14). Kata budaya dalam bahasa Belanda yaitu cultuur, dan dalam 

bahasa Inggris adalah culture, yang berasal dari perkataan Latin Colere, yang 

artinya mengolah, mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan, dalam 

hal ini terutama mengolah tanah bertani (Pelly dan Menanti 1994:22). 

Menurut Koentjaraningrat (1986:9), bahwa kata ”kebudayaan” berasal 

dari bahasa Sanskerta “buddayah”, yaitu bentuk jamak dari “budhi” yang 

berarti “budi” atau “akal”. Lebih lanjut Djojodiguno (dalam Widagdho 

1993:20) menyatakan bahwa kebudayaan atau budaya adalah daya dari budi 

yang berupa cipta, rasa, dan karsa.  

Menurut kodratnya manusia adalah sebagai makhluk yang memiliki 

akal budi. Dengan menggunakan akalnya dan dengan budi dayanya, manusia 

cenderung untuk meningkatkan kemampuannya untuk secara aktif 

menanggapi berbagai tantangan yang terjadi sepanjang waktu, dalam rangka 

usahanya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.  Peursen (1988:10) 

mengartikan kebudayaan sebagai manifestasi kehidupan setiap orang dan 

setiap kelompok orang-orang, berlainan dengan hewan-hewan. Maka manusia 
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tidak hidup begitu saja di tengah-tengah alam melainkan selalu mengubah 

alam itu.  

Menurut Linton (dalam Harsojo 1988:92) kebudayaan adalah 

konfigurasi dari tingkah laku yang dipelajari, dan hasil tingkah laku yang 

unsur-unsur pembentukannya didukung dan diteruskan oleh anggota 

masyarakat. Pada prinsipnya, adanya ciptaan manusia meliputi perilaku dan 

hasil kelakuan manusia yang diatur oleh tata kelakuan yang diperoleh dengan 

belajar, yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Hal ini berarti 

hampir seluruh tindakan manusia merupakan proses belajar.  

Kebudayaan, merupakan suatu gagasan atau segala apa yang diketahui 

dan diyakini agar seseorang dapat bertindak dengan cara-cara yang dapat 

diterima oleh anggota masyarakat serta dapat dipahami sebagai kompleks 

nilai-nilai budaya, gagasan vital, dan keyakinan yang ada dalam setiap benak 

anggota masyarakat pendukungnya sebagai pengetahuan kebudayaan. 

Pengetahuan kebudayaan tersebut terdiri dari sejumlah perangkat model untuk 

melihat, memahami lingkungan dalam arti luas, memilih-milih gejala yang 

dihadapi, merencanakan tindakan dan menentukan sikap, serta memilih-milih 

cara yang sesuai dengan tantangan lingkungan atau sejarah yang dihadapinya 

(Budhisantoso 1981/1982:11, Rohidi 1987:1).  

Kebudayaan dapat diartikan juga sebagai seperangkat nilai, gagasan 

vital, dan keyakinan yang menguasai dan yang menjadi pedoman bagi 

terwujudnya pola-pola tingkah laku anggota masyarakat yang bersangkutan. 

Oleh karena itu kebudayaan mencakup segala cara (seperti cara-cara melihat 
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dan berfikir, memahami, memilih dan merencanakan, serta melaksanakan), 

atau pola berfikir, merasakan dan bertindak. Seperti yang dikemukakan oleh 

Peursen (1988:11), yang menyatakan bahwa kebudayaan meliputi segala 

perbuatan manusia, misalnya cara ia menghayati kematian dan membuat 

upacara-upacara untuk menyambut peristiwa itu, demikian juga mengenai 

kelahiran, seksualitas, cara-cara mengolah makanan, sopan santun waktu 

makan, pertanian, perburuan, cara ia membuat alat-alat, cara-cara untuk 

menghiasi badan dan rumahnya.  

Proses pembudayaan atau sosialisasi budaya dalam kehidupan manusia 

itu didasarkan pada alasan bahwa dalam pengertian kebudayaan meliputi tiga 

aspek penting, yaitu :pertama, bahwa kebudayaan itu dialihkan dari generasi 

ke generasi lainnya. Dengan demikian kebudayaan dapat dilihat sebagai suatu 

warisan atau tradisi sosial. Kedua kebudayaan itu dipelajari dan bukanlah 

merupakan suatu pembawaan yang bersifat genetic. Ketiga kebudayaan itu 

dihayati dan dimiliki bersama oleh para warga masyarakat pendukungnya. 

Aktivitas penanaman pola-pola kelakuan budaya, baik bersifat motivasional 

maupun kognitif, berlangsung lewat interaksi dengan orang tua kerabat dan 

warga masyarakat lainnya. Aktivitas ini mengarah pada pembentukan sikap, 

nilai-nilai, pengendalian perasaan, orientasi kognitif, dan cita rasa estetik. 

Proses penanaman pola-pola kelakuan budaya ini berjalan secara 

berkesinambungan di sepanjang hidup pribadi di lingkungan keluarga dan 

masyarakatnya, (Rohidi 1996:207). 
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Menurut Taylor (dalam Sulaeman 1993:10) dijelaskan bahwa di dalam 

kebudayaan terkandung : ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, 

hukum, adat-istiadat dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat 

oleh manusia sebagai warga masyarakat.  

Mengenai transmisi kebudayaan, Rohidi (2000: 27) dalam seminar 

mengenai revitalisasi kesenian tradisional mengatakan bahwa ciri-ciri dari 

kebudayaan yang senantiasa melekat pada kesenian adalah  milik bersama 

yang memiliki seperangkat nilai dan dasar pijak bagi perilaku, merupakan 

acuan bersama yang membuat tindakan individual dipahami demikian pula 

sebaliknya. Kesenian dan kebudayaan dipelajari dan diwariskan dari satu 

generasi ke generasi berikutnya melalui proses enkulturasi, sosialisasi, dan 

internalisasi. Dengan demikian kebudayaan selalu dikaitkan dengan 

sekelompok masyarakat dengan seperangkat nilai dan kepercayaan yang 

merupakan acuan dalam kehidupannya, dan diwariskan secara turun temurun 

dari generasi ke generasi. 

Dari uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa kebudayaan dapat 

dipelajari melalui wujud-wujudnya. Di dalam wujud kebudayaan tersebut 

terdapat berbagai unsur dari yang besar sampai pada yang paling kecil, yaitu 

salah satunya adalah kesenian. Lebih lanjut Kayam (1981:38–39) disebutkan 

bahwa sebagai salah satu bagian yang penting dari kebudayaan, kesenian 

adalah ungkapan kreativitas dari kebudayaan itu sendiri.  
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B. Kesenian dan Masyarakat 

Manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu berhubungan dengan 

kebudayaan. Salah satu bagian dari beberapa unsur kebudayaan, kesenian 

merupakan hasil karya manusia dalam usahanya untuk memenuhi salah satu 

kebutuhan hidupnya, yaitu terutama kebutuhan terhadap rasa keindahan. 

Kebutuhan pada seni merupakan perimbangan antara kebutuhan jasmani dan 

kebutuhan rohani. Kesenian ini tidak hanya dibutuhkan oleh orang kaya atau 

oleh orang yang hidup serba kecukupan saja, tetapi juga menjadi kebutuhan 

bagi orang miskin atau bagi mereka yang hidupnya serba kesulitan. Oleh 

karena itu kesenian merupakan salah satu kebutuhan manusia yang universal.  

Kesenian dapat diartikan sebagai penghias kehidupan sehari-hari yang 

dicapai dengan kemampuan tertentu, dan mempunyai bentuk-bentuk yang 

dapat dilukiskan oleh pendukungnya dan dapat dianggap sebagai manifestasi 

segala dorongan yang mengejar keindahan dan karenanya dapat memperoleh 

kesenangan dalam segala tahap kehidupan. Hal ini secara singkat 

dikemukakan oleh Boss tentang batasan kesenian itu, yaitu sebagai sesuatu 

yang dapat membangkitkan perasaan menyenangkan (Budhisantoso 1982 / 

1983:24).  

Kesenangan yang dimaksud di atas adalah kesenangan yang dapat 

diperoleh karena rasa keindahan. Oleh karena itu pada hakekatnya, bidang 

kesenian ini bersumber dari aspek perasaan, yaitu perasaan estetis atau yang 

berkaitan dengan rasa keindahan. Dalam hal kesenian dan keindahan ini, 

menurut Hartoko (1984:45), seni tidak identik dengan keindahan. Apabila 
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dalam menghadapi sebuah karya seni, tidak hanya kategori keindahan yang 

bergetar dalam hati seorang penonton, tetapi ada kategori yang lainnya. 

Sehingga perasaan estetik hanya merupakan sebagian dari perasaan seni. Rasa 

keindahan itu pada dasarnya yang ada pada manusia itu sendiri. Lebih lanjut 

menurut Jazuli (1994:113) bahwa keindahan bukanlah merupakan kualitas 

suatu obyek atau peristiwanya, melainkan dari cara kita mengungkapkannya.  

Seni merupakan ungkapan rasa keindahan manusia yang ditimbulkan 

oleh adanya pemikiran dan perbuatan manusia terhadap lingkungannya 

(Padmodarmaya 1990:1). Ungkapan rasa keindahan itu dapat dinikmati ataupun 

ditangkap melalui sentuhan-sentuhan panca indera, yaitu lewat penglihatan 

mata, pendengaran telinga, penciuman hidung, perasaan lidah, dan perasaan 

pucuk-pucuk jari. Rasa keindahan merupakan rasa halus di dalam jiwa manusia 

dan yang memberikan kemampuan kepadanya untuk menangkap, meresapkan 

dalam hati sebagai pusat impuls yang datang dari sekitar manusia (Soemardjan 

1980/1981:19). 

Menurut Dewantara (dalam Wardhana 1990:8) seni adalah segala 

perbuatan manusia yang timbul dari hidup perasaannya dan bersifat indah, 

hingga dapat menggerakkan jiwa manusia. Lebih jelas lagi hal yang sama 

dikemukakan oleh Jamalus (1981:13) bahwa seni adalah segala perbuatan 

manusia yang mengandung unsur keindahan yang dapat memuaskan perasaan 

seseorang. Kepuasan itu adalah kepuasan pesona dan haru tiada bandingnya, 

yang diperoleh pencipta manusia penikmatnya.  
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Kepuasan pesona bagi pencipta karena ia dapat menumpahkan segala 

isi hatinya dan kepuasan pesona bagi orang lain atau penikmat karena ia dapat 

menghayati isi yang terkandung dalam seni itu yang kemudian ia dapat 

menghayatinya (Bastomi 1988:6). Jadi kepuasan dapat dicapai melalui olah 

seni, garap seni, dan apresiasi seni. Dari uraian ini, maka seni tidak terbatas 

pada keindahan saja, tetapi meliputi hal-hal yang tidak indah dan hal-hal yang 

dapat memuaskan manusia.  

Tolstoy (dalam Gie 1976:61) berpendapat bahwa kesenian adalah suatu 

perilaku manusia yang secara sadar dengan perantaraan tanda-tanda lahiriah 

tertentu menyampaikan perasaan-perasaan yang dihayatinya kepada orang lain 

sehingga mereka kejangkitan perasaan-perasaan itu dan juga mengalaminya. 

Apabila perasaan itu gembira, sedih, dan marah dapat dituangkan ke dalam seni. 

Demikian halnya jika manusia yang bersifat halus, kasar, penakut, sombong, dan 

pemberani dapat juga diungkapkan ke dalam bentuk seni.  

Dari berbagai macam sifat dan perasaan yang ada dalam diri manusia 

itu disalurkan dan dituangkan ke dalam bentuk seni melalui media-media 

tertentu agar orang lain memahami apa yang dikehendaki dan yang 

disampaikan oleh pencipta seni. Media-media itu antara lain : 

1. Melalui media gerak dan sikap, yaitu dari anggota tubuh manusia, 

merupakan bentuk seni tari.  

2. Melalui nada dan suara, yaitu dari suara alat musik atau instrumental yang 

digunakan untuk mengiringi suara manusia berupa tembang atau lagu, 

sehingga disebut seni musik.  
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3. Melalui garis dan warna, merupakan seni rupa.  

4. Melalui pengartian kata, merupakan bentuk seni sastra.  

5. Melalui ruang dan substansi, merupakan bentuk seni bangunan.  

Dari uraian di atas maka pada dasarnya suatu hasil seni merupakan 

ungkapan kehidupan emosional bisa pikiran dan kehendak seseorang. Hasil 

penciptaan seni tergantung pada maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh 

penciptanya serta sesuai dengan keinginan penciptanya untuk mewujudkan 

perasaan-perasaan yang telah dihayatinya sehingga dapat disampaikan kepada 

orang lain. Dengan demikian, seni dapat dikatakan sebagai karya seseorang yang 

dapat dinikmati oleh orang lain yang mencerminkan jiwa seseorang yang 

mencipta seni itu, dan merupakan pernyataan tentang keadaan batin penciptanya 

serta merupakan ungkapan perasaan atau ungkapan jiwa seseorang.  

Hasil seni merupakan identitas seseorang, tetapi apabila seni itu lahir 

di tengah-tengah masyarakat yang sifatnya kerakyatan tanpa diketahui 

seseorang sebagai penciptanya, maka hasil seni itu merupakan identitas 

masyarakat pendukungnya.  

Seni yang lahir di tengah-tengah masyarakat senantiasa sarat dengan 

pesan-pesan yang terselubung yang tidak lepas dari nilai-nilai budaya, gagasan, 

dan pandangan hidup dari masyarakat pendukungnya. Berarti suatu bentuk seni 

mempunyai ciri khas yang erat hubungannya dan tidak terlepas dari latar 

belakang alam dan segala aspek kehidupan masyarakat pendukungnya. Jelaslah 

bahwa seni itu lahir di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga antara seni 

dan masyarakat saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.  
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Istilah masyarakat menurut Koentjaraningrat (1986:143) berasal dari 

akar kata Arab syaraka yang berarti ikut serta, berpartisipasi. Dari syaraka 

menjadi musyaraka yang berarti saling bergaul. Dalam bahasa Inggris dipakai 

istilah society yang berasal dari kata latin socius yang berarti kawan.  

Herkovits (dalam Harsojo 1988:126) mengemukakan bahwa 

masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan yang mengikuti 

satu cara hidup tertentu. Jadi dalam suatu kelompok tersebut terdapat suatu 

ikatan antaranggota kelompok untuk mengikuti cara-cara hidup tertentu yang 

ada dalam kelompok masyarakat.  

Steinmentz, seorang ahli Sosiologi Belanda, memberikan batasan 

masyarakat sebagai kelompok manusia yang terbesar yang meliputi 

pengelompokan-pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai 

perhubungan erat dan teratur. Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh 

Gillin dan Gillin yang menyatakan bahwa masyarakat adalah kelompok 

manusia yang terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan 

perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu meliputi pengelompokkan-

pengelompokkan yang lebih kecil (Pelly dan Menanti 1994:28).  

Kedua pendapat ini menunjukkan bahwa masyarakat itu meliputi 

kelompok manusia yang kecil sampai dengan kelompok manusia yang sangat 

besar, seperti misalnya suatu negara. Seperti diketahui suatu negara memiliki 

kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama dan keteraturan. 

Masyarakat meliputi skala besar dan skala kecil. Dalam skala besar seperti: 

masyarakat Indonesia, masyarakat India, dan sebagainya. Sedangkan dalam 



17 

 

skala lebih kecil lagi, misalnya: masyarakat desa, masyarakat kota Semarang, 

masyarakat Badui  dan sebagainya. 

Lebih rinci lagi pernyataan yang dikemukakan oleh Linton (dalam 

Harsojo 1988:126), yaitu bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang 

telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat 

mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai salah satu 

kesatuan sosial dengan batas- batas tertentu. Hal ini menunjukkan adanya 

pengalaman hidup bersama dalam jangka waktu yang cukup lama adanya 

kerja sama di antara anggota kelompok, memiliki pikiran atau perasaaan 

menjadi bagian dari satu kesatuan kelompoknya. Pengalaman hidup bersama 

menimbulkan kerja sama, adaptasi terhadap organisasi dan pola tingkah laku 

anggota – anggota. Faktor waktu memegang peranan penting, sebab setelah 

hidup bersama dalam waktu yang cukup lama, maka terjadi proses adaptasi 

terhadap tingkah laku serta kesadaran berkelompok. 

Dengan demikian suatu masyarakat timbul dari setiap kumpulan – 

kumpulan individu yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama. Tetapi 

tidak semua kelompok atau kumpulan-kumpulan individu dapat disebut 

sebagai masyarakat ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Terjadi interaksi. 

2. Adanya ikatan pola tingkah laku yang khas  di dalam  semua aspek     

kehidupan  yang bersifat mantap dan kontinu. 

3. Adanya rasa identitas terhadap kelompok dimana individu yang 

bersangkutan menjadi kelompoknya (Pelly dan Menanti, 1994:28) 
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Interaksi antara anggota kelompok terjadi melalui berbagi prasarana, 

seperti bahasa, alat-alat komunikasi, tempat-tempat ibadah, dan lain-lain. 

Perlu diketahui pula bahwa tidak semua kelompok yang berinteraksi dan 

bergaul dapat dikatakan masyarakat. Tetapi dapat juga disebut kerumunan, 

contohnya seperti orang-orang yang sedang belanja dengan pelayan toko, dan 

sebagainya. Hal ini karena terkaitnya hanya terbatas pada faktor kehidupan 

tertentu saja dan bersifat sementara. 

Kesatuan manusia yang bergaul dan berinteraksi dikatakan sebagai 

masyarakat. Apabila di dalamnya terdapat suatu ikatan khusus seperti pola 

tingkah laku yang khas mengenai semua faktor kehidupannya atau seperti sistem 

adat istiadat, norma-norma, kaidah-kaidah tertentu yang bersifat kontinyu serta 

adanya ikatan rasa identitas bersama sebagai pedoman tingkah laku sehari-hari. 

Dengan memperhatikan ciri-ciri masyarakat dan uraian di bawahnya, 

maka seperti yang dirumuskan oleh Koentjaraningrat (1980:160) tentang 

definisi masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut 

suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh 

suatu rasa identitas bersama.  

Sepanjang sejarahnya kesenian tidak pernah terlepas dari masyarakat, 

kesenian dalam berbagai corak dan ungkapannya merupakan kreativitas warga 

masyarakat yang mendukung suatu kebudayaan. Kesenian ada karena 

masyarakat dan kehadiran kesenian diperlukan masyarakat, kesenian  

sesungguhnya merupakan ungkapan kreativitas dari kebudayaan itu sendiri 

(Kayam, 1987:38-39). 
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a. Sekilas Asal-usul Prosesi Upacara Bersih Desa Tanjungsari 

Menurut Sukamto (wawancara 18-04-2004) bahwa pelaksanaan 

bersih desa Tanjungsari dibagi menjadi 3 periode, yaitu : jaman regang, 

jaman tenang dan jaman meja. Dukuh Dlimas sekarang adalah dukuh 

peralihan yang dahulunya merupakan hutan alang-alang. Letak dukuh 

Dlimas disebelah barat pabrik gula. 

Pada awal abad 18 (delapan belas) dukuh Dlimas telah dihuni oleh 

beberapa keluarga yang merupakan trukan (dukuh kecil). Yang menjadi 

sesepuh pada waktu itu bernama Ki Demang Rawatmejo, kemudian ada 

pendatang baru dari kerabat kraton Yogjakarta Hadiningrat. Pada saat 

sampai di dukuh, beliau melihat pohon Delima yang berbuah berwarna 

kekuningan seperti emas, sejak saat itulah dukuh yang ditempati Ki 

Demang Rawatmejo dinamakan dukuh Dlimas. Selanjutnya kerabat kraton 

dijuluki Ki Dlimas yang selanjutnya menjadi cikal bakal Desa Dlimas. 

Disebelah barat desa Dlimas masih merupakan ladang alang-alang, 

ditengahnya tumbuh pohon Tanjung yang kokoh. Di tempat pohon itu 

setiap malam Jum’at Kliwon ada cahaya yang dapat dilihat beberapa 

penduduk Dlimas. Pada suatu hari (malam Jum’at Kliwon) Ki Demang 

Rawatmejo dan beberapa penduduk mendatangi tempat itu, ternyata di 

pohon Tanjung ada wanita yang cantik bersandar di pohon dengan berkata 

“Tanjungsari” beberapa kali. Kemudian wanita itu hilang tak ada yang 

tahu entah dimana (musnah).  
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Bersama dengan kejadian itu, penduduk Dlimas terserang penyakit 

(ambah-ambah pageblug) dan banyak orang meninggal. Sebagai seorang 

Demang Ki Rawatmejo melakukan pertapaan untuk meminta petunjuk 

kepada Tuhan supaya rakyatnya tidak tertimpa bencana. Ki Rawatmejo 

Nglakoni ngebleng selama 21 hari. Dalam pertapaannya Ki Demang 

ditemui dua putri yang bernama Roro Tanjungsari dan Nyi Payung Gilap 

yang ternyata pepudhen atau dhanyang desa Dlimas, melalui sang putri Ki 

Demang dapat petunjuk bahwa pageblug akan berakhir apabila setiap 

malam Jum’at Kliwon atau malam Jum’at Wage di bulan Suro (yang 

merupakan kelahiran dari Putri Tanjung sari dan Nyi Payung Gilap), agar 

seluruh penduduk desa Dlimas melaksanakan Caos Sesaji di bawah pohon 

Tanjung. Setelah melaksanakan Caos Sesaji di bawah pohon Tanjung 

semua penyakit dan Pageblug hilang. Semenjak saat itu setiap tahun 

penduduk Dlimas selalu melaksanakan  bersih desa dan Caos Sesaji yang 

dinamakan Upacara Bersih Desa Tanjungsari. 

b. Bentuk Pertunjukan Tari Tayub  

Menurut Ngaliman (1990: 42), bentuk adalah wujud rangkaian 

pertunjukan dari awal sampai akhir dengan keselarasan antara unsur utama 

dengan unsur pendukung pertunjukan. Dijelaskan pula oleh 

Poerwadarminta (1986: 19), bentuk adalah cara-cara bagaimana unsur 

dasar masing-masing kesenian hingga menjadi wujud atau seperangkat tata 

hubungan yang saling mengkait membentuk suatu keseluruhan hingga 

menjadi wujud. Bentuk adalah wujud dari sesuatu yaitu sebuah hasil 
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kesatuan yang menyeluruh dari suatu hubungan berbagai factor yang 

saling bergayutan atau suatu cara yang keseluruhan aspek bisa dirakit 

(Langer, terjemahan, 1998: 15-16). 

Pertunjukan memiliki arti sama dengan pementasan, yang berasal dari 

kata dasar pentas. Menurut Pramana (1983: 5), arti pentas adalah sebuah 

tempat yang dipergunakan untuk mempertunjukan suatu pemeranan yang 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990: 665), yang berarti panggung, 

yaitu lantai yang letaknya lebih tinggi dalam gedung pertunjukan tempat 

memainkan  sandiwara. Pentas sebagai tempat pertunjukan adalah tempat 

pertunjukan dengan pertunjukan kesenian yang menggunakan manusia 

sebagai media utamanya, misalnya pertunjukan teater tradisi seperti ludruk, 

kesenian lenong dan kesenian kethoprak. Dari kedua definisi bentuk 

pertunjukan dapat diasumsikan penelitian sebagai satu kesatuan unsur-unsur 

yang ada dalam sebuah pertunjukan yang tidak dapat dipisahkan, karena 

unsur satu dengan yang lain saling terkait untuk menunjang kesuksesan dalam 

sebuah pertunjukan. Unsur seni pertunjukan terbagi menjadi dua yaitu: unsur 

utama dan unsur pendukung. 

1. Unsur utama dalam pertunjukan adalah gerak. 

Gerak merupakan ekspresi yang paling awal bagi manusia untuk 

menyampaikan bermacam-macam kehendak, harapan, atau maksud 

tertentu yang dikemukakan sebagai wujud suatu seni pertunjukan. 

Berbagai kehendak atau harapan-harapan penting yang dinantikan 

hasilnya, disampaikan melalui beragam gerak, (Sach dalam Hermin, 

1999: 205). 
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Soedarsono (dalam Hermin, 1999: 205), mengamati bahwa gerak 

dapat dilihat dari empat sisi, berdasarkan wujud dan maksud yang di 

ketengahkan. Pertama adalah yang diutarakan melalui simbol-simbol 

maknawi, gerak dan sikap mengandung makna disebut gesture. Simbol 

maknawi atau gesture terwujud melalui gerak yang dilakukan secara 

imitative dan interpertatif. Kedua adalah sajian gerak yang tidak 

memperlihatkan simbol maknawi, sehingga terlihat murni sebagai 

suatu gerak tanpa pesan yang hanya menonjolkan nilai keindahan 

semata tanpa mempertimbangkan maknanya. Ketiga adalah gerak 

penguat ekspresi atau Baton Signal, gerak ini diharapkan sebagai 

penambah atau penguat dalam mengungkapkan suatu maksud yang 

disampaikan lewat dialog, contoh gerak mengepal dan menuding 

dengan kemarahan. Keempat adalah berpindah  tempat. 

2. Unsur Pendukung tari tayub adalah, tempat pentas, tata rias dan tata 

busana serta iringan atau musik. 

2.1 Tempat Pertunjukan 

Tempat pertunjukan adalah pentas yang berarti 

panggung. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990: 665) 

dijelaskan bahwa adalah lantai yang letaknya agak tinggi dalam 

gedung pertunjukan tempat memainkan sandiwara. Menurut 

Lestari (1993: 3), panggung adalah suatu arena pertunjukan 

yang biasanya merupakan suatu tempat dimana tempat duduk 

penontonnya lebih rendah dari pada tempat bermain. Pentas 
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terbagi menjadi dua bentuk, yaitu : bentuk proscenium dan 

bentuk arena. Proscenium adalah tempat pertunjukan yang 

dibatasi oleh dinding keliling dan penonton hanya dapat 

menyaksikan pertunjukan dari satu arah pandang, sedangkan 

arena adalah tempat pertunjukan yang penontonnya berada 

disekeliling pentas dan dapat disaksikan dari berbagai arah. 

2.2 Tata Rias dan Tata Busana 

Menurut Lestari (1993: 85), tata rias panggung terdiri 

dari tata rias cantik, tata rias karakter dan tata rias fantasi.Tata 

rias wajah yang digunakan disesuaikan dengan tema tari. Tata 

rias busana panggung khususnya busana tari adalah segala 

sesuatu yang dipakai penari mulai dari rambut sampai kaki, 

yang dapat menggambarkan cerminan jiwa san dapat 

menunjukkan watak atau pribadi sehingga sesuai dengan 

karakter dan tema tari. 

2.3 Iringan atau musik 

Menurut Jazuli (1994: 10-13), musik dikelompokkan 

menjadi tiga fungsi. Pertama musik sebagai pengiring, berarti 

musik hanya berperan untuk mengiringi atau menunjang 

penampilan, tidak menentukan isi. Kedua musik sebagai 

pemberi suasana, berarti musik berperan menghadirkan suasana 

tertentu sesuai garapan seperti: suasana sedih, gembira dan 

lainnya. Ketiga musik sebagai ilustrasi atau pengantar, berarti 
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musik hanya diperlukan bagian tertentu dari keseluruhan 

pertunjukan. Musik dalam tari mempunyai tiga aspek dasar 

yang erat kaitannya dengan tubuh dan kepribadian manusia 

yaitu : melodi, ritme dan dramatik. Dijelaskan oleh Sach dalam 

Jazuli (1994:9-10), bahwa musik tidak akan bernilai artistik 

apapun apabila dipisahkan dari tari. 

 

C. Kesenian Tradisional dan Fungsinya Bagi Masyarakat  

1. Kesenian Tradisional 

Kata “tradisi” sering dihubungkan dengan pengertian kuno, 

ataupun sesuatu yang bersifat luhur sebagai warisan nenek moyang. 

Edward Shils (dalam Sedyawati 1991:181) membahas pengertian tradisi 

secara panjang lebar yang pada intinya menunjukkan bahwa hidupnya 

suatu masyarakat senantiasa didukung oleh kebiasaan turun temurun atau 

tradisi, namun tradisi itu bukanlah sesuatu yang statis.  

Arti paling mendasar kata tradisi adalah sesuatu yang diteruskan 

dari masa lalu ke masa kini. Tradisi merupakan warisan secara turun 

temurun, yang dianut dan diikuti oleh masyarakat pendukungnya,sehingga 

menjadi sebuah kebiasaan yang secara terus menerus diikutinya. Demikian 

juga seni tradisional termasuk di dalamnya, merupakan hasil karya 

manusia yang bertujuan memenuhi kebutuhan akan kegunaan dan rasa 

indah serta kebutuhan batin lainnya, yang diwariskan secara turun temurun  

dari generasi ke generasi sesuai tuntutan masyarakat. 
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Budaya sebagai alat interaksi sosial sangat bermanfaat bagi 

hubungan timbal balik, menghormati gagasan leluhur, pelestarian budaya 

nenek moyang. Oleh seniman diolah dan dikemas sedemikian rupa 

sehingga dengan pengalaman estetiknya dapat menghasilkan nilai 

visualisasi baru yang dapat mewakili jamannya. Penawaran visualisasi 

baru tersebut mengandung kualitas interpretasi yang berbeda-beda karena 

bentuk visualisasi selalu berkembang dan bahkan bisa jadi berubah-ubah 

pemaknaannya. 

Sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan keindahan seni tradisi tidak 

hanya memperlihatkan nilai pakai atau praktis saja, tetapi juga nilai artistik. 

Rasa sebagai salah satu unsur budaya manusia dalam memenuhi kebutuhan 

hidup, mencapai manifestasinya dalam perwujudan karya. Kesadaran 

manusia untuk menghasilkan karya seni ditimbulkan oleh pengalaman 

perasaan dan estetisnya. Ungkapan perasaan inilah yang mengandung nilai-

nilai tertentu yang melahirkan bentuk-bentuk perlambang yang dirunut oleh 

berbagai pikiran, kepercayaan dan agama, seperti lambang-lambang nenek 

moyang, kesuburan, kekuatan gaib, ragam hias berdimensi sakral. 

Predikat tradisional bisa diartikan sebagai segala yang sesuai 

dengan tradisi, sesuai dengan kerangka pola-pola bentuk maupun 

penerapan yang selalu berulang. Hal ini berarti suatu penurunan atau suatu 

pewarisan dari angkatan dulu ke angkatan sekarang atau merupakan 

terusan atau kelanjutan bentuk masa lalu. Pewarisan itu dapat berupa sikap 

dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang pada unsur-unsur 
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adat istiadat, kaidah-kaidah ataupun norma-norma yang sudah ada 

sebelumnya dan sampai sekarang masih dijalankan dalam suatu kehidupan 

masyarakat (Sedyawati 1981 : 48). 

Tradisional merupakan istilah yang berasal dari kata tradisi, 

sedangkan kata tradisi berasal dari kata latin traditio, yang artinya 

mewariskan (Garha 1979:5). Pada dasarnya kata tradisi ini sering 

dikaitkan dengan pengertian kuno, yaitu sebagai yang bersifat luhur 

sebagai warisan nenek moyang. Sedangkan kata tradisi menurut Salim 

(1991:1936) diartikan sebagai adat kebiasaan turun-temurun yang masih 

tetap dilaksanakan. 

Humardani (1982:3) mengemukakan bahwa tradisi merupakan 

suatu situasi proses sosial yang unsur-unsurnya diwariskan/ diteruskan dari 

angkatan yang satu  atau ke generasi satu ke generasi berikutnya. Dari 

waktu ke waktu. Dengan adanya tradisi maka sesuatu hal akan tetap 

bertahan  hidup dan tidak dapat berubah atau tetap menunjukkan 

keasliannya. Apabila dalam suatu waktu ada perubahan, hal ini akan tetap 

berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa seni tradisi 

sebagai bentuk kesenian yang memiliki tradisi, dalam arti norma dan 

aturan-aturan yang menetap. Selain itu seni tradisi dapat diartikan sebagai 

kesenian yang diselenggarakan demi kelangsungan suatu tradisi dalam arti 

suatu satuan adat istiadat (Sedyawati 1981:119). 
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Menurut Sedyawati (1981:48) predikat tradisional dapat diartikan 

sebagai segala sesuatu yang sesuai dengan tradisi, sesuai dengan kerangka 

pola-pola bentuk maupun penerapan yang selalu berulang. Hal ini berarti 

suatu penurunan atau suatu pewarisan dari angkatan dulu ke angkatan 

sekarang atau merupakan terusan atau kelanjutan bentuk masa lalu. 

Pewarisan itu dapat berupa sikap dan cara berpikir serta bertindak yang 

selalu berpegang pada unsur-unsur adat istiadat, kaidah-kaidah ataupun 

norma-norma yang sudah ada sebelumnya dan sampai sekarang masih 

dijalankan dalam suatu kehidupan masyarakat. 

Pada dasarnya yang disebut dengan kesenian tradisional adalah 

salah satu bentuk kesenian tradisional yang mengalami perjalanan hidup 

yang cukup panjang dan sampai saat ini masih diakui sebagai peninggalan 

budaya dari orang-orang terdahulu (nenek moyang) yang diwariskan 

secara turun-temurun hingga sekarang, yang selalu terikat pada norma-

norma, adat kebiasaan dan pola-pola tradisi yang sudah ada sebelumnya. 

Hidup atau matinya kesenian tradisional tersebut tergantung pada 

pandangan hidup masyarakat yang dimilikinya. Kesenian tradisional akan 

hidup atau dihidupi oleh dan bersama kehidupan masyarakat karena 

masyarakat tersebut memang merasa membutuhkan. Selain itu kesenian ini 

masih berkaitan erat dengan adat istiadat atau masih dapat dianggap 

sebagai suatu kepentingan bagi kehidupan masyarakatnya. 

Sebaliknya kesenian tradisional akan punah, jika sudah tidak 

dibutuhkan lagi atau sudah bukan merupakan kepentingan bagi 
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masyarakatnya atau ditumbangkan oleh suatu bentuk kesenian yang baru 

yang datang dari luar daerah tersebut. 

Kehadiran kesenian tradisional yang bersifat kerakyatan, 

merupakan bagian dari kehidupan masyarakat di mana kesenian rakyat 

tersebut hidup dan berkembang (Sedyawati 1983:116). Kesenian ini hidup 

dengan sendirinya sehingga tidak pernah diketahui secara pasti sejak 

kapan lahirnya dan tidak diketahui secara individu yang mencipta kesenian 

itu. Oleh karena itu kesenian tradisional dapat dikatakan sebagai kesenian 

asli yang tercipta secara anonim. 

Tetapi dapat diketahui bahwa kesenian tradisional lahir dari 

kehidupan suatu masyarakat sebagai pendukung gagasan kolektif dari warga 

masyarakat sebagai pendukung dan pemiliknya. Gagasan kolektif itu salah 

satunya berasal dari adanya dorongan emosi yang dilanjutkan dengan 

pengungkapan kehidupan batin yang murni yang berada dalam setiap benak 

anggota masyarakat. Pengungkapan batin tersebut diekspresikan oleh para 

seniman rakyat ke dalam suatu bentuk kesenian rakyat. 

Sedyawati dan Sapardi (1983:116) menjelaskan, bahwa kesenian 

rakyat sebagai hasil dari ekspresi dari para seniman rakyat. Ekspresi para 

seniman rakyat merupakan ekspresi dari kehidupan warga masyarakatnya : 

ia bukan semata-mata ekspresi pribadi seorang seniman. Seorang seniman 

rakyat adalah salah seorang anggota masyarakat itu, seorang warga biasa. 

Para seniman rakyat tersebut mempunyai kemampuan untuk 

mengekspresikan kehidupan batinnya yang mencerminkan kehidupan 
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warga masyarakatnya secara umum, dengan berdasarkan atas pandangan 

hidup dan adanya kepentingan pribadi dari masyarakat pendukungnya. 

Selain itu karena latar belakang atau sejarah yang berkaitan dengan 

keadaan sosial atau pun kondisi lingkungan masyarakatnya. 

Sebagai contoh keadaan sosial atau kondisi lingkungan masyarakat 

primitif pada jaman batu yang sudah mempunyai mata pencaharian 

bercocok tanam. Masyarakat pada masa itu sudah sangat kuat terikat pada 

suatu kepercayaan. Contohnya percaya dengan roh-roh gaib, benda-benda 

yang mempunyai kekuatan atau pun binatang-binatang yang dapat 

mempengaruhi kehidupan mereka. Pada waktu panen, dalam kaitannya 

dengan kepercayaan bahwa kekuatan alam telah memberikan hasil 

panennya secara melimpah, maka sebagai pernyataan rasa syukur dan 

terima kasih kepada Dewi padi diungkapkan dengan berbagai macam 

bentuk kegiatan, seperti upacara. Hal ini menunjukkan bahwa upacara 

tersebut sebagai kepentingan yang harus dilaksanakan dalam kaitannya 

dengan bercocok tanam bagi masyarakat tersebut. 

Upacara tersebut di atas merupakan pernyataan ungkapan batin 

dari anggota masyarakat yang dinyatakan secara simbolis. Antara lain 

diwujudkan dalam bentuk gerak maupun dalam penampilan tertentu, 

seperti yang dikemukakan oleh Kayam (2000 : 60). Baik tema, maupun 

pengungkapannya lewat gerak maupun saat penampilannya. Tidak 

terpisahkan dari kepentingan menyeluruh dari “sang kosmos” itu. Hal ini 

yang akhirnya terbentuk menjadi salah satu jenis kesenian tradisional. 
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Dengan demikian, maka kesenian tradisional lahir berkaitan 

dengan suatu kepentingan bagi masyarakatnya, yaitu sebagai masyarakat 

petani. Dengan sendirinya kesenian tradisional akan menggambarkan 

kehidupan masyarakat pendukungnya dan merupakan salah satu ciri 

identitas bagi daerahnya. Dengan demikian kesenian tradisional 

mempunyai corak dan gaya kekhususan tersendiri sesuai dengan kondisi 

pribadi kelompok masyarakatnya. 

Pada jaman modern ini kesenian tradisional sering digunakan 

untuk suatu kepentingan dan menjadi suatu kebutuhan yang berkaitan 

dengan segi kehidupan manusia. Seperti misalnya, untuk upacara 

kelahiran, perkawinan, kematian dan sebagainya. Hal ini karena pada 

awalnya kesenian tradisional digunakan sebagai syarat yang harus 

dipenuhi, selain sebagai sarana untuk menghibur masyarakatnya. 

Kemudian secara berturut-turut dari waktu ke waktu masyarakat tersebut 

selalu memanfaatkan kesenian tradisional untuk kepentingannya. Dengan 

sendirinya kesenian tradisional sebagai suatu kebutuhan yang menjadi 

tradisi dan adat kebiasaan di lingkungan masyarakatnya. 

Dengan adanya suatu kebutuhan terhadap kesenian tradisional, 

maka menimbulkan suatu fungsi tertentu di dalam kesenian tersebut 

dengan fungsinya atau dapat  dikatakan, kesenian tradisional tidak akan 

ada jika tidak berfungsi bagi  kehidupan masyarakatnya. 
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2. Fungsi Kesenian Bagi Masyarakat 

Berbagai macam seni dengan kekhasan masing-masing tentunya 

memiliki fungsi, fungsi seni menurut Bastomi (1992:41), adalah sebagai 

berikut : 

1. Fungsi Sakral berfungsi untuk kepentingan hal-hal yang berhubungan 

dengan keagamaan atau kepercayaan, sehingga seni yang dilahirkan 

untuk kepentingan agama yang mempunyai nilai tinggi sebab 

terciptanya seni atas dasar rasa pengabdiaan pada yang dipuja. 

2. Fungsi Sekuler berfungsi untuk hal-hal yang berhubungan dengan 

kebutuhan keduniawian, dalam hal ini seni sebagai alat atua obyek. 

3. Fungsi Upacara Adat berfungsi untuk merayakan suatu peristiwa 

penting. 

Menurut Santoso dan Prianto (tt:124), fungsi diartikan sebagai 

kegunaan suatu hal, namun di antara fungsi dan kegunaan tersebut terdapat 

perbedaan, yaitu fungsi adalah penjabaran sesuatu secara umum dan 

kegunaan adalah penjabaran sesuatu secara khusus. Sedangkan mengenai 

fungsi kesenian itu sendiri perlu dikaji secara khusus. Dalam hal fungsi, 

Peursen (1984:85) menjelaskan bahwa fungsi selalu menunjukkan 

terhadap sesuatu yang lain, apa yang namanya fungsional adalah sesuatu 

hal yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi apabila dihubungkan dengan 

sesuatu yang lain akan mempunyai arti dan makna yang lain pula. Dengan 

demikian fungsional menyangkut hubungan, pertalian, dan relasi. 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka fungsi dapat dikatakan sebagai suatu 
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hal yang satu dihubungkan ke hal yang lainnya sehingga menjadi suatu 

hubungan tertentu atau suatu keterkaitan, yang akhirnya mempunyai 

manfaat dan arti tersendiri. 

Dijelaskan Sepiro (dalam Koentjaraningrat, 1986 : 213) disebutkan, 

konsep fungsi mempunyai tiga arti di dalam penggunaannya, yaitu : 

1. Menerangkan adanya hubungan antara suatu hal dengan tujuan tertentu 

2. Dalam pengertian korelasi antara hubungan yang satu dengan 

hubungan yang lainnya 

3. Menerangkan adanya hubungan yang terjadi antara satu hal dengan 

yang lain dalam suatu sistem yang berintegrasi. 

Koentjaraningrat (1984 : 29-30) mempertegas lagi tentang konsep 

fungsi tersebut, yaitu bahwa fungsi adalah suatu perbuatan yang bermanfaat 

dan berguna bagi kehidupan suatu masyarakat di mana keberadaan sesuatu 

tersebut mempunyai arti penting dalam kehidupan sosial. Kesenian tradisional 

dalam kaitannya dengan fungsi, berarti bagaimana suatu kesenian tradisional 

yang diciptakan oleh suatu masyarakat dapat mempunyai makna dan arti 

penting bagi masyarakatnya. Dengan demikian kesenian tradisional yang 

hidup dalam kelompok masyarakat tertentu memiliki fungsi tertentu pula. 

Demikian Sedyawati dan Sapardi (1983 : 138) berpendapat, jelas kesenian 

tertentu mempunyai kelompok-kelompok tertentu dan fungsi-fungsi yang 

berbeda dalam masyarakatnya. 

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Sendjaja (1981/1982:76) 

bahwa fungsi setiap seni berbeda-beda. Perbedaan ini berhubungan erat 
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dengan sejarah timbulnya kesenian itu sendiri, sedangkan Sedyawati 

(1981:61) mengemukakan bermacam peranan bisa dipunyai kesenian 

dalam kehidupan dan peranan itu ditentukan  oleh keadaan masyarakatnya, 

berarti fungsi kesenian tradisional selain berhubungan dengan sejarah 

timbulnya kesenian itu, juga berhubungan dengan keadaan masyarakatnya. 

Hal tersebut dapat dijumpai dengan melihat keadaan masyarakat di 

daerah pedesaan. Sebagian besar warganya masih membutuhkan suatu 

bentuk kesenian tradisional karena suatu adat atau tradisi. Kesenian ini 

bersifat sakral atau suci dan masih terikat kuat dengan suatu kepercayaan, 

sehingga berfungsi ritual. Jazuli (1994:96) menjelaskan, di daerah 

pedesaan yang belum terjamah oleh produksi teknologi modern dan gaya 

hidup kekotaan, kesenian tradisional yang berfungsi ritual masih sering 

dilakukan, seperti pertunjukan wayang kulit untuk ruwatan dan lain-lain.  

Di daerah Jawa Tengah khususnya, acara ruwatan dengan wayang 

kulit adalah untuk keperluan upacara selamatan bagi mereka yang 

mempunyai anak tunggal, mempunyai tiga anak yang urutannya terdiri 

dari perempuan-laki-laki- perempuan, dan sebagainya. Melalui kesenian 

tradisional tersebut, mereka mempunyai kepercayaan yaitu untuk 

memohon keselamatan agar anaknya tidak diganggu dan terbebas dari 

ancaman Bethara Kala atau roh-roh pengganggu. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka kesenian tradisional berfungsi sebagai sarana upacara atau 

sebagai bagian dari rangkaian suatu upacara. 
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Apabila kita melihat keadaan masyarakat di daerah perkotaan, 

sebagian besar masyarakatnya lebih cenderung membutuhkan suatu bentuk 

kesenian hanya untuk hiburan semata. Hal ini karena adat atau tradisi di 

daerah perkotaan sudah tergeser oleh pengaruh dari luar. Apabila dijumpai 

suatu bentuk kesenian tradisional yang berfungsi ritual, hal ini sudah 

sangat jarang. Namun sebaliknya, kesenian tradisional yang ada di daerah 

perkotaan sudah bergeser fungsinya menjadi suatu bentuk tontonan yang 

sifatnya sebagai hiburan. 

Hiburan berarti mempunyai keterkaitan dengan perasaan pada diri 

manusia. Jadi kesenian tradisional menitikberatkan pada perasaan manusia, 

yaitu perasaan puas. Kepuasaan perasaan itu diperoleh bagi para penonton 

maupun pelakunya. Bagi para penonton akan merasakan kepuasan yang 

bersifat kesenangan atau kegembiraan setelah menikmati kesenian tersebut. 

Sedangkan bagi para pelaku kesenian, akan mendapat kepuasan dengan 

menyalurkan kesenangannya melalui pertunjukan kesenian, dengan 

mengembangkan ketrampilannya dan dapat menyenangkan hati penontonnya. 

Apabila kesenian tradisional digunakan untuk suatu upacara atau 

untuk keperluan tertentu, maka hal itu hanya merupakan perlengkapan 

atau sebagai rangkaian setelah upacara itu selesai, misalnya : untuk 

perlengkapan acara perayaan hari ulang tahun, acara perkawinan, khitanan, 

bersih desa dan sebagainya. 

Pada hakekatnya kesenian tradisional  berfungsi untuk memberikan 

hiburan, namun dalam menghibur itu sering terkandung maksud untuk 
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menyampaikan pesan-pesan tertentu kepada khalayak. Pesan-pesan yang 

disampaikan dapat berwujud ajaran, nasehat, kritikan, ataupun yang 

lainnya. Ajaran-ajaran tersebut dapat diperoleh melalui bentuk-bentuk 

perwujudan dari penyajian kesenian tradisional tersebut, misalnya dari 

dialog-dialognya, rangkaian geraknya, isi ceritanya, dan lain-lain. Jadi 

pada dasarnya kesenian tradisional berfungsi sebagai media komunikasi 

dan bahkan sebagai media atau sarana yang ampuh untuk mendidik, 

mengkritik, atau menyarankan, serta untuk memberikan bimbingan-

bimbingan kepada masyarakatnya. 

3. Nilai Simbolis 

Kesenian sebagai salah satu unsur universal dari kebudayaan 

(konsep Malinowski), keberadaannya memang dapat disebut sebagai multi 

fungsi, karena di samping sebagai alat ekspresi, juga dapat mengandung 

nilai-nilai dan norma-norma secara simbolik. Tradisi sebagai sumber 

gagasan  dan ide, titik tolak dalam menyampaikan pesan-pesan moral. 

Menurut Rohidi (1993), dalam kebudayaan setiap karya yang 

diciptakan manusia mempunyai tujuan dan menandakan nilai-nilai tertentu 

atau menunjukkan maksud serta gagasan tertentu. Setiap benda di alam 

disentuh dan dikerjakan manusia sehingga menjadi bentuk yang baru yang 

dimuati dengan nilai-nilai untuk disampaikan  kepada pengguna atau 

penikmatnya.  

Sebagai dasar pemahaman, A.L. Kroeber dan Kluckohn dalam 

(Herusatoto 1987:9) mengemukakan bahwa kebudayaan terdiri dari pola-
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pola yang diperoleh dan dipindahkan dengan simbol-simbol yang 

merupakan hasil karya manusia yang perwujudannya berupa benda-benda 

buatan manusia. Semua yang ada sebagai hasil budaya manusia 

sebenarnya dikemukakan dengan simbol-simbol. Dijelaskan pula oleh 

Ernest Cassirer bahwa manusia tidak pernah melihat, menemukan, dan 

mengenal dunia secara langsung tetapi melalui berbagai simbol 

(Herusatoto 1987:10). 

Menurut Rohidi (1996:30) manusia hidup di dalam aura atau 

lingkungan budaya yang penuh dengan simbol-simbol yang dipahami dan 

dihayati bersama dalam kelompok masyarakatnya. Manusia dalam 

kehidupannya mampu menciptakan, menampung, menggunakan, dan 

menginterpretasikan simbol sebagai saran komunikasi dengan sesamanya 

atau dengan yang “ infra human”, dan maknanya dengan serta merta dapat 

dipahami bersama. Manusia hidup dalam belantara simbol dan 

berpedoman pada sistem simbol yang dimiliki masyarakat. 

Websters (dalam Bastomi 1992:53) mengartikan simbol sebagai 

suatu pengertian atau pernyataan pikiran khususnya yang digunakan untuk 

menyatakan sesuatu yang dinyatakan. Simbol hanya dapat dimengerti 

dalam konteks yang ditafsirkan oleh kebudayaannya sendiri, bersifat mana 

suka tidak sama dengan yang ditandai (Gorys Keraf dalam Rohidi, 1993). 

Apabila dihubungkan dengan seni, semua bisa dikatakan simbolis 

jika menyimpan makna dengan segala interpretasi di balik benda atau 

perilaku yang disebut simbol, yang menjadi media komunikasi di antara 
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pengguna simbol-simbol tersebut (Rohidi dan Syakir, 1993 :22). Simbol-

simbol yang ada mempunyai kekuatan membentuk konsep dari sesuatu 

benda atau gagasan yang ditandainya, berkaitan dengan hal itu, karya seni 

yang diciptakan seniman juga memuat nilai-nilai simbolis untuk 

disampaikan kepada penikmatnya. Karya seni merupakan perangkat 

simbol pengungkapan perasaan atau simbol ekspresif. 

Sebagai forma atau bentuk simbolis, karya seni benar-benar telah 

mengalami transformasi. Karya seni bukan sekadar pemindahan bentuk 

begitu saja, tetapi telah melewati interpretasi penciptaannya. Karya seni itu 

tidak semata-mata penandaan yang menyerupai atau mirip sesuatu yang 

ditandai, tetapi lebih jauh karya seni harus merupakan simbol, dengan kata 

lain wujud yang tampil sebagai karya seni harus mengandung makna yang 

lepas dari yang ditandai, karya seni itu mampu berbicara tentang sesuatu 

yang mendalam dan menyentuh perasaan estetis (Rohidi, 1993). 

Seni tradisional bersifat simbolik selalu mengandung makna 

tertentu yang umumnya dikaitkan dengan kepercayaan. Hal ini sesuai 

dengan yang dikemukakan oleh Tabrani (1995:16), bahwa dalam tradisi 

tak ada karya seni yang dibuat semata keindahan, sebaliknya tidak ada 

benda pakai sehari-hari atau untuk upacara, sosial dan kepercayaan atau 

agama yang asal bisa di pakai. Indah bukan sekadar memuaskan mata 

tetapi melebur dengan kaidah moral, adat, tabu, agama dan sebagainya, 

jadi selain indah juga bermakna (Tangsi, 2000:95)  
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Seni yang bersifat simbolik telah dikenal manusia sejak jaman pra 

sejarah seperti yang dijelaskan Soedarso (1990:14), bahwa seni pra sejarah 

bersifat simbolik, setiap bentuk selalu memiliki makna dan arti 

perlambangan tertentu, demikian juga macam-macam warna yang sudah 

dikenal pada saat itu. Tingkah laku simbolik dan tingkah laku pertanda 

atau pula  tingkah laku yang berasaskan ekspresi sesaat, dalam tingkah 

laku  aktual umumnya seringkali sulit untuk dibedakan. Bagaimana pun, 

yang jelas tingkah laku simbolik berkembang kemudian sebagai bentuk 

khusus setelah tingkah laku  yang berasaskan ekspresi sesaat. Oleh itu, 

seseorang ibu yang menangis karena tertimpa malapetaka belum boleh 

disebut simbolik. Tingkah lakunya hanya merupakan tanda kesedihan 

kesendiriannya saja. Tetapi apabila peristiwa itu dimainkan oleh seorang 

pelakon wayang yang terkenal karena watak permainannya, maka ia 

menjadi simbolik. 

Seni, dipandang sebagai sebuah karya,  adalah sesuatu simbol yang 

termasuk ke dalam perangkat simbol pengungkapan perasaan atau simbol 

ekspresif. Seni adalah suatu kegiatan manusia yang menjelajahi dan 

dengan ini menciptakan realita baru dalam suatu cara yang suprarasional 

dan berdasarkan pengelihatan serta menyajikan realita itu secara simbolik. 

Simbolisme dalam seni masih banyak dijumpai  di masyarakat yang masih 

kuat memegang tradisi, seperti contoh upacara adat bersih desa 

Tanjungsari di Desa Dlimas sangat sakral dan bermakna, juga sebagai 

media “ngalap berkah” bagi masyarakatnya. 
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D. Model Kerangka Teoritis 

 

BAGAN 1 

MODEL KERANGKA TEORETIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(diadaptasi dari Model R.T. Rohidi 2000 : 18) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ilmiah adalah suatu metode yang harus taat dan patuh 

kepada hukum logika. Penelitian ilmiah mmerupakan suatu proses yang terdiri 

dari eksperimentasi atau observasi untuk memperoleh data dan pemberian 

argumentasi atas postulat yang telah diterima untuk menyatakan interelaasi 

antar data serta hubungan antara fakta data dengan pengetahuan ilmiah yang 

telah ada. Apabila ada kegiatan yang hanya pengumpulan data, menjalin data 

atau sekadar memindahkan informasi saja berarti kegiatan tersebut bukan 

penelitian (Dwidjowinoto 1990:4). 

Supranto (1992:1) menjelaskan bahwa penelitian adalah suatu kegiatan 

yang dilakukan untuk menemukan suatu kebenaran. Kebenaran itu dibuktikan 

dengan fakta yang berupa data, yaitu yang diperoleh dari suatu peristiwa atau 

suatu keadaan yang telah atau sedang terjadi. Dari data tersebut, akan 

memecahkan suatu persoalan atau dapat diambil suatu keputusan serta akan 

diperoleh suatu gambaran tentang suatu keadaan. 

Penulisan tesis ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat 

deskriptif, artinya data yang dianalisis, dan hasil analisisnya berbentuk 

deskripsi fenomena, tidak berupa angka-angka atau koefisien tentang 

hubungan antar variabel (Aminudin 1990:16). Menurut Moleong (1988:5), 

penelitian kualitatif melalui metode deskriptif berupa kata-kata, gambar, dan 
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bukan angka-angka. Artinya, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini 

tidak berkenaan dengan angka-angka dengan tujuan memberi gambaran dan 

uraian tentang kondisi  fenomena, dengan demikian penelitian ini dalam 

pembahasan mengarah tentang segala sesuatu, seluk-beluk upacara bersih desa 

Tanjungsari di desa Dlimas. 

Menurut Rusyadi (1996:180 ) penelitian kualitatif mengutamakan 

kualitas data, oleh karena itu tehnik pengumpulan datanya banyak 

menggunakan teknik wawancara yang berkesinambungan dan observasi 

langsung. Sedangkan penelitian kualitatif yang dimaksud adalah penelitian 

yang proses ferivikasinya tidak mengutamakan pada angka-angka tetapi 

mengutamakan kedalaman penghayatan terhadap interaksi antar konsep yang 

sedang dikaji secara empiris (Semi 1993 : 23).  

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif : yaitu ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari 

orang-orang (subyek) itu sendiri. Hasil data ini langsung menunjukkan setting 

dan individu-individu dalam setting itu secara keseluruhan yaitu subyek 

penyelidikan berupa organisasi atau individu, tidak dipersempit menjadi 

variabel yang terpisah atau menjadi hipotesis melainkan dipandang sebagai 

bagian dari suatu keseluruhan (Furchan, 1991:21-22). Dengan demikian yang 

diperoleh dari data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka-angka 

seperti keterangan jumlah rata-rata, persentase, dan rasio tetapi data dalam 

bentuk istilah seperti : beres, lancar, bersemangat, bergairah, naik dan turun, 

dan sebagainya (Supranto  1992:7).  
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Penelitian yang bersifat deskriptif tersebut mempunyai tujuan untuk 

memberikan gambaran atau menguraikan tentang sifat-sifat suatu individu, 

kelompok, atau pun keadaan dan obyek tertentu secara tepat, yaitu dalam hal 

ini yang berkaitan dengan Upacara Bersih Desa Tanjungsari. Jadi dalam 

penelitian ini lebih mementingkan pada kedalaman pembahasan dan uraian 

tentang bentuk-bentuk Upacara Bresih Desa Tanjungsari dan keberadaannya 

yang terjadi. 

 

B. Penentuan Lokasi dan Sasaran Penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Lokasi adalah tempat atau arena. Lokasi yang dijadikan penelitian 

dalam penulisan tesis ini yaitu : 

Dukuh Dlimas, Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten 

Klaten. 

Lokasi ini dipilih karena kehidupan upacara ritual bersih desa 

Tanjungsari cukup bagus. Eksistensinya di jaman yang serba modern sangat 

menarik untuk diteliti. Desa Dlimas mempunyai sifat yang majemuk,karena 

di desa Dlimas masyarakatnya sangat beragam. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan keyakinan atau agama yang dianut, bahkan semua agama yang 

disahkan negara Indonesia dianut pula oleh mayarakat desa Dlimas, meskipun 

demikian masyarakat desa Dlimas sangat membina kerukunan hidup. Selain 

itu keterbukaan masyarakat dalam berkomunikasi dan memberikan informasi 

juga menjadi alasan pemilihan lokasi penelitian.  
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2. Sasaran penelitian  

Sasaran yang dijadikan obyek penelitian adalah prosesi upacara 

bersih desa Tanjungsari, yaitu urutan pementasan tari tayub, iringan, tata 

rias dan tata kostum dan tempat pementasan. Sejarah singkat terjadinya 

upacara bersih desa Tanjungsari. Fungsi dan makna simbolis bagi 

masyarakat. 

                  

C. Teknik Pengumpulan Data 

Mengumpulkan data berarti mengadakan penelitian untuk mengetahui 

karakteristik elemen-elemen yang menjadi obyek penelitian. Teknik  

pengumpulan data adalah mencatat peristiwa atau kejadian, karakteristik 

elemen, atau mencatat nilai variabel (Supranto 1992:22 ). Untuk mendapatkan 

data, diperlukan beberapa teknik yang dianggap relevan dan penting dalam 

penelitian, agar sumber data dapat bermanfaat dan dapat menjawab semua 

permasalahan yang ada dalam penelitian.Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian tesis ini, yaitu dengan : 

1. Studi Pustaka 

Sumber data yang diperoleh melalui buku-buku, makalah, catatan-

catatan, transkrip atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan 

tesis. Tujuannya yaitu : 

1. Untuk memperoleh data tertulis yang relevan dengan maksud dan 

tujuan penulisan. 
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2. Untuk menambah informasi dan masukan guna menguji pendapat 

atau informasi yang diberikan oleh narasumber. 

2. Studi Lapangan 

Sumber data yang diperoleh dengan menggunakan teknik sebagai 

berikut : (a) teknik wawancara, (b) teknik observasi, dan (c) teknik 

dokumentasi. 

a) Teknik wawancara 

Wawancara  adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. 

Terwawancara tersebut adalah informan atau responden, yaitu orang 

yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan lisan 

maupun pertanyaan tertulis (Arikunto 1992:102 dan 126). Mereka 

yang diwawancarai adalah para tokoh dan para pendukung Upacara 

Bersih Desa Tanjungsari serta mereka yang secara teoritis memehami 

tentang sejarah dan fungsi Upacara bersih desa dengan bentuk-bentuk 

penyajiannya. 

Wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah dan 

wawancara tidak terarah. Wawancara terarah adalah wawancara yang 

digunakan untuk mengetahui berbagai macam informasi yang bersifat 

mendalam intensif sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian tesis. Wawancara terarah digunakan pada saat 

berlangsungnya pementasan upacara bersih desa  bersama dengan 
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observasi/pengamatan, dengan menggunakan berbagai macam 

pertanyaan yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya. 

Sedangkan wawancara tidak terarah yaitu wawancaara yang 

digunakan pada tahap awal penelitian atau pada setiap kesempatan 

atau pun pada waktu kapan saja, yang bersifat bebas dan santai guna 

mencari informasi secara umum. Wawancara tidak terarah digunakan 

untuk mengetahui berbagai macam informasi atau keterangan yang 

tidak terduga dan keterangan yang tidak dapat diketahui jika hanya 

menggunakan wawancara terarah. 

Dari hasil wawancara peneliti memperoleh data atau 

informasi langsung dari informan yang lebih lengkap dengan hasil 

penelitian yang valid, yaitu memperoleh kejelasan informasi secara 

lisan dan mendasar dari para informan atau responden yang dianggap 

mampu untuk memberikan informasi tentang hal-hal yang dikaji 

dalam penelitian tesis, yaitu mengenai upacara bersih desa. 

Untuk menciptakan kondisi yang wajar, alamiah dan 

komunikasi yang akrab, wawancara dilakukan tidak terstruktur 

dengan ketat, wawancara dilakukan secara spontan tanpa ada 

perjanjian resmi, bahkan banyak dilakukan pada waktu pelaksanaan 

upacara bersih desa Tanjungsari di Desa Dlimas. 

Teknik yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi 

dari responden atau informan dengan teknik wawancara sepihak. 

Bentuk pertanyaan yang diajukan peneliti seputar masalah penelitian 
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yang dikaji, dan pertanyaan diusahakan lebih banyak memberi 

kesempatan pada informan mengeluarkan pendapat atau keterangan 

yang terinci dan jelas ( wawancara terbuka ). Teknik wawancara 

terbuka dan mendalam dilakukan terhadap para informan. 

Daftar informan atau nara sumber tersebut di bawah ini : 

1. Hadi Sukamto  (66 tahun), penanggung jawab upacara Bersih 

Desa sekaligus sesepuh di desa tersebut.Ia memberikan informasi 

tentang kegiatan Upacara Bersih Desa dan fungsi Tayub dalam 

kehidupan masyarakat Dlimas. 

2. Marsiman (64 tahun), mantan lurah dan juga sebagai sesepuh di 

desa tersebut. Ia memberikan informasi tentang peranan Tayub 

dalam Upacara Bersih Desa.  

3. Slamet Sumo Wijoyo (67 tahun), sesepuh di Desa Dlimas dan 

generasi kedua yang mengetahui asal usul upacara Bersih Desa 

diadakan dan dibentuknya tari Tayub. Ia memberikan 

informasi/keterangan tentang asal mula tari Tayub terbentuk dan 

sejarah tentang pepundhen desa.  

4. Winarni (22 tahun), penari Tayub. Memberikan informasi tentang 

rias dan busana tari Tayub.  

5. Murdiman (59 tahun), selaku sutradara wayang orang, kethoprak 

dan panitia kesenian. Ia memberikan informasi tentang susunan 

upacara Bersih Desa dan gendhing-gendhing yang digunakan 

dalam pertunjukan Tayub. 
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b) Teknik observasi  

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung 

terhadap lokasi dan sasaran penelitian yang disertai dengan 

pencatatan secara sistematis. Di dalam penelitian ini, peneliti tidak 

aktif dalam kegiatan dan tugas yang sedang dilakukan oleh subyek, 

tetapi peneliti hanya mengadakan pengamatan dan pencatatan 

terhadap obyek di tempat berlangsungnya peristiwa tersebut. 

Partisipasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan melibatkan 

diri secara sosial, terutama pada saat rapat panitia, persiapan upacara, 

dan peneliti mengamati secara langsung dengan penelitian terhadap 

bentuk penyajian upacara bersih desa Tanjungsari dengan tujuan 

mendapatkan gambaran yang tepat mengenai obyek penelitian dan 

mengetahui sejauh mana keberadaan data dan informasi yang 

dikumpulkan. Hal-hal yang diamati adalah urutan penyajian, bentuk 

pementasan tari tayub dari mulai gerak, iringan, tata rias dan tata 

kostum, lokasi upacara serta properti upacara. 

 

c) Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah metode atau cara yang digunakan 

untuk memperoleh keterangan yang berwujud data, catatan-catatan 

penting, buku atau dokumen yang ada kaitannya dengan obyek yang 

akan diteliti (Arikunto, 1991  : 83). Metode ini digunakan untuk mencari 

data tertulis yang berisi informasi tentang upacara bersih desa, baik 
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dari sumber buku-buku cetak, majalah, surat kabar, catatan-catatan, 

notulen rapat, agenda, transkrip ataupun dari sumber dokumen lain. 

Agar penelitian ini terjaga validitasnya maka pada saat 

persiapan dan pelaksanaan upacra peneliti mengambil gambar/foto 

dengan alat bantu kamera dan rekaman dialog serta iringan dengan 

menggunakan alat bantu tape recorder dan kaset, serta menggunakan 

handycame untuk merekam proses jalannya upacara bersih desa 

Tanjungsari di Desa Dlimas. Hal ini sebagai bukti otentik terhadap 

suatu adegan atau pementasan upacara bersih desa. 

Hasil dari teknik dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi 

atau sebagai data pendukung terhadap data lain dalam penulisan tesis ini 

sehingga diharapkan dapat mencapai hasil yang optimal. 

 

D. Keabsahan Data 

Validitas pada  penelitian kualitatif dinyatakan dalam kredebilitas. 

Menurut Moleong (1998), ada empat kualifikasi, yaitu : (1) kepercayaan, (2) 

keteralihan, (3) kebergantungan, (4) kepastian. Kredebilitas dalam penelitian 

dilakukan dengan teknik (1) perpanjangan keikutsertaan, (2) ketekunan 

pengamatan, dan (3) trianggulasi.          

Trianggulasi sebagai cara pemeriksaan dan memperoleh  data yang 

benar-benar absah dan valid, karena itu pada saat peneliti mengalami 

keraguan, peneliti langsung menanyakan pada pakar dan tokoh yang 

menguasai dan mengetahui tentang upacara bersih desa Tanjungsari di desa 
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Dlimas. Peneliti dengan cermat mengadakan wawancara lebih dari satu kali 

pertemuan dari beberapa nara sumber yang ada. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Menganalisis data merupakan suatu kegiatan penelitian untuk 

memperoleh suatu kesimpulan dari masalah-masalah yang dikaji dalam 

penulisan tesis. Sebelum memperoleh suatu kesimpulan, dilakukan teknik 

sebagai berikut :              

Informan atau pun data-data yang secara kolektif telah terkumpul 

diorganisasi ke dalam suatu bentuk catatan-catatan. Kemudian catatan-catatan 

tersebut dianalisis dengan melakukan langkah-langkah : mereduksi, 

mengklasifikasikan sesuai dengan masing-masing bagian kemudian 

mendeskripsikan. 

Setelah dideskripsikan, agar hasil penelitian atau kesimpulan yang 

diambil dapat dipertanggungjawabkan, maka dilakukan langkah interpretasi. 

Langkah yang terakhir, dapat ditarik suatu kesimpulan atau verifikasi. 

Dari awal sampai akhir pengumpulan data, semua data yang direduksi dan 

disajikan diteliti dan ditinjau ulang lewat pengujian kebenaran sampai 

mencapai tingkat validitas yang sesuai dan diharapkan. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

Lokasi dan Keadaan Tanah 

Dukuh Dlimas merupakan wilayah dataran rendah dengan keadaan 

tanah yang subur dan cocok untuk pertanian. Keadaan udara cukup stabil 

dengan suhu udara rata-rata 26 derajat celcius, pada siang hari tidak begitu 

panas dan pada malam hari juga tidak begitu dingin. Banyaknya curah hujan 

yang terjadi setiap tahunnya 348 milimeter per tahun. Keadaan topografi 

tanahnya relatif datar, meski ada sedikit kemiringan ke arah selatan. 

Ketinggian rata-rata 143 m diatas pennukaan laut dengan curah hujan rata-rata 

1.776 mm/ tahun. Prasarana irigasi pertanian didaerah ini masih setengan 

teknis (Monografi Desa Dlimas 2004). 

Dukuh Dlimas dan Dukuh Betro dipisahkan oleh area persawahan. Di 

tengah-tengah sawah berdiri bangunan Kantor Kepala Desa, Balai Desa, KUD 

Ceper I, II dan III. Wilayah pemukinan Dukuh Dlimas sebagian besar berada 

di sebelah utara jalan Karangwuni-Pedan, dan sebagian kecil berada di sebelah 

selatan jalan Karangwuni-Pedan (sebelah selatan pabrik gula/Batan ). Jalan 

tersebut juga menghubungkan Dukuh Dlimas dengan Ibukota Kecamatan 

Ceper dan apabila ditarik garis lurus akan bersambung dengan jalan raya 

Yogya-Solo kira-kira 1,5 kilometer. Jarak rumah penduduk yang satu dengan 

lainnya sangat berdekatan dan rata-rata posisi rumah menghadap jalan 

kampung. Masing-masing rumah memiliki halaman yang luas dan dibatasi 
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oleh pagar batu bata, tetean ( pagar dari tumbuan ) maupun pagar dari bambu. 

Di halaman rumah penduduk ditanami pohon buah-buahan (mangga, 

belimbing, jambu, pepaya, rambutan), tanaman toga, dan tanaman bunga.  

Kondisi jalan di Dukuh Dlimas sudah cukup baik yaitu berupa jalan 

corcoran. Jalan ini terwujud atas bantuan dari pemerintah (Bandes), gotong 

royong penduduk (iuran), dan kas dukuh (termasuk bantuan dari para 

dermawan pada waktu pelaksanaan upacara Bersih Desa Tanjungsari). 

Penyelesaian jalan ini juga dikerjakan oleh penduduk secara gotong royong. 

Lokasi Dukuh Dlimas berada di antara dua pusat kebudayaan yaitu 

Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Jarak Dukuh Dlimas dengan 

ibukota Kecamatan Ceper cukup dekat yaitu sekitar 2 kilometer. Jarak Dukuh 

Dlimas dengan Ibukota Kabupaten Klaten sekitar 7 kilometer dan jarak 

dengan Ibukota Propinsi Jawa Tengah (Semarang) kurang lebih 108 kilometer. 

Adapun batas-batas wilayah Dukuh Dlimas adalah sebagai berikut: 

1. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pokak dan Desa Kujon. 

2. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jambu Kulon dan Desa Klepu. 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Dukuh Betro. 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Ceper. 

Pintu masuk ke dukuh berupa sebuah gapura dan merupakan pintu 

masuk jalan utama dukuh. Seperti di desa-desa lain, jalan kampung atau gang 

di Dukuh Dlimas tidak mempunyai nama seperti yang terlihat di kota-kota. 

Sebagai ciri mereka cukup menyebutkan nama-nama penting sebagai petunjuk 

misalnya protelon, prapatan, proliman, dan totokan. Nomor rumah di daerah 
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Dukuh Dlimas tidak difungsikan dengan baik meskipun masing-masing rumah 

sudah diberi nomor oleh petugas. Untuk menunjuk rumah seseorang cukup 

dengan menyebutkan warna dinding rumah, warna pagar, warna pintu, posisi 

rumah, jabatan pemilik rumah atau nama pemilik rumah. Kondisi jalan di 

Dukuh Dlimas cukup bersih karena setiap pagi dan sore hari penduduk secara 

rutin membersihkan jalan yang berada di depan rumah masing-masing. Semua 

itu menandakan bahwa Dukuh Dlimas warganya masih sederhana dalam 

kehidupannya. Walaupun mereka petani, tetapi kehidupan masyarakat Dukuh 

Dlimas tidak ketinggalan dengan kehidupan di desa lain yang sudah maju. 

Berhubung letaknya yang relatif dekat dengan kota Yogyakarta dan 

transportasinya lancar, maka daerah ini dapat dikatagorikan sebagai daerah 

pinggiran kota atau daerah tradisional. 

 

Penduduk dan Mata Pencaharian 

Menurut daftar monografi Warga Dusun Dlimas pada tahun 2004/2005 

seluruhnya 4204 jiwa, terdiri dari laki-laki 2096 jiwa dan perempuan 2108 

jiwa. Jumlah kepala keluarga (kk) seluruhnya 38 kepala keluarga. Dari 1.669 

jiwa yang berdomisili di Dusun Dlimas sekitar 1.425 jiwa, sedangkan sisanya 

berada di perantauan. 

Tabel 1 : Penduduk berdasarkan jenis kelamin 

No Jenis kelamin Jumlah 
1 Laki-laki 2096 
2 Perempuan 2108 
 Jumlah 4204 

Sumber : Monografi Dukuh Dlimas 2004/2005 
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Tingkat kemajuan dan kemakmuran, dapat dilihat keadaan fisik 

masyarakatnya. Tingkat kemajuan masyarakat salah satunya dapat 

diperhatikan dari tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat 

tergolong cukup bagus. Tingkat pendidikan warga Dlimas sudah bagus, dari 

tabel di bawah ini kita juga dapat melihat penggolongan usia yang setaraf 

dengan masa pendidikan. Sebagian besar penduduk berada di usia 20 tahun ke 

atas yaitu, 2873 jiwa taraf usia pekerja atau orang tua, dan 1331 jiwa berada di 

usia sekolah.  

Kepercayaan desa Dlimas sangat majemuk, tetapi meskipun berlainan 

kepercayaan masyarakat desa Dlimas tetap selalu menjaga kerukunan. Hal ini 

dapat dibuktikan dalam persiapan sampai selesai perayaan upacara bersih desa 

antar warga selalu bekerja sama, bersatu dan bergotong royong melestarikan 

warisan para leluhur. 

Tabel 2 : Penduduk berdasarkan agama 

No Agama Jumlah 

1 
2 
3 
4 

Islam 
Kristen 
Katolik 
Hindu 

3527 
273 
307 
97 

 Jumlah 4024 
Sumber : Monografi Dusun Dlimas tahun 2004/2005 

Adapun tingkat kemakmuran masyarakat dapat diperhatikan dari 

terpenuhinya kebutuhan pokok yaitu pangan, sandang dan papan. Pemenuhan 

kebutuhan pokok masyarakat tidak lepas dari pendapatan mereka yang 

tentunya sangat bergantung pada mata pencahariannya.  
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Mata pencaharian warga Dlimas sebagian besar sebagai buruh, walau 

pun sebagai buruh mereka dapat menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang 

SMA bahkan ada yang sampai ke perguruan tinggi. Warga Dlimas merasa 

yakin dengan mengadakan upacara tersebut akan selalu mendapat 

perlindungan dan rejeki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa dengan 

mendoakan pepundhennya yang bernama Nyai Tanjung Sari. Di samping itu 

yang menjadi tolok ukur meningkatnya perekonomian adalah keadaan rumah. 

Keadaan rumah di Dusun Dlimas menurut bahan bangunannya sudah baik 

karena sebagian besar sudah permanen.  

Lingkungan rumah yang satu dengan yang lain dibatasi oleh pagar 

hidup dan pagar tembok. Rumah warga yang memiliki halaman dimanfaatkan 

untuk ditanami jenis buah-buahan misalnya : mangga, rambutan, pisang, 

jambu dan sebagainya; bunga-bungaan, dan warung hidup misalnya : ubi 

(daun), bayam, tomat, keningkir, kemangi, pohon mlinjo, dan sebagainya. 

Walaupun ditanami berbagai macam pohon yang daunnya berguguran 

mengotori halaman, tetapi warga memperhatikan kebersihan lingkungan 

rumah, khususnya tentang pembuangan sampah yang berupa daun-daunan dan 

limbah rumah tangga. Cara pembuangan sampah itu dengan membuat lubang 

di pekarangan rumah masing-masing kemudian dibakar. Kaitannya dengan 

kesehatan, sebagai kebutuhan pokok yaitu air, baik untuk diminum, memasak 

dan mencuci menggunakan air sumur. Untuk mendapatkan air bersih itu oleh 

warga sebagian sudah dibuat dengan tenaga listrik dan sebagian pompa 
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tangan. Limbahnya dibuat lubang yang tertutup atau resapan, sehingga 

lingkungan rumah dan pakaian warga bersih dan sehat. 

Kehidupan sosial warga berupa organisasi-organiasi sosial merupakan 

alat berkomunikasi antar warga, warga masyarakat tetap bertoleransi dalam 

hal membina kerukunan beragama. Agama yang dianut oleh warga Dlimas 

yaitu Islam, Kristen, Katolik dan Hindu. Penduduk Dlimas mayoritas 

beragama Islam dengan jumlah 3527 jiwa, agama Katholik 307 jiwa, agama 

Kristen 273 jiwa, dan agama Hindu 97 jiwa. Meskipun mereka berbeda agama 

mereka tetap hidup rukun, aman dan damai.  

 

Pola Perkampungan 

Pola perkampungan atau sering disebut pola tempat tinggal di 

pedesaan, dapat dibedakan menjadi 3 macam (Bintarto,1967:97-98) 

1. Nucleated agricultural village community, yaitu pola perkampungan di 

mana rumah-rumah penduduk terletak menggerombol saling berdekatan, 

dengan tanah pertanian yang jauh dari perumahannya. 

2. Line village community, yaitu pola perkampungan di mana rumah-rumah 

penduduk merupakan satu deretan memanjang yang terletak dikanan atau 

di kiri jalan atau sungai. Tanah pertaniannya yang tidak luas berada di 

belakang perumahan. 

3. Open country or trade center community, yaitu pola perkampungan di 

mana perumahan tersebar di daerah-daerah pertaniannya. Antara 

perumahan, yang satu dengan yang lainnya terdapat jalur-jalur lalu lintas. 
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Ketiga pola perkampungan ini terdapat pada perkampungan 

masyarakat Jawa, masing-masing tergantung dengan lingkungan alamnya, 

misalnya keadaan topografi, iklim dan tanah. Pola perkampungan di desa 

Dlimas, menurut keadaan daerah dan kaitannya dengan ketiga macam. Pola 

perkampungan di atas, termasuk pola perkampungan yang menggerombol atau 

memadat. Hal ini berarti lokasi pemukiman berbeda dengan lokasi tanah 

pertaniannya. 

Khusus mengenai posisi rumah, dalam satu unit pemukiman tidak 

harus menghadap ke suatu arah tertentu (menurut kepercayaan tradisional) 

tetapi telah terjadi perubahan-perubahan yaitu menghadap jalur jalan yang 

ada. Bentuk rumah di daerah tersebut semuanya beratap genting. Bentuk 

rumah ada ‘Limasan’, ‘Macan Njerum’, ‘Kampung’, ‘Joglo’. Dinding terbuat 

dari ‘tembok’, ‘papan kayu’, ‘kotangan’ (separuh tembok separuh gedheg), 

‘gedheg’ (anyaman bambu). Bangunan lantai tegel dan ubin. 

 

Sistem Kepercayaan 

Kepercayaan terhadap roh atau pun keyakinan terhadap adanya 

kekuatan-kekuatan gaib yang melindungi kehidupan masyarakat Dukuh 

Dlimas sampai tahun 2006 masih terus berlangsung. Untuk itu dalam 

mengatasi segala kemungkinan yang mengancam keselamatan diadakanlah 

kenduri yang ternyata sampai sekarang tidak pernah ditinggalkan dalam tata 
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cara kehidupan masyarakatnya. Mengenai upacara selamatan Geertz Clifford 

(1981: 13) berpendapat bahwa :  

Slametan adalah versi Jawa dari apa yang barangkali merupakan 

upacara keagamaan yang paling umum di dunia; ia melambangkan 

kesatuan mistis dan sosial mereka yang ikut serta di dalamnya.  

Jadi tidak hanya saja dalam masyarakat pedesaan yang mengenal 

kegiatan selamatan tetapi kegiatan ritual telah dikenal di seluruh dunia. 

Apalagi Dukuh Dlimas yang masyarakatnya masih menjunjung tinggi hal-hal 

yang berbau ritual maka wajar bila selamatan sebagai ritus mereka, sehingga 

melalui kegiatan dapat pula dipakai sebagai sarana sosial. 

Masyarakat Dukuh Dlimas merupakan masyarakat beragama yang 

memeluk empat dari lima agama yang ada di Indonesia yaitu Islam, Kristen, 

Katholik, dan Hindu. Meskipun berbeda-beda agama mereka tetap satu. Hal 

ini tercermin dalam kehidupan mereka yang saling membantu dan menghargai 

satu sama lain. Kebersatuan mereka juga terlihat dalam penyelenggaraan 

upacara Bersih Desa. Semua penduduk tanpa membedakan agama menjadi 

satu saling membantu dalam melaksanakan dan melestarikan upacara warisan 

leluhur. Untuk semakin mempererat hubungan sesama umat, masing-masing 

agama mempunyai suatu perkumpulan kelompok keagamaan di antaranya 

Majelis Ta’lim yang beranggotakan 425 orang, perkumpulan umat Kristen 

Katholik mempunyai anggota 60 orang, perkumpulan umat Hindu mempunyai 

anggota 41 orang, remaja masjid mempunyai anggota 168 orang, remaja 

gereja mempunyai anggota 30 orang. 
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Sebagai masyarakat Jawa (kejawen), penduduk Desa Dlimas, ada juga 

yang menganut suatu kepercayaan sebagai pedoman hidup mereka. 

Kepercayaan sebagai ajaran-ajaran kebajikan, menjauhi sifat buruk manusia 

dan menjalin hubungan persaudaraan terhadap sesama. Kepercayaan mereka 

juga mengarah pada sesuatu yang bersifat mistik seperti halnya mereka 

melakukan upacara Bersih Desa di suatu tempat yang dianggap sakral, dengan 

begitu mereka percaya terhadap roh atau kekuatan gaib untuk membantu 

kesuburan dan keselamatan para warga Desa Dlimas. 

 

Kehidupan Sosial Budaya 

Masyarakat Dukuh Dlimas yang terletak di pedesaan masing-masing 

memegang teguh dan melestarikan budaya warisan leluhur yang sudah turun-

temurun. Dukuh Dlimas mempunyai beberapa organisasi sosial seperti 

Pramuka Gudep mempunyai anggota 52 orang, Karang Taruna mempunyai 

anggota 172 orang. Kegiatan Karang Taruna yaitu mengadakan pertemuan dan 

arisan pada awal bulan, latihan menari untuk pementasan pada pelaksanaan 

Upacara Bersih Desa, mengadakan kegiatan bersih dukuh setiap menyongsong 

Hari Kemerdekaan RI dan upacara adat dukuh (Upacara Bersih Desa). 

Organisasi sosial ibu-ibu (PKK.) yang beranggotakan 350 orang mengadakan 

kegiatan kumpulan sebulan sekali (arisan), memberikan ketrampilan bagi ibu-

ibu, dan mengadakan posyandu untuk pelayanan balita. Organisasi sosial 

lainnya yaitu ronda kampung (siskamling) secara bergilir yang terbagi ke 

dalam kelompok-kelompok, dan Dasa Wisma yang mempunyai anggota 44 
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orang. Kelompok Dasa Wisma terdiri dari bapak-bapak dan ibu-ibu dan 

biasanya selalu mengikuti lomba baik tingkat kecamatan maupun tingkat 

kabupaten untuk menambah pengalaman.  

1. Sarana dan Prasarana 

Wilayah Dukuh Dlimas terletak di sebelah utara dan selatan jalan 

Pedan-Karangwuni (dari arah barat), yang sekarang tidak dilewati 

angkutan umum. Jalan ini dulunya dilewati angkutan jurusan Klaten-

Pedan dengan terminalnya Karangwuni (wilayah Dukuh Betro di tepi jalan 

raya Yogya-Solo). Terminal ini sangat unik tidak berupa bangunan akan 

tetapi sebuah pohon beringin besar yang diberi pagar melingkar setinggi 1 

meter. Di kanan-kiri terminal banyak warung makanan, penitipan sepeda, 

pangkalan ojek dan agen bus. Setelah terminal dialihkan ke Penggung, 

terminal Karangwuni dan jalan Karangwuni Pedan yang melintasi Dukuh 

Dlimas menjadi sepi. Di samping itu penduduk juga mengalami kesulitan 

transportasi, untuk pergi ke kota Klaten mereka harus naik sepeda.  

Jalan di Dukuh Dlimas berupa jalan aspal (hasil gotong royong 

penduduk, kas dukuh dan bantuan desa). Di sebelah utara Dukuh Dlimas 

terdapat jembatan kayu sebagai jalan sidat atau tembusan menuju Kota 

Kecamatan Ceper, Stasiun Kareta Api Ceper, pasar Klepu dan jalan raya 

Penggung-Pedan. Jalan sidat ini berupa jalan yang di kanan kirinya ada 

tanaman tebu dan rumah penduduk, tetapi jumlahnya masih sedikit. Jalan 

ini hanya dipergunakan pada pagi dan siang hari karena pada malam hari 

jalan ini sangat sepi, gelap dan berbahaya. Stasiun Kereta Api Ceper 
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merupakan jalur kereta api lintas selatan. Kereta api yang berhenti di 

stasiun tersebut kelas ekonomi, seperti Kereta Api Solo Balapan jurusan 

Solo-Jakarta yang berangkat pukul 18.00 WIB, Kereta Api Sri Tanjung 

jurusan Yogya-Surabaya berangkat pukul 13.00 WIB, Kereta Api Purbaya 

jurusan Surabaya-Purwokerto berangkat pukul 09.00 WIB. 

Alat transportasi yang terdapat di Dukuh Dlimas antara lain 

sepeda, sepeda motor, mobil pribadi, dokar, becak, gerobak, bus umum 

dan truk. 

Untuk sarana peribadatan bagi pemeluk agama Islam tersedia 1 

buah masjid dan 2 buah musholla. Sedangkan pemeluk agama Kristen 

Protestan dan Kristen Kaholik harus pergi ke luar daerah untuk 

menunaikan ibadah yaitu di Pedan (gereja Kristen) dan di Jombor (gereja 

Katholik) sedangkan Pura terdapat di Desa Beji. Bagi penganut agama 

Hindu setiap merayakan hari raya Nyepi mereka pergi ke candi Prambanan 

secara bersama-sama dengan menyewa angkutan. 

Sarana pendidikan antara lain TK, Sekolah Dasar 3 buah yaitu SD 

Dlimas I, SD Dlimas II, dan SD Dlimas III yang terletak berdarnpingan 

dan berlokasi di tengah-tengah antara Dukuh Dlimas dan Dukuh Betro. 

Bagi mereka yang ingin melanjutkan ke SMP bisa ke Ceper dan Pedan. 

Sedangkan untuk melanjutkan ke jenjang SMA ke Pedan dan Klaten. 

Mereka yang ingin mendalami ajaran agama Islam tersedia sarana pondok 

pesantren di Desa Batur. 
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Sarana olah raga yang terdapat di Dukuh Dlimas antara lain 

lapangan sepak bola, lapangan volley, tennis rneja, dan lapangan bulu 

tangkis. Banyaknya sarana olah raga yang tersedia menunjukkan bahwa 

masyarakat Dukuh Dlimas sangat mencintai olah raga dan menghargai 

kesehatan. Dengan berolah raga, jiwa dan raga akan menjadi sehat dan 

optimis dalam menjalani kehidupan. 

Sarana kesehatan tersedia 2 buah puskesmas yaitu Puskesmas 

Ceper yang terletak di kota kecamatan dan puskesmas pembantu di Desa 

Kujon. Bagi ibu-ibu yang ingin melahirkan dengan bantuan dukun atau 

ingin memijatkan anaknya, di Dukuh Dlimas terdapat 2 orang dukun 

wanita. Untuk memantau kesehatan balita tersedia Posyandu (Pos 

Pelayanan Terpadu) yang dikelola oleh PKK. 

Sarana hiburan bagi warga Dukuh Dlimas antara lain televisi, radio 

dan bukan merupakan barang langka lagi karena hampir setiap rumah rata-

rata memilikinya. Barang-barang tersebut tidak saja sebagai hiburan akan 

tetapi juga sebagai sarana informasi yang sangat diperlukan masyarakat. 

Sarana informasi lainnya yaitu koran yang bisa dibeli eceran atau dengan 

jalan berlangganan. Sarana hiburan berupa gedung bioskop bisa diperoleh 

di kota Klaten. 

2. Kesenian 

Kesenian yang ada seperti kethoprak, wayang orang, dan tari tayub 

cukup terpelihara dengan baik. Oleh masyarakat Dukuh Dlimas karena 

mereka merasa bahwa kesenian tersebut warisan dari leluhurnya. 
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Tari tayub sebagai salah satu potensi kesenian masyarakat 

setempat, tepatnya di Dukuh Dlimas terdapat makna simbolis kesuburan. 

Hal itu berkaitan dengan kondisi geografis desa yang beriklim pertanian. 

Makna simbolis tersebut tergambar pada tari tayub yang ditampilkan 

dalam setiap pementasan pada upacara Bersih Desa. Disebutkan sebagai 

makna simbolis kesuburan, karena mereka masih mempercayai adanya 

Dewi Sri. Tentang Dewi Sri, Soetarno, (2002) memberikan penjelasan 

sebagai berikut :                                                                                                                          

Dewi Sri, oleh orang Jawa sering dikaitkan dengan makanan 

pokok orang Jawa, yakni padi (Jawa: pari). Oleh karena itu tak 

salah kiranya jika orang menyebut Dewi Sri sebagai mitos padi. 

Disebabkan oleh kedudukannya yang demikian itu maka di 

daerah Blora, Jawa Tengah, orang yang bertutur bahwa seluruh 

tubuh Dewi Sri berubah menjadi berbagai tanaman di desa. 

Tuturan mereka ada yang mengarah pada hal yang bersifat saru 

(cabul, porno), misalnya kemaluan Dewi Sri berubah menjadi 

padi mulut (Jawa:ketan). Selanjutnya rambut kemaluan (Jawa: 

jembut) berubah menjadi pala kependhem, yakni tanaman yang 

berupa uwi, gembili, kimpul, dan sebagainya, tanaman ini 

semuanya berambut. 

Masalah ini menunjukkan bahwa masyarakat Dukuh Dlimas masih 

memiliki kecintaan, sekaligus kesetiaan dari peninggalan mereka. Upacara 

Bersih Desa dilakukan di satu tempat khusus yang dianggap dan dipercaya 

masyarakat Dukuh Dlimas sebagai tempat yang sakral. Di situlah 

masyarakat Dukuh Dlimas berkumpul mulai dari orang tua sampai anak-

anak kecil, dari kelas atas sampai bawah, dan sebagainya. Dari sini terlihat 
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kebersamaan sebagai salah satu sifat masyarakat desa, selain itu juga 

sebagai tuntutan dari kebutuhan batiniah mereka.   Di bidang kesenian 

pernah ada atau perkembangan tayub dan perkumpulan wayang orang dan 

kethoprak yang terbentuk kurang lebih pada tahun 1930 tergabung menjadi 

satu yang dinamakan Paguyuban Kridha Mudha Budaya. Paguyuban ini 

tampil di acara malam kesenian pada saat penyelenggaraan Upacara Bersih 

Desa. 

Tari Tayub barangan juga dipentaskan setelah acara caos sesaji 

pada sore hari yaitu Jum'at sore pada malam harinya dilanjutkan dengan 

wayang orang (Jum'at malam) dan kethoprak pada malam kedua (Sabtu 

malam). Fungsi pertunjukan wayang orang dan kethoprak hanya sebagai 

hiburan tambahan dalam upacara Bersih Desa. Selain itu juga terdapat 

perkumpulan karawitan yang beranggotakan 80 orang yang juga pentas 

dalam upacara (mengiringi pementasan tayuban, pementasan wayang 

orang dan kethoprak), perkumpulan musik remaja dan perkumpulan 

keroncong. 

Seperti kehidupan masyarakat pedesaan di tempat lain, di wilayah 

Dukuh Dlimas dikembangkan juga kegiatan gotong royong dengan para 

tetangga. Mereka sadar bahwa kehidupan tidak bisa dijalankan sendiri 

akan tetapi secara bersama-sama dan saling membantu. Kegiatan gotong-

royong dengan para tetangga antara lain mendirikan rumah, kerja bakti 

memperingati Hari Proklamasi, dan yang terakhir kerja bakti menyambut 

upacara Bersih Desa Tanjungsari. 
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Salah satu bentuk selamatan yang paling besar dalam lingkup 

masyarakat Dukuh Dlimas adalah Bersih Desa Tanjungsari. Dan masing-

masing desa memiliki penetapan penyelenggaraan yang berbeda-beda. 

Seperti halnya warga Dukuh Dlimas bahwa setiap bulan Sura setelah 

tanggal 8 (tanggal Jawa), pada hari Jumat Kliwon atau Wage diadakan 

Upacara Bersih Desa. Tepat pada hari yang telah ditetapkan terjadi 

kesibukan dalam menyambut Selamatan Bersih Desa. Hal itu telah 

ditetapkan karena hari Jumat Kliwon sebagai weton Nyai Tanjungsari dan 

Jumat Wage sebagai weton Nyai Songsong Gilap. 

 

Gb. 1 Pementasan kethoprak malam bersih desa 
(Dokumentasi Teky, 2004) 
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Gb. 2  Pementasan kethoprak di Desa Dlimas 
(Dokumentasi Nur, 1999) 

3. Bahasa 

Penduduk Dukuh Dlimas dalam berkomunikasi sehari-hari 

menggunakan bahasa Jawa. Penggunaan bahasa Jawa ini dibedakan lagi ke 

ke dalam bahasa Jawa ngoko dan bahasa Jawa krama. Apabila berbicara 

dengan orang yang lebih tua menggunakan bahasa Jawa krama. Misalnya, 

“Badhe tindhak dhateng pundhi, Bu?” (Mau pergi ke mana, Bu?) Hal ini 

juga berlaku antara orang tua dengan orang tua. Bahasa Jawa krama juga 

digunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang baru dikenal (asing) di 

samping menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa jawa ngoko digunakan di 

kalangan anak-anak dan remaja. Bahasa ini juga dipergunakan untuk 

berkomunikasi dengan orang yang lebih muda, misalnya orang tua kepada 

anak-anak. Misalnya, "Kowe arep menyang ngendi?" (Kamu mau ke 

mana?) Tidak jarang pula keluarga yang orang tuanya berpendidikan, 

terutama di lingkungan keluarga guru dalam kehidupan sehari-hari dalam 



66 

 

berkomunikasi dengan anak-anaknya menggunakan bahasa Jawa krama 

(terutama apabila anak-anak mereka masih kecil) dengan tujuan untuk 

mendidik dan melatih. Di lingkungan lembaga pemerintahan (Kantor 

Desa) dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia untuk hal-hal 

yang bersifat resmi misalnya rapat, sedangkan dalam suasana santai 

menggunakan bahasa Jawa krama. Di lingkungan pendidikan seperti di 

sekolah-sekolah menggunakan bahasa Indonesia dalam forum belajar 

mengajar (dalam kelas), sedangkan di luar kelas dengan sesama teman 

menggunakan bahasa Jawa ngoko dan menggunakan bahasa Jawa krama 

apabila berkomunikasi dengan guru. Bahasa Indonesia juga dipergunakan 

dalam acara-acara resmi seperti rapat warga dukuh, pertemuan PKK, dan 

pertemuan Karang Taruna. 

 

Deskripsi Upacara Bersih Desa Tanjungsari di Dusun Dlimas 

Apabila ingin menyaksikan pelaksanaan Upacara Bersih Desa 

perjalanan menuju lokasi bisa ditempuh dengan menyewa ojek atau naik 

becak. Dari jalan raya Yogya-Solo, lokasi upacara berada di sebelah timur 

jalan. Dari terminal Karangwuni yang berupa pohon beringin yang berdiri 

kokoh di pertigaan jalan Yogya-Solo-Pedan cukup dengan menyewa ojek 

kira-kira Rp 1.500,- atau naik becak dengan ongkos Rp 3.000,- turun di pabrik 

gula Ceper Baru. Di sisi sebelah barat pabrik gula terdapat gapura pintu 

masuk Dukuh Dlimas. Dari gapura berjalan ke arah utara kira-kira 25 meter, 

sampai di pertigaan terdapat gapura di sebelah kiri jalan, dari gapura tersebut 
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berjalan ke arah barat kira-kira 20 meter, tepat di sebelah kanan jalan lokasi 

upacara diselenggarakan. Lokasi upacara berupa halaman berbentuk segi 

empat dengan luas 15 x 15 meter, berpagar warna hijau dengan tinggi kira-

kira 1 meter. Sebelah timur, barat, utara berbatasan dengan rumah penduduk 

sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan jalan kampung. Halaman lokasi 

upacara mempunyai dua pintu, satu pintu utama dan satu pintu sarnping. Pintu 

utama terletak di sisi timur (tepat berada di pada garis lurus dengan area) 

berbentuk gapura dengan tinggi kira-kira 2 meter, sedangkan pintu samping 

terletak di sisi selatan berupa atap ramah kecil berbentuk joglo (model rumah 

Jawa) dengan disangga delapan tiang besi. Sudut tenggara halaman berdiri 

sebuah bangunan dari papan kayu sebagai tempat karawitan pada saat 

pementasan tari tayub. Di sebelah utara halaman berdiri sebuah gedung yang 

menghadap ke selatan. Gedung ini mempunyai dua ruangan kecil di sisi kanan 

kirinya (tempat menyimpan peralatan upacara dan gamelan), pada bagian luar 

gedung disangga enam buah pilar beton dan enam buah pilar kayu di bagian 

dalam. Pada bagian depan di sisi kiri terdapat hiasan lukisan ular naga dan 

dewa Wisnu menaiki burung Garuda, sedangkan di sisi kanan terdapat lukisan 

naga dan dewi Durga menaiki lembu Andini. Lukisan tidak mempunyai 

makna apa-apa tetapi hanya sebagai hiasan belaka seperti dikemukakan oleh 

salah seorang informan ( Marsiman, 18-03-2004) sebagai berikut : 

“Untuk masalah hiasan pada gedung tidak diharuskan gambar tertentu 

akan tetapi bisa berganti-ganti karena adakalanya orang bosan dengan 
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hal-hal yang tetap terus-menerus, lukisan itu tidak mengandung arti 

apa-apa ya hanya sebagai hiasan saja biar enak dipandang”. 

 

Pada bagian atas dari gedung di sebelah dalam dan luar terdapat 

tulisan aksara Jawa. Bagian dalam terdapat tulisan aksara Jawa yang berbunyi 

Sasana Kridha Budaya yang berarti tempat untuk mengembangkan budaya. 

Sedangkan bagian luar terdapat tulisan aksara Jawa yang menandakan tahun 

berdirinya gedung tersebut yaitu 1982. Bunyi dari aksara tersebut adalah 

Dayaning Bumi Wenganing Panunggal yang berarti panunggal (1), 

wenganing (9), bumi (8), dayaning (2). Di sebelah tulisan aksara Jawa tersebut 

terdapat tulisan Wening Bujangga Wiwaraning Widhi. 

Gedung tersebut juga mempunyai teras dengan pagar setinggi 1 meter. 

Teras tersebut juga dipergunakan sebagai tempat meja sesajen (selain di 

halaman) pada waktu pelaksanaan upacara. Di halaman terdapat tiga buah 

pohon tanjung (berada di sisi tengah), pohon nangka dan mangga (berada di 

sisi barat). Di antara ketiga pohon tanjung tersebut terdapat satu pohon yang 

paling besar yang terletak tepat berada pada garis lurus dengan pintu utama. 

Menurut keterangan dari beberapa informan sepasang daun pohon tanjung 

yang jatuh bolak-balik (satu tengkurap satunya telentang) sangat berkhasiat 

untuk menyembuhkan penyakit (dengan cara ditumbuk atau bobokan). Pohon 

terbesar ini dikelilingi pagar warna hijau dengan tinggi 1 meter. Tepat di 

bawah pohon diletakkan dua arca puteri dan satu arca lembu yang diapit arca 

putri menghadap ke timur. 
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Pada hari-hari biasa tempat ini sepi kecuali pada malam Jumat Kliwon 

dan malam Jumat Wage banyak penduduk yang memohon berkah pepunden 

agar permintaannya disampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Upacara Bersih Desa Tanjungsari dilaksanakan di Dusun Dlimas, 

Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Pelaku upacara adalah 

warga Dlimas yang menetap di dusunnya maupun yang berada di perantauan. 

Selain itu pengunjung dari daerah lain yaitu Semarang, Sleman, Pekalongan, 

dan sebagainya. Para tamu undangan dari kelurahan, kecamatan, kabupaten, 

Dinas Pariwisata serta Dinas Kebudayaan. Upacara ini dilaksanakan pada 

bulan Sura setelah tanggal 8, jatuh pada hari Jumat Kliwon tanggal 20 Sura 

1424 H atau 19 Maret 2004 M. Kegiatan diawali dengan kerja bakti, tarub, 

nadaran, midodareni, pelaksanaan upacara dan diakhiri dengan hiburan yang 

berupa wayang orang dan kethoprak.  

Lokasi Upacara Bersih Desa Tanjungsari terletak di tengah Dusun 

Dlimas, tepatnya di RT 01 RW 07. Tempat upacara tersebut memiliki luas ± 

30 m x 30 m dikelilingi oleh pagar tembok dengan ketinggian 1 m. Lokasi 

upacara itu memiliki lima buah pintu, yaitu di sebelah utara satu, sebelah 

timur tiga, dan sebelah barat satu. Pintu di sebelah timur dan barat dibuat 

gapura. Pintu gapura di sebelah timur bergambarkan relief, sedangkan pintu di 

sebelah barat tanpa relief. Pintu di sebelah timur diapit oleh dua pintu kecil. 

Pintu tersebut untuk memudahkan warga ke luar dan masuk pada saat upacara 

agar tidak berdesak-desakan.  
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Di tempat upacara tersebut terdapat sebuah gedung serba guna 

berukuran 9 m x 10 m dengan nama Sasana Kridha Budaya yang ditulis 

dengan aksara Jawa. Gedung itu dengan bangunan permanen terletak di 

sebelah utara menghadap ke selatan. Selain gedung serba guna terdapat pula 

bangunan gedung TK yang dindingnya terbuat dari papan dengan ukuran 4m 

x 2,5 m terletak di sudut timur menghadap ke utara. Bangunan ini pada saat 

upacara dibongkar papannya dan digunakan untuk menaruh gamelan supaya 

upacara dapat meriah. Di sudut utara terdapat sebuah Pura dengan ketinggian 

2 m. Selain gedung-gedung terdapat pula sebuah pohon tanjung yang besar 

berdiameter ± 1 m dan tinggi ± 17 m. Pohon itu terletak di tengah-tengah 

lokasi. Di bawah pohon tersebut terdapat tiga buah patung yang terdiri atas 

dua patung wanita dan seekor patung sapi. Patung-patung tersebut bentuknya 

kecil menghadap ke timur.  

 
Gb.3 : Foto 2 buah patung wanita sebelum dihias 
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Gb.4 : Foto 2 buah patung wanita sudah dihias 

Tempat itulah yang dianggap warga Dusun Dlimas sebagai kediaman 

pepundhennya. Pohon tanjung dan ketiga patung tersebut dikelilingi pagar 

dengan ukuran 0,75 m. Pagar itu disebut pagar dalam. Di luar pagar dalam 

terdapat empat, sedangkan dua buah pohon tanjung letaknya di sebelah selatan 

pagar dalam. Pohon-pohon tersebut bentuknya lebih kecil dari pohon tanjung 

yang ditengah. Lokasi upacara digambarkan berikut ini.  
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Gb.5 : Lokasi upacara Bersih Desa Tanjungsari (19-03-2004) 

 

1. Perlengkapan Upacara Bersih Desa Tanjungsari di Dusun Dlimas  

Pelaksanaan Upacara Bersih Desa Tanjunsari selalu disertai dengan 

sesaji yang mempunyai makna simbolis tertentu bagi warga Dlimas. 

Perlengkapan sesaji dalam pelaksanaan Upacara Bersih Desa Tanjungsari 

sebagai berikut : 

a. Sega Wuduk yaitu beras dimasak diberi bumbu daun salam, santan dan 

garam. Penyajiannya dilengkapi dengan lauk-pauk yang berupa 

kedelai, sambel goreng, kering tempe dan sebagainya. 

b. Ingkung yaitu ayam jantan (Ayam Jawa) dimasak utuh dan diberi 

bumbu bawang putih dan garam rasanya gurih. 
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c. Apem yaitu tepung beras diberi gula  merah dicampur dengan pisang 

dibuat adonan kemudian dicetak bulat selanjutnya digoreng dan di 

atasnya diber irisan kelapa. 

d. Tukon pasar yaitu makanan dan buah-buahan yang dibeli dari pasar, 

tukon pasar itu terdiri atas jeruk, semangka, kedondong, apel, kue-kue 

kering dan kue basah. 

e. Kinang terdiri atas tembakau, gambir, injet, dan daun sirih. 

f. Kemenyan dan bunga untuk ngalap berkah di hadapan patung Nyai 

Tanjungsari sebagai pepundhen warga Dlimas. 

2. Pelaku Upacara Bersih Desa Tanjungsari  

Pelaku Upacara Bersih Desa Tanjungsari adalah warga Dusun 

Dlimas baik yang menetap di Dusun Dlimas maupun yang berada di 

perantauan. Selain itu dari pihak kecamatan, kabupaten, Dinas Pariwisata, 

Dinas Kebudayaan dan pengunjung dari daerah lain juga ikut menyaksikan 

jalannya upacara yang diselenggarakan di Dusun Dlimas tepatnya di 

bawah pohon tanjung. Baik laki-laki maupun perempuan melibatkan diri 

untuk ngalap berkah.  

Rangkaian kegiatan Upacara Bersih Desa Tanjungsari di Dusun 

Dlimas diawali dengan kerja bakti membersihkan lingkungan yang 

dilaksanakan pada hari Minggu 5 hari sebelum upacara tiba. Pada hari 

Kamis dilaksanakan tarub dengan memberi hiasan di sekitar tempat 

upacara selanjutnya pada sore harinya diadakan nadaran bagi warga yang 

mempunyai nadar. Sekitar pukul 20.00 diadakan midodareni dengan 
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penerimaan uang sumbangan untuk kegiatan upacara dan diadakan 

penghitungan jumlah uang yang diterima panitia. 

Saat pelaksanaan upacara pada hari Jumat warga dusun laki-laki 

menuju tempat upacara sambil membawa meja kecil untuk menaruh sesaji, 

sedangkan warga dusun wanita mempersiapkan sesaji di rumah yang akan 

dibawa ke tempat upacara. Setelah tiba saat upacara yang ditentukan pukul 

13.00 dimulailah upacara dengan pembacaan uang sumbangan, sambutan, 

doa dan tari tayub. Orang-orang yang terlibat dalam upacara tenang dan 

mengikuti jalannya upacara sampai selesai. Pada malam harinya diadakan 

pementasan wayang orang dan pada malam berikutnya pada hari Sabtu 

diadakan pementasan kethoprak, yang dimainkan oleh warga Dusun 

Dlimas sendiri. 

Warga yang tinggal di Dusun Dlimas mempunyai organisasi sosial, 

yaitu organisasi Karang Taruna, organisasi PKK, dan organisasi ronda. 

Organisasi Karang Taruna beranggotakan 98 orang pemuda. Kegiatan 

Karang Karuna itu mengadakan pertemuan setiap bulan sekali dengan 

membuat rencana kerja bakti setiap dua minggu sekali dan mengadakan 

penerangan jalan apabila ada kerusakan-kerusakan lampu di sepanjang 

jalan. Organisasi ini pada saat penyelenggaraan upacara ikut melaksanakan 

kegiatan gotong royong dari awal sampai akhir untuk mensukseskan 

jalannya upacara. Organisasi PKK beranggotakan ibu-ibu sebanyak 80 

orang. Kegiatan PKK mengadakan perkumpulan setiap bulan sekali 

dengan acara arisan yang dilakukan secara bergilir.  
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Organisasi PKK ini pada saat penyelenggaraan upacara bertugas 

memasak dan mempersiapkan konsumsi untuk panitia dan para tamu 

undangan. Organisasi ronda dilakukan oleh bapak-bapak beserta pemuda 

dusun untuk menjaga keamanan dusun dan sebagai sarana untuk 

berkomunikasi. Pada saat pelaksanaan upacara mereka tetap menjaga 

keamanan dusun dan menjaga jalannya upacara dari awal sampai akhir 

supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selain organisasi tersebut 

terdapat organisasi di bidang kesenian, yaitu karawitan, wayang orang dan 

kethoprak yang diberi nama paguyuban Hamerdi. Grup kesenian ini tampil 

pada saat penyelenggaraan upacara bersih desa Tanjungsari dan pada saat 

warga Dlimas mempunyai hajat seperti upacara perkawinan, kelahiran 

bayi, dan lain-lain. 

 

Susunan Upacara Bersih Desa Tanjungsari  

Upacara Bersih Desa Tanjungsari terdiri atas rangkaian acara meliputi : 

(1) persiapan terdiri atas : (a) bersih lingkungan, (b) tarub, (c) nadaran, dan 

(d) midodareni. (2) pelaksanaan upacara terdiri atas : (a) penyediaan sesaji dan 

(b) urutan acara pada upacara terdiri atas : (i) laporan keuangan, (ii) sambutan, 

(iii) doa, dan (iv) tari Gambyong. (3) hiburan.  

Persiapan Upacara 

a. Bersih lingkungan 

Bersih lingkungan dalam Upacara Bersih Desa Tanjungsari 

adalah kegiatan warga Dusun Dlimas untuk mengadakan pembenahan 
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jalan-jalan, membersihkan jalan dusun, membersihkan pekarangan, 

pengapuran pagar tembok dan lain-lain. Bersih lingkungan ini 

dilaksanakan oleh semua warga Dlimas laki-laki dari yang muda 

sampai yang tua dan sebagian wanita. Bersih lingkungan tersebut 

dilaksanakan pada hari Minggu. Bersih lingkungan yang dilaksanakan 

oleh warga Dlimas juga mempunyai tujuan untuk membersihkan jiwa. 

Dengan lingkungan yang bersih akan tercipta jiwa yang bersih pula. 

Hal ini seperti telah dikatakan oleh informain 1 yaitu :  

“lha istilahipun kuna, tembung kunane desane resik ki ya 
diparingi slamet, bagas waras kabeh mesthine ngaten niku. 
Menika penyuwunipun warga, menika reresik desa. Tanjungsari 
menika membersihkan diri lahiriah dan batiniah.” (Sukamto, 19-
03-2004). 
 
‘Istilah lamanya, kata lamanya kalau desanya bersih itu diberi 
keselamatan, semua sehat mestinya begitu. Itu permintaan warga 
membersihkan desa. Tanjungsari itu membersihkan diri lahiriah 
dan batiniah’. 
 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh (Sumo wijoyo, 19-13-2004) yang 

mengatakan bahwa : 

“Ingkang dipunwastani bersih desa, dados bersih desa menika 
membersihkan situasi desanipun kedah resik, papanipun nggih 
kedah resik, dados lair lan batinipun sami ngusahaaken supados 
resik”. 
 
”Yang namanya bersih desa, jadi bersih desa itu membersihkan 
situasi desanya harus bersih, tempatnya harus bersih, jadi lahir 
dan batinnya diusahakan supaya bersih”. 
 
Bersih lingkungan atau kerja bakti ini dapat juga dijumpai dalam 

upacara-upacara tradisional yang lain yaitu bersih lingkungan pada 

Kupatan Jalasutra di desa Sri Mulya Piyungan, bersih lingkungan 
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pada upacara Adat Suran di Dusun Gatak, Ceper, bersih sendang di 

desa Pokak, Ceper dan bersih lingkungan di desa Karangmojo, 

Gunung Kidul. Bersih lingkungan yang ada pada Kupatan Jalasutra 

dilaksanakan dua minggu sebelum upacara. Kerja bakti ini dengan 

pembenahan jalan dan pengapuran pagar-pagar di pinggir jalan, 

selanjutnya membersihkan makam leluhurnya. Kerja bakti dalam 

upacara Adat Suran dilaksanakan tiga tahap yaitu satu bulan, satu 

minggu, dan pagi hari menjelang pelaksanaan upacara.  

Bersih lingkungan di Desa Dlimas dilaksanakan pada hari 

Minggu lima hari sebelum upacara tiba. Warga Dlimas baik yang kaya 

maupun yang miskin, yang berpendidikan rendah maupun 

berpendidikan tinggi mereka bersama-sama melaksanakan kerja bakti 

untuk membersihkan lingkungan tempat tinggalnya. Pembersihan 

lingkungan dimaksudkan untuk menggambarkan jiwa yang bersih. 

Dengan membersihkan lingkungan mereka berharap juga dapat 

terhindar dari perbuatan dosa. Dengan jiwa yang bersih akan 

mendapat keselamatan dan ketentraman dari Tuhan Yang Maha 

Pemurah.  



78 

 

 
Gb.6 : Acara kerja bakti menata meja sesaji 

Bersih lingkungan atau bersih desa dalam upacara-upacara 

tradisional tersebut merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan 

Yang Maha Kuasa karena telah diberi berkah dan keselamatan. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Koentjaraningrat (1981:234) yang 

menyatakan bahwa bersih dusun adalah seluruh warga desa 

membersihkan desa dari gangguan alam, membersihkan diri dari 

kejahatan, dosa dan segala yang menyebabkan kesengsaraan. Setelah 

bersih lingkungan selesai, kemudian pada hari Kamis dilanjutkan 

dengan tarub.  

b. Tarub 

Tarub dalam Upacara Bersih Desa Tanjungsari dilaksanakan 

satu hari sebelum upacara tiba, tepatnya pada hari Kamis 18 Maret 

2004. Tarub ini dilakukan pada pukul ± 08.00 sampai pukul ± 16.30. 

Kegiatan tarub itu dengan mengecat patung-patung yang berada di 



79 

 

bawah pohon tanjung, di sekitar lokasi upacara dihiasi dengan 

rangkaian janur dan payung, memasang dekorasi panggung, 

memasang lampu-lampu, dan lain-lain. Menurut informan bahwa 

tarub itu sebagai hiasan saja. 

“Lha menika sebagai tarub hiasan saja. Hiasan yen ditarubi ki 
kandhane apik”. (Warsiman,19-03-2004)  
 
‘Itu sebagai hiasan saja. Hiasan kalau ditarubi katanya bagus’. 
 

Pernyataan tersebut senada dengan pernyataan Informan yang 

menyatakan bahwa :  

“menika kangge anu pasren kemawon,  kangge keindhahan”. 
(Sumo wijoyo, 19-03-2004) 
 
“itu sebagai hiasan saja, untuk keindahan”. 
 

 

Gb. 7 Warga sedang menghias patung Nyi Tanjungsari  
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Tarub dalam Upacara Bersih Desa Tanjungsari sebagai tanda 

pemberitahuan kepada seluruh warga di luar Dusun Dlimas, bahwa di 

tempat tersebut akan ada kegiatan upacara. Dengan adanya tanda 

tersebut, warga desa yang asalnya dari luar desa Dlimas atau luar 

daerah dapat mengetahui kalau di tempat tersebut ada kegiatan 

upacara tradisional. Warga Dlimas pada saat itu melaksanakan tarub 

bersama-sama memberi hiasan di sekitar lokasi upacara, mengecat 

pagar tembok, mengecat patung-patung di bawah pohon tanjung dan 

sebagainya, meskipun berbeda status sosial dan pendidikan.  Mereka 

saling bahu membahu untuk mencapai suatu kerukunan hidup di 

masyarakat. Upacara tradisional yang lain juga ada tarub, contohnya 

upacara adat perkawinan dan upacara adat Suran. Dalam upacara 

tradisional tarub ini dilaksanakan pada pagi hari menjelang 

pelaksanaan upacara dengan memasang umbul-umbul. Tarub dalam 

upacara perkawinan dilaksanakan satu minggu sebelum upacara 

perkawinan tiba.  

Kegiatan dilaksanakan oleh kerabat dan tetangga dengan 

memasang ruangan tambahan yang disebut tratag. Tratag dengan 

hiasan “janur” di kanan kiri pintu dipasang “tuwuhan” yang terdiri 

dari setandan pisang, kelapa gading, tebu, padi, dan dilengkapi daun-

daunan (Jandra, 1990:90). Jandra juga mengatakan bahwa tarub 

merupakan suatu bangunan tambahan yang ada di halaman atau tepi 

rumah yang dalam bahasa Jawa disebut tratag. Kegiatan menghias 
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tarub merupakan hiasan tambahan di halaman rumah sebagai 

pemberitahuan kepada tetangga atau masyarakat bahwa di tempat itu 

akan diadakan kenduri (Jandra 1989:59). Setelah tarub selesai 

kemudian pada sore harinya dilanjutkan dengan nadaran atau sering 

disebut dengan ngluwari ujar.  

c. Nadaran  

Nadaran dalam Upacara Bersih Desa Tanjungsari dilaksanakan 

pada sore harinya ± pukul 17.00 di panggung gedung Sasana Kridha 

Budaya tepatnya di sebelah utara pohon tanjung menghadap ke 

selatan. Nadaran itu berupa kenduri caos dhahar kepada Nyai 

Tanjung Sari dengan sesaji sebagai berikut : sego wuduk, ingkung, 

pisang, apem, kinang yang berupa daun sirih, gambir, tembakau, dan 

bunga. Warga yang mengucapkan nadar itu sama saja dengan orang 

yang mempunyai hutang, dan hutang tersebut harus ditepati. 

Pelunasan hutang tersebut apabila tidak ditepati akan berakibat tidak 

baik pada yang punya nadar itu. Misalnya yang mempunyai nadar 

kalau anaknya dapat diterima menjadi pegawai negeri akan 

mengadakan selamatan di bawah pohon tanjung dan ikut nanggap 

tayub. Setelah diterima ia tidak ngluwari nadarnya maka suatu saat 

orang tersebut bisa mendapatkan masalah di tempat kerjanya. 

Nadaran ini dilaksanakan sebelum upacara Tanjungsari karena pada 

saat upacara keadaan warga Dlimas bersih jiwanya. Sesaji tersebut 

didongani oleh Modin, seperti gambar yang tertera di bawah ini.  
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Gb.8 : Acara kenduri nadaran di gedung Kridha Budaya  

Kenduri nadaran yang dilakukan oleh warga karena mereka 

merasa apa yang telah menjadi keinginannya berhasil. Hal ini 

dinyatakan oleh informan 1 yang menyatakan demikian : 

“Lha menika kedhuren, menika nggih sedaya panyuwunipun 
dhateng Gusti Allah nggih panyuwunan Mbok Lara Tanjung 
Sari saget kasembadan lajeng ngawontenaken kenduri wonten 
mriku. Dados menika ujudipun kenduren. Malem kemis, malem 
Jemuwah menika kendurenipun sedherek-sedherek ingkang 
rumaos kasembadan panyuwunipun”. (Sukamto, 19-03-2004). 
 
“Itu kenduri. Itu semua permintaan kepada Gusti Allah, ya 
permintaan Mbok Lara Tanjungsari bisa dikabulkan kemudian 
mengadakan kenduri di situ. Jadi itu bentuknya kenduri. Malam 
Kamis, malam Jum’at itu kenduri warga yang merasa 
permintaannya telah dikabulkan”. 
 
Bentuk nadarnya selain kenduri adalah nanggap ledhek yang 

sudah siap di lokasi upacara. Rombongan ledhek berasal dari Desa 

Kujon, mereka datang dengan sendirinya secara turun-temurun karena 

leluhurnya pada jaman dahulu mendapat wangsit dari Nyai 
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Tanjungsari supaya menjadi saksi atas terkabulnya nadar yang telah 

diucapkan warga informan  menyatakan demikian :  

“Kalo mben mbah-mbahipun ledhek menika pikantuk wangsit 
saking Nyai Tanjung Sari kapurih dados seksi kangge ngluwari 
ujar, lha menika ngantos sameniko wangsit menika 
dipuntuturakaken anak putunipun, Ledhek menika ngendika 
kalih anak putunipun biasanipun menika ngantos saumur 
hidupipun lajeng ngantos samenika”.  (Suwarso, 19-03-2004). 
 
“Dahulu leluhur ledhek tersebut mendapat wangsit dari Nyai 
Tanjungsari agar menjadi saksi untuk Ngluwari ujar sampai 
sekarang disampaikan kepada anak cucunya. Ledhek tersebut 
berkata pada anak cucunya, biasanya itu sampai seumur 
hidupnya”. 
 
Orang yang bernadar nanggap ladhek mendekati rombongan 

ledhek yang sudah siap di lokasi upacara supaya menyanyikan lagu 

dan menari sesuai permintaannya dengan memberikan uang sebagai 

ucapan terima kasih. Selain bentuk nadar di atas ada juga warga yang 

melaksanakan nadar dengan nanggap ledhek dan kenduri caos dhahar 

diungkapkan sekaligus sesuai keinginan dan kemampuannya.  

 
Gb.9 : Acara nadaran warga dusun nanggap ledhek  
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Acara ngluwari ujar dapat dijumpai dalam upacara Cing-Cing 

Goling di Desa Gedangan Gunung Kidul. Nadaran tersebut 

dilaksanakan pada malam hari sebelum upacara. Penduduk memohon 

restu pada saat mempunyai cita-cita tertentu dan pada saat 

berlangsungnya tradisi Cing-Cing Goling. Dalam melaksanakan nadar 

dengan perilaku membakar kemenyan di sungupan atau pawonan 

untuk mengantar ucapan terima kasih karena telah terkabul 

permohonannya. (Wibawa 1994:19) 

Nadaran dalam Upacara Bersih Desa Tanjungsari adalah 

menepati janji atau kaul yang telah diucapkan warga karena 

keinginannya telah tercapai. Nadar itu berupa caos dhahar dan 

nanggap ledhek. Orang yang telah ngluwari ujar atau menepati janji 

tersebut jiwanya telah bersih karena merasa hutangnya sudah dibayar. 

d. Midodareni  

Midodareni dalam upacara Bersih Desa Tanjungsari 

dilaksanakan pada malam hari ± pukul 20.00. Pada saat midodareni itu 

banyak dihadiri oleh warga dari luar Dusun Dlimas bahkan dari luar 

daerah Dlimas. Kegiatan yang mereka lakukan adalah ngalap berkah 

‘berdoa’ kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Nyai Tanjungsari, 

kemudian ikut duduk-duduk di sekitar lokasi upacara. Para panitia 

Tanjungsari berkumpul di panggung untuk menghitung jumlah uang 

sumbangan untuk tanjungsaren. Uang sumbangan itu dari warga dan 

para donatur dari luar Dlimas dan luar daerah yang bersedia 
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menyumbang. Uang sumbangan tersebut dilaporkan kepada warga 

pada esok harinya, seperti pernyataan informan demikian : 

“Menika namung anu, e….panitya bagian keuangan nampi dana 
saking sinten-sinten kemawon, rumaos kasembadan ngaten lho. 
Ingkang wujud arta umumipun. Wujud arta mbesuk yen neng 
kene, aku nyokong tanjung saren ya Rp. 50,-ya Rp. 100,- pun 
tampi panitya keuangan sanes-sanesipun menika namung melek-
melek”. (Sukamto, 18-03-2004) 
 
“Itu hanya e…panitia bagian keuangan menerima dana dari 
siapa saja karena merasa terkabul permintaannya. Umumnya 
berupa uang. Uang tersebut kalau aku di sini menyokong untuk 
tanjung saren ya Rp. 50,- ya Rp. 100,- diterima panitia keuangan 
dan lainnya hanya melek-melek”. 
 

Pernyataan tersebut senada dengan pernyataan di bawah ini : 

“Lha malem Jumat menika istilahipun inggih menika 
midadareni. Midadareni menika istilahipun menika panitya 
mengadakan siapa saja yang mau menyumbang untuk 
menyokong, baik luar dalam diterima,” (Marsiman, 18-03-
2004). 
 
“Kalau malam Jumat itu istilahnya midadareni. Midadareni itu 
istilahnya panitia mengadakan siapa saja yang mau 
menyumbang untuk menyokong, baik dari luar dan dari dalam 
Dusun Dlimas diterima”. 
 

Pernyataan informan di atas senada dengan pernyataan informan yang 

lain yang mengatakan bahwa : 

“Malem Jumat menika midadareni. Dados midadareni menika 
piyayi-piyayi ingkang kersa dhateng tanjung dha melek-melek 
nyuwun dhateng Gusti supados anu, gadhah kajad menika saget 
kasembadan, boten wonten menapa-menapa saget wilujeng”. 
(Slamet, 18-03-2004) 
 
“Malam Jumat itu midadareni. Jadi midadareni itu warga yang 
bersedia datang ke tanjung melek-melek minta kepada Gusti 
supaya yang mempunyai keinginan bisa terkabul dan tidak 
terjadi apa-apa serta selamat”. 
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Gb.10 : Acara midadareni penerimaan uang sumbangan 

 

 

Gb.11 :   Warga dusun sedang ngalap berkah dengan membakar dupa 
dan berdoa didepan patung Nyai Tanjungsari 

 

Midadareni menurut Jandra adalah berkumpul bersama sambil 

duduk bersama yang dihadiri oleh tetangga, tempatnya di sebuah 
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pendapa rumah. Secara etimologi midodareni berasal dari kata 

widadari atau bidadari (Jandra 1989:103). Midadareni dalam upacara 

perkawinan adat Jawa dilaksanakan malam menjelang pelaksanaan. 

Selain warga ngalap berkah ada juga pengumpulan sumbangan untuk 

kegiatan upacara yang diterima panitia Tanjungsari. Pada pukul 23.00 

panitia berkumpul di panggung Kridha Budaya untuk menghitung 

jumlah uang sumbangan yang diterima.  

 

Pelaksanaan Upacara 

Pelaksanaan Upacara Bersih Desa Tanjungsari merupakan runtutan 

upacara inti yang dilaksanakan oleh warga Dlimas setiap tahun sekali pada 

bulan Sura setelah tanggal 8, pada hari Jumat Kliwon atau Jumat Wage. 

Pelaksanaan upacara meliputi : (a) penyediaan sesaji dan (b) urutan acara 

pada upacara Tanjungsari terdiri dari : (1) laporan keuangan; (2) 

sambutan; (3) doa; dan (4) tari gambyong dengan uraian sebagai berikut. 

a. Penyediaan sesaji  

Pada pukul ± 09.00 warga dusun yang laki-laki menyediakan 

tempat sesaji yang berupa meja kecil dengan ukuran panjang 1 m dan 

tinggi 80 cm. Meja tersebut dibawa warga dari rumah masing-masing, 

sedangkan bagi wanita mempersiapkan sesaji di rumah. Sesaji itu 

berupa sega wuduk, ingkung, tukon pasar berupa buah-buahan, 

makanan kecil, dan minuman.  
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Pada pukul ± 10.00 warga dusun berbondog-bondong membawa 

sesaji ke tempat upacara. Sesaji tersebut dalam penyajiannya ditata 

rapi dan indah di atas meja yang telah disiapkan. Dengan penyajian 

yang indah dan rapi itu akan membuat orang lain tertarik untuk 

melihat, selanjutnya sesaji ditunggu sampai sholat Jumat selesai.  

 

 
Gb.12 : Warga yang mulai berdatangan membawa sesaji 
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Gb.13 : Acara menunggu saat upacara 

Sesaji yang ditunggu tersebut diusahakan supaya tetap bersih 

dan rapi tidak dihinggapi lalat dan semut serta bersih dari debu. 

Setelah selesai sholat Jumat ± pukul 13.00 tamu undangan datang dan 

duduk di panggung yang telah dipersiapkan oleh panitia. Tamu-tamu 

yang diundang dari kelurahan, kecamatan, kabupaten, Dinas 

Pariwisata, dan Dinas Kebudayaan. 

Panitia Upacara Bersih Desa Tanjungsari mengundang para 

tamu dengan maksud agar menyaksikan upacara tradisional yang 

diselenggarakan oleh warga dusun. Di samping itu diharapkan para 

tamu undangan tersebut dapat menyebarluaskan kepada masyarakat 

luas dan turis mancanegara tentang adanya upacara tradisional 

tersebut, sehingga dapat dijadikan aset pariwisata. 
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b. Urutan acara pada Upacara Tanjungsari  

b.1  Laporan keuangan 

Pembacaan laporan keuangan dibacakan oleh panitia 

secara rinci dan teliti dengan menyebutkan nama, alamat, dan 

jumlah uang yang disumbangkan oleh warga. Uang sumbangan 

tersebut digunakan untuk biaya pembangunan Tanjungsari, 

biaya pementasan kethoprak dan wayang orang, kepanitiaan dan 

kas desa. Sumbangan pada saat akan diselenggarakan upacara 

tradisional juga dapat dijumpai pada upacara Saparan 

Pengarakan pusaka Ki Ageng Wanalela di Desa 

Widadamartani. Dana-dana yang terkumpul di samping untuk 

keperluan upacara juga digunakan untuk pembangunan desa. 

Dengan adanya usaha-usaha untuk menyisihkan sebagian dana 

setiap kali diadakan upacara, yang kemudian digunakan untuk 

pembangunan maka dusun tersebut semakin bergairah untuk 

ikut mensukseskan pelaksanaan upacara tiap tahunnya. 
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     Gb. 14 Laporan keuangan ketua panitia 

b.2  Sambutan 

Urutan sambutan dalam Upacara Bersih Desa 

Tanjungsari, yaitu sambutan ketua pantia yang intinya ucapan 

terima kasih pada warga dusun yang telah melaksanakan 

upacara dengan baik dan tertib. Sambutan berikutnya dari kepala 

desa, kecamatan, kabupaten, Dinas Pariwisata, dan Dinas 

Kebudayaan. Inti sambutan yaitu tetap mendukung adanya 

upacara Tanjungsari tersebut supaya ditingkatkan dan sebagai 

perekat persatuan dan kesatuan.  

“…khususnya di Tanjungsari ini, tradisi yang baik ini 
pada tahun-tahun yang akan datang untuk dapat 
ditingkatkan lagi. Dengan bersih desa ini senantiasa 
dijadikan suatu perekat dalam rangka membina 
persatuan dan kesatuan antar warga khususnya Dusun 
Dlimas….” (Pidato Camat Ceper, tanggal 19 Maret 
2004). 
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Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bupati Klaten yang 

menyatakan demikian : 

“…semoga acara ini bisa berkembang dengan baik, bisa 
dilestarikan untuk menonjolkan bidang seni, dapat 
dijadikan aset wisata. Kita tingkatkan persatuan dan 
kesatuan semoga dengan persatuan dan kesatuan 
masyarakat negara kita semakin makmur…” (Pidato 
Bupati Klaten, tanggal 19 Maret 2004) 

 
Warga dusun yang mendapat dukungan dalam melaksanakan 

upacara tersebut semakin mantap untuk melaksanakannya 

karena itu warisan dari nenek moyang. 

   

Gb. 15 Sambutan Kepala Desa dan Bapak Camat 

 

 

b.3  Doa 

Doa dalam Upacara Bersih Desa Tanjungsari ada dua 

macam, yaitu doa dari agama Hindu Dharma dan doa dari 

agama Islam. Bunyi doa dari agama Hindu sebagai berikut : 
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“Om, sidhi guru steng sarasat, om sarwa wignaya 
naman, sarwa klece, sarwa roga, sarwa satru nama 
swaha, om wihasaya nama swaha,om bur bwah swah, lat 
suwitur wanyam, bargo dewasya dimahi, dhiyo yanah 
pracandhayat, bugtiyantu pizara dhewa, bugtiyantu 
pizara gaman, gibtiyantu pizara sarwe, pitara sarwebyo 
nama swaha, ksa mantu pizara dhewa, ksa mantu pizara 
ganam, ksa mantu pizara sarwe, pitara sarwebyo nama 
swaha. Om, om burbuwah swuh, lat sariturware nyam, 
bargo dhewasya dhi mahi, diyoyo noh praco dihayah, 
om dhewa yanamah, swahaya sang karyya hyang 
brahma maha purusah, hyang wisnu maha parlina, 
hyang siwah maha wisesa buwana, om shanti-shanti”. 
 

 

Gb.16 : Prosesi pembacaan doa oleh pemuka agama Hindu 

Inti doa di atas untuk meminta keselamatan kepada Sang 

Hyang Widhi Wasa supaya dijauhkan dari malapetaka, 

mendoakan arwah leluhurnya supaya diterima di sisi-Nya dan 

mendoakan pepundhennya. Setelah doa dari agama Hindu 

selesai kemudian dilanjutkan doa dari agama Islam. Bunyi doa 

agama Islam sebagai berikut :  
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“Bismillahirrohmanirrohiim. Allahuma solli ‘alla 
sayyidina muhammad, wa’ala allihi sayyidina 
muhammad wal ‘awalihi rodiyaallahi ta’ala, wal akhiri 
rosullillahi safa’ati rosullillahi ajma’in. alhamdulillah 
hirobbil ‘alamani, wassolotu’ala mursalin wa’ala alihi 
wasohbihi aj’main. Allahuma firli wal mu’minina wal 
mu’mininat, wal musslimina wall muslimat al ahya 
minhum wal amwat, wa’ala alihi sai’in qodir, wa ma 
sholamina na anfusanna, wallatahgfirlana, warhama 
lanakunnana minal khosirin. Robbana azlana 
walihmatina, wa zuriyatina qurro a’yun, waj’alna lil 
muttaqina imama. Allahuma barikna ya ba’dal ma’na 
sura 11X. robbana atina fiddunya hasanah wa fil 
akhirotil hasanah wa qina ‘adzabanar. Allahumma 
innaa nasaluka sallamatan fiddien wa aaffijatan fil 
jasadi waziadatan fil ilmi wabarakatan fir rizki wa 
taubatan qablal maut wa rahmatan ‘indalmaut wa 
maghffiratan ba’dal maut wassalamu’alaikum 
warohmatullahi hiwabarokatuh”. 
 
Inti doa tersebut untuk meminta keselamatan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa supaya warga dijauhkan dari malapetaka 

dan mendoakan arwah leluhur yang telah meninggal agar 

arwahnya diterima di sisi Tuhan. Pembawa doa berdiri di atas 

panggung dengan menghadap warga yang menyelenggarakan 

upacara. Pembaca doa di dalam upacara-upacara tradisional 

lainnya, biasanya duduk bersama warga tetapi dalam upacara ini 

tidak. Hal ini bertujuan supaya warga yang berada di pagar luar 

dapat melihat dan mengikuti dengan khusuk. Dalam upacara ini 

doa dari agama Hindu didahulukan supaya warga yang hadir 

tentang mengikuti jalannya upacara. Mereka mendengarkan doa 

tersebut  meskipun tidak mengetahui artinya kemudian 

dilanjutkan doa dari agama Islam. Ketika modin berdoa warga 
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yang hadir mengikutinya dengan kata amin. Kata amin 

dimaksudkan bahwa sesaji tersebut sudah sah dan siap dimakan. 

Suasana ramai ketika doa hampir selesai karena Warga Dlimas 

dan para pengunjung  ngepung sesaji untuk diperebutkan.  

 

Gb.17 : Prosesi pembacaan doa pemuka agama Islam 

Doa dalam upacara tersebut ada dua macam karena 

warga Dlimas terdiri atas bermacam-macam agama yaitu : 

Islam, Hindu, Kristen, Katholik. Warga yang menganut agama 

Kristen dan Katholik tidak mempermasalahkan pembacaan doa 

tersebut karena mereka menganggap inti doa sama. Hal ini 

sesuai dengan kehendak warga dusun sendiri.  

“hah, sebabipun mriki agamanya masing-masing yang 
mutlak itu Islam dan Hindu. Jadi warga dusun 
menghendaki doanya itu Islam dan Hindu ngaten 
menika”.  (Marsiman, 19-03-2004) 
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Pernyataan tersebut senada dengan pernyataan informan lain 

yang mengatakan sebagai berikut : 

“Nggih anu menika karepipun para warga jaman 
semanten. Gandheng desa Dlimas niku sing agama 
Hindu nggih akeh, agama Islam nggih akeh, agama 
Kristen ya akeh padha rukun. Mula Tanjungsari menika 
donganipun mbok werna loro, sukur saking kristen mbok 
ndongak, Nanging saking Kristen boten perlu”. (Sumo 
Wijoyo, 19-03-2004). 

 
“Itu keinginan para warga pada jaman dahulu. 
Berhubung desa Dlimas itu yang beragama Hindu 
banyak, agama Islam banyak, agama Kristen ya banyak 
tetapi rukun. Oleh karena itu Tanjungsari doanya ada 
dua macam. Yang kristen kalau bisa juga berdoa, tetapi 
yang kristen tidak perlu”. 

 
Dalam upacara tradisional yang lain juga terdapat doa, 

contohnya doa dalam upacara labuhan di Gunung Merapi 

dibacakan oleh Modin. Dalam berdoa menyebut tokoh Gunung 

Merapi, laut selatan, nama-nama Allah, nabi Muhammad, 

sebelas para sunan penyebar Islam, dan nama-nama tokoh 

sesama lainnya serta nama-nama leluhur rakyat Jawa. Bahasa 

doa yang digunakan krama madya dan Arab. Krama madya 

digunakan untuk menyerahkan sesaji kepada makhluk halus 

yang dipercaya. Doa ini diucapkan dengan irama yang monoton 

dan cepat. Di saat irama lagu menurun hadirin menjawab inggih. 

Seusai menyerahkan sesaji dengan doa bahasa Arab dan peserta 

mengucapkan kata amin (Triyoga 1991:85). Doa dalam upacara 

Jalasutra merupakan puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan dan 

mohon perlindungan, keselamatan dan nikmat yang telah 
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diberikan-Nya selama ini. Juga doa untuk para orang tua dan 

leluhur baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal agar 

selalu diberi keselamatan dan ampun sehingga dalam hidup dan 

kematian selalu mendapat perlindungan (Sunjata 1997:45) 

Tari Tayub 

Tari Tayub dilaksanakan setelah doa selesai. Tarian tersebut 

ditarikan oleh gadis warga Dlimas sendiri. Tari Gambyong yang 

dilaksanakan setelah doa yaitu untuk mengisi waktu kosong. Sejak jaman 

dahulu tarian ini selalu dilaksanakan karena semua itu atas permintaan 

Nyai Tanjungsari yang dianggap pepundhen Dusun Dlimas pada jaman 

dahulu tarian ini bukan tari gambyong tetapi tayub, berhubung kemajuan 

jaman tayub diganti dengan tari gambyong supaya lebih sopan. Hal itu 

seperti dikatakan oleh informan yakni : 

“…sebetulnya itu untuk senang-senang saja, baik dari warga situ 
atau warga lain Dlimas. Niku jane dulu-dulunya itu tayub itu 
semalam nggih ta…paling-paling niku carane mengisi waktu nggih 
ta. Nah mengisi waktu bar kondangan kok ora ana apa-apa”. 
(Marsiman, 19-03-2004). 

 
Pernyataan di atas senada dengan pernyataan informan lain yang 

mengatakan sebagai berikut : 

“Menika sampun wiwit jaman kina. Menika nanggap ledhek, 
menika kedah wonten. Gandheng ditanggap sampun rampung, sing 
nanggap piyayi akeh banget mbak. Sinten-sinten sing anu ngantos 
dangu, sebabipun menika punwontenaken tayuban. Dadi wiwit 
jaman taun ’66 tayub menika dipunsuwak ning nanggap ledhek 
boten tayub.” (Sumo Wijoyo, 19-03-2004). 
 
“Itu sudah ada sejak jaman dahulu. Itu nanggap ledhek, itu harus 
ada. Berhubung ditanggap sudah selesai, yang menanggap orang 
banyak sampai lama. Oleh sebab itu diadakan tayuban. Jadi sejak 
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jaman tahun ’66 tayub diganti dengan nanggap ledhek bukan tayub 
lagi”. 

 

Pertunjukan Tari Tayub dalam Upacara Bersih Desa Tanjungsari 

Tari Tayub dilaksanakan setelah doa selesai. Tarian tersebut ditarikan 

oleh gadis warga Dlimas sendiri. Tari Gambyong yang dilaksanakan setelah 

doa yaitu untuk mengisi waktu kosong. Sejak jaman dahulu tarian ini selalu 

dilaksanakan karena semua itu atas permintaan Nyai Tanjungsari yang 

dianggap pepundhen Dusun Dlimas pada jaman dahulu tarian ini bukan tari 

gambyong tetapi tayub, berhubung kemajuan jaman tayub diganti dengan tari 

gambyong supaya lebih sopan. Hal itu seperti dikatakan oleh informan yakni : 

“…sebetulnya itu untuk senang-senang saja, baik dari warga situ 
atau warga lain Dlimas. Niku jane dulu-dulunya itu tayub itu 
semalam nggih ta…paling-paling niku carane mengisi waktu nggih ta. 
Nah mengisi waktu bar kondhangan kok ora ana apa-apa”. 
(Marsiman, 19-03-2004) 

 
Pernyataan di atas senada dengan pernyataan informan lain yang 

mengatakan sebagai berikut : 

“Menika sampun wiwit jaman kina. Menika nanggap ledhek, menika 
kedah wonten. Gandheng ditanggap sampun rampung, sing nanggap 
piyayi akeh banget mbak. Sinten-sinten sing anu ngantos dangu, 
sebabipun menika punwontenaken tayuban. Dadi wiwit jaman taun ’66 
tayub menika dipunsuwak ning nanggap ledhek boten tayub”. Sumo 
Wijoyo, 19-03-2004) 

Pada awal perkembangan Tayub di Dusun Dlimas Desa Dlimas 

Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten berangkat dari kepercayaan yaitu dengan 

nanggap ledhek di saat punya hajatan, kemudian masyarakat desa merasa 

terhibur. Lama kelamaan masyarakat menjadi gandrung (menyukai) tari 

Tayub karena selain terhibur, juga meyakini bahwa setelah menanggap tarian 
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ini akan menambah semangat bekerja, dan itu yang diharapkan para petani. 

Masyarakat desa terpacu untuk melakukan berbagai macam usaha dalam 

rangka melestarikan kesenian tersebut. Pada tahun 1930 terbentuklah tari 

Tayub  di Dusun Dlimas Desa Dlimas. Pada awalnya susunan geraknya 

maupun iringan tari Tayub masih sangat sederhana dan diulang-ulang, setiap 

ada hajatan, tari Tayub selalu dipentaskan. Sesepuh desa menyetujuinya, dan 

ia harus minta ijin pepundhen desa. (Sumo Wijoyo, 14 Maret 2004) 

Sebab pepundhen desa pada waktu itu masih terlihat angker dan 

masyarakat percaya kalau pepundhen desanya sering menyamar sebagai 

manusia biasa (roh pepundhen merasuki ke dalam tubuh salah seorang 

penduduk), dan setiap ada ucapan yang tidak sopan atau menghina maka 

hinaan atau ucapan yang tidak sopan tadi akan menjadi kenyataan, misal: 

pada waktu upacara bersih desa sebelum dilangsungkan, para masyarakat 

desa pasti sibuk memasak dan mempersiapkan makanan untuk upacara ritual, 

pada waktu memasak ada orang yang mencicipi hasil masakan tadi, kalau 

rasa masakan tadi sudah enak atau kurang bumbu apa, ia harus bicara dengan 

jujur tidak boleh bohong, seandainya berbicara bohong dengan tidak sopan 

dan kasar, maka orang itu kalau makan apa saja pasti tidak enak dan ingin 

mual. Jika ingin sembuh ia harus minta maaf pada pepundhen kemudian pada 

orang yang dihina tadi. Dengan adanya hal itu masyarakat desa masih merasa 

khawatir mengadakan pertunjukan Tayub sebelum desa minta ijin pada 

pepundhen. Dalam pertunjukan Tayub selalu saja ada salah satu penari 

sakit,walaupun pertunjukannya berjalan dengan lacar, masyarakat desa 



100 

 

merasa pertunjukannya kurang sempurna. Akhirnya sesepuh desa membuat 

sesajen berupa kemenyan, bunga mawar merah putih, dan bunga kantil, lalu 

ia bersemedi. Setelah ia selesai bersemedi selama sehari, sesepuh 

mengutarakan pesan keinginan pepundhen agar dalam Upacara Bersih Desa 

tari Tayub harus dipentaskan, karena tarian tersebut sudah menjadi 

kelangenan pepundhen. Mulai saat itu juga masyarakat desa tidak berani 

menentang, karena akibatnya fatal dan bisa celaka. Penduduk desa meyakini 

setelah melaksanakan pentas tari Tayub, dalam upacara Bersih Desa sudah 

tidak ada pagebluk lagi. Selain hal tersebut hasil panen meningkat, dan 

masyarakat Dusun Dlimas Desa Dlimas hidup aman dan sejahtera. 

Pada tahun 1966 Pemerintah Daerah setempat melarang diadakan 

pertunjukan Tayub, karena beranggapan negatif tentang tari Tayub. Salah satu 

alternatif pemecahannya sesepuh desa menghadap Pemerintah Daerah 

setempat dan mereka berdiskusi, kemudian terpecahkanlah masalah itu, dan 

masyarakat Dusun Dlimas Desa Dlimas diperbolehkan Pemerintah Daerah 

mengadakan pertunjukan Tayub dengan persyaratan hanya pada waktu 

Upacara Bersih Desa saja, karena kalau sering dipentaskan misalnya, pada 

upacara pernikahan, khitanan dan hajatan lainnya pasti ada pengibing yang 

mabuk-mabukan berkelahi berebut penari sehingga bisa membuat kekacauan. 

Keputusan tersebut mendapat tanggapan positif dari semua pihak masyarakat. 

Untuk mengangkat kesenian tradisi tersebut Pemerintah Daerah setempat 

menyerahkan ke sesepuh desa agar bekerjasama dengan para seniman 
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mengupayakan pembinaan terhadap tari Tayub untuk memperbaiki efek 

negatif tanpa mengurangi nilai seni tradisinya. 

Dalam Upacara Bersih Desa tari Tayub disajikan, tujuannya untuk 

mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya 

yang diberikan pada masyarakat dukuh Dlimas lewat perantara pepundhen 

yang dipercaya selama ini. Dan Tayub itu sendiri adalah simbol tari 

kesuburan. 

Pementasan Tayub dalam Upacara Bersih Desa merupakan tarian 

sakral. Pertunjukan tari tayub dilaksanakan tanggal 19 Maret 2004 hari 

Jum’at Wage atau sebagai weton Nyai Songsong Gilap. 

Pertunjukan tari Tayub memiliki unsur utama dan unsur pendukung. 

Unsur utama yaitu: gerak.  

Gerak adalah sesuatu yang dapat berpindah dari satu titik dan bergeser 

ke titik lain. Gerak juga dapat berpindah dari satu benda di mana benda 

tersebut bergerak ke kiri maupun ke kanan. Gerak yang dimaksud di sini 

adalah bentuk-bentuk gerak yang digunakan oleh penari wanita (ledhek). 

Gerak yang digunakan oleh ledhek (penari Tayub) biasanya menggunakan 

gerak-gerak yang terdapat dalam urutan tari Gambyong seperti: gerak 

batangan, ogek lambung, pilesan, laku telu, ukel pakis dan sebagainya, 

meskipun pada gerak tari berikutnya cenderung bergerak sesuka hatinya. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Ben Suharto (1980:42) yang menyatakan 

sebagai berikut : 

“Geraknya bebas tidak ada pola yang terlalu mengikat, sehingga 
dijamin keleluasaan mengembangkan kemampuan masing-masing 
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sebagai pribadi. Keintiman sebagai pasangan pada saat mereka menari 
sangat jelas menunjukkan kesan yang dapat dibandingkan dengan 
perlukisan ritus kesuburan”. 

 

Pengertian bebas di sini gerakannya semau mereka atau sesuai dengan 

keinginan mereka, sehingga mereka bisa merasa leluasa. Kemudian para tamu 

undangan yang dipilih sebagai pengibing oleh ledhek biasanya geraknya juga 

santai menurut irama atau gendhing yang dipilih, antara lain : Asmaradana, 

Aja dipleroki dan lain-lain. 
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Tabel 3 : Uraian Gerak dan Pola Lantai Tari Tayub di Desa Dlimas 

Kepala Tangan Badan Kaki
1 Srisig Memandang 

lurus ke depan
Kedua tangan di 
samping badan 
sebelah kiri

Tegap Kaki berjajar 
maju ke depan 
seperti lari kecil

Lihat hal 72 
pola lantai 
lingkaran

Posisi berhadap-
hadapan gendhing 
campursari

2 Seblak sampur Pandangan 
lurus kedepan 

Kedua tangan di 
depan perut

Leyek kiri Kaki berjajar - Posisi hadap-
hadapan

3 Ulap-ulap 
tawing

Pandangan 
lurus ke 
pengibing

Tangan kiri ulap-
ulap dan tawing 
tangan kanan 
nginthing depan 
perut

Tegap Kaki berjajar - -

4 Kebyokan 
sampur

Pandangan ke 
pengibing

Kedua tangan di 
depan perut

Tegap Kaki maju 
mundur

- -

5 Nglombo Pandangan ke 
pengibing

Kedua tangan di 
atas tepat di 
depan jidat

Tegap Kaki maju 
mundur

Liha hal 71 
pola lantai 
garis lurus

Posisi bergantian

6 Nglombo Pandangan ke 
pengibing

Kedua tangan di 
depan perut

Tegap Kaki maju 
mundur

- Posisi di tempat

7 Ngilo sampur Pandangan ke 
pengibing

Kedua tangan di 
depan dagu

Tegap Kaki berjajar - Posisi di tempat

8 Pentangan 
sampur kiri

Pandangan ke 
pengibing

Tangan kiri 
memegang 
sampur 
menthang ke kiri 
tangan kanan 
nginthing tepat 
dengan pusar

Tegap Kaki berjajar Lihat hal 72 
pola lantai 
garis 
lengkung

Posisi hadap-
hadapan

9 Sindhet 
pentangan 
sampur kanan

Pandangan ke 
pengibing

Tangan sama 
seperti 
kelerangan di 
atas tapi 
sebaliknya

Kaki berjajar - -

10 Seblak sampur 
ke kanan

Pandangan ke 
sampur

Kedua tangan di 
depan perut

Leyek 
kanan

Kaki berjajar - Posisi hadap-
hadapan

KeteranganSegmenPola GerakNo Pola Lantai

 

Untuk dan pola lantai tari Tayuban di dukuh Dlimas (gerakan yang 

sering dipakai seperti uraian yang di atas), tetapi penari tayubnya 

diperbolehkan menari bergerak dengan bebas, sesuka hati mereka sesuai 

dengan irama atau gendhing yang dimainkan saat itu, dan mereka tidak 

merasa terikat dengan aturan-aturan seperti pada tarian tradisi, misalnya tari 

Srimpi, Bedhaya dan lain-lain, karena tari ini adalah tari tradisi rakyat yang 

tidak memerlukan gerakan khusus serta tidak memerlukan latihan. Tayub di 

dusun Dlimas ini, gerak tarinya seperti keterangan di atas dan bisa bebas 

tetapi sopan sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi 
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gerak tari Tayub setiap pementasan selalu berubah-ubah menurut kemampuan 

para penari. 

Unsur Pendukung tari tayub adalah, tempat pentas, tata rias dan tata 

busana, serta iringan dan musik. 

1. Tempat Pertunjukan 

Tempat pentas yang digunakan berbentuk arena yang dapat 

dinikmati dari berbagai arah. Tayub dipentaskan di depan pohon dan arca 

yang dipercaya masyarakat desa sebagai tempat tinggal pepundhen 

(seperti pada gambar dibawah ini) kenapa para penari ditempatkan di 

depan pohon dan arca tersebut, karena tempat tersebut dianggap sangat 

sakral dan keramat. Pementasan Tayub ditempatkan di depan pohon dan 

arca (seperti gambar yang kedua di bawah ini) yang dipercaya sebagai 

tempat tinggal pepundhen, dengan maksud agar pepundhen bisa 

menyaksikan dengan jelas (walaupun kita sebagai manusia biasa tidak 

bisa melihat pepundhen desa dengan kasat mata), kemudian para 

pengibing tidak bisa menari dengan kasar atau tidak sopan, karena 

berakibat fatal, kemudian mencegah terjadinya kekacauan, salain itu 

pengibing dan penari Tayub (ledhek) terlihat jelas oleh masyarakat dan 

tamu yang hadir. 
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Posisi panggung 

Posisi panggung tempat pertunjukan Tayub. Di bawah ini salah 

satu contoh denah arena tayuban pada hari Jum’at Wage, 19 maret 2004. 

 

 

 

 

 

 

Gb. 18 : Denah panggung 

Keterangan : 

A  = Pohon besar (pohon sawo) dan area arca Nyai Tanjungsari, Nyai 

Payung Gilap dan Lembu 

B = Tempat pengrawit 

C  = Panggung untuk tari hiburan 

D = Tempat untuk tayuban 

 

Setelah penampilan tari Tayub selesai kira-kira ± 18.30 maka 

berakhir pula pelaksanaan Upacara Bersih Desa Tanjung Sari. Malam 

harinya dilanjutkan dengan hiburan, yaitu tarian anak-anak, seperti tari 

Kukilo, tari Merak, Jaipong, tari Modern Dance dan lain-lain kemudian 

terakhir pementasan wayang orang sampai dini hari. 

C  

A   

B    

D   
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Ada pun beberapa pola lantai yang digunakan dalam pertunjukan 

Tayub. Pola lantai adalah garis di lantai yang dilalui oleh penari yang 

terdiri dari garis lurus dapat dibuat mengarah ke depan, belakang, 

samping atau serong, sedangkan garis lengkung dapat dibuat lingkaran, 

setengah lingkaran, spiral, angka delapan dan lain-lain. 

Pola lantai yang digunakan oleh penari Tayub sangat sederhana 

mengikuti ruang yang digunakan, misalnya membuat garis lurus, 

lingkaran, diagonal. Bila ada pengibing, penari Tayub selalu dekat dan 

biasanya berhadapan atau adu kanan, adu kiri sesuka hati menurut irama 

gendhingnya. 

Untuk lebih jelasnya pola lantai yang digunakan dalam kesenian 

Tayub dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

Gb. 19 : Pola lantai garis lurus untuk 
gerak enjer, batangan, tumpang 
tali, laku telu dan lain-lain 
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Gb. 20 : Pola lantai lingkarang untuk 
gerak srisig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gb. 21 : Pola lantai lengkung untuk gerak 
ngrimong sampur srisig, ngilo 
sampur  dan lain-lain 
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Gb.22 : Gerakan Kebyog Sampur 

 

 

Gb. 23 : Gerakan Pagaan 
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Gb. 24 : Dua penari tayub dengan pengibing 

2.  Tata rias dan tata busana 

Rias dan busana tari Tayub di Dukuh Dlimas Desa Dlimas 

Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten sangat sederhana seperti rias pada 

tari Gambyong, yaitu : 

- Penari Tayub menggunakan tata rias wajah ayu (biasa) tidak 

menyolok. 

- Memakai sanggul dengan akesoris atau hiasan rambut (menurut 

selera penari, misalnya ditambahi dengan bunga palsu, bunga kantil 

dipasang di kanan kiri sanggul dan lain-lain). 

- Sedang busana yang dikenakan adalah kain (jarit) dan kemben 

sebagai penutup dada dengan bahu terbuka. Warna dan motif kemben 

tidak boleh menyamai Nyai Tanjungsari (berupa jarik lurik lasem, 
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kemben gadhung melati, dan iket bangun tulak). Menurut keterangan 

Bp. Agung Nugroho, 66 tahun dan Bp. Hadi Sukamto, 66 tahun 

mengatakan bahwa para penari Tayub tidak diperbolehkan 

mengenakan busana sama seperti yang dikenakan pepundhen karena 

akan berakibat tidak baik. 

Tata rias wajah sudah mengalami banyak perkembangan, kalau dulu 

banyak penari yang belum pandai berhias secara luwes dan hanya 

terkesan menor tetapi sekarang tata rias mereka sudah modern dan sudah 

menggunakan make-up ternama seperti : Sari Ayu, Mustika Ratu, dan La 

Tullipe. 

 

Gb. 25 : Rias wajah penari tayub 
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Gb. 26 : Salah satu warga Dlimas yang ngluwari ujar dengan 
nanggap tayub seikhlasnya 

 
3.  Iringan atau musik 

Gendhing berfungsi untuk menciptakan suasana dan memberikan 

tekanan pada gerak tari tertentu, agar terasa lebih mantap. Gendhing 

sebagai iringan tari Tayub Klaten lebih didominasi oleh pukulan kendang 

dan ricikan balungan seperti saron demung dan saron barong. 

Tari Tayub Klaten menggunakan gendhing-gendhing sebagai 

berikut : 

- Gendhing tari Tayub Landrang Pangkur, Ladrang Asmaradana dan 

Ladrang eling-eling untuk mengiringi beksan Tayub pada awal sajian 

bagi tamu pakurmatan. 
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- Gendhing-gendhing rakyat untuk mengiringi beksan gecul, misalnya : 

Godril dan Walang Kekek 

- Gendhing-gendhing dangdut atau campur sari yang baru ngetrend 

sekarang, juga untuk mengiringi Tayuban, diantaranya : Aja 

Dipleroki, Kempling, Nyidamsari, Caping Gunung dan lain-lain. 

Adapun seperangkat gamelan yang berlaras pelog slendro yang 

digunakan untuk mengiringi Tayub adalah sebagai berikut : 

- Sebuah kendang ciblon 

- Sebuah kendang bem 

- Sebuah rebab 

- Sebuah gender barung 

- Sebuah gender penerus 

- Sebuah bonang baru 

- Sebuah bonang penerus 

- Sebuah slenthem 

- Sebuah saron demung 

- Sebuah saron barung 

- Sebuah gambang 

- Sebuah siter 

- Sebuah kethuk dan kempyang 

- Seperangkat kenong 

- Seperangkat kempul dan gong 
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Uraian notasi iringan dan syair lagu beksan alusan, geculan dan 

lagu Jawa atau campur sari yang baru ngetrend. 

Tabel 4  :  Notasi gendhing Ladrang Pangkur Laras Pelog Pathet Barang 

yang digunakan untuk mengiringi tari Tayub Pangkur pada 

awal sajian. 

Buka : . 3 . 2  . 3 . 2  3 7 3 2  . 7 5 6

 3 2 3 7  3 2 7 6)  7 6 3 2  5 3 2 7)

 3 5 3 2  6 5 3 2  5 3 2 7  3 2 6 7)

Ciblon : . 3 . 2  . 3 . 7  . 3 . 2  . 7 . 6)

 7 7 . .  6 6 7 2  3 2 5 3  . 2 . 7)

 . . 5 3  6 5 3 2  3 2 5 3  6 5 3 2)

 6 7 3 2  6 3 2 7  . 3 . 2  . 7 . (6)

 Kalau akan ngelik : 2 3 5 6  7 2  . 3  2 

Ngelik : . . . .  4 3 2 3  . . 3 5  6 7 5 6)

 2 2 . .  4 3 2 7  . . 3 5  6 7 5 7)

 . . 3 5  6 7 5 6  3 5 6 7  6 5 3 2)

 7 6 3 2  6 3 2 7  . 3 . 2  . 7 . (6)

  

Syair yang digunakan untuk mengiringi tari Gambyong ini, syair 

gambyongan yang sudah baku (jadi), seperti tari Gambyong yang biasa 

ditarikan di acara pesta perkawinan. 

Syair lagu : 

OE OE, OE, OE OE, OE …………. Tirto mayo 

- timbangane jono loka 

wus kawening, Bapak Bapak ne tole 

linali soyo kawosa 

OE OE, OE, OE OE, OE …… 
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wus kawening linaling soyo kawosa 

gones wijiling, jarwo tirto, yo romo, ramane dewe 

tirto wijiling angkasa 

ya lah Bapak, Bapak, Bapak yo Bapak 

nyenyuwuno, yo mas-yo mas, mrih kasembadane karso 

gones-gones wicarane, jenu toya 

eyo romo, ramane dewe, mengku panjenginggegono 

yolah Bapak, Bapak, Bapak yo Bapak 

anurutiiii ….. 

anurutiiii ….. 

- rama, ramane dewe, ya Bapak 

Bapak Bapakne tole 

Gones, ora butuh opo-opo 

butuhku sabar narimo yo mas 

Gerongan : 

nalikane roing dalu 

wong ngagung mangsa semedi 

sirep kang bolo wanara 

sadoyo wis sami guling 

nadyan ari sudarsono 

wis dangu ngen iro guling 

- Ramale tole, wit ing klepo, iyo Bapak 

Bapak, Bapak yo Bapak 
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klopo kang amasih mudo, yo lah gone 

nenes, wicarane, salugune, yo mas, yo mas 

- Mung mardi pikir raharjo, gones  

Wicarane, kusu mastro eyo romo, romo  

Romone dewe 

Carane wong palarirawo 

Bapak, Bapak, Bapakne tole 

Paring gendhing, ya mas 

pinatut lawan iromo, gones, gones wicarane 

yo romo-romone tole, gones ora butuh macem-macem 

butuhku waspada eling yo mas 

Gerongan : 

Kukusing dupo kumelun 

ning kasmas samapekih 

kawetuning sagung jajahan 

anging sanget angikipi 

sagrersi kawula putra 

kang anjog saking wiyadi 

OE OE, OE, OE OE, OE 
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Tabel 5 :  Ladrang “Asmaradana” Sl. Pt. Manyura mengiringi Beksan 

Alusan 

Buka : . 3 . 2  . 3 . 2  3 3 2 2 .1 . (G)      

A 2 1 2 6  2 1 2 3 N 5 3 2 1. 3 2 3 1 N   

 6 3 2 1  3 2 1 6 N 5 3 2 1 3 2 1 (G) N   

Ciblon                       

B 2 3 2 1  3 2 1 6  2 3 2 1 6 1 2 3  5 6 5 3 N

 6 1 3 2  6 3 2 1  3 6 3 2 6 3 2 1 N     

 3 6 3 2  6 3 2 1  3 6 3 2 3 1 2 6 N-3    

 5 3 5 3  2 3 2 1  3 6 3 2 3 1 2 (G) N    

 

Syair lagu : Asmaradana 

Anjasmara ari mami, 

mas mirah kulaka warta, 

dasihmu tan wurung layon, 

aneng kutha Prabalingga, 

prang tandhing urubisma, 

kariya mukti wong ayu, 

pun kakang pamit palastra, 

wus begjane awak mami, 

tan tulus mangestuning dyah, 

dhasar gembeng tur acingeng, 

aja gawe wirang bisma, 
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mara ge patenana, 

eman-eman wong abagus, 

yen kongsi tumekeng lena, 

 

Iba dukaning narpati, 

Ratu ayu majalengka, 

yen siro nemahi layon, 

paran matur manira, 

mbejan yen ingsun kepanggya, 

mestne ingsun kepaggya, 

mangka pepulihing duka. 

 

Sira sun anggep pangarih, 

murih careming asmara, 

mariya nggonku wiraga, 

prabu kenya nuli prapta, 

nusul nggoningsun nendra, 

sun kadang aneng jinem rum, 

sun rungrum amanuhara. 
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Tabel 6  :  Gendhing “Walang Kekek” Lancaran Sl. Pt. Sanga  

Buka :   . . . 5   G            
    N   P  N   P  N   P  N G
A : 3 2 3 5  3 2 1 6  3 2 1 6  3 2 3 5 G
B : Lelagon                

 
| . . . . | 5 3 2 1 | . . 2 3 | 5 5 5 5 | 
|     | Sa-nin-ten mah |   bu-ah |  sa-nin  | 
-ten |                   
                     
| . . 5 3 | . 2 2 1 | . . 5 6 | 7 . 6 6 | 
|   sa-in- |       ten        di- |   pa-ra |     
 pat-an |                  
                     
| . . 6 7 | 2 2 . 1 | 2 32 2 2 | . 5 3 2 | 
|   a-pun- | ten mah       ab- | di   a-  pun-ten |   a-   
 dhuh  |          
                     
| . . . . | 2 3 2 1 | 5 6 1 2 | . . 23 5 | 
|     | Sa–da -ya  nak |  a-kang    kak |     
 pat-an |           
| . . . . | . . . . | . . . . | . . . . | 
| 5 6 6 6 | 6 6 6 6 | 5 6 6 6 | 6 6 6 6 | 
| Ka-ma-os ngi | lar-i kem-bang | sa - ka - li - yan | Jengka - la | 
-sih |               
               
| . 5 6 7 | 6 76 6 6 | . . 2 3 | . 2 2 2 | 
|       a - dhuh | sa- ma -os  en- |   ten pa- |      te-   
pang  |            
| .5 6 .7 6 | .5 6 7 2 | . . 72 7 | . 6 56 5 | 
| mu-gi   te-tep | mu-gi    te-tep |   tep mi- |         a-  | 
sih  |            
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Tabel 7 :  Gendhing “Aja Dipleroki” (salah satu contoh gendhing 

campusari untuk mengiringi Tayuban). 

 
Buka : 1  1 1 5  .  6 . 3   . 2 .  1  G
    N   P  N   P  N   P  N G
A : .1 1 1 5  .6 5 4 5  .1 1 1 5  .6 5 4 5 G
 

B : . . . 1  2 1 2 1  2 1 6 5  . 6 . 1 G
 . . . 3  5 3 5 3  . 2 1 6  . 1 . 5 G
 . . . 1  . . . 5  . . . 1  . . . 5 G
 . 2 . 1  . 6 . 5  . 2 . .  . 2 1 2 G
 . . . 2  . . . 2  . 3 . 1  . 6 . 5 G
 . . . 1  . . . 1  . . . 4  . 5 6 5 G
 . 1 . 6  . 4 . 5  . 6 . 3  . 2 . 1 G
 . 1 . 6  . 4 . 5  . 1 . 1  . 2 3 1 G- 
A  

Tabel 8  :  Lelagon 

| . . . 1 | . 1 . 1 | 1 1 6 5 | . 6 21 1 | 
|                Mas |      mas      mas | a -  ja   di-ple- |       rok  -     i | 
                    
| . . . 3 | . 3 . 3 | 3 2 1 6 | . 1 65 5 | 
|                Mas |      mas      mas | a -  ja   di-po- |       yok  -     i | 
                    
| . . . 1 | . 1 . 5 | 6 5 6 1 | . 1 2 5 | 
|                  ka- |        rep  -   ku | njaluk   di - e - |       sem  -     i | 
                    
| . . . 1 | 2 1 6 5 | 6 5 3 2 | . . 1 2 | 
|               ting- | kah-la - ku -mu | ku - du  nger-ti |   
    ca-ra |                  
                   
| . . . 2 | 3 2 1 2 | 1 2 3 1 | 2 1 6 5 | 
|                   a- |  ja   di-ting-gal | kapri -  ba-den | ke - ti-    | 
   mur-an |                  
| . . 1 6 | . 5 4 5 | . . 6 3 | . 2 1 1 | 
|        mbok ya |      sing  e-ling |            e-ling |       bab  a-      | 
pa    |                    
                    
| . . 1 6 | . 5 4 5 | 1 . 11 7 | 1 2 3 1 | 
|              i-ku |       bu -da -ya | pan - cenebe- |       ner | 

kandha-mu |                  
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Gb. 27 : Grup Waranggono Desa Dlimas  

 

 

Gb. 28 : Grup Karawitan yang mengiringi penari tayub 
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Waktu pertunjukan  

Pementasan tari Tayub dilaksanakan setelah upacara doa caos 

dhahar Tanjungsari selesai dan makanan yang dibawa dalam upacara 

yang sudah didoakan diperebutkan atau dibagi-bagikan oleh masyarakat 

desa yang ikut serta dalam Upacara Bersih Desa. Kurang lebih jam 16.00 

pada waktu itu. Tayub diawali dengan tari Gambyong Pangkur yang 

ditarikan oleh dua orang penari wanita warga Dlimas sendiri. 

Tayub dipentaskan di depan pohon dan arca yang dipercaya 

masyarakat desa sebagai tempat tinggal pepundhen (seperti pada gambar 

dibawah ini) kenapa para penari ditempatkan di depan pohon dan arca 

tersebut, karena tempat tersebut dianggap sangat sakral dan keramat. 

Pementasan Tayub ditempatkan di depan pohon dan arca (seperti gambar 

yang kedua di bawah ini) yang dipercaya sebagai tempat tinggal 

pepundhen, dengan maksud agar pepundhen bisa menyaksikan dengan 

jelas (walaupun kita sebagai manusia biasa tidak bisa melihat pepundhen 

desa dengan kasat mata), kemudian para pengibing tidak bisa menari 

dengan kasar atau tidak sopan, karena berakibat fatal, kemudian 

mencegah terjadinya kekacauan, salain itu pengibing dan penari Tayub 

(ledhek) terlihat jelas oleh masyarakat dan tamu yang hadir. 

 

 Pentas Seni atau Hiburan 

Pentas seni atau hiburan merupakan rangkaian Upacara Bersih Desa 

Tanjungsari yang bersifat manasuka. Hiburan itu berupa kesenian wayang 
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orang dengan judul Anoman Duta yang dilaksanakan pada malam harinya 

yaitu Jum’at malan dan pada malam berikutnya yaitu pada hari Sabtu 

dengan pertunjukkan kethoprak dengan judul Jaka Pulung Jaka Panatas. 

Kedua kesenian tersebut diperankan oleh warga dusun Dlimas sendiri yang 

mempunyai paguyuban kesenian dengan nama Paguyuban Hamerdi yang 

terbentuk tahun 1966 (Hangudi Mardawaning Budaya Indonesia). Hadi 

Sukamto, selaku pendiri paguyuban tersebut mengatakan bahwa : 

Pernyataan diatas diperkuat oleh Mardiman, selaku sutradara 

wayang orang dan kethoprak yang menyatakan bahwa : 

“Pertunjukkan wayang orang dan kethoprak yang dilakukan oleh 

warga desa dipentaskan untuk menghibur warga desa lainnya yang 

telah melaksanakan upacara agar mereka senang dan dapat 

melestarikan kesenian wayang orang maupun kethoprak.” (Wawancara 

21 Maret 2004). 

Pementasan wayang orang dan kethoprak tersebut bertujuan untuk 

menghibur warga Dlimas yang sudah merasa lelah dalam melaksanakan 

persiapan sampai pelaksanaan Upacara Bersih Desa. Pementasan itu juga 

bertujuan untuk melestarikan kebudayaan Jawa dan memperkenalkan 

kepada masyarakat di luar Dusun Dlimas. Selain itu pementasan tersebut 

dapat menarik minat masyarakat di luar Dusun Dlimas untuk menanggapnya 

sehingga kesenian wayang orang dan kethoprak tersebut dapat menambah 

kas dusun dan menjamin kesejahteraan pemainnya. 
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Gb. 29 : Sesepuh desa yang ikut berperan dalam pementasan 
kethoprak dengan judul Jaka Pulung Jaka Panatas 

 

Fungsi Upacara Bersih Desa Tanjungsari  

Keberadaan Upacara Bersih Desa Tanjung Sari di Dusun Dlimas masih 

dipertahankan sampai saat ini dikarenakan adanya fungsi upacara di dalam 

masyarakat. Dalam penelitian ini fungsi yang muncul dikategorikan sebagai 

berikut : (1) fungsi ritual; (2) fungsi pelestarian tradisi; dan (3) fungsi sosial. 

Fungsi sosial terdiri dari fungsi kegotong-royongan, fungsi sarana kerukunan 

hidup, dan fungsi pengendali sosial.  

1.  Fungsi Ritual 

Fungsi ritual adalah fungsi/manfaat yang berkenaan dengan ritus 

yaitu tata cara dalam upacara keagamaan. Dalam Upacara Bersih Desa 

Tanjungsari di Dusun Dlimas mempunyai fungsi ritual karena bersifat 

sakral. Kesakralan itu tampak pada saat nadaran dan pada saat 
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pelaksanaan upacara. Warga yang mempunyai nadar tersebut datang ke 

tempat upacara untuk ngluwari ujar. Ngluwari ujar itu untuk 

membebaskan semua yang telah diucapkan. Kesakralan yang terdapat pada 

saat pelaksanaan upacara itu dengan adanya doa-doa untuk meminta 

keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Doa pada saat nadaran adalah : 

“….pinarak wonten Tanjungsari mriki kapurih ngesteni menapa 
ingkang dados, nggih sepisan Bapak Suratman ingkang kaping kalih 
Bapak Martoyoso, bilih ing sonten menika sepindah ngunjukaken 
raos sukur wonten ngersane Allah SWT, kaping kalihipun dene kula 
panjenengan tasih kaparingan kasarasan, kenikmatan, kebagagiaan 
saengga saget minangkani menapa ingkang dados kepreluanipun 
panjenengan piyambak-piyambak. Wigati ing sonten menika 
dhumateng kangmas Suratman ingkang sepindah ngedalaken 
sodakoh sekul wuduk, ulam lembaran dalah apem sapirantosipun, 
dalah pisang ayu sapirantosipun ingkang saperlu nggih menika 
kagem, nggih menika sakdhasara gendhuk Suratmi nyambut damel 
ten Sritek dipuntampi. Bilih ing dinten malem Jemuwah Kliwon 
nggih menika, ngleksanani angsung dhahar wonten ngersanipun 
Mbol Lara Tanjungsari rawe-rawe rantas, malang-malang 
putung….Dhumateng para bapak-bapak saha panjenengan sedaya 
dipunsuwun pinarak ing Tanjungsari mriki ingkang saperlu 
dipunsuwuni dongak pandonga pamiji anggenipun sami 
ngleksanaaken kanthi wilujeng boten wonten alangan menapa. 
Kaseksenan panjenengan sami mugi-mugi tansah manggiha rahayu 
widodo, wilujeng lir ing sambekala boten wonten alangan menapa-
menapa. Cekap atur kula mbok bilih wonten atur kula ingkang boten 
mranani kula nyuwun pangapunten. Wassalamu’alaikum 
warohmatullahi wabarokatuh”.  
 
“…..berada di Tanjungsari ini agar merestui apa yang menjadi 
keinginan Bapak Suratman dan yang kedua Bapak Martoyoso bahwa 
pada sore hari ini untuk memanjatkan rasa syukur kepada Allah 
SWT, yang kedua bahwa kita semua masih diberi kesehatan, 
kenikmatan dan kebahagiaan sehingga bisa menjadi saksi apa yang 
nenjadi keperluan kalian semua. Pada sore hari ini kepada kang mas 
Suratman yang pertama mengeluarkan sodakoh sega wuduk, 
ingkung, apem dan pisang karena gendhuk Suratmi telah diterima 
bekerja di Sritek, pada Jumat Kliwon ini melaksanakan angsung 
dhahar di hadapan Mbok Lara Tanjungsari. Rawe-rawe rantas, 
malang-malang putung.. Kepada bapak-bapak dan semua yang hadir 
disini diminta datang ke Tanjungsari ini untuk ikut merestui karena 
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telah melaksanakan hajad dengan selamat tidak ada halangan apa-
apa dan disaksikan oleh kalian semua. Semoga selalu mendapatkan 
rahayu, widodo, keselamatan dan dijauhkan dari halangan apapun. 
Cukup sekian kata dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang 
berkenan saya minta maaf. Wassalamualaikum warohmatullahi 
wabarokatuh”. 
 
Auzubilahiminasyaitonirrohim, bismillahirohmanirrohim,  
Allahumma Sali’ala saidina Muhammad wa ‘ala ‘alihi muhammad 
wala wa huwal akhiru rodi’ala lahhuta’ala wa ala alihi wasohbihi 
aj’main. Alhamdulilahirobbil’alamin assolatu’ala mursalim wa 
alaalihi wasohbihi aj’main. Allahumma firli walmu’mini 
walmu’minat walmuslimi nawal muslimat alahya iminhuwal mawat 
wa’ala ‘ali saiin kodir. Robbana zolamna aufusana wallan 
taugfirlana watarhamna lakanunnana minal khosirin. Robbana 
hablana wainwatina wazuriyatna qurotaayun, waja’alana muttaqina 
imama. Allahumma robbana atinna fidunnya hasanah wafil akhirotil 
khasanah wakina azabanar 3x wassala mualaalihi nabbiyil immi 
waala alihi wasohbihi wasalam. Allahumma islama sabbit imanana 
fiddunnya walahiroh. Allahumma towir umurona wasawi azsanana 
wanawir qulubana wasabit imalana wallahkoiri agriqna nisuiri 
agrigna lawasila wajina fiddunnya wal akhiroh. Wllahumma inni 
asaluka salamatan fiddunnya waaafiyata fil jasadi, waziyadatan fil 
‘ilmi, wabarokatan firrizki, wataubatan qoblalmaati, warohmatan 
indal maut, wa mahafirotan ba’dan maut, wama hawwinalalaa 
fisaqaratil maut, waamajatun minal afwa indalhisab. Robbana atina 
fiddunya hasanah wafil akhirotil hasanah subhana Robbi izzati ama 
yasifun. Waassalamualal mursalin wa’alaalihi wasohbihi aj’main 
walhamdulillahirobbi’alamin. (Bapak Syahro Wardi) 
 

Kesakralan pada saat pelaksanaan upacara dengan adanya doa yang 

dipimpin oleh pemuka agama Hindu dan Modin, adanya sesaji dan adanya 

kesadaran menghormati agama lain. Warga yang beragama Kristen dan 

Katholik tidak mempermasalahkan adanya doa tersebut karena mereka 

menganggap doanya sama yakni untuk meminta keselamatan dan 

mendoakan arwah leluhurnya serta pepundhennya.  

Bunyi doa agama Hindu : 
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“Om, sidhi guru steng sarasat, om sarwa wignaya naman, sarwa 
klece, sarwa roga, sarwa satru nama swaha, om wihasaya nama 
swaha,om bur bwah swah, lat suwitur wanyam, bargo dewasya 
dimahi, dhiyo yanah pracandhayat, bugtiyantu pizara dhewa, 
bugtiyantu pizara gaman, gibtiyantu pizara sarwe, pitara sarwebyo 
nama swaha, ksa mantu pizara dhewa, ksa mantu pizara ganam, ksa 
mantu pizara sarwe, pitara sarwebyo nama swaha. Om, om 
burbuwah swuh, lat sariturware nyam, bargo dhewasya dhi mahi, 
diyoyo noh praco dihayah, om dhewa yanamah, swahaya sang 
karyya hyang brahma maha purusah, hyang wisnu maha parlina, 
hyang siwah maha wisesa buwana, om shanti-shanti”. 
 

Bunyi doa agama Islam sebagai berikut : 
 

“Bismillahirrohmanirrohiim. Allahuma solli ‘alla sayyidina 
muhammad, wa’ala allihi sayyidina muhammad wal ‘awalihi 
rodiyaallahi ta’ala, wal akhiri rosullillahi safa’ati rosullillahi 
ajma’in. alhamdulillah hirobbil ‘alamani, wassolotu’ala mursalin 
wa’ala alihi wasohbihi aj’main. Allahuma firli wal mu’minina wal 
mu’mininat, wal musslimina wall muslimat al ahya minhum wal 
amwat, wa’ala alihi sai’in qodir, wa ma sholamina na anfusanna, 
wallatahgfirlana, warhama lanakunnana minal khosirin. Robbana 
azlana walihmatina, wa zuriyatina qurro a’yun, waj’alna lil 
muttaqina imama. Allahuma barikna ya ba’dal ma’na sura 11X. 
robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirotil hasanah wa qina 
‘adzabanar. Allahumma innaa nasaluka sallamatan fiddien wa 
aaffijatan fil jasadi waziadatan fil ilmi wabarakatan fir rizki wa 
taubatan qablal maut wa rahmatan ‘indalmaut wa maghffiratan 
ba’dal maut wassalamu’alaikum warohmatullahi hiwabarokatuh”. 
 
Upacara Bersih Desa Tanjungsari tersebut dipercaya dapat 

memberikan keselamatan, kesejahteraaan dan ketentraman bagi warga 

Dlimas. Warga Dlimas tidak berani meninggalkan upacara itu karena takut 

ada bencana yang menimpa warga, seperti yang telah dikatakan informan 

di bawah ini. 

“Lha rumiyin nggih sampun wonten, sabibare gestok, sawijining 
piyantun nggih niku naminipun Pak Hadi Darsono ketua kesenian 
sa-Jawa Tengah menika nggih nglarang, tapi wong jenenge nggih 
nglarang dheweke nggih tanggung jawab segala-galanya, bahkan 
lahir dan batinnya mesthine dheweke nggih tanggung jawab. 
Ternyata nggih sing nlarang, pak Hadi menika nggih boten 
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kasil….Dadi sayahketen menika kula ten mriki dadi wakil modin. 
Ujub kulo niku papanipun ten mriki minta kepada Allah SWT bahwa 
desa diberi sejahtera, aman, damai, tidak ada halangan apa-apa, 
rukun, diparingi wilujeng”. (Marsiman, 19-03-2004).  
 
“Dahulu sudah ada setelah gestok. Salah seorang yang bernama Pak 
Hadi Darsono ketua kesenian se-Jawa Tengah melarang, tetapi yang 
namanya dilarang dia harus tanggung jawab segala-galanya, bahkan 
lahir dan batinnya mesthinya dia tanggung jawab. Ternyata yang 
melarang, pak Hadi itu tidak berhasil…..Jadi sampai sekarang saya 
disini menjadi wakil modin. Ujub saya itu tempatnya disini minta 
kepada Allah SWT bahwa di desa ini diberi sejahtera, aman, damai, 
tidak ada halangan apa-apa, rukun, dan diberi keselamatan”. 
 

Pernyataan di atas senada dengan pernyataan (Murdiman, 19-03-2004) 

yang menyatakan demikian : 

“Upacara menika supados wilujeng sedaya lan punapa 
panjangkanipun sedherek-sedherek ingkang sesaji ten, ngriku saget 
terkabul….menika wonten kadadosan pagebluk amargi kala rumiyin 
jaman gestok utawi geger 30 S menika boten ngawontenaken, 
delalah nggih mbaleni niku (pagebluk)”. 
 
“Upacara itu supaya semua dapat selamat dan apa yang menjadi 
keinginan warga yang sesaji disini bisa terkabul….itu ada peristiwa 
pagebluk karena pada jaman dahulu atau gestok peperangan 30 S itu 
tidak mengadakan, ternyata mengulang peristiwa itu (pagebluk)”. 
 

Dengan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi tersebut menambah 

keyakinan warga untuk selalu melaksanakan upacara dengan doa-doa dan 

berbagai macam sesaji yang diperuntukkan kepada leluhur dan 

pepundhennya supaya warga dijauhkan dari malapetaka. Upacara itu 

berkenaan dengan ritus yaitu tata cara dalam upacara keagamaan yang 

disebut dengan fungsi ritual. Fungsi ritual dalam upacara bersih sendang 

dilaksanakan dengan khusuk. Mereka melakukan sesaji bunga dan 

kemenyan serta berbagai macam sesaji yang berupa sega wuduk, ingkung, 
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jajan pasar, dan dawet. Mereka melakukan tirakatan dengan membaca doa 

dan wirid untuk memohon keselamatan kepada Tuhan. Fungsi ritual dalam 

upacara perkawinan di keraton itu adanya doa pada saat midodareni untuk 

meminta doa keslamatan pengantin dan para bidadari yang turun dari 

kayangan memberi restu kepada kedua pengantin tersebut serta calon 

pengantin perempuan secantik bidadari-bidadari itu. Abdi dalem 

memimpin acara dengan shalawatan dan tafsir Al-Quran bahasa Jawa 

(Jandra 1989:122) 

Warga Dlimas dengan keyakinannya yang kuat terhadap 

pepundhennya tidak berani meninggalkan tradisi tersebut. Mereka merasa 

takut apabila upacara itu tidak dilaksanakan akan terjadi pagebluk lagi. 

Adanya rasa takut tersebut membuat mereka tetap melaksanakan upacara 

itu sehingga dalam Upacara Bersih Desa Tanjungsari dapat dijumpai 

fungsi pelestarian tradisi.  

2.  Fungsi Pelestarian Tradisi 

Fungsi pelestarian tradisi adalah fungsi yang berkaitan dengan 

perlindungan terhadap adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) 

yang masih dilaksanakan masyarakat. Pelaksanaan pementasan tari tayub 

dalam Upacara Bersih Desa Tanjungsari terdapat fungsi pelestarian tradisi 

karena upacara tersebut dilaksanakan secara tetap pada waktu tertentu dan 

dilangsungkan secara turun-temurun. Menurut data bahwa upacara ini 

tidak pernah tidak dilaksanakan. Informan mengatakan sebagai berikut :  
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“….belum pernah tidak diadakan belum pernah. Dadi mesthi ada, 
mesthi diadakan entah itu secara sederhana. Selama saya ingat 
belum ada yang tidak melaksanakan…” (Suwarso, 20 Maret 2004). 
 

Di samping itu warga yang merantau harus pulang untuk 

memperingati Upacara Bersih Desa Tanjungsari. Kalau tidak bisa pulang 

mereka hanya mengirimkan uang untuk menyumbang tanjungsaren. 

Masyarakat Dlimas ini mementingkan bulan Sura daripada bulan lainnya, 

seperti kata informan yaitu :  

“….masyarakat Dlimas ini mementingkan bulan Sura daripada bulan 
lainnya. Pada bulan Sura bisa enggak bisa harus pulang, seandainya 
tidak pulang masyarakat yang merantau itu takut kalau ada apa-apa 
(rintangan)”. (Murdiman, 20 Maret 2004). 
 

Hal ini juga didukung oleh pendapat dari informan yang lain yakni : 

“...dados saben upacara Tanjungsari keluarga ingkang lebih-lebih 
sami wangsul. Dados pinanggahipun keluarga menika menawi 
tanjung saren. Dados mestinipun menapa menika nggih 
nglanggengaken wonten upacara. Menika ugi contonipun 
satunggaling reoni keluarga menika wau”.  (Wawancara, 22 Maret 
2004) 
 
“....jadi setiap upacara Tanjungsari keluarga yang jauh-jauh pulang. 
Jadi bertemunya keluarga itu pada saat tanjung saren. Jadi mestinya 
apa itu untuk melanggengkan di upacara. Itu contohnya sebagai 
reoni keluarga”. 
 
Warga Dlimas meskipun tingkat pendidikannya sudah bagus mereka 

tetap melaksanakan. Upacara Bersih Desa Tanjungsari agar tidak terjadi 

pagebluk. Jadi setiap bulan Sura warga Dlimas selalu melaksanakan 

upacara dengan besar-besaran walaupun sebagian besar warga bermata 

pencaharian sebagai buruh. Betapa kuatnya keyakinan warga Dlimas 

terhadap keberadaan Nyai Tanjungsari sehingga selalu mengadakan 

upacara itu supaya diberi keselamatan dan rejeki yang banyak. 
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Fungsi pelestarian tradisi juga terdapat dalam upacara Cing-Cing 

Goling, upacara Rambut Gembel, dan upacara bersih sendang. Fungsi 

pelestarian tradisi dalam upacara Cing-Cing Goling dilaksanakan pada 

setiap tahunnya karena penduduk masih percaya bahwa tradisi tersebut 

harus dilaksanakan sebagaimana dilaksanakan dulu (Wibawa 1994:33). 

Fungsi pelestarian tradisi dalam upacara rambut gembel yaitu diperoleh 

dari nenek moyang mereka. Mereka sampai sekarang masih melaksanakan 

upacara tersebut karena tradisi itu tidak bertentangan dengan masalah 

agama dan pendidikan. Fungsi pelestarian tradisi dalam upacara bersih 

sendang dilaksanakan secara turun-temurun karena upacara tersebut 

dilaksanakan setiap tahunnya dan merupakan warisan nenek moyang 

(Wulandari 2001:114). 

Fungsi pelestarian tradisi yang terdapat dalam Upacara Bersih Desa 

Tanjungsari yaitu warga tetap melaksanakan upacara itu setiap tahun 

sekali pada bulan Sura setelah tanggal 8 (tanggal Jawa) pada hari Jumat 

Kliwon atau Jumat Wage. Warga yang berada di perantauan pulang untuk 

merayakan upacara tersebut. Warga dusun takut kalau upacara itu tidak 

dilaksanakan akan ada akibatnya, selain itu untuk mempererat rasa 

persatuan dan kesatuan antar warga. Eratnya rasa persatuan dan kesatuan 

tersebut membuat warga Dlimas hidup bergotong-royong, saling tolong 

menolong meskipun berbeda agama dan status sosial sehingga dalam 

upacara ini dapat dijumpai adanya fungsi sosial.  
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3.  Fungsi Sosial 

Fungsi sosial merupakan alat sebagai alat pengendali sosial, alat 

kegotong-royongan, sebagai sarana kerukunan hidup, merasa suatu 

keturunan yang sama, dan lain-lain. Fungsi sosial dalam Upacara Bersih 

Desa Tanjungsari itu diwujudkan dalam bentuk gotong-royong, saling 

membantu, dan tukar pengalaman antar warga. Fungsi sosial dalam 

upacara ini dapat dikategorikan menjadi tiga macam yaitu : fungsi 

kegotong-royongan, fungsi sebagai sarana kerukunan hidup, dan fungsi 

pengendali sosial.  

3.1  Fungsi kegotong-royongan 

Fungsi kegotong-royongan dalam Upacara Bersih Desa 

Tanjungsari karena warga selalu bekerjasama, tolong-menolong 

dalam segala hal tetapi yang nampak pada saat iuran bersama. 

Informan menyatakan bahwa : 

“menawi upacara menika artanipun saking menika gotong-
royong saking masyarakat...lajeng wonten dana saking luar; 
dipuntampi panitya keuangan. Dados wonten dana ingkang 
saking menapa menika penduduk saking mriki. Penduduk mriki 
ingkang gesang wonten Jakarta menika ngawontenaken 
tarikan saking mrika lajeng pasrahaken wonten mriki”.  
“Kalau upacara itu uangnya dari gotong royong 
masyarakat....kemudian ada dana dari luar, diterima panitia 
keuangan. Jadi ada dana dari penduduk disini. Penduduk disini 
yang hidup di Jakarta itu mengadakan iuran dari sana 
kemudian dipasrahkan disini”. 

 
Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan (Marsiman dan Sumo 

Wijoyo, 21-03-2004) yang mengatakan bahwa : 

“Upacara menika artanipun saking warga, warga per kepala 
keluarga. Per kepala keluarga Rp. 10.000,- terus ada kalau 
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kurang itu ada sumbangan dari taun yang lalu digembolke, 
yen kurang ragate, yen ragate pun cekap nggih cukup warga”. 
 
“Upacara itu uangnya dari warga, per kepala keluarga Rp. 
10.000,- kemudian kalau kekurangan itu ada sumbangan tahun 
lalu dijadikan satu, kalau kurang biayanya, kalau biayanya 
sudah cukup ya cukup dari warga”. 
 
“Artanipun nggih iuran para warga Dlimas per kepala 
keluarga menika Limangewu, sanesipun menika bantuan-
bantuan saking luar Dlimas, paminipun saking Yogyakarta, 
Jakarta, Kalimantan. Ingkang mireng sami mbantu”. 
 
“‘Uangnya iuran para warga Dlimas per kepala keluarga itu 
Rp. 5.000,- yang lainnya itu bantuan – bantuan dari luar 
Dlimas, misalnya dari Yogyakarta, Jakarta, Kalimantan. Yang 
mendengar membantu”. 

 
Dari adanya sikap gotong royong antar warga tersebut akan 

memperkuat rasa persatuan dan kesatuan warga. Apabila ada kesulitan 

dapat dimusyawarahkan dan ditangani bersama, sehingga tidak 

memberatkan masng-masing warga. Fungsi sosial juga dapat dijumpai 

dalam upacara Kupatan Jalasura dan upacara bersih sendang. Fungsi 

kegotong-royongan yang terdapat dalam upacara Kupatan Jalasura 

tampak pada saat mempersiapkan sesaji. Sesaji dibuat bersama-sama. 

Dalam membawanya dari rumah ke tempat upacara secara bergantian, 

mereka saling bahu – membahu (Sunjata 1997:53). Fungsi sosial yang 

terdapat dalam upacara Bersih Desa Tanjungsari yaitu, dapat 

meningkatkan hubungan persaudaraan sebagai pengungkap gotong 

royong karena warga masyarakat selalu bekerja sama dan tolong 

menolong. Gotong royong memang merupakan suatu kebiasaan bagi 

penduduk di Dusun Dlimas karena selain bergotong royong pada saat 
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menjelang Upacara Bersih Desa Tanjungsari mereka setiap dua 

minggu sekali melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan 

lingkungannya. Dalam mendukung pelaksanaan upacara, mereka 

bersama-sama menanggung biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan 

upacara. Dengan demikian unsur gotong royong memang sudah 

menjadi tradisi bagi masyarakat Dlimas.  

3.2  Fungsi sebagai sarana kerukunan hidup  

Fungsi Upacara Bersih Desa Tanjungsari dapat meningkatkan 

hubungan – hubungan persaudaraan. Menurut informan orang-orang 

Dlimas yang merantau menyempatkan diri pulang untuk ikut 

melaksanakan upacara tersebut. Selain itu masyarakat pengunjung luar 

Dlimas banyak yang hadir. Hal ini menunjukkan dengan adanya 

Upacara Bersih Desa Tanjungsari dapat dijadikan sebagai sarana 

untuk menjalin interaksi sosial antar warga.  

3.3 Fungsi pengendali sosial  

Adanya Upacara Bersih Desa Tanjungsari oleh masyarakat 

pendukungnya masih tetap dilakukan dan dipercaya. Para pendukung 

melaksanakan semua tata cara yang ada dalam pelaksanaan upacara, 

maka tidak bisa menolak dan melanggarnya meskipun tidak 

mengetahui alasannya. Mereka tetap mempercayai dan melaksanakan 

upacara agar dijauhkan dari pagebluk.  
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Warga Dusun Dlimas merasa takut apabila upacara tersebut 

tidak dilaksanakan akan ada pagebluk seperti jaman dulu. Informan 

mengatakan berikut ini : 

“...warga sini takut mbak, jika tidak melaksanakan upacara itu. 
Mereka takut kalau peristiwa dulu terulang kembali, yaitu 
pagebluk pada terserang penyakit begitu mbak”.  

 
Oleh karena itu Upacara Bersih Desa Tanjungsari dijadikan 

alat pengendali sosial untuk mengawasi agar aturan-aturan yang ada di 

masyarakat dipatuhi oleh warga Dlimas.  

 

Makna Simbolis Sesaji Upacara Bersih Desa Tanjungsari  

Dalam Upacara Bersih Desa Tanjungsari ini terdapat bermacam-

macam sesaji. Sesaji tersebut dibedakan menjadi dua yaitu sesaji nadaran dan 

sesaji pada saat upacara. Sesaji nadaran berupa sega wuduk beserta lalapan, 

ingkung, pisang, apem, kinang dan bunga-bungaan.  

 

Gb. 30 : Sesaji pada saat nadaran 
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Sesaji pada saat pelaksanaan upacara terdiri dari sega wuduk beserta 

lauk pauk dan sayuran berupa kering tempe, bergedel, kedelai, sambel goreng, 

kol, buncis, ingkung dan tukon pasar yang terdiri dari : buah-buahan yang 

berupa jeruk, apel, nanas, duku, kedondong, dan sebagainya; makanan kecil 

yang berupa kue – kue kering, kue-kue basah, dan roti serta minuman yang 

berupa sprite, fanta dan coca-cola.  

 

Gb. 31 : Sesaji pada saat upacara 

  

Gb. 32 : Salah satu keluarga membawa sesaji berupa kue tar yang 
dihiasi dengan tulisan Bersih Tanjung Sari dan nama 
keluarga besarnya 
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Dari berbagai macam sesaji yang telah disajikan tersebut mempunyai 

makna simbolis bagi warga Dlimas, seperti yang telah dikatakan oleh 

informan di bawah ini : 

“sega wuduk, ingkung lembaran, pisang menika rangkaianipun 
kangge syukuran. Menika memule nggih dhumateng para pepundhen 
utawi caos syukur Ida Sang Hyang Widi amargi para masyarakat 
Dukuh Dlimas menika dipunparingi seger kawarasan lan dipunparingi 
kawilujengan nyambut damel saget gangsar. Lha menika masyarakat 
Dukuh Dlimas menika caos syukur wonten ngersanipun para 
pepundhen”. (Suwarso, 19-03-2004). 

 
“Sega wuduk, ingkung dan pisang itu rangkaiannya untuk syukuran. 
Itu untuk menghormati para pepundhen atau caos dhahar Ida Sang 
Hyang Widi Wasa karena masyarakat Dukuh Dlimas diberi 
keselamatan, bekerja mudah. Masyarakat Dukuh Dlimas itu Caos 
syukur di depan para pepundhen”. 

 
Semua jenis sesaji itu mempunyai makna sendiri-sendiri. Hal tersebut 

masih dijelaskan  (Sumo Wijoyo, 19-03-2004) yang menjelaskan  bahwa : 

“Sega wuduk menika mawi lawuh lan sayuran menika nggadhahi 
makna nggih menika minangka raos matur numun dhumateng Sang 
Hyang Widi Wasa. Ingkung niku nggih mbak menika ayam Jasa sing 
Jago, menika nggadhahi makna pasrah pada kekuasaan Tuhan utawi 
Sang Hyang Widi Wasa. Tukon pasar niku nggih tumbasan peken 
kados buah-buahan, panganan saha minuman. Lha menika anu 
kangge ngalap berkah supados warga Dlimas menika diparingi 
kawilujengan, bagas waras, rejeki ingkang kathah, lan anu mbak para 
warga sing sami dagang nggih pikantuk rejeki ingkang kathah. Jan-
jane pisang menika rangkaianipun sega wuduk lan ingkung menika 
wau, ning nggih nggadhahi makna supados anak putu warga Dlimas 
sing ten pundi mawon tansah pikantuk pengayoman, rahmat, lan 
barokah saking Sang Hyang Widi Wasa. Anu menika suruh, mbako, 
gambir, injet menika dipunwastani kinang. Lha menika anu mbak 
kangge tolak bala supados roh-roh jahat menika boten ngganggu 
warga Dlimas lan pas upacaranipun menika saget tinebihna saking 
rubeda. Menawi sekar menika namung kangge anu kemawon 
wewangen lan minangka tandha tresna sih dhateng pepundhenipun 
inggih menika Mbok Lara Tanjungsari”.  

 
“Sega wuduk dengan lauk pauk dan sayuran mempunyai makna sebagai rasa 

terima kasih pada Sang Hyang Widhi Wasa. Ingkung itu ayam jantan Jawa itu 
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mempunyai makna pasrah pada kekuasaan Tuhan atau Sang Hyang Widhi 

Wasa. Tukon pasar itu sama dengan tumbasan peken yang berupa buah-

buahan, makanan kecil, dan minuman. Itu untuk ngalap berkah......”. 10 bunga 

melambangkan cinta kasih rakyat Dlimas terhadap pepundhennya dan 

mewujudkan sebagai wewangen.  

Sesaji tersebut dalam upacara-upacara tradisional yang lain juga 

mempunyai makna misalnya makna sesaji dalam kupatan Jalasutra, yaitu 

sega wuduk, ingkung dan jajan pasar. Makna sesaji sega wuduk yaitu sebagai 

persembahan  dari warga kepada leluhurnya. Ingkung mempunyai makna 

kelakuan pasrah/menyerah pada kekuatan Tuhan dan jajan pasar mempunyai 

makna semoga masyarakat mendapat berkah-Nya (Sunjata 1997:37-38). 

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan Kodiran bahwa sega wuduk dan 

ingkung merupakan pengorbanan secara tulus yang diperuntukkan kepada 

Tuhan maupun para leluhurnya yang telah memberi keselamatan dan 

pengayoman (Kodiran 1997:97).  

Menurut Tashadi pisang mempunyai makna adanya harapan anak cucu 

Ki Ageng Wonolela yang ada di mana saja selalu mendapat perlindungan, 

rahmat dan berkah-Nya selalu hidup bahagia dan pangkat yang layak (Tashadi 

1993:77). Jajan pasar mempunyai makna lengkaplah sudah bila sesaji itu 

hendak dipersembahkan. Jandra juga menyatakan bahwa jajan pasar 

mempunyai makna agar para rakyat Jogja yang hidupnya dari berdagang akan 

berhasil (Jandra 1989:156). Apem mempunyai makna sebagai permohonan 

ampun arwah leluhurnya yang sudah meninggal supaya diterima disisi-Nya 

(Jandra 1989:147). Makna simbolis kinang yang terdiri dari daun sirih, 

gambir, tembakau, injet dan kemenyan. Makna tersebut dapat diperinci 
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sebagai berikut : daun sirih melambangkan untuk tolak bala, gambir 

melambangkan kecantikan, tembakau melambangkan kecocokan warga pada 

pepundhennya dan kemenyan melambangkan makanan enak bagi roh halus. 

Sesaji bunga mempunyai makna sebagai rasa cinta kasih terhadap 

pepundhennya dan mewujudkan sebagai wewangen (Jandra 1989:106). 

Dalam Baoesastra Djawa kata sajen berarti bunga, makanan dan lain 

sebagainya yang disajikan kepada lelembut (Poerwadarminta 1939:537). 

Sesaji merupakan perantara manusia untuk berhubungan dengan dunia lain 

selain manusia. Hal ini dimaksudkan sebagai syarat manusia dalam 

berhubungan dengan roh leluhurnya atau tokoh-tokoh mitologi (Herusatoto 

1987:43). Manusia dalam berkomunikasi dengan roh leluhur menggunakan 

lambang atau simbol. Lambang atau simbol merupakan tanda atau ciri yang 

memberitahukan sesuatu hal kepada seseorang. Manusia adalah makhluk 

berbudaya dan budaya manusia penuh dengan simbol-simbol, sehingga 

dikatakan bahwa manusia penuh diwarnai dengan simbolisme yaitu suatu tata 

pikiran/paham yang menekankan atau mengikuti pola-pola yang mendasarkan 

diri kepada simbol-simbol (Herusatoto 1987:29).  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Dari hasil penelitian yang telah dijabarkan di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa masyarakat Dukuh Dlimas, Desa Dlimas, Kecamatan 

Ceper, Kabupaten Klaten masih sangat menjunjung tinggi tradisi warisan 

leluhurnya secara turun temurun, hal ini dibuktikan dengan adanya upacara 

Bersih Desa yang selalu diadakan satu kali setiap tahun, upacara tersebut 

dikenal dengan Upacara Bersih Desa Tanjungsari. 

Upacara Bersih Desa Tanjungsari dilaksanakan setiap bulan Sura 

sesuai dengan sejarah terjadinya yaitu, dari mitos adanya wangsit dari sesepuh 

dusun yang bernama Ki Rawat Meja. Isi wangsit tersebut supaya warga 

Dlimas terhindar dari “pagebluk” yang berupa wabah penyakit dengan 

mengadakan selamatan yang berupa sesaji sega wuduk dan ingkung setiap 

bulan Sura pada hari Jum’at Kliwon atau Jum’at Wage.  

Pada tahun 2004 Upacara Bersih Desa Tanjung Sari jatuh pada hari 

Jumat Kliwon tanggal 20 Sura 1424 H atau 19 Maret 2004 tahun Masehi.  

Rangkaian Upacara Bersih Desa Tanjungsari dibagi menjadi tiga tahap yaitu : 

(1) persiapan yang terdiri atas : bersih lingkungan yang dilaksanakan pada 

hari Minggu 5 hari sebelum upacara, tarub dilaksanakan pada hari Kamis 

sehari sebelumnya pada pukul 08.00, “nadaran” dilaksanakan pada sore 

harinya pada pukul 17.00, dan “midadareni” dilaksanakan pada malam hari 

20.00 ; (2) pelaksanaan upacara terdiri atas : (a) penyediaan sesaji dan (b) 
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urutan acara pada upacara yaitu (i) laporan keuangan, (ii) sambutan, (iii) doa, 

dan (iv) tari Tayub. Acara penutup dengan hiburan menampilkan kesenian 

wayang orang dan kethoprak dari paguyuban warga Desa Dlimas sendiri. 

Upacara Bersih Desa Tanjungsari dilaksanakan oleh semua warga 

masyarakat Desa Dlimas dari berbagai golongan dan berbagai agama, serta 

yang menganut kepercayaan. Masyarakat Desa Dlimas sangat majemuk 

karena ada empat agama dan kepercayaan yang dianut warganya.  

Pada pelaksanaan upacara ini, tak terkecuali warga masyarakat Desa 

Dlimas yang merantau banyak yang pulang untuk ikut “ngalap berkah”. Warga 

masyarakat desa Dlimas percaya dengan mengikuti pelaksanaaan upacara bersih 

desa Tanjungsari akan mendatangkan keselamatan dan “berkah” dalam 

menjalani hidupnya.Bahkan mereka meyakini dengan berdoa di depan patung 

Nyai Tanjungsari semua permintaan akan dikabulkan Tuhan Yang Maha Esa. 

 Rangkaian upacara bersih desa Tanjungsari memiliki fungsi yaitu : 

fungsi ritual, fungsi pelestarian tradisi, dan fungsi sosial. Fungsi sosial dalam 

upacara tersebut terdapat tiga macam yaitu fungsi kegotongroyongan, fungsi 

sarana kerukunan hidup, dan fungsi pengendali sosial. Selain fungsi dalam 

rangkaian upacara terdapat pula “sesaji”. Sesaji dapat dibedakan menjadi dua 

yaitu sesaji nadaran terdiri dari sega wuduk beserta lalapan, ingkung, pisang, 

apem, kinang, dan berbagai macam bunga. Sesaji pada saat pelaksanaan 

upacara terdiri atas sega waduk beserta lauk pauknya yang berupa kedelai, 

bergedel, sambel goreng, kering tempe dan lain-lain, ingkung, dan tukon pasar 

berupa buah-nuahan, makanan kecil, dan minuman. 
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Sesaji-sesaji tersebut memiliki makna simbolis, sega wuduk 

mempunyai makna sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Ingkung mempunyai makna kelakuan pasrah pada kekuasaan Tuhan. Tukon 

pasar supaya warga desa Dlimas yang berdagang supaya berhasil dan dapat 

ngalap berkah supaya warga selalu mendapat keselamatan dari Tuhan dan 

mendapat rejeki yang banyak. Pisang mempunyai makna adanya harapan 

supaya anak cucu warga desa Dlimas selalu memperoleh berkah-Nya. Apem 

melambangkan permohonan ampun arwah leluhur yang sudah meninggal 

supaya arwahnya diterima di sisi-Nya. Daun sirih melambangkan tolak bala. 

Kemenyan melambangkan makanan enak bagi roh halus. Tembakau 

melambangkan kecocokan warga Dlimas pada pepundhennya. Gambir 

melambangkan kecantikan Nyai Tanjungsari sebgai pepundhen warga desa 

Dlimas, dan bunga sebagai cinta kasih warga masyarakat desa Dlimas 

terhadap pepundhennya dan mewujudkan sebagai wewangen.  

Implikasi penelitian ini adalah masih kuatnya kepercayaan terhadap 

keberadaan Nyai Tanjung Sari sebagai pepundhen warga dlimas. Mereka tetap 

menjalankan Upacara Bersih Desa Tanjung Sari seperti yang telah 

dilaksanakan oleh generasi sebelumnya. 

 

B. Saran-saran 

      Memperhatikan simpulan hasil penelitian di atas, maka selanjutnya 

disarankan agar : 
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1. Terhadap Dinas Kebudayaan yaitu, perlu adanya  perhatian khusus dan 

motivasi serta upaya pelestarian berupa pembinaan dan kepelatihan, 

dengan cara penggalian kembali terhadap Upacara Bersih Desa 

Tanjung Sari dan dijadikan bahan ajar pendidikan dalam muatan lokal 

terutama seni sastranya. 

2. terhadap dinas pariwisata yaitu, memperkenalkan dan mempromosikan 

serta mepublikasikan upacara Bersih Desa Tanjung Sari melalui media 

cetak maupun elektronik audiovisual. 

3. Terhadap paguyuban Tayub, Kethoprak dan Wayang Orang di Dusun 

Dlimas Desa Dlimas Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten. 

a. Diadakannya reorganisasi atau mencetak kader baru dan 

perlunya agenda tahunan untuk pertunjukan Upacara Bersih 

Desa Tanjungsari dalam rangka apresiasi seni 

b. Menghidupkan kembali paguyuban kesenian tradisional 

Upacara Bersih Desa Tanjungsari dengan cara diadakannya 

latihan rutin dan pertemuan seperti arisan atau sarasehan. 

c. Menjaga kualitas pertunjukan dengan meningkatkan 

kreativitas dari pendukungnya terutama para senimannya 

untuk memberikan variasi pada pertunjukan kesenian 

masing-masing tanpa menghilangkan pakem yang ada. 
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DAFTAR INFORMAN 

 

1. Hadi Sukamto  (66 tahun), penanggung jawab upacara Bersih Desa sekaligus 

sesepuh di desa tersebut.Ia memberikan informasi tentang kegiatan Upacara 

Bersih Desa dan fungsi Tayub dalam kehidupan masyarakat Dlimas. 

2. Marsiman (64 tahun), mantan lurah dan juga sebagai sesepuh di desa tersebut. 

Ia memberikan informasi tentang peranan Tayub dalam Upacara Bersih Desa.  

3. Slamet Sumo Wijoyo (67 tahun), sesepuh diDusun Dlimas dan generasi kedua 

yang mengetahui asal usul upacara Bersih Desa diadakan dan dibentuknya 

tari Tayub. Ia memberikan informasi/keterangan tentang asal mula tari Tayub 

terbentuk dan sejarah tentang pepundhen desa.  

4. Winarni (22 tahun), penari Tayub. Memberikan informasi tentang rias dan 

busana tari Tayub.  

5. Murdiman (59 tahun), selaku sutradara wayang orang, kethoprak dan panitia 

kesenian. Ia memberikan informasi tentang susunan upacara Bersih Desa dan 

gendhang-gendhing yang digunakan dalam pertunjukan Tayub. 

6. Suwarso (50 tahun), selaku seniman wayang orang, memberikan informasi 

tentang kesenian yang berkembang di Desa Dlimas.  
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GLOSARIUM  

 

Apem : Makanan yang terbuat dari tepung dan rasanya gurih 

manis 

Asmaradana : Nama gendhing  

Batangan : Nama gerakan tangan  

Bedhaya : Nama sebuah tari  

Beksan : Tarian  

Bersemedi : Bertapa 

Bersih desa :  Upacara tradisi yang dilakukan masyarakat setiap 

setahun sekali, Untuk menjauhkan dari malapetaka. 

Bobokan : Jenis pengobatan dengan serbuk yang diusapkan 

Bonang barung : Bonang besar  

Bonang penerus : Bondang kecil  

Bumi  : Sebutan angka 8 

Buyut  : Anak cucu nenek  

Canggah  : Anak dari buyut  

Caos dhahar : Suatu bentuk persembahan yang berupa makanan 

kepada yang dianggap sakral. 

Caping Gunung : Nama gendhing  

Corcoran : Jenis bangunan  

Dayuning : Sebutan angka 2 

Debok Bosok : Pelepah pisang yang busuk  
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Dhahar : Makan  

Dhanyang : Roh penunggu yang dpercaya oleh masyarakat. 

Diajeni : Dihormati  

Didongani : Didoakan  

Dokar : Nama angkutan delman  

Embah : Nenek  

Enjer : Gerakan kaki dalam tari  

Gambang : Jenis alat musik dari kayu (dalam gamelan) 

Gamelan  : Sebutan alat musik karawitan 

Geculan : Lelucon  

Gedhang raja : Pisang raja yang biasa dipakai untuk sesaji. 

Gedheg : Anyaman bambu  

Gembili : Jenis umbi  

Gender barung : Salah satu jenis alat musik dalam gamelan  

Gender penerus : Salah satu jenis alat musik dalam gamelan  

Gendhing : Lagu dalam musik Jawa. 

Gerongan : Paduan suara laki-laki  

Godril  : Nama gendhing  

Hamerdi  : Nama  paguyuban kethoprak yang ada di desa Dlimas 

Iket bangun tulak : Ikat kepala  

Iwak ingkung : Ayam yang dimasak utuh dan biasa dipakai untuk 

selamatan. 

Jajan pasar : Beberapa makanan yang diberi di pasar 
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Janur : Daun kelapa yang muda yang berwarna kehijau-hijauan. 

Jarik : Kain untuk pakaian wanita Jawa. 

Jarik lurik lasem : Motif batik  

Joglo : Rumah adat Jawa  

Kejawen : Perkumpulan atau organisasi orang Jawa  

Kemben : Kain yang dipakai sebagai penutup dada. 

Kemben gadhung melati  : Kostum tari  

Kemenyan : Kemenyan yang dibakar yang berbau wangi,biasanya 

digunakan untuk berdoa. 

Kempling : Nama musik qosidah  

Kempul : Alat musik gamelan  

Gong : Alat musik gamelan   

Kendang bem : Alat musik gamelan   

Kenduri : Selamatan  

Kenong : Alat musik gamelan  

Kethuk dan kempyang : Alat musik gamelan  

Kingroup :  Sebuah sistem kekerabatan 

Klangenan : Kesenangan. 

Kotangan : Sebuah bangunan rumah yang dibuat dari dua bahan, 

setengah bangunan dari tembok, dan setengahnya lagi 

dari gedheg atau anyaman bambu. 

Kupatan Jalasutra  : Sebutan sebuah acara selamatan atau sedekah 

Ladrang Asmaradana  : Nama tembang  
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Ladrang eling-eling  : Nama tembang  

Laku telu : Gerakan kaki dalam tari  

Laras pelog : Tangga nada dalam gamelan Jawa. 

Laras slendro : Tangga nada dalam gamelan Jawa. 

Ledhek : Sebutan penari  

Lembu : Sapi  

Leyek : Posisi badan leyot ke samping kanan maupun kiri 

dengan lutut ditekuk membuka (adheg tali putri). 

Limasan : Jenis rumah adat Jawa  

Melek-melek  : Bergadang sambil merenung dan berdoa 

Midadareni : Malam sebelum hari pelaksanaan upacara. 

Modin  :  pemuka agama Islam 

Nadar : Sesuatu janji yang harus dipenuhi apabila keinginan 

terpenuhi. 

Nanggap : Mengundang  

Ngalap berkah : Meminta berkah  

Ngelik : Bergadang  

Ngepung  : Mengelilingi 

Ngilo sampur   : Nama gerakan tari  

Ngluwari ujar  : Melepas hajat dan janji 

Ngoko : Bahasa sehar-hari  

Nyai  : Sebutan orang perempuan  

Nyidamsari : Nama tembang 
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Ogek lambung : Gerakan tari  

Pageblug : Penyakit atau musibah yang terjadi dengan tiba-tiba dan 

tidak bisa diduga. 

Pangan : Makanan  

Pangkur : Nama tembang  

Panunggal  : Sebutan angka 1 

Papan : Tempat  

Pari : Padi  

Pawonan  : Tempat untuk membakar dupa 

Pelog slendro : Nama laras dalam gamelan  

Pengibing : Penari laki-laki  

Pengrawit : Para musisi gamelan Jawa. 

Pepunden  : yang diagungkan atau yang dihormati 

Pepundhen : Sesepuh atau tokoh  

Pilar  : Pembatas bangunan 

Pilesan : Gerak tari  

Pralenan : Kegiatan bersama yang ada sangkut pautnya dengan 

kematian 

Prapatan : Perempatan  

Proliman : Perlimaan  

Protelon : Pertigaan  

Pundhen : Tempat yang dianggap keramat atau sakral yang 

dipercaya sebagai tempat bersemayamnya dhanyang. 
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Putu  : Cucu 

Rebab : Alat musik gamelan  

Resik : Bersih  

Sandang : Pakaian  

Saron barong : Alat musik dalam gamelan  

Saron demung  : Alat musik dalam gamelan  

Saru : Tidak sopan  

Sega wuduk : Nasi yang dimasa dengan santan dan mempunyai rasa 

gurih. 

Semedi : Bertapa  

Sesaji : Perlengkapan dalam selamatan maupun bertujuan untuk 

tolak bala dan caos dhahar kspada roh leluhur. 

Sidat : jalan tembus sebagai jalan alternatif 

Siter : Alat musik dalam gamelan  

Slenthem : Alat musik dalam gamelan  

Srimpi : Nama tari yang ditarikan oleh empat orang  

Srisig : Nama gerak tari  

Sungupan  : Tempat untuk membakar dupa 

Suran : Bulan syuro 

Suro : Bulan purnama dalam kalender Jawa. 

Tamu pakurmatan : Tamu kehormatan  

Tanjung : Pohon yang dikeramatkan oleh masysrakat Dlimas. 

Tarub : Kegiatan memberi kelengkapan pada arca. 
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Trah : Silsilah  

Tratag  : Panggung 

Tumpang tali : Nama gerakan tari  

Tuwuhan  : Jenis hiasan panggung 

Ukel pakis : Nama gerakan tari  

Uwi : Jenis umbi 

Walang kekek : Nama tembang  

Wangsit : Wahyu  

Wareng  : Anak canggah  

Wayah : Cucu  

Wengaming  :  Sebutan angka 9 

Weton : Hari kelahiran Jawa  
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