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SARI 

Fitrianto, Andri. 2013. Perubahan Makna dan Fungsi Reog Banjarharjo Dalam 

Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus Desa Banjarharjo, Kecamatan Banjarharjo, 

Kabupaten Brebes). Skripsi. Jurusan Sosiologi dan Antropologi. Fakultas Ilmu 

Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Asma Lutfi, S.Th.I., M.Hum, 

pembimbing II Hartati Sulistyo Rini, S.Sos, M.A.109 halaman. 

 

Kata kunci : Kesenian, Tradisi, Reog Banjarharjo. 

 Desa Banjarharjo memiliki kesenian yang hingga kini masih bertahan, 

yaitu kesenian Reog Banjarharjo yang digunakan sebagai tradisi ritual untuk 

mengusir mahluk halus. Tetapi perkembangan zaman membuat kesenian 

tradisional ini nyaris punah dan sudah jarang dimainkan. Sebagai upaya untuk 

menjaga kelestarian seni pertunjukan Reog Banjarharjo, group Puspa Budaya 

melakukan suatu kreatifitas budaya untuk meningkatkan daya tarik masyarakat, 

yaitu dengan memadukan berbagai kesenian salah satunya adalah musik jaipong. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana bentuk 

kesenian Reog Banjarharjo dahulu dan saat ini, 2) Bagaimana perubahan-

perubahan baik makna dan fungsi yang terdapat pada Reog Banjarharjo, 3) 

Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan makna dan fungsi Reog 

Banjarharjo. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mengetahui bentuk kesenian 

Reog Banjarharjo dahulu dan saat ini, 2) Mengetahui perubahan makna dan fungsi 

Reog Banjarharjo pada masyarakat Desa Banjarharjo, 3) Mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi perubahan makna dan fungsi Reog Banjarharjo. 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif 

dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Lokasi penelitian di Desa 

Banjarharjo, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Subjek dalam penelitian 

ini adalah 4 orang dari Karang Taruna Puspa Budaya, dan 5 orang yang 

mengetahui kesenian Reog Banjarharjo. Informan pendukung penelitian terdiri 

dari 1 orang yaitu Kepala Desa Banjarharjo, dan 6 masyarakat di Desa 

Banjarharjo. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan adalah teknik 

triangulasi data. Teknik analisis data mencakup empat hal yaitu pengumpulan 

data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kesenian Reog Banjarharjo 

merupakan sebuah kesenian yang digunakan oleh masyarakat di Desa Banjarharjo 

sebagai ritual untuk mengusir mahluk halus dalam sebuah rumah atau ruwatan 

rumah. 2) Kesenian Reog Banjarharjo di Desa Banjarharjo sudah mengalami 

beberapa perubahan, tidak saja perubahan fungsi yang tidak lagi digunakan 

sebagai ritual dan berganti menjadi hiburan tetapi juga mengalami perubahan 

makna di dalam pertunjukannya. Perubahan makna terjadi dalam pertunjukan 

Reog Banjarharjo karena hilangnya kepercayaan masyarakat setempat yaitu 

kepercayaan Sabeksa. 3) Perubahan yang terjadi dalam pertunjukan Reog 

Banjarharjo tidak saja disebabkan karena faktor perkembangan masyarakat Desa 

Banjarharjo tetapi juga karena faktor lain yaitu sosial-budaya, ekonomi, dan 
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pendidikan. Dari hasil penelitian di analisa dengan menggunakan teori Strukturasi 

Giddens bahwa perubahan yang terjadi pada Reog Banjarharjo baik perubahan 

pada makna dan fungsinya disebabkan oleh agen dan struktur. Agen disini adalah 

pelaku Reog Banjarharjo dan struktur adalah perilaku-perilaku masyarakat Desa 

Banjarharjo yang menghasilkan sistem baru.  

Simpulannya Reog Banjarharjo saat ini sudah mengalami berbagai 

perkembangan sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan pada Reog 

Banjarharjo, perubahan pada Reog Banjarharjo dapat terlihat dari  pertunjukan 

Reog Banjarharjo yang tidak digunakan lagi sebagai ritual ruwat rumah akan 

tetapi sebagai hiburan bagi masyarakat Desa Banjarharjo. Jadi perubahan yang 

terjadi pada kesenian Reog Banjarharjo baik dari makna dan fungsinya merupakan 

upaya yang dilakukan oleh Karang Taruna Puspa Budaya dan masyarakat Desa 

Banjarharjo untuk melestarikan kesenian Reog Banjarharjo hingga dapat bertahan 

sampai saat ini. Sarannya Bagi Karang Taruna Puspa Budaya, bahwa meskipun 

Reog Banjarharjo sudah mengalami berbagai tantangan yang menyebabkan 

terjadinya perubahan baik itu dari masyarakat setempat yang mulai tidak peduli 

terhadap Reog Banjarharjo, seharusnya tidak menjadikan kesenian Reog 

Banjarharjo kehilangan identitasnya sebagai sebuah tradisi yang harus terus 

dilestarikan sebagai warisan budaya dari nenek moyang agar tidak tergerus oleh 

kemajuan zaman yang modern ini. Di sini Karang Taruna Reog Banjarharjo harus 

memasukan kembali identitas asli dari Reog Banjarharjo seperti mengadakan 

kembali tarian Pentul melawan Barongan yang saat ini sudah tidak ada. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Setiap masyarakat pasti akan selalu mengalami perubahan, baik 

masyarakat primitif dan kuno sekalipun. Perubahan-perubahan dalam 

masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola 

perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam 

masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya. 

Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial diartikan sebagai perubahan-

perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat (Soekanto, 

2006: 259). Perubahan sosial di dalam suatu masyarakat juga akan diikuti 

oleh perubahan budaya. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak bisa terlepas 

dari kebudayaannya.  

Globalisasi pada dasarnya mengacu pada proses pembesaran, sejauh 

bentuk hubungan antara berbagai konteks atau wilayah sosial membentuk 

jaringan di seluruh permukaan bumi secara keseluruhan. Kemudian 

globalisasi dapat didefinisikan sebagai intensifikasi relasi sosial sedunia yang 

menghubungkan lokalitas yang saling berjauhan sedemikian rupa sehingga 

sejumlah peristiwa sosial dibentuk oleh peristiwa yang terjadi pada jarak 

bermil-mil dan begitu pula sebaliknya (Giddens, 2005:84). Globalisasi yang 

telah melanda dunia tidak saja mempengaruhi pola kehidupan yang ada di 

dalam masyarakat tetapi juga mempengaruhi bentuk-bentuk kultur atau 
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budaya pada mayarakat yang bersangkutan. Globalisasi yang ditandai dengan 

majunya ilmu pengetahuan dan tekhnologi membuat masyarakat menjadi 

lebih mudah dalam mengakses berbagai informasi. Melalui sebuah teknologi 

kecil televisi, seseorang atau masyarakat dapat menikmati dan melihat semua 

peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Pada masyarakat Indonesia kata 

globalisasi itu mendapat arti yang keliru yang pada akhirnya menuju ke 

proses westernisasi (meniru gaya kebarat-baratan). Akibat dari penafsiran 

yang keliru ini, muncullah para generasi muda dengan perilaku barat yang 

justru  jauh dari nilai-nilai kearifan tradisi lokal. Selain itu globalisasi juga 

akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat baik itu dari segi agama, 

ekonomi, politik, sosial maupun budaya. 

Pengaruh globalisasi pada masyarakat dari segi budaya dapat dilihat 

dari sikap masyarakat yang mengganggap bahwa budaya lokal merupakan 

budaya yang ketinggalan zaman. Masyarakat lebih berminat untuk belajar 

Tari Balet yang berasal dari luar daripada belajar tari-tarian khas daerahnya. 

Selain itu juga masyarakat semakin enggan untuk melestarikan budaya 

lokalnya. Hal ini yang membuat budaya lokal semakin tersingkirkan oleh 

budaya barat, baik itu tradisi-tradisi, kesenian tradisional, maupun ritual-ritual 

dalam upacara keagamaan. Sedangkan budaya yang tetap bertahan di tengah 

perkembangan zaman melalui serangkaian bentuk modifikasi agar dapat 

diterima oleh masyarakat, dalam konteks kesenian misalnya.  

Kesenian sebagai salah satu dari unsur kebudayaan universal juga 

akan mengalami perubahan akibat proses globalisasi. Kesenian di dalam 
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suatu masyarakat dapat berupa seni pertunjukan tradisional, teater rakyat, dan 

tari-tarian. Ada suatu masyarakat yang melakukan seni pertunjukan sebagai 

kekuatan atau sebagai motivasi dalam menjalani kehidupan karena makna 

yang tergantung di dalamnya.  Tiap-tiap daerah menghasilkan kesenian yang 

mempunyai ciri-ciri khusus dan mencerminkan sifat-sifat etnik daerah. 

Kekhususan yang ada pada tiap-tiap kesenian di daerah itulah yang menjadi 

identitas (Fachriya, 2009:2). Akan tetapi, globalisasi membuat nilai-nilai dan 

makna yang terkandung di dalam sebuah kesenian menjadi semakin 

menghilang. Seni pertunjukan tradisional  dipandang hanya sebagai hiburan 

untuk masyarakat, selain itu masyarakat lebih tertarik terhadap kesenian luar 

dibandingkan dengan kesenian daerahnya. Pada akhirnya kesenian tradisional  

mendapat tantangan besar agar tetap bisa bertahan di tengah-tengah 

masyarakat. 

Salah satu daerah yang memiliki kesenian tradisional adalah di 

Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes terletak di sebelah barat Kota Tegal 

dan merupakan perbatasan antara provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. 

Kabupaten Brebes selain terkenal dengan makanan khasnya yaitu telor asin 

juga terkenal dengan kesenian tradisionalnya yang hingga kini masih 

bertahan. Salah satu kesenian tradisional yang hingga kini masih bertahan 

adalah Seni Pertunjukan Reog Banjarharjo. Reog Banjarharjo merupakan 

kesenian yang berasal dari Desa Banjarharjo, yang digunakan sebagai ritual 

atau tradisi untuk mengusir mahluk halus.  
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Reog Banjaraharjo ini berbeda dengan Reog Ponorogo yang ada di 

jawa timur. Dalam pertunjukan Reog Ponorogo ditampilkan topeng berbentuk 

kepala singa yang dikenal sebagai “Singa Barong”. Reog Ponorogo 

dipertunjukkan dengan tujuan sebagai hiburan dan bagian dari upacara baik 

komunal. Individu, maupun keluarga (Hidayanto, 2012: 137). Tapi reog asal 

Brebes, dimainkan oleh dua orang sebagai ikonnya. Satu orang ditokohkan 

sebagai orang yang baik yaitu Pentul, dan satunya tokoh jahat yaitu 

Barongan. Dua lakon ini bertarung ketika pertunjukan berlangsung. Di dalam 

Seni Pertunjukan Reog Banjarharjo ini, barongan sebagai tokoh yang jahat 

akan menghuni sebuah rumah dan akan bertarung dengan Pentul dirumah 

tersebut. Akan tetapi biasanya sebelum pertarungan tersebut tokoh pentul 

akan kesurupan dan mengelilingi sebuah rumah untuk mencari mahluk halus. 

Karena tarian ini hanya digunakan pada saat pindah rumah atau ruwatan 

rumah kesenian Reog Banjarharjo menjadi kesenian yang sakral untuk 

digunakan dan menjadi tradisi bagi masyarakat Desa Banjarharjo saat 

melakukan ruwatan rumah 

Karena perkembangan zaman kesenian tradisional ini nyaris punah 

dan sudah jarang untuk dimainkan. Daya tarik masyarakat terhadap seni 

pertunjukan tradisional ini juga semakin minim peminat. Di Desa Banjarharjo 

sendiri hanya tinggal satu group kesenian yang masih mempertahankan 

kesenian tradisional ini yaitu grup Puspa Budaya. Sebagai upaya untuk 

menjaga kelestarian seni pertunjukan Reog Banjarharjo group Puspa Budaya 

melakukan suatu kreatifitas budaya untuk meningkatkan daya tarik 
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masyarakat di Desa Banjarharjo, yaitu dengan memadukan dengan kesenian 

lain salah satunya adalah musik jaipong. Percampuran ini membuat semakin 

banyak yang menyukai kesenian tradisional ini. Tidak hanya itu kesenian 

tradisional ini juga tidak hanya dipentaskan pada saat pindah rumah atau 

ruwatan rumah tetapi pada acara pernikahan reog ini dapat dipentaskan.  

Pementasan Reog Banjarharjo menjadi perhatian peneliti di sini. Di 

sini terjadi perubahan makna dan fungsi Reog Banjarhajo. Selain itu juga 

pementasan Reog Banjarharjo di dalam suatu pernikahan sama seperti 

Budaya Jawa yaitu Sawan Manten atau Balangan Suruh yang bermakna 

mengusir mahluk halus. 

Bertolak dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

membahas kondisi sosial budaya seperti apa yang mempengaruhi 

“Perubahan Makna dan Fungsi Kesenian Tradisional Reog Banjarharjo 

Study Kasus Desa Banjarharjo, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten 

Brebes”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka ada 

beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi, diantaranya: 

1. Bagaimana bentuk pertunjukan Reog Banjarharjo dahulu dan saat ini? 

2. Bagaimana perubahan makna dan fungsi Reog Banjarharjo pada 

masyarakat Desa Banjarharjo? 

3. Bagaiamana upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk melestarikan 

kesenian Reog Banjarharjo? 
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A. Tujuan Penelitian 

Berkenaan dengan masalah di atas penelitian bertujuan untuk 

mengungkapkan “Perubahan Fungsi dan Makna Reog Banjarharjo Pada 

Masyarakat (Studi Kasus Desa Banjarharjo, Kecamatan Banjarharjo, 

Kabupaten Brebes)” yaitu untuk : 

1. Mengetahui pertunjukan Reog Banjarharjo dahulu dan saat ini. 

2. Mengetahui perubahan makna dan fungsi Reog Banjarharjo pada 

masyarakat Desa Banjarharjo. 

3. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk melestarikan 

kesenian Reog  Banjarharjo. 

B. Manfaaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat berupa manfaat 

secara teoritis dan manfaat secara praktis : 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat di 

antaranya: 

a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan dan pengembangan Sosiologi dan 

Antropologi khususnya mengenai perubahan sosial dan budaya. 

b. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan di bidang penelitian sejenis atau 

sebagai bahan pengembangan apabila akan dilakukan penelitian lanjutan. 
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2. Manfaat Secara Praktis 

Secara praktis penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat 

antaranya: 

a. Bagi masyarakat Desa Banjarharjo, agar dapat mengetahui asal-usul 

kesenian Reog Banjarharjo, perubahan yang terjadi pada kesenian Reog 

Banjarharjo, dan upaya yang dilakukan untuk melestarikan kesenian Reog  

Banjarharjo. 

b. Bagi Pemerintah Desa Banjarharjo, dengan penelitian ini diharapkan dapat 

membantu pemerintah Desa Banjarharjo untuk dijadikan bahan acuan 

dalam upaya pelestarian kesenian dan kebudayaan khususnya kesenian 

Reog Banjarharjo.  

C. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan dalam 

memahami istilah dalam judul penelitian ini. Di samping itu di maksudkan 

untuk memberi ruang lingkup obyek penelitian agar tidak terlalu luas. Untuk 

itu peneliti menjelaskan beberapa istilah yang dimaksud dalam penelitian, 

antara lain sebagai berikut: 

1. Perubahan 

Menurut Jazuli (dalam Anggraheni, 2010:8) perubahan adalah 

proses alamiah yang tidak mungkin dihindari dan tidak mungkin mudah 

diantisipasi, sebagaimana kecepatan perubahan berarti pergantian orientasi 

hidup yang melahirkan nilai-nilai baru atau modern sebagai hasil kreatifitas 
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manusia dalam suatu masyarakat dan berorientasi pada kepentingan 

masyarakat.  

Perubahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perubahan 

pada kesenian Reog Banjarharjo khususnya perubahan fungsi dan makna 

yang terjadi pada Reog Banjarharjo. 

2. Fungsi 

Menurut Kamus Sosiologi dan Kependudukan (Kartasapoetra & 

Hartini, 2007:160), fungsi atau function didefinisikan sebagai berikut : 

1. Kegunaan 

2. Golongan dari berbagai aktivitas organisatoris 

3. Kontribusi unsur tertentu pada seluruh kegiatan 

4. Suatu tipe aksi dimana bisa dilaksanakan secara khas oleh suatu struktur 

tertentu 

Fungsi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kegunaan suatu 

tradisi di dalam masyarakat, dalam hal ini adalah fungsi Reog Banjarharjo 

bagi masyarakat Desa Banjarharjo. 

3. Makna 

Dalam Kamus Linguistik (Harimurti, 2001:132), pengertian makna 

dijabarkan sebagai berikut 

1. Maksud pembicara; 

2. Pengaruh penerapan  bahasa dalam pemakaian persepsi atau perilaku 

manusia atau kelompok menusia; 
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3. Hubungan dalam arti kesepadananantara bahasa atau antara ujaran dan 

semua hal yang ditunjukannya; 

4. Cara menggunakan lambang-lambang bahasa. 

Makna yang dimaksud dalam penelitian ini adalah makna yang 

terkandung dalam kesenian Reog Banjarharjo. Dalam hal ini kesenian 

tradisional Reog Banjarharjo memiliki nilai-nilai tradisi yang dianggap 

penting yang berupa simbol di dalam pertunjukannya.   

4. Reog 

Menurut Badudu (dalam Hidayanto, 2012: 34) reog dikenal sebagai 

salah satu kesenian tradisional masyarakat dan merupakan tarian yang 

menghibur. Reog yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah Reog 

Banjarharjo yaitu sebuah kesenian budaya tradisional yang berasal dari Desa 

Banjarharjo, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Kesenian tradisional 

Reog Banjarharjo yang terdapat di Desa Banjarharjo merupakan kesenian 

yang berbeda dengan Reog Ponorogo yang berada di Ponorogo, Jawa Timur. 

Reog Ponorogo di Jawa Timur lebih dikenal dengan hiasan bulu merak dan 

topeng harimau. Sedangkan kesenian Reog Banjarharjo lebih dikenal dengan 

Barongan atau Pentul yang merupakan ikon dari kesenian Reog Banjarharjo.  

5. Masyarakat  

Menurut Koentjaraningrat (dalam Pelly, 1994: 27-28) secara 

etimologi, masyarakat berasal dari akar kata arab “syaraka” yang berarti 

“ikut serta, berpartisipasi”. Kata-kata arab “musyaraka” berarti “saling 
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bergaul”. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah yang berasal dari kata latin 

“socius”, berarti “kawan”.  

Menurut Linton, masyarakat adalah sekelompok manusia yang 

telah lama cukup bekerjasama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan 

dirinya sebagai salah satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. 

Pengertian yang dikemukakan oleh Linton menunjukan adanya syarat-syarat 

sehingga disebut masyarakat, yakni adanya pengalaman hidup bersama dalam 

jangka waktu yang cukup lama dan adanya kerjasama di antara anggota 

kelompok, memiliki pikiran atau perasaan menjadi bagian dari satu kesatuan 

kelompoknya. Sedangkan Gillin dan Gillin mengatakan bahwa masyarakat itu 

adalah kelompok manusia yang terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, 

sikap, dan perasaan persatuan yang sama (Pelly, 1994: 27-28).  

Masyarakat dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa 

Banjarharjo khususnya pelaku Reog Banjarharjo yaitu Karang Taruna Puspa 

Budaya.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Perubahan Kebudayaan di Bidang Kesenian Tradisional 

Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat tidak hanya dipengaruhi 

oleh faktor lingkungan tetapi juga dapat dipengaruhi oleh masyarakat yang 

bersangkutan. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat akan mempengaruhi 

aspek-aspek  kehidupan sosial dan budaya dalam mayarakat yang 

bersangkutan tersebut, termasuk kesenian tradisional yang hidup dan 

berkembang di dalam masyarakat. Putra (2000:35-36) mengkelompokan 

kesenian dalam antropologi menjadi tiga kategori, yakni telaah tekstual, 

telaah kontekstual, dan kesenian bercorak post-modernistis. Telaah tekstual 

memandang fenomena kesenian sebagai sebuah „teks‟ untuk dibaca, untuk 

diberi nama, dan untuk dideskripsikan strukturnya, bukan untuk dijelaskan 

dan dicari sebab-musababnya. Sedangkan telaah kontekstual melihat kesenian 

secara holistik (menyeluruh). Telaaah kesenian yang bercorak post-

modernitis merupakan fenomena kesenian dengan analisinya yang semakin 

kabur. Ciri penting dalam telaah semacam ini adalah hilangnya atau kaburnya 

batas antara proses analisis dan proses menghasilkan karya seni itu sendiri.  

Menurut Kayam (2000:339-340) kesenian tradisional yang hidup dan 

berkembang di dalam masyarakat mempunyai fungsi yang penting. Fungsi 

tersebut dapat terlihat dari dua segi yaitu dari segi wilayah jangkauannya dan 
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dari segi fungsi sosialnya. Dari segi wilayah jangkauannya kesenian 

tradisional dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan dari segi fungsi 

sosialnya, daya tarik pertunjukan rakyat terletak pada kemampuannya sebagai 

pembangun dan emelihara solidaritas kelompok. Dari pertunjukan rakyat 

masyarakat dapat memahami kembali nilai-nilai dan pola perilaku yang 

berlaku dalam lingkungan sosialnya. Namun peran seni pertunjukan 

teradisional tersebut menghadapi tantangan besar. Arus modernisasi yang 

mengalir sampai ke desa-desa membawa serta berbagai bentuk seni baru yang 

merupakan saingan dari bentuk seni tradisional yang sudah ada. Bentuk-

bentuk seni baru ini antara lain adalah film, musik dangdut, acara-acara 

televisi dan acara-acara radio.  

Menurut Putra (2000) kesenian dapat dilihat dari dua pendekatan yaitu 

pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual. Pendekatan tekstual 

merupakan pendekatan yang melihat seni sebagai sebuah teks. Sebuah teks 

meupakan sesuatu yang harus dibaca kemudian ditafsirkan. Demikian juga 

dengan kesenian yang harus dibaca dan ditafsirkan. Sedangkan pendekatan 

kontekstual melihat kesenian secara holistik. Kesenian  yang dianalisi tetap 

dapat dilihat dari sebuah teks, namun teks tersebut ditetapkan dalam sebuah 

konteks. Artinya teks seni tersebut dihubungkan dengan berbagai fenomena 

lain dalam masyarakat dan kebudayaan dimana teks itu berada.  

Menurut Mapson (2010:14-16) kesenian merupakan salah satu 

perwujudan dari kebudayaan. Lebih dari itu, kesenian adalah tempat di mana 

makna budaya ditafsirkan dan identitas budaya diakui dan diperkuat, 
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khususnya di masyarakat kecil. Secara historis dan tradisional kesenian 

memegang peran penting dalam kehidupan masyarakatnya. Seperti yang 

dijelaskan Koentjaraningrat (dalam Mapson, 2010:14) Kesenian dan 

kebudayaan fisik juga tidak dapat terlepas dari sistem sosial dan adat istiadat. 

Dengan demikian, secara serentak pelaksanaan kesenian dapat mencerminkan 

dan memperkuat nilai-nilai, hierarki dan struktur kebudayaan. Kesenian juga 

menjadi cara untuk menghubungkan diri dengan masyarakat. Penelitian di 

bawah merupakan salah satu penelitian perubahan budaya yang berhubungan 

dengan kesenian khususnya kesenian tradisional.  

Kajian serupa juga dilakukan oleh Ali Imron (2005) tentang “Upaya 

Revitalisasi Seni Pertunjukan Tradisional Dalam Menunjang Pariwisata di 

Surakarta”. Penelitian ini menjelaskan upaya revitalisasi pada kesenian 

tradisional di Surakarta seperti wayang kulit, wayang orang, dhagelan, 

ketoprak, dan tari. Upaya revitalisasi dilakukan karena kesenian tradisional 

yang ada di Surakarta mulai kehilangan peminatnya. Sepinya penonton pada 

pementasan tradisional disebabkan oleh beberapa hal antara lain tema 

pertunjukan yang kurang dikembangkan, tidak adanya pewarisan nilai-nilai 

budaya, dan masuknya teknologi masa seperti televisi yang lebih menyedot 

perhatian masyarakat daripada pertunjukan wayang orang atau ketoprak. 

Dalam rangka memberdayakan seni pertunjukan tradisional sebagai daya 

dukung pengembangan pariwisata dilakukan beberapa revitalisai antara lain 

mengemas pertunjukan seni secara memikat. Selain itu agar menarik minat 

penonton, seni pertunjukan tradisional sering kali mengundang bintang tamu 
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atau tokokoh-tokoh kelas bintang yang namanya dapat menjadi daya tarik 

penonton (seperti Nunung, Gogon, Ki Ageng Sudarsono, Timbul).  

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2009) tentang “Peranan 

Kelompok Kesenian Tradisional Balo-Balo dalam Kegiatan Keagamaan 

Islam di Kota Tegal” menyimpulkan bahwa kesenian tradisional Balo-Balo 

merupakan kesenian tradisional yang mengalami perkembangan. 

Perkembanagn zaman membuat kesenian Balo-Balo mengalami berbagai 

perkembangan berbagai jenis, antara lain kesenian Balo-Balo versi asli dan 

kesenian Balo-Balo versi kreasi bari.  Kesenian Balo-Balo versi kreasi bari 

merupakan kesenian Balo-Balo yang mengalami penambahan alat-alat 

elektronik seperti gitar, bass, dan orgen. Kesenian Balo-Balo versi asli selain 

berperan sebagai hiburan kesenian ini juga berperan dalam upaya mengajak 

umat pada kebaikan dan menghindarkan diri dari kemudhratan karena dalam 

kesenian ini mengunakan syair-syair berupa puji-pujian terhadap Tuhan.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fachriya (2009) dengan 

judul “Tari Topeng Endel dalam Perkembangan dan Pelestarian Kesenian 

Khas Tegal”  menjelaskan tentang perkembangan Kesenian Tari Topeng 

Endel. Tari Topeng Endel merupakan kesenian tari yang mengalami 

perkembangan. Salah satunya adalah menambah berbagai peralatan, selain itu 

para seniman selalu melakukan perubahan dalam perkembangannya. Gerakan 

Tari Endel banyak yang dirubah tanpa mengurangi makna gerak pentangan 

yang dulunya tinggi kemudian sedikit diturunkan agar terlihat lebih indah.  

Tari Topeng Endel merupakan tarian yang diwariskan secara turun temurun 
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oleh keluarga ibu Sawitri, yang kemudian menjadi milik bersama masyarakat 

Tegal.  

2. Kajian Mengenai Kesenian Tradisional Reog 

Reog merupakan salah satu jenis kesenian tradisional yang berasal 

dari Indonesia. Berbicara mengenai reog akan menuju kepada daerah di 

Indonesia yaitu Ponorogo salah satu daerah yang memiliki kesenian reog. 

Menurut Badudu  reog dikenal sebagai salah satu kesenian tradisional 

masyarakat dan merupakan tarian yang menghibur. Di pulau Jawa, reog 

termasuk seni tradisional rakyat untuk hiburan, dilakukan dalam bentuk 

tarian. Sifatnya hiburan dan mengandung sindiran-sindiran terhadap kejadian 

di masyarakat. Pengertian dari reog ini juga ada pada Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Edisi Kedua (1995: 835) yaitu: 

1. Tarian tradisional dalam arena terbuka yang berfungsi sebagai 

hiburan rakyat, mengandung unsur magis, penari utama adalah 

orang berkepala singa dengan hiasan bulu merak, ditambah 

beberapa penari bertopeng dan berkuda lumping yang semuanya 

laki-laki. 

2. Tontonan tradisional sebagai hiburan rakyat yang mengandung 

unsur humor-humor.  

Dalam bukunya Sumardjo (dalam Hidayanto, 2012:136), kesenian 

teater tradisional, termasuk reog pada masyarakat religi asli difungsikan 

sebagai: 

1. Pemanggil kekuatan gaib; 
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2. Menjemput roh-roh pelindung untuk hadir di tempat terselenggaranya 

pertunjukkan; 

3. Memanggil roh-roh baik untuk mengusir roh-roh jahat; 

4. Peringatan pada nenek moyang dengan mempertontonkan kegagahan 

maupun kepahlawannya; 

5. Pelengkap upacara sehubungan dengan peringatan tingkat-tingkat hidup 

seseorang; dan 

6. Pelengkap upacara untuk saat-saat tertentu dalam siklus waktu. 

Andi Farid Hidayanto (2012) mengemukakan bahwa Reog 

Ponorogo dipertunjukkan dengan tujuan sebagai hiburan dan bagian dari 

upacara (komunal, individual atau keluarga). Sedangkan konteks reog 

menyangkut tiga permasalahan dasar antara lain: 

1. Fungsi, yaitu mengenai kegunaan atau peranan seni reog Ponorogo dalam 

masyarakat. 

2. Praktik, termasuk teknik pengaturan waktu dan tempat; yaitu bagaimana 

pertunjukkan reog diadakan atau bagaimana reog dibuat dan dijual. 

3. Hubungan atau peranan antara kesenian, seniman, penyelenggara dan 

penontonnya. Misalnya apakah reog tersebut buatan sendiri, warisan 

leluhur, diberi atau dibeli dari orang lain. Demikian pula antara penanggap 

(yang mengundang) dengan pemain, penonton undangan, penonton tidak 

diundang, dan sebagainya.  

Isyanti (2007) dalam penelitian “Seni Pertunjukan Reog Ponorogo 

Sebagai Aset Pariwisata”. Membahas mengenai perkembangan kesenian 
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tradisional Reog Ponorogo sehingga menjadi salah satu aset pariwisata di 

Ponorogo. Sebagai salah satu aset pariwisata di Indonesia, Reog Ponorogo 

sudah mengalami berbagai perubahan. Perubahan bentuk Reog Ponorogo 

dapat dilihat dari perkembangan zaman dahulu hingga sekarang. Dahulu 

kesenian reog digunakan oleh PKI sebagai sarana kampanye. Akan tetapi 

ketika PKI diberantas oleh pemerintah kesenian reog menjadi menghilang. 

Pada tahun 1968, akhirnya NU membuat kesenian baru yang bernama Gajah-

gajahan. Kesenian Gajah-gajahan hanya dimainkan oleh para santri. Kesenian 

Gajah-gajahan menjadi cikal bakal kesenian Reog Ponorogo selanjutnya.  

Selain dari bentuknya kesenian Reog Ponorogo juga mengalami 

perubahan dalam pementasaannya. Pementasan Reog Ponorogo tidak hanya 

dipentaskan pada acara nasional saja, akan tetapi pada acara yang bersifat 

internasional.   

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lisa Clare Mapson (2010) 

yang berjudul “Kesenian, Identitas, dan Hak Cipta : Kasus Pencuruian Reog 

Ponorogo”, mengungkapkan bahwa Reog Ponorogo sebagai salah satu 

kesenian yang ada di Ponorogo masih memenuhi peran tradisionalnya yaitu 

sebagai hiburan. Akan tetapi cerita reog yang sekarang tidak merupakan 

kelangsungan tradisi dan kebiasaan lama saja tetapi dipengaruhi perubahan 

dalam sistem pemerintahan, pendidikan, dan keadaan sosial Ponorogo yang 

telah mengubah fungsi dan arti reog bagi masyarakat Ponorogo. Ketika terjadi 

kasus pencurian Reog Ponorogo oleh Malaysia, masyarakat Ponorogo mulai 

merasakan keperluan untuk melestarikan dan melindungi Reog Pomorogo 
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agar tidak dicuri lagi. Usaha untuk melestarikannya sedang dilakukan oleh 

pihak Pariwisata yang mempromosikannya baik di dalam maupun di luar 

Ponorogo dan juga dalam sistem pendidikan. Dalam sistem pendidiakan 

misalnya menjadikan pelajaran Reog bagian dari kurikulum sekolah. Namun, 

dampak dari globalisasi dan usaha pelestarian yang disengajakan itu sendiri 

mempengaruhi praktek reog. Dalam sistem pendidikan dimana Reog 

Ponorogo dimasukan ke dalam kurikulum membuat unsur-unsur magis dalam 

Reog dianggap sebagai masa lalu atau sesuatu yang dipegang oleh 

masyarakat ndeso yang terbelakang.  

Dari penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang berbagai kesenian 

tradisional hingga dapat bertahan mengalami berbagai perkembangan, baik 

itu upaya revitalisasi, mengalami perubahan pada bentuk kesenian tradisional 

itu sendiri, mengalami perubahan pada pola pementasaannya, dan 

memasukkan unsur-unsur baru di dalam kesenian tradisional tersebut. Dari 

kajian pustaka dapat terlihat persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya 

dan penelitian yang dilakukan saat ini. Persamaan penelitian sebelumnya 

adalah sama-sama melakukan penelitian tentang perubahan kebudayan yang 

terjadi didalam masyarakat agar kebudayaan tersebut tetap eksis dan bertahan 

ditengah-tengah masyarakat.  

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

sebelumnya adalah penelitian ini memfokuskan pada kondisi masyarakat 

yang menyebabkan Reog Banjarharjo berubah fungsi dan makna. Perubahan 

yang menyebabkan tradisi Reog Banjarharjo tidak saja dimiliki oleh suku 
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sunda saja melainkan oleh masyarakat secara keseluruhan pada Desa 

Banjarharjo. 

B. Landasan Teori 

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep 

kebudayaan dan konsep tradisi yang mana. Teori merupakan unsur yang 

paling besar peranannya dalam mengamati fenomena sosial yang menjadi 

pusat penelitian. Penelitian mengenai perubahan fungsi dan makna Reog 

Banjarharjo pada masyarakat Desa Banjarharjo ini akan dianalisis 

menggunakan teori Strukturasi. Teori Strukturasi Giddens, memiliki 2 unsur 

yang saling berkaitan yaitu agen dan struktur.  

1. Agen dan Agency 

Agen menurut Giddens dipahami sebagai “subjek yang 

berpengetahuan dan cakap”. Agen tahu apa yang ia lakukan dan mengapa ia 

melakukannya. Menurut Giddens, semua tindakan agen mempunyai maksud 

dan tujuan. Agen melakukan tindakan sosial untuk mendapatkan tujuan 

tertentu. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh agen akan menimbulkan 

konsekuensi-konsekuensi, baik itu konsekuensi yang diinginkan dari 

tindakan sosial maupun konsekuensi yang tidak diinginkan.  

2. Struktur. 

Menurut Giddens, struktur merupakan aturan, dan sumber daya 

(resources) yang terbentuk dari perulangan praktik sosial. Dualitas antara 

struktur dan pelaku terletak pada proses di mana struktur sosial merupakan 

hasil (outcome) dari praktek sosial. Selain itu struktur sekaligus merupakan 
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sarana (medium) yang memungkinkan berlangsunganya praktek sosial 

(Karnaji, 2010 : 286-298). Menurut Giddens, struktur merupakan medium 

dan hasil dari tindakan. Struktur menjadi medium karena seseorang tidak 

dapat bertindak tanpa kemampuan dan pengetahuan yang sudah terbatinkan. 

Struktur menjadi hasil karena pola budaya yang luas direproduksi ketika 

digunakan (Sutrisno, 2005: 187-188).  

3. Dualitas Struktur dan Agency  

Lewat teori Strukturasi, Giddens menyatakan bahwa setiap kehidupan 

sosial adalah lebih dari sekedar tindakan-tindakan individu, namun 

kehidupan sosial tidak juga ditentukan oleh kekuatan-kekuatan sosial.  Agen 

dan struktur sosial berhubungan satu dengan yang lain. Tindakan yang 

berulang-ulang dari agen-agen baik itu individu atau kelompok sosial di 

dalam masyarakat-lah yang mereproduksi struktur tersebut. Hal ini berarti, 

terdapat struktur sosial seperti tradisi, institusi, aturan moral-serta cara-cara 

mapan untuk melakukan sesuatu. Namun ini berarti juga bahwa setiap 

struktur bisa diubah ketika orang mulai mengabaikan, menggantikan, atau 

mereproduksinya secara berbeda.  

Masyarakat yang terus mengalami perkembangan dapat membuat 

kebudayaan dalam masyarakat tersebut berubah. Perubahan budaya itu dapat 

terjadi dalam bentuk, fungsi, atau nilai-nilai unsur kebudayaan yang terkecil, 

unsur yang lebih besar atau pada pranata-pranatanya (Mulyono, 2008:33-34). 

Untuk dapat menganalisa mengenai perubahan kebudayaan didalam 

masyarakat, juga tidak dapat terlepas dari masyarakat yang bersangkutan. Di 
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dalam teori strukturasi menjelaskan hubungan yang saling pengaruh-dan 

mempengaruhi antara agen dan struktur.  

Menurut Giddens agen dan struktur adalah dwi rangkap. Seluruh 

tindakan sosial disini memerlukan struktur dan seluruh struktur memerlukan 

tindakan sosial. Agen dan struktur saling jalin menjalin tanpa terpisahkan 

dalam praktis atau aktifitas manusia. Agen dan struktur bersifat dinamis 

bukan statis yang selalu berubah seiring perkembangan zaman. Dapat 

dikatakan bahwa tak ada agen yang hidup tanpa struktur dan tak ada struktur 

tanpa agen. Masyarakat merupakan syarat dari agen dan agen adalah syarat 

dari masyarakat yang artinya kelangsungannya senantiasa diproduksi dan 

berubah. Masyarakat selalu menyediakan syarat dan terus-menerus 

memproduksi agen. Lingkungan sebagai tempat agen dan struktur bertindak 

dan beroperasi sangat berpengaruh didalamnya (Ritzer & Goodman, 

2007:506-510).  

Berdasarkan hal tersebut, kaitannya dengan perubahan makna dan 

fungsi Reog Banjarharjo pada masyarakat di Desa Banjarharjo adalah bahwa 

perubahan makna dan fungsi Reog Banjarharjo bukan hanya berasal dari sang 

aktor inividual atau agen, agen di sini adalah pelaku Reog Banjarharjo. Akan 

tetapi juga dipengaruhi oleh struktur yang ada di dalam masyarakat Desa 

Banjarharjo. Masyarakat sebagai suatu struktur yang memiliki sistem, aturan, 

norma, dan tradisi didalamnya selalu mengalami perubahan dan akan 

mempengaruhi agen (individu) dalam melakukan tindakan sosial. Perubahan 

yang terjadi dalam masyarakat akan mempengaruhi individu atau kelompok 
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sosial sebagai agen yang diproduksi oleh struktur yang juga mengalami 

perubahan untuk bertindak. Tindakan sosial agen ini mempengaruhi 

kebudayaan pada masyarakat yang bersangkutan. Budaya Reog Banjarharjo 

sebagai suatu tradisi di dalam masyarakat Desa Banjarharjo mengalami 

perubahan. Hal itu terlihat dari perubahan yang terjadi pada fungsi dan makna 

dalam pertunjukan Reog Banjarharjo.  

Teori di atas yang akan digunakan dalam menganalisis perubahan 

makna dan fungsi Reog Banjarharjo dalam kehidupan masyarakat di Desa 

Banjarharjo, Kabupaten Brebes.  

C. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir memberikan sekilas gambaran mengenai inti dari 

alur pikiran dari skripsi ini, yang bertujuan untuk mempermudah penelit i 

dalam melakukan penelitian. 

Bagan 1. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

MASYARAKAT DESA 

BANJARHARJO 

REOG 

BANJARHARJO 

PERUBAHAN MAKNA DAN FUNGSI 

RITUAL  RUWAT 

RUMAH 

KONDISI MASYARAKAT DESA 

BANJARHARJO 

KARANG 

TARUNA 

ACARA 

PERNIKAHAN 

DAN SUNATAN 

TEORI 

STRUKTURASI 
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Berdasarkan kerangka teoritik diatas dapat diuraikan secara singkat 

bahwa peneliti pada awalnya tertarik melakukan penelitian di Desa 

Banjarharjo dikarenakan di desa tersebut berbeda dengan desa lain yang 

memiliki tradisi ruwatan rumah yang dilakukan melalui kesenian Reog 

Bnajarharjo Tradisi pindah rumah atau tradisi ruwatan rumah merupakan 

sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banjarharjo ketika salah 

seorang warga hendak pindah rumah. Sebelum seseorang menempati rumah 

barunya tradisi ini biasanya dilakukan dengan sebuah seni pertunjukan Reog 

yang dikenal dengan sebutan Reog Banjarharjo.  Hal ini dikarenakan seni 

pertunjukan Reog Banjarharjo bercerita tentang seseorang yang mengusir 

mahluk halus yang menghuni sebuah tempat atau rumah. 

 Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman seni pertunjukan 

Reog Banjarharjo sudah mulai kehilangan peminatnya, dan semakin 

berkurang penontonnya, sehingga hal ini menyebabkan hanya tinggal satu 

buah perkumpulan atau grup yang masih melestarikannya, yaitu Grup Puspa 

Budaya. Menghadapi kondisi dan situasi yang seperti itu Grup Puspa Budaya 

melakukan suatu kreativitas untuk meningkatkan kembali minat masyarakat 

terhadap Reog Banjarharjo. Melalui sinkretisme budaya, yaitu menambahkan 

suatu musik jaipong pada Reog Banjarharjo ternyata menambah minat para 

warganya. Tetapi dengan penambahan minat, Reog Banjarharjo disini 

mengalami suatu perubahan. Perubahan ini terlihat pada pertunjukannya yang 

tidak hanya dilakukan pada saat pindah rumah tetapi, ketika ada suatu 
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pernikahan Reog Banjarharjo juga dapat dipentaskan. Di sini terlihat terjadi 

suatu perubahan pada Reog Banjarharjo baik segi fungsi dan maknanya.  

Oleh karena itu penelitian ini akan dianalisis menggunakan teori 

Strukturasi Giddens, dimana teori ini akan menganalisis tentang perubahan 

makna dan fungsi yang tidak hanya terjadi karena agen atau pelaku kesenian 

Reog Banjarharjo ataupun struktur yaitu kondisi masyarakat Desa 

Banjarharjo baik segi sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan yang 

menyebabkan Reog Banjarharjo berubah makna dan fungsinya.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

Metode dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamat. Penggunaan metode penelitian ini 

disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu untuk menjelaskan 

bagaimana perubahan fungsi dan makna Reog Banjarharjo dalam kehidupan 

masyarakat Desa Banjarharjo.  

Penulis dalam penelitian ini menggunakan asumsi dasar pendekatan 

fenomenologi yang artinya bahwa dalam penelitian ini tidak dapat terlepas 

dari fenomena yang terbatas pada hal yang empirik (sensual) akan tetapi juga 

fenomena yang tidak lain terdiri dari persepsi, pemikiran, kemauan, dan 

keyakinan subjek yang menuntut pendekatan holistic. Selain itu, penelitian ini 

tidak lepas dari penggalian data secara mendalam yang melibatkan beragam 

sumber informasi yang kaya akan konteks. Penulis menggunakan  pendekatan 

fenomenologi dalam penelitian ini dengan tujuan agar nantinya mendapatkan 

data dan jawaban yang mendetail karena penulis melibatkan beragam sumber 

informasi. 
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B. Fokus Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu Perubahan Makna dan Fungsi 

Reog Banjarharjo dalam kehidupan masyarakat (Study Kasus Desa 

Banjarharjo, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes), maka penelitian ini 

akan difokuskan pada : 

1. Bentuk pertunjukan Reog Banjarharjo dahulu dan saat ini; 

2. Perubahan makna dan fungsi Reog Banjarharjo pada masyarakat Desa 

Banjarharjo; dan 

3. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk melestarikan kesenian Reog 

Banjarharjo. 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah objek penelitian dimana kegiatan penelitian 

dilakukan. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Banjarharjo, Kecamatan 

Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Alasan mengapa dipilihnya Desa Banjarharjo 

sebagai lokasi penelitian karena Desa Banjarharjo merupakan desa satu-

satunya yang memiliki Grup Karang Taruna sebagai wadah kesenian Reog 

Banjarharjo. 

D. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata, tindakan, 

dan data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Data penelitian ini dapat 

diperoleh dari berbagai sumber sebagai berikut: 
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a.   Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini merupakan pusat perhatian dan sasaran peneliti. 

Subjek yang terkait dalam penelitian ini yang merupakan pusat perhatian atau 

sasaran sebagai subjek dalam penelitian ini. Subjek penelitian dalam 

penelitian ini adalah pengurus Karang Taruna Reog Banjarharjo dan 

masyarakat Desa Banjarharharjo. Alasan peneliti memilih subyek penelitian 

pengurus karang taruna dikarenakan pertimbangan bahwa pengurus Karang 

Taruna Puspa Budaya merupakan aktor yang secara langsung ikut terlibat 

dalam melakukan perubahan pada Reog Banjarharjo. Sedangkan alasan 

peneliti memilih masyarakat Desa Banjarharjo yaitu Bapak Herianto, Bapak 

Didi, dan Sutarto adalah dikarenakan masyarakat yang dipilih merupakan 

masyarakat yang mengetahui kesenian Reog Banjarharjo pada saat dahulu 

dan saat ini 

Tabel 1. Daftar Subjek Penelitian 

No. Nama Jenis 

Kelamin 

Usia Pekerjaan 

1. Ibul L 63 Petani (Penerus Kesenian 

Reog Banjarharjo) 

2. Didik Suwardi L 47 PDAM (Ketua Karang 

Taruna Puspa Budaya) 

3. Herianto L 40 Penggiling Padi 

4‟ Didi L 40 Petani 

5. Wasno L 47 Penggiling Padi 

6. Kartono L 56 Penggiling Padi (Anggota 

Utama Karang Taruna) 
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No. Nama Jenis 

Kelamin 

Usia Pekerjaan 

7. Sutarto L 45 Guru 

8. Joko L 60 Pensiunan PNS guru 

(Guru MTS) 

 

b. Informan 

 Informan adalah individu-individu tertentu yang diwawancarai 

untuk keperluan informasi atau keterangan atau data yang diperlukan oleh 

peneliti. Informan ini dipilih dari beberapa orang yang benar-benar dapat 

dipercaya dan mengetahui objek yang diteliti. Informan dalam penelitian ini 

adalah Kepala Desa Banjarharjo dan masyarakat Desa Banjarharjo.  

Tabel 2. Daftar Informan Penelitian 

No. Nama Jenis 

Kelamin 

Usia Pekerjaan 

1. Sutriono  L 41 Kepala Desa 

Banjarharjo 

2. Darno L 47 Petani 

3. Sartono L 35 Petani  

4‟ Dedy P 38 Ibu Rumah Tangga 

5. Sartono P 38 Wirausaha 

6. Indra L 24 Karyawan 

7. Desy P 35 Ibu Rumah Tangga  

 

Berdasarkan dari isi tabel di atas adalah informan yang terdiri dari 

Kepala Desa Banjarharjo, dan masyarakat Desa Banjarharjo. Kepala Desa 

Banjarharjo ini diharapkan dapat memberi informasi tentang sejarah kesenian 
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Reog Banjarharjo, dan Perkembangan Kesenian Reog Banjarharjo. 

Pertimbangan untuk menentukan informan dari pihak luar yaitu Masyarakat 

Desa Banjarharjo dilakukan agar data atau informasi yang diperoleh penulis 

tidak hanya sebelah pihak saja melainkan dapat diantara keduanya, sehingga 

data yang diperoleh dapat saling melengkapi dan memperkuat temuan hasil 

penelitian di lapangan. Selain itu memilih informan di atas dilakukan agar 

data atau informasi yang diperoleh penulis lebih jelas dan mendetail serta 

untuk melengkapi data yang diperoleh dari subjek penelitian. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Observasi 

Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

observasi partisipasi, di mana penulis melakukan pengamatan secara 

langsung terhadap kesenian Reog Banjarharjo. Selain itu observasi juga 

dilakukan pada masyarakat Desa Banjarharjo. Pelaksanaan observasi 

dalam penelitian ini sendiri dilaksanakan pada tanggal 26 November 2012 

sampai dengan 20 Januari 2013.  

Penggunaan teknik observasi yang terpenting adalah mengandalkan 

pengamatan dan ingatan peneliti, akan tetapi untuk mempermudah 

pengamatan dan ingatan, maka penulis menggunakan (1) catatan-catatan, 

(2) alat elektronik seperti recorder, kamera dan  (3) pengamatan. Fokus 

observasi dilakukan tentunya tidak terlepas dari beberapa pokok 

permasalahan yang dibahas, antara lain bentuk pertunjukan kesenian Reog 

Banjarharjo dan kondisi sosial-budaya masyarakat Desa Banjarharjo yang 
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mempengaruhi perubahan makna dan fungsi Reog Banjarharjo. Setelah 

observasi, untuk memperoleh lebih mendalam dilakukan wawancara.  

2. Teknik Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara 

mendalam dengan menggunakan alat bantu yaitu pedoman wawancara. 

Terkait dengan penelitian ini, perangkat yang digunakan dalam wawancara 

adalah alat pengumpul data yang berupa pertanyaan dan ditujukan kepada 

Bapak Ibul yang merupakan penerus kesenian Reog Banjarharjo.  

Wawancara dengan Bapak Ibul dilaksanakan pada tanggal 29 

November 2012. Wawancara dilaksanakan dengan Bapak Ibul dilakukan 

pada pukul 11.00. Pemilihan waktu pada pukul 11. 00 bertujuan agar tidak 

mengganggu kegiatan sehari- hari beliau yang bermata pencaharian 

sebagai petani, selain itu pada jam 11.00 beliau sedang beristirahat 

sehingga wawancara bisa dilakukan. Wawancara dilakukan secara 

mendalam dan detail. Ketika penulis melakukan wawancara, disini penulis 

mendapat kendala dalam hal bahasa. Bapak Ibul merupakan warga yang 

menggunakan bahasa sunda sehari-harinya, sehingga bahasa indonesia 

yang dipakai tidak begitu lancar. Sedangkan penulis sendiri tidak 

mengetahui bahasa sunda yang dipakai oleh beliau sehingga ketika 

wawancara berlangsung banyak perkataan yang sering saling ditanyakan 

oleh Bapak Ibul maupun penulis. Setelah wawancara selesai dilakukan 

kemudian Bapak Ibul merekomendasikan untuk menemui Bapak Didik 

Suwardi selaku pengurus atau ketua Karang Taruna Puspa Budaya.  
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Wawancara dilakukan dengan Ibu Desy sebagai masyarakat Desa 

Banjarharjo pada tanggal 1 Desember 2012 pukul 10.00. Wawancara 

dilakukan pada pukul 10.00, hal ini dilakukan karena pada pukul 10.00 Ibu 

Desy sedang berada di rumah. Wawancara dilakukan di depan teras rumah 

Ibu Desy. Selama wawancara berlangsung Ibu Desy menunjuk salah 

seorang warga yang kebetulan juga sedang berada di depan rumah yaitu 

Bapak Didi. Setelah wawancara selesai dilakukan, kemudian penulis 

menghampiri Bapak Didi yang ditunjuk oleh Ibu Desy.  

Wawancara dilakukan kepada Bapak Didi pada pukul 10.30 pada 

hari yang sama. Hal ini dilakukan karena bapak Didi pada hari itu tidak 

ada kegiatan untuk pergi kesawah dan sedang beritirahat dirumahnya. \ 

 

Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Didik Suwardi, Ketua      

Karang Taruna Puspa Budaya 

                  (doc.pribadi tanggal 02 Desember 2012) 

 

Wawancara dengan Ibu Dedy pada tanggal 30 November 2012, 

pukul 10.00 dan pada tanggal 02 Desember 2012 melakukan wawancara 

dengan Bapak Didik Suwardi sebagai Ketua Karang Taruna Puspa Budaya 

pada pukul 17.00. Pemilihan waktu pukul 17.00 ini merupakan 

kesepakatan atau perjanjian penulis dengan beliau sebelumnya, selain itu 

juga bertujuan agar tidak mengganggu kegiatan kerja beliau dan pada 
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waktu itu beliau sedang bersantai di rumahnya sehingga wawancara bisa 

dilakukan secara mendalam.  

Wawancara dengan Kepala Desa Banjarharjo yaitu Bapak Sutriono 

yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2012. Wawancara 

dilaksanakan dengan Bapak Sutriono pada pukul 13.30. pemilihan waktu 

tersebut bertujuan agar tidak mengganggu kegiatan Bapak Sutriono 

sebagai Kepala Desa Banjarharjo. Dari wawancara dengan Bapak Sutriono 

ditemukan bahwa ada dua sekolah dahulu yang memberikan pelajaran 

muatan lokal yang berhubungan dengan Reog. Bapak Sutriono kemudian 

menyarankan Bapak Joko yang mungkin mengetahui hal tersebut karena 

Bapak Joko merupakan pensiuna guru, tetapi sekarang beliau menjabat 

sebagai Guru MTS di Desa Banjarharjo. Selain itu wawancara kepada 

Bapak Sutriono kemudian dilanjutkan kembali pada tanggal 13 Desember 

2012 pada pukul 11.00 dan pada tanggal 02 Januari 2013 pukul 10.30.  

Wawancara dengan masyarakat Desa Banjarharjo Bapak Joko 

dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2012. Wawancara dilaksanakan 

dengan Bapak Joko dilakukan pada pukul 15.00. Pemilihan waktu pada 

hari minggu dan pukul 15.00 bertujuan agar tidak mengganggu kegiatan 

sehari- hari beliau yang bekerja sebagai pengajar di MTS Desa 

Banjarharjo, selain itu juga wawancara dilakukan setelah melakukan 

perjanjian dengan Bapak Joko. wawancara dengan waktu yang luang agar 

wawancara bisa dilakukan dengan cara mendalam dan detail, sehingga 
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data yang diperoleh dari hasil wawancara itu pun bisa lebih 

menggambarkan keaadaan nyata di lapangan.  

Wawancara dengan masyarakat Desa Banjarharjo yaitu Bapak 

Herianto pada tanggal 18 Desember 2012. Pemilihan waktu pada pukul 12. 

00 bertujuan agar tidak mengganggu kegiatan sehari- hari beliau yang 

bermata pencaharian sebagai penggiling padi. Pada pukul 12.00 juga 

merupakan waktu istirahat Bapak Herianto. Wawancara dilakukan di 

tempat penggilingan padi dimana bapak Herianto bekerja, selain itu pula 

wawancara bisa dilakukan dengan cara mendalam dan detail, sehingga 

data yang diperoleh dari hasil wawancara itu pun bisa lebih 

menggambarkan keaadaan nyata di lapangan. Setelah wawancara selesai 

Bapak Herianto kemudian menceritakan kalau ada juga anggota Karang 

Taruna Puspa Budaya yang juga bekerja di penggilingan padi yaitu Bapak 

Kartono. Kemudian beliau pergi untuk memanggil Bapak Kartono yang 

sedang berada di sawah. Pada pukul 13.30 Bapak Herianto kemudian 

datang bersama Bapak Kartono. Pada Pukul 13.30 kemudian dilakukan 

wawancara dengan Bapak Kartono. Pemilihan waktu pukul 13.30 

dikarenakan Bapak Kartono tidak keberatan untuk diwawancarai pada hari 

itu tanpa ada perjanjian terlebih dahulu.  

Wawancara dengan  masyarakat yaitu Bapak Darno dilaksanakan 

pada tanggal 19 Desember 2012 pada pukul 10.00. Pemilihan waktu pada 

pukul 10. 00 bertujuan agar tidak mengganggu kegiatan sehari- hari beliau 

yang kebetulan pada hari tersebut beliau sedang libur dan tidak pergi ke 
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sawahnya, selain itu pula wawancara bisa dilakukan dengan cara 

mendalam dan detail. Wawancara dengan masyarakat Desa Banjarharjo 

yaitu Bapak Sartono dilakukan pada tanggal 19 desember 2012 pada pukul 

11.10. Pemilihan waktu tersebut dilakukan agar tidak mengganggu 

kegiatan beliau yang kebetulan sedang berada dirumah. 

3. Metode Dokumentasi 

Selain menggunakan teknik observasi dan wawancara, penulis juga 

menggunakan metode dokumentasi dalam penelitian ini. Pengambilan 

dokumentasi  dilakukan selama masih dalam proses penelitian berlangsung 

yaitu antara tanggal 26 desember 2012 sampai tanggal 20 januari 2013.. 

F. Validitas Data 

Teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai 

cara, dan berbagai waktu. Teknik triangulasi dalam penelitian ini 

dimaksudkan sebagai pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari 

berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada dan 

sekaligus menguji kreadibilitas data dengan berbagai sumber, dengan 

berbagai cara atau teknik dan berbagai waktu. Triangulasi sumber untuk 

menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang lebih 

diperoleh melalui beberapa sumber. Hal ini dapat dicapai dengan cara sebagai 

berikut: 
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1. Membandingkan data hasil pengamatan penulis dengan data hasil 

wawancara dengan informan yaitu ketua Karang Taruna Puspa Budaya 

dan Kepala Desa Banjarharjo. 

 Hasil wawancara yang penulis peroleh dari wawancara dengan 

Ketua Karang Taruna Puspa Budaya yaitu Bapak Dedy pada tanggal 02 

Desember 2012 pukul 17.00, dan juga wawancara dengan Bapak Kepala 

Desa Bapak Sutriono pada tanggal 08 Desember 2012 pukul 13.30, 

penulis bandingkan dengan hasil observasi yang penulis laksanakan pada 

tanggal 03 sampai 12 Desember 2012. Tujuan dari membandingakan data 

hasil observasi atau pengamatan ketika penelitian agar penulis 

mengetahui apakah kondisi di lapangan yang sesungguhnya sesuai 

dengan apa yang dikatakan dari hasil wawancara oleh para  informan 

penelitian.  

Hasil di lapangan sebagian besar menunjukkan bahwa ketika 

penulis membandingkan hasil wawancara dengan Bapak Didik Suardi 

dan Bapak Sutriono terkait dengan faktor-faktor penyebab terjadinya 

perubahan pada  Reog Banjarharjo. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Bapak Sutriono pada tanggal 08 Desember 2012 dan Bapak Joko pada 

tanggal 09 Desember 2012  terkait dengan faktor pendidikan yang 

mempengaruhi perubahan fungsi dan makna Reog Banjarharjo.  

Triangulasi data selanjutnya adalah masih berkaitan tentang faktor 

penyebab perubahan fungsi dan makna Reog Banjarharjo. Berdasarkan 

hasil pengamatan di lapangan terkait tentang proses penyebab perubahan 
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fungsi dan makna Reog Banjarharjo lebih banyak yang dipengaruhi oleh 

subyek penelitian. Data hasil pengamatan tersebut penulis bandingkan 

dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Sutriono 

yang juga Kepala Desa Banjarharjo. Hasil dari perbandingan antara 

pengamatan yang dilakukan penulis dengan hasil wawancara semuanya 

sama, bahwa proses penyebab perubahna makna dan fungsi Reog 

banjarharjo diseebabkan karena sudah mulai hilangnya suatu 

kepercayaan masyarakat yang sudah turun temurun yang ada di Desa 

Banjarharjo 

2. Membandingkan apa yang dikatakan informan di depan umum dengan 

apa yang dikatakan secara pribadi dengan penulis. 

Pada waktu penulis melakukan wawancara dengan Ibu Dedy 

penulis mengajukan pertanyaan tentang asal-usul Reog Banjarharjo di 

Desa Banjarharjo, akan tetapi Ibu Dedy menjawab bahwa asal-usul Reog 

Banjarharjo yang mengetahui hanya pemain Reog Banjarharjo dan Ketua 

Karang Tarunanya. Tetapi penulis meragukan keabsahan data tersebut, 

sehingga ketika penulis melakukan wawancara dengan Bapak Didik 

Suardi dan bersamaan dengan Ibu Dedy pada pukul 17.00.  penulis 

menanyakan kembali pertanyaan tentang asal-usul Reog Banjarharjo 

menemukan perbedaan jawaban, yang tadinya Ibu Dedy tidak bisa 

menjawab kemudian bisa menjawab pertanyaan tersebut.  

3. Membandingkan data yang diperoleh dari informan utama dengan 

berbagai pendapat dan perspektif informan lain. 
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Triangulasi data yang poin ketiga hasilnya merupakan hasil 

pembanding beberapa pandangan dari berbagai pihak terkait tentang 

perubahan makna dan fungsi Reog Banjarharjo di dalam kehidupan 

masyarakat. Pendapat yang pertama dikemukakan oleh Bapak Didik 

Suardi selaku Ketua Karang Taruan Puspa Budaya yaitu perubahan pada 

Reog Banjarharjo terjadi karena adanya faktor ekonomi pada para 

pemain Reog Banjarharjo, sedangkan menurut Bapak Heriyanto selaku 

masyarakat Desa Banjarharjo mengemukakan bahwa perubahan makna 

dan fungsi Reog Banjarharjo mengikuti zaman agar minat masyrakat 

tidak berkurang terhadap kesenian Reog Banjarharjo. Sedangkan 

menurut Bapak Sutriono perubahan makna dan fungsi Reog Banjarharjo 

awalnya mendapat pro dan kontra apalagi untuk kalangan orang tua yang 

mengetahui sejarah kesenian Reog Banjarharjo.  

G. Metode Analisis Data 

 Data kualitatif yang diperoleh dari lapangan tentang perubahan 

makna dan fungsi Reog Banjarharjo dalam kehidupan masyarakat di Desa 

Banjarharjo ini kemudian diolah sehingga diperoleh keterangan yang 

bermakna, kemudian selanjutnya dianalisis. Proses analisis komponen utama 

yang perlu diperhatikan setelah pengumpulan data adalah : 

1. Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data, peneliti mencatat semua data secara 

objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di 

lapangan. Pengumpulan data penulis lakukan mulai dari tanggal 26 
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November 2012 sampai dengan tanggal 20 Januari 2013. Pengumpulan 

data diperoleh melalui observasi dan wawancara dari mulai Ketua Karang 

Taruna Puspa Budaya Reog Banjarharjo, Kepala Desa Banjarharjo, dan 

Masyarakat Desa Banjarharjo. Kelengkapan data penelitian juga penulis 

peroleh dari dokumen-dokumen, dan foto-foto penelitian tentang interaksi 

sosial yang terjadi di lapangan.  

2. Reduksi Data 

Reduksi data penulis gunakan untuk menganalisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu 

dan mengorganisasi data tentang perubahan makna dan fungsi Reog 

Banjarharjo serta faktor-faktor yang menyebabkan perubahan makna dan 

fungsi Reog Banjarharjo dengan cara sedemikian rupa hingga menarik 

kesimpulan yang akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi penulis 

lakukan setelah mendapatkan data hasil wawancara dan data berupa 

dokumentasi juga yang terkait dengan perubahan makna dan fungsi Reog 

Banjarharjo serta faktor-faktor yang menyebabkan perubahan makna dan 

fungsi Reog Banjarharjo di Desa Banjarharjo. Reduksi sangat perlu 

dilakukan untuk menggolongkan data yang diperoleh berdasarkan konsep 

yang sudah dibuat sebelumnya. Hasil wawancara baik dari subjek 

penelitian dan informan penelitian, penulis pilah-pilah sedemikian rupa, 

penulis kelompokkan berdasarkan konsep awal penulisan skripsi. 

Sedangkan untuk data yang kurang mendukung penulis membuangnya 

dengan tujuan agar tidak menggangu proses pembuatan tulisan akhir. 
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3. Penyajian Data 

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data dilakukan setelah melakukan reduksi data yang 

digunakan sebagai bahan laporan. Setelah itu data kemudian dimasukkan 

ke dalam pembahasan karena dianggap penting dan relavan dengan 

permasalahan penelitian.yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data dilakukan setelah melakukan reduksi data yang 

digunakan sebagai bahan laporan.  

4. Verifikasi/Menarik Kesimpulan 

Menarik kesimpulan atau verifikasi yaitu suatu kegiatan yang 

berupa pengambilan intisari dan penyajian data yang merupakan hasil dari 

analisis yang dilakukan dalam penelitian/kesimpulan awal yang sifatnya 

belum benar-benar matang. Verifikasi penulis lakukan setelah penyajian 

data selesai, dan ditarik kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian 

lapangan yang telah dianalisis dengan konsep kebudayaan dan konsep 

tradisi. Verifikasi yang telah dilakukan dan hasilnya diketahui, 

memungkinkan kembali penulis menyajikan data yang lebih baik. Hasil 

dari verifikasi tersebut dapat digunakan oleh peneliti sebagai data 

penyajian akhir, karena telah lelaui proses analisis untuk yang kedua 

kalinya, sehingga kekurangan data pada analisis tahap pertama dapat 

dilengkapi dengan hasil analisis tahap kedua. Maka akan diperoleh data 
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penyajian akhir atau kesimpulan yang baik. Alur dalam analisis data dapat 

digambarkan sebagai berikut.  

Bagan 2. Alur Dalam Analisis Data 

 

 

 

            (Sumber: Miles,1992 :19) 

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling 

mempengaruhi dan terkait. Diawali dengan peneliti melakukan penelitian 

di lapangan yaitu di Desa Banjarharjo, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten 

Brebes dengan mengadakan wawancara, observasi, mengumpulkan 

dokumen-dokumen yang relevan dan mengambil foto yang dapat 

merepresentasikan jawaban dari permasalahan yang diangkat. Tahap ini 

yang disebut dengan tahap pengumpulan data. Pada tahap ini, data yang 

dikumpulkan sangat banyak, maka setelah itu dilakukan tahap reduksi data 

untuk memilah-milah data yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian 

ini. Data tersebut yang kemudian ditampilkan dalam pembahasan karena 

dianggap penting dan relevan dengan permasalahan penelitian. Setelah itu 

diadakan seleksi data atau penyederhanaan. Data yang telah 

disederhanakan akan dilakukan pengelompokan dan dianalisa 

menggunakan konsep kebudayaan dan konsep tradisi. Setelah itu disusun 

secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan. Untuk menarik 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Penyajian Data 
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kesimpulan, data yang sudah tersusun rapi dan sistematis disajikan dalam 

bentuk kalimat yang difokuskan pada kajian sosiologi mengenai 

Perubahan Makna dan Fungsi Reog Banjarharjo pada Masyarakat (Studi 

Kasus Desa Banjarharjo, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes).  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

]Desa Banjarharjo merupakan salah satu desa yang ada di 

Kabupaten Brebes. Desa Banjarharjo memiliki luas wilayah kurang lebih 535 

Ha yang terdiri dari 5 RW dan 65 RT, dengan jumlah penduduk laki-laki dan 

perempuan ±11.026 jiwa. Mata pencaharian penduduk di Desa Banjarharjo 

adalah pertanian, pedagang dan pegawai negeri. Adapun batas wilayah Desa 

Banjarharjo adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Banjarlor dan Desa 

Tegalreja, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Ketanggungan, 

sebelah selatan berbatasan dengan Desa Cikuya, dan sebelah barat berbatasan 

dengan Desa Parereja.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kantor Kepala Desa Banjarharjo, Kecamatan Banjarharjo, 

Kabupaten Brebes (Doc. Pribadi tanggal 26 Oktober 2012) 
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Desa Banjarharjo memiliki sarana dan prasarana penunjang yang 

membuat Desa Banjarharjo merupakan salah satu desa yang cukup maju. 

akses jalan menuju desa banjarharjo lebih mudah yaitu bisa menggunakan 

alat transportasi berupa angkutan umum yang sudah tersedia dan juga bisa 

menggunakan kendaraan pribadi tanpa adanya hambatan seperti jalan yang 

rusak atau berlubang. Hal ini dikarenakan jalan mennuju Desa banjarharji 

merupakan jalan yang sudah beraspal sehingga dapat memudahkan menuju ke 

Desa Banjarharjo. 

Tabel 3. Sarana dan Prasarana di Desa Banjarharjo. 

No Sektor Sarana dan Prasarana 

  Jenis Unit 

1 Pendidikan PAUD 1 

  SD  3 

  SMP 2 

  SMA 1 

  SMK 1 

2. Kesehatan Puskesmas 1 

  Rumah Sakit 1 

      Sumber : Profil Desa Banjarharjo tahun 2012 

Pada tabel 3 terlihat bahwa majunya Desa Banjarharjo selain akses 

jalan menuju Desa Banjarharjo juga dikarenakan memiliki sarana dan 

prasarana yang cukup lengkap, baik itu dari pendidikan, maupun sarana 

kesehatan. Sarana kesehatan yang lengkap yaitu adanya puskesmas dan 

Rumah Sakit membuat masyarakat di Desa Banjarharjo lebih mudah untuk 
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mendapatkan akses kesehatan tanpa perlu keluar desa. Bahkan sarana 

kesehatan yaitu Rumah Sakit Abdi Waluyo merupakan satu-satunya rumah 

sakit yang ada di Kecamatan Banjarharjo. Desa Banjarharjo yang sudah maju 

membuat arus modern yang sedang terjadi dapat dengan mudah masuk ke 

Desa Banjarharjo, sehingga masyarakat yang ada di Desa Banjarharjo dengan 

mudah menyerap nilai-nilai yang berlainan yang juga menyebabkan 

terjadinya perubahan pada kesenian tradisional seperti Reog Banjarharjo. 

        Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan 

                                 di  Desa  Banjarharjo 

No Pekerjaan Jumlah 

1. Petani 1526 orang 

2. Pegawai Negeri Sipil 297 orang 

3. Pedagang 627 orang  

Jumlah 2450 orang 

         Sumber : Demografi Desa Banjarharjo 2011 

 

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa masyarakat Desa Banjarharjo 

memiliki jenis pekerjaan yang bermacam-macam. Jenis pekerjaan yang 

heterogen ini yang membuat tingkat ekonomi masyarakat di Desa Banjarharjo 

juga berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini pula yang 

menyebabkan pelaku kesenian Reog Banjarharjo yang kebanyakan bekerja 

sebagai petani menjadikan Reog Banjarharjo menjadi sebuah pekerjaan untuk 

menambah penghasilan sehingga kesenian Reog Banjarharjo mengalaimi 

perubahan.  
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Desa Banjarharjo juga memiliki berbagai kesenian yang masih 

bertahan hingga saat ini, antara lain kesenian wayang dan kesenian reog yang 

dikenal sebagai Reog Banjarharjo. Bahkan kesenian Reog Banjarharjo sudah 

dikenal sampai ke berbagai daerah salah satunya adalah Semarang dan 

Jakarta.  

B. Asal-usul Kesenian Reog Banjarharjo 

Desa. Reog Banjarharjo merupakan sebuah kesenian tradisional yang 

berasal dari Desa Banjarharjo, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. 

Sejarah munculnya kesenian Reog Banjarharjo tidak dapat terlepas dari 

masyarakat yang bersangkutan. Munculnya kesenian Reog Banjarharjo 

diceritakan oleh beberapa orang yang berbeda-beda dengan versi yang 

berbeda-beda. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ibul berikut : 

“kalau ditanya asal-usulnya, ini menurut cerita zaman dahulu dari 

bapak saya kesenian Reog Banjarharjo ini dulunya ritual untuk pindah 

rumah mas. Jadi dahulu itu ada kepercayaan kalau rumah yang baru 

itu pasti ada setannya mas, kalau jawa itu memedi namanya. Jadi biar 

penghuni rumah yang baru tidak merasa ketakutan dan biar merasa 

aman dan nyaman dilakukan ritual ini mas.” (Ibul, 63 tahun, Petani, 

29 November 2012) 

 

Menurut versi Bapak Ibul, kesenian Reog Banjarharjo muncul 

dikarenakan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang ghaib. Hal 

berbeda diungkapkan oleh bapak Didik Suwardi selaku Ketua Karang Taruna 

Puspa Budaya 

“Kalau asal-usul dan sejarahnya dari Reog Banjarharjo ini ada dua 

versi, yang pertama itu dari cerita turun-temurun dan dari kepercayaan 

masyarakat setempat.” (Didik Suwardi, 47 tahun, PDAM, 02 

Desember 2012) 
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Versi ini berbeda dari versi sebelumnya. Menurut Bapak Didik 

Suwardi kesenian Reog Banjarharjo muncul karena ada dua cerita yang 

berkembang di masyarakat yaitu cerita turun-temurun yang diwarisi oleh para 

anggota dan pelaku kesenian Reog Banjarharjo dan dari kepercayaan 

masyarakat setempat. Dari cerita turun-temurun, kesenian Reog Banjarharjo 

beraal dari sebuah mitos tentang keluarga yang bernama Sumbawa dan 

suaminya yang tidak memiliki anak. Sedangkan dari cerita menurut 

kepercayaan setempat, kesenian Reog Banjarharjo berasal dari sebuah 

kepercayaan masyarakat Banjarharjo tentang hal-hal ghaib.  

“kalau asal-usul yang dari kepercayaan setempat itu malah berbeda 

lagi. Dulu itu kan warga di Desa Banjarharjo ini masih percaya mitos-

mitos, masih percaya hal-hal yang gitu-gituan. Nah dari situ asal-usul 

dari kesenian Reog Banjarharjo. Awalnya ya biar mahluk halus tidak 

menggangu manusia.” (Didik Suwardi, 47 tahun, PDAM, 02 

Desember 2012)  

 

Asal-usul kesenian Reog Banjarharjo menurut kepercayaan 

masyarakat tentang hal-hal yang ghaib ini berasal dari masyarakat 

Banjarharjo yang dahulu masih mempercayai kehidupan bersama dengan 

mahluk halus. Agar tidak saling mengganggu kemudian diadakan ritual Reog 

Banjarharjo. Masyarakat Desa Banjarharjo mempercayai jika tidak 

melakukan ritual tersebut maka seseorang yang akan melakukan pindah 

rumah tidak akan bisa nyaman dan bahagia di dalam kehidupannya. 

 Sedangkan menurut Bapak Kartono, munculnya kesenian Reog 

Banjarharjo di Banjarharjo adalah dari Alm. Bapak Wandi. Alm Bapak 

Wandi merupakan orang yang membawa kesenian Reog ke Desa Banjarharjo. 
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Reog yang dibawa Alm. Bapak Wandi merupakan sebuah kesenian untuk 

ritual mengusir mahluk halus yang berasal dari tanah sunda. Kemudian reog 

dikenal oleh masyarakat Desa Banjarharjo menjadi sebuah kesenian bernama 

Reog Banjarharjo yang digunakan juga sebagai ritual untuk mengusir mahluk 

halus. Dari beberapa versi masyarakat dapat disimpulkan bahwa kesenian 

Reog Banjarharjo merupakan kesenian yang awal mulanya berasal dari 

kepercayaan masyarakat tentang mahluk halus dan mitos-mitos seputarnya. 

Kepercayaan masyarakat Desa Banjarharjo tentang mahluk halus membuat 

masyarakat Desa Banjarharjo mempercayai ada kekuatan lain diluar manusia 

sehingga dalam mengambil suatu tindakan harus didahului dengan melakukan 

ritual-ritual, seperti ritual ruwatan rumah.  

Kesenian Reog Banjarharjo yang terdapat di Desa Banjarharjo 

dikelola oleh Karang Taruna Puspa Budaya yang sekarang dipimpin oleh 

Bapak Didik Suwardi. Karang Taruna Puspa Budaya dibentuk pada tahun 

1985 setelah terjadinya minat masyarakat yang beralih ke musik dangdut 

ketimbang Reog Banjarharjo. Upaya untuk mempertahankan kesenian Reog 

Banjarharjo oleh pelaku Reog Banjarharjo yang tergabung dalam Karang 

Taruna adalah dengan melakukan berbagai latihan-latihan yang dilakukan 

secara rutin setiap sebulan sekali. Latihan-latihan ini bertujuan agar kesenian 

Reog Banjarharjo tetap diminati oleh masyarakat. Berbagai usaha telah 

dilakukan oleh Karang Taruna Puspa Budaya agar dapat kembali diminati 

oleh masyarakat, seperti merubah bentuk kesenian Reog Banjarharjo baik dari 

segi pertunjukan waktu dan tarian di dalamnya.  



48 
 

 

C. Perkembangan Kesenian Tradisional Reog Banjarharjo Keagamaan 

Masyarakat Desa Ngabul. Kesenian tradisional Reog Banjarharjo 

yang terdapat di Desa Banjarharjo merupakan kesenian yang berbeda 

dengan Reog Ponorogo yang berada di Ponorogo, Jawa Timur. Reog 

Ponorogo di Jawa Timur lebih dikenal dengan hiasan bulu merak dan 

topeng harimau. Sedangkan kesenian Reog Banjarharjo lebih dikenal 

dengan Barongan atau Pentul yang merupakan ikon dari kesenian Reog 

Banjarharjo, akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman kesenian 

Reog Banjarharjo lebih dikenal dengan Kendang yang dimainkan daripada 

barongan atau pentulnya.  

. 

Gambar 3. Pertunjukan Reog Banjarharjo,  

Tokoh Barongan. 

(doc. pribadi, tanggal 19 Januari 2013 ) 

 

merupakan masyarakat. Barongan dan Pentul merupakan dua tokoh 

di dalam kesenian Reog Banjarharjo dan menjadi ikon dari kesenian ini. 

Barongan digambarkan merupakan sebuah tokoh jahat atau mahluk halus 

yang menghuni sebuah rumah yang nantinya akan bertarung dengan 

Pentul. Ketika pertunjukan Reog Banjarharjo masih berfungsi sebagai 

sebuah kesenian untuk ritual, tokoh barongan akan bertarung dengan 
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Pentul. Pada akhir pertarungan barongan akan kalah oleh pentul karena 

Pentul akan menebas kepala Barongan tersebut. 

 

 

 

 

Gambar 4. Pertunjukan Reog Banjarharjo, Tokoh Pentul 

(doc. pribadi, tanggal 19 Januari 2013) 

.  

Sedangkan tokoh baik di dalam kesenian Reog Banjarharjo adalah 

Pentul. Pentul merupakan tokoh baik yang nantinya di dalam pertunjukan 

akan bertarung dengan barongan sebagai mahluk halus yang menghuni 

sebuah rumah. ketika Kesenian Reog Banjarharjo masih digunakan untuk 

acara ritual, tokoh pentul ini sebelum melakukan pertarungan dengan 

barongan akan mengalami kerasukan mahluk halus akibat kendang yang 

sedang dimainkan. Namun dalam perkembangannya tokoh Barongan dan 

Pentul ini tidak melakukan adegan pertarungan lagi dan hanya berjoget 

mengikuti irama musik yang dimainkan. 

Kesenian Reog Banjarharjo mengalami beberapa perkembangan 

mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan kesenian Reog Banjarharjo 

dapat dilihat dari segi pementasan yang berbeda dari sebelumnya. 

Perkembangan Reog Banjarharjo dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu sebelum 

tahun 1985, sesudah tahun 1985 sampai tahun 2000, dan tahun 2000 sampai 

sekarang. Perkembangan Reog Banjarharjo pertama adalah periode sebelum 
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tahun 1985. Hal ini dikarenakan sebelum tahun 1985 merupakan tahun 

dimana kesenian Reog Banjarharjo pertama kali muncul di Desa Banjarharjo. 

Kesenian Reog Banjarharjo sebelum tahun 1985 juga merupakan kesenian 

yang masih asli yang hanya digunakan sebagai ritual dan sangat sakral bagi 

masyarakat Desa Banjarharjo.  

Perkembangan selanjutnya adalah periode kedua yaitu setelah tahun 

1985 sampai tahun 2000. Pembagian periode kedua ini yaitu pada tahun 1985 

sampai tahun 2000 karena beberapa alasan antara lain terjadinya kemunduran 

pada kesenian Reog Banjarharjo pada tahun 1985 karena minat masyarakat 

yang beralih pada musik dangdut sehingga pada tahun tersebut kesenian Reog 

Banjarharjo tidak pernah melakukan pementasan. Akibat terjadi kemunduran 

pada kesenian Reog Banjarharjo, pada tahun yang sama Bapak Kartono dan 

teman-temannya mendirikan Karang Taruna Puspa Budaya untuk kesenian 

Reog Banjarharjo. Persaingan dengan musik dangdut membuat kesenian 

Reog Banjarharjo untuk pertama kalinya melakukan perubahan pada tahun 

sesudahnya.  

Pembagian perkembangan terakhir adalah pada periode tahun 2000 

hingga sekarang. Pembagian pada periode ini karena pada tahun 2000-an 

hingga sekarang kesenian Reog Banjarharjo sudah tidak digunakan dalam 

ritual mengusir mahluk halus, hal ini disebabkan karena mulai beralih 

fungsinya kesenian Reog Banjarharjo menjadi sebuah pekerjaan untuk para 

pelaku kesenian Reog Banjarharjo yang menyebabkan kesenian Reog 

Banjarharjo menjadi sebuah kesenian untuk hiburan semata. Selain itu pada 
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tahun 2000, terjadi penambahan unsur baru didalam kesenian Reog 

Banjarharjo yaitu masuknya musik orgen yang menambah alat musik yang 

digunakan dalam kesenian Reog Banjarharjo. 

1. Sebelum Tahun 1985 

Hal. Reog Banjarharjo muncul di Desa Banjarharjo pada masa 

penjajahan belanda. Kesenian ini berkembang ketika masyarakat masih 

mempercayai adanya mitos-mitos seputar mahluk halus. Bahkan menurut 

Bapak Ibul sebagai pewaris Reog ini mengatakan bahwa : 

“Menurut orang zaman dulu mas, kesenian Reog Banjarharjo itu ada 

di Desa ini sebelum ada kesenian lain, jadi bisa dibilang kesenian ini 

kesenian yang pertama ada di Desa Banjarharjo.” (Ibul, 63 tahun, 

Petani, 29 November 2012) 

 

Kesenian Reog Banjarharjo pertama kali dikenalkan oleh Alm. Bapak 

Wandi. Kesenian Reog Banjarharjo dibawa oleh Alm. Bapak Wandi ke Desa 

Banjarharjo untuk diperkenalkan kepada masyarakat sebagai suatu kesenian  

yang berasal dari tanah sunda dan digunakan untuk mengusir mahluk halus.  

Di Desa Banjarharjo terdapat beberapa kepercayaan yang dibawa dan 

dipentaskan pada pertunjukan Reog Banjarharjo. Pertunjukan Reog 

Banjarharjo pada era ini begitu beraneka ragam. Tidak hanya itu kesenian 

Reog Banjarharjo pada era ini memiliki beberapa ragam gerakan yang 

mempunyai arti sendiri-sendiri. Selain itu kesenian Reog Banjarharjo pada 

saat itu digunakan untuk mengusir mahluk halus yang tinggal di dalam rumah 

dan untuk melakukan nadzar yang diucapkan, seperti yang di ungkapkan oleh 

Bapak Didik Suwardi berikut ini : 
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“Dahulu itu Kesenian Reog Banjarharjo digunakan untuk mengusir 

mahluk halus, selain itu kalaupun ada seseorang yang mempunyai 

nadzar dan bisa menepati nadzarnya itu ya kesenian ini juga 

digunakan untuk bersyukur terhadap Tuhan karena sudah dapat 

memenuhi nadzarnya mas”. (Didik Suwardi, 47 tahun, PDAM, 02 

Desember 2012)  

 

Adapun Kesenian Reog Banjarharjo sebelum tahun 1985 memiliki 

bentuk-bentuk yang bervariasi, antara lain : 

Pertama, Tarian Mengusir Mahluk Halus (Barongan vs Pentul). 

Seperti fungsinya yang digunakan untuk mengusir mahluk halus, kesenian 

Reog Banjarharjo memiliki tarian sebagai simbol mengusir mahluk halus. 

Pentul sebagai tokoh yang baik akan bertarung dengan barongan sebagai 

dedemit (tokoh mahluk halus/jahat). Pentul menggunakan senjata pedang 

kayu yang digunakan untuk melawan barongan. Tarian ini diakhiri dengan 

Pentul yang dapat menumpas barongan dengan memotong kepala barongan 

menggunakan pedang kayu miliknya.  

Kedua, Tokoh Pentul membawa nasi kuning dan pisang. Nasi kuning 

dan jajanan di Desa Banjarharjo memiliki arti antara lain dapat 

menyembuhkan berbagai penyakit, dapat membuat rezeki lancar, dapat 

memperlancar jodoh, dan dapat menjadikan anak-anak menjadi lebih 

menyukai makanan. Ini dilakukan sebelum pementasan dimulai dan 

digunakan untuk sesajen yang nantinya pada akhir pementasan akan 

dibagikan kepada masyarakat yang sedang melihat pementasan Reog 

Banjarharjo. 
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Dalam pandangan masyarakat Desa Banjarharjo, sesuatu yang dimulai 

dari Sa- merupakan hal yang baik. Sabeksa berhubungan dengan materi yaitu 

uang, misalnya Sa-tus (seratus supiah), Sa-puluh ewu (sepuluh ribu), Sa-tus 

ewu (seratus ribu), Sa-juta (satu juta), Sa-puluh juta (sepuluh juta). Seseorang 

yang ingin mengusir mahluk halus dari rumahnya ataupun yang memiliki 

hajat harus mementaskan kesenian Reog Banjarharjo dengan memberikan 

uang sesuai dengan kemampuannya, asalkan sesuai dengan kepercayaan 

Sabeksa. Bisa dibilang kesenian Reog Banjarharjo pada saat itu merupakan 

suatu ritual yang cukup murah.  

Keempat, Atraksi  Setan atau Dedemit. Kesenian Reog Banjarharjo 

sebelum tahun 1985-an merupakan kesenian yang cukup menegangkan. Hal 

ini dikarenakan terdapat tarian yang melukiskan pertarungan antara pentul 

dan barongan. Selain pertempuran antara pentul dan barongan terdapat tarian 

yang melukiskan tentang mahluk halus yang bersifat jahat (dedemit). Tarian 

ini dilakukan tidak oleh sembarangan orang akan tetapi oleh orang yang 

memiliki keahlian khusus (debus). Bentuk tarian ini diungkapkan oleh Bapak 

Herianto salah satu warga yang pernah melihat kesenian Reog Banjarharjo 

pada saat itu 

“Kesenian Reog Banjarharjo dahulu itu orang-orangnya gila-gila mas, 

maksudnya ya bukan gila sebenarnya. Dulu itu ada atraksi lompat dari 

rumah, makan api, nusuk-nusuk benda ke badan sendiri, kalau istilah 

zaman sekarang itu debus. Kalau zaman dahulu bisa dibilang kaya 

orang kesurupan setan.” (Herianto, 40 tahun, Penggiling Padi, 18 

Desember 2012) 
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2. Setelah tahun 1985 sampai tahun 2000 

Kesenian Reog Banjaraharjo mengalami kemunduran pada tahun 

1985. Bahkan Kesenian Reog Banjarharjo pernah tidak dipentaskan lagi di 

Desa Banjarharjo. Bapak Kartono sebagai anggota utama Karang Taruna 

menjelaskan perihal ini 

“Kesenian Reog Banjarharjo tahun 1985, sudah tidak dipentaskan lagi. 

Sudah tidak ada penerusnya lagi mas pada saat itu, lagian orang-orang 

yang melakukan pertunjukan Reog Banjarharjo kebanyakan sudah 

meninggal. Jadi tidak ada penggantinya, apalagi yang memainkan 

atraksi dedemitnya (debus) sudah pada meninggal semua. Tidak ada 

yang nerusin. Masyarakat Banjarharjo waktu itu ya lagi suka-sukanya 

sama musik dangdut, kalau ada hajat ya mending nyewa dangdutan 

walaupun mahal daripada Reog Banjarharjo mas.” (Kartono, 56 tahun, 

Penggiling Padi, 18 Desember 2012) 

 

Dari wawancara dengan Bapak  Kartono dapat disimpulkan bahwa 

kesenian Reog Banjarharjo berhenti dan tidak dipentaskan lagi disebabkan 

oleh beberapa hal antara lain, pertama, tidak adanya generasi penerus yang 

mau meneruskan kesenian Reog Banjarharjo, kedua, meninggalnya beberapa 

anggota pertunjukan Reog Banjarharjo terutama yang memainkan tarian 

dedemit (debus) yang sedikit mengurangi daya tarik masyarakat Desa 

Banjarharjo, ketiga, mulai memudarnya kepercayaan yang sudah turun-

temurun. Seperti kepercayaan tentang Sabeksa, dan keempat, masuknya 

budaya luar yaitu (dangdutan) yang lebih memiliki daya tarik oleh 

masyarakat Desa Banjarharjo. 
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Gambar 5. Bapak Kartono, Salah satu pendiri Karang 

Taruna Puspa Budaya (doc. pribadi, tanggal 18 Desember 

2012) 

 

Melihat kesenian Reog Banjarharjo yang seperti itu Bapak Kartono 

dan teman-teman membentuk Karang Taruna untuk Reog Banjarharjo. 

Pada tahun 1985 akhirnya dibentuk suatu organisasi Karang Taruna Reog 

Banjarharjo yang diberi nama “Puspa Budaya”. Karang Taruna Reog 

Banjarharjo dibentuk untuk masyarakat Desa Banjarharjo yang masih 

peduli dan ingin tetap mempertahankan Reog Banjarharjo. Karang taruna 

pada awal ini tidak seperti yang lain, disini karang taruna hanya sebagai 

organisasi untuk meneruskan kesenian Reog Banjarharjo agar tetap 

bertahan 

Bentuk kesenian Reog Banjarharjo tahun 1985 sampai tahun 2000-

an mengalami perubahan. Awalnya kesenian Reog Banjarharjo yang lebih 

dikenal pada tokoh barongan dan pentul berubah dan lebih cenderung ke 

alat musik yang digunakan yaitu gendang. Selain itu pertunjukan sudah 

tidak menggunakan atraksi setan (demit), hal ini dikarenakan sudah tidak 

ada anggota masyrakat ataupun anggota dari Karang Taruna yang bisa 
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melakukan atraksi setan (demit). Kesenian Reog Banjarharjo juga mulai 

berubah fungsi selain sebagai ritual kesenian Reog banjarharjo menjadi 

sebuah hiburan untuk masyarakat Desa Banjarharjo 

Kesenian Reog Banjarharjo sebagai Ritual dan Hiburan digunakan 

oleh anggota Karang Taruna untuk ruwatan Rumah. berbeda pada saat awal 

mula kesenian ini lahir, kesenian Reog Banjarharjo sudah tidak melakukan 

pertunjukan dengan menggunakan kepercayaan sebaksa. Pertunjukan Reog 

banjarharjo mulai menggunakan sistem patokan harga setiap akan melakukan 

pementasan. Selain itu adanya hiburan yang disisipi dalam kesenian Reog 

Banjarharjo yang sebelumnya tidak ada. Pada tahun-tahun sesudahnya 

kesenian Reog Banjarharjo menggabungkan dengan kesenian jaranan/ kuda 

lumping untuk menarik penonton. Tambahan Reog Banjarharjo juga 

dilakukan pada alat musik yang tidak tergantung pada Gendang saja 

melainkan pada alat musik yang modern berupa musik jaipong agar penonton 

dapat ikut bergoyang mengikuti irama musik yang dimainkan 

3. Tahun 2000 hingga sekarang 

Kesenian Reog Banjarharjo yang sudah mulai berkembang dan mulai 

berubah dapat terlihat setelah tahun 2000-an hingga sekarang. Bapak Sutriono 

sebagai Kepala Desa Banjarharjo menjelaskan  

“Kesenian Reog Banjarharjo pada saat ini sudah termodernkan, akan 

tetapi kadang-kadang menimbulkan perselisihan mas kalau Reog 

Banjarharjo dipentaskan pada saat bersamaan dengan konser lain, 

misalnya konser dangdutan atau orgenan. Soalnya dahulu itu Reog 

Banjarharjo digunakan bukan untuk hiburan mas, jadi ya kadang-

kadang ada perselisihan mas. Tapi ya walaupun sudah tidak dipakai 
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buat ritual ko malah banyak yang nonton.” (Sutriono, 41 tahun, 

Kepala Desa Banjarharjo, 08 Desember 2012) 

 

 

                Gambar 6. Pertunjukan Reog Banjarharjo 

(doc. Pribadi tanggal 19 Januari 2013) 

 

Kesenian Reog Banjarharjo sekarang yang sudah tidak digunakan 

untuk ritual lagi. Akan tetapi walaupun kesenian ini sudah tidak digunakan 

lagi dalam bentuk ritual setiap kali kesenian ini digunakan bersamaan 

dengan yang lain (dangdutan atau orgen) tetap menghadirkan konflik 

dalam masyarakat. Konflik terjadi pada masyarakat ketika hadir dua 

pertunjukan adalah masyarakat Banjarharjo yang bingung dalam memilih 

kesenian mana yang akan ditonton untuk hiburan 

Bentuk kesenian Reog Banjarharjo saat ini sudah digabungkan 

dengan berbagai kebudayaan, dan penggabungan kebudayaan yang jelas 

terlihat pada penggabungan dengan kesenian kuda lumping atau jaranan yang 

bukan merupakan ciri khas dari kesenian Reog Banjarharjo.  Tokoh barongan 

dan pentul pada kesenian Reog banjarharjo saat ini sudah tidak melakukan 
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pertrungan lagi akan tetapi lebih cenderung ke atraksi menari sesuai dengan 

musik yang dimainkan 

Tabel 5. Perkembangan Kesenian Reog Banjarharjo 

 

Bentuk 

Kesenian 

Reog 

Banjarharjo 

 

Sebelum tahun 

1985 

 

Tahun 1985 

sampai tahun 

2000-an 

 

Tahun 2000-an 

sampai sekarang 

 

Waktu 

Pementasan 

Ritual 

Ruwatan 

Rumah dan 

bernadzar. 

Ritual Ruwatan 

dan Hiburan. 

 

Hiburan 

 

 

Adanya 

pelarangan waktu 

pementasan yaitu 

hanya untuk ritual 

dan nadzar. 

Mulai digunakan 

dalam acara  

pernikahan, dan 

hajatan lain 

seperti sunatan. 

Sudah tidak ada 

waktu pelarangan 

dalam 

pementasan 

 

Jenis 

Pertunjukan 

Atraksi 

Setan/Dedemit 

 

Tarian Kuda 

Lumping/Jaranan 

 

Tarian Kuda 

lumping atau 

jaranan 

 

1. Tarian Pentul 

membawa nasi 

kuning dan 

pisang 

1.  

Tarian Pentul 

Membawa nasi 

kuning dan 

pisang 

Mulai 

memadukan 

unsur musik 

modern seperti 

orgen. 

 

 

2. Hanya 

memakai 

gendang 

sebagai alat 

musiknya 

 

1. Memasukkan 

musik jaipong 

dalam 

pertunjukannn

ya. 

1.  

      Sumber : Hasil Wawancara 
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C. Perubahan Makna dan Fungsi Reog Banjarharjo 

Reog Banjaraharjo seperti halnya kesenian tradisional  lainnya akan 

selalu mendapat tantangan seiring dengan zaman yang semakin berubah. Hal 

ini yang membuat kesenian Reog Banjarharjo melakukan berbagai variasi 

perubahan agar tetap bertahan di tengah-tengah masyarakat. Perubahan yang 

terjadi pada Reog Banjarharjo disatu sisi menyebabkan terjadinya pergeseran 

fungsi dan makna pertunjukan Reog Banjarharjo dan disisi lain terlepas dari 

pro dan kontra pertunjukan Reog Banjaraharjo tetap mendapat dukungan dari 

masyarakat ditengah arus modern 

1. Perubahan Fungsi Reog Banjarharjo 

Kesenian Reog Banjarharjo yang merupakan kesenian khas mengusir 

mahluk halus dari Desa Banjarharjo mendapat banyak tantangan, baik dari 

dalam maupun dari luar. Kesenian Reog Banjarharjo pun pernah kalah 

bersaing dengan musik dangdutan  pada tahun 1985. Masyarakat Desa 

Banjarharjo mulai tertarik dengan musik dangdut dibandingkan dengan Reog 

Banjarharjo pada tahun 1985. Banyak masyarakat pada tahun 1985 

menggunakan dangdutan untuk melakukan nadzar atau jika keinginan orang 

tersebut tercapai. Eksisitensi Reog Banjarharjo pernah ditanyakan pada tahun 

tersebut, hal ini dikarenakan pada tahun 1985 merupakan tahun dimana 

kesenian Reog Banjarharjo tidak dapat melakukan pementasan di Desa 

Banjarharjo. Bapak Herianto menjelaskan tentang Reog Banjarharjo pada 

tahun tersebut berikut ini : 
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“Karang Taruna Reog Banjarharjo itu ada tahun 1985 mas, ini loh 

Bapak Kartono yang mendirikan. Itu dulu tahun 1985 Reog 

Banjarharjo gak tampil-tampil, masyarakat sini ya waktu itu lebih 

tertarik sama dangdutan daripada Reog Banjarharjo. Terus Bapak 

Kartono sama teman-temannya yang peduli sama Reog Banjarharjo 

mulai membentuk Karang Taruna Puspa Budaya, agar bisa eksis mas. 

Sejak berdiri karang taruna Reog Banjarharjo apa yah mas namanya, 

dimodernkan biar bisa menarik minat masyarakat lagi. Pertunjukannya 

juga mulai sebulan sekali, walaupun gak ada yang pake, ya cuma 

latihan-latihan. Soale kalau gak gitu ya bakal kalah sama dangdutan 

mas.” (Herianto, 40 tahun, penggiling padi, 18 Desember 2012) 

Kesenian Reog Banjarharjo mengalami perubahan setelah tahun 1985 

sepeti yang dikatakan oleh  Bapak Herianto. Perubahan yang terjadi pada 

Reog Banjarhajo pada awalnya mendapat pro dan kontra, baik dari pelaku 

kesenian Reog Banjarharjo maupun dari masyarakat Desa Banjarharjo. 

Perubahan yang mendasar dari Reog Banjarharjo adalah waktu pertunjukan 

Reog Banjarharjo yang semakin bebas dan tidak terbatas oleh waktu. 

Perubahan waktu pertunjukan Reog Banjarharjo mengalami perubahan fungsi 

pada Reog Banjarharjo. Perubahan fungsi itu dapat terlihat dengan jelas, yaitu 

pada awalnya kesenian Reog Banjarharjo merupakan kesenian sebagai ritual 

yang hanya dibolehkan untuk dipentaskan pada tujuan tertentu saja yaitu 

untuk mengusir mahluk halus dan bernadzar dan menjadi sebuah kesenian 

yang dapat digunakan untuk keperluan lain seperti hajatan pernikahan atau 

sunatan. Perubahan yang terjadi pada Reog Banjarharjo untuk pertama 

kalinya ini  mendapat banyak tanggapan negatif dan positif dari masyarakat, 

seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sutriono sebagai Kepala Desa 

Banjarharjo berikut ini : 
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“kalau misalnya ada dua pertunjukan di desa ini mas, ya pasti ada pro 

dan kontra mas, misal ya mas ada orgen atau dangdutan terus ada 

yang pake Reog Banjarharjo itu pasti pro dan kontra. Tapi bukan 

tawuran atau kekerasan mas, ya cuma omongan-omongan gitu dari 

masyarakat.” (Sutriono, 41 tahun, kepala desa, 08 Desember 2012) 

 

Pro dan kontra akibat perubahan pada waktu pertunjukan Reog 

Banjarharjo dikalangan masyarakat terjadi karena masyarakat pada waktu itu 

terkejut karena waktu yang dilarang dalam pementasan malah terjadi 

pementasan. Awal perubahan yang terjadi ini membuat kesenian Reog 

Banjarharjo pada tahun 1985 mulai mendapat daya tarik sendiri bagi 

masyarakat Banjarharjo. Pementasan tidak hanya untuk mengusir mahluk 

halus tetapi ketika itu kesenian Reog Banjarharjo dipentaskan pada saat 

hajatan atau  pernikahan. Untuk meningkatkan daya tarik masyarakat 

Kesenian Reog Banjarharjo terus ditampilkan sebulan sekali walaupun 

pertunjukan tersebut tidak ada yang menggunakan. Cara ini yang digunakan 

pada pelaku Reog Banjarharjo untuk sedikit demi sedikit merubah waktu 

pertunjukan agar dapat diterima oleh masyarakat Desa Banjarharjo  

Perubahan fungsi kedua terjadi pada tarian di dalam kesenian Reog 

Banjarharjo. Tarian Barongan melawan Pentul sebagai tarian pengusir 

mahluk halus yang merupakan ikon dari Reog Banjarharjo mulai berubah 

menjadi sebuah adegan menghibur untuk masyarakat Desa Banjarharjo.  

Tarian Barongan melawan Pentul merupakan inti dari ritual mengusir mahluk 

halus dalam pertunjukan Reog Banjarharjo berubah menjadi suatu adegan 

hiburan untuk menghibur penontonnya, terutama Barongan. Barongan dan 

Pentul di dalam kesenian Reog Banjarharjo merupakan dua tokoh, barongan 
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digambarkan sebuah dedemit atau setan yang sedang menghuni sebuah rumah 

sedangkan Pentul merupakan tokoh baik yang akan mengusir Barongan dari 

rumah tersebut. Namun tarian Barongan melawan Pentul saat ini sudah tidak 

dapat dilihat lagi dalam pertunjukan Reog Banjarharjo. Barongan yang 

dahulunya merupakan salah satu tokoh yang menyeramkan bahkan untuk 

anak-anak, sekarang menjadi tokoh yang sangat dinanti-nanti untuk tampil 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Tokoh Barongan meminta uang yang merupakan  

hiburan untuk penonton (dokumentasi pribadi, tanggal 19 

Januari 2013) 

 

Barongan yang terlihat menyeramkan dengan memakai topeng dan 

tidak memiliki tangan akan melakukan adegan hiburan untuk penonton. 

Dalam pertunjukan Barongan akan mendatangi penonton untuk meminta 

uang, kadangkala mengeluarkan tangannya. Biasanya ketika penonton akan 

memberi uang kepada barongan, barongan akan membuka mulutnya dan 

menerima uang tersebut melalui mulut. Hal ini terlihat bahwa dedemit atau 

setan suka dengan uang juga, adegan inilah yang  membuat tawa pengunjung 
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yang melihatnya. Perubahan yang terjadi dalam bentuk tarian ini juga yang 

membuat Reog Banjarharjo mulai kehilangan fungsi ritualnya sebagai 

pengusir mahluk halus dan berubah fungsi menjadi hiburan 

Selain itu perubahan terjadi pada alat musik yang digunakan di dalam 

pertunjukan Reog Banjarharjo. Alat musik yang digunakan dalam 

pertunjukan Reog Banjarharjo adalah empat buah kendang yang digendong 

didepan, satu seruling, kecrek, dan gong 

“Kalau alat musik yang digunakan itu bermacam-macam mas, ada 

kendang yang digendong empat orang masing-masing didepan, 

kendangnya itu bukan pake tangan tapi ditabuh menggunakan 

kayu, terus ada satu orang yang mainin seruling atau terompet, 

kecrek, dan gong. Sebelumnya ada orang yang berdoa dulu biar 

diberi keselametan. Dulu itu musiknya dipake untuk ngundang 

mahluk halus mas, pada waktu pertunjukan nanti Pentul akan 

kesurupan karena musik itu, baru pada waktu kesurupan itu pentul 

nanti tiba-tiba masuk kerumah orang yang mau pindah dan 

melihat-lihat ruangan satu persatu.. Kalau misalnya pentulnya 

beringas berarti ada mahluk halusnya diruangan tersebut. Kalau 

sudah gitu musiknya akan dikerasin biar pentul bisa istilahnya 

bertambah kekuatannya.” (Didik Suwardi, 47 tahun, PDAM, 02 

Desember 2012)  

 

Alat musik tersebut terutama kendang mempunyai beberapa fungsi 

yaitu mengundang mahluk halus. Mahluk halus yang diundang tersebut dan 

memasuki Pentul bertujuan agar mengetahui letak dan lokasi mahluk halus 

yang menghuni sebuah rumah. Biasanya ketika pentul tambah beringas di 

suatu tempat, ditempat itulah terdapat mahluk halusnya. Namun 

perkembanagan waktu membuat alat musik yang digunakan menjadi 

bertambah, masuknya musik jaipong dan orgen didalam kesenian Reog 

Banjarharjo membuat alat musik khas dari Reog Banjarharjo hanya berfungsi 
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sebagai penambah meriah bukan lagi berfungsi sebagai pengundang mahluk 

halus 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Kendang, Alat Musik Khas  Reog Banjarharjo 

              (doc. pribadi, tanggal 02 Desember 2012) 

 

Akibat adanya perubahan pada alat musik yang digunakan inilah 

orang yang bertugas melakukan doa-doa sebelumnya untuk keselametan 

sudah tidak digunakan lagi. Selain itu, alat musik yang digunakan dalam 

Reog Banjarharjo sekarang menjadi alat musik biasa yang dulunya dipandang 

menjadi alat musik yang mempunyai kekuatan magis dan tidak sembarangan 

untuk ditabuh 

2. Perubahan Makna Reog Banjarharjo 

Perubahan  fungsi yang terjadi pada kesenian Reog Banjarharjo tidak 

hanya membuat kesenian Reog Banjarharjo mampu bersaing dan bertahan 

dengan dangdutan dan kesenian lain di tengah-tengah modernisasi ini. Tetapi 

juga akibat perubahan yang terjadi, kesenian Reog banjarharjo kehilangan 

identitas khasnya yaitu sebagai suatu kesenian ritual untuk mengusir mahluk 

halus. Perubahan fungsi yang terjadi pada Reog Banjarharjo juga akan 
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berimbas pada makna kesenian Reog Banjarharjo yang membuat terjadi pula 

perubahan makna pada Reog Banjarharjo 

Perubahan makna pertama di dalam pertunjukan Reog Banjarharjo 

terlihat pada isi cerita yang terkandung didalam pertunjukan Reog 

Banjarharjo. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Ibul sebagai penerus 

kesenian Reog Banjarharjo berikut : 

“Kalau ceritanya sih ada mas, intinya ya mengusir mahluk halus pada 

sebuah rumah yang mau ditempati atau pindahan rumah. ya yang 

namanya hidup ya mas, berdampingan sama mahluk halus, biar 

mahluk halus itu keluar dari rumah dan biar gak ganggu ya ngadain 

ritual Reog Banjarharjo. Kalau naskahnya sich dulu ada mas, tapi 

semakin kesini ya naskahnya dibuat seminggu sebelum tampil, kalau 

sekarang yang penting tampil buat makan mas,namanya juga tani 

mas.” (Ibul, 63 tahun, petani, 29 November 2012)  

Perubahan makna terjadi pada cerita yang terkandung dalam Reog 

Banjarharjo. Makna cerita dari Reog Banjarharjo adalah agar dapat hidup 

bersama-sama dengan mahluk ciptaanNya, dan manusia dan mahluk lain 

(setan atau dedemit) tidak saling mengganggu satu sama lain. Namun cerita 

yang mengandung makna tersebut semakin terkikis dan sekarang menghilang 

hal ini dikarenakan anggota karang taruna yang berperan melakukan 

pementasan Reog Banjarharjo lebih mengutamakan mendapatkan materi 

daripada menyampaikan pesan yang tersirat dalam pertunjukan Reog 

Banjarharjo. Hal serupa juga disampaikan Bapak Didi selaku masyarakat 

yang tidak keberatan dengan adanya perubahan ini : 

“Dulu ya buat ritual sekarang ya buat hiburan, biasanya ya buat 

hiburan warga. Kan warga  juga banyak yang menjadi petani, y itung-

itung lihat tontonan gratis mas habis kerja. Sesama petani ya jarang-
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jarang juga bisa kumpul gitu.” (Didi, 40 tahun, petani, 01 Desember 

2012) 

 

Perubahan yang lebih jelas juga terlihat pada perubahan makna 

simbolik dari kepercayaan Sabeksa di dalam pertunjukan Reog Banjarharjo. 

Kepercayaan Sabeksa merupakan kepercayaan masyarakat Desa Banjarharjo 

yang berhubungan dengan materi yang terdapat dipertunjukan Reog 

Banjarharjo. Kepercayaan Sabeksa meyakini bahwa seseuatu yang 

berhubungan dengan Sa-, akan selalu membawa dampak baik bagi 

masyarakat. Sebelum pertunjukan dilakukan, kepercayaan Sabeksa dilakukan 

oleh masyarakat, terutama yang ingin menyewa pertunjukan Reog 

Banjarharjo. Seseorang yang mempunyai nadzar atau ingin pindah rumah 

terlebih dahulu melakukan kesepakatan pembayaran sesuai dengan 

kepercayaan Sabeksa. Sedangkan pihak dari pelaku Reog Banjarharjo 

maupun Karang Taruna tidak membatasi untuk pembayaran. Dengan 

melakukan kepercayaan Sabeksa seseorang tersebut berharap agar mendapat 

berkah dan selalu mendapat hal-hal yang baik. 

Namun kepercayaan Sabeksa mulai hilang dari masyarakat Desa 

Banjarharjo seperti yang diungkapkan oleh Ibu Desy sebagi masyarakat Desa 

Banjarharjo. 

“mas-mas kalu mau dapet berkah ya gak harus mentasin Reog 

Banjarharjo. Kepercayaan sabeksa juga sekarang malah jarang ada 

yang tahu, mungkin yang sudah sepuh-sepuh lebih tahu. Kalau saya 

pribadi sich sudah tidak percaya gitu-gituan.” (Desy, ibu rumah 

tangga, 35 tahun, 01 Desember 2012) 
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Kepercayaan Sabeksa yang sudah hilang dari Desa Banjarharjo inilah 

yang membuat kesenian Reog Banjarharjo tidak lagi menggunakan Sistem 

Sabeksa dalam kesepakatan sebelum pementasaannya. Tidak juga 

kepercayaan sabeksa yang sudah menghilang dari masyarakat, tetapi juga 

kepercayaan sabeksa sudah hilang dari para anggota dan pemain Reog 

Banjarharjo. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Didi Suwardi selaku 

Ketua Karang Taruna Puspa Budaya Reog Banjarharjo 

“Kalau dipikir-pikir ya mas, kalau saya tidak masalah tapi kalau yang 

lain seperti bapak ibul, bapak kartono itu kan petani. Saya juga merasa 

kasihan juga jadi yah sudah tidak memakai kepercayaan itu. Coba aja 

dipikir kalau ada warga yang mampu bayar misal sepuluh ribu, dibagi 

para pemainnya, trus para pemain juga sebelumnya latihan 

meninggalkan pekerjaannya. Kalau dibagi ya gk cukup buat makan. 

Saya cuma membantu mereka saja.” (Didik Suwardi, 47 tahun, 

PDAM, 02 Desember 2012) 

Keadaan ekonomi para anggota dan pelaku Reog Banjarharjo 

membuat kesenian reog ini mulai membatasi jumlah minimal jika ada 

seseorang yang ingin melakukan pementasan. Hal ini yang membuat 

kepercayaan Sabeksa saat sekarang sudah tidak dikenal dan dipercaya oleh 

masyarakat Desa Banjarharjo 

Kepercayaan Sabeksa juga disimbolkan dalam tarian Barongan. 

Sebelum melakukan perang barongan akan membawa sebuah bantal dari sang 

empunya hajat. Bantal tersebut akan terus dibawa dan dilemparkan keatap 

rumah sang punya hajat. Tujuan bantal tersebut dibawa dan dilempar oleh 

barongan adalah untuk mencegah mahluk halus tersebut masuk kembali 

kedalam rumah. Akan tetapi bantal yang sudah dibawa dan sudah dilempar 
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oleh barongan wajib untuk diambil kembali oleh yang punya hajat dan tidak 

boleh diambil jika yang punya hajat belum membayar tebusannya. Tujuan 

diambilnya kembali bantal tersebut adalah agar yang mempunyai hajat tetap 

mendapatkan berkah, walaupun telah mengusir mahluk halus. Bantal yang 

akan diambil harus ditebus oleh yang punya hajat sesuai dengan 

kemampuannya. Seseorang yang mempunyai hajat akan menebus bantal 

tersebut sesuai dengan kepercayaan Sabeksa. 

3. Faktor-faktor yang  mempengaruhi Perubahan Makna dan fungsi 

Reog Banjarharjo 

Perubahan fungsi dan makna yang terjadi pada pertunjukan Reog 

Banjarharjo tidak terjadi secara tiba-tiba. Perubahan fungsi dan makna terjadi 

karena faktor-faktor yang meliputi faktor sosial-budaya, faktor ekonomi dan 

faktor pendidikan 

a. Faktor Sosial-Budaya 

Masyarakat sebagai pemilik, pewaris, dan penerus suatu kebudayaan 

akan selalu mempengaruhi kebudayaan yang bersangkutan. Sikap masyarakat 

juga yang dapat menentukan kebudayaan itu dapat tetap bertahan atau tidak 

ditengah-tengah zaman yang modern. Faktor sosial dan budaya yang 

menyebabkan kesenian Reog Banjarharjo berubah dapat terlihat sebagai 

berikut. 

Pertama, perkembangan zaman yang modern. Kesenian reog 

Banjarharjo sebagai suatu tradisi pada masyarakat Desa Banjarharjo harus 

berupaya keras agar tetap eksis di tengah-tengah arus modernisasi. Ketika 
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masyarakat Desa Banjarharjo sudah mulai tidak percaya terhadap suatu ritual,  

hal ini membuat kesenian Reog Banjarharjo selalu mengalami perkembangan 

dan berubah sesuai dengan kondisi masyarakat dan perkembangan zaman. 

Kedua, ketidakpedulian masyarakat terhadap Reog Banjarharjo. 

kesenian Reog Banjarharjo yang merupakan kesenian dari Desa Banjarharjo 

mengalami ketidakjelasan dari masyarakat yang bersangkutan. Seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Sutriono sebagai Kepala Desa Banjarharjo, Bapak 

Darno, Ibu Didi, dan Bapak Joko yang berbeda pendapat mengenai Reog 

Banjarharjo 

“secara khusus sich itu tradisi sunda ya mas, kalau saya jawa. Kalau 

ditanya asal-usulnya saya tidak paham, mungkin orang-orang reog 

yang tahu.” (Sutriono, 41 tahun, kepala desa, 08 Desember 2012) 

“Reog Banjarharjo itu aslinya dari Jawa mas, tapi jawa dulu. Kalau 

asal-usulnya kebanyakan yang tahu ya yang sudah sepuh-sepuh.” 

(Didi, 40 tahun, petani, 01 Desember 2012) 

“mungkin kalau mau tanya masalah Reog Banjarharjo bisa langsung 

tanya di Bapak Didi saja mas, kalau asal-usulnya pasti tau. Kalau saya 

ya cuma lihat saja tidak tahu sejarahnya gimana” (Darno, 47 tahun, 

petani, 19 Desember 2012) 

“wah kalau sunda atau jawa saya kurang tahu mas, yang penting kan 

gimana biar Reog Banjarharjo ini masih ada. Tugas saya biar gimana 

kesenian Reog Banjarharjo tidak hilang” (Joko, 60 tahun, pensiunan 

guru, 09 Desember 2012) 

 

Hasil wawancara dari keempat orang membuktikan bahwa sikap 

masyarakat Banjarharjo yang tidak peduli terhadap kesenian Reog 

Banjarharjo ini yang membuat para pelaku atau anggota karang taruna 

kesenian Reog Banjarharjo bebas melakukan berbagai perubahan dalam 

upaya mempertahankan kesenian Reog Banjarharjo agar tetap eksis di tengah-

tengah arus modernisasi. Ketidakpedulian masyarakat Desa Banjarharjo 

terhadap kesenian Reog Banjarharjo. 
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Ketiga, adanya persaingan tradisi di Kecamatan Banjarharjo 

Sedangkan faktor kebudayaan juga tidak dapat terlepas dari perubahan makna 

dan fungsi Reog Banjarharjo. Faktor budaya yang mempengaruhi perubahan 

fungsi dan makna Reog Banjarharjo adalah adanya tiga buah persaingan 

tradisi di Kecamatan Banjarharjo. Desa Banjarharjo yang memiliki dua buah 

kesenian yaitu Reog Banjarharjo dan Kuda Lumping harus bersaing 

menghadapi musik dangdut yang berasal dari luar. Tidak hanya itu kesenian 

Reog Banjarharjo harus bersaing dengan Buroq yang merupakan kesenian 

tradisional dari Desa Malahayu kecamatan Banjarharjo. Persaingan Reog 

Banjarharjo dengan Buroq dikarenakan Kesenian Buroq merupakan kesenian 

yang pada mulanya adalah untuk menyebarkan agama islam, dan berubah 

fungsi menjadi kesenian untuk orang yang akan bernadzar dan sudah tercapai 

nadzarnya 

Kesamaan dalam hal nadzar inilah yang membuat kesenian Reog 

Banjarharjo bersaing dengan Buroq. Bahkan banyak masyarakat yang berasal 

dari luar Banjarharjo yang menyamakan kesenian Reog Banjarharjo dengan 

kesenian Buroq yang berasal dari Waduk Malahayu, seperti yang 

diungkapkan pemuda bernama Indra 

“Reognya Brebes itukan Buroq, Kesenian Buroq sama Reog 

Banjarharjo itu kan sama dari sunda dan dari Banjarharjo, mungkin 

namanya saja yang beda. Nama lain dari buroq mungkin itu mas.” 

(Indra, 24 tahun, karyawan toko, 20 Desember 2012) 
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Gambar 9. Kesenian Khas Buroq dari Desa Malahayu 

(dokumentasi Bapak Sutarto, dalam TVRI tanggal 11 Juni 2009) 

 

Kesenian Buroq yang lebih berwarna merupakan saingan berat bagi 

Reog Banjarharjo di dalam mempertahankan eksistensinya. Hingga sekarang 

pun masih banyak masyarakat yang menganggap kesenian Buroq merupakan 

kesenian Reog Banjarharjo dan menganggap bahwa Reog merupakan nama 

lain dari kesenian Buroq. Upaya untuk memperkenalkan kesenian Reog 

Banjarharjo pada masyarakat Desa Banjarharjo sekarang lebih sedikit 

dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya yaitu ketika kesenian Reog 

Banjarharjo masih dikenal masyarakat luas yaitu pada sekitar tahun 1985-an. 

Kesenian Reog Banjarharjo pada saat itu diperkenalkan terusu-menerus 

dengan melakukan pementasan setiap sebulan sekali sehingga kesenian Reog 

Banjarharjo pada saat itu masih dikenal sebagai Reog Banjarharjo bukan 

sebagai kesenian lain yang berbeda 

b. Faktor Ekonomi 

Reog Banjarharjo dalam perkembangannya mengalami berbagai 

perubahan. Perubahan pada Reog Banjarharjo tidak hanya dipengaruhi oleh 
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lingkungan dan masyarakat sekitar tetapi juga dapat dipengaruhi oleh pelaku 

kesenian Reog Banjarharjo itu sendiri dari segi ekonomi 

“kalau ada yang pake ya tetep tampil aja mas, yang namanya tani ya 

mas cuma cukup buat makan saja, kalau ada yang peke Reog 

Banjarharjo lumayan dapat tambahan. Ehm...kalau dipikir-pikir ya 

mending ikut reog daripada tani, kalau dapat bayaran dibagi-bagi ya 

lebih besar daripada tani yang kerjane dari pagi sampe sore jam 3” 

(Catib, Petani, 50 Tahun, 17 Januari 2012) 

 

Faktor ekonomi yang rendah pada pelaku kesenian Reog Banjarharjo 

membuat kesenian Reog Banjarharjo menjadi tempat untuk mendapatkan 

penghasilan tambahan. Dari hasil wawancara dengan Bapak Catib terlihat 

bahwa kesenian Reog Banjarharjo dianggap sebagai sebuah peluang besar 

untuk mendapatkan uang yang lebih banyak daripada pekerjaan beliau 

sebagai petani. Reog Banjarharjo menjadi sebuah pekerjaan bukan menjadi 

sebuah kesenian dan tradisi yang berasal dari nenek moyang yang harus 

dijaga dan dilestarikan. Hal ini diperkuat dengan wawancara yang dilakukan 

dengan Bapak Wasno seorang yang bekerja sebagai penggiling padi berikut :  

“kalau asal-usul Reog Banjarharjo, yang tahu Bapak Kartono mas. 

Kalau saya gak begitu paham mas. Saya sendiri bergabung sama Reog 

Banjarharjo diajak sama Bapak Kartono mas, ya buat nambah-

nambahin penghasilan.” (Wasno, 47 tahun, Penggiling Padi, 18 

Januari 2012) 
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Tabel 5.  Daftar Pekerjaan Anggota Karang Taruna Puspa Budaya 

No Nama Jabatan dalam 

Karang Taruna 

Pekerjaan 

1 Didik Suwardi Ketua Pegawai PDAM 

2 Wason Sekretaris Guru 

3 Warlan Bendahara Guru 

4 Kartono Anggota Penggiling Padi 

5 Catib Anggota Petani 

6 Kamsari Anggota Petani 

7 Reno Anggota Petani 

8 Suhinto Anggota Petani 

9 Carsan Anggota Petani 

10 Wasno Anggota Penggiling Padi 

11 Walim Anggota Petani 

12 Sayum Sorbana Anggota Petani 

13 Wanto Anggota Petani 

Sumber : Didik Suwardi, 04 Desember 2012  

 

 

Pada Tabel 5 terlihat bahwa anggota Karang Taruna Puspa Budaya 

memiliki tingkat ekonomi yang rendah. Hal itu dapat terlihat bahwa anggota 

Karang Taruna kebanyakan bekerja sebagai petani yang berpenghasilan 

rendah yang hanya untuk mencukupi kebutuhan makan. Jika dibandingkan 

dengan pekerjaan sebagai petani penggarap yang belum pasti sehari bekerja 

mendapatkan uang, pementasan Reog Banjarharjo yang dipentaskan dalam 

sekali langsung mendapatkan uang bahkan lebih besar dibandingkan 

pekerjaan sebagai petani penggarap membuat pelaku kesenian Reog 
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Banjarharjo menjadikan kesenian Reog Banjarharjo menjadi sebuah 

pekerjaan tambahan untuk mendapatkan uang ketimbang menjadi sebuah 

kesenian tradisi yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Seperti yang 

dikatakan Bapak Didik Suwardi berikut ini : 

“Kalau dipikir-pikir ya mas, kalau saya tidak masalah tapi kalau yang 

lain seperti bapak ibul, bapak kartono itu kan petani. Saya juga merasa 

kasihan juga jadi yah sudah tidak memakai kepercayaan itu. Coba aja 

dipikir kalau ada warga yang mampu bayar misal sepuluh ribu, dibagi 

para pemainnya, trus para pemain juga sebelumnya latihan 

meninggalkan pekerjaannya. Kalau dibagi ya gak cukup buat makan. 

Saya cuma membantu mereka saja.” (Didik Suwardi, 47 tahun, 

PDAM, 02 Desember 2012) 

c. Faktor Pendidikan 

Faktor pendidikan juga ikut berpengaruh dalam perubahan makna dan 

fungsi yang terjadi pada kesenian Reog Banjarharjo. faktor pendidikan yang 

mempengaruhi perubahan fungsi dan makna Reog Banjarharjo salah satunya 

adalah tinggat pendidikan yang rendah di dalam Karang Taruna Reog 

Banjarharjo. Pendidikan yang rendah membuat para anggota Karang Taruna 

Reog Banjarharjo tidak melakukan berbagai upaya untuk memperkenalkan 

kesenian Reog Banjarharjo kepada generasi muda. 

“wah, kalau syarat buat ikut reog kayane gak ada, saya juga kan 

bergabung karena diajak sama Bapak Kartono. Gak usah 

diperkenalkan itu mas, sudah banyak yang tahu kalau Reog 

Banjarharjo ya asale dari desa ini” (Wasno, 47 tahun, Penggiling Padi, 

18 Januari 2012) 

Selain itu pendidikan yang rendah pada pelaku kesenian Reog 

Banjarharjo membuat para pelaku Reog Banjarharjo beranggapan bahwa 

kesenian Reog Banjarharjo sudah tidak perlu dikenalkan kepada masyarakat 
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di Desa Banjarharjo, hal ini dikarenakan masyarakat Desa Banjarharjo pasti 

sudah mengetahui kesenian ini. Akan tetapi yang terjadi dilapangan malah 

sebaliknya, masyarakat banyak yang hanya tahu kesenian Reog Banjarharjo 

adalah kesenian hiburan, bahkan ketika ditanya masalah Reog Banjarharjo 

lebih mendetail, banyak masyarakat yang menjawab untuk langsung bertemu 

dengan pelaku Reog Banjarharjo yang lebih mengetahui. Selain itu faktor 

pendidikan yang rendah membuat pelaku Reog Banjarharjo kurang sadar 

untuk melakukan regenerasi yang secara tidak langsung berdampak pada 

penggunaan  kesenian Reog Banjarharjo hanya untuk kalangan yang sudah 

tua. Imbasnya adalah kesenian Reog Banjarharjo digunakan oleh kalangan tua 

hanya untuk sebuah pekerjaan sampingan. 

d. Faktor Kepercayaan Masyarakat Setempat (Agama) 

Selain ketiga faktor yaitu sosial-budaya, ekonomi, dan pendidikan, 

faktor kepercayaan masyarakat setempat (agama) juga ikut andil dalam 

perubahan yang terjadi pada Reog Banjarharjo. Faktor ini dapat terlihat 

bahwa kesenian Reog Banjarharjo yang digunakan sebagai ruwatan rumah 

tergantikan dengan pengajian yang lebih cenderung kepada agama Islam. 

Kepercayaan masyarakat mengenai hal-hal yang ghaib diaplikasikan 

masyarakat dalam bentuk Reog Banjarharjo yaitu untuk mengusir mahluk 

halus tergantikan oleh pengajian yang digunakan sebagai untuk rasa syukur 

terhadap Allah SWT. 
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D. Upaya-upaya yang dilakukan untuk melestarikan kesenian Reog 

Banjarharjo 

Reog Banjarharjo sebagai sebuah ritual dan tradisi bagi masyarakat 

Desa Banjarharjo mengalami berbagai tantangan dan berbagai kendala untuk 

dapat bertahan hingga saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pelaku 

kesenian Reog Banjarharjo agar dapat mempertahankan tradisi ini.  Berbagai 

kreativitas dilakukan oleh pelaku Reog Banjarharjo agar dapat bersaing 

dengan kesenian lain baik yang berasal dari Desa Banjarharjo sendiri maupun 

dari luar Desa Banjarharjo. berikut ini adalah upaya-upaya yang dilakukan 

untuk melestarikan kesenian Reog Banjarharjo hingga dapat bertahan saat ini 

1. Melakukan penambahan unsur baru pada Reog Banjarharjo 

Kreativitas pertama dilakukan oleh pelaku kesenian Reog Banjarharjo 

dengan menambahkan jenis musik yaitu muik jaipong untuk bersaing dengan 

musik dangdut yang pada saat itu lebih menarik minat masyarakat di Desa 

Banjarharjo. Selain itu pelaku Reog Banjarharjo juga melakukan kerjasama 

dengan menggabungan kesenian lain yaitu kuda lumping yang juga berasal 

dari Desa Banjarhajo. Hal ini dilakukan karena masuknya kesenian tradisi 

lain yang berasal dari Desa Malahayu yaitu Buroq 

2. Mengubah jenis dan waktu pertunjuakn Reog Banjarharjo 

Upaya mengubah jenis pertunjukan juga dilakukan oleh pelaku Reog 

Banjarharjo yaitu dengan melakukan pertunjukan setiap sebulan sekali dan 

dapat dilakukan tidak hanya untuk ruwatan rumah. Upaya ini dilakukan selain 

untuk menambah daya tarik dari masyarakat juga sebagai upaya untuk lebih 
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mendekatkan Reog Banjarharjo kepada masyarakat yang pada saat itu lebih 

tertarik pada musik dangdut dan buroq. Memberi tambahan pertunjukan pada 

Reog Banjarharjo seperti memasukan unsur hiburan yang sebelumnya tidak 

ada juga  dilakukan oleh Pelaku Reog Banjarharjo 

3. Melakukan gabungang dengan kesenian lain yaitu Kuda Lumping 

Kesenian Reog Banjarharjo mendapat saingan dengan tradisi lain 

yaitu kuda lumping. Sebagai kesenian yang berasal dari desa yang sama. Pada 

awalnya dua buah kesenian tradisional tersebut saling bersaingan untuk 

memperoleh minat masyarakat, hingga pada akhirnya memaksa dua buah 

kesenian tradisional ini bergabung untuk meramaikan pertunjukan sehingga 

tidak kalah bersaing dengan dangdutan yang pada saat itu menjadi daya tarik 

masyarakat Desa Banjarharjo. Masuknya kuda lumping pada Reog 

Banjarharjo membuat kesenian Reog Banjarharjo menjadi sebuah kesenian 

yang beraneka ragam 

“dulu itu kesenian Reog Banjarharjo sama Kuda lumping itu sendiri-

sendiri. Reog Banjarharjo itu punya Karang Taruna sendiri, kuda 

lumping juga punya karang taruna sendiri. Saingannya reog ya kuda 

lumping itu. Tapi sekarang kalau ada pertunjukan Reog Banjarharjo 

pasti ada pertunjukan kuda lumping yang ikut.” (Herianto, 40 tahun, 

penggiling padi, 18 Desember 2012) 
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Gambar 10. Pertunjukan kuda lumping pada Reog Banjarharjo 

             (dokumentasi pribadi, tanggal 19 Januari 2013) 

 

4. Memasukkan Reog Banjarharjo ke dalam kurikulum di Sekolah 

Dasar 

 Untuk mempertahankan kesenian Reog Banjarharjo masyarakat di 

Desa Banjarharjo juga melakukan upaya lain yaitu memasukkan kesenian 

Reog Banjarharjo ke dalam Sekolah Dasar di desa Banjarharjo. Kesenian 

Reog Banjarharjo merupakan kesenian khas Desa Banjarharjo yang satu-

satunya dapat memasuki dunia pendidikan di Desa Banjarharjo pada saat 

dahulu. Dahulu  kesenian Reog Banjarharjo menjadi salah satu kegiatan 

ekstrakurikuler di dua Sekolah Dasar yaitu di Sekolah Dasar Negeri 06 

Banjarharjo dan Sekolah Dasar Negeri 07 Banjarharjo. masuknya kesenian 

Reog Banjarharjo disekolah ini dimaksudkan agar generasi muda dapat lebih 

mengenal kebudayaan khas daerahnya. Akan tetapi sekarang di dua Sekolah 

Dasar tersebut sudah menghapus ekstrakurikuler tersebut 

“kalau disekolah-sekolah itu dulu ada, itu SDN 06 Banjarharjo sama 

SDN 07 Banjarharjo. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi. Anak 

muda zaman sekarang malah kenalnya sama reog, tapi bukan Reog 
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Banjarharjo, itu loh mas reog yang musiknya didengar enak. Reog 

Jawa Timur, apa itu lah namanya.” (Sutriono, 41 tahun, kepala desa, 

08 Desember 2012) 

 

Masuknya kesenian Reog Banjarharjo menjadi sebuah ekstrakurikuler 

didalam sekolah pada saat dahulu membuat kesenian Reog Banjarharjo lebih 

dikenal oleh masyarakat terutama kalangan muda  

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaku Reog Banjarharjo membuat 

Reog Banjarharjo menjadi berkembang dan dapat bertahan hingga saat ini. 

Namun hal ini juga membuat kesenian Reog Banjarharjo mengalami berbegai 

bentuk perubahan fungsi dan maknanya. Seperti upaya yang dilakukan pelaku 

Reog Banjarharjo dengan melakukan pertunjukan diluar untuk ruwatan rumah 

yang mengakibatkan pergeseran fungsi Reog Banjarharjo yang sudah tidak 

dikenal sebagai sebuah ritual untuk mengusir mahluk halus. 

Di sini kesenian Reog Banjarharjo pada masyarakat Desa Banjarharjo 

mempunyai dua fungsi seperti yang diungkapkan oleh Kayam (2000: 14-16) 

yaitu dari segi wilayah jangkauannya dan dari segi fungsi sosialnya. Dari segi 

wilayah jangkauannya kesenian Reog Banjarharjo digunakan sebagai sebuah 

ritual yang digunakan untuk semua kalangan baik kalangan bawah, menengah 

ataupun kalangan atas. Sedangkan dari segi fungsi sosialnya kesenian Reog 

Banjarharjo digunakan untuk memahami nilai-nilai dan pola perilaku yang 

berlaku di Desa Banjarharjo dalam hal ini adalah kepercayaan tentang mahluk 

halus dan Sabeksa yang terdapat dalam pertunjukan Reog Banjarharjo. 
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Namun fungsi yang terdapat pada kesenian Reog Banjarharjo 

mendapat tantangan yang besar baik dari masyarakat yang bersangkutan 

maupun arus modernisasi yang sudah masuk ke desa-desa sehingga 

membawa kesenian Reog Banjarharjo ikut berubah sesuai dengan 

perkembangan zaman. 

Perubahan makna dan fungsi yang terjadi pada Reog Banjarharjo 

terlihat dari beberapa faktor yaitu faktor sosial-budaya, ekonomi, dan 

pendidikan. Kehidupan sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang terus 

berubah cenderung membuat kesenian Reog Banjarharjo mengalami 

perubahan sesuai dengan kondisi sekitarnya. Faktor sosial dan budaya yaitu 

masyarakat yang semakin tidak peduli terhadap kesenian Reog Banjarharjo 

membuat kesenian Reog Banjarharjo mengalami perubahan, masyarakat 

Banjarharjo mulai lebih berminat terhadap musik dangdutan daripada Reog 

Banjarharjo. Ketika seeorang yang akan melaksanakan dan sudah melakukan 

nadzar lebih berminat untuk menggunakan dangdutan daripada Reog 

Banjarharjo. 

Di sini terlihat struktur juga mempengaruhi perubahan makna dan 

fungsi yang terjadi pada Reog Banjarharjo. Struktur menurut Giddens 

dipahami sebagai praktek-praktek sosial yang dilakukan terus menerus yang 

menghasilkan sebuah sistem.  Perubahan struktur dibentuk oleh kesadaran 

praktis yang dibentuk secara berulang-ulang. Struktur pada perubahan makna 

dan fungsi Reog Banjarharjo adalah perilaku-perilaku masyarakat yang terus-

menerus yang menghasilkan sebuah sistem baru. Struktur dibentuk oleh 
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kesadaran praktis yang dibentuk secara berulang-ulang. Kehidupan sosial, 

budaya, pendidikan, dan ekonomi yang terus berubah cenderung membuat 

kesenian Reog Banjarharjo mengalami perubahan sesuai dengan kondisi 

sekitarnya. Masyarakat mulai lebih berminat terhadap musik dangdutan 

daripada Reog Banjarharjo. Ketika seeorang yang akan melaksanakan dan 

sudah melakukan nadzar lebih berminat untuk menggunakan dangdutan 

daripada Reog Banjarharjo. 

Di sektor pendidikan, kesenian Reog Banjarharjo tidak saja menjadi 

kesenian yang diperkenalkan kepada generasi muda tetapi juga Reog 

Banjarharjo dapat dimainkan oleh anak-aank. Reog banjarharjo disatu sisi 

merupakan sebuah ritual yang tidak dapat digunakan oleh sembarang orang 

dan waktu, tetpi disisi lain Reog Banjarharjo dapat dimainkan oleh banyak 

orang termasuk anak-anak. Terlihat bahwa masyarakat Desa Banjarharjo 

membentuk struktur yang berbeda dari struktur sebelumnya, hasilnya adalah 

perbuatan yang menyimpang dari rutinitas sehari-harinya. Terbentuknya 

struktur yang berbeda dari struktur yang sebelumnya secara praktis akan 

mengubah struktur yang ada sebelumnya pada masyarakat di Desa 

BanjarharjoDisektor sosial misalnya, kesenian Reog Banjarharjo yang 

dianggap sebagai sebuah tradisi dalam meruwat rumah akan tetapi kesenian 

Reog Banjarharjo mulai ditinggalkan dan masyarakat yang sudah tidak 

mempercayai kepercayaan setempat yaitu kepercayaan tentang Sabeksa dan  

lebih berminat terhadap musik dangdut. Tindakan yang dilakukan oleh 

masyarakat terus-menerus inilah yang merubah struktur yang ada yaitu 
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kepercayaan masyarakat terhadap kesenian Reog Banjarharjo sebagai 

kesenian sakral dan sebagai ritual.. 

Terlihat bahwa masyarakat Desa Banjarharjo membentuk struktur 

yang berbeda dari struktur sebelumnya, hasilnya adalah perbuatan yang 

menyimpang dari rutinitas sehari-harinya. Terbentuknya struktur yang 

berbeda dari struktur yang sebelumnya secara praktis akan mengubah struktur 

yang ada sebelumnya pada masyarakat di Desa Banjarharjo. 

Selain struktur, perubahan makna dan fungsi Reog Banjarharjo juga 

dipengaruhi oleh agen. Kesenian Reog Banjarharjo yang pada awalnya adalah 

sebuah ritual untuk mengusir mahluk halus memang mendapat berbagai 

tantangan agar tetap bertahan hingga saat ini. Pada awalnya kesenian Reog 

Banjarharjo hanya digunakan pada waktu-waktu tertentu yang membuat Reog 

Banjarharjo menjadi sebuah kesenian yang sakral untuk dimainkan. Akan 

tetapi seiring berkembangnya waktu Reog Banjarharjo akhirnya mampu 

melakukan perubahan pada waktu pertunjukan yang tidak hanya digunakan 

sebagai pengusir mahluk halus pada acara pindah rumah atau nadzar tetapi 

juga digunakan pada acara hajatan seperti pernikahan atau sunatan. 

Perubahan ini terjadi dikarenakan merupakan pilihan alternatif para 

pelaku Reog Banjarharjo untuk mempertahankan kesenian Reog Banjarharjo 

yang bersaing dengan dangdutan. Semakin lama perubahan pada Reog 

Banjarharjo tidak hanya menjadi pilihan alternatif dalam upaya 

mempertahankan kesenian Reog Banjarharjo akan tetapi menjadi sebuah 
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keharusan. Perubahan yang terjadi pada Reog banjarharjo ini tidak terlepas 

dari orang atau pelaku dari Reog Banjarharjo. 

Menurut Giddens, agen dipahami sebagai “subjek yang 

berpengetahuan dan cakap”. Disini agen tidak hanya dipahami sebagai 

seseorang atau individu tetapi juga sekelompok orang di dalam masyarakat. 

Agen tahu apa yang ia lakukan dan mengapa ia melakukannya. Menurut 

Giddens, semua tindakan agen mempunyai maksud dan tujuan. Agen 

melakukan tindakan sosial untuk mendapatkan tujuan tertentu. Perubahan 

yang terjadi pada Reog Banjarharjo merupakan tindakan yang dilakukan oleh 

Karang Taruna Reog Banjarharjo dan pelaku kesenian Reog Banjarharjo 

sebagai agen. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku Reog Banjarharjo 

mempunyai tujuan agar kesenian Reog Banjarharjo tetap bertahan di tengah-

tengah masyarakat Desa Banjarharjo dan agar kesenian Reog Banjarharjo 

mampu bersaing dengan kesenian lain yang berasal dari luar yaitu dangdutan 

dan buroq. 

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku Reog Banjarharjo terhadap 

kesenian ini memiliki konsekuensi-konsekuensi baik itu konsekuensi yang 

diinginkan dan konsekuensi yang tidak diinginkan. konsekuensi yang 

diinginkan dalam tindakan yang dilakukan oleh agen ini adalah Kesenian 

Reog Banjarharjo tetap bertahan hingga saat ini, akan tetapi terdapat 

konekuensi yang tidak diinginkan. Konsekuensi yang tidak diinginkan dalam 

tindakan yang dilakukan oleh agen atau pelaku kesenian Reog Banjarharjo 

adalah hilangnya identitas asli dari kesenian Reog Banjarharjo. Dengan 
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pertautan antara agen dan struktur sosial yang terjadi maka memberi 

pengaruh bagi perubahan makna dan fungsi Reog Banjarharjo. 
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Matriks Hasil Penelitian 

No Permasalahan Hasil Penelitian Kesimpulan 

1. Bagaimana 

bentuk kesenian 

Reog 

Banjarharjo 

dahulu dan saat 

ini 

Bentuk kesenian Reog Banjarharjo pada 

saat dahulu adalah sebuah kesenian yang 

digunakan sebagai ritual untuk mengusir 

mahluk halus pada acara ruwatan rumah, 

akan tetapi seiring perkembangan zaman 

Reog Banjarharjo saat ini hanya 

digunakan sebagai hiburan bagi 

masyarakat di Desa Banjarharjo. 

Dapat terlihat 

perbedaan kesenian 

Reog Banjarharjo 

dahulu dan saat ini. 

2. Bagaimana 

perubahan 

makna dan 

fungsi kesenian 

Reog 

Banjarharjo 

Perubahan makna dan fungsi Reog 

Banjarharjo salah satunya adalah waktu 

pertunjukan yang bisa digunakan kapan 

saja tanpa adanya pelarangan, perubahan 

tersebut disebabkan oleh beberapa faktor 

yaitu faktor sosial-budaya, faktor 

ekonomi, dan faktor pendidikan. Selain 

itu perkembangan zaman yang modern 

juga ikut andil dalam perubahan yang 

terjadi pada kesenian Reog Banjarharjo.  

Faktor-faktor seperti 

sosial-budaya, 

pendidikan, dan 

ekonomi dapat 

mendukung terjadinya 

perubahan pada 

kesenian Reog 

Banjarharjo. 

3. Bagaimana 

upaya yang 

dilakukan oleh 

masyarakat 

untuk 

melestarikan 

kesenian Reog 

Banjarharjo 

Berbagai upaya dilakukan oleh 

masyarakat dan Karang Taruna Puspa 

Budaya untuk mempertahankan kesenian 

Reog Banjarharjo agar tetap eksis di 

tengah-tengah masyarakat dan dapat 

bersaing dengan kesenian lain, upaya-

upaya tersebut  antara lain yaitu 

mengubah bentuk dan waktu pertunjukan, 

menambah unsur baru pada kesenian 

Reog Banjarharjo yaitu musik jaipong 

dan orgen, memadukan dengan kesenian 

lain yaitu Kuda Lumping, dan 

memasukkan kesenian Reog Banjarharjo 

ke dalam Sekolah Dasar di Banjarharjo. 

Dapat terlihat upaya 

yang dilakukan 

masyarakat dan Karang 

Taruna Puspa Budaya 

dapat melestarikan 

kesenian Reog 

Banjarharo hingga saat 

ini 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Reog Banjarharjo yang ada di Desa Banjarharjo merupakan kesenian 

yang berasal dari tanah Sunda yang muncul akibat adanya kepercayaan 

masyarakat Desa Banjarharjo tentang mahluk halus dan terkenal dengan 

dua penari sebagai ikonnya yaitu pentul sebagai tokoh baik, dan 

barongan sebagai tokoh jahat atau dedemit. Kesenian ini digunakan 

oleh masyarakat Desa Banjarharjo sebagai sebuah ritual untuk mengusir 

mahluk halus pada acara pindah rumah atau ruwatan rumah dan ketika 

seseorang yang melakukan nadzarmya. 

2. Reog Banjarharjo saat ini sudah mengalami berbagai perkembangan 

sehingga  mengakibatkan terjadinya perubahan pada Reog Banjarharjo, 

perubahan pada Reog Banjarharjo terjadi makna dan fungsinya terlihat 

dari  pertunjukan Reog Banjarharjo yang tidak digunakan lagi sebagai 

ritual ruwat rumah akan tetapi sebagai hiburan bagi masyarakat Desa 

Banjarharjo.  

3. Jadi perubahan yang terjadi pada kesenian Reog Banjarharjo baik dari 

makna dan fungsinya merupakan upaya yang dilakukan oleh Karang 

Taruna Puspa Budaya dan masyarakat Desa Banjarharjo untuk 
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melestarikan kesenian Reog Banjarharjo hingga dapat bertahan sampai 

saat ini. 

B. Saran 

Saran yang dapat penulis rekomendasikan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Karang Taruna Puspa Budaya, bahwa meskipun Reog Banjarharjo 

sudah mengalami berbagai tantangan yang menyebabkan terjadinya 

perubahan baik itu dari masyarakat setempat yang mulai tidak peduli 

terhadap Reog Banjarharjo, seharusnya tidak menjadikan kesenian 

Reog Banjarharjo kehilangan identitasnya sebagai sebuah tradisi yang 

harus terus dilestarikan sebagai warisan budaya dari nenek moyang agar 

tidak tergerus oleh kemajuan zaman yang modern ini. Di sini Karang 

Taruna Reog Banjarharjo harus memasukan kembali identitas asli dari 

Reog Banjarharjo seperti mengadakan kembali tarian Pentul melawan 

Barongan yang saat ini sudah tidak ada. 

2. Bagi pemerintah Desa Banjarharjo, kesenian Reog Banjarharjo harus 

lebih diperhatikan. Pemerintah Desa Banjarharjo memiliki peranan 

penting dalam upaya melestarikan kesenian Reog Banjarharjo. 

Pemerintah Desa Banjarharjo harus berupaya lebih mengenalkan 

kesenian Reog Banjarharjo kepada masyarakat khususnya Desa 

Banjarharjo yang saat ini sudah banyak yang melupakan kesenian Reog 

Banjarharjo.  
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Lampiran 1.  

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

Perubahan Makna dan Fungsi Reog Banjarharjo dalam Kehidupan 

Masyarakat  (Studi Kasus di Desa Banjarharjo, Kecamatan Banjarharjo 

Kabupaten Brebes). 

 Penelitian Perubahan Makna dan Fungsi Reog Banjarharjo dalam 

Kehidupan Masyarakat di Desa Banjarharjo merupakan salah satu jenis penelitian 

kualitatif. Tujuan utama yang ingin dicapai peneliti melalui penelitian ini antara 

lain mengungkap, mengetahui, dan menjelaskan tentang: 

4. Mengetahui pertunjukan Reog Banjarharjo dahulu dan saat ini. 

5. Mengetahui perubahan makna dan fungsi Reog Banjarharjo pada 

masyarakat Banjarharjo. 

6. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan Reog 

Banjarharjo. 

Demi mencapai tujuan tersebut peneliti akan mewawancarai beberapa 

pihak yang terkait dengan Perubahan Makna dan Fungsi Reog Banjarharjo dalam 

Kehidupan Masyarakat di Desa Banjarharjo, Kecamatan Banjarharjo Kabupaten 

Brebes. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

Pedoman observasi dalam penelitian Perubahan Makna dan Fungsi Reog 

Banjarharjo dalam Kehidupan Masyarakat di Desa Banjarharjo Kecamatan 

Banjarharjo Kabupaten Brebes, adalah sebagai berikut: 

1. Obyek Penelitian 

a. Kesenian tradisional Reog Banjarharjo 

b. Kondisi sosial budaya masyarakat Desa Banjarharjo 

2. Permasalahan  penelitian 

4. Bagaimana bentuk pertunjukan Reog Banjarharjo saat ini 

b. Bagaimana perubahan makna dan fungsi Reog Banjarharjo 

pada masyarakat Banjarharjo 

c. Faktor-faktor seperti apa yang mempengaruhi perubahan Reog 

Banjarharjo 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Pedoman Wawancara Tentang Perubahan Fungsi dan Makna Reog 

Banjarharjo dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus Desa Banjarharjo, 

Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes) 

 

Tokoh Masyarakat 

Idenditas informan 

 Nama : 

 Jenis Kelamin : 

 Umur : 

 Tanggal dan Waktu  : 

 Pekerjaan : 

 Alamat : 

 

Daftar Pertanyaan : 

A. Bentuk pertunjukan Reog Banjarharjo jaman dahulu dan jaman sekarang 

1. Bagaimana asal-usul kesenian tradisional Reog Banjarharjo? 

2. Bagaimana perkembangan kesenian Reog Banjarharjo dari zaman dahulu 

hingga saat ini? 
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3. Siapa orang yang pertama kali memperkenalkan kesenian tradisional Reog 

Bnjarharjo? 

4. Apa cerita yang terkandung di dalam kesenian tradisional Reog 

Banjarharjo? 

5. Kapan waktu diselenggarakannya Reog Banjarharjo jaman dahulu? 

6. Kapan waktu diselenggarakannya Reog Banjarharjo jaman sekarang? 

7. Apa perbedaan kesenian tradisional Reog Banjarharjo dengan kesenian 

tradisional Reog yang lainnya? 

8. Untuk apa kesenian Reog Banjarharjo diselenggarakan? 

9. Berapa kali dalam sebulan Reog  Banjarharjo dipentaskan? 

10. Apakah ada waktu pelarangan pertunjukan Reog Banjarharjo? 

B. Perubahan Makna dan Fungsi Reog Banjarharjo pada masyarakat Desa 

Banjarharjo 

1. Apa tujuan dilakukannya pertunjukan Reog Banjarharjo? 

2. Kapan dilakukan pementasan Reog Banjarharjo pada saat dahulu? 

3. Kapan dilakukan pementasan Reog Banjarharjo saat ini? 

4. Menuurut cerita, pertunjukan Reog Banjarharjo memiliki fungsi dan 

makna tertentu, apa saja makna dan fungsi itu? 

5. Bagaimana perkembangan pertunjukan Reog Banjarharjo di desa ini? 

6. Apa perbedaan kesenian tradisional Reog Banjarharjo dahulu dan 

sekarang? 

7. Sebagai tokoh masyarakat, upaya apa yang telah anda lakukan untuk 

mempertahankan Reog Banjarharjo di desa ini? 
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C. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perubahan Reog Banjarharjo 

1. Bagaimana minat masyarakat terhadap pertunjukan Reog Banjarharjo? 

2. Apa yang mendorong kesenian tradisional Reog Banjarharjo bertahan 

hingga saat ini? 

3. Kapan waktu diselenggarakannya kesenian tradisional Reog Banjarharjo 

jaman dahulu? 

4. Kapan waktu diselenggarakannya kesenian tradisional Reog Banjarharjo 

jaman sekarang? 

5. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan fungsi dan makna 

pada pertunjukan Reog Banjarharjo? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Pedoman Wawancara Tentang Perubahan Fungsi dan Makna Reog 

Banjarharjo dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus Desa Banjarharjo, 

Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes) 

 

Ketua Karang Taruna 

Idenditas Informan 

 Nama : 

 Jenis Kelamin : 

 Umur : 

 Tanggal dan Waktu  : 

 Pekerjaan : 

 Alamat : 

 

Daftar Pertanyaan : 

A. Bentuk pertunjukan Reog Banjarharjo jaman dahulu dan jaman sekarang 

1. Sejak kapan saudara menjadi ketua Karang Taruna Reog Banjarharjo? 

2. Bagaimana sejarah kesenian tradisional Reog Banjarharjo? 

3. Siapa orang yang pertama kali memperkenalkan kesenian tradisional Reog 

Banjarharjo? 
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4. Sejak kapan Reog Banjarharjo dipentaskan pertama kali di Desa 

Banjarharjo? 

5. Apa cerita yang terkandung di dalam kesenian tradisional Reog 

Banjarharjo? 

6. Bagaimana perkembangan kesenian tradisional Reog Banjarharjo di Desa 

Banjarharjo? 

7. Kapan waktu diselenggarakannya Reog Banjarharjo jaman dahulu? 

8. Kapan waktu diselenggarakannya Reog Banjarharjo jaman sekarang? 

9. Apa perbedaan kesenian tradisional Reog Banjarharjo dengan kesenian 

tradisional yang lainnya di desa ini? 

10. Apa alat-alat yang digunakan dalam kesenian tradisional Reog 

Banjarharjo? 

11. Untuk apa kesenian Reog Banjarharjo diselenggarakan pada jaman 

dahulu? 

12. Untuk apa kesenian Reog Banjarharjo diselenggarakan pada jaman 

sekarang? 

13. Apakah ada aturan-aturan tertentu dalam pertunjukan Reog Banjarharjo? 

14. Berapa kali dalam sebulan Reog  Banjarharjo dipentaskan? 

15. Apakah ada waktu pelarangan pertunjukan Reog Banjarharjo? 

16. Apa perbedaan yang paling mencolok dari pertunjukan Reog Banjarharjo 

jaman dahulu dan jaman sekarang? 

B. Perubahan Makna dan Fungsi Reog Banjarharjo pada masyarakat Desa 

Banjarharjo 
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1. Bagaimana sejarah perkembangan Reog Banjarharjo di Desa Banjarharjo? 

2. Apa tujuan dilakukannya pertunjukan Reog Banjarharjo? 

3. Kapan dilakukan pementasan Reog Banjarharjo pada jaman dahulu dan 

jaman sekarang? 

4. Apakah ada fungsi dari pertunjukan Rog Banjarharjo bagi masyarakat 

Desa Banjarharjo? 

5. Apakah ada perbedaan fungsi dari pertunjukan Reog Banjarharjo? 

6. Apakah fungsi pertunjukan Reog Banjarharjo jaman dahulu? 

7. Apakah fungsi pertunjukan Reog Banjarharjo jaman sekarang? 

8. Apakah ada makna yang terkandung dalam kesenian tradisional Reog 

Banjarharjo? 

9. Apa makna pertunjukan Reog Banjarharjo jaman dahulu? 

10. Apa makna pertunjukan Reog Banjarharjo jaman sekarang? 

D. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan Reog Banjarharjo 

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fungsi dan makna 

Reog Banjarharjo di Desa Banjarharjo? 

2. Mengapa terjadi perubahan fungsi dan makna Reog Banjarharjo? 

3. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya perubahan pada 

pertunjukan Reog Banjarharjo? 

4. Apa dampak positif dari perubahan Reog Banjarharjo bagi masyarakat? 

5. Apa dampak negatif dari perubahan Reog Banjarharjo bagi masyarakat? 

6. Apa dampak positif maupun negatif dari perubahan Reog Banjarharjo bagi 

karang taruna ini? 
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7. Bagaimana minat masyarakat terhadap pertunjukan Reog Banjarharjo 

jaman dahulu dan jaman sekarang? 

8. Apa yang mendorong kesenian tradisional Reog Banjarharjo bertahan 

hingga saat ini? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Pedoman Wawancara Tentang Perubahan Fungsi dan Makna Reog 

Banjarharjo dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus Desa Banjarharjo, 

Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes) 

 

Anggota Karang Taruna 

Identitas Subyek Penelitian 

 Nama : 

 Jenis Kelamin : 

 Umur : 

 Tanggal dan Waktu  : 

 Pekerjaan : 

 Alamat : 

 

Daftar Pertanyaan : 

A. Bentuk pertunjukan Reog Banjarharjo jaman dahulu dan jaman sekarang 

1. Apa yang saudara ketahui tentang Reog Banjarharjo? 

2. Sejak kapan anda ikut nergabung dalam karang taruna Reog Banjarharjo 

ini? Dan alasannya? 
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3. Apa peran saudara dalam pertunjukan Reog Banjarharjo di Desa 

Banjarharjo? 

4. Berapa kali dalam seminggu saudara melakukan latihan untuk pertunjukan 

Reog Banjarharjo? 

5. Sejak kapan muncul pertunjukan Reog Banjarharjo? 

6. Apa saja alat-alat yang digunakan dalam pertunjukan Reog Banjarharjo? 

7. Persiapan apa saja yang saudara lakukan sebelum dilakukannya 

pementasan Reog Banjarharjo? 

8. Apa ada waktu yang dilarang dalam pertunjukan Reog Banjarharjo? 

9. Apa perbedaan pertunjukan Reog banjarharjo jaman dahulu dan jaman 

sekarang? 

B. Perubahan Makna dan Fungsi Reog Banjarharjo pada masyarakat Desa 

Banjarharjo 

1. Bagaimana sejarah perkembangan Reog Banjarharjo di Desa Banjarharjo? 

2. Dimana saja dilakukannya pertunjukan Reog Banjarharjo jaman dahulu? 

3. Dimana saja dilakukannya pertunjukan Reog Banjarharjo jaman sekarang? 

4. Apa tujuan dilakukannya pertunjukan Reog Banjarharjo jaman dahulu? 

5. Kapan dilakukan pementasan Reog Banjarharjo pada jaman dahulu dan 

jaman sekarang? 

6. Apakah ada fungsi dari pertunjukan Rog Banjarharjo bagi masyarakat 

Desa Banjarharjo? 

7. Apakah ada perbedaan fungsi dari pertunjukan Reog Banjarharjo? 

8. Apakah fungsi pertunjukan Reog Banjarharjo jaman dahulu? 
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9. Apakah fungsi pertunjukan Reog Banjarharjo jaman sekarang? 

10. Apakah ada makna yang terkandung dalam kesenian tradisional Reog 

Banjarharjo? 

11. Apa makna pertunjukan Reog Banjarharjo jaman dahulu? 

12. Apa makna pertunjukan Reog Banjarharjo jaman sekarang? 

E. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perubahan Reog Banjarharjo 

1. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pertunjukan Reog Banjarharjo 

di Desa Banjarharjo? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan pada Reog 

Banjarharjo? 

3. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya perubahan pada 

pertunjukan Reog Banjarharjo? 

4. Kiat-kiat apa saja yang saudara lakukan dalam mempertahankan Reog 

Banjarharjo? 

5. Apa harapan saudara tentang kesenian tradisional Reog Banjarharjo di 

desa ini? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Pedoman Wawancara Tentang Perubahan Fungsi dan Makna Reog 

Banjarharjo dalam Kehidupan Masyarakat (Studi Kasus Desa Banjarharjo, 

Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes) 

 

Masyarakat Desa Banjarharjo 

Identitas Subyek Penelitian 

 Nama : 

 Jenis Kelamin : 

 Umur : 

 Tanggal dan Waktu  : 

 Pekerjaan : 

 Alamat : 

 

Daftar Pertanyaan : 

A. Bentuk pertunjukan Reog Banjarharjo jaman dahulu dan jaman sekarang 

1. Apa yang saudara ketahui tentang Reog Banjarharjo? 

2. Apa tujuan diselenggarakaannya kesenian tradisional Reog Banjarharjo? 

3. Apa perbedaan kesenian tradiosional Reog Banjarharjo dengan kesenian 

tradisional lainnya yang ada di desa ini? 
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4. Kapan dan dimana kesenian Reog Banjarharjo dipentaskan pada jaman 

dahulu? 

5. Kapan dan dimana kesenian Reog Banjarharjo dipentaskan pada jaman 

sekarang? 

B. Perubahan Makna dan Fungsi Reog Banjarharjo pada masyarakat Desa 

Banjarharjo 

1. Kesenian tradisional Reog Banjarharjo jaman dahulu dipentaskan pada 

saat apa saja? 

2. Kesenian tradisional Reog Banjarharjo jaman sekarang dipentaskan pada 

saat apa saja? 

3. Apa ada perbedaan dari kesenian tradisional  Reog Banjarharjo jaman 

dahulu dan jaman sekarang? 

4. Apa fungsi Reog Banjarharjo jaman dahulu? 

5. Apa fungsi Reog Banjarharjo jaman sekarang? 

6. Apa isi cerita dari  pertunjukan Reog Banjarharjo? 

7. Bagi saudara, apa dampak positif dari perubahan yang terjadi pada Reog 

Banjarharjo? 

8. Bagi saudara, apa dampak negatif dari perubahan yang terjadi pada Reog 

Banjarharjo? 

C. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perubahan Reog Banjarharjo 

1. Kapan waktu diselenggarakannya pertunjukan Reog Banjarharjo? 

2. Apa saudara menyukai kesenian tradisional Reog Banjarharjo? Dan 

alasannya? 
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3. Apa saudara sering menonton pementasan Reog Banjarharjo? 

4. Apa perbedaan Reog Banjarharjo saat ini dan dahulu? 

5. Apa saudara pernah menanggap kesenian Reog Banjarharjo? 

6. Berapa tarif yang diperlukan untuk perunjukan Reog banjarharjo? 

7. Bagaimana tanggapan anda tentang kesenian Reog Banjarharjo dan tradisi 

lainnya yang ada di desa ini? 

8. Bagaimana harapan saudara mengenai kesenian tradisional Reog 

Banjarharjo di Desa Banjarharjo? 
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Lampiran 2 

Daftar Subjek dan Informan Penelitian 

 

Subjek Penelitian 

1. Nama   : Ibul 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Alamat   : Banjarharjo, 07/06 

Umur   : 63 tahun 

Tanggal dan Waktu : 29 November 2012, pukul 11.00 

Pekerjaan  : Pertani 

2. Nama   : Didik Suwardi 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Alamat   : Banjarharjo, 05/02 

Umur   : 47 tahun 

Tanggal dan Waktu : 02 Desember 2012, pukul 17.00 

Pekerjaan  : PDAM 

3. Nama   : Herianto 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Alamat   : Banjarharjo, 07/06 

Umur   : 40 tahun 

Tanggal dan Waktu : 18 Desember 2012, pukul 12.00 

Pekerjaan  : Penggiling Padi 

4. Nama   : Didi 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Alamat   : Banjarharjo. 09/06 

Umur   : 40 tahun 

Tanggal dan Waktu : 01 Desember 2012, pukul 10.30 

Pekerjaan  : Pertani 
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5. Nama   : Wasno 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Alamat   : Banjarharjo. 07/06 

Umur   : 47 tahun 

Tanggal dan Waktu : 18 Desember 2012 

Pekerjaan  : Penggiling Padi 

6. Nama   : Kartono 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Alamat   : Banjarharjo, 08/06 

Umur   : 56 tahun 

Tanggal dan Waktu : 18 Desember 2012, pukul 13.30 

Pekerjaan  : Penggiling Padi 

7. Nama   : Sutarto 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Alamat   : Ketangggungan 

Umur   : 45 tahun 

Tanggal dan Waktu : 06 Januari 2013 

Pekerjaan  : Guru 

8. Nama   : Joko 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Alamat   : Banjarharjo, 02/04 

Umur   : 60 tahun 

Tanggal dan Waktu : 09 Desember 2012, pukul 15.00 

Pekerjaan  : Guru MTS 
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Informan Penelitian 

1. Nama   : Sutriono 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Alamat   : Banjarharjo 

Umur   : 41 tahun 

Tanggal dan Waktu : 08 Desember 2012, pukul 13.30 

Pekerjaan  : Kepala Desa Banjarharjo 

2. Nama   : Darno 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Alamat   : Banjarharjo 

Umur   : 47 tahun 

Tanggal dan waktu : 19 Desember 2012, pukul 10.00 

Pekerjaan  : Petani 

3. Nama   : Sartono 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Alamat   : Banjarharjo 

Umur   : 35 tahun 

Tanggal dan Waktu : 19 Desember 2012, pukul 11.10 

Pekerjaan  : Petani 

4. Nama   : Dedi 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Alamat   : Banjarharjo 

Umur   : 38 tahun, 

Tanggal dan Waktu : 30 November 2012, pukul 10.00  

Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga 

5. Nama   : Sartono 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Alamat   : Banjarharjo 

Umur   : 35 tahun 

Tanggal dan waktu : 19 Desember 2012, pukul 11.10 

Pekerjaan  : Wirausaha 
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6. Nama   : Indra 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Alamat   : Ketanggungan 

Umur   : 24 tahun 

Tanggal dan waktu : 20 Desember 2012 

Pekerjaan  : Karyawan 

7. Nama   : Desy 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Alamat   : Banjarharjo, 09/06 

Umur   : 35 tahun 

Tanggal dan waktu : 01 Desember 2012, pukul 10.00 

Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga 
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Lampiran 3. 

Bagan 2. Struktur Organisasi Karang Taruna Puspa Budaya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETUA KARANG 

TARUNA 

DIDIK SUWARDI 

DIDIK SUWARDI 

BENDAHARA KARANG 

TARUNA 

 

WARLAN 

SEKRETARIS KARANG 

TARUNA 

 

WASON 

ANGGOTA KARANG 

TARUNA 

1. KARTONO 

2. CATIB 

3. KAMSARI 

4. RENO 

5. SUHINTO 

6. CARSAN  

7. WASNO 

8. WALIM 

9. SAYUM SORBANA 

10. WANTO 

 



110 
 

 

Lampiran 4. 
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Lampiran 5. 

 

 


