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Upacara Benta-Benti merupakan kesenian tradisional yang dijadikan sebagai 

upacara peminta hujan oleh masyarakat Desa Siandong, Kecamatan Larangan, 

Kabupaten Brebes. Upacara Benta-Benti merupakan kesenian yang cukup unik, 

berbagai syarat dan bentuk penyajian tari di dalamnya membuat upacara sakral ini 

lebih terlihat menarik. Masyarakat Desa Siandong meyakini dan mempercayai 

dengan diadakannya upacara Benta-Benti maka keinginan masyarakat akan terpenuhi, 

berupa permintaan hujan. Berdasarkan uraian tersebut, masalah dalam penelitian ini 

adalah fungsi dan nilai-nilai spiritual apa saja yang terdapat pada tari dalam upacara 

Benta-Benti.  Bagaimana tanggapan masyarakat pada tari dalam upacara Benta-Benti, 

tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah mendeskripsikan fungsi dan nilai 

spiritual pada tari dalam upacara Benta-benti, dan mengetahui tanggapan masyarakat 

terhadap nilai-nilai spiritual pada tari dalam upacara Benta-Benti. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Proses pengambilan data 

meliputi teknik observasi, teknik dokumentasi, dan teknik wawancara. Teknik 

analisis data digunakan peneliti dalam menganalisis data penelitian, dalam penelitian 

menggunakan tiga tahap  analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan/ verifikasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tari dalam upacara Benta-Benti 

mempunyai fungsi dan nilai tersendiri bagi masyarakat Desa Siandong, Kecamatan 

Larangan, Kabupaten Brebes. Fungsi tari dalam upacara Benta-Benti meliputi fungsi 

individu, sosial dan ritual. Sedangkan nilai spiritual pada tari dalam upacara Benta-

Benti, meliputi nilai religi, kepercayaan, keyakinan, sugesti dan 

supranatural.Tanggapan masyarakat mengenai nilai spiritual tari dalam  upacara 

Benta-Benti, peneliti mendapatkan dua pendapat masyarakat (1) masyarakat yang 

mempercayai nilai spiritual pada upacara Benta-Benti dan penyajian tari di dalamnya. 

(2) masyarakat yang tidak mempercayai nilai spiritual pada upacara Benta-Benti dan 

penyajian tari di dalamnya, sebagai ritual peminta hujan.  

Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini, saran yang dapat diberikan 

hendaknya masyarakat dapat melestarikan upacara Benta-Benti, dengan adanya 

regenerasi pelaku (pemain) pada upacara Benta-Benti, sehingga kesenian tersebut 

tidak punah.Selanjutnya untuk mahasiswa seni tari masih banyak peluang untuk 

melakukan penelitian upacara Benta-Benti di Desa Siandong, Kecamatan Larangan, 

Kabupaten Brebes. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Kebudayaan merupakan hasil cipta, karsa dan rasa manusia yang 

timbul dalam kehidupan manusia. Dalam kebudayaan terdapat kebutuhan 

keindahan, rekayasa keindahan yang melibatkan banyak potensi terutama 

kreativitas, imaji, tafsir, sensori, teknik, dan bahan lainnya. Kebudayaan 

merupakan keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, dan nilai yang dimiliki 

manusia sebagai mahluk sosial dan isinya adalah perangkat-perangkat, model- 

model pengetahuan atau makna dan sistem-sistem yang terjalin secara 

menyeluruh dalam simbol-simbol yang ditransmisikan secara historis 

(Pradewi 2012: 3).  

Koentjaraningrat mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan 

manusia dari kelakuan dan hasil kelakuan yang teratur oleh tata kelakuan yang 

harus didapatkanya dengan belajar dan yang semuanya tersusun dalam 

kehidupan masyarakat (Koentjaraningrat, dalam Wulandari 2001:1). 

Kebudayaan digunakan secara selektif warga masyarakat untuk 

berkomunikasi, melestarikan budaya dan juga menghadapi lingkungan untuk 

memenuhi kebutuhannya (Geetz dalam Rohidi 2000: 6). Sebuah kebudayaan 

mencerminkan tanggapan manusia terhadap kebutuhan hidupnya (Mantaqu, 

dalam Pradewi 2012: 5). 
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Kebudayaan yang menyebar pada masyarakat akan menghasilkan 

sebuah seni dan keindahan yang ada dan dihasilkan oleh masyarakat sekitar. 

Seni dan keindahan adalah sebuah pengalaman tertentu dan langsung pada 

rasa.  

Kesenian merupakan keseluruhan sistem yang melibatkan proses 

penggunaan imajinasi manusia secara kreatif di dalam sebuah kelompok 

masyarakat dengan kebudayaan tertentu (William Haviland, dalam Waluyo 

2002:5), karya seni yang ada pada masyarakat, pada umumnya merupakan 

kesenian yang berasal dari nenek moyang, karya dari nenek moyang itulah 

yang dijadikan sebagai kesenian tradisional dan turun-menurun yang 

dilakukan dan diyakini oleh masyarakat dan generasi penerusnya. 

Kesenian tradisional merupakan salah satu bentuk keanekaragam 

kesenian yang tumbuh di masyarakat, kesenian tradisional adalah kesenian 

yang ada disuatu daerah yang menujukkan gambaran masa lampau dari suatu 

daerah tersebut (Sedyawati, dalam Wulandari 2001:1). Kesenian tradisional 

dianggap sebagai salah satu alat yang digunakan sebagai sarana upacara yang 

berhubungan dengan fungsi sakral. Salah satu kesenian tradisional yang ada di 

Desa Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes adalah penyajian 

tari dalam upacara Benta- Benti. 

Tari sebagai salah satu karya seni merupakan ungkapan pernyataan 

budaya yang dinyatakan dalam gerak, masing-masing daerah mempunyai ciri 

khusus yang menunjukkan sifat daerahnya sendiri (Bastomi dalam Sarastiti, 
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2012: 1). Bentuk dan sifat serta ciri dalam tari biasanya disebabkan oleh 

banyak hal seperti: lingkungan, sejarah masyarakat dan juga biasanya 

kebiasaan masyarakat setempat.  

Tari tidak hanya dijadikan sebagai pertunjukkan karya seni semata 

tetapi, masyarakat primitif menjadikan tari sebagai ritual atau upacara untuk 

mengungkapkan dan mengekspresikan keinginannya melalui karya seni yang 

dinikmati pula oleh masyarakat sekitar. Gerak-gerak tari oleh bangsa primitif 

sangat dikendalikan dan didorong oleh kehendak untuk maksud-maksud 

tertentu misalnya mendatangkan hujan, mengalahkan musuh, berburu 

binatang, kelahiran, pesta merayakan hasil panen, perkawinan dan sebagainya 

(Soedarsono dalam Pradewi 2012 : 18) 

Pada dasarnya sebuah kesenian khususnya tari, dalam penyajiannya 

selalu memiliki simbol-simbol yang berisi makna yang akan disampaikan, 

melalui simbol tersebut makna dan nilai, bahkan tujuan pada tari dapat 

dipahami, baik melalui gerak, bentuk penyajian dan properti yang digunakan. 

Seperti halnya pada tari dalam upacara Benta-Benti yang dianggap sebagai 

alat penghubung antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa yang 

mempunyai makna dan nilai-nilai spiritual pada gerak dan bentuk penyajian, 

properti, sesajen, dan syair yang digunakan sebagai musik pengiring jalannya 

upacara. Semuanya memiliki nilai-nilai spiritual yang akan peneliti bahas 

lebih lanjut. 
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Pada dasarnya manusia dalam kehidupannya mempunyai banyak 

kebutuhan, adanya kebutuhan inilah yang akan mendorong manusia untuk 

melakukan tindakan. Tindakan inilah yang diyakini masyarakat mampu 

memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka, seperti halnya yang dilakukan 

masyarakat Desa Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes dalam 

mengadakan tari dalam upacara Benta-Benti. Berdasarkan wawancara yang 

dilakukan peneliti kepada kepala Desa Siandong dalam penelitian, upacara 

tersebut lahir pada tahun 1921, tari dalam upacara Benta-Benti ini muncul 

dengan iringan musik yang sangat sederhana namun khas, musik yang 

digunakan adalah syair yang berisi doa-doa dan mantra yang dibacakan oleh 

seseorang pawang, tari dalam upacara Benta-Benti ini didominasi oleh laki-

laki sebagai pelakunya dan juga memiliki mitos dan nilai-nilai spiritual 

tersendiri pada masyarakat sekitar. Berbagai keunikan membuat peneliti 

meneliti lebih lanjut tentang tari dalam upacara Benta-Benti yang ada di Desa 

Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. 

Berdasarkan paparan tentang tari dalam upacara Benta-Benti di atas 

keunikan tari dalam upacara Benta-Benti inilah yang melatar belakangi 

peneliti mengkaji lebih lanjut tentang upacara Benta-Benti seperti: gerak pada 

penyajian tari di dalamnya, musik yang digunakan pada upacara Benta-Benti 

yang sederhana dan  khas, tidak dapat ditarikan oleh sembarang orang, selain 

itu faktor lain yaitu adanya nilai-nilai yang terkadung di dalamnya, seperti 

kepercayaan masyarakat pada upacara Benta-Benti di Era sekarang. 
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2 . Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas, sebagai berikut : 

2. 1 Apa fungsi tari dalam upacara Benta-Benti bagi masyarakat Desa 

Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes ? 

2. 2 Apa saja nilai-nilai spiritual yang ada pada tari dalam upacara Benta-

Benti di Desa Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes ? 

2. 3 Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap nilai-nilai spiritual pada 

upacara Benta-Benti di Desa Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten 

Brebes ? 

3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan tentang fungsi, nilai-nilai spiritual dan 

tanggapan masyarakat pada tari Benta-Benti di Desa Siandong, Kecamatan 

Larangan, Kabupaten Brebes, maka tujuan yang akan dicapai sebagai berikut : 

3.1 Mendeskripsikan dan memahami fungsi tari dalam upacara Benta-Benti 

bagi masyarakat khususnya di Desa Siandong, Kecamatan Larangan, 

Kabupaten Brebes. 

3.2 Mengetahui nilai-nilai spiritual yang ada pada tari dalam upacara Benta- 

Benti yang dijadikan upacara di Desa Siandong, Kecamatan Larangan, 

Kabupaten Brebes. 
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3.3 Mengetahui tanggapan masyarakat pada tari Benta-Benti yang ada di Desa 

Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. 

4. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian tentang nilai 

spiritual dan tanggapan masyarakat tentang tari dalam upacara Benta-Benti 

sebagai tari yang dijadikan sebagai upacara atau ritual di Desa Siandong, 

Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut : 

4.1 Manfaat teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi 

peneliti- peneliti yang akan datang, khususnya dalam bidang seni tari. 

4.2 Manfaat praktis, meliputi (1) menjadi bahan dokumentasi dan dapat 

memberikan informasi yang lengkap bagi masyarakat yang memiliki 

perhatian terhadap kesenian tradisional (2) Bagi para pemain kesenian 

tari Benta-Benti, penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman 

menularkan tari Benta-Benti kepada generasi muda agar keberadaannya 

tidak punah (3) Para seniman dan masyarakat penelitian ini berguna 

untuk menambah wawasan tentang kebudayaan tradisional, khususnya 

tari dalam Benta-Benti yang ada di Desa Siandong, Kecamatan Larangan, 

Kabupaten Brebes. 

5. Sistematika Skripsi 

 Untuk memudahkan memahami jalan pikiran secara keseluruhan, 

penelitian skripsi yang berjudul NILAI FUNGSI DAN SPIRITUAL TARI 

DALAM UPACARA BENTA-BENTI DI DESA SIANDONG, 
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KECAMATAN LARANGAN, KABUPATEN BREBES terbagi dalam tiga 

bagian yaitu: bagian awal, berisi halaman judul, halaman pengesahan, 

halaman motto, dan pesembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran. 

Bagian isi terbagi menjadi lima bab yaitu: 

Bab I Pendahuluan yang berisi tentang alasan pengambilan judul, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika skripsi. 

Bab II Landasan teori, tentang pengertian kesenian tradisional, tari, 

nilai, nilai spiritual dalam tari. 

Bab III  Metode penelitian, yang berisi tentang pendekatan penelitian, 

lokasi, dan sasaran penelitian, teknik pengumpulan data, teknik 

analisis data. 

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan yang mencakup tentang 

gambaran umum, lokasi penelitian. 

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang memuat tentang 

kesimpulan dan saran. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain kesenian 

tradisional, tari, fungsi tari, nilai,  spiritual  dan  juga nilai spiritual dalam seni. 

2. 1 Kesenian Tradisional 

  Kesenian tradisional mempunyai hubungan erat dengan adat-istiadat. 

Sedyawati (1987:8) mengatakan bahwa istilah tradisional dapat diartikan segala 

sesuatu yang sesuai dengan tradisi, dan besifat luhur sebagai warisan nenek 

moyang, istilah tradisional juga berhubungan erat dengan adat-istiadat dan juga 

masyarakat yang turun-menurun yang disebut dengan tradisi.   

  Rohidi (2000:101) mengatakan bahwa Kesenian tradisional atau biasa 

dikatakan kesenian asli di Indonesia terbagi menjadi bermacam-macam kesenian 

daerah yang terdiri dari seni rakyat dan seni klasik, seni rakyat berkembang secara 

beragam di desa-desa dan seni klasik berkembang terutama di pusat-pusat 

pemerintahan kerajaan (tempo dulu) di Indonesia.  

Kesenian tradisional kerakyatan merupakan cermin ekspresi dari masyarakat 

yang hidup di luar istana atau dari kalangan rakyat jelata, dalam kaitannya dengan 

seni tari, tari kerakyatan ini semula adalah tarian primitif, tetapi karena adanya 

perkembangan jaman yang senantiasa berubah, maka tari inipun ikut bergeser 

jauh dengan jaman primitif dulu, akan tetapi dasar pijakan tetap pada seni (tari) 

primitif (Jazuli, dalam Sarastiti 2012:7). Kesenian dalam kehidupan masyarakat 
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mempunyai fungsi bermacam-macam, yang ditentukan oleh masyarakat 

pendukungnya.  

Bastomi dalam Wulandari (2001: 9) mengemukakan bahwa proses penciptaan 

kesenian tradisional terjadi karena adanya hubungan antara subyek pencipta dengan 

kondisi lingkungan. Rusliana (1983:17) mengungkapkan bahwa “tradisional” 

merupakan pola aliran dari bahasa Inggris tradition menunjukkan pengertian yang 

sama yaitu adat-istiadat.  

Kesenian tradisional merupakan pusaka budaya yang diterima secara turun-

menurun dan mempunyai fungsi dan tujuan, fungsi kesenian tradisional itu sendiri 

pada hakikatnya menghibur, akan tetapi dalam menghibur seringkali mengandung 

maksud untuk menyampaikan suatu pesan tertentu, dan pesan-pesan yang 

disampaikan tersebut berupa ajaran keagamaan, tata kehidupan, kritik terhadap 

keadilan dalam masyarakat dan lain sebagainya (Yeniningsih 2007:215) 

Menurut Rosyid (2001:9) kesenian tradisional adalah kesenian yang lahir 

pada zaman feodal, atau mulai adanya rasa. Kesenian tradisional (Seni Tari) 

terbagi menjadi dua yaitu Tari Tradisional Klasik, dan Tari Tradisional kerakyatan. 

Tari tradisional  klasik atau istana adalah suatu kesenian tari yang tumbuh dan 

berkembang di kalangan istana, Sedangkan tari tradisional kerakyatan adalah 

kesenian (tari) yang tumbuh dikalangan masyarakat yang dijadikan upacara 

keagamaan atau bisa dikatakan tarian sederhana yang dimiliki oleh suatu suku atau 

daerah dengan iringan lagu-lagu rakyat (Sumandiyo dalam Soedarsono 1972:99). 

Menurut Santoso (1981:21) adapun ciri dari tari tradisional kerakyatan antara lain: 
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(1) gerakannya imitiatif, meniru gerak alam sekitarnya, (2) Koregrafi sederhana, 

tidak banyak mempertimbangkan tata susunan desain, (3) Bersifat sakral atau 

magis, (4) Iringan musik yang digunakan sederhana, (5) Biasanya dilakukan 

bersama-sama atau kelompok dan mempunyai tujuan. 

 Dengan demikian kesenian tradisional dapat disimpulkan kesenian yang hidup 

dan berkembang di masyarakat secara turun-menurun dan mempunyai fungsi, yang 

diakui oleh masyarakatnya. Kesenian tradisional terbagi menjadi kesenian 

tradisional (Tari) klasik atau istana yang tumbuh dan berkembang di wilayah istana  

dan kesenian tradisional kerakyatan yang tumbuh dan berkembang disekitar 

masyarakat.  

2. 2  Tari 

 Tari merupakan gerakan seluruh anggota tubuh yang selaras dengan bunyi 

musik (gamelan), yang diatur sesuai dengan irama lagu atau gending 

(Surdjadiningrat, dalam Waluyo 2002:4). Tari adalah keindahan bentuk dari 

anggota badan manusia yang bergerak, berirama dan berjiwa yang harmonis 

(Kussudiarjo, 2000:5). Tari adalah gerak yang ritmis yang indah sebagai ekspresi 

jiwa manusia (Rokhyamto, dalam Hartono 2009: 74). 

 Dalam Journal of Dance Ethnology menjelaskan “Dance As A System 

Movement Communication With Social Function” (tari sebagai gerakan sistem 

komunikasi dengan fungsi sosial), (Patricia Dewar dalam Hartono 2009 :44). Tari 

adalah suatu modus ekspresi yang tak dapat dipegang, yang disajikan dalam bentuk 
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dan gaya tertentu oleh tubuh manusia yang bergerak dalam ruang (Joan 

Keahlinomhoko, dalam Sedyawati 1989:11).  

  Menurut Jazuli dalam Sarastiti (2012:8) tari adalah bentuk gerak yang 

indah lahir  dari tubuh yang bergerak, berirama, dan berjiwa sesuai dengan maksud 

dan tujuan tari. 

  Menyimak dari definisi-definisi di atas, tari merupakan sebuah 

pengalaman manusia yang berisi tentang kehidupan manusia yang disalurkan 

melalui gerak dan diiringi musik sehingga menjadi sebuah karya yang dapat 

dinikmati penonton. Dapat ditarik kesimpulan bahwa tari adalah gerak tubuh yang 

ritmis dan indah, berirama dan mempunyai maksud dan tujuan tertentu. 

 2. 3 Fungsi Tari  

 Koentjaningrat (1985:54) mengatakan bahwa fungsi adalah suatu perbuatan 

yang berguna bagi suatu kehidupan masyarakat, menunjuk pada kenyataan fungsi 

tari secara kognitif  bahwa tari mengkomunikasikan beberapa jenis informasi, dan 

seperti kode-kode budaya yang lain serta interaksi-interaksi terpola. Menurut Jazuli 

dalam Pradewi (2012: 43) fungsi tari dalam kehidupan manusia diantaranya: 

(1) Kepentingan upacara, (2) Hiburan, (3) Sebagai media pertunjukkan, (4) 

Sebagai media pembelajaran. Sedangkan menurut Wardhana dalam waluyo 

(2002:59) fungsi tari dibagi menjadi : (1) Tari sebagai ritual (upacara), (2) Tari 

sebagai hiburan, (3) Tari sebagai pendidikan atau pembelajaran, (4) Tari sebagai 

komunikasi, dan (5) Tari sebagai pertunjukan. 
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 Dalam memaparkan fungsi tari lebih lanjut, penulis menggunakan fungsi tari 

yang menurut Wardhana dalam Waluyo (2002:59)  yaitu fungsi tari sebagai: 

 (1) Tari sebagai ritual (upacara), (2) Tari sebagai hiburan, (3) Tari sebagai 

pendidikan atau pembelajaran, (4) Tari sebagai komunikasi, dan (5) Tari sebagai 

pertunjukan. 

`   1.1  Tari Sebagai Ritual (Upacara) 

 Kegiatan manusia pada zaman dahulu dan sekarang tidak lepas dari kegiatan- 

kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan upacara yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti halnya masyarakat Desa Siandong, 

Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes lakukan. Dalam sebuah ritual (upacara) 

terdapat kepercayaan yang selalu dipelihara dan dilindungi secara turun-menurun 

demi suatu keselamatan dalam hidupnya dengan cara mengadakan upacara sebagai 

upaya menjalin hubungan spiritual kepada dewa atau leluhurnya (Jazuli dalam 

Selfiyani 2011:12) 

Tari yang mempunyai sifat magis, tujuan magis adalah untuk 

mempengaruhi keadaan manusia dan lingkungannya, seperti 

untuk mendatangkan hujan, memperoleh kesejatheraan, pesta 

panen dan ketentraman hidup. Masyarakat mempercayai 

kesenian tradisional (tari) yang bersifat magis atau sakral 

mempunyai fungsi sebagai berikut: (1) Pemanggil kekuatan 

ghaib, (2) Penjemput ruh-ruh pelindung untuk hadir di tempat 

pemujaan atau tempat upacara diadakan, (3) Peringatan pada 

nenek moyang dengan menirukan kegagahan atau kesigapannya, 

(4) Pelengkap upacara sehubungan dengan peringatan 

(Wardhana, dalam Waluyo 2002 :30). 
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Tari yang hidup di kalangan rakyat sesuai dengan kehidupan sosial 

masyrakatnya, masih sederhana dan banyak bepijak pada warisan tradisional. 

Faktor alam serta lingkungan, agama dan kepercayaan sangat berpengaruh 

terhadap bentuk seninya, sehingga tari tradisional yang bersifat magis atau sakral 

erat kaitannya dengan agama dan kepercayaan (Kuntowijoyo, dalam Sumanto, 

2009:28) 

    1. 2 Tari Sebagai Sarana Hiburan   

  Menurut Ratih (dalam Selfiyani 2011:12) tari sebagai sarana hiburan 

dimaksudkan untuk memeriahkan atau merayakan suatu pertemuan. Menurut 

Supardjan (1983:33) Ciri-ciri tari hiburan adalah: (1) perasaan yang bergembira ria 

adalah faktor utama, (2) unsur-unsur gerak tari sederhana dan memungkinkan 

seseorang untuk mengembangkannya, (3) relatif mudah dipelajari, (4) sikap dan 

gerak tari memungkinkan orang mudah menyusunnya sesuai dengan spontanitas 

yang tiba-tiba timbul, (5) ritme pada umumnya sangat mudah, jelas, dan 

merangsang, (6) iringan musik vokal sangat praktis, kadang kala hanya berupa 

tepuk tangan atau nyanyian, (7) pakaian tari bebas bahkan sering digunakan sehari-

hari, (8) tata panggung dengan segala proporsinya jarang mendapatkan perhatian 

khusus dan bisa diselenggarakan dimana saja asal ada ruangan. 

   1. 3  Tari sebagai Pendidikan 

  Menurut  Jazuli dalam Pradewi (2012:61) Tari sebagai media pendidikan 

berfungsi untuk mengembangkan kepekaan estetis melalui kegiatan berapresiasi 
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dan pengalaman berkarya kreatif. Kegiatan berapresiasi mengarahkan penafsiran 

pada suatu karya tari agar memiliki kemampuan dalam menikmati, menghargai 

jenis-jenis karya tari secara baik dan positif. 

  1. 4  Tari sebagai Komunikasi 

  Komunikasi merupakan mekanisme dimana terdapat hubungan antar manusia, 

yang memperkembangkan semua lambang pikiran bersama-sama dengan alat untuk 

menyiarkannya dalam ruang dan merekamnya dalam waktu. Menurut Schraman 

dalam Ellfeldt (1967:23) menyatakan komunikasi (comuniccation) adalah peristiwa 

dimana kita sedang mengadakan kesamaan, berusaha memberikan informasi, 

gagasan atau sikap membuat si pemberi dan penerima bersama-sama mengerti satu 

pesan yang sama. 

  Unsur-unsur pada komunikasi terdiri dari: (1) komunikator yang 

menyampaikan komunikasi, (2) perangsang yang diperoleh komunikata, (3) insan- 

insan yang menaggapi komunikasi, (4) tanggapan-tanggapan terhadap komunikasi. 

 Komunikasi antar manusia juga dapat menggunakan lambang-lambang, simbol-

simbol, baik berupa kata, tulis atau gerak tubuh (Herususato dalam Waluyo 

2002:21). Jika melihat subtansi tari yaitu gerak maka dapat dilihat bahwa 

komunikasi pada tari adalah berkomunikasi lewat simbol-simbol gerak (Sedyawati 

dalam waluyo 2002: 58-59), pada dasarnya pengalaman seni berpangkal pada 

seniman, namun kesempurnaannya apabila terdapat suatu penerimaan pihak si 

penikmat. 
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1. 5 Tari sebagai pertunjukan 

  Menurut jazuli (1994:60) tari sebagai seni pertunjukan penyajiaanya selalu 

mempertimbangkan nilai-nilai artistik, sehingga penikmat dapat memperoleh 

pengamatan estetis dari hasil pengamatan. 

  Tari sebagai seni pertunjukan juga bisa disebut sebagai tari tontonan, maka 

faktor penonton tidak dilupakan. Menurut Jazuli (2008:39) menyatakan bahwa tari 

sebagai seni pertunjukan memerlukan pengamatan yang lebih serius daripada 

sekedar untuk hiburan. Untuk itu tari yang tergolong sebagai seni pertunjukan 

dinamakan performance atau concert, pertunjukan tarinya lebih menggunakan 

bobot nilai seni daripada tujuan lainnya. 

  Tari-tarian pertunjukan pada umumnya mempunyai ciri-ciri tertentu antara lain 

sebagai berikut: (1) pola garapannya merupakan penyajian yang khusus untuk 

pertunjukan, dengan usaha mengembangkan seluruh kaidah-kaidahnya, (2) adanya 

faktor imajinasi, (3) adanya ide yang mengandung dan mengarahkan pada bentuk 

pementasan, (4) lokasi pementasan di tempatkan yang khusus atau teater, baik 

tempat tersebut berupa gedung pertunjukan tradisional, modern, panggung terbuka 

atau tertutup Jazuli (2008:40). 

Dari penjelasan fungsi tari di atas, dapat disimpulkan bahwa tari mempunyai  

fungsi diantaranya sebagai hiburan, ritual, media pendidikan, komunikasi dan juga 

sebagai pertunjukan yang dilambangkan melalui simbol-simbol gerak yang 

mempunyai makna dan tujuan tertentu. 
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2. 4 Nilai  

  Nilai adalah suatu penghargaan atau kualitas terhadap sesuatu hal yang dapat 

menjadi dasar penentu tingkah seseorang, sesuatu itu dianggap bernilai bagi 

seseorang karena sesuatu itu menyenangkan (pleasant), memuaskan (satifasting), 

menarik (interest), berguna (useful), menguntungkan (profitable), atau merupakan 

satu keyakinan (bilief) (Daroeso, dalam Kuswarsantyo 2011:107). Pendapat lain 

dikemukakan oleh Mardiatmaja dalam Kuswarsantyo (2011:107) bahwa nilai 

menunjukkan suatu sikap terhadap sesuatu yang dianggap baik, dan merupakan 

kadar relasi positif yang terdapat pada inti suatu hal. 

Nilai diberikan karena adanya suatu kualitas yang terdapat disekitar objek 

yang meyebabkan orang menanggapinya sebagai suatu yang bernilai, menurut 

Dewey pemberiaan nilai menyangkut tindakan akal untuk menghubungkan sarana 

dengan tujuan (Katrof, dalam Wulandari 2001:40). Pemberian “Nilai” harus 

disertai dengan akal secara aktif, sebagai suatu logika untuk menentukan kebenaran  

atau kebaikan yang dianalisis melalui ilmu atau tanggapan-tanggapan yang 

didasarkan fakta beserta tujuan-tujuan. Dalam pemberian tanggapan tentunya 

masing-masing individu memiliki nilai pandangan yang berbeda-beda. Ini bisa saja 

terjadi karena secara budaya, dasar-dasar nilai pandangan hidup yang diyakini 

kebenarannya itu menjadi acuan baik secara individual maupun sosial bagi anggota 

warga masyarakat, dalam memenuhi kebutuhan akan keindahan (Hartoko, 

1984:83). 
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  Berdasarakan pengertian nilai di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai diberikan 

kepada sesuatu yang dianggap baik, menyenangkan dan menguntungkan, yang 

disertai dengan akal secara aktif dan logika, yang didasari dengan fakta-fakta yang 

ada, dan dapat dijadikan acuan baik secara individual maupun sosial. 

2. 5 Spiritual 

Kata spiritual berasal dari bahasa latin “spiritus” yang berarti nafas, kemudian 

menjadi spiritual yang berarti mempunyai ikatan yang bersifat kerohanian atau 

kejiwaan dibandingkan hal yang bersifat fisik atau material. Spiritual merupakan 

hal yang memiliki kebenaran dan berhubungan dengan tujuan manusia, sering 

dibandingkan dengan sesuatu yang duniawi, dan di dalamnya terdapat kepercayaan 

terhadap kekuatan supranatural seperti halnya dalam agama, Frager (2003: 69). 

Spiritual merupakan ekspresi yang dipersepsikan pada hal-hal yang bersifat 

indrawi, meningkatkan hubungan lebih dekat dengan keTuhanan untuk mencapai 

sebuah tujuan Purwakanta dalam Waluyo, (2002: 28). 

Salah satu aspek dari spiritual adalah memiliki arah tujuan, 

yang secara terus menerus meningkatkan kebijaksanaan dan 

kekuatan berkehendak dari seseorang, mencapai hubungan 

yang lebih dekat dengan keTuhanan dan alam semesta dan 

menghilangkan ilusi dari gagasan salah yang berasal dari alat 

indra, perasaan, dan pikiran, aspek spiritual memiliki dua 

proses , pertama proses ke atas yang merupakan tumbuhnya 

kekuatan internal yang mengubah hubungan seseorang dengan 

Tuhan, kedua proses ke bawah yang ditandai dengan 

peningkatan realitas fisik seseorang akibat perubahan internal. 

(Purwakanta dalam waluyo 2002:29) 
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Dari definisi tentang spiritual di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

spiritual adalah hal yang memiliki kebenaran dan berhubungan dengan tujuan 

manusia, sering dikaitkan dengan sesuatu yang duniawi, dan di dalamnya terdapat 

dua unsur penting kepercayaan terhadap kekuatan supranatural seperti halnya 

dalam agama (Frager 2003:69). 

2. 5. 1 Supranatural 

 Fenomena supranatural sebenarnya ini bisa didapat dengan mengembangkan 

cakra atau pusat-pusat energi dalam tubuh. Ada banyak fenomena supranatural 

yang kita jumpai dalam kehidupan ini, fenomena supranatural tersebut contohmya 

adalah kesurupan. Kesurupan adalah suatu peristiwa dimana diyakini adanya 

gangguan makhluk halus yang merasuki tubuh seseorang. Kesurupan biasanya 

membuat yang terkena akan hilang kendali. Seperti yang telah diteliti sebelumnya 

Nimas Hayuning Anggrahita dalam “ Fenomena Supranatural Kesenian Laesan di 

Desa Soditan, kecamatan Laesan ” (2012: 21), bahwa supranatural adalah 

fenomena yang tidak lazim atau tidak umum atau dianggap di luar batas 

kemampuan manusia pada umumnya atau tidak sesuai demgan hukum alam. 

2. 5. 2 Keyakinan  

  Keyakinan merupakan suatu kepercayaan yang ada diri manusia yang 

terkadang dijadikan pandangan hidup manusia (Hossein 1994: 4). Keyakinan 

antara individu dengan individu lainnya cenderung berbeda, misalnya pada 

masyarakat  patriarki yang  lebih memandang kaum pria lebih kuat dibanding kaum 
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wanita. Hal ini berakibat munculnya domestifikasi peranan dan status kaum 

perempuan dalam dominan kerja dan kekuasaan. 

2. 6 Nilai Spiritual dalam Seni 

Asal usul kata seni (art) berasal dari bahasa latin “arts” yang berarti 

kemahiran, dari istilah ini kemudian diformulasikan pengertian seni secara 

etimologis. Seni adalah suatu kemahiran dalam mengerjakan sesuatu dalam 

kehidupan dan aktivitas manusia, seni dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu 

seni sebagai proses manusia untuk menciptakan sebuah karya yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan dan seni sebagai sebuah hasil karya manusia (Rohidi, 

2000:17) 

 

 Menurut The Liang Gie (1976 :6) seni adalah suatu keindahan, ada beberapa 

teori keindahan dalam seni, antara lain : 

a. Teori Objektif yang ditokohi oleh Plato, Hegel, Bernard berpendapat 

keindahan adalah sifat (kualitas) yang telah melekat pada suatu benda. 

b. Teori Subjektif yang di tokohi oleh Henry Home. Edmund 

berpendapat keindahan adalah tanggapan dari dalam diri seseorang, 

terhadap sebuah karya seni atau dengan istilah lain yaitu 

mengeluarkan ikatan batin (perasaan) tehadap lahir. 

Berdasarkan teori subjektif di atas dapat diperoleh kesimpulan, apabila seni 

berkaitan dengan kepercayaan yang ada pada diri manusia.  
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Manusia memiliki rohani dan jiwa yang sempurna, jiwa 

manusia mempunyai tiga daya yaitu daya cipta yang berpusat di 

akal dan pikiran, daya rasa yang berpusat di hati dan daya karsa 

atau kemauan yang berpusat pada hawa nafsu, dengan daya 

cipta, akal dan pikiran inilah manusia bersifat dinamis dan 

kreatif sehingga lahir bidang seni dan karya, bukan hanya 

sebagai unsur keindahan tapi juga memenuhi kebutuhan (The 

Liang Gie 1976:8) 

 

Konsep manusia dalam seni dihubungkan pada dua sifat yaitu psikologis 

dan spiritual, sifat psikologis adalah sifat yang ada pada masing-masing jiwa 

manusia, sedangkan sifat spiritual adalah sifat abstrak atau gaib bukan daya cipta 

melainkan daya rasa yang berkaitan dengan kepercayaan atau keyakinan terhadap 

sesuatu, (Hadi 2000: 2). 

 Berdasarkan teori yang telah diuraikan oleh Hadi (2000: 2), dapat ditarik 

kesimpulan bahwa spiritual didominasi oleh kepercayaan dan keyakinan individu 

pada suatu hal. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan terhadap sesuatu dari 

dalam diri manusia, kepercayaan lebih mengacu pada hal-hal yang bersifat batin 

atau tidak nyata, namun diyakini sepenuhnya dan terbukti kebenarannya, seperti 

masyarakat Desa Siandong yang mempercayai akan kebenaran yang ada pada 

upacara Benta-Benti. Kepercayaan inilah yang dinamakan sebagai nilai spiritual, 

walaupun nilai spiritual lebih mengacu pada hal gaib atau hubungan kepercayaan 

pada sang Khalik, namun pada karya seni bisa terlihat melalui simbol, khususnya 

pada tari Benta- Benti pengekspresian spiritual dapat diwujudkan melalui simbol 
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gerak yang memiliki makna dan arti sebagai wujud penghubung antara manusia 

dengan Tuhan Yang Maha Esa dalam menyampaikan keinginannya. 

2. 7 Masyarakat 

  Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab ” syaraka” yang berarti ikut serta, 

atau “Musyaraka” yang berarti saling mengerti, dalam bahasa Inggris juga 

dipakai “Society” yang sebelumnya berasal dari kata “socius” berarti kawan 

(Koentjoroningrat, dalam Basrowi 1986: 37). Pendapat sejenis juga terdapat 

dalam buku Sosiologi Kelompok dan Masyarakat Sosial, karangan Abdul Syani 

(1987:1) dijelaskan bahwa masyarakat berasal dari kata musyarak (Arab) yang 

artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat yang artinya 

berkumpul dan hidup bersama dan saling berhubungan dan juga mempengaruhi. 

 Masyarakat sebagai comunity dapat dilihat dari dua sudut 

pandang, pertama memandang sebagai unsur statis artinya 

comunity terbentuk dalam suatu wadah atau tempat dengan batas-

batas tertentu, maka ia akan menunjukkan bagian dari kesatuan- 

kesatuan masyarakat, sehingga dapat pula disebut dengan 

masyarakat setempat. Masyarakat setempat adalah suatu wadah 

atau wilayah dari kehidupan sekelompok orang yang ditandai oleh 

adanya hubungan sosial dan dilengkapi oleh perasaan sosial. 

Kedua, community  dipandang sebagai unsur yang hidup bersama 

manusia, artinya menyangkut suatu proses yang terbentuk melalui  

 

faktor psikologis antar manusia, maka didalamnya ada sifat 

fungsional Menurut (Abdul Syani, dalam Basrowi 1987: 37) 

 

  Ciri–ciri masyarakat menurut (Abdul Syani dalam Basrowi 1987: 41) adalah : 
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1. Adanya interaksi 

2. Ikatan pola tingkah laku yang khas di dalam semua aspek kehidupan yang 

bersifat mantap dan kontinu. 

3. Adanya rasa identitas terhadap kelompok dimana individu yang bersangkutan 

menjadi anggota kelompokan. 

2. 8 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Kesenian Tradisional 

 

    Upacara Benta-Benti 

               Ritual 

 

Tari  dalam Upacara   

Benta-Benti 

 

         Fungsi          Nilai Spiritual 

1. Keyakinan 

2. Magis 

3. Supranatural 

4. Agama 

5. Sugesti 
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Dari kerangka berfikir di atas dapat dideskripsikan bahwa kesenian tradisional 

merupakan kesenian  yang berasal dari warisan leluhur atau nenek moyang, seperti 

kesenian tradisional yang ada di Desa Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten 

Brebes yaitu upacara Benta-Benti. Upacara Benta-Benti sendiri dijadikan masyarakat 

Siandong sebagai ritual penurun hujan pada saat musim kemarau datang.  

Pada upacara Benta-Benti terdapat sebuah penyajian tari yang dijadikan 

sebagai syarat diadakannya upacara sakral tersebut. Masyarakat  mempercayai jika 

dengan adanya penyajian tari pada upacara Benta-Benti, tujuan diadakannya upacara 

akan berhasil, berupa permintaan hujan. Sebagai kesenian yang dijadikan ritual 

tentunya mempunyai fungsi dan nilai tersendiri baik bagi pelaku maupun masyarakat 

sekitar, seperti nilai spiritual yang ada di dalamnya meliputi, keyakinan, agama, 

supranatural, dan sugesti. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3. 1 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif sering juga disebut dengan 

metode baru, karena popularitasnya belum lama, disebut juga metode 

artistik karena proses ini lebih bersifat seni dan kurang terpola, dan disebut 

juga dengan metode interperative karena data yang yang dihasilkan 

penelitian ini lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang 

ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2009:14).  Menurut Taylor dalam 

Sumaryanto (2007: 75) metode kualitatif yaitu suatu metode yang meneliti 

status kelompok manusia, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun 

suatu peristiwa. 

Dalam mengkaji permasalahan ini peneliti menggunakan metode 

kualitatif yang diuraikan secara deskriptif. Diantaranya adalah monografi 

Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, sejarah Tari dalam upacara Benta-

Benti, bentuk penyajian tari dalam upacara Benta-Benti yang  meliputi gerak, 

iringan (syair), tata rias, tata busana, sesajen dan nilai spiritual yang ada pada 

tari dalam upacara Benta-Benti, serta tanggapan masyarakat tentang nilai 

spiritual yang ada pada tari dalam upacara Benta-Benti. Dalam melakukan 
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penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif karena mengkaji suatu 

peristiwa atau kejadian.  

3.2 Lokasi dan Sasaran Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Desa Siandong, 

Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Dimana lokasi ini merupakan 

tempat pelaksanaan upacara Benta-Benti. 

3.2.2 Sasaran Penelitian 

Sasaran penelitian ini adalah mendeskripsikan fungsi dan nilai-nilai 

spiritual tari pada upacara Benta-Benti, dan mengetahui tanggapan masyarakat 

(penonton) tentang nilai spiritual yang terdapat pada tari dalam upacara 

Benta-Benti. 

 3. 3 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer 

dan data sekunder untuk keperluan penelitian. Teknik pengumpulan data 

dilaksanakan untuk memperoleh data atau bahan yang relevan, akurat, dan 

terandalkan yang bertujuan menciptakan hasil-hasil penelitian yang sesuai 

dengan tujuan penelitian, untuk itu diperlukan teknik, prosedur, alat-alat serta 

kegiatan yang dapat diandalkan (Abdurachman, 1993:57). 

Berikut penjelasan mengenai teknik pengumpulan data yang akan 

digunakan dalam penelitian fungsi dan nilai spiritual yang terdapat pada tari 
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dalam upacara Benta-Benti, diantaranya adalah teknik observasi, wawancara, 

dokumentasi.  

3. 3.1 Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik lainnya. Hadi dalam, Sugiyono 

(2009: 202) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang 

kompleks yang tersusun dari proses biologis dan psikologis yang berupa 

proses-proses pengamatan dan ingatan. 

Observasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu observasi partisipatif 

(pengamat sebagai partisipan), dan observasi non partispasif (pengamat tidak 

berpartisipasi secara langsung). Pada observasi partisipatif pengamat berperan 

ganda dalam arti pengamat sebagai pengamat, sekaligus sebagai anggota 

resmi dari kelompok yang diamati, sedang observasi non partisipatif 

pengamat hanya melakukan satu fungsi saja yaitu mengadakan pengamatan 

(Sumaryanto, 2007: 101). 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan observasi 

non partisifatif yaitu dengan mengamati tentang tari dalam upacara Benta-

Benti yang ada di Desa Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. 

Adapun proses yang dilakukan peneliti dalam observasi adalah sebagai 

berikut: 

3.3.1.1 Pengamatan di lapangan, meliputi, lokasi dan kondisi geografis  

Desa Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. 
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3.3.1.2 Observasi dengan melihat dan mengamati pertunjukan tari dalam  

upacara Benta-Benti di Desa Siandong, Kecamatan Larangan, 

Kabupaten Brebes. 

3.3.2` Wawancara 

Sugiyono (2008:81) mengatakan bahwa, supaya hasil wawancara 

terekam lebih baik dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara 

kepada informan atau sumber data, maka diperlukan bantuan alat seperti (1) 

buku catatan yang berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan 

sumber data (2) tape recorder yang berfungsi untuk merekam semua 

percakapan atau pembicaraan (3) kamera yang berfungsi untuk memotret/ 

memfoto kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan sumber 

data. Alat bantu yang digunakan peneliti dalam wawancara adalah alat 

rekam dan buku catatan. 

Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara dengan 

beberapa informan sebagai berikut: 

1. Bpk. Taufik (52 tahun), pada hari, Sabtu 20 April 2013, selaku kepala desa 

sekaligus penyelenggara upacara Benta-Benti di Desa Siandong, 

Kecamatan Larangan, memperoleh informasi tentang latar belakang, bentuk 

penyajian dan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan upacara 

Benta-Benti.  
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2. Bpk. Darto (48 tahun), pada hari Sabtu, 20 April 2013, sebagai salah satu 

pelaku (pawang), memperoleh informasi tentang syair dan sesaji yang 

digunakan pada upacara Benta-Benti.. 

3. Ibu Nidah (60 tahun), pada hari Sabtu, 20 April 2013, sebagai penari pada 

tari dalam upacara Benta-Benti, memperoleh informasi tentang gerak dan 

busana yang digunakan pada tari dalam upacara Benta-Benti. 

4. Bapak Carsum (55 tahun), pada hari Minggu, 21 April 2013, selaku pelaku 

(pemusik), memperoleh informasi tentang instrumen musik dan busana 

yang digunakan oleh pemusik dan pawang pada tari dalam upacara Benta-

Benti. 

5. Ibu Fatikha (40 tahun), pada hari Minggu, 21 April 2013, sebagai salah satu 

tokoh masyarakat Desa Siandong, memperoleh informasi tentang tanggapan 

pada nilai spiritual yang ada pada tari dalam upacara Benta-Benti. 

6. Bapak Supar, (56 tahun), pada hari Minggu, 21 April 2013, selaku tokoh 

masyarakat (penonton) Desa Siandong, memperoleh informasi tentang 

tanggapan pada nilai spiritual yang ada pada tari dalam upacara Benta-

Benti. 

7. Ibu Khadijah,(64 tahun), pada hari Minggu, 21 April 2013 selaku tokoh 

masyarakat (ustadjah) Desa Siandong, memperoleh informasi tentang 

tanggapan pada nilai spiritual yang ada pada tari dalam upacara Benta-

Benti. 
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3.3.3 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berhubungan 

dengan dokumen baik dalam bentuk laporan, maupun catatan harian dan lain 

sebagainya. Teknik dokumentasi adalah teknik mencari data yang berkenaan 

dengan hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda foto, dan sebagainya (Arikunto, 2006: 

231).  

Pengumpulan dokumen yang digunakan sebagai bahan untuk 

menambah informasi dan pengetahuan yang diberikan informan. Sebagai data 

primer. Dokumen tersebut dikumpulkan dan digunakan sebagai bahan 

landasan untuk memperkuat pendapat serta informasi yang diberikan 

informan. Adapun dokumen-dokumen yang diperoleh peneliti antara lain: 

3.3.3.1 Data-data statistik tentang Desa Siandong, Kecamatan Larangan, dan 

Kabupaten Brebes. 

3.3.3.2 Foto-foto mengenai gerak tari, busana, sesajen, properti, digunakan 

pada upacara Benta-Benti. 

3. 5 Teknik Analisisa Data 

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008: 337) data 

yang muncul dari penelitian kualitatif adalah berwujud kata-kata dan bukan 

rangkaian angka. Proses analisis dalam penelitian yang berjudul “FUNGSI 

DAN SPIRITUAL TARI DALAM UPACARA BENTA-BENTI DI DESA 
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SIANDONG, KECAMATAN LARANGAN, KABUPATEN BREBES” ini 

dimulai dengan mengumpulkan data yang diperoleh. Data yang telah 

terkumpul untuk selanjutnya diproses sebelum siap digunakan, tetapi 

analisisnya tetap menggunakan teks yang diperluas. Menurut Miles dan 

Huberman dalam Bungin (2008: 145), analisis data melalui tiga tahap yaitu 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan tentang bagan di atas adalah dalam melakukan 

penelitian, peneliti mengumpulkan data yang ada kaitannya dengan tujuan 

penelitian. Setelah data terkumpul, peneliti mereduksi data dengan cara 

memilih, menyederhanakan dan mentransformasikan menjadi bentuk 

Pengumpulan Data 
-observasi: gerak, ,rias dan 

busana,syair, tempat pentas. 

-wawancara: pawang, penari, 

pemusik, masyarakat 

(penonton) 

 

 

 

Penyajian Data 

Reduksi Data 
- Sejarah tari dalam upacara Benta-

Benti  

-Syair, dan penyajian tari pada upacara 

Benta-Benti. 

-tanggapan masyarakat mengenai tari 

dalam upacara Benta-Benti. 

 

Kesimpulan/ verifikasi: 
- fungsi dan nilai spiritual tari 

dalam upacara Benta-benti 

- tanggapan masyarakat 

(penonton) terhadap tari 

dalam upacara Benta-Benti 
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informasi yang lebih sederhana. Dari data yang tersaji peneliti menganalisa 

hingga jadilah suatu bentuk kesimpulan. Dari kesimpulan tersebut 

kemudian dicocokkan dengan data awal dan data hasil reduksi.  

1. Reduksi Data 

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009:337) diartikan 

sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan. Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, 

observasi dan dokumentasi tentang tari dalam upacara Benta-Benti di Desa 

Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, untuk selanjutnya 

dikaitkan dengan fungsi, nilai spiritual dan tanggapan masyarakat mengenai 

tari dalam upacara Benta-Benti. 

2. Penyajian Data 

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009:337) mengatakan 

penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Data-data yang telah diperoleh dan dikelompokkan oleh peneliti selanjutnya 

disajikan dalam bentuk teks naratif yang merupakan penyederhanaan dari 

informasi yang berjumlah banyak, kedalam kesatuan bentuk yang 

disederhanakan. 

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi 
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Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dan terpenting dari 

proses penelitian. Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis oleh peneliti 

tentang tari dalam upacara Benta-Benti diolah untuk kemudian ditarik 

kesimpulan. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Desa Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten 

Brebes 

 

Menurut data yang peneliti dapatkan dari Kelurahan Desa Siandong, 

Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. Desa Siandong mempunyai luas 

wilayah 153.246 ha, yang terdiri dari tanah persawahan 110.40 ha, tanah 

pekarangan atau bangunan 40.40 ha, dan lain- lain 2 ha. Desa Siandong 

terdiri atas 29 Rukun Tetangga dan 9 Rukun Warga, batas-batas Desa 

Siandong sebagai berikut, Sebelah utara berbatasan Desa Sitanggal, sebelah 

selatan Desa Pamulihan, sedangkan sebelah barat Desa Slatri, dan Sebelah 

timur Desa Lamaran. 

Jarak Desa Siandong dari pusat pemerintahan Kecamatan Larangan 1 

km, dan dari propinsi dati I sejauh 528 km (Sumber: Data Statistik 

Kabupaten Brebes, tahun 2013). 

Berdasarkan pengamatan penulis dan catatan monografi dari Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes, ada beberapa jenis kesenian 

yang bersifat hiburan di Desa Siandong, seperti: dangdut, angklung, 

drumband, dan juga kesenian yang dijadikan sebagai ritual atau upacara 

masyarakat setempat seperti halnya upacara Benta-Benti. 
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4.2 Upacara Benta-Benti 

 Upacara Benta-Benti merupakan kesenian tradisional yang berasal 

dari Desa Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, yang 

dijadikan sebagai ritual peminta hujan pada saat musim kemarau datang. 

Menurut Bapak Taufik, (52 tahun)  wawancara tanggal 20 April 2013. 

”Upacara Benta-Benti niku namung saged diadakake dinten 

Jum’at kliwon mawon, amargane dinten Jum’at kliwon 

kalebu dinten sakral kangge perkoro sing ghaib.” 

………… 

Upacara Benta-Benti hanya bisa dilakukan pada malam 

Jum’at kliwon saja, karena malam Jum’at kliwon 

merupakan hari yang sakral untuk hal-hal yang berhubungan 

dengan gaib. 

Berdasarkan paparan dari Bapak Taufik disimpulkan bahwa 

upacara Benta-Benti hanya dapat dilakukan dimalam Jum’at kliwon, 

karena malam tersebut diyakini mempunyai nilai sakral untuk 

mengundang ruh gaib.  

4.2.1  Struktur dan Bentuk Penyajian Tari dalam Upacara Benta-Benti 

Struktur penyajian tari dalam upacara Benta-Benti adalah sebagai 

berikut : 

A . Pra tontonan 

 Berdasarkan pengamatan peneliti, diselenggarakannya upacara 

Benta-Benti ini biasanya disiarkan secara getok tular (dari mulut kemulut), 

dari seorang satu kepada orang lain, dan ditandai dengan instrumen bedug 

dan rebana dimainkan, upacara yang dilakukan pada malam Jum’at kliwon 

ini dimulai pukul 21.00 sampai selesai, ritual ini berlangsung kurang lebih 
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selama dua jam, kemudian setelah juru kawih (pawang) mulai membacakan 

mantra atau syair yang berisi doa-doa, ritual Benta-Benti pun segera dimulai. 

B. Bentuk Penyajian Tari Dalam Upacara Benta-Benti 

 Tari dalam upacara Benta-Benti merupakan sebuah kesenian yang 

sangat sederhana. Ritual yang dilakukan pada malam Jumat kliwon ini, 

diawali dengan suara instrumen musik bedug dan rebana, sebagai tanda ritual 

Benta-Benti akan segera dimulai, kemudian juru kawih (pawang) mulai 

membacakan syair–syair yang berisi mantra-mantra doa, dengan meletakkan 

boneka jelangkung di tengah ritual, setelah itu penari Benta-Benti pun mulai 

melakukan gerakan dengan iringan musik syair-syair yang dibawakan juru 

kawih (pawang), kemudian juru kawih menyanyikan mantra untuk 

memanggil ruh-ruh untuk merasuki penari, jika penari pingsan maka 

pertanda jika ruh telah datang dan ritual pun dianggap telah berhasil, 

kemudian juru kawih membacakan syair berikutnya untuk membangunkan 

penari, dan melanjutkan upacara, yaitu dilakukanya doa permintaan hujan, 

sebagai inti diadakannya upacara tersebut. Setelah melakukan doa dan 

menebarkan sesajen, penari disadarkan dengan doa oleh juru kawih, 

kemudian boneka jelangkung dibungkus dengan kain putih, dan ritual Benta-

Benti diakhiri. 

 Masyarakat Desa Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten 

Brebes, meyakini dan mempercayai dengan diadakannya upacara Benta-

Benti, keinginan mereka akan terpenuhi berupa permintaan hujan. Berbagai 
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syarat dalam upacara tersebut dipenuhi untuk mencapai keberhasilan 

diadakannya upacara Benta-Benti, salah satunya adalah penyajian tari yang 

dijadikan syarat dalam upacara tersebut. 

4.3 Tari Dalam Upacara Benta- Benti 

 Tari dalam upacara Benta-Benti merupakan tari yang dilakukan pada 

upacara pemanggil hujan di Desa Siandong, masyarakat Desa Siandong 

meyakini dengan adanya penyajian tari tersebut upacara dianggap berhasil. 

Tari dalam upacara Benta-Benti ini berfungsi sebagai syarat dan pelengkap 

upacara tersebut, karena penari pada upacara Benta-Benti dijadikan sebagai 

media komunikasi masyarakat dalam melakukan permohonan terhadap ruh 

gaib yang merasuki tubuh penari. 

Menurut informasi dari tokoh masyarakat, Bpk. Taufik (umur 52 

tahun). 

 “Benta-Benti niku lair tahun 1921,nalika Desa Siandong 

saweg kemarau sing wektune suwi, nganti sawah lan 

tanduran pada mati, selajengipun sesepuh Desa 

Siandong, ngadakake ritual panjalukan udan kanthi 

ngundang roh ghaib, sawise dianakake upacara Benta-

Benti, banjur udan teka ning Desa Siandong, jeneng 

Benta-Benti dhewe dijupuk saking roh sing ngrasuki 

ragane penari, ning upacara, ” 

 ………….. 

 Benta-Benti lahir pada tahun 1921, pada saat Desa 

Siandong sedang mengalami kemarau panjang, sehingga 

tanaman dan persawahan penduduk mengalami 

kekeringan, kemudian para sesepuh mengadakan ritual 

permohonan hujan, dengan mengundang ruh gaib, nama 

Benta-Benti sendiri diambil dari nama ruh gaib yang saat 

itu merasuki tubuh penari.  
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Berdasarkan uraian Bapak Taufik dapat disimpulkan, upacara Benta- 

Benti muncul pada tahun 1921, saat itu Desa Siandong mengalami kemarau 

panjang dan kekeringan, segala upaya dilakukan masyarakat Desa Siandong 

untuk meminta datangnya hujan, kemudian para sesepuh desa mengadakan 

upacara atau ritual dengan mengundang ruh gaib, dan melakukan 

permohonan diturunkannya hujan, nama Benta-Benti itu sendiri diambil dari 

nama ruh yang merasuki tubuh penari saat upacara berlangsung. 

Sejak itulah masyarakat setempat meyakini, jika upacara Benta-Benti 

merupakan upacara sakral yang berasal dari warisan nenek moyang, dan 

telah terbukti mampu memenuhi keinginan masyarakat sekitar, berupa 

permintaan hujan saat kemarau datang. 

Wawancara juga dilakukan peneliti pada Ibu Fatikha (40 tahun), pada 

tanggal 21 April 2013 : 

“upacara Benta-Benti niku diadakake dinten Jum’at 

kliwon, lan mboten saged diadakake ning dinten lintune, 

saben diadakake upacara Benta-Benti niku mesti wonten 

sajian tari, kangge syarat upacara niku, supados saged 

nglampahi ancasipun upacara, saben diadakake upacara 

niku paling suwi kalih dinten, mila udan enggal tekan ning 

Desa Siandong. 

 …………… 

 Upacara Benta-Benti diadakan Jum’at kliwon, dan tidak 

dapat diadakan dihari lainya, setiap diadakan upacara 

Benta-Benti pasti terdapat sajian tari di dalamnya, sebagai 

syarat diadakannya upacara tersebut, supaya dapat 

mencapai tujuan upacara tersebut, setiap diadakannya 

upacara Benta-Benti paling lama dua hari, maka hujan 

akan datang di Desa Siandong. 
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Berdasarkan paparan Ibu Fatikha, dapat disimpulkan jika upacara Benta-Benti 

hanya dapat dilakukan pada malam Jum’at kliwon saja, dengan penyajian tari di 

dalamnya yang dijadikan sebagai syarat diadakannya upacara tersebut, menurut 

paparan Ibu Fatikha dan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti, hujan 

terbukti akan datang maksimal dua hari, setelah dilakukannya upacara Benta-Benti. 

Pada pelaksanaan upacara Benta-Benti, terdapat penyajian tari yang 

dijadikan sebagai syarat ritual tersebut. Penari dalam upacara ini tidak 

berbeda dengan halnya penari pada ritual peminta hujan umunya. Ada 

beberapa syarat yang harus dijalani penari dalam upacara Benta-Benti 

sebelum melaksanakan upacara. Menurut Bapak Taufik (52 tahun), 

wawancara pada tanggal 20 April 2013 : 

”penari ning upacara Benta-Benti niku mboten 

sembarangan, wonten syarat sing kudu dilakoni supaya 

saged nglampahi ancasipun diadakake upacara Benta-

Benti, syarate yaiku: (1) penari taksih kahanan perawan, 

(2) kudu tirakat kanthi 21 dinten, (3) keturunan saking 

sesepuh Benta-Benti saderenge, nalika salah sawijining 

mboten dilakoni, penari niku bakal celaka” 

………… 

Penari pada upacara Benta-Benti tidak sembarangan, ada 

syarat yang harus dilakukan, agar dapat mencapai tujuan 

diadakannya upacara Benta-Benti, syarat sebagai penari 

Benta-Benti yaitu: (1) masih dalam keadaan perawan, (2) 

tirakat selama 21 hari, (3) keturunan dari sesepuh Benta-

Benti sebelumnya, jika salah satu syarat dilanggar, maka 

penari tersebut bisa celaka. 

Dari paparan Bapak Taufik, dijelaskan bahwa penari pada upacara 

Benta-Benti tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, ada beberapa 
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syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan upacara sakral tersebut, 

antara lain : 

1. Penari harus masih dalam keadaan perawan. 

2. Harus menjalani tirakat (puasa putih ) selama 21 hari. 

3. Merupakan keturunan dari pelaku pada upacara Benta-Benti 

sebelumnya. 

Jika salah satu dari larangan itu dilanggar maka penari tersebut akan 

celaka dan bahkan tidak dapat melakukan gerakan. 

4. 4 Fungsi Tari Dalam Upacara Benta-Benti 

Penyajian tari dalam upacara Benta-Benti tidak terlepas dari 

keyakinan masyarakat. Kehadiran tari dalam upacara Benta-Benti tentu 

mempunyai fungsi bagi masyarakat Desa Siandong, Kecamatan Larangan, 

Kabupaten Brebes, antara lain : 

4. 4. 1  Fungsi Individu 

Fungsi individu adalah fungsi yang berkaitan dengan kelompok 

sebuah kesenian itu sendiri, menyangkut para pemain yang ada dalam 

kesenian tersebut. Melalui proses inilah pemain dalam kesenian 

mendapatkan pengalaman dan kepuasan batin dan juga pengalaman estetis, 

jika telah berhasil dan mampu melakukan sebuah kesenian atau ritual yang 

telah diyakini masyarakat sekitar. 

Bagi pelaku khususnya penari dalam upacara Benta-Benti, fungsi 

individu yang didapatkan adalah kepuasaan batin karena bukan hanya 
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mendapatkan pengalaman tapi dapat membantu masyarakat dalam 

menyampaikan doa dan permohonan turunnya hujan,  berikut adalah 

pemaparan dari Ibu Nidah, wawancara pada tanggal 20 April 2013 : 

 “bungah atiku nalika dadi penari ning upacara Benta-

Benti ana kepuasan batin ning awaku, saliyane kuwi 

aku uga seneng bisa mbiyantu warga desa kanggo 

nindakkake upacara Benta-Benti, amarga penari ning 

Benta-Benti kuwi penting, kanggo perantara 

masyarakat karo roh-roh, nalika njaluk udan, ning 

gerak kerasukan, niku sebabe penari ning upacara 

Benta-Benti mboten sembarangan. 

 ………… 

 Senang rasanya bisa menjadi penari pada upacara 

Benta-Benti, ada kepuasan batin tersendiri pada diri 

saya, selain itu dapat membantu warga desa Siandong 

dalam mengadakan upacara tersebut, karena penari pada 

upacara Benta-Benti dijadikan sebagai perantara antara 

manusia dengan mahluk gaib, oleh sebab itu penari pada 

upacara Benta-Benti tidak dapat sembarang orang. 

Berdasarkan uraian dari Ibu Nidah, dijelaskan bahwa sebagai penari 

dalam upacara Benta-Benti, Ibu Nidah mempunyai kepuasan batin dan 

kebanggaan tersendiri, karena tidak sembarangan orang yang dapat menjadi 

penari dalam upacara sakral tersebut. Selain itu Beliau senang bisa 

membantu masyarakat dalam melakukan permohonan meminta hujan pada 

upacara tersebut, penyajian tari pada upacara Benta-Benti merupakan unsur 

penting, karena penari dalam ritual ini dijadikan sebagai media komunikasi 

atau perantara masyarakat dengan ruh gaib dalam melakukan permohonan. 

4. 4. 2 Fungsi Sosial 

Sebuah kesenian atau upacara yang berkembang di tengah kehidupan 

masyarakat mempengaruhi masyarakatnya. Maka tidaklah disangsikan bila 
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masyarakat juga berperan dalam upacara yang telah lahir dan berkembang di 

tengah masyarakat tersebut. Dalam hal ini kehadiran upacara Benta-Benti 

juga tidak hanya dijadikan ritual saja, tetapi sebagai hiburan untuk 

masyarakat setempat. Wawancara pada Ibu Fatikha, selaku masyarakat 

(penonton), pada tanggal 21 April 2013: 

 “upacara Benta-Benti niku pancen upacara sakral, 

nanging kula bungah nalika nonton upacara niku, 

amargane mboten namung kangge ritual, nanging 

saged kangge hiburan masyarakat, nopo malih 

wonten tarine, dadose saged kangge ngibur 

masyarakat Desa Siandong” 

 ……… 

 Benta-Benti merupakan upacara sakral, tetapi saya 

sendiri senang, saat melihat upacara tersebut, karena 

bukan saja dijadikan sebagai ritual, namun dapat 

dijadikan hiburan masyarakat sekitar, apalagi terdapat 

tari di dalamnya yang bisa dijadikan hiburan 

masyarakat Desa Siandong. 

  

Dari paparan Ibu Fatikha dapat dijelaskan jika sebagai masyarakat 

(penonton) di Desa Siandong, beliau merasa terhibur adanya upacara Benta-

Benti, selain upacara tersebut adalah upacara sakral, namun dapat menjadi 

pertunjukkan bagi masyarakat sekitar, khususnya penyajian tari yang ada di 

dalamnya. 

Walaupun upacara Benta-Benta dan penyajian tari di dalamnya 

dilakukan untuk kepentingan ritual, dan lebih menitikberatkan pada 

permohonan yang dilakukan, namun tidak sedikit masyarakat sekitar yang 

menjadikan upacara sakral tersebut sebagai hiburan untuk masyarakat 

sekitar. 
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4. 4. 3 Fungsi  Ritual 

Penyajian tari dalam upacara Benta-Benti merupakan syarat wajib 

yang harus dilakukan dalam upacara tersebut, bahkan tari dalam upacara 

Benta-Benti menentukan berhasil atau tidaknya upacara sakral tersebut. 

Wawancara pada Bapak Taufik, tanggal 20 April 2013: 

“upacara Benta-Benti niku upacara sakral, sing 

digunakake masyarakat Desa Siandong, kangge 

ritual panyuwunan udan, dadose kathah syarat sing 

kudu dilaksanakake, supados saged nglampahi 

ancasipun upacara, yaiku nyuwun udan, salah 

sawijining syarate yaiku wontene tari ing upacara 

Benta-Benti, sing digunakake kangge ngundang  roh 

ghaib,”. 

……….. 

Upacara Benta-Benti merupakan upacara sakral, yang 

digunakan masyarakat Desa Siandong, untuk ritual 

permohonan hujan, jadi banyak syarat yang harus 

dilaksanakan, supaya bisa mencapai tujuan dari 

upacara yaitu permohonan hujan, salah satu syarat 

yaitu adanya penyajian tari pada upacara Benta-Benti 

yang digunakan untuk mengundang ruh gaib. 

Berdasarkan uraian Bapak Taufik, disimpulkan bahwa upacara 

Benta-Benti merupakan upacara sakral yang digunakan masyarakat Desa 

Siandong sebagai ritual meminta hujan, banyak syarat yang harus dipenuhi 

dalam melakukan upacara tersebut, salah satunya yaitu adanya penyajian tari 

pada upacara Benta-Benti, yang digunakan untuk mengundang dan sekaligus 

perantara ruh gaib yang datang, adanya penyajian tari dalam upacara Benta-

Benti menentukan keberhasilan upacara tersebut. 

Berdasarkan pemaparan tentang fungsi penyajian tari dalam upacara 

Benta-Benti, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Siandong meyakini 
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jika adanya tari dalam upacara Benta-Benti merupakan salah satu unsur atau 

syarat penting yang harus ada pada upacara tersebut, karena penyajian tari 

dalam upacara Benta-Benti menentukan keberhasilan ritual Benta-Benti yaitu 

permohonan turunnya hujan, penari dalam upacara Benta-Benti juga di 

fungsikan sebagai perantara komunikasi dengan ruh gaib dalam melakukan 

permohonan. Adanya tari dalam upacara Benta-Benti selain dijadikan 

sebagai syarat ritual, juga dapat dijadikan sebagai hiburan atau pertunjukkan 

bagi masyarakat Desa Siandong.  

4. 5  Nilai  Spiritual  Tari Dalam Upacara Benta-Benti 

Di dalam sebuah kesenian yang dijadikan ritual atau upacara pada 

masyarakat tentunya mempunyai unsur-unsur dan nilai-nilai di dalamnya 

sehingga diyakini atau dipercaya masyarakat sekitar, seperti nilai spiritual 

yang ada pada upacara Benta-Benti dan penyajian tari di dalamnya, terdapat 

nilai spiritual bagi masyarakatnya, baik di dalam gerak dalam penyajian 

tarinya, iringan, sesajen, syair dan juga properti yang digunakan. Dalam 

nilai-nilai spiritual terdapat komponen-komponen yang ada dari masyarakat, 

seperti: (1) komponen keyakinan, (2) komponen sugesti, (3) komponen 

supranatural, (4) komponen religius. 

Unsur-unsur pada upacara Benta-Benti yang memiliki nilai spiritual 

meliputi: (1) gerak, (2) syair, (3) sesaji, (4) properti yang digunakan, masing-

masing unsur tersebut mempunyai keterkaitan dalam pelaksanaan upacara 

Benta-Benti, yang dapat diuraikan, sebagai berikut : 
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4. 5. 1 Gerak Sembahan 

Gerak sembahan dilakukan penari, saat upacara Benta-Benti telah 

dimulai dan pawang (juru kawih) telah membacakan syair bait pertama 

sebanyak  7X, berdasarkan wawancara pada Bapak Darto, tanggal 20 April 

2013. 

 “syair awal ning upacara Benta-Benti niku, digunakake kangge 

ngundang roh maring upacara Benta-Benti mau, syair iki sing 

saged gawe roh ghaib tekan marang upacara Benta-Benti, 

kados kalimat “si gondrong” ngenteni niku maksude boneka 

jelangkung sing wonten teng upacara,”si gondrong gawa 

sesaji”, niku dimaksudake, wontene sesajen sing lengkap, 

yaiku, ketan wulung, kembang tujuh rupa,menyan, golek 

jelangkung, lan penari sing taksih suci utawi perawan, syair 

pada bait pertama yaiku”. 

 ………… 

Syair awal pada upacara Benta-Benti, digunakan untuk  

mengundang ruh untuk datang pada upacara tersebut, syair 

tersebut mampu membangkitkan ruh gaib, seperti pada kalimat 

“si gondrong” diartikan, sebagai boneka jelangkung yang ada 

pada upacara. Pada kalimat “ Si gondrong gawa sesaji” 

mempunyai arti ada sesaji lengkap yang telah disediakan, yaitu 

ketan jawa, kembang tujuh rupa, kemenyan, boneka jelangkung 

dan penari yang masih dalam keadaan suci, syair pada bait 

pertama yaitu : 

Berdasarkan wawancara pada Bapak Darto, dijelaskan bahwa bait 

pertama pada syair yang digunakan dalam upacara Benta-Benti, berfungsi 

untuk memanggil ruh gaib untuk datang pada upacara Benta-Benti, pada 

kalimat “si gondrong” merupakan nama boneka jelangkung yang telah 

disediakan pada upacara tersebut. Pada syair “Si Gondrong nggawa sesaji” 

mempunyai arti telah disediakannya sesaji pada upacara tersebut meliputi: 



 

 
 

45 

ketan jawa, kemenyan atau dupa bunga tujuh rupa dan penari yang masih 

suci (perawan). Syair bait pertama pada upacara Benta-Benti : 

 

BENTA – BENTI 

C = do, 4/4                                                                                                   

Jj0j 1  I   j2 j 1  j5j 3  j3j 3  j4jk k4ik 3 I   j2jj jkk3ik 4  3  

j3j 3  j4j j j j 3  I  

   Ben       ta  ben  ti    a    ja  tu    ru    tu        ru     la      li    si  gon  drong   lo  

 

j2jj j jj jk2ijjjk kj 1  3   j3j j 3   j4j j j j jk4k k 3  I   

j2j  j  1    u .  . I 

rong      lo    rong    si   gon    drong   go   wo      se   sa   ji           

 

4. 5. 1. 1 Komponen Sugesti 

Pada syair  pertama dianggap dan diyakini merupakan syair yang 

mampu membangkitkan ruh gaib agar datang pada upacara Benta-Benti. 

Pada kalimat “si gondrong” merupakan nama boneka jelangkung yang telah 

disediakan pada upacara tersebut. Pada syair ”Si Gondrong nggawa sesaji” 

mempunyai arti, membangkitkan kekuatan gaib dengan menyajikan sesaji 

yang dijadikan syarat dalam upacara Benta-Benti.  

Syair pada bait pertama berisi tentang analogi yang dipercaya mampu 

membangkitkan ruh gaib, untuk datang pada saat upacara dilakukan. 

Setelah juru kawih (pawang) telah membacakan syair bait pertama 

sebanyak 3X, penari mulai memasuki area upacara, dan melakukan gerak 

sembahan. 
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Uraian gerak : Telapak tangan merapat depan dada, diayunkan keatas dan ke 

bawah, dilakukan 3 X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Gerak sembahan pada tari dalam upacara Benta-Benti. 

( Sumber : Dok. Nidah, 2013 ) 

Berdasarkan wawancara pada Ibu Nidah, pada tanggal 20 April 2013 : 

“ning gerak sembahan niki wonten kapitayan lan sakral, 

amargane sembahan niki minangka wujud pangurmatan marang 

rog ghaib sing teka maring upacara  Benta-Benti niki.” 

……….. 

 Pada gerak sembahan terdapat unsur sakral, karena sembahan 

digunakan sebagai wujud penghormatan pada ruh gaib yang 

datang pada upacara Benta-Benti. 

Dari paparan Ibu Nidah dijelaskan bahwa dalam gerak sembahan dilakukan  

sebagai wujud penghormatan kepada ruh gaib yang datang pada saat upacara Benta-

Benti dilaksanakan. Penari melakukan gerak sembahan bersamaan saat pawang 

membacakan syair, yang bertujuan mengdatangkan ruh gaib pada upacara Benta-Benti. 

Nilai spiritual  gerak sembahan pada tari dalam upacara Benta-Benti : 
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4. 5. 1. 2 Komponen Keyakinan 

Keyakinan merupakan suatu anggapan manusia,  jika sikap yang 

dilakukannya adalah benar, pada  gerak sembahan ini dianggap suatu sikap yang tepat 

dan benar dalam memberi penghormatan, pada ruh gaib yang datang pada upacara 

Benta-Benti. Berdasarkan wawancara pada Ibu Nidah, pada tanggal 20 April 2013 : 

“ning gerak sembahan niki wonten kapitayan lan sakral, 

amargane sembahan niki minangka wujud pangurmatan marang 

roh ghaib sing teka maring upacara  Benta-Benti niki.” 

……….. 

 Pada gerak sembahan terdapat unsur sakral, karena sembahan 

digunakan sebagai wujud penghormatan pada ruh gaib yang 

datang pada upacara Benta-Benti 

Dari paparan Ibu Nidah dijelaskan bahwa dalam gerak sembahan dilakukan  

sebagai wujud penghormatan kepada ruh gaib yang datang pada saat upacara Benta-

Benti dilaksanakan. Penari melakukan gerak sembahan bersamaan saat pawang 

membacakan syair, yang bertujuan mengundang ruh gaib untuk datang. 

4. 5. 1. 3 Magis 

Unsur magis terjadi saat adanya usaha memanipulasi daya yang lebih tinggi, 

maka dapat menguasai dan mengontrol daya yang tak kelihatan, untuk kepentingan 

orang yang menjalankannya. Dalam gerak sembahan pada tari dalam Benta-Benti 

merupakan suatu gambaran prilaku masyarakat Siandong yang mempercayai, jika 

gerakan sembahan merupakan wujud dari penghormatan terhadap ruh gaib yang 

datang pada saat upacara dimulai. 

Komponen magis tidak hanya terdapat gerak sembahan saja, namum pada 

sesaji yang digunakan pada upacara Benta-Benti yang diyakini dan dipercaya mampu 
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membangkitkan dan menguasai ruh gaib, pada saat upacara berlangsung sesaji yang 

digunakan, antara lain : 

1. Dupa atau kemenyan:  biasanya terdiri dari campuran setanggi, bubuk kayu 

cendana, bubuk kayu gaharu, menyan madu, buhur (menyan Arab). 

2. Boneka jelangkung yang terbuat dari kayu yang berfungsi untuk memanggil 

arwah terbuat dari rangkaian kayu dan batok kelapa yang dijadikan bagian 

dari kepala jelangkung. 

3. Ketan biru dapat juga disebut ketan jawa/ ketan wulung yaitu jenis ketan 

hitam, yang tinggi tanaman bisa mencapai 1,5 m-1,7m, usia panen 6 bulan 

atau setahun 2 kali. Berbeda dengan ketan hitam biasa yang masa panennya 1 

tahun 3 kali, warna ketan jenis ini adalah hitam kebiruan. 

4. Bunga setaman atau biasa disebut kembang tujuh rupa. 

5. Suci yang berarti penari yang masih dalam keadaan perawan. 

Sejaji yang disediakan pada upacara tersebut mengandung komponen- 

komponen nilai spiritual, antara lain : 

4. 5. 1. 4 Komponen Magis 

Pada setiap upacara yang dijadikan ritual tentunya mempunyai syarat dan 

sesaji, seperti halnya pada upacara Benta-Benti, sesaji inilah yang dipercaya mampu 

membangkitkan ruh gaib. Berdasarkan wawancara pada Bapak Taufik, 20 April 

2013: 

“sesajen ning upacara Benta-Benti niku penting, amargane saged 

nglampahi nopo mbotene upacara niku, ditentukake kalih sesajen 

kang disediakake” 
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………. 

Sesaji pada upacara Benta-Benti merupakan unsur penting, karena 

berhasil atau tidaknya upacara tersebut, salah satunya ditentukan pada 

sesaji yang disediakan. 

 

Berdasarkan paparan dari Bapak Taufik dapat disimpulkan bahwa sesaji yang 

disediakan pada upacara Benta-Benti merupakan unsur penting, yang mempengaruhi 

keberhasilan dilaksanakannya upacara Benta-Benti, untuk meminta hujan. 

Masyarakat Siandong mempercayai jika sesaji yang mereka sediakan akan diambil 

sarinya oleh para ruh yang datang pada saat ritual berlangsung. Masyarakat 

menjadikan sesaji sebagai hidangan untuk para ruh yang datang pada saat upacara 

berlangsung, dan menurut penyelenggara upacara Benta-Benti, dengan tidak 

lengkapnya sesaji yang diberikan maka upacara dianggap tidak berhasil atau gagal, 

dengan begitu permohonan berupa permintaan hujan tidak tercapai. 

4. 5. 1. 5  Komponen Kepercayaan 

Kepercayaan merupakan sikap yang ditunjukkan manusia, ketika merasa 

mencapai kebenaran atas prilakunya. Masyarakat yang masih meyakini dan percaya 

jika sebuah hal gaib atau ritual tidak akan lepas dari sesaji yang dianggap pelengkap 

yang harus disediakan demi tercapainya permohonan atau keinginan masyarakat 

sekitar. Masyarakat percaya sesaji yang disediakan atas permintaan dari para ruh 

yang akan datang. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Darto 20 April 2013 : 

“wontene sesajen ing upacara Benta-Benti niku kangge syarat, kang 

saged ngundang roh ghaib, supados, dhateng marang upacara 

Benta-Benti mau, sesajen mau kuwi panyuwunan saking roh Benta-

Benti” 

………. 



 

 
 

50 

Adanya sesaji pada upacara Benta-Benti merupakan syarat yang 

mampu membangkitkan ruh gaib, untuk datang pada upacara 

tersebut, sesaji yang disediakan itu sendiri merupakan permintaan 

dari ruh Benta-Benti itu sendiri. 

 

 Berdasarkan paparan Bapak Darto disimpulkan bahwa sesaji yang disediakan 

pada upacara Benta-Benti dijadikan untuk memanggil ruh gaib, masyarakat juga 

mempercayai jika sesaji yang telah disediakan merupakan permintaan dari ruh Benta-

Benti itu sendiri. 

 

 

4. 5. 1. 6 Komponen Sugesti 

 Komponen sugesti berisi analogi yang dianggap memiliki daya atau kekuatan 

tertentu dalam rangka membantu membangkitkan potensi kekuatan magis atau gaib. 

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Fatikha 21 April 2013: 

  “sesajen wau sing sampun dingge teng upacara, mboten saged di 

bekto wangsul utawi dipindah, nganti udan teka, amargane nalika 

dipedhet saged ndamel malapetaka lan bahaya” 

 ………… 

 Sesaji yang telah digunakan pada upacara tersebut tidak boleh 

diambil atau dipindah tempatkan sampai hujan datang, karena jika 

diambil dapat menimbulkan malapetaka dan bahaya. 

 

Berdasarkan paparan Ibu Fatikha, dapat disimpulkan bahwa. Setelah upacara 

Benta-Benti selesai dilakukan, sesaji tersebut harus dalam keadaan masih utuh dan 

tetap ditempat tersebut, masyarakat beranggapan jika sesaji yang telah digunakan, 

diambil atau digunakan seseorang maka akan menimbulkan bahaya atau malapetaka, 
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karena sesaji yang telah disediakan tersebut nantinya akan diambil sarinya oleh para 

ruh gaib. 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2 : Dupa atau kemenyan yang dijadikan sesaji pada  

         tari dalam Upacara Benta-Benti. 

(Sumber :Dok. Darto, 2013 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3: Ketan Wulung yang dijadikan sesaji pada tari dalam  

 upacara Benta- Benti. 

(Sumber : Dok. Darto, 2013 ) 
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Gambar 4 : Kembang tujuh rupa (macam) yang dijadikan sesajen  

pada tari dalam upacara Benta- Benti. 

(Sumber : Dok. Darto.2013 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 : Properti yang digunakan pada tari dalam upacara Benta- Benti. 

(Sumber : Dok. Darto.2013 ) 
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4. 5. 2 Gerak Kerasukan 

 Setelah melakukan gerak sembahan, datangnya ruh gaib pada upacara Benta-

Benti ditandai dengan pingsannya penari, pertanda  jika ruh gaib telah masuk pada 

tubuh penari, masyarakat Siandong menyebutnya dengan kerasukan. Kemudian 

pawang membacakan syair bait kedua, untuk membangkitkan ruh gaib yang telah 

masuk pada tubuh penari, berdasarkan wawancara pada Bapak Darto, tanggal 20 

April 2013. 

“syair keloro yaiku kangge ngundang roh ghaib, supaya 

mlebu ning ragane penari, utawi diarani kerasukan, kuwi 

kangge tanda, menawa roh ghaib sampun teka maring 

upacara niki. Ning kalimat “Nijoari” nduweni arti roh sing 

tekan maring upacara Benta-Benti”, “aja turu-turu lali”  

kuwi, kangge gugah roh sing wonten teng ragane penari, lan 

kalimat “sigondrong lorong-lorong”, nduweni makna, golek 

jelangkung kuwi sing wis ngenteni, lan teng syair “goleti 

laki”, kuwi duweni arti menawa penari taksih kahanan suci 

utawi perawan, muni syair bait keloro yaiku” 

  ……….. 

Syair kedua yaitu digunakan untuk mengundang ruh gaib, 

supaya masuk pada tubuh penari, atau sering disebut dengan 

kerasukan, gerak kerasukan dijadikan sebagai tanda jika ruh 

gaib telah datang pada upacara tersebut, pada kalimat “nijoari” 

mempunyai arti ruh yang datang pada upacara Benta-Benti, “aja 

turu-turu lali” mempunyai arti untuk membangkitkan ruh yang 

telah masuk pada tubuh penari, dan pada kalimat “si gondrong 

lorong-lorong” mempunyai makna boneka jelangkung yang 

telah menunggu kedatangan ruh gaib pada upacara tersebut. 

Bunyi syair kedua yaitu : 
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BENTA – BENTI 

C = do, 4/4                                                                                                   

Jj0j 1  I   j2 j 1  j5j 3  j3j 3  j4jk k4ik 3 I   j2jj jkk3ik 4  3  

j3j 3  j4j j j j 3  I  

    Ni       jo    a     ri   a     ja  tu    ru   tu        ru     la      li      si gon drong   lo 

 

j2jj j jj jk2ijjjk kj 1  3   j3j j 3   j4j j j j jk4k k 3  I   

j2j  j  1    u .  . I 

rong      lo    rong    si   gon    drong   go   le       ti    la   ki           

 

Berdasarkan uraian dari Bapak Darto, syair pada bait kedua berfungsi untuk 

membangkitkan ruh gaib yang telah masuk pada tubuh penari,  pada kalimat “nijoari” 

mempunyai arti ruh yang datang pada upacara Benta-Benti, sedangkan pada kalimat 

“aja turu- turu lali” mempunyai arti untuk membangunkan ruh gaib yang ada pada 

tubuh penari, pada kalimat “ana gondrong lorong-lorong” mempunyai arti 

persembahan boneka jelangkung yang telah disediakan, sedangkan pada syair “si 

gondrong goleti laki” mempunyai arti bahwa penari dalam upacara tersebut masih 

dalam keadaan suci  (perawan). 

Setelah penari yang masih dalam keadaan kesurupan bangun, penari tersebut 

bergerak di luar logika dan alam sadar. Nilai spiritual yang terdapat pada gerak 

kerasukan atau kesurupan, antara lain : 

4. 5. 2. 1 Komponen Sugesti 

  Pada gerak kerasukan ini masyarakat meyakini ruh yang telah tiba pada 

upacara masuk ketubuh penari, kemudian pawang membangkitkan ruh pada tubuh 

penari, seperti pada bait “aja turu, turu lali”, mempunyai arti membangkitkan ruh 
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yang setelah merasuki tubuh penari, kemudian pada bait “ana gondrong lorong-

lorong, sigondrong goleti laki”, merupakan gambaran jika penari yang ada pada tari 

dalam upacara Benta-Benti masih dalam keadaan yang suci. Mantra pada bait kedua 

ini diyakini dapat mengontrol ruh yang pada penari dalam Benta-Benti tersebut. 

4. 5. 2. 2 Komponen Supranatural 

Supranatural merupakan fenomena yang tidak lazim dari sesuatu yang berbau 

magis atau sakral, seperti fenomena kesurupan dalam gerak kerasukan pada upacara 

Benta-Benti, di dalamnya terdapat komponen supranatural karena kesurupan atau 

kerasukan merupakan suatu yang tidak lazim atau tidak biasa, dan di luar logika dan 

penari dalam keadaan tidak sadar pada saat melakukan gerak. 

4. 5. 2. 3 Komponen Magis/ Sakral 

Magis merupakan fenomena alam dalam kehidupan manusia yang 

menghubungkan kekuatan supranatural di luar alam manusia. Seperti fenomena 

kesurupan merupakan hal-hal yang dianggap di luar kemampuan dan alam manusia, 

akan tetapi berhubungan kepercayaan manusia terhadap hal-hal gaib. Kesakralan 

bukan hanya pada gerak kerasukan, tapi juga syair yang digunakan yang mampu 

membangkitkan ruh pada saat tubuh penari saat pingsan. 
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Gambar 6 : Gerak Kerasukan pada fenomena kesurupan 

  dalam tari diupacara Benta-Benti 

(Sumber: Dok. Nidah, 2013) 

4. 5. 3 Gerak Doa 

 Gerak doa merupakan gerak yang dilakukan saat penari yang dalam keadaan 

kesurupan telah dibangkitkan oleh juru kawih (pawang). Kemudian pawang 

membacakan syai bait ketiga, sebagai syair permohonan diturunkannya hujan. 

Uraian gerak : telapak tangan  kanan menengadahkan ke atas layaknya orang yang 

berdoa, sedangkan kanan kiri ada di depan dada, dan kemudian 

diayunkan ke kanan dan kiri. 
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Gambar 7 : Gerak doa pada tari dalam upacara Benta-Benti. 

(Sumber: Dok. Nidah, 2013) 

 

Wawancara pada Ibu Nidah, tanggal 20 April 2013 : 

 “gerak doa kuwi gerak penting lan kudu ana teng upacara 

Benta-Benti, amargane gerak niki dados gerak panyuwunan 

marang roh ghaib yaiku, panjalukan udan , sing wonten ning 

syair ketelu”. 

 ………. 

 Gerak doa merupakan gerak penting yang harus ada dan 

menjadi inti dilaksanakkannya upacara Benta-Benti, karena 

gerak doa menjadi gerak permohonan untuk datangnya hujan. 

Dari paparan Ibu Nidah, dijelaskan bahwa gerak doa pada tari dalam upacara 

Benta-Benti merupakan unsur penting, karena gerak doa tersebut merupakan 

permohonan pada ruh gaib berupa turunnya hujan yang ditunjukkan pada syair bait 

ketiga. Wawancara pada Bapak Darto, tanggal 20 April 2013 : 
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“syair ning bait ketelu kuwi isine kangge panjalukan udan 

marang roh ghaib sing teka, kados ning syair  ketelu niku 

wonten syair  “turunna udan saiki , muni syair bait ketelu 

yaiku”. 

………… 

Syair pada bait ketiga berisi sebagai permohonan hujan 

pada roh ghaib yang datang, seperti pada kalimat “turunna 

udan saiki”bunyi syair pada bait ketiga yaitu : 

 
BENTA – BENTI 

C = do, 4/4       
                                                                                             

Jj0j 1  I   j2 j 1  j5j 1  j2 j 1  j5j 3   j3j 3  j4jk k4ik 3 I   

j2jj jkk3ik 4  3  j3j 3  j4j j j j 3  I  

   Ben       ta  ben  ti  ben  ta  ben  ti    a      ja  tu    ru    tu        ru     la      li    si  gon  drong   lo  

 

j2jj j jj jk2ijjjk kj 1  3   j3j j 3   j4j j j j jk4k k 3  I   

j2j  j  1    u .  . I 

rong      lo    rong      tu   run     na         u    dan      sa    i    ki 

 

 Dari paparan Bapak Darto dijelaskan bahwa pada syair bait ketiga berisi 

tentang permohonan diturunkannya hujan, kepada ruh gaib yang datang pada saat 

upacara berlangsung, seperti adanya syair “turunna udan saiki” yang bermakna 

permohonan diturunnkannya hujan di Desa Siandong. Pada gerak doa terdapat nilai 

spiritual di dalamnya, antara lain : 

4. 5. 3. 1 Komponen Kepercayaan 

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan terhadap sesuatu dari dalam diri 

manusia, kepercayaan lebih mengacu pada hal-hal yang bersifat batin atau tidak nyata, 

namun diyakini sepenuhnya dan terbukti kebenarannya, seperti yang masyarakat Desa 

Siandong, kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes lakukan masyarakat mempercayai 

akan kebenaran yang ada pada upacara Benta-Benti, dengan adanya penyajian  tari 
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dalam upacara Benta-Benti yang dijadikan unsur  pelengkap untuk tercapainya 

permohonan, yaitu meminta diturunkannya hujan. Kepercayaan inilah yang 

dinamakan sebagai nilai spiritual, walaupun nilai spiritual lebih mengacu pada hal 

gaib atau hubungan kepercayaan pada Sang Khalik, namun pada karya seni bisa 

terlihat melalui simbol, khususnya pada tari Benta-Benti , pengekspresian spiritual 

dapat diwujudkan melalui simbol gerak dan syair yang digunakan sebagai mantra/doa 

yang memiliki makna dan arti sebagai wujud penghubung antara manusia dengan 

Tuhan Yang Maha Esa dalam menyampaikan keinginannya. 

4. 5. 3. 2 Komponen  Agama 

           Integritas dari seorang atau sekelompok orang untuk melakukan hubungannya 

dengan Tuhan, sesamanya, dan agar alam sekitarnya tidak terjadi kekacaun. Seperti 

yang masyarakat Desa Siandong lakukan dalam mengadakan upacara Benta-Benti 

yang merupakan upacara sakral yang bertujuan menurunkan hujan. Pada gerak doa 

terdapat adanya komponen religi/sakral karena permohonan pada dasarnya ditujukan 

pada Tuhan, akan tetapi melalui ritual yang menggunakan ruh gaib sebagai 

perantaranya. Masyarakat percaya jika permohonan yang dilakukan pada saat upacara 

berlangsung, tetaplah permohonan kepada Allah. SWT, hanya saja dalam 

penyampaiannya menggunakan sebuah karya seni dan melalui ruh gaib. 

4. 5. 3. 3 Komponen Kepercayaan 

Masyarakat Siandong meyakini dan percaya jika dengan melakukan upacara 

Benta-Benti adalah hal yang tepat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 
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masyarakat, dan telah dibuktikan kebenarannya. Begitu juga penyajian tari pada 

upacara Benta-Benti merupakan unsur dan syarat penting yang mempengaruhi 

berhasil atau tidaknya tujuan upacara Benta-Benti berupa permintaan hujan. 

4.6 Tanggapan Masyarakat (penonton) Tentang Nilai Spiritual Pada Upacara 

Benta-Benti 

Untuk memperoleh tanggapaan masyarakat terhadap upacara Benta-Benti, 

peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat (penonton) Desa Siandong, 

Kecamatan Larangan, kabupaten Brebes, sebagai berikut : 

8. Ibu Fatikha (40 tahun), pada hari Minggu, 21 April 2013, informan 

tentang tanggapan masyarakat (penonton) mengenai upacara Benta-

Benti yang ada di Desa Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten 

Brebes. Menurut Ibu Fatikha : 

”Benta-Benti niku upacara sakral sing duweni unsur 

Islam lan magis ning jerone. Buktine yen upacara iki 

dilakukan mesti udan, unsur sakral kuwi wonten ning 

sesajen lan syaire sing iso gawe mbangkitake roh 

ghaib sing bakal mlebu marang jiwane penari. 

………. 

Benta-Benti adalah upacara sakral yang mempunyai 

unsur Islam dan magis di dalamnya, buktinya jika 

upacara tersebut diadakan maka hujan akan turun, 

unsur sakral terdapat pada sasaji dan syair yang 

mampu membangkitkan ruh gaib, agar masuk pada 

tubuh penari. 

Berdasarkan uraian dari Ibu Fatikha pada wawancara, dapat 

dijelaskan, bahwa Ibu Fatikha percaya adanya unsur sakral dan Islam 

pada upacara Benta-Benti, karena dengan diadakannya upacara Benta-
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Benti hujan akan segera datang. Unsur sakral terdapat pada sesajen dan 

syair yang digunakan pada upacara, yang mampu membangkitkan roh 

gaib sehingga merasuki tubuh penari. 

2) Bapak Supar, (56 tahun), pada hari Minggu, 21 April 2013, selaku tokoh 

masyarakat (penonton) Desa Siandong, yang telah memberikan 

tanggapan upacara Benta-Benti, dan juga nilai-nilai spiritual yang ada di 

dalamnya. Menurut Bapak Supar . 

“upacara Benta-Benti minangka upacara kanggo 

njaluk udan, upacara iki dilakukake dening para 

warga Siandong, upacara Benta-Benti nduweni unsur 

sakral utawa magis, kang ana ing tari, sing dadi 

pelengkap ing upacara iki, amarga penari mau dadi 

media komunikasi antarane juru kawih lan roh ghaib 

sing mlebu ing njero jiwa penari, banjur penari bakal 

nari, nalika ora sadar, lan iku bukti nyata sing saged 

dideleng wontene unsur supranatural uga. 

……….. 

Upacara Benta-Benti merupakan upacara untuk 

meminta hujan, upacara ini dilakukan warga siandong 

saat musim kemarau, upacara Benta-Benti mempunyai 

unsur sakral atau magis, seperti yang ada pada tari 

yang dijadikan pelengkap upacara tersebut, karena 

penari dijadikan sebagai media komunikasi, antara 

pawang dan ruh gaib, kemudian penari akan menari di 

bawah alam sadar, dan gerak tersebut sebagai bukti 

nyata yang dapat dilihat oleh orang awam sekalipun, 

jika adanya unsur supranatural di dalamnya. 

Berdasarkan uraian Bapak Supar disimpulkan bahwa upacara 

Benta-Benti merupakan upacara sakral, dalam melakukan permohonan 

meminta hujan, adanya penyajian tari dalam upacara Benta-Benti 

merupakan pelengkap pada upacara tersebut, unsur magis terdapat pada 
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tari yang dibawakan oleh penari tersebut, karena penari dalam upacara 

Benta-Benti dijadikan sebagai media komunikasi antara pawang dengan 

ruh gaib yang merasuki tubuh penari, pada gerak kerasukan merupakan 

bukti adanya unsur magis dan supranatural yang dapat dilihat oleh 

penonton awam sekalipun. 

3) Ibu khadijah, (64 tahun), pada hari Minggu, 21 April 2013 selaku tokoh 

masyarakat (ustadjah) Desa Siandong, yang telah memberikan tanggapan 

tentang upacara Benta-Benti dan nilai-nilai spiritual yang ada di 

dalamnya, menurut Ibu Khadijah. 

 “Benta-Benti minangka kesenian tradisonal, kang mlebu 

perbuatan syirik, kenang apa mlebu perbuatan syirik? 

amarga njaluk marang saliyane gusti, yaiku ritual kang 

ngundang ro ghaib, supaya mlebu ing jiwane penari, sing 

didadikake perantara nalika nglakokake permohonan lan, 

saking syair kang di gunakake, nuduhhake permohonan 

marang roh ing mlebu tng jiwane penari, kaya teng Al-

Qur’an, sampun dijelasake, menyembah kalih Allah SWT” 

. 

“Hai manusia, sembahlah Tuhanmu Yang telah 

menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar 

kamu bertakwa. Dialah Yang menjadikan bumi sebagai 

hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia 

menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan 

dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki 

untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-

sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui”.(Al-

Baqoroh ayat 21-22) 

…………… 

Benta-Benti merupakan kesenian tradisional, dan 

merupakan salah satu perbuatan syirik, kenapa disebut 

syirik? Karena melakukan permohonan kepada selain 

Allah, yaitu ritual yang mengundang ruh gaib, agar masuk 

pada tubuh penari, yang dijadikan sebagai perantara 

masuknya ruh gaib pada tubuh penari, dan juga dari syair 
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yang digunakan, menunjukkan permohonan kepada roh 

yang masuk pada jiwa penari, seperti yang telah dijelaskan 

bahwa menyembah hanya pada Allah. SWT. Hai manusia, 

sembahlah Tuhanmu Yang telah menciptakanmu dan 

orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dialah 

Yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan 

langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari 

langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala 

buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah 

kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu 

mengetahui.(Al-Baqoroh ayat 21-22). 

 

Berdasarkan uraian dari Ibu Khadijah dalam  wawancara, dapat disimpulkan 

bahwa Ibu Khadijah tidak percaya pada nilai spiritual yang ada pada upacara maupun 

penyajian tari Benta-Benti, menurut Ibu Khadijah upacara Benta-Benti merupakan 

perbuatan syirik, karena melakukan permohonan pada ruh gaib, terbukti dengan 

mengundang ruh gaib pada upacara tersebut untuk masuk ke dalham tubuh penari, 

yang dijadikan sebagai media dalam melakukan permohonan, dalam meminta hujan 

dan dari segi syair yang digunakan juga menunjukkan permohonan pada ruh gaib yang 

telah datang saat upacara berlangsung. Seperti yang telah dijelaskan pada (Al-

Baqoroh, ayat 21-22), jika menyembah dan meminta permohonan hanya kepada 

Allah, SWT. 

  Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada 

masyarakat (penonton), masyarakat mempercayai adanya ritual atau upacara 

Benta-Benti sebagai ritual sakral, yang di dalamya terdapat nilai-nilai 

spiritual, meliputi: kerpercayaan, keyakinan, sugesti, supranatural dan juga 

agama. Sehingga upacara Benta-Benti bukan hanya dijadikan sebagai 
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kesenian kerakyatan yang berasal dari warisan nenek moyang, tetapi juga 

sebagai ritual sakral untuk memenuhi keinginan masyarakat Desa Siandong, 

berupa permohonan diturunkannya hujan. 

  Akan tetapi tidak semua masyarakat Desa Siandong mempercayai 

kesakralan dan nilai-nilai spiritual yang ada di dalam upacara Benta- 

Benti. Karena berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, 

kepada Ibu Khadijah selaku ustadjah di Desa Siandong, memandang jika 

diadakannya upacara Benta-Benti termasuk syirik, karena dalam 

melakukan permohonan, menggunakan hal gaib dengan memanggil ruh 

dan arwah dalam upacara tersebut.  

4.7 Musik Iringan 

  Pada upacara Benta-Benti, ada beberapa instrumen musik yang 

digunakan seperti (1) bedug, dan (2) rebana, akan tetapi instrumen 

tersebut tidak dijadikan sebagai pengiring upacara atau tari dalam upacara 

Benta-Benti, namun dijadikan sebagai pertanda masyarakat Desa 

Siandong, jika upacara Benta-Benti akan dilaksanakan. Berdasarkan 

wawancara kepada Bapak Carsum, pada tanggal 21 April 2013: 

“upacara Benta-Benti niku nggunakake alat musik yaiku rebana lan 

bedug, nanging mbote dados munik kanggo tarine, nanging kanggo 

tanda kalih masyarakat Desa Siandong, nalika badhe diadakake 

upacara Benta-Benti”  

………… 

Upacara Benta-Benti menggunakan alat musik rebana dan bedug, 

tetapi tidak digunakan sebagai iringan pada penyajian tarinya, akan 

tetapi sebagai tanda bagi masyarakat Desa Siandong, saat akan 

mengadakan upacara Benta-Benti. 
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Berdasarkan uraian Bapak Carsum, disimpulkan bahwa pada upacara Benta-

Benti menggunakan instrumen alat musik, tetapi tidak digunakan sebagai pengiring 

penyajian tari pada upacara Benta-Benti, namun dijadikan tanda untuk memberi tahu 

masyarakat setempat, jika akan diadakannya upacara Benta-Benti. Instumen pada 

upacara Benta-Benti, terdiri dari : (1)rebana, (2) bedug. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 : Instrumen yang digunakan pada tari dalam upacara Benta-Benti. 
( Sumber: Dok. Kistanti, 2013) 

 

 

4. 8 Tata Rias Dan Busana 

Dalam upacara Benta-Benti penari tidak menggunakan make up seperti pada 

pertunjukkan tari biasanya karena pada dasarnya penyajian tari dalam upacara Benta-

Benti adalah sebagai wujud pelaksanaan doa kepada Sang Khalik, jadi tari dalam 
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upacara Benta-Benti lebih terfokus terhadap doa atau permohonan yang akan 

disampaikan. 

Busana yang dipakai penari Benta-Benti sangat sederhana, tidak banyak 

menggunakan pernak-pernik atau hiasan dan tidak terlalu banyak motif. Di bawah ini 

diuraikan secara rinci busana yang dipakai oleh penari : (1) Sanggul, (2) kebaya dan 

(3) jarit, (5)sampur (6) kacamata hitam. Sedangkan untuk juru kawih atau pawang 

busana yang digunakan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 : Busana yang digunakan penari pada upacara Benta-Benti. 

( Sumber: Dok. Nidah, 2013) 

 

Busana yang digunakan oleh pawang pada upacara Benta-Benti: 

1 .Ikat kepala 



 

 
 

67 

 Ikat kepala berwarna hitam, bentuk bujur sangkar, cara memakainya dijadikan 

dua, ikat dikepala. 

2 .Baju dan Celana 

Baju berwarna hitam berukuran longgar panjang, celana berukuran longgar 

panjang. 

 

Gambar 9: Busana yang digunakan pawang dan pemusik  

pada upacara Benta-Benti. 

      ( Sumber:  Dok. Carsum, 2013 ) 

 

 

 

 



68 

BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5. 1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang fungsi 

dan nilai spiritual tari dalam upacara Benta-Benti, dan tanggapan masyarakat 

mengenai tari dalam upacara Benta-Benti. Fungsi tari dalam upacara Benta-Benti 

meliputi fungsi individu, fungsi sosial dan fungsi ritual. Upacara Benta-Benti dan 

penyajian tari di dalamnya memmpunyai nilai spiritual, meliputi nilai religi, nilai 

nilai kepercayaan, nilai keyakinan, nilai sugesti dan supranatural. Tanggapan 

masyarakat mengenai tari dalam upacara Benta-Benti, peneliti mendapatkan dua 

pendapat masyarakat pada tari dalam upacara Benta-Benti (1) masyarakat yang 

mempercayai nilai spiritual yang ada pada upacara Benta-Benti dan penyajian tari 

dalam upacara Benta-Benti mempengaruhi keberhasilan diadakannya upacara sakral 

tersebut. (2) pada  masyarakat (ulama) Desa Siandong yang tidak mempercayai 

tentang nilai spiritual pada upacara Benta-Benti, bahkan menyebut upacara tersebut 

termasuk syirik, karena mengkaitkan roh gaib dalam melakukan permohonan berupa 

permintaan hujan. 

5 . 2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang fungsi dan nilai spiritual yang ada pada tari 

dalam upacara Benta- Benti, maka dapat peneliti kemukakan saran-saran sebagai 

berikut : 
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1) Dari segi struktur pra penonton yang hanya menggunakan instrumen musik 

bedug dan rebana, yang dijadikan sebagai pengumuman jika akan 

dilaksanakannya ritual Benta-Benti, sebaiknya diperbaharui melalui 

pengumuman setiap RT/RW agar dapat didengar oleh seluruh masyarakat 

Siandong dan sekitarnya, sehingga perkembangannya lebih luas dan dikenal 

masyarakat Kabupaten Brebes khususnya. 

2) Terkait tentang tanggapan masyarakat terhadap nilai spiritual pada upacara 

Benta-Benti, untuk tidak adanya permasalahan tentang perbedaan persepsi 

masyarakat yang mempercayai dan tidak mempercayai nilai spiritual pada 

upacara Benta-Benti. 

3) Dari segi pelestarian, diharapkan adanya regenerasi pemain kepada generasi 

muda yang ada di Desa Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, agar 

kesenian kerakyatan ini tidak sampai punah. 

4) Untuk mahasiswa seni tari masih banyak peluang untuk melakukan penelitian   

pada upacara Benta-Benti di Desa Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten 

Brebes. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

INSTRUMEN PENELITIAN 

1. Pedoman Observasi  

Dalam penelitian ini hal-hal yang diamati secara langsung mengenai: 

1.1 Pengamatan di lapangan, meliputi, lokasi dan kondisi geografis Desa 

Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. 

1.2 Upacara Benta-Benti di Desa Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten 

Brebes. 

1.3 Penyajian tari dalam upacara Benta-Benti di Desa Siandong, Kecamatan 

Larangan, Kabupaten Brebes.  

2. Pedoman Wawancara 

2.1 Wawancara dengan Bapak Taufik selaku penyelenggara upacara Benta-

Benti. 

2.1.1 Kapan upacara Benta-Benti lahir di Desa Siandong, Kecamatan 

Larangan, Kabupaten Brebes? 

2.1.2 Bagaimana latar belakang atau sejarah terciptanya upacara Benta-

Benti dan penyajian tari di dalamnya? 

2.1.3 Apa saja hal-hal yang berkaitan atau menjadi syarat dalam 

penyelenggaraan upacara Benta-Benti? 
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2.1.4 Mengapa masyarakat menjadikan penyajian tari dalam upacara 

Benta-Benti, sebagai salah satu syarat dalam upacara tersebut ? 

2.1.5 Bagaimana penyajian tari dalam upacara Benta-Benti di Desa 

Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes? 

2.1.6 Dimana tempat untuk melaksanakan upacara Benta-Benti? 

2.1.7 Siapa saja yang berperan dalam penyelenggaraan upacara Benta-

Benti? 

2.2 Wawancara dengan Bapak Darto selaku juru kawih (pawang) : 

2.2.1 Apa fungsi syair dan sesaji pada upacara Benta-Benti? 

2.2.2 Apa saja sesaji yang digunakan pada pelaksanaan upacara Benta-

Benti ? 

2.2.3 Bagaimana syair yang digunakan pada upacara Benta-Benti ? 

2.2.4 Apa makna dari syair yang digunakan pada upacara Benta-Benti? 

2.2.5 Mengapa penyajian tari pada upacara Benta-Benti menggunakan 

syair sebagai iringannya? 

2.2.6 Siapa saja yang dapat menjadi pelaku (pawang) dalam upacara 

Benta-Benti ? 

2.2.7 Apa sajas yarat yang harus dipenuhi seorang juru kawih (pawang) 

sebelum melakukan upacara Benta-Benti? 

2.2.8 Sejak kapan Bapak menjadi pawang pada upacara Benta-Benti ? 

2.2.9 Dimana upacara Benta-Benti pertama kali dilakukan ? 

2.3 Wawancara dengan Ibu Nidah selaku penari pada upacara Benta-Benti : 
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2.3.1 Sejak kapan ibu menjadi penari pada upacara Benta-Benti? 

2.3.2 Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi penari dalam 

upacara Benta-Benti? 

2.3.3 Ada berapa gerak-gerak inti pada tari dalam upacara Benta-Benti? 

2.3.4 Apa makna dari masing-masing gerak tari pada upacara Benta-

Benti? 

2.3.5 Bagaimana kaitan antara tari terhadap upacara Benta-Benti ? 

2.3.6 Apakah ada kesulitan saat anda menari pada upacara Benta-Benti? 

2.3.7 Busana apa saja yang dikenakan untuk penari pada upacara Benta-

Benti ? 

2.3.8 Mengapa penari pada upacara Benta-Benti harus dalam keadaan 

perawan? 

2.4 Wawancara dengan Bapak Carsum, selaku pemusik pada upacara Benta-

Benti:  

2.4.1 Sejak kapan anda menjadi pemusik pada upacara Benta-Benti ? 

2.4.2 Instrumen musik apa saja yang digunakan pada upacara Benta-

Benti? 

2.4.3 Apa fungsi instrumen musik pada upacara Benta-Benti? 

2.4.4 Apa saja busana yang dikenakan oleh pemusik dan pawang pada 

upacara Benta-Benti? 
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2.4.5 Menurut anda, bagaimana respon masyarakat sekitar, saat 

mendengar instrumen musik tersebut dimainkan, sebagai tanda 

akan diadakannya upacara Benta-Benti ? 

2.4.6 Mengapa untuk memberitahu masyarakat, jika akan diadakannya 

upacara Benta-Benti, menggunakan instrumen alat musik ? 

2.4.7 Dimana instrumen alat musik tersebut dimainkan ? 

2.5 Wawancara dengan Ibu Fatikha, selaku masyarakat (penonton) upacara 

Benta-Benti: 

2.5.1 Apakah anda mengetahui upacara Benta-Benti? 

2.5.2 Apakah anda pernah melihat penyajian Tari pada upacara Benta-

Benti ? 

2.5.3 Sejak kapan anda menyaksikan upacara Benta-Benti ? 

2.5.4 Menurut anda adakah nilai agama pada upacara Benta-Benti dan 

penyajian tari di dalamya ?, jika ada apa saja menurut anda ? 

2.5.5 Menurut anda, adakah pengaruh dan kaitan penyajian tari pada 

upacara Benta-Benti ? 

2.5.6 Bagaimana kesan dan pesan anda setelah melihat bentuk penyajian 

tari pada upacara Benta-Benti? 

2.5.7 Mengapa anda meyakini, jika dengan diadakannya upacara Benta-

Benti, maka hujan akan turun ? 

2.5.8 Dimana anda menyaksikan upacara Benta-Benti ? 
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2.6 Wawancara dengan Bapak Supar, selaku masyarakat (penonton) upacara 

Benta-Benti : 

2.6.1 Apakah anda mengetahui upacaraBenta-Benti? 

2.6.2 Apakah anda pernah melihat penyajian Tari pada upacara Benta-

Benti ? 

2.6.3 Sejak kapan anda menyaksikan upacara Benta-Benti ? 

2.6.4 Menurut anda adakah nilai agama pada upacara Benta-Benti dan 

penyajian tari di dalamya ?, jika ada apa saja menurut anda ? 

2.6.5 Menurut anda, adakah pengaruh dan kaitan penyajian tari pada 

upacara Benta-Benti ? 

2.6.6 Bagaimana kesan dan pesan anda setelah melihat bentuk penyajian 

tari pada upacara Benta-Benti? 

2.6.7 Mengapa anda meyakini, jika dengan diadakannya upacara Benta-

Benti, maka hujan akan turun ? 

2.7 Wawancara dengan Ibu Khadijah, selaku penonton (ustadjah) di Desa 

Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes : 

2.7.1 Apakah anda mengetahui upacaraBenta-Benti? 

2.7.2 Apakah anda pernah melihat penyajian Tari pada upacara Benta-

Benti ? 

2.7.3 Sejak kapan anda menyaksikan upacara Benta-Benti ? 

2.7.4 Menurut anda adakah nilai agama pada upacara Benta-Benti dan 

penyajian tari di dalamya ?, jika ada apa saja menurut anda ? 
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2.7.5 Menurut anda, adakah pengaruh dan kaitan penyajian tari pada 

upacara Benta-Benti ? 

2.7.6 Bagaimana kesan dan pesan anda setelah melihat bentuk penyajian 

tari pada upacara Benta-Benti? 

2.7.7 Mengapa anda meyakini, jika dengan diadakannya upacara Benta-

Benti, maka hujan akan turun ? 

 

3. Pedoman Dokumentasi 

3.1 Foto penari upacara Benta-Benti. 

3.2 Foto sesaji pada upacara Benta-Benti. 

3.3 Data instrument music pada upacara Benta-Benti 

3.4 Foto busana yang digunakan pelaku (pemain) pada upacara Benta-Benti. 

3.5 Rekaman wawancara dengan narasumber. 

3.6 Foto peneliti dengan narasumber pada saat wawancara. 
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Lampiran 2 

Biodata Narasumber 

1. Nama         : Taufik  

 Umur         : 52 tahun 

Pendidikan : SMA 

Peran          : Panitia Penyelenggara Upacara Benta-Benti 

Alamat        : Desa Siamdong, Kecamatan Laranagan, Kabupaten Brebes. 

2.  Nama           : Darto 

Umur          : 48 tahun  

Pendidikan : SD 

Peran           : Pawang pada upacara Benta-Benti 

Alamat         : Dusun Penjalinbanyu, Kelurahan Siandong, Kecamatan 

Larangan, Kabupaten Brebes. 

3. Nama             : Nidah 

Umur             : 60 tahun  

Pendidikan    :SD 

Peran             : Penari pada upacara Benta-Benti 

Alamat           :,Desa  Siandong, Kecamatan Larangan,   Kabupaten Brebes. 

4. Nama             : Carsum  

Umur             : 55 tahun 

Pendidikan     : SMA 
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Peran              : pemusik pada upacara Benta-Benti 

Alamat            : Desa Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. 

5. Nama              : Fatikha  

Umur              : 40 tahun 

Pendidikan      : D3 

Peran               : Masyarakat (penonton) upacara Benta-Benti 

Alamat            : Desa Siandong, Kacamatan Larangan, Kabupaten Brebes. 

6. Nama               : Supar 

Umur               : 56 tahun 

Pendidikan      : SMP 

Peran                 : Masyarakat (penonton) upacara Benta-Benti 

Alamat              : Desa Siandong, Kacamatan Larangan, Kabupaten Brebes. 

7. Nama            : Khadijah 

Umur            : 64 tahun 

Pendidikan   : SD 

Peran             : Masyarakat (penonton) upacara Benta-Benti 

Alamat           : Desa Siandong, Kacamatan Larangan, Kabupaten Brebes. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

INSTRUMEN PENELITIAN 

1. Pedoman Observasi  

Dalam penelitian ini hal-hal yang diamati secara langsung mengenai: 

1.1 Pengamatan di lapangan, meliputi, lokasi dan kondisi geografis Desa 

Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. 

1.2 Upacara Benta-Benti di Desa Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten 

Brebes. 

1.3 Penyajian tari dalam upacara Benta-Benti di Desa Siandong, Kecamatan 

Larangan, Kabupaten Brebes.  

2. Pedoman Wawancara 

2.1 Wawancara dengan Bapak Taufik selaku penyelenggara upacara Benta-

Benti. 

2.1.1 Kapan upacara Benta-Benti lahir di Desa Siandong, Kecamatan 

Larangan, Kabupaten Brebes? 

2.1.2 Bagaimana latar belakang atau sejarah terciptanya upacara Benta-

Benti dan penyajian tari di dalamnya? 

2.1.3 Apa saja hal-hal yang berkaitan atau menjadi syarat dalam 

penyelenggaraan upacara Benta-Benti? 
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2.1.4 Mengapa masyarakat menjadikan penyajian tari dalam upacara 

Benta-Benti, sebagai salah satu syarat dalam upacara tersebut ? 

2.1.5 Bagaimana penyajian tari dalam upacara Benta-Benti di Desa 

Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes? 

2.1.6 Dimana tempat untuk melaksanakan upacara Benta-Benti? 

2.1.7 Siapa saja yang berperan dalam penyelenggaraan upacara Benta-

Benti? 

2.2 Wawancara dengan Bapak Darto selaku juru kawih (pawang) : 

2.2.1 Apa fungsi syair dan sesaji pada upacara Benta-Benti? 

2.2.2 Apa saja sesaji yang digunakan pada pelaksanaan upacara Benta-

Benti ? 

2.2.3 Bagaimana syair yang digunakan pada upacara Benta-Benti ? 

2.2.4 Apa makna dari syair yang digunakan pada upacara Benta-Benti? 

2.2.5 Mengapa penyajian tari pada upacara Benta-Benti menggunakan 

syair sebagai iringannya? 

2.2.6 Siapa saja yang dapat menjadi pelaku (pawang) dalam upacara 

Benta-Benti ? 

2.2.7 Apa sajas yarat yang harus dipenuhi seorang juru kawih (pawang) 

sebelum melakukan upacara Benta-Benti? 

2.2.8 Sejak kapan Bapak menjadi pawang pada upacara Benta-Benti ? 

2.2.9 Dimana upacara Benta-Benti pertama kali dilakukan ? 

2.3 Wawancara dengan Ibu Nidah selaku penari pada upacara Benta-Benti : 
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2.3.1 Sejak kapan ibu menjadi penari pada upacara Benta-Benti? 

2.3.2 Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi penari dalam 

upacara Benta-Benti? 

2.3.3 Ada berapa gerak-gerak inti pada tari dalam upacara Benta-Benti? 

2.3.4 Apa makna dari masing-masing gerak tari pada upacara Benta-

Benti? 

2.3.5 Bagaimana kaitan antara tari terhadap upacara Benta-Benti ? 

2.3.6 Apakah ada kesulitan saat anda menari pada upacara Benta-Benti? 

2.3.7 Busana apa saja yang dikenakan untuk penari pada upacara Benta-

Benti ? 

2.3.8 Mengapa penari pada upacara Benta-Benti harus dalam keadaan 

perawan? 

2.4 Wawancara dengan Bapak Carsum, selaku pemusik pada upacara Benta-

Benti:  

2.4.1 Sejak kapan anda menjadi pemusik pada upacara Benta-Benti ? 

2.4.2 Instrumen musik apa saja yang digunakan pada upacara Benta-

Benti? 

2.4.3 Apa fungsi instrumen musik pada upacara Benta-Benti? 

2.4.4 Apa saja busana yang dikenakan oleh pemusik dan pawang pada 

upacara Benta-Benti? 
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2.4.5 Menurut anda, bagaimana respon masyarakat sekitar, saat 

mendengar instrumen musik tersebut dimainkan, sebagai tanda 

akan diadakannya upacara Benta-Benti ? 

2.4.6 Mengapa untuk memberitahu masyarakat, jika akan diadakannya 

upacara Benta-Benti, menggunakan instrumen alat musik ? 

2.4.7 Dimana instrumen alat musik tersebut dimainkan ? 

2.5 Wawancara dengan Ibu Fatikha, selaku masyarakat (penonton) upacara 

Benta-Benti: 

2.5.1 Apakah anda mengetahui upacara Benta-Benti? 

2.5.2 Apakah anda pernah melihat penyajian Tari pada upacara Benta-

Benti ? 

2.5.3 Sejak kapan anda menyaksikan upacara Benta-Benti ? 

2.5.4 Menurut anda adakah nilai agama pada upacara Benta-Benti dan 

penyajian tari di dalamya ?, jika ada apa saja menurut anda ? 

2.5.5 Menurut anda, adakah pengaruh dan kaitan penyajian tari pada 

upacara Benta-Benti ? 

2.5.6 Bagaimana kesan dan pesan anda setelah melihat bentuk penyajian 

tari pada upacara Benta-Benti? 

2.5.7 Mengapa anda meyakini, jika dengan diadakannya upacara Benta-

Benti, maka hujan akan turun ? 

2.5.8 Dimana anda menyaksikan upacara Benta-Benti ? 
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2.6 Wawancara dengan Bapak Supar, selaku masyarakat (penonton) upacara 

Benta-Benti : 

2.6.1 Apakah anda mengetahui upacaraBenta-Benti? 

2.6.2 Apakah anda pernah melihat penyajian Tari pada upacara Benta-

Benti ? 

2.6.3 Sejak kapan anda menyaksikan upacara Benta-Benti ? 

2.6.4 Menurut anda adakah nilai agama pada upacara Benta-Benti dan 

penyajian tari di dalamya ?, jika ada apa saja menurut anda ? 

2.6.5 Menurut anda, adakah pengaruh dan kaitan penyajian tari pada 

upacara Benta-Benti ? 

2.6.6 Bagaimana kesan dan pesan anda setelah melihat bentuk penyajian 

tari pada upacara Benta-Benti? 

2.6.7 Mengapa anda meyakini, jika dengan diadakannya upacara Benta-

Benti, maka hujan akan turun ? 

2.7 Wawancara dengan Ibu Khadijah, selaku penonton (ustadjah) di Desa 

Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes : 

2.7.1 Apakah anda mengetahui upacaraBenta-Benti? 

2.7.2 Apakah anda pernah melihat penyajian Tari pada upacara Benta-

Benti ? 

2.7.3 Sejak kapan anda menyaksikan upacara Benta-Benti ? 

2.7.4 Menurut anda adakah nilai agama pada upacara Benta-Benti dan 

penyajian tari di dalamya ?, jika ada apa saja menurut anda ? 
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2.7.5 Menurut anda, adakah pengaruh dan kaitan penyajian tari pada 

upacara Benta-Benti ? 

2.7.6 Bagaimana kesan dan pesan anda setelah melihat bentuk penyajian 

tari pada upacara Benta-Benti? 

2.7.7 Mengapa anda meyakini, jika dengan diadakannya upacara Benta-

Benti, maka hujan akan turun ? 

 

3. Pedoman Dokumentasi 

3.1 Foto penari upacara Benta-Benti. 

3.2 Foto sesaji pada upacara Benta-Benti. 

3.3 Data instrument music pada upacara Benta-Benti 

3.4 Foto busana yang digunakan pelaku (pemain) pada upacara Benta-Benti. 

3.5 Rekaman wawancara dengan narasumber. 

3.6 Foto peneliti dengan narasumber pada saat wawancara. 
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Lampiran 2 

Biodata Narasumber 

1. Nama         : Taufik  

 Umur         : 52 tahun 

Pendidikan : SMA 

Peran          : Panitia Penyelenggara Upacara Benta-Benti 

Alamat        : Desa Siamdong, Kecamatan Laranagan, Kabupaten Brebes. 

2.  Nama           : Darto 

Umur          : 48 tahun  

Pendidikan : SD 

Peran           : Pawang pada upacara Benta-Benti 

Alamat         : Dusun Penjalinbanyu, Kelurahan Siandong, Kecamatan 

Larangan, Kabupaten Brebes. 

3. Nama             : Nidah 

Umur             : 60 tahun  

Pendidikan    :SD 

Peran             : Penari pada upacara Benta-Benti 

Alamat           :,Desa  Siandong, Kecamatan Larangan,   Kabupaten Brebes. 

4. Nama             : Carsum  

Umur             : 55 tahun 

Pendidikan     : SMA 
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Peran              : pemusik pada upacara Benta-Benti 

Alamat            : Desa Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes. 

5. Nama              : Fatikha  

Umur              : 40 tahun 

Pendidikan      : D3 

Peran               : Masyarakat (penonton) upacara Benta-Benti 

Alamat            : Desa Siandong, Kacamatan Larangan, Kabupaten Brebes. 

6. Nama               : Supar 

Umur               : 56 tahun 

Pendidikan      : SMP 

Peran                 : Masyarakat (penonton) upacara Benta-Benti 

Alamat              : Desa Siandong, Kacamatan Larangan, Kabupaten Brebes. 

7. Nama            : Khadijah 

Umur            : 64 tahun 

Pendidikan   : SD 

Peran             : Masyarakat (penonton) upacara Benta-Benti 

Alamat           : Desa Siandong, Kacamatan Larangan, Kabupaten Brebes. 
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Lampiran 3 

Biodata Peneliti 

 

Nama : Ratna Ayu Kistanti 

Umur : 21 Tahun 

Tempat/ Tanggal Lahir : Brebes, 7 Juni 1992 

Alamat : Desa Siandong RT09/RW01, 

Kec.Larangan Kab. Brebes 

Agama : Islam  

Alamat Email : ratna_kistantia@yahoo.com   

No.HP : 0856 4277 7836 
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Lampiran 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1: Gerak sembahan pada tari dalam upacara Benta-Benti. 

 ( Sumber : Dok. Nidah, 2013 ) 

 

 
 

 
Gambar 2 : Dupa atau kemenyan yang dijadikan sesaji pada tari dalam 

Upacara Benta-Benti. 

 (Sumber :Dok. Darto, 2013 ) 
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Gambar 3: Ketan Wulung yang dijadikan sesaji pada tari dalam upacara Benta- 

Benti. 

 

(Sumber : Dok. Darto, 2013 ) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3: Ketan Wulung yang dijadikan sesaji pada tari dalam upacara Benta- 

Benti. 

(Sumber : Dok. Darto, 2013 ) 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 5 : Properti yang digunakan pada tari dalam upacara Benta- Benti. 

 (Sumber : Dok. Darto.2013 ) 



 

 
 

92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 : Gerak Kerasukan pada fenomena kesurupan, dalam tari diupacara 

Benta-Benti 

 (Sumber: Dok. Nidah, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 : Gerak doa pada tari dalam upacara Benta-Benti. 

 (Sumber: Dok. Nidah, 2013) 
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Gambar 7 : Instrumen yang digunakan pada tari dalam upacara Benta-Benti. 

  ( Sumber: Dok. Kistanti, 2013) 
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Gambar 8 : Busana yang digunakan penari pada upacara Benta-Benti. 

 ( Sumber: Dok. Nidah, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9: Busana yang digunakan pawang dan pemusik pada upacara Benta-

Benti.  
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Gambar 1 : Wawancara Peneliti dengan Ibu Khadijah selaku masyarakat 

(ustadjah), Desa Siandong, Kecamatan Larangan, Kabupaten 

Brebes 

 (Dokumentasi : Kistanti, 2013)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 : Wawancara Peneliti dengan Ibu Khadijah  selaku (penonton) 

(Dokumentasi : Kistanti, 2013) 
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Gambar 3 : Wawancara Peneliti dengan Bapak Taufik selaku penyelenggara. 

(Dokumentasi : Kistanti 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4: Wawancara Peneliti dengan Ibu Nidah selaku penari 

(Dokumentasi : Kistanti, 2013) 
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Gambar 5 : Foto Upacara Benta-Benti di Desa Siandong, Kecamatan Larangan, 

Kabupaten Brebes. 

(Dokumentasi Darto, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 : Foto Upacara Benta-Benti di Desa Siandong, Kecamatan Larangan,   

Kabupaten Brebes. 

(Dokumentasi Darto, 2012) 

 

 


