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S A R I 
Prihastuti. 2009. Tari Tayub dalam Upacara Ritual Apitan di Desa Juwangi 
Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali. Skripsi JUrusan Sendratasik, Fakultas 
Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Semarang.  

 
Tari Tayub merupakan salah satu bentuk kesenian tradisional yang masih 

digunakan dalam upacara ritual Apitan. Tari Tayub ditarikan 5 orang penari putra 
2 orang penari putri. Pertunjukan Tari Tayub dalam upacara ritual Apitan 
dilakukan secara rutin pada akhir panen. Tujuannya agar kesuburan, keselamatan 
Desa Juwangi dikabulkan oleh Yang Kuasa. 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah fungsi dan makna 
simbolis Tari Tayub dalam Upacara Ritual Apitan di Desa Juwangi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui fungsi dan makna simbolis Tari Tayub dalam 
Upacara Ritual Apitan di Desa Juwangi. Tujuan penelitian ini diharapkan dapat 
bermanfaat untuk  menambah informasi mengenai fungsi dan makna simbolis Tari 
Tayub dalam Upacara Ritual Apitan di Desa Juwangi bagi masyarakat umum. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di 
Desa Juwangi Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali. Sasaran penelitian dalam 
Tari Tayub yaitu fungsi dan makna simbolis Tari Tayub dalam Upacara Ritual 
Apitan di Desa Juwangi. Sumber data dari teknik observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan meredukasi 
data, menyajikan data selanjutnya dilakukan penarikan simpulan. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Tari Tayub memiliki 2 fungsi yaitu 
sebagai sarana ritual dalam Upacara Ritual Apitan di Desa Juwangi dan sebagai 
sarana hiburan pribadi baik pelaku maupun penikmat. Makna simbolis yang 
terkandung pada Tari Tayub adalah dalam meraih cita-cita kita, hendaknya kita 
dapat mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita dengan cara 
bermusyawarah dengan sesama, bersilaturahmi dan berkesenian.  

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan kepada pihak-pihak 
terkait supaya Tari Tayub terus dikembangkan dan dilestarikan agar tidak punah 
dengan cara melalui diadakan lomba dalam momen yang tepat, sehingga tetap 
dikenal dalam masyarakat umum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Keberadaan seni di dalam masyarakat terkait dengan kondisi sosial 

serta budaya masyarakatnya. Termasuk didalamnya masyarakat pedesaan 

yang memiliki berbagai bentuk seni tradisi rakyat sebagai hasil budayanya. 

Hidup dan matinya kesenian tersebut ditentukan pada keadaan sosial dan 

budaya masyarakat pedesaan yang bersangkutan. Jika ingin mengetahuilebih 

mendalam tentang hal tersebut perlu menggunakan beberapa konsep sosial dan 

budaya sebagai landasan berfikir. 

Ralp Linton dalam Soerjono Soekamto yang menyatakan bahwa 

masyarakat merupakan kelompok manusia yang hidup dan bekerja bersama 

dalam waktu yang lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka sendiri 

dan menganggap sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas yang di rumuskan 

dengan jelas ( 1982 : 2 ). Koentjaraningrat merumuskan definisi mengenai 

konsep masyarakat yaitu suatu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi 

menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat continue dan terkait 

oleh suatu rasa bersama ( 1983 : 149 ). Dari beberapa konsep kemasyarakatan 

yang di utarakan oleh para sosiolog tersebut dapat di terapkan dalam mengkaji 

kemasyarakatan di desa Juwangi.  

Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan 

tradisional diwujudkan dengan di setiap tahunnya selalu mengadakan upacara 
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ritual Apitan, disertai mementaskan tari Tayub. Hal tersebut menunjukan 

adanya  wujud hubungan antara masyarakat dengan kesenian, sehingga 

merupakan kegiatan ritual dengan Tari Tayub tersebut  yang dianggap sebagai 

bagian dari kehidupan bermasyarakat yang sangat penting. Pernyataan ini 

sangat relevan dengan pernyataan dari Ruth Benedith dalam RM. Soedarsono 

bahwa kegiatan – kegiatan yang bersifat ritual merupakan aspek yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia ( 1934 : 3 ).  

Kesenian yang tumbuh dan berkembang di dalam suatu masyarakat 

mempunyai peran tertentu serta berfungsi untuk menunjang keberadaan suatu 

budaya yang telah mentradisi pula. Atas dasar keterangan-keterangan tersebut 

dapat diperoleh gambaran tentang sebagian dari perkembangan kehidupan 

kesenian selalu berorientasi pada sifat modernitas terutama seni pertunjukan 

tradisi (Humardani , 975 : 4 - 6 ). 

Seni tradisi biasanya di gunakan untuk menunjukan pada bentuk-

bentuk kesenian yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah yang di 

dukung oleh komunitas masyarakat setempat, serta adanya suatu ciri khas 

yang mengungkapkan alam pikiran dan kehidupan daerah yang bersangkutan 

(Edi sedyawati, 1984: 41)  

Upacara tradisional ini merupakan kegiatan sosial yang di laksanakan 

oleh warga Juwangi dengan maksud untuk keselamatan, dan selalu 

dilaksanakan secara turun temurun. Dalam perkembangan di era modern ini 

kegiatan upacara Ritual dengan Tari Tayub sebagai warisan leluhur masih 

memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat desa Juwangi. Yaitu 
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sebagai wadah pengolahan norma-norma serta nilai-nilai yang berlaku di 

Masyarakat. Di desa Juwangi kecamatan Juwangi, kabupaten Boyolali 

penyelenggaraan  upacara tradisional sedekah bumi di laksanakan  untuk 

kepentingan yang dapat membangkitkan rasa aman bagi setiap warga. Warga 

lingkungan desa Juwangi masih tetap melaksanakan upacara Sedekah Bumi 

hingga sekarang.  

Pertunjukan tari Tayub dalam ritual sedekah bumi (Upacara Apitan) 

berhubungan dengan aspek ritual yang di lakukan secara rutin pada akhir 

panen. Tujuan di pentaskannya Tari Tayub ini agar keselamatan atau 

keamanan dan kesuburan desa Juwangi di kabulkan oleh Yang Kuasa. Dalam 

Upacara Sedekah Bumi juga menggunakan doa yaitu doa secara hindu dan doa 

secara islam. Tari Tayub ini di tarikan atau di pentaskan pertama kali di bawah 

pohon beringin, trenggulun yang merupakan tempat semedinya Ki Margopati.  

Perkembangan zaman kemudian setiap pementasan Tari Tayub selalu 

dilaksanakan di pendopo atau gedung balai desa Juwangi, sekaligus peran 

pendopo ini juga sebagai tempat permanen pelaksanaan upacara ritual sedekah 

bumi .  

Masyarakat desa Juwangi sepakat mengganti sebutan upacara Sedekah 

Bumi menjadi Apitan, yang dilakukan setahun sekali,pada bulan Apit 

(penanggalan jawa) karena pada bulan itu para petani telah selesai panen. 

Maka istilah Apitan di gunakan hingga sekarang.  

Upacara Apitan identik dengan ancakan yang dikirim dari masing-

masing dusun. Ancakan adalah sebuah kotak besar yang di hias sesuai 
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kreatifitas masing-masing dusun. Didalam kotak tersebut berisi berbagai 

macam hasil bumi yang telah di masak seperti nasi, ketan, polo gantung 

(segala macam tanaman yang tertimbun di dalam tanah ), pisang dan semua 

produk yang di hasilkan dari bumi. Setelah ancakan terkumpul dibalai desa 

dan perlengkapan atau sesaji upacara ritual Apitan tersedia, maka upacara 

Apitan dapat dilaksanakan.  

Dari uraian di atas peneliti merasa sangat tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang bagaimana peran Tari Tayub dalam kehidupan masyarakat 

desa Juwangi terkait dengan Upacara Ritual Apitan dan Makna simbolis Tari 

Tayub dalam   Upacara Ritual Apitan di desa Juwangi.  

 

1.2. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka permasalahan 

yang di angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Fungsi Tari Tayub dalam kehidupan masyarakat Desa Juwangi 

terkait dengan Upacara Ritual Apitan? 

2. Apa Makna simbolis Tari Tayub dalam Upacara Ritual Apitan di Desa 

Juwangi? 

 

1.3.  Tujuan penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui: 
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1. Fungsi tari Tayub dalam kehidupan masyarakat Desa Juwangi terkait 

dengan Upacara Ritual Apitan. 

2. Makna simbolis tari Tayub dalam upacara ritual Apitan di Desa Juwangi. 

1.4. Manfaat penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat diantaranya yaitu sebagai 

berikut : 

1. Bagi kelompok kesenian tari Tayub, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

di jadikan landasan untuk mengembangkan dan melestarikan tari Tayub .  

2. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menberi informasi 

tentang tari tayub dalam upacara ritual Apitan desa Juwangi kecamatan 

Juwangi Kabupaten Boyolali.  

3. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendalami tari tayub 

dalam upacara ritual Apitan desa Juwangi kecamatan Juwangi kabupaten 

Boyolali sesuai dengan informasi yang diperoleh .  

4. Bagi generasi muda, diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat 

melestarikan dan menjaga kelangsungan upacara ritual Apitan desa 

Juwangi kecamatan Juwangi kabupaten Boyolali.  

5. Bagi seniman dan orang-orang yang berkompeten, hasil penelitian ini di 

harapkan dapat dijadikan landasan dalam menentukan sikap dalam 

menghadapi masalah-masalah terutama dalam pengembangan dan 

pelestarian kesenian tradisional.  
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6. Bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali khususnya Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat menambah 

dokumentasi / data upacara adat di Kabupaten Boyolali. 

 

1.5. Sistematika Skripsi 

Sistematika skripsi terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal, 

bagian isi dan bagian akhir. Bagian awal mencakup halaman judul, halaman 

pengesahan, halaman motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar 

gambar dan daftar  lampiran. Bagian isi terdiri dari 5 bab antara lain : 

BAB I : Pendahuuan, terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi. 

BAB II : Landasan teori, memuat pendapat-pendapat yang dikemukakan 

oleh para ahli yang dapat digunakan sebagai landasan dalam 

pelaksanaan penelitian dan penulisan laporan. 

BAB III : Metode penelitian, memuat hal-hal yang berkaitan dengan 

instrumen yang digunakan serta langkah-langkah yang 

dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan 

dalam rangka pelaksanaan penelitian. 

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V : Penutup, berisi kesimpulan-kesimpulan penelitian dan saran-

saran. 

Bagian akhir dari skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

2.1. Kesenian TRadisional  

 Menurut Wardhana ( 1998: 2) bahwa kesenian merupakan buah budi 

manusia dalam menyatakan nilai-nilai keindahan dan keluhuran melalui 

berbagai media baik itu seni gerak, seni rupa, seni suara dan seni sastra. Dari 

uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam seni membutuhkan 

suatu media untuk menyalurkan imajinasi manusia dalam mewujudkan nilai-

nilai keindahan.  

Sejalam dengan perkembangan kebudayaan, berbagai bentuk ekspresi 

kebudayaan dan kesenian warisan tradisional mempunyai sifat turun temurun 

yang berkaitan erat dengan sifat kedaerahan. Tradisional sebagai 

perkembangan istilah tradisi dapat diartikan pula sebagai segala sesuatu yang 

sesuai dengan pola-pola bentuk dan maupun penerapan yang selalu berulang-

ulang meliputi segala pandangan hidup, kepercayaan, ajaran, upacara, adat 

dan kesenian yang kesemuanya itu bersifat turun temurun. Seni Tradisional 

dalam kehidupan kesenian kita meliputi seluruh bentuk seni yang dihargai 

dan merupakan terusan atau lanjutan masa lalu. Kata tradisional menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia ( 1991: 959 ) adalah sikap dan cara berfikir 

serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adapt kebiasaan 

yang ada secara turun temurun.  

Menurut Koentjaraningrat (1985: 24) kesenian tradisional sebagai 

warisan nenek moyang dengan melalui perjalanan yang cukup lama serta 
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diturunkan secara turun temurun dari masyarakat pendukungnya disetiap 

daerah . 

Kesenian daerah tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat 

yang kemudian diturunkan atau diwariskan secara turun temurun dari 

generasi ke generasi, karena kesenian tradisional lahir di lingkungan 

kelompok disuatu daerah, dengan sendirinya memiliki gaya dan corak yang 

mencerminkan kepribadian kesenian tradisi masyarakat daerahnya, dan 

kesenian tradisional menurut Sedyawati ( 1981: 39 ) mempunyai ciri-ciri 

khusus sebagai berikut : 

(1) Kesenian tradisional tidak merupadan kreasi individu tetapi 

tercipta secara anonym bersama dengan sifat kolektivitas masyarakat 

pendukungnya;(2) kesenian mempunyai jangkauan terbatas pada masyarakat 

pendukungnya;(3) Kesenian tradisional merupakan cermin dari suatu kultur 

yang berkembang secara perlahan-lahan karena dinamika masyarakat 

pendukungnya juga demikian;(4) Kesenian tradisional merupakan bagian 

dari kosmos kehidupan yang bulat tidak terbagi-bagi dalam pengontrolan 

spesifikasi. 

Tari tradisional adalah tari yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam 

suatu masyarakat yang kemudian diturunkan atau di wariskan ke generasi 

berikutnya ( Djazuli, 1994: 70 ). Menurut Indriyanto( 2001: 59) tari 

tradisional di kategorikan menjadi tari klasik dan tari rakyat. Tari klasik yaitu 

yang berasal dari kraton, sedangkan tari rakyat berasal dari kalangan rakyat. 
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Menurut Widyastutiningrum (2002: 107) mengatakan bahwa 

pertunjukan tari Tayub merupakan bentuk tari rakyat yang diiringi dengan 

seperangakat gamelan jawa.Suharto (1999: 62) mengemukakan bahwa 

berdasarkan catatan dari mangkunegaran terdapat keterangan bahwa Tayub 

berasal dari kata “ nayub “ yang berarti menari. Tayub terdiri dari dua kata 

yaitu “mataya dan guyub “. Kata “mataya“ berarti tari dan “guyub“ berarti 

rukun, yang kemudian di gabung menjadi kata Tayub. Jadi Tayub merupakan 

tari yang menggambarkan kerukunanan antar sesama. 

Dengan demikian kesenian tradisional diwariskan secara tutun 

temurun yang mempunyai ciri-ciri khas aerah yang bersangkutan dan 

menjadiidentitas suatu daerah atau wilayah tertentu. Pada peristiwa dalam 

kehidupan sehari-hari, contohnya dalam upacara bersih desa, hal ini 

dilakukan setiap tahun sekali yang dilakukan secara sederhana tetapi yang 

terpenting adalah maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat 

yang bersangkutan. 

 

2.2. Upacara Ritual                                                                                                                                

 Menurut Minsarwati (2002: 28-29) ritual mengandung arti upacara 

yaitu tindakan menurut adat dan agama. Menurut bahasa, ritual adalah suatu 

yang berkenaan dengan ritus (tata cara dalam upacara keagamaan) atau hal 

ihwal ritus. Ritual merupakan suatu bentuk upacara atau perayaan 

(celebration) yang berhubungan dengan beberapa kepercayaan atau agama 

dengan ditandai oleh sebuah sifat khusus, yang menimbulkan rasa hormat 
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yang luhur dalam arti merupakan suatu pengalamam yang suci (O’Dea, 1995: 

5 - 36). Pengalaman itu mencakup segala sesuatu yang dibuat dan 

dipergunakan oleh manusia untuk menyatakan hubungannya dengan yang 

“tertinggi” dan hubungan atau perjumpaan itu bukan sesuatu yang bersifat 

biasa atau umum, tetapi sesuatu yang bersifat khusus atau istimewa, sehingga 

manusia membuat suatu cara yang pantas guna melaksanakan pertemuan itu, 

maka munculah beberapa bentuk ritual agama seperti ibadat. Dalam ritual 

agama dipandang dari bentuknya secara lahiriyah merupakan hiasan atau 

sebuah alat saja, tetapi pada intinya adalah “pengungkapan iman”(Jacobs, 

1987: 28). Oleh karena itu upacara atau ritual agama diselenggarakan pada 

tempat dan waktu yang khusus, perbuatan yang luar biasa dan berbagai 

peralatan ritus lain yang bersifat sakral. 

Menurut Rivai Abu dan Sugimun mengatakan bahwa aspek religi yang 

tercermin pada kegiatan upacara adat berupa selamatan saji-sajian yang 

diletakkan pada tempat-tenpat yang dianggap sakral. Misalnya di bawah 

pohon yang besar, sumber air dan perempatan jalan yang dianggap tempat 

tersebut di jaga oleh lelembut (roh halus, demit, memedi dan sebagainya). 

Aspek religi yang demikian itu sampai saat ini masih di lestarikan terutama di 

masyarakat Jawa. 

 

2.3. Fungsi Tari Tradisional  

Menurut Soedarsono dalam Cahyono (2002: 46) menyebutkan bahwa 

fungsi pertunjukan yang multi religi dalam kehidupan manusia memiliki 
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fungsi primer.Fungsi primer adalah apabila fungsi pertunjukan bertujuan 

bukan sekedar untuk di nikmati, tetapi juga untuk kepentingan lain. Fungsi 

primer meliputi: 

1.  Sebagai sarana ritual 

Secara garis besar seni pertunjukan ritual memiliki ciri-ciri khas 

yaitu sebagai berikut: 

a. Diperlukan tempat yang terpilih yang biasanya di anggap sakral 

b. Diperlukan pemilihan hari serta saat / waktu yang sakal pula 

c. Diperlukan pelaku yang suci atau sudah di bersihkan secara spiritual 

d. Diperlukan sesaji yang beragam jenisnya 

e. Tujuan lebih di utamakan daripada penampilan secara estetis 

f. Diperlukan busana yang khas 

Disini penikmatnya adalah kekuatan–kekuatan kasat mata,para 

pemain dan peserta / penonto . Pada dasarnya mereka semua terlibat 

sebagai pesarta sehingga seni pertunjukan ini disebut art of participati . 

2. Sebagai sarana hiburan pribadi  

Pertunjukan tari ini pada dasarnya tidak ada penontonnya.Penikmat 

tari ini harus melibatkan diri dalam pertunjukan sehingga disebut art 

participation . Kenikmatan seorang penikmat adalah apabila mereka dapat 

menari bersama dengan pasangan yang cocok. Atau jika tidak memiliki 

pasangan mereka dapat menikmatinya dengan berlenggak lenggok sesuai 

dengan iringan musiknya. Setiap penikmat memiliki gaya tersendiri 

sehingga tidak ada aturan yang ketat untuk tampil diatas panggung.   
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3. Sebagai presentasi estetis      

Pertunjukannya harus dipresentasikan atau disajikan kepada penonton 

sehingga disebut art of presentation. Tujuannya adalah memberi kepuasan 

kepada penonton. Jika penonton puas maka tidak menutup kemungkinan 

akan menambah pendapatan pada pertunjukan berikutnya. Karena 

biasanya pada seni pertunjukan ini penonton dikenakan biaya masuk agar 

dapat menikmati pementasan. Dengan demikian kedua belah pihak akan 

terpuaskan dan tidak merasa dirugikan. 

Menurut Wisnoe Wardhana (1990: 59) fungsi tari yang berbeda – beda 

melahirkan tipe yang beranekaragam karana berbeda tujuan, tata cara dan 

suasana yang meliputinya. Sasaran atau tujuan yang harus dicapai dan tata 

caranya harus dihormati dan dijalani serta suasana harus dalam keadaan yang 

khidmat. Hal itu akan berpengaruh terhadap sikap dan perbuatan baik yang 

tampak maupun yang melatarbelakangi batin. 

Menurut Wisnoe Wardhana (1990: 59) juga mengatakan bahwa 

fungsi menunjukan kedudukan, tugas dan kepentingan tertentu. Maka untuk 

kepentingan tertentu, tari dibentuk dan di arahkan pada penampilannya yang 

khusus disamping eksistensi, artinya sebagai kesenian yang lebih luas , 

misalnya jenis tari berikut : 

1. Tari Upacara 

Disamping penampilan, keindahannya sebagai seni tari, terarah pula 

untuk menimbulkan suasana khidmat, sesuai dengan alam yang lain, 
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yang bukan sehari – hari yang dapat di jumpai, yang memudahkan untuk 

mengantar ke makna upacara. 

Jooslah Roose mengatakan bahwa dunia apresiasi diketahuinya lewat 

perasaan dan intuisi, tempat di dapatkannya keindahan, perbaikan, 

kesetiaan, maksud dan cita – cita. Ia adalah dunia kebebasan dan arti. 

Keduanya adalah real yaitu: 

a. Tari upacara Pemujaan Dewa  

 Bersuasana penyerahan diri oleh mereka yang melakukan 

upacara pemujaan kepada para dewa.Penyerahan diri yang dilakukan 

dalam keadaan suci ataupun untuk memasuki alam lain yang penuh 

dengan nilai keagungan, yang akan menumbuhkan kesadaran betapa 

kecilnya manusia di hadapan Tuhan. 

b. Tari upacara Penghormatan kepada nenek moyang 

Ditujukan kepada roh leluhur yang merupakan pelindung, yang 

akrab dan selalu di rindukan, yang diharapkan bersedia menolong 

manusia dan keturunannya di dunia. 

Pada perayaan hari nasional, semua tari daerah dapat ditampilakan, 

lebih – lebih tari yang merupakan puncak budaya daerah. Dapat pula 

ditampilkan bentuk kreasi baru yang melakonkan peristiwa sesuai dengan 

kepentingan peringatan, misal: 

1. Perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus, jadi tema yang paling tepat 

adalah pembebasan . 

2. Perayaan hari kartini, dapat mengambil tema kependidikan  
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3. Perayaan hari pahlawan, tema kepahlawanan  

4. Perayaan tahun baru, tema penyegaran jiwa dan lainnya yang 

menunjukan semangat yang baru.  

2. Tari Pergaulan  

Tari ini berfungsi menjalin hubungan keakraban dan 

pergaulan.Sifatnya menyenangkan, mengasikkan, mudah dijalankan dan 

mudah dilaksanakan. Yang penting mengenai langkah – langkah kaki. 

Tangan untuk kode pengarahan, perpindahan posisi atau variasi gerak.  

3. Tari Pertunjukan 

Tari ini berfungsi sebagai bentuk seni yang dapat dinikmati nila – 

nilai artistiknya. Bobot tari dan caliber penari menjadi jaminan mutu. 

Namun bonavide penyelenggara juga menentukan. 

4. Tari Terapi   

Tari ini berfungsi sebagai sarana penyembuhan, banyak 

menggunakan teknik ritmis untuk mengulang gerakan penyembuhan 

secara menyenangkan. Pelatih perlu mengetahui anatomi, fisiologi, 

kinesiology, bodi mekanik, mungkin pula esteologi, walaupun hanya 

dasar-dasar saja . 

Guru perlu menyesuaikan dengan tekanan kepentingan yang secara 

bijaksana melakukan pengarahan, penolaan rencana pelaksanaan latihan, 

pilihan metode latihan yang tepat bagi masing – masing anak didiknya. 
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2.4. Makna Simbolis 

Secara etimologis kata simbol berasal dari kata bahasa Yunani 

Symbolon yang berari menarik kesimpulan, memberi kesan atau memberi arti. 

Dari segi kebudayaan Cliffortz dalam buku yang disunting oleh Michael 

Bantor, Antropological to the study of religius menyatakan bahwa setiap 

obyek tindakan peristiwa, sifat atau hubungan yang dapat berperan sebagai 

wahana suatu konsepsi itu sendiri adalah suatu simbol. Dengan demikian 

penafsiran kebudayaan pada dasarnya adalah penafsiran simbol – simbol 

bersifat peraba, terucap, umum dan konkret. 

Kebudayaan sebagai sistem simbol mempunyai makna yang sangat 

luas. Semua obyek apapun tentang hasil kebudayaan yang mempunyai makna 

di sebut simbol. Pengetian simbol dari pandangan semiotik ini diartikan 

sebagai suatu tanda menurut kesepakatan atau konvensi yang dibentuk secara 

bersama – sama oleh masyarakat atau dimana budaya itu berlaku, sehingga 

hubungan antara apa yang disebut penanda ( signifiant ) dan petanda                           

( Signifie ) bersifat abiter ( Teeuw, 1984: 43-47; Noerhadi, 1992: 113).  

Kebudayaan sebagai si stem simbol nampaknya lebih bersifat abstrak 

dan sulit untuk diobservasi, tetapi sebagai kompleks aktivitas manusia yang 

dipandang sebagai sistem sosial, lebih konkret dan mudah dipahami 

(Koentjaraningrat,1985:100). Kebudayaan merupakan produk yang dihasilkan 

oleh kemampuan manusia dengan menggunakan lambang atau simbol 

(Budhisantoso, 1981: 63).  
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Sedangkan tari sebagai hasil kebudayaan yang sarat makna dan nilai, 

dapat disebut sebagai sistem simbol. Sistem simbol adalah sesuatu yang 

diciptakan oleh manusia dan secara konvensional digunakan bersama, teratur 

dan benar-benar dipelajari, sehingga memberi pengertian hakikat “ manusia “, 

yaitu suatu kerangka yang penuh dengan arti untuk mengorientasikan dirinya 

kepada yang lain, kepada lingkungan dan dirinya sendiri sekaligus sebagai 

produk dan ketergantungannya dalam interaksi sosial (Geertz, 1973: 250 ). 

Sehubungan dengan hal itu, tari dipandang sebagai sistem symbol 

yang merupakan representasi mental dari subyek dan wahana konsepsi 

manusia tentang sesuatu pesan untuk di resapkan. Bentuk simbolis yang khas 

itu, bila tari sebagai kreasi seni, menurut Langer (1957; 44-45 ) dapat di 

kategorikan sebagai forma atau bentuk yang hidup ( living form ). Tari sebagai 

ekspresi manusia atau subyektivitas seniman merupakan system symbol yang 

signifikan, artinya mengandung arti sekaligus mengandung reaksi yang 

bermacam-macam. Sistem symbol itu tidak tinggal diam atau bisu, tetapi 

berbicara kepada orang lain.  

Simbol menpunyai peranan penting dalam penelitian kebudayaan. 

Kebudayaan dan simbol diibaratkan sebagai satu mata uang dengan dua sisi 

(Geertz, 1973: 250). Simbol diciptakan oleh manusia dan secara konvensional 

digunakan secara bersama – sama, teratur dan benar – benar dipelajari, 

memberi manusia suatu kerangka yang penuh dengan arti untuk 

mengorientasikan dirinya kepada yang lain, kepada lingkungannya dan pada 

diri sendirinya sendiri;sekaligus juga sebagai produk dan ketergantungan 
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dengan interaksi sosial. Simbol berfungsi proses kehidupan sosial, sehingga 

sistem simbol diibaratkan sebagai program komputer yang berfungsi sebagai 

pengoperasian. Simbol merupakan suatu rumusan yang nampak dari segala 

pandangan, abstraksi dari pengalaman yang telah ditetapkan dalam bentuk 

yang dapat dimengerti, perwujudan konkret dari gagasan, sikap, putusan, 

kerinduan atau keyakinan (Geertz, 1973: 91).  

Sistem simbol adalah sistem penandaan yang didalamnya 

mengandung makna harafiah, bersifat primer dan langsung ditunjukkan, tetapi 

juga mengandung makna lain yang bersifat sekunder dan tidak langsung, 

biasanya berupa kiasan yang hanya dipahami berdasarkan makna pertama. 

Sistem simbol sebagai Intensionalitas ganda, pertama menunjukan pada 

makna harafiah dan yang  kedua menunjukan pada makna yang tersembunyi, 

maka simbol memerlukan interpretasi. Menurut rumusan Ricoeur Interpretasi 

adalah usaha akal budi seseorang untuk mengungkap makna yang tersembunyi 

dibalik makna yang langsung tampak, atau untuk mengungkap tingkat makna 

yang diandailan didalam makna harafiah (Triatmoko, 1993: 70; Supratno, 

1996: 71).     
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Pendekatan Penelitian  

Penelitian adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk 

menyelesaikan masalah dengan dukungan data sebagai landasan dalam 

mengambil kesimpulan ( Jabrohim, 2001: 1 ). Sedangkan menurut Djazuli 

(2001: 7 ) Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan manusia untuk 

menentukan jawaban atau memecahkan masalah ( problema ) atau sesuatu 

yang di permasalahkan ( problematika ) yang di hadapi sesuai dengan 

kebenaran ilmiah. 

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan atau mengembangkan 

dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode 

ilmiah.dalam suatu penelitian haruslah ditetapkan metode penelitian yang 

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode yang digunakan juga 

harus dipilih sesuai dengan objek dan tujuan penelitian.  

Penelitian dilakukan untuk mengkaji masalah peran penyajian dan 

fungsi suatu kesenian, khususnya kesenian Tari Tayub. Dengan demikian 

untuk mengkaji masalah tersebut dipilih pendekatan penelitian kualitatif. 

Dasar penelitian kualitatif adalah kebih menekan pada orientasi teoritis, 

artinya lebih berorientasi untuk mengembangkan atau membangun teori 

sebagai suatu cara memandang dunia (Djazul, 2001: 18).  
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Alasan digunakannya metode tersebut diantaranya adalah karena data 

yang di perlukan bersifat kualitatif dan diwujudkan dalam bentuk keterangan 

atau gambaran tentang kejadian atau kegiatan secara menyeluruh, konseptual 

dan bermakna, sehingga analisisnya menggunakan prinsip logika induktif. 

Dalam hal ini peneliti mempunyai maksuduntuk mengetahui peran dan 

fungsi Tari Tayub dalam upacara ritual apitan desa Juwangi kecamatan 

Juwangi kabupaten Boyolali.      

3.2. Lokasi dan Sasaran Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian mengambil lokasi desa Juwangi kecamatan Juwangi 

kabupaten Boyolali yang merupakan tempat untuk melaksanakan upacara 

ritual Apitan. Tujuan penelitian di desa Juwangi supaya tradisi budaya  

yang ada di desa Juwangi yang tidak dipelajari oleh masyarakat desa 

Juwangi atau hanya dijalankan sebagai kebiasaan yang secara turun-

temurun dan setiap tahun mereka jalankan, tanpa melihat sejarah masa 

lampau itu dapat diketahui oleh masyarakat desa Juwangi.    

2. Sasaran Penelitian   

Penentuan sasaran penelitian merupakan suatu hal yang penting 

dalam suatu penelitian, sebab dengan adanya sasaran penelitian maka 

daerah dan siapa yang akan diteliti menjadi jelas. Sasaran utama penelitian 

upacara ritual Apitan adalah masyarakat Juwangi yang sebagai pelaku 

prosesi upacara ritual yaitu para penari dan penabuh tari tayub.   
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3.3. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data 

untuk keperluan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan untuk 

memperoleh data atau bahan yang relevan, akurat yang bertujuan tercapainya 

suatu hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data 

digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, teknik wawancara dan 

teknik dokumentasi. 

1.  Teknik Observasi 

 Arikunto ( 1993: 125) menyatakan bahwa observasi adalah 

kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan alat indra. 

Teknik ini dilakukan secara langsung terhadap kondisi lingkungan 

dilokasi atau tempat penelitian. Pengamatan yang dilakukan secara 

langsung terhadap suatu objek yang akan diteliti. 

Obsevasi dilakukan dengan tujuan mendapatkan gambaran 

mengenai objek penelitian serta untuk mengecek sejauh mana keberadaan 

data dan informasi yang di kumpulkan (Keraf, 1987: 162). 

Obsevasi dilakukan pada waktu dilaksanakan prosesi upacara ritual 

Apitan dengan pertunjukan Tari Tayub. Sedangkan hal-hal yang diamati 

meliputi pertunjukan tari Tayub, sarana dan fasilitas upacara, pengiring 

yang digunakan, urutan penyajian ( urutan pementasan ) serta peran dan 

fungsi Tari Tayub di desa Juwangi kecamatan Juwangi kabupaten 

Boyolali. Pengamatan ini langsung pada masyarakat desa Juwangi, 
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kemudian dilanjutkan pencarian dan pengumpulan subyek yang berkaitan 

untuk mendapat informasi yang kemudian dicatat.  

 

2. Teknik Wawancara  

Metode wawancara (interview) yaitu suatu cara untuk 

mendapatkan keterangan secara lisan dari koresponden dengan 

melakukan percakapan secara langsung (Koentjaraningrat, 1983: 129 ).  

Wawancara juga merupakan cara untuk mengumpulkan data 

penelitian dengan cara bertanya langsung kepada responden, dengan 

menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya umum. Tujuannya 

untuk mendapatkan informasi secara umum tentang permasalahan yang 

penulis tuliskan. Pada wawancara pertanyaan yang diajukan sangat 

tergantung pewawancara dalam mengajukan pertanyaan kepada yang 

diwawancarai. Misalnya mengenai gambaran peran dan fungsi Tari 

Tayub dalam upacara ritual Apitan desa Juwangi kecamatan Juwangi 

kabupaten Boyolali. Pada tahap berikutnya penelitian menggunakan 

wawancara terarah untuk memperoleh data secara spesifik. 

Wawancara terarah adalah wawancara secara mendetail dan lebih 

terencana menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditetapkan 

dan disusun sebelumnya. Tujuannya untuk mengetahui segala informasi 

yang sifatnya khusus dan lebih mendetail tentang permasalahan yang 

dibahas. Wawancara ini dibantu alat rekam tape rekorder. Hal ini 
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dilakukan untuk menunjukkan keaslian dan mempermudah dalam proses 

analisis data.  

Dalam proses wawancara ini, peneliti memperoleh bantuan dari 

tokoh masyarakat, pelaku upacara, penari, panitia penyelenggara, 

seniman seniwati pendukung Tari Tayub.  

3. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan cara mendapatkan data dengan 

mengenal hal-hal yang berupa catatan penting, surat kabar, majalah, buku, 

dokumen yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti ( Arikunto, 

1983: 123 ).  

4. Teknik Analisis Data 

 Dalam menganalisis data peneliti mempergunakan teknik analisis 

data kualitatif, yaitu suatu teknik analisis yang dilakukan untuk 

memberikan gambaran penyajian laporan penelitian. 

  Dengan data yang berupa kata-kata, gambaran dan bukan 

merupakan angka-angka ( Maleong, 1994: 6 ). Analisis data merupakan 

ruang peneliti dalam upaya untuk menemukan pola, kategori, satuan uraian 

tertentu yang berasal dari deskripsi dan refleksi data ( Djazuli, 2001: 40 ). 

  Proses-proses penganalisis data diawali dengan pengumpulan data-

data yang didapat dari lapangan. Data-data yang telah di kumpulkan tadi 

kemudian disederhanakan, dikelompokkan, diinterpretasikan dan 

disimpulkan. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis data 

deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik analisis yang dilakukan untuk 
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memberi gambaran penyajian laporan penelitian dengan data berupa kata-

kata bukan berupa angka. Peneliti mendeskripsikan yang diperoleh dari 

penelitian dengan menganalisis terlebih dahulu tentang peran dan fungsi 

Tari Tayub dalam ritual Apitan bagi masyarakat. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Penelitian 

4.1.1 Lokasi Desa Juwangi 

Desa Juwangi merupakan salah satu Desa di kecamatan 

Juwangi, Kabupaten Boyolali. Jarak Desa Juwangi dengan pusat 

pemerintahan kecamatan yaitu : sekitar 1 kilometer. Jarak Desa 

Juwangi dengan ibukota kabupaten (Boyolali) adalah sekitar 65 

kilometer dan jarak dengan ibukota Jawa Tengah (Semarang) kurang 

lebih 65 kilometer. 

Adapun batas-batas wilayah Desa Juwangi adalah sebagai 

berikut : 

2.1.1.1 Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jerukan 

2.1.1.2 Sebelah barat berbatasan dengan Desa Cerme 

2.1.1.3 Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sendangharjo 

2.1.1.4 Sebelah utara berbatasan dengan Desa Telawah dan Jerukan 

Lokasi Desa Juwangi terletak pada kurang lebih 63 meter di 

atas permukaan air laut. Keadaan  suhu maksimum Desa Juwangi 

adalah 300 C dan suhu minimumnya adalah 150 C. Jalan utama Desa 

Juwangi merupakan jalan yang menghubungkan daerah Desa Juwangi 

dengan Kabupaten Boyolali, Kabupaten Semarang, Kabupaten 

Grobogan dan Solo. Tempat pemberhentian bus/terminal terletak di 
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pusat Desa Juwangi yang sekaligus dekat dengan pasar Desa Juwangi. 

Kondisi jalannya sudah cukup baik yaitu berupa jalan aspal. Jalan ini 

terwujud atas bantuan dari pemerintah. 

Luas daerah Juwangi sekitar 223.663 hektar. Di atas lahan itu 

terdapat sawah tadah hujan, perumahan, tegal/kebun, ladang  

pengembala, hutan, tanah yang digunakan untuk kepentingan umum 

serta untuk fasilitas sosial. 

Keadaan perumahan di Desa Juwangi  sudah cukup bagus. 

Bahan yang digunakan untuk membangun rumah juga sudah beragam 

dimulai dari papan, semen, keramik dan gedhek. 

4.1.2. Penduduk 

Berdasarkan data monografi Desa Juwangi tahun 2007 dapat 

diketahui komposisi penduduk yang dikelompokkan berdasarkan jenis 

kelamin, kewarganegaraan, agama, mata pencaharian dan pendidikan. 

Penduduk berdasarkan jenis kelamin terdiri laki-laki berusia, remaja, 

anak-anak begitu pula penduduk perempuan dewasa, remaja, anak-

anak dan seluruhnya berjumlah : 5594. Untuk melengkapi tersebut di 

bawah dipaparkan tabel yang berisi tentang jenis kelamin 

Tabel 1 : Jenis kelamin penduduk desa Juwangi. 

Jenis kelamin Jumlah 

Laki – laki 2656 

Perempuan 2938 

Jumlah 5594 

Dokumentasi Kelurahan Desa Juwangi tahun 2007  
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Penduduk Desa Juwangi agama yang diikuti adalah Islam, 

Kristen, Khatolik, Hindu, Budha. Meskipun berbeda-beda agama 

mereka tetap bersatu dan saling membantu dalam hidup 

bermasyarakat. Selain itu mereka tetap menghargai dan saling 

menghormati. Hal ini dapat terlihat ketika masyarakat  Desa Juwangi 

bergotong royong mempersiapkan pertunjukan Tari Tayub dalam 

upacara ritual apitan. Di samping saat kegiatan apitan, juga dapat 

dirasakan dalam kebersamaan doa bersama dari lima agama yang 

diselenggarakan Forkuma (Forum komunikasi antar umat beragama). 

Berdasarkan pengamatan peneliti penduduk desa Juwangi sehari-

harinya mata pencaharian banyak bertani dan beternak. Walaupun ada 

yang pegawai negeri, pedagang, pensiunan, tetapi dalam jenjang 

ekonomi kelas menengah. 
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Di bawah ini dipaparkan tabel mata pencaharian penduduk desa 

Juwangi. 

Tabel 2 : Mata pencaharian penduduk desa Juwangi. 

Mata Pencaharian Jumlah  

1. Petani :  

- Petani Pemilik Tanah 574 

- Petani Penggarap 574 

- Buruh Tani 748 

2. Peternak :  

- Sapi biasa 100 

- Kambing 215 

- Kuda 10 

3. Pedagang 367 

4. Pengangkutan 148 

5. Pegawai Negeri Sipil 574 

6. TNI 137 

7. Polri 130 

8. Pensiunan 570 

Dokumentasi Kelurahan Desa Juwangi tahun 2007  
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Untuk tingkat pendidikan penduduk desa Juwangi sudah bebas dari 

buta aksara. Bahkan sangat peduli dengan pendidikan yang ada di desa 

Juwangi terlihat adanya sekolah-sekolah dari tingkat TK, SD, SMP dan 

tingkat atas. Para orang tua sudah sadar untuk mensekolahkan anaknya 

tanpa harus ada perintah atau bahkan tekanan dari siapapun. 

Ini dipaparkan keadaan tingkat pendidikan desa Juwangi seperti 

tertulis tabel di bawah. 

Tabel 3 : Tingkat pendidikan penduduk desa Juwangi. 

Tingkat Pendidikan  Jumlah  

- Belum sekolah 

- Tamat SD / sederajat 

- Tamat SMP / sederajat 

- Tamat SMA / sederajat 

- Tamat Akademi / sederajat 

- Tamat Perguruan Tinggi 

512 

465 

680 

520 

234 

215 

Dokumentasi Kelurahan Desa Juwangi tahun 2007  

4.1.3. Kesenian  

Kesenian merupakan salah satu unsur yang senantiasa ada 

pada setiap bentuk kebudayaan. Kesenian erat kaitannya dengan 

kebutuhan manusia akan kepuasannya akan keindahan. 

Berkesenian merupakan salah satu bagian kehidupan 

masyarakat Desa Juwangi. Terdapat beragam kesenian yang tumbuh di 
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daerah Desa Juwangi diantaranya adalah barongan, ketoprak biasanya 

dipentaskan setiap satu tahun sekali tepat HUT Kemerdekaan Republik 

Indonesia (17 Agustus), campursari, keroncong, rebana, karawitan 

(klenengan) pop, dangdut, dan sebagainya dipentaskan pada saat 

dibutuhkan pada orang punya kerja, misalnya mantu, khitanan, 

kelahiran. 

4.2. Asal Muasal Ritual Apitan 

Menurut keterangan Pak Harjo (wawancara, 5 Desember 2006), 

mengatakan bahwa asal muasal acara ritual sedekah bumi (apitan) 

dilaksanakan oleh penduduk Desa Juwangi di awali dengan peristiwa tidak 

amannya orang-orang yang habis bepergian ataupun pulang dari berbelanja  

karena selalu kehilangan barang bawaan, kemudian ini menimbulkan 

keresahan bagi masyarakat Desa Juwangi. Ki Margopati selaku sesepuh Desa 

Juwangi, mengambil inisiatif dengan bersemedi memohon petunjuk agar 

Desa Juwangi terbebas dari kekacauan. 
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Gambar : 1 

( Foto : Riana, Juwangi , 2 Desember 2007 ) 

Situasi wawancara dengan Bapak Harjo selaku sesepuh Desa Juwangi. 

Menurut penuturan Pak Harjo, Ki Margopati dalam semedinya di 

jumpai oleh Nyai dan Kyai Danyang Desa Juwangi dan mendapat petuah 

setiap selesai panen, masyarakat harus mengadakan sesaji berupa : (1) nasi 

tumpeng, (2) ingkung (ayam  dimasak dengan bentuk diikat), (3) kembang 

telon (bunga 3 macam yaitu mawar merah, bunga kenanga dan bunga njao), 

(4) lima bubur abang, (5) pisang, (6) air dalam kendi, (7) kemenyan, supaya 

masyarakat  mendapat ketenangan. Gambar ini mewujudkan perlengkapan 

sesaji untuk upacara ritual Apitan. 

Masyarakat Desa Juwangi  sampai sekarang selalu menyelenggarakan 

upacara ritual apitan sebagai bentuk ucapan syukur atas panen dan 

terbebasnya dari gangguan keamanan. Biasanya dalam melakukan upacara 
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ritual apitan selalu disertakan pertunjukkan Tayub. Kegiatan ritual Apitan 

selalu melibatkan kesenian Tayub sehingga antara upacara Apitan dan 

kesenian Tayub tidak dapat dipisahkan demikian keterangan dari Bapak 

Sekdes Desa Juwangi. 

 

Gambar : 2 

Foto : Riana, Juwangi, 2 Desember 2007 

Saat wawancara dengan Sekretaris Desa  

Upacara Apitan dilaksanakan di Pendopo atau gedung balai Desa 

Juwangi, yang dibangun oleh masyarakat Juwangi. Gedung ini terletak di 

sebelah utara Sendang Juwangi, Sendang itu telah dibuat pada jaman 

penjajahan Belanda di Indonesia yakni keluarga Rodesstain. Dan di atas 

Sendang itu terdapat sebuah tugu yang bertuliskan aksara jawa yang 

berbunyi “Dinten Kemis Legi, 21 Rejeb tahun jawa Alip 1859, 3 Januari 

1939, Yuswa dalam 64 tahun tumbuk kaping 2,” yang sebagai tanda bahwa 

Desa Juwangi tepatnya dibalai desa pernah dikunjungi Sinuwun Paku 
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Buwono X. dan pada saat itu beliau membawa menjangan dan menjangan itu 

ditempatkan di dusun Gambang Desa Juwangi Kecamatan Juwangi 

Kabupaten Boyolali yang berupa padang rumput. Namun sekarang tempat itu 

menjadi hutan lebat, dan tetap disebut Kandang Menjangan. 

Prosesi upacara apitan ini melibatkan semua warga Desa Juwangi, 

yakni masing-masing harus mengirimkan 1 ancak, yang berisi berbagai 

macam makanan. Setelah terkumpul semua. Prosesi dapat dilaksanakan. 

Pertama, orang yang paling dituakan di Desa Juwangi diberi 

kesempatan untuk menyampaikan prakatanya, dilanjutkan sambutan dari 

pejabat setempat seperti camat yang memberikatn dorongan kepada 

masyarakat untuk menjaga tradisi peninggalan nenek moyang itu. Kemudian 

di lanjutkan dengan kenduri (selamatan) untuk memanjatkan doa kepada 

Yang Maha Kuasa di pimpin oleh Perangkat desa (Kaur). Gambar berikut 

menunjukkan suasana perebutan Ancak. 

 

Gambar : 3 

Dokumen Kelurahan desa Juwangi, 2 Desember 2007  

Suasana perebutan Ancak 
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Dari sekian banyak ancak di ambil satu ancak untuk diberikan kepada 

pengembala, ini sesuai dengan tradisi nenek moyang. Sedang ancak yang lain 

diberikan kepada anak-anak. Anak-anak memperebutkan isi ancakan 

tersebut. Pada saat yang sama sesepuh Desa Juwangi menyebarkan uang 

logam dan diperebutkan pula oleh anak-anak. Perebutan isi ancak 

melambangkan betapa senangnya anak pengembala yang diberi makanan di 

saat kehausan dan kelaparan di padang rumput. 

 

Gambar : 4 

Dokumentasi Kelurahan Desa Juwangi, 2 Desember 2007  

Situasi dan kondisi menjelang pertunjukan Tayub 

 

Setelah acara perebutan selesai, dilanjutkan pertunjukan tari Tayub. 

Dalam ritual Apitan, pertunjukan tari Tayub ini tidak boleh di tinggalkan, 

karena jika pertunjukan tari Tayub ini dihilangkan di khawatirkan 

masyarakat Desa Juwangi akan tertimpa musibah. Menurut sumber (Mbah 

Harjo, 81 tahun, 5 Desember 2006) pada tahun 1977 karena keadaan 
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pemerintah yang tidak stabil. Maka masyarakat Desa Juwangi tidak 

menampilkan tari Tayub, maka pada saat itu terjadi peristiwa tenggelamnya 

anak putra dari Suparno (pensiunan Polri) yang beralamatkan Desa Juwangi 

RT. 09 / RW. II Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali. Putra dari Suparno 

tersebut tenggelam di kedhung (sungai) dekat sendang Juwangi. Beberapa 

tahun kemudian sekitar tahun 1987 juga terjadi peristiwa serupa yang 

menimpa putra dari bapak Sutejo, beralamat desa Karangmanis RT. 06 / RW. 

I Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali. Maka sejak saat itu masyarakat 

Desa Juwangi selalu menampilkan tari Tayub dalam upacara ritual Apitan. 

 

4.3. Fungsi Tari Tayub   

Dari penelitian, menunjukkan bahwa Tari Tayub memiliki 2 fungsi 

yaitu :  

4.3.1. Sebagai Sarana Ritual dalam Upacara Ritual Apitan di Desa Juwangi.  

Hal ini dikarenakan Tari Tayub memiliki ciri-ciri tari sebagai 

sarana ritual yang di nyatakan oleh  Sudarsono dalam Cahyono ( 2002: 

46 ) sebagai berikut :  

1. Ditarikan pada tempat yang terpilih yang biasanya di anggap sakral 

2. Diperlukan pemilihan hari serta saat / waktu yang sakal pula 

3. Ditarikan oleh pelaku yang suci atau sudah di bersihkan secara 

spiritual 

4. Diperlukan sesaji yang beragam jenisnya 

5. Tujuan lebih di utamakan daripada penampilan secara estetis 

6. Ditarikan dengan menggunakan  busana yang khas 
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4.3.2. Sebagai Sarana Hiburan Pribadi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : 5 

Dokumentasi Kelurahan Desa Juwangi, 2 Desember 2007 

Ibingan / Tayuban 

 

Pada dasarnya hal ini dapat dirasakan oleh pelaku Tari Tayub itu 

sendiri Tari Tayub sebagai sarana hiburan pribadi ini dapat di nikmati 

jika penikmatnya melibatkan diri dalam pertunjukan.  
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4.4. Makna Simbolis    

4.4.1. Sesaji Upacara Ritual Apitan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : 6 

Dokumen kelurahan Desa Juwangi  2 Desember 2007 

Macam – macam sesaji 

Dalam upacara ritual Apitan terdapat beberapa sesaji dan memiliki 

makna tersendiri. Sesaji Upacara Ritual yaitu meliputi : 

1. Nasi Tumpeng  

adalah nasi kuning yang dibentuk kerucut. Tumpeng 

melambangkan kesuburan dan warna kuning pada nasi itu 

melambangkan kenetralan, pikiran yang jernih dan perasaan 

yang tentram. Diharapkan dalam menempuh hidup ini dapat 

tercapai sesuai dengan cita-cita. 

2. Ingkung ayam  

adalah ayam yang dimasak dengan diikat, sehingga daging 

ayamnya masih utuh. Ingkung ayam sebagai perwujudan agar Ki 
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Danyang dan Nyi Danyang bumi serta sekitarnya tetap terjaga, 

terutama untuk keselamatan warga setempat. 

3. Pisang  

Pisang merupakan  lambang kesatuan antar seluruh 

masyarakat dengan Tuhan.  

4. Bunga telon  

adalah bunga tiga jenis bunga mawar, bunga melati, dan 

bunga jao. Bunga telon melambangkan pengharum atau pewangi 

merupakan kesenangannya Ki Danyang dan Nyi Danyang. 

Selain itu  juga sebagai tolak balak. 

5. Kemenyan ( asap )  

Kemenyan sebagai perwujudan terima kasih kepada Ki 

Danyang dan Nyi Danyang dalam membantu jalannya upacara, 

sehingga pelaksanaannya tercipta aman, tertib, lancar dan 

selamat. 

4.4.2. Doa Upacara Ritual Apitan  

Upacara Apitan merupakan sarana yang digunakan oleh 

warga masyarakat Desa Juwangi dalam mengucapkan syukur atas 

kelimpahan rejeki yang berupa hasil bumi melalui doa-doa 

kesuburan dan ketentraman kepada Tuhan. Dalam mengucap doa, 

masyarakat dapat menggunakan 2 ( dua ) doa yaitu dari agama Islam 

atau Hindu.  
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Contoh doa dari agama Islam : 

“Allah hummaktah ‘alainaa abwaabal khairi wa 

abwaabal barakati wa abwaaban ni’mati waabwaabar rizqi 

waabwaabal quw-wati waab waabash-shih-hati wa ab 

waabassalaamati waabwaabal jannah.  

Allahuma ‘aakinaa min kulli balaa ‘id dunyaa wa 

adzaabil aakhirah wash-rif ‘annaa bihaqqil quranil ‘adhim wa 

nabiyyikal kariim syarraaddunyaa wa syarral aakhirah 

ghafarallaahu lanaa wa lahum birahmatika yaa 

arhamaarraahimiin.” 

Artinya : 

“Ya Allah Tuhan kami bukakanlah atas kami pintu 

kebajikan, pintu berkah, pintu nikmat,pintu kekuatan, pintu rizki, 

pintu kesehatan, pintu keselamatan dan pintu surga. 

Ya Allah Tuhan kami, hindarkanlah kami dari bala dunia 

dan bala di akherat.” 

Contoh doa dari agama Hindu : 

“Dumateng eyang danyang ingkang njagi wonten punden 

sendang Juwangi mriki. Ing mriki kawula ngadep matiyantara 

wonten ngarso panjenengan sami saperlu nyuwun dipun berkahi, 

mugiyo sowan kulo tansah kalis nirhing sambikala. 
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Sekul pulen (tumpeng) yondo aning kulo raosaken 

dumateng eyang danyang ingkang njagi wonten ing punden 

sendang Juwangi mriki. 

Sekul pulen (tumpeng) gondo arum kulo raosken 

dumateng Ibu bumi bapa Akasa. Ing mriki kulo saperlu raos boja 

pargabekti dumatheng Gusti ingkang akarya jagat ingkang 

salajengipun boja pargabekti kulo aturaken dumateng dina pitu 

pinenan gangsal tahun wolu wulan kalih welas. 

Sekul pulen gondo arum kulo raosaken dumateng sang 

Hyang dewi Sri saperlu kanggo raos boja awit saking sih-

kamujahanipun para petani wonten ing dusun Juwangi mriki 

saget panen pantun kanthi sae. 

Lan ugi kulo raosaken dumateng kadargipun sehawan 

gangsal pancer para tani ing dusun Juwangi mugiyo tansah 

wilujeng nirhing sambikala mugiyo ubo kanyo ingkang kawulo 

aturaken sageto dadosaken ananing panjenengan sami. 

Wondene menawi wonten kawi rangon anggen kawulo 

raos boja pangabekti kulo nyuwun agunging samodra lumebering 

pangaksomo nuwun-nuwun.” 
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4.4.3 Pakaian Tandak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : 7  

Dokumen kelurahan Desa Juwangi  2 Desember 2007 

Penari putri / Tandak  

Dua tandak mengenakan pakaian yang berbeda. Tandak pertama 

mengenakan pakaian berwarna biru dengan sampur hijau dan tandak 

ke dua mengenakan baju berwarna merah dengan sampur ungu. 

Makna dari pakaian warna biru yang dikenakan oleh tandak 

pertama adalah adanya keheningan, mencintai, kesetiaan, keamanan 

dan intelligence. Sampur hijau melambangkan uang, pertumbuhan, 

kesuburan, kesegaran dan kemakmuran. Sedangkan pakaian yang 

dikenakan oleh tandak kedua adalah berwarna merah yang 

melambangkan adanya kecintaan, energi, kuasa, kekuatan, penderitaan 
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dan panas. Sampur ungu melambangkan kemewahan, kebangsawanan 

kerohaniaan dan ambisius. 

Jadi makna pakaian tandak disini adalah dalam mencapai 

kesejahteraan , ketentraman dan kenyamanan  kita harus bekerja sama 

dengan sesame, menjalani penderitaan bersama serta dengan rasa 

optimis untuk mencapai tujuan hidup tersebut. 

4.4.4.  Pakaian Pengibing 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : 8 

Dokumen kelurahan Desa Juwangi  2 Desember 2007 

Pakaian pengibing 

Busana yang dikenakan oleh pengibing Tari Tayub pada 

dasarnya adalah busana adat jawa. Busana jawa biasanya disebut 

dengan busana kejawen yang mempunyai perlambang tertentu bagi 

orang jawa.  



 

 

42

Pekaian adat yang dikenakan pada kepala adalah udheng, pada 

bagian tubuh baju yang meliputi jarik wiru, sabuk, epek, timang 

dibagian belakang tubuh yakni keris. 

Udheng dari kata kerja mudheng atau mengerti dengan jelas. 

Maksudnya adalah agar manusia memiliki pemikiran yang kukuh, 

mengerti dan memahami tujuan hidup dan kehidupan atau sangkan 

paraning dumadi. Selain itu udheng juga memiliki arti bahwa manusia 

seharusnya memiliki keterampilan dalam mengerjakan pekerjaannya 

dengan dasar pengetahuan yang mantap atau mudheng. Dengan kata 

lain hendaklah manusia mempunyai keterampilan yang profesional. 

Busana kejawen seperti beskap selalu dilengkapi dengan benik ( 

kancing ) disebelah kiri dan kanan. Lambang yang tersirat didalam 

benik itu adalah agar orang ( jawa ) dalam melaksanakan semua 

tindakannya, apapun itu harus selalu di niknik, diperhitungkan dengan 

cermat. Apapun yang akan dilakukan hendaknya jangan sampai 

merugikan orang lain, dapat menjaga antara kepentingan pribadi 

dengan kepentingan umum. 

Sabuk ( ikat pinggang ) di kenakan dengan cara dilingkarkan ( 

diubetkan ) ke badan. Ajaran ini tersirat dari sabuk tersebut adalah 

bahwa harus bersedia untuk tekun berkarya guna memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Oleh karena itulah manusia harus ubet ( bekerja dengan 

sungguh-sungguh ) dan jangan sampai pekerjaannya itu tidak ada 

hasilnya atau buk ( impas / tidak ada keuntungan ). Kata sabuk berarti 
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usahakanlah agar segala yang dilakukan tidak ngebukne. Jadi harus 

ubet atau gigih. 

Epek bagi orang jawa mengandungarti bahwa untuk dapat 

bekerja dengan baik, harus epek ( apek, golek, mwncari ) pengetahuan 

yang berguna. Selama menempuh ilmu usahakan untuk tekun, teliti 

dan cermat sehingga dapat memahami dengan jelas.  

Timang bermakna bahwa apabila ilmu yang didapat harus di 

pahami dengan jelas atau gamblang maka ada perasaan samang 

(khawatir). Samang berasal dari kata timang. 

Jarik wiru yaitu kain yang dikenakan oleh pengibing. Jarik atau 

sinjang merupakan kain yang dikenakan untuk menutup tubuh dari 

pinggang sampai mata kaki. Jarik bermakna aja gampang serik (jangan 

mudah iri hari dengan orang lain). Menanggapi masalah haruslah hati-

hati, tidak grusa-grusu ( emosional ).  

Jarik wiru adalah kain yang dikenakan selalu dengan cara 

mewiru ( meripel ) pinggiran yang vertikal atau sisi saja sedemikian 

rupa. Wiru atau wiron ( rimpel ) diperoleh dengan cara melipat-lipat ( 

mewiru ). Ini mengandung pengertian bahwa jarik tidak dapat lepas 

dari wiru dimaksudkan wiwiren aja nganti kleru, kejakan segala hal 

jangan sampai keliru agar dapat menumbuhkan suasana yang 

menyenangkan dan harmonis. 

Keris berwujud wilahan bilahan dan terdapat didalam warangka 

atau wadahnya. Keris ini mempunyai pralambang bahwa keris 
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sekaligus warangka sebagaimana manusia sebagai ciptaan dan 

pencipta-Nya. Keris diletakkan di bagian belakang tubuh mengadung 

arti bahwa dalam menyembah Tuhan Yang Maha Kuasa hendaklah 

manusia dapat untuk menghindarkan diri dari godaan setan yang 

senantiasa mengganggu manusia ketika manusia akan bertindak 

kebaikan 

4.4.5. Iringan Tari Tayub 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : 9  

Dokumen kelurahan Desa Juwangi  2 Desember 2007 

Iringan  

Iringan merupakan pendukung tari yang tidak dapat 

ditinggalkan. Iringan ini berupa gamelan atau karawitan yang memiliki 

beragam alat seperti: (a) Kendhang Ciblon, (b)Kendhang bem, 

(c)Rebab (d)Gendher barung , (e)Gendher penerus, (f)Bonang barung, 

(g)Bonang penerus, (h)Slenthem, (i)Saron barung, (j)Gambang, 

(k)Siter, (l)Ketuk kempyang, (m)Kenong, (n)Kempul, (o)Gong. Alat-
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alat tersebut berbeda satu dengan yang lainnya, tetapi bergabung 

sehingga menghasilkan sebuah irama yang sangat indah. 

Jadi makna yang terkandung didalam iringan ini adalah 

walaupun manusia itu diciptakan berbeda-beda, tetapi manusia itu 

haruslah bersatu atau bekerja sama dengan sesamanya dalam mencapai 

tujuan bersama.  

4.4.6. Tari Tayub 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : 10 

Dokumen kelurahan Desa Juwangi  2 Desember 2007 

Tari Tayub 

Tari Tayub diselenggarakn pada saat sesudah panen biasanya 

dilaksanakan disamping sawah. Disamping sebagai rasa syukur karena 

panennya berhasil, juga mohon untuk keberhasilan panen berikutnya. 

Perlambangan magisimpatesis itu diwujudkan dalam hubungan antara 

penari wanita yang di sebut tandak ( ledhek ) dan penari laki-laki 

sebagai pengibing. Awal tari berpasangan tersebut disebut bedhh bumi 
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yang artinya membelah tanah atau bumi. Kekuatan yang terkandung 

adalah diharapkan dapat mempengaruhi tanah yang di olah untuk 

ditanami padi menjadi subur.  

Tari Tayub dalam Upacara Ritual Apitan adalah sebuah pesta 

kebersamaam seluruh warga. Seluruh warga dapat menari bersama, 

tidak ada tingkatan. 

Dalam Upacara Ritual Apitan di Desa Juwangi, Tari Tayub 

ditarikan oleh dua orang tandak. Peran 2 penari Tandak dimaknai 

sebagai simbol kerukunan dan keserasian yang digambarkan melalui 

gerak tari kedua tandak yang sama, namun kadang kala berbeda 

gerakan tarinya tetapi tetap dalam satu kesatuan irama. 

Menurut keterangan Sekretaris desa Juwangi selaku pimpinan 

atau sesepuh ritual Apitan. Makna gerakan kedua penari tandak dalam 

acara Tari Gambyong itu dimaknai sekalipun terjadi perbedaan tetapi 

tetap dalam satu ikatan. Harapan ini ditujukan pula dalam kehidupan 

bermasyarakat di Desa Juwangi, sekalipun terdiri dari aneka ragam 

pendidikan, kepercayaan/ agama,  suku dan bahasa tetapi seluruh 

warga harus tetap saling menghormati, menghargai perbedaan untuk 

mencapai kesejahteraan. (wawancara, tanggal 12 Desember 2007) 

Sedangkan 1 penari putra ( pengibing ) yang sebagai tokoh 

sentral melambangkan visualisasi keberadaan manusia dan 4 penari 

putra pengibing / pendamping melambangkan anasir empat nafsu 
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manusia yaitu aluamah ( hitam ), amarah  ( merah ), sufiah ( kuning ), 

dan mutmainah ( putih ). 

 

 

 

 

 

Berdasarkan keterangan sesepuh agama Hindu ( Bapak 

Djiwanto, 13 mei 2008 ) :  

Nafsu Aluamah dimaknai agar masyarakat desa Juwangi 

menjauhi dari tindakan seperti main perempuan (selingkuh), mabuk-

mabukan, mencuri, membuat fitnah atau membuat heboh antara 

anggota masyarakat (adu domba) 

Nafsu Amarah dimaknai agar masyarakat desa Juwangi tidak 

mudah emosi dan berbuat diluar penalaran yang sehat sehingga 

merusak sendi-sendi kehidupan.   

Nafsu Sufiah  dimaknai agar masyarakat desa Juwangi hidup 

tenang selalu menciptakan hubungan yang harmonis baik kepada Sang 

Pencipta, sesama manusia tanpa memandang agama asal usul dan 

status sosial juga kepada alam lingkungan. 

Nafsu Mutma’inah dimaknai lambang kesucian dimana 

masyarakat desa Juwangi agar selalu berpikir, berkata dan berbuat atas 

nilai-nilai kebenaran berdasarkan agama yang dianutnya.   

Keterangan gambar :  

= Penari putra tokoh sentral  

= Penari putrid ( Tandak ) 
 
= Penari putra pengibing 
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Jadi kesimpulannya adalah untuk dapat meraih cita-cita yang 

diidamkan, kita harus terlebih dahulu mampu mengendalikan anasir 

empat nafsu tersebut.   

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan untuk dapat meraih 

cita-cita yang diidam-idamkan bahwa menurut  masyarakat desa 

Juwangi harus terlebih dahulu dapat mengendalikan empat nafsu 

tersebut dengan baik dengan jalan banyak bermusyawarah, 

bersilaturahmi dan berkesenian, salah satunya melestarikan tari Tayub 

melalui upacara ritual Apitan. 
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BAB  V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

5.1.1. Fungsi Tari Tayub  

5.1.1.1 Sebagai Sarana Ritual dalam Upacara Ritual Apitan di Desa 

Juwangi. 

Hal ini karena Tari Tayub memiliki ciri-ciri sebagai berikut  

5.1.1.1.1 Ditarikan pada tempat yang terpilih yang biasanya 

di anggap sakral 

5.1.1.1.2.  Diperlukan pemilihan hari serta saat / waktu 

yang sakal pula 

5.1.1.1.3  Ditarikan oleh pelaku yang suci atau sudah di 

bersihkan secara spiritual 

5.1.1.1.4. Diperlukan sesaji yang beragam jenisnya 

5.1.1.1.5.  Tujuan lebih di utamakan daripada penampilan 

secara estetis 

5.1.1.1.6. Ditarikan dengan menggunakan  busana yang 

khas 

5.1.1.2 Sebagai Sarana Hiburan Pribadi  

Pada dasarnya hal ini dapat dirasakan oleh pelaku Tari 

Tayub itu sendiri Tari Tayub sebagai sarana hiburan pribadi 
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ini dapat di nikmati jika penikmatnya melibatkan diri dalam 

pertunjukan.  

5.1.2. Makna Simbolik Tari Tayub  

Makna simbolis yang terkandung pada Tari Tayub adalah 

dalam meraih cita-cita kita, hendaknya kita dapat mengendalikan hawa 

nafsu yang ada pada diri kita dengan cara bermusyawarah dengan sesama, 

bersilaturahmi dan berkesenian.  

 

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dikemukakan 

saran sebagai berikut :  

5.2.1 Kesenian tari Tayub hendaknya di jaga kelestariannya agar tidak 

punah, dapat diteruskan generasi berikutnya. 

5.2.2. Agar tari Tayub di Desa Juwangi tetap hidup dan berkembang, 

sebaiknya pemuda Desa Juwangi turut aktif dalam organisasi yang 

mengelola tari Tayub di Desa Juwangi. 

5.2.3. Pemuda Desa Juwangi diberi bimbingan, penyuluhan mengenai 

budaya yang masih berkembang di desa, dari Dinas Pariwisata untuk 

terus memelihara dan mengambangkan. 

5.2.4. Di dirikan sanggar seni tari yang di dalamnya terdapat seni tari 

Tayub, juga diadakan lomba atau festival dalam acara tertentu, seperti 

ulang tahun kemerdekaan dalam rangka mencari bibit/ tunas-tunas 

baru kesenian tayub dari putra-putri desa Juwangi. 
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5.2.5. Agar tidak terjadi musibah hendaknya masyarakat desa Juwangi tetap 

melaksanakan pertunjukan Tari Tayub dalam Upacara Ritual Apitan. 

 

 



 

52 

DAFTAR PUSTAKA 

Bastomi, Suwaji.1986.Kebudayaan Apresiasi seni Pendidikan Seni.Semarang : 
IKIP Semarang Press. 

 
Bastomi, Suwaji.1992.Wawasan Seni.Semarang : IKIP Semarang Press. 
 
Cahyono, Agus.2006.Antropologi Seni.Semarang: UNNES Jurusan Pendidikan 

Sendratasik Fakultas Bahasa dan Seni. 
 
Geertz, Clifford. 1983. Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa.Jakarta: 

Pustaka Jaya. 
 
Hadi, Sumandiyo. 2007. Sosiologi Tari .Yogyakarta: Pustaka. 
 
Ikawati, Yenni.2003.Skripsi Tari tayub dalam Upacara Bersih Desa di Dukuh 

Dlimas, Desa Dlimas Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Surakarta: 
Sekolah Tinggi Seni Indonesia. 

 
Jazuli, M, dkk.2006.Harmonia Jurnal Pengetahuan dan Pemikiran 

Seni.Semarang:  UNNES Jurusan Pendidikan Sendratasik Fakultas 
Bahasa dan Seni. 

 
Kayam, Umar. 1985. Seni Tradisi Masyarakat Jakarta: Balai Pustaka. 
 
Koentjaraningrat.1985.Ritus Peralihan di Indonesia.Jakarta: Balai Pustaka. 
 
Kurniawati, Susana.2005.Skripsi Mitos Tayub dalam Upacara Ritual Nguras 

Sendang di Desa Termas, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten 
Grobogan.Semarang : UNNES Jurusan Pendidikan Sendratasik 
Fakultas Bahasa dan Seni. 

 
Minsarwati, Wisnoe. 2002. Mitos Merapi Keasifan Ekologi. Yogyakarta : Kreasi 

Wacana. 
 
Mustofa, Habib. 2003. Sejarah Kebudayaan.. Malang : Yudistira. 
 
Sajogya, Pudjiwati. 1983. Sosiologi Pembangunan.Jakarta: Institut Pertanian 

Bogor. 
 
Sedyawati, Edy.1981. Pertumbuhan Seni Pertunjukan. Jakarta: Seminar Harapan. 
 
Sunyata, dkk.1996.Fungsi, Kedudukan dan Struktur Cerita Rakyat Jawa 

Barat.Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 
 



 

 

53

Susetyo, Bagus.2007.Pengkajian Seni Pertunjukan Indonesia Semarang : 
Universitas Negeri Semarang. 

 
Widyastutiningrum, Sri Rochana.2006.Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Seni, 

Erotisme Unsur Utama dalam pertunjukan Tari Tayub.Surakarta: 
Sekolah Tinggi Seni Indonesia. 

 
 



 

 

54

INSTRUMEN PENELITIAN 

 

A. Pedoman Observasi 

 Hal-hal yang diamati dalam penelitian adalah : 

1. Lokasi Desa Juwangi, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali. 

2. Kondisi sosial ekonomi, kesenian, budaya, agama, pendidikan masyarakat 

Desa Juwangi. 

3. Pertunjukan Tari Tayub. 

4. Fungsi Tari Tayub. 

5. Makna Simbolis. 

 

B. Pedoman Wawancara 

1. Bagaimana kodisi sosial budaya masyarakat Desa Juwangi yang meliputi 

pendidikan, mata pencaharian, kehidupan seni dan kehidupan keagamaan ? 

2. Bagaimana kondisi fisik yang meliputi letak geografis pembagian wilayah 

dan jumlah penduduk ? 

3. Bagaimana tanggapan mengenai Tari Tayub dalam ritual Apitan ? 

4. Berperan sebagai apakah tari Tayub dalam ritual Apitan ? 

5. Apa fungsi Tari Tayub bagi warga setempat ? 

6. Sejak kapan berkecimpung sebagai penari Tayub ? 

7. Apa yang mendorong untuk menjadi penari Tayub ? 

8. Bagaimana perhatian masyarakat terhadap keberadaan penari Tayub ? 

 

 
 
 
 
 


