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SARI 

Adni Liuvivi Oktoviana, 2011. Kethoprak sebagai Media Interaksi Simbolis dalam 
Tradisi Ritual Sedekah Bumi di Dukuh Rumbut Malang Desa Kabongan Kidul 
Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Jurusan Pendidikan Sendratasik, Fakutas 
Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 

Tradisi ritual sedekah bumi di Dukuh Rumbut malang dalam penyelenggaraannya 
disajikan pula seni pertunjukan kethoprak yang berperan sebagai media interaksi 
simbolis. Seni pertunjukan kethoprak sebagai media interaksi simbolis dalam tradisi ritual 
sedekah bumi menjadikan terjadinya proses interaksi simbolis antara pelaku ritual dengan 
leluhur serta pemain dengan penonton. Adanya pemaknaan dari simbol-simbol yang 
mendukung kethoprak sebagai media interaksi simbolis dalam tradisi ritual sedekah bumi. 
Keberadaan kethoprak ini memiliki kedalaman makna dalam tradisi ritual sedekah bumi 
di Dukuh Rumbut Malang.  

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana proses 
interaksi simbolis kethoprak dalam tradisi ritual sedekah bumi; 2) Apa saja simbol-simbol 
yang mendukung kethoprak sebagai media interaksi simbolis dalam tradisi ritual sedekah 
bumi. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1) Mengetahui proses 
interaksi simbolis kethoprak dalam tradisi ritual sedekah bumi; 2) Mengetahui simbol-
simbol yang mendukung kethoprak sebagai media interaksi simbolis dalam tradisi ritual 
sedekah bumi. Manfaat penelitian ini adalah 1) Dapat bermanfaat sebagai bahan referensi 
bagi pembaca, serta bagi peneliti selanjutnya yang membutuhkan informasi tentang 
kethoprak dalam tradisi ritual sedekah bumi, dan 2) Dapat bermanfaat bagi warga Dukuh 
Rumbut Malang dan group kethoprak Siswo Budoyo untuk tetap melestarikan 
kebudayaan dan kesenian tradisional. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, karena pada 
dasarnya penelitian kualitatif menghasilkan data yang bersifat deskriptif, berupa kata-kata 
dan gambar yang berasal dari naskah, hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen 
pribadi maupun resmi, sedangkan pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, 
wawancara dan dokumentasi. 

Dari penelitian yang dilakukan, dihasilkan bahwa proses interaksi simbolis 
kethoprak dalam tradisi ritual sedekah bumi terbagi 2 yaitu 1) Interaksi simbolis antara 
pelaku ritual dengan leluhur meliputi persiapan awal pembuatan sesaji, pelaksanaan 
kenduren dan tari persembahan, pembukaan pementasan kethoprak; 2) Interaksi simbolis 
antara pemain dengan penonton meliputi awal pementasan kethoprak, isi pementasan 
kethoprak, akhir pementasan kethoprak. Sedangkan simbol-simbol yang mendukung 
kethoprak sebagai media interaksi simbolis dalam tradisi ritual sedekah bumi adalah doa 
kenduren, ambeng makanan dan sesaji, dan tari persembahan.  

Disimpulkan bahwa seni pertunjukan kethoprak sebagai media interaksi simbolis 
dalam tradisi ritual sedekah bumi terwujud dalam proses interaksi dan makna dari simbol-
simbol yang mendukung terciptanya interaksi simbolis. Peneliti memberikan saran agar 
tradisi kabumi dengan kethoprak sebagai seni pertunjukan khususnya tetap dilestarikan 
melalui pembetukan panitia tetap oleh generasi muda Dukuh Rumbut Malang setiap 
tahunnya serta penyelenggaraan tradisi yang dipublikasikan kepada para warga oleh 
kepala dukuh sehingga kethoprak juga dapat menjadi media integrasi antar warga untuk 
berkumpulnya warga dalam suatu bentuk kegiatan. 

 

 


