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Latar Belakang yang memotivasi penulis untuk mengangkat Profil 

Sawitri sebagai Penari Topeng Tegal di Kabupaten Tegal menjadi obyek 
penelitian antara lain Sawitri dengan usia tuanya tetap menari, 6 (enam) Tari 
Topeng yang di kuasai Sawitri merupakan warisan dari Ibu Sawitri yaitu ibu 
Warmi (Alm). Lebih menarik lagi penulis terpacu untuk membahas 
permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Profil Sawitri Sebagai 
Penari Topeng Tegal di Kabupaten Tegal. Adapun komponen Profil yang 
dimaksud meliputi : 1) Sketsa Biografi berupa riwayat hidup : Latar Belakang 
Pendidikan, Perjalanan Hidup Sawitri sebagai penari, 2) Pengalaman Pribadi 
sebagai seorang Penari : Proses pembelajaran tari, kegiatan yang di ikuti. 

Penelitian ini di lakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Teknik 
Pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi meliputi lokasi tempat 
tinggal Sawitri dan keadaan Sawitri, Teknik Wawancara pada Sawitri, Sri 
Purwanti anak Sawitri, Nur Wahyu Pamong Seni Kabupaten Tegal, 
Wuninggar Ketua kesenian Dinas Pariwisata Kabupaten Tegal. Adapun alat-
alat pengumpulan data yang di gunakan adalah pedoman wawancara, 
pedoman Observasi, alat rekam elektronik, dan kamera foto digital. Teknik 
Pemeriksaan Keabsahan Data pada data yang di peroleh agar menjadi 
penelitian yang terdisiplin atau imiah. Serta dengan Teknik Analisis Data yang 
meliputi pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penarikan 
kesimpulan atau verifikasi. 

Hasil Penelitian mengungkapkan Sawitri hanya mengenyam bangku 
sekolah dasar dari kelas 1 (satu) samapai kelas 4 (empat) sampai umur 10 
tahun, Sawitri memperoleh pendidikan dari keluarganya yang berjiwa seni, 
pada saat Ibunya Warmi (Alm) pergi mengamen menjual bakat seninya 
sebagai penari Sawitri selalu di ajak dengan harapan sawitri bisa mewarisi 
kemampuan menari dari ibunya. Pada usia 17 tahun Sawitri mulai menekuni 
dunia tari dan mewarisi 6 (enam) tari topeng dari ibunya Warmi (Alm), sejak 
itu Sawitri mulai menari di setiap acara di desanya seperti Mantenan,khintanan 
dan berbagai acara di kabupaten tegal. Dari kemampuan Sawitri sebagai 
penari penari topeng di kabupaten Tegal Sawitri sering mendapatkan prestasi 
dan penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Tegal dan mendapatkan gelar 
Sang Maestro Seni Tradisi Indonesia 2010.  
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Melalui Proses Penelitian ini dapat di simpulkan Profil Sawitri 
Sebagai Penari Topeng merupakan pewarisan turun temurun dari keluarga 
sawitri. Penulis juga menyarankan agar masyarakat bersama pemerintah 
kabupaten tegal ikut melestarikan Tari topeng agar melahirkan generasi 
penerus Sawitri. 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan di kemukakan tentang pendekatan penelitian: Latar 

Belakang, Rumusan Masalah, Manfaat dan tujuan penelitian. 

 

1.1. Latar Belakang 

Tari topeng merupakan salah satu jenis kesenian tradisional yang saat 

ini masih dapat di jumpai di daerah tegal yaitu Desa Slarang Lor, Kecamatan 

Dukuh waru, Kabupaten Tegal, Jawa tengah. Perkembangannya sangat lambat 

di sebabkan semakin sedikitnya penggemar terutama di kalangan generasi 

muda yang semestinya menjadi generasi penerus (Soipah 2007:1). Selain itu 

pakar tari topeng sudah berkurang bahkan langka karena lanjut usia atau 

meninggal dunia sedangkan penerusnya relativ jarang. Sawitri adalah seorang 

penari yang menjadi salah satu penerus tari topeng setelah Ibu Warmi (Alm), 

Sawitri lahir tahun 1949 kini  Sawitri berusia 62 tahun, tinggal di Desa 

Slarang Lor RT 1/RW 02 Dukuh Waru Kabupaten Tegal. Usia tua tidak 

menghalanginya untuk tetap berkarya dan berbagi ilmu dengan keluarga 

maupun masyarakat Kab, Tegal. Mulanya sawitri hanya gadis cilik terlahir 

dari keluarga yang mempunyai jiwa seni, Dresmi (Alm) nenek Sawitri dan Ibu 

Warmi (Alm) merupakan seniman tari sejak kecil Sawitri sering ikut Ibunya 

untuk melatih tari di berbagai desa di Kabupaten Tegal. 



 

 

Sawitri berkata Sawitri sering  mengamati Ibunya menari dan Ia mulai tertarik  

pada seni tari. Pada umur 7 tahun Sawitri mulai menari dan meneruskan jejak 

Ibunya sebagai generasi penerus ke 3 setelah Ibunya Warmi (Alm), Sawitri 

mulai berusaha menekuni tari topeng pada usia 17 tahun. 

 Mulanya tari topeng ada 12 (dua belas macam), namun ada 6 (Enam) 

tarian yang telah di wariskan semuanya menggunakan Topeng yaitu Topeng 

Endel, Topeng Kresna, Topeng Panji, Topeng  Patihan, Topeng Lanyapan 

Alus, dan Topeng Klana. Bersama dengan ibunya, (Warmi). Sawitri 

merupakan perwaris seni tari topeng yang masih hidup. Sejauh ini, Sawitri 

yang telah menjadi nenek dari sembilan orang cucu tersebut sudah merasa 

bahagia sebab tari Topeng sekarang sudah di kenal masyarakat. Salah satu tari 

topeng yang terkenal dan tenar di kalangan masyarakat Kabupaten Tegal 

maupun luar daerah Tegal yaitu Tari Topeng Endel, Tari Topeng Endel 

mendapatkan Rekor Muri di hari jadi Tegal ke-470 karena di tarikan oleh 

1.700 penari di lapangan Pemkab Tegal, para penari yang semuanya wanita 

merupakan siswa SD di seluruh Kabupaten Tegal. Pada tahun 2010 Tari 

Topeng di ajarkan di Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan 

Atas (SLTA) di tetapkan di dalam kurikulum KTSP sebagai materi pelajaran 

Seni Budaya yang di wajibkan untuk mengajarkan Materi tentang Tari 

Topeng. 

 

 

 



 

 

Tari adalah salah satu pernyataan budaya, hidup dan tumbuhnya tari 

sangat erat berkaitan dengan citra masing-masing kebudayaan itu 

(Sedyawati,1986:3). Kesenian adalah ungkapan kreativitas yang memberikan 

peluang pada masyarakat untuk mencipatakan kebudayaan baru lagi. 

Pergaulan sosial di masyarakat, manusia selalu ingin menampilkan dan 

menciptakan sesuatu untuk menyenangkan sesamanya. Seni merupakan 

sebuah cara pemahaman melalui pengalaman-pengalaman artistik individu 

untuk mengenali diri sendiri maupun orang lain (Jazuli, 2008:2). Tari Topeng 

gaya Tegal merupakan jenis kesenian tradisional khas tegal, penarinya 

menggunakan topeng berbentuk lukisan wajah manusia yang menampilkan 

ekspresi dari watak atau perangai tokoh yang di perankan, sedang gerak 

tarinya menyesuaikan dengan lukisan wajah tersebut (Soipah 2007:2). Pada 

umumnya cirri khas tari Topeng Tegal Gaya Tegal terletak pada gerak tari, 

pahatan topengnya maupun iringan karawitannya. Pahatan topeng cukup 

halus, sederhana, lugu, dan lucu, raut wajah kebanyakan mirip dengan wajah 

tokoh-tokoh wayang golek, sedangkan iringan karawitannya menggunakan 

gending-gending khas tegal dimana peranan kendang sangat dominan 

sehingga berhasil tidaknya pentas Tari Topeng Gaya Tegal sebagian besar 

tergantung pada kelincahan pengendang dalam memainkan kendangnya.  

Hampir di setiap daerah memiliki tari tradisional. Tari tradisional cirinya 

adalah memiliki kekhasan sesuai dengan tempat lahir dan perkembangannya. 

Di daerah Kabupaten Tegal dan sekitarnya terdapat berbagai jenis seni 

tradisional kerakyatan yang tumbuh berkembang dalam kehidupan 



 

 

masyarakat, antara lain Tari Topeng Endel, Sintren, Kuntulan, Rebana. Tarian 

yang sampai sekarang masih di kenal oleh masyarakat luas yaitu tari Topeng, 

dan kemudian topeng Endel ini di jadikan simbol Seni di Kabupaten Tegal.   

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Topeng adalah benda yang 

di pake di atas wajah. Biasanya topeng di gunakan untuk mengiringi musik 

kesenian daerah. Topeng di kesenian daerah umumnya untuk menghormati 

sesembahan atau memperjelas watak dalam mengiringi kesenian.  

Pada sebagian besar masyarakat, topeng memegang peranan penting 

dalam berbagai sisi kehidupan yang menyimpan nilai-nilai magis dan suci, ini 

karena peranan topeng yang besar sebagai simbol-simbol khusus dalam 

berbagai upacara dan kegiatan adat. Kehidupan masyarakat modern saat ini 

menempatkan topeng sebagai salah satu karya seni yang tinggi (di unduh pada 

hari kamis, 12 januari 2011 pukul 10.30 wib. http://Wikipedia.com). 

Profil merupakan bentuk singkat tentang biografi atau riwayat hidup 

singkat seseorang. Profil juga berisi kehidupan seseorang yang menarik, 

menceritakan seseorang dalam bidang tertentu dan tidak selalu berkonotasi 

subyek yang  positif akan tetapi bisa dari subyek negatif. Profil hanya 

mencakup sebagian kecil dari sebagian hidup seseorang (di unduh pada hari 

selasa, 10 Januari 2011 pukul 10.30 wib, Cakrawala.xangga.com). 

 

 

 

 



 

 

Ada beberapa penelitian tentang seni tari dalam bentuk Skripsi yaitu 

dari Doyosutiman dengan judul Skripsi “Profil Penari Kuda Genjring Kuda 

Sanjaya di Desa Bangsri Kecamatan Bulak Amba Kabupaten Brebes” Tahun 

2008  dengan Hasil kesenian Kuda Genjring Kuda Sanjaya Pimpinan Bapak 

Saryo adalah Warisan dari kesenian Kuda Lumping Pimpinan Kidaman. 

Skripsi dari Wiwi Nurhayati dengan judul Skripsi “Profil Penari 

Sintren di Kabupaten Pemalang” Tahun 2007 dengan hasil Tokoh yang 

menjadi pusat perhatian dalam kesenian Sintren adalah Penari Sintren. 

Pada penelitan ini, peneliti ingin mencoba meneliti tentang Profil 

Sawitri sebagai Penari Topeng Tegal Kabupaten Tegal. Profil yang di maksud 

meliputi: 1) Sketsa Biografi berupa riwayat hidup: Latar Belakang Pendidikan, 

perjalanan hidup Sawitri sebagi Penari. 2) pengalaman pribadi sebagai seorang 

penari: Proses Pembelajaran Tari, Kegiatan yang di ikuti. 

Atas dasar hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul ” Profil Sawitri Sebagai Penari Topeng Tegal di Kabupaten 

Tegal”. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang ada maka permasalahan yang akan 

di bahas dalam penelitian ini adalah: “Profil Sawitri sebagai Penari Topeng 

Tegal.  Kabupaten Tegal”. 

Komponen Profil yang di maksud di batasi pada: 1) Sketsa Biografi 

berupa riwayat hidup: Latar Belakang Pendidikan, perjalanan hidup Sawitri 



 

 

sebagai Penari. 2) pengalaman pribadi sebagai seorang penari: Proses 

Pembelajaran Tari, Kegiatan yang di ikuti. 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka peneliti bertujuan untuk 

mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan Sawitri sebagai Profil penari 

Topeng Tegal. Kabupaten Tegal. Komponen Profil yang di maksud meliputi: 

1) Sketsa Biografi berupa riwayat hidup: Latar Belakang Pendidikan, 

perjalanan hidup Sawitri sebagi Penari. 2) pengalaman pribadi sebagai seorang 

penari: Proses Pembelajaran Tari, Kegiatan yang di ikuti. 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah 

1.4.1. Manfaat Secara teoritis: 

 Di harapkan penelitian ini bermanfaat sebagai bahan refrensi pembaca 

serta para peneliti selanjutnya yang membutuhkan informasi mengenai Sawitri 

Penari Topeng Tegal di Kabupaten Tegal. 

1.4.2. Manfaat Secara praktis 

 1.4.2.1. Memberi motifasi kepada sawitri sebagai penari. 

 1.4.2.2. Menambah acuan bagi guru-guru bidang studi seni tari. 

 1.4.2.3. Menambah refrensi bagi yang menekuni profil seorang penari. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 Pada bab ini akan di kemukakan mengenai pengertian profil, Penari 

Topeng, dan pengalaman Pribadi sebagai Penari. 

 

2.1. Profil 

Karsa Saputro dalam Wiwi (2007:7) mengatakan bahwa profil adalah 

pemberian tahapan yang sesuai dengan perangkat karakteristik tertentu, dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia Profil adalah (1) Pandangan dari samping 

(tentang wajah orang). (2) Lukisan Orang (gambar) orang dari samping; sketsa 

biografis. (3) Penampang (tanah, gunung). (4) grafik atau ikhtisar yang 

memberikan fakta tentang hal-hal khusus.   

Kata profil berasal dari bahasa Italia, profilo dan profilare, yang 

berarti gambaran garis besar. Arti kata profil antara lain: 

1. Gambaran tampang atau wajah seseorang yang dilihat dari samping. Arti 

ini dilihat dari dunia seni. 

2. Sekumpulan data yang menjelaskan sesuatu dalam bentuk grafik atau 

tabel. Arti ini dilihat dari bidang statistik.  

3. Dalam bahasa Inggris low profile (rendah hati) 

4. Dalam bidang geografi, berarti penampang vertikal memperlihatkan ciri-

ciri fisik. 



 

 

5. Dalam bidang komunikasi dan bahasa, berarti biografi atau riwayat hidup 

singkat seseorang.  

Arti inilah yang digunakan dalam “Membaca Profil Tokoh”.     

(http://ginawedya.multiply.com/journal/item/12) (di unduh pada hari selasa 6 

april 2010). Profil di sini lebih mengarah pada keterangan tentang informasi 

suatu obyek yang berisi tentang fakta data-data yang menerangkan obyek 

tersebut. Si tohang mengatakan bahwa profil adalah bentuk singkat tentang 

biografi, profil hanya mencakup sebagian kecil dari sebagian hidup seseorang. 

Sedangkan biorafi meliputi tentang kehidupan seseorang sejak lahir hingga 

saat biografi di tulis (di unduh pada hari selasa, 10 Januari 2011 pukul 10.00 

wib. Sitohanguntuk tapanuli.wordpress.com). Profil juga berisi tentang 

kehidupan manusia yang menarik, yang menceritakan tentang seseorang 

dalam bidang tertentu dan tidak selalu berkonotasi subyek yang positif akan 

tetapi bisa dari subyek yang bertindak negatif (di unduh pada hari selasa, 10 

Januari 2011 pukul 10.30 wib, Cakrawala.xangga.com). 

 Jadi, yang di maksud  profil dalam penelitian ini adalah Profil 

Sawitri sebagai penari Topeng Tegal di Kabupaten Teagal: 1) Sketsa Biografi 

berupa riwayat hidup: Latar Belakang Pendidikan, perjalanan hidup Sawitri 

sebagi Penari. 2) pengalaman pribadi sebagai seorang penari: Proses 

Pembelajaran Tari, Kegiatan yang di ikuti. 
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2.2. Pendidikan 

Pemahaman sederhana pendidikan sering di artikan sebagai usaha 

manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai 

bermasyarakat dan ke budayaannya. Dalam perkembangaannya, istilah 

pendidikan atau paedagogie berarti bimbingan atau pertolongan yang di 

berikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi orang dewasa, 

selanjutnya pendidikan di artikan sebagai usaha yang di jalankan oleh 

seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai 

tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. 

Pendidikan dalam arti luas dan sempit (Imran Manan, 1989: 9): 

dalam arti luas, pendidikan mencakup setiap proses, kecuali yang bersifat 

genetis, yang menolong membentuk fikiran, karakter atau kapasitas fisik 

seseorang. Proses tersebut belangsung seumur hidup, karena kita harus 

mempelajari cara berfikir dan bertindak yang baru dalam setiap perubahan 

besar dalam hidup kita. Dalam arti Pendidikan adalah penanaman 

pengetahuan, keterampilan dan sikap pada masing-masing generasi dengan 

menggunakan pranata-pranata, seperti sekolah-sekolah yang sengaja di 

ciptakan untuk tujuan tersebut. Pendidikan adalah tahapan kegiatan yang 

bersifat kelembagaan yang di pergunakan untuk penyempurnaan 

perkembangan individu dalam menguasai pengetahuan, kebiasaan, sikap dan 

sebagainya (Dalyono, 2009: 5).  

 

 



 

 

Pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis, yang dilakukan oleh 

orang-orang yang di serahi tanggung jawab untuk mempengaruhi peserta didik 

agar mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita-cita pendidikan. (Achmad 

Munib, 2007: 34). 

2.2.1. Fungsi Tujuan bagi Pendidikan 

2.2.1.1  Sebagai arah pendidikan 

Tanpa adanya semacam antisipasi (pandangan ke depan) kepada 

tujuan, penyelewengan akan banyak terjadi, demikian pula kegiatan-

kegiatanya pun tidak akan efesien. Dalam hal ini tujuan akan menunjukan arah 

dari suatu usaha, sedangkan arah tadi menunjukan jalan yang harus di tempuh 

dari situasi sekarang kepada situasi berikutnya. 

2.2.1.2 Tujuan sebagai titik akhir 

Suatu usaha tentu saja mengalami permulaan serta mengalami 

permulaan serta mengalami pula akhirnya. Mungkin saja ada usaha yang 

terhenti di karenakan sesuatu kegagalan mencapai tujuan, namun usaha itu 

belum di katakana telah berakhir.  

2.2.1.3 Tujuan sebagai titik pangkal mencapai tujuan yang lain. 

Apabila tujuan merupakan titik akhir dari usaha, maka dasar ini 

merupakan titik tolaknya, dalam arti bahwa dasar tersebut merupakan 

fondamen yang menjadi alas permulaan setiap usaha. 

 

 

 



 

 

2.2.1.4 Memberi nilai pada usaha yang di lakukan  

Pada konteks usaha-usaha yang di lakukan, kadang-kadang di dapat 

tujuannya yang lebih luhur dan lebih mulia di banding yang lainnya. Semua 

ini terlihat berdasarkan nilai-nilai tertentu. 

2.2.2 Macam-macam Tujuan Pendidikan 

Pendidikan berlangsung dalam suatu proses panjang yang pada 

akhirnya mencapai tujuan umum atau akhir, yaitu kedewasaan atau pribadi 

dewasa susila. Tujuan yang bersifat umum ini akan di capai melalui 

pencapaian tujuan-tujuan dekat. 

2.2.2.1 Tujuan Umum 

Ini merupakan tujuan yang menjiwai pekerjaan mendidik dalam 

segala waktu dan keadaan. Tujuan umum ini di rumuskan dengan 

memperhatikan hakikat kemanusiaan yang universal. 

2.2.2.2 Tujuan Khusus 

Tujuan ini merupakan pengkhususan dari tujuan umum di atas dasar 

beberapa hal, di antaranya: Terdapatnya perbedaan individual anak didik, 

Perbedaan lingkungan keluarga atau masyarakat, Perbedaan yang 

berhubungan dengan tugas lembaga pendidikan, Perbedaan yang berhubungan 

dengan pandangan atau falsafat hidup suatu bangsa. 

2.2.2.3 Tujuan tak lengkap 

Tujuan yang hanya mencakup salah satu dari aspek kepribadian. 

 

 



 

 

2.2.2.4 Tujuan sementara 

Perjalanan untuk mencapai tujuan umum tidak dapat dicapai secara 

sekaligus, karenanya perlu di tempuh setingkat demi setingkat. Tingkatan 

demi tingkatan yang di upayakan untuk menuju tujuan akhir itulah yang di 

maksudkan tujuan sementara. 

2.2.2.5 Tujuan insidentil 

Merupakan tujuan yang bersifat sesaat karena adanya situasi yang 

terjadi secara kebetulan, kendati demikian, tujuan ini tidak terlepas dari tujuan 

umum. 

2.2.2.6 Tujuan intermedier 

Disebut juga dengan tujuan perantara, merupakn tujuan yang di lihat 

sebagai alat dan harus di capai lebih dahulu demi kelancaran pendidikan. 

2.2.3. Sifat-sifat Pendididikan 

Pendidikan yang di kembangkan oleh Philip H.coombs dalam 

Achmad Munib (2007: 76) yaitu pendidikan informal, formal, dan non formal. 

 2.2.3.1 Pendidikan InFormal. 

Pendidikan yang bersal dari keluarga, pendidikan keluarga 

memberikan pengalaman pertama yang merupakan faktor penting dalam 

perkembangan pribadi anak. Disini yang di maksudkan keluarga adalah orang 

tua yang paling utama, dasar-dasar tanggung jawab orang tua terhadap 

pendidikan anaknya meliputi hal-hal sebagai berikut: Adanya motivasi atau 

dorongan cinta kasih yang menjiwai hubungan orang tua dan anak, Pemberian 

motivasi kewajiban moral sebagai konsekuensi kedudukan orang tua terhadap 



 

 

keturunannya, adanya tanggung jawab moral ini meliputi nilai-nilai agama 

atau nilai-nilai spiritual, Tanggung jawab sosial adalah bagian dari keluarga 

yang pada gilirannya akan menjadi tanggung jawab masyarakat, bangsa dan 

Negara, memelihara dan membesarkan anaknya, Memberikan pendidikan 

dengan berbagai ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang berguna bagi 

kehidupan anak kelak, sehingga bila ia dewasa akan mampu mandiri. 

(Hasbullah, 2008:44). 

2.2.3.2 Pendidikan Formal. 

Pendidikan sekolah disini adalah pendidikan yang di peroleh 

seseorang di sekolah secara teratur, sistematis, bertingkat dan dengan 

mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat. 

Adapun karakteristik proses yang berlansung di sekolah yaitu 

Pendidikan di selenggarakan secara khusus dan di bagi atas jenjang yang 

memiliki hubungan hirarki, Usia anak didik di suatu jenjang pendidikan 

relatife homogen, Waktu pendidikan relatif lama sesuai dengan program 

pendidikan yang harus di selesaikan, materi atau isi pendidikan lebih banyak 

bersifat akademis umum, Adanya penekanan tentang kualitas pendidikan 

jawaban terhadap kebutuhan di masa yang akan datang. (Hasbullah, 2008:46). 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.3.3 Pendidikan Non Formal 

Pendidikan Non Formal adalah lembaga pendidikan yang dalam 

istilah UU nomor 20 tahu 2003 di sebut dengan jurusan pendidikan non formal 

ini bersifat fungsional dan praktis yang bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan dan ketrampilan kerja peserta didik yang berguna bagi usaha 

perbaikan taraf hidupnya. 

Pendidikan ini mepunyai cirri-ciri yaitu  Pendidikan di selenggarakan 

dengan sengaja di luar sekolah, Peserta umumnya mereka sudah tidak 

bersekolah atau drop out, Pendidikan tidak mengenal jenjang dan program 

pendidikan untuk jangka waktu pendek, Peserta tidak perlu homogeni, Ada 

waktu belajar dan metode formal serta evaluasi secara sistematis, Isi 

pendidikan bersifat prakatis dan ketrampilan khusus, ketrampilan kerja sangat 

di tekankan sebagai jawaban terhadap kebutuhan meningkatkan taraf hidup. 

(Hasbullah, 2008:56) 

Jadi, pendidikan merupakan proses pertolongan yang di berikan oleh 

tenaga pendidik baik secara formal atau non formal untuk perkembangan 

jasmani dan rohani secara optimal. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3. Penari Topeng 

2.3.1. Penari 

Kemampuan menari adalah suatu bekal utama tahap awal untuk 

memasuki gerbang dunia seni tari, pada umumnya yang di artikan penari itu 

adalah yang pernah atau sedang menari diatas pentas atau di hadapan 

penonton, atau mereka yang berprofesinya dalam dunia tari sebagai pemain 

aktor pada suatu pentas tari. (Rosjid dan Iyus, 1979: 62).  

Seorang penari yang baik adalah penari yang mampu menyalurkan 

dan mengendalikan tenaga dengan cermat dan penuh dengan semangat di 

dalam membawakan suatu tarian. (Rosjid dan Iyus, 1979:67). 

2.3.1.1 Teknik-teknik Dasar Sebagai Penari 

Teknik dasar sebagai penari adalah salah satu ketentuan atau salah 

satu ilmu yang harus di pelajari oleh penari. Penari yang belum matang teknis, 

penjiwaan, kurang pengetahuan dan pengalamannya tidak mungkin bisa 

menangkap makna dari tarian, menurut Jazuli (2008:112) teknik-teknik yang 

harus di kuasai seorang penari : 

2.3.1.1.1 Sawiji 

Sawiji artinya menyatu, manunggal. Maksudnya suatu konsentrasi 

yang diarahkan kepada satu tujuan. Jika sedang menari maka semua pikiran, 

hati, dan tindakan harus di konsentrasikan (fokus) kepada tari yang sedang di 

bawakan sesuai dengan karakter tari yang di perankan. Konsentrasi harus total 

tetapi tetap dalam kesadaran terhadap situasi dimana seluruh perhatian di 

curahkan pada peran dan gerakan yang harus di lakukan. Dengan demikian, 



 

 

konsentrasi merupakan kesanggupan untuk mengarahkan semua kekuatan 

pikiran dan rohani kearah satu sasaran yang di kehendaki. Makna dari sawiji 

adalah bila kita melakukan suatu hal, harus selalu memberikan perhatian 

sepenuhnya terhadap apa yang sedang kita lakukan. 

2.3.1.1.2. Greget 

Greget adalah daya kekuatan emosi (perasaan) yang terungkap dalam 

gerak guna mengekspresikan karakteristik peran yang di bawakan oleh penari 

sehingga akan Nampak dinamis, hidup, menarik. Untuk mewujudkan 

dinamika itu semangat harus di salurkan secara wajar, artinya emosi yang 

keluar dari dalam diri harus di kendalikan sehingga tidak keluar secara kasar, 

tanpa Kontrol. Makna yang bisa di ambil dari kata greget adalah pengendalian 

diri merupakan alat penting dalam melakukan setiap pekerjaan atau kegiatan 

sehingga terburu-buru dan tampak tenang. 

2.3.1.1.3. Sengguh 

Sengguh maksudnya adalah kepercayaan pada diri pribadi. Dengan 

kepercayaan diri itu dapat menumbuhkan keyakinan dan kepastian bahwa 

dirinya mampu mencapai tujuan. Untuk mewujudkan tari yang sesuai dengan 

jiwa gerak yang telah di tetapkan atau karakter tokoh yang di bawakan. Oleh 

karena itu sengguh merupakan kebutuhan penting bagi seorang penari. Makna 

yang bisa di ambil dari sengguh bahwa setiap melakukan kegiatan 

kepercayaan diri menjadi modal utama guna mencapai yang di inginkan. 

 

 



 

 

2.3.1.1.4. Ora Mingkuh 

Ora mingkuh yang berarti pantang mundur. Maksudya adalah tidak 

akan mundur dalam menghadapi setiap persoalan yang muncul, persoalan 

harus di hadapi untuk dipecahkan. Di sini kesanggupan, tanggung jawab, dan 

keteguhan hati menjadi faktor utama untuk mencapai tujuan. Sikap semacam 

itu sangat di perlukan dalam menari, terutama dalam upaya untuk menjiwai 

karakter tokoh yang di perankan maupun jenis gerak yang harus di lakukan. 

Keteguhan hati dan keuletan akan menghasilkan apa yang telah di upayakan. 

Makna yang bisa di ambil dari ora mingkuh bahwa setiap melakukan 

pekerjaan, aktivitas, tugas, keuletan dan keteguhan hati menjadi syarat untuk 

menumbuhkan motivasi menyelesaikan pekerjaan. 

2.3.1.2 Hasta Sawanda 

Hasta sawanda adalah ketentuan normatif yang di terapkan di dalam 

tari jawa. Bagi penari yang mampu mencapai delapan persyaratan tersebut 

dianggap sebagai penari yang baik, ideal. Persyatan Hasta Sawanda yaitu: 

2.3.1.2.1. Pacak 

Pacak merupakan pedoman atau standar yang harus di terapkan dan 

di taati dalam melakukan gerak tari. Pacak adalah ekspresi gerak dari jenis tari 

dan ekspresi gerak dari penarinya. 

2.3.1.2.2 Pancat 

Pancat merupakan pola kesinambungan antara satu motif gerak 

dengan motif gerak yang lainnya, atau motif gerak dengan sendi gerak (gerak 

penghubung). Dalam sebuah bentuk tari perubahan gerak harus senantiasa 



 

 

serasi dan selaras, jangan sampai ada kesan pemaksaan terhadap gerak 

penghubung. 

2.3.1.2.3. Luwes 

Luwes adalah sifat selaras dan harmonis yang muncul dari seorang 

penari dalam melakukan dan menghayati gerak. Luwes merupakan ke luluhan 

atau penyatuan dari anggota tubuh penari yang di tentukan oleh faktor 

pengendalian diri, meskipun bisa pula karena faktor pembawaan seseorang. 

2.3.1.2.4 Wilet 

Wilet merupakan kreativitas penari yang di terapkan pada saat 

melakukan gerak tari. Wilet sering di katakan sebagai faktor yang 

menyebabkan munculnya “gaya pribadi” seorang penari.  

2.3.1.2.5. Lulut  

Lulut merupakan gerak sifat yang mengalir, berkesinambungan, dan 

runtut terlihat dari rangkaian gerak tari atau dalam istilah jawa sering di sebut 

mbanyu mili (bagaikan air mengalir). Syarat utama untuk bisa melakukan 

gerak yang mbanyu mili seorang penari harus menghafal dan runtut gerak 

tarinya. Gerakan itu secara instingtif, artinya seorang penari tidak lagi 

memikirkan tentang motif gerak dan urutan gerak dari tarian yang sedang di 

bawakan, sudah hafal di luar kepala. 

2.3.1.2.6. Irama 

Irama merupakan ketukan-ketukan tertentu yang mengatur kecepatan, 

tempo, dan tekanan. Suatu gerakan dalam tari irama menjadi faktor penting 

yang harus di pahami dan di hayati oleh seorang penari karena irama dalam 



 

 

tari sering di bedakan menjadi dua, yaitu irama yang berhubungan musik 

iringannya dan irama yang berkaitan dengan gerak tari yang di sebut ritme 

gerak.  

2.3.1.2.7. Ulat 

Ulat adalah ekspresi mimik atau raut muka untuk memperoleh efek 

dramatik dan peran yang sedang di bawakan oleh seorang penari. 

2.3.1.2.8. Gendhing 

Gendhing (musik/ lagu pengiring tari) maksudya adalah seorang 

penari yang harus mengerti dan memahami jenis dan bentuk gendhing (pola 

lagu) yang mengiringi tarianya, penguasaan penari terhadap gendhing yang 

mengiringi tariannya adalah mutlak karena akan sangat menunjang 

penampilannya, baik dalam mencapai efek dramatik, keselarasan dengan 

irama maupun suasananya.  

2.3.1.3 Faktor-faktor persyaratan pokok sebagai penari. 

Faktor-faktor yang esensial untuk di miliki atau di kuasai oleh 

seorang penari sebagai persyaratannya adalah pertama, tentang kemampuan 

peragaan dan kedua ialah tentang kemampuan atau penguasaan kejiwaan. Dari 

kedua bagian atau faktor yang mutlak sebagai persyaratan yang harus di 

kuasai oleh penari ini prinsipnya meliputi: 

2.3.1.3.1 Wiraga 

Pada dasarnya wiraga erat hubungannya dengan cara menilai bentuk 

fisik tari, terutama bagi geraknya. Ketrampilan gerak penari di ukur dengan 

ketentuan (indeks nilai) yang telah di tetapkan (Jazuli,2008:116).Wiraga 



 

 

sering di sebut pula kemampuan peragaan, di dalamnya merangkum tentang 

kelenturan penguasaan tekhnik, tenaga, dan penguasaan ruang serta ungkapan 

gerak yang jelas dan bersih. (Rosjid dan Iyus 1979:64). Gerak yang terlatih 

serta adanya keseimbangan atau gerak yang tidak kaku dan ragu adalah hasil 

dari tubuh kita yang sudah luwes dan terlatih atau memiliki kelenturan 

sehinnga persendian-persendian tubuh dapat di manfaatkan sebesar-besarnya 

dan akan semakin luas pula kemampuan untuk mencapai dan mengungkapkan 

berbagai kemungkinan gerak. 

2.3.1.3.2 Wirama 

Setiap penari di tuntut untuk dapat mengendalikan dan mengatur 

irama terutama di dalam mengatur tempo dan ritmenya, penari baik adalah 

penari yang mampu menguasai irama, sebaliknya penari yang tidak baik 

penari yang bergerak di luar irama tari dan iringan. Wirama adalah pengaturan 

tempo dan ritme penting yang erat sekali hubungannya dengan irama. Irama 

yang timbul baik dari iringannya ataupun irama yang langsung diatur sendiri, 

merupakan unsur  waktu yang benar-benar harus di pahami dan di kuasai oleh 

penari dan irama merupakan titik tolak atau landasan untuk bergerak (Rosjid 

dan Iyus, 1979:69). Wirama untuk menilai kemampuan penari terhadap 

penguasaan irama, baik irama musik iringan maupun irama gerak (Jazuli, 

1994:119). Wirama di maksudkan untuk menilai kemampuan penari dalam 

menguasai irama, baik irama musik iringannya maupun irama gerak (ritme 

gerak) yang di lakukan oleh penari (Jazuli, 2008:116). 

 



 

 

Walaupun tempo iringan dalam suatu tarian dilakukan dengan 

berulang-ulang secara teratur, akan tetapi di dalamnya pengaturan ritme dari 

suatu elemen gerak dari setiap penari kadang-kadang tidak sama akan 

berlainan atau tidak satu waktu di dalam melakukan, karena mempunyai 

interprestasi yang berbeda, namun tetap pada titik kulminasinya dan gerakan 

tersebut akan sama satu waktu atau satu ritme. 

2.3.1.3.3. Wirasa 

Aspek yang bersifat rohaniah yang memberikan dan mendukung 

secara keseluruhan pada tarian yang sedang di bawakan. Tari merupakan suatu 

ungkapan ekspresi seni, yang menyampaikan komunikasi pada pengamatnya 

melalui frase-frase ekspresi dari gerak yang di rencanakan dan yang di 

ungkapkan oleh si penari. Di dalam wirasa atau penguasaan jiwa ini, bagi 

penari yang baik wajib memiliki kemampuan daya pekanya tinggi, antara lain 

meliputi: daya pikir, pemusatan pikiran, rasa mental atau laku yang luluh dari 

berbagai unsur atau elemen-elemen tari harmoni. Wirasa adalah semua 

kegiatan wiraga dan penerapan wirama harus selalu mengingat arti, maksud 

dan tujuan tariannya (Jazuli, 2008:117). 

Jadi, penari adalah orang yang menari di atas pentas dengan 

menggunakan iringan musik dan kriteria penari yang baik harus mencakup 

delapan persyaratan atau Hasta Sawanda yaitu Pacak, pancat, luwes, wilet, 

lulut, irama, ulat, gendhing. 

 

 



 

 

2.3.2 Topeng 

Topeng adalah penutup wajah (kedhok) yang memiliki makna 

simbolis sebagai lambang kehidupan manusia di dunia. pada tari topeng, 

penonton tidak memperhatikan badan penari melainkan lebih cenderung  

gerak-gerik topeng  (Hani Sustanti, 2008: 6). Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia Topeng yaitu: 1) Penutup muka dari kayu atau kertas yng 

menyerupai muka orang, binatang. 2) Kepura-puraan untuk menutupi maksud 

sebenarnya, kedhok, gerakan kebatinan. Pertunjukan Topeng menyebar di 

beberapa daerah diantaranya di Jawa Timur, jawa barat dan bali. Fungsi 

Topeng dalam Tari tidak lain sebagai medium bantu dalam mengungkapkan 

(ekspresi rasa), yang tidak di capai melalui wajah asli dengan rias atau tanpa 

rias, dengan demikian Topeng dapat memperluas kemungkinan ekspresi, 

bukan ekspresi bagian wajah saja, melainkan juga ekspresi seluruh gerak 

tubuh. Setiap topeng dengan bentuk dan karakter tertentu memiliki teknik 

gerak tertentu, dengan kata lain, bahwa setiap teknik gerak tari senantiasa 

diselaraskan dengan topeng yang dikenakan oleh seorang penari. Atas dasar 

inilah setiap daerah selain mempunyai ciri bentuk topeng, juga memiliki 

teknik menggerakkan topeng sesuai dengan gaya tari dari daerah yang 

bersangkutan. Topeng dalam tari dibedakan menjadi dua, yaitu topeng yang 

menutup seluruh muka dan topeng yang hanya menutup sebagian saja yakni 

wajah bagian atas dengan mulut yang terbuka. 

 

 



 

 

Cara pemakaian topeng dapat dilakukan dengan mengikat dua utas 

tali pada kepala bagian belakang, atau dengan cara menggigit sekat yang 

terbuat dari kayu atau kulit yang terletak di balik bibir (topeng cokotan) 

Topeng di dalam tari biasanya mengambil tema percintaan (gandrung). 

Sumber ceritanya diambil dari Wayang Topeng yang bersumber pada cerita 

Panji, seperti adegan Prabu Klana Sewandana atau Panji Inukertapati yang 

sedang dirundung asmara dengan Dewi Sekartaji. Kemudian muncul sebutan 

tari Klana Topeng, tari Topeng Panji, dan sebagainya. www.j-

harmonia.com/.../ritual-dan-hiburan-dalam-tari-topeng.html  (di unduh pada 

hari minggu 26 Mei 2010). 

Tari mempunyai arti penting dalam berkesenian karena dapat 

memberikan berbagai manfaat sebagai hiburan dan sarana komunikasi. Tari 

adalah bentuk gerak yang indah, lahir dari tubuh yang bergerak, berirama dan 

berjiwa sesuai dengan maksud dan tujuan tari. Pengertian tari yaitu bentuk, 

gerak, tubuh, irama, jiwa, maksud dan tujuan tari (Jazuli, 7:2008). Seni tari 

merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan, oleh Susetyo, (2007:41) dalam 

pengkajian seni pertunjukan indonesia di terangkan bahwa seni pertunjukan 

adalah seni kolektif hingga penampilanya diatas panggung menuntut biaya 

yang tidak sedikit. Jadi, Topeng adalah kedhok atau penutup muka yang 

berfungsi untuk menutupi maksud yang sebenarnya. 

Jadi, Penari Topeng adalah orang yang menari diatas pentas dengan 

menggunakan kedhok atau tutup muka dan menggunakan iringan. 

 



 

 

2.4. Pengalaman Pribadi Sebagai Penari  

  Pengalaman individu dapat di peroleh dari latar belakang 

masyarakat dan kebudayaan individu. Pengalaman individu sebagai suatu 

metode untuk mencapai pengertian tentang sesuatu masyarakat dan 

kebudayaannya, melalui sudut pandang mata individu-individu yang 

merupakan warga dalam masyarakat yang bersangkutan, karena adanya 

karangan-karangan mengenai riwayat hidup. Semua manusia mempunyai 

pengalaman dalam hidupnya yang berbeda-beda antara individu satu dan 

lainya, pengalaman merupakan salah satu unsur dari kehidupan manusia 

karena setiap manusia dapat merubah keadaan hidupnya dengan menengok 

pengalaman-pengalaman mereka yang sudah terjadi.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pribadi adalah diri manusia 

atau diri sendiri, keadaan manusia atau perseorangan, keseluruhan sifat-sifat 

yang merupakan watak seseorang. Jadi, Pengalaman Pribadi merupakan 

sesuatu yang terjadi pada kehidupan diri manusia sebagai warna dalam suatu 

masyarakat.  

2.4.1 Proses Pembelajaran 

Perubahan tingkah laku di mungkinkan bila manusia mau belajar, 

dengan belajar manusia melakukan perubahan kualitatif individual sehingga 

tingkah lakunya berkembang. Semua aktifitas dan prestasi hidup manusia 

adalah hasil belajar, kita hidup dan bekerja menurut apa yang kita pelajari. 

Pembelajaran adalah cara menjadikan orang belajar, artinya terjadi proses 

memanipulasi lingkungan untuk memberi kemudahan orang belajar. 



 

 

Pembelajaran merupakan proses usaha yang di lakukan untuk memperoleh 

perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar (Jazuli, 2008:137). Statemen 

yang di gariskan UNESCO dalam Jazuli (2008:136) bahwa belajar bukan 

sekedar proses memahami dan mengumpulkan ilmu pengetahuan, tetapi harus 

memenuhi empat pilar pendidikan yaitu: (1) belajar untuk memperoleh 

pengetahuan dan untuk melakukan pembelajaran (learning to know). (2) 

belajar  untuk memiliki kompetensi dasar dalam berkarya (learning to do). (3) 

belajar untuk mengaktualisasikan diri sebagai diri pribadi yang bertanggung 

jawab (learning to be). (4) belajar untuk mampu hidup bermasyarakat dengan 

bekerja sama, saling menghormati dan menghargai nilai-nilai pruralitas dan 

kedamaian (learning to live together). Pembelajaran merupakan suatu 

kumpulan proses yang bersifat individual, yang mengubah stimuli dari 

lingkungan seseorang ke dalam sejumlah informasi, yang selanjutnya dapat 

menyebabkan adanya hasil belajar dalam bentuk ingatan jangka panjang 

(Sugandi, 2007:9). 

Jadi, Proses pembelajaran adalah proses perubahan tingakah laku 

seseorang dari hasil belajar dalam bentuk ingatan jangka panjang. 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Kerangka berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan tentang profil 

Sawitri sebagai penari topeng Tegal. Profil sawitri dilihat dari latar belakang 

pendidikan, perjalanan hidup sebagai penari, dari perjalanan hidup sawitri 

mempunyai pengalaman pribadi sebagai penari di peroleh dari proses 

pembelajaran tari dari ibunya dari proses pembelajaran tari sawitri mulai 

mengikuti kegiatan di bidang seni tari dan dari hasil menari tari topengnya 

sering mendapat pengalaman mengikuti pentas di setiap Festival. 

 

 

 

 

Profil Sawitri Sebagai Penari Topeng Tegal 
di Kabupaten Tegal 

Biografi Hidup Pengalaman Pribadi Sebagai 
Penari 

1. Profil penari topeng 
Tegal. 

2. Latar belakang 
pendidikan 

1.  Proses Pembelajaran tari 
2.  Kegiatan yang di ikuti oleh                          
penari 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini akan di kemukakan tentang pendekatan penelitian: lokasi 

sasaran penelitian; teknik pengumpulan data; teknik analisis data. 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh kebeneran ilmiah 

(Jazuli 2001: 7-8). Dasar penelitian kualitatif adalah lebih menekankan pada 

oriantasi teoritis (Jazuli 2001: 21). Pendekatan Kualitatif dalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, di gunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah 

eksperimen) (Sugiyono, 2008:9). Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi. Fenomologi adalah teori yang berpendapat bahwa kebenaran 

sesuatu itu di peroleh dengan cara menangkap fenomena atau gejala yang 

memancarkan dari obyek yang di teliti (Suharsimi 2006:14). 

Dengan bentuk penelitian seperti ini di harapkan dapat gambaran 

berbagai makna yang digali dari masyarakat sehingga di peroleh informasi 

kualitatif yang lebih bermakna dari sekedar pernyataan jumlah dan angka-

angka dalam bentuk data. 

 



 

 

3.2 Sasaran Penelitian 

 Sasaran penelitian ini adalah Sawitri sebagai penari topeng Tegal 

di Desa Slarang Lor di Kabupaten Tegal, Komponen Profil yang di maksud 

meliputi: 1) Sketsa Biografi berupa riwayat hidup: Latar Belakang Pendidikan, 

perjalanan hidup Sawitri sebagi Penari. 2) pengalaman pribadi sebagai seorang 

penari: Proses Pembelajaran Tari, Kegiatan yang di ikuti. 

 

3.3.  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang berjudul “Profil Sawitri sebagai Penari  

Topeng Tegal di Kabupaten Tegal”. Sawitri bertempat tinggal di Desa Slarang 

Lor RT 1/RT 02 Kecamatan, Dukuh Waru, Kabupaten Tegal. Alasan Desa 

Slarang Lor di tetapkan sebagai objek penelitian karena Sawitri bertempat 

tinggal dan menetap di Desa Slarang Lor, Kecamatan Dukuh Waru, 

Kabupaten Tegal dengan keluarganya. 

 

Gambar 1. Rumah Sawitri di Desa Slarang Lor RT 1/RW 2 

(foto Dyah Ayu A, Februari 2011) 



 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini 

adalah 

3.4.1. Teknik Wawancara 

 Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang di gunakan 

peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-

cakap dan berhadapan muka dengan yang memberikan keterangan pada si 

peneliti (Mardalis 1999: 64). 

Menurut Moleong (2007:186), wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban 

atas pertanyaan itu. 

Menurut Arikunto (2002:202) secara garis besar ada dua macam 

pedoman wawancara yaitu: 

1. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang 

hanya memuat garis besar yang akan ditannyakan. 

2. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang 

disusun secara terperinci. 

Wawancara di lakukan dengan Penari Topeng Tegal di Desa Slarang 

Lor, Kecamatan Dukuh Waru, Kabupaten Tegal. Wawancara dengan pelaku 

tari Topeng Tegal meliputi: 1) Sketsa Biografi berupa riwayat hidup: Latar 

Belakang Pendidikan, perjalanan hidup Sawitri sebagi Penari. 2) pengalaman 

pribadi sebagai seorang penari: Proses Pembelajaran Tari, Kegiatan yang di 



 

 

ikuti., wawancara selanjutnya dengan orang terdekatnya dan tokoh-tokoh 

masyarakat mengenai penari Topeng Tegal. 

Wawancara di gunakan peneliti untuk mengumpulkan data dengan 

menggunakan tape recorder ataupun secara lisan di catat dalam buku yang di 

sediakan oleh penulis. Wawancara di lakukan di tempat tinggal Ibu Sawitri di 

Desa Slarang lor dengan menemui pihak-pihak yang di wawancarai. Selain itu 

wawancara juga di lakukan oleh beberapa nara sumber diantaranya Ibu 

Wuninggar selaku Ketua Kesenian di Dinas Pariwisata Kabupaten Tegal dan 

Bapak Nur Wahyu selaku tokoh seni serta anak didik ibu Sawitri  dan Anak 

Ibu Sawitri yaitu Ibu Sri Purwanti.  

Ibu Sawitri adalah Penari Topeng di Kabupaten tegal. Beliau 

merupakan obyek utama dalam penelitian ini, materi wawancara yang akan di 

tanyakan ke pada Ibu Sawitri diantaranya meliputi 1) Sketsa Biografi berupa 

riwayat hidup: Latar Belakang Pendidikan, perjalanan hidup Sawitri sebagi 

Penari. 2) pengalaman pribadi sebagai seorang penari: Proses Pembelajaran 

Tari, Kegiatan yang di ikuti. 

Ibu Wuninggar adalah Ketua Kesenian Daerah Kabupaten di Dinas 

Pariwisata Kabupaten Tegal. Peneliti mewawancarai Ibu Wuninggar karena 

beliau tahu tentang kehidupan sawitri sebagai penari, khususnya tentang 

perjalanan Sawitri sebagai penari. Materi wawancara yang akan di tanyakan 

kepada Ibu Wuninggar meliputi Penghargaan yang di peroleh Ibu Sawitri oleh 

Pemerintah Kabupaten, Proses pengesahan salah satu tari topeng Ibu Sawitri 

yang menjadi tari ciri khas  Kabupaten Tegal dan Proses Sawitri di jadikan 



 

 

Sang Maestro Seni 2010. 

  Bapak Nur Wahyu adalah Guru Seni Tari di SMP Negeri 2 

Lebaksiu. Beliau merupakan salah satu tokoh seni di Kabupaten Tegal, 

peneliti mewawancarai Bapak Nur Wahyu karena beliau tahu tentang 

kehidupan Ibu Sawitri. Materi wawancara yang akan ditanyakan kepada 

Bapak Nur Wahyu diantaranya meliputi jasa ibu sawitri, sebagian kehidupan 

ibu sawitri. 

Ibu Sri Purwanti adalah anak pertama ibu sawitri, beliau merupakan 

salah satu penanggung jawab Ibu Sawitri, Beliau tahu lebih banyak tentang 

Ibu Sawitri. Materi wawancara yang akan di tanyakan pada Ibu Purwanti 

diantaranya kegiatan yang di ikuti Ibu Sawitri dan pengalaman Ibu Sawitri. 

Peneliti melakukan wawancara berkali-kali yaitu: 

1) Wawancara petama kali di lakukan pada hari Sabtu, pukul 16.00 WIB, 

tanggal 17-18 Juli 2010, menemui Pak Nur wahyu untuk mencari 

informasi tentang Ibu Sawitri. 

2) Wawancara kedua di lakukan pada hari selasa, pukul 10.00 WIB, tanggal 

21 Juli 2010, berkunjung ke tempat Ibu Sawitri untuk wawancara awal. 

3) Wawancara ke tiga di lakukan pada hari minggu, pukul 19.00 WIB, 

tanggal 31 Januari 2011, berkunjung ke tempat Ibu Wuninggar untuk 

mencari informasi tentang Ibu Sawitri. 

 

 

 



 

 

4) Wawancara ke empat di lakukan pada hari Rabu, pukul 10.00 WIB, 

tanggal 9 Februari 2011, berkunjung ke Balai Desa Slarang Lor untuk 

menyerahkan surat ijin penelitian di Desa Slarang Lor dan pukul 10.30 

berkunjung ke tempat Ibu Sawitri untuk mewawancarai dan 

mengumpulkan data dan mewawancarai Ibu Sri Purwanti. 

5) Wawancara ke lima di lakukan pada hari Rabu, Pukul 19.00 WIB, tanggal 

9 Februari 20011, berkunjung ke tempat Bapak Nur Wahyu. 

6) Wawancara ke enam di lakukan pada hari Saptu, Pukul 10.00 WIB, 

tanggal 12 Februari 2011, berkunjung ke rumah Ibu Sawitri untuk 

wawancara dan Wawancara pada Ibu Sri Purwanti. 

7) Wawancara ke tujuh di lakukan pada hari Senin, pukul 10.00 WIB, tanggal 

14 Februari 2011 di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan ketua 

Bidang kesenian Ibu Muninggar. 

8) Wawancara ke delapan di lakukan hari Selasa, pukul 11.00 WIB, tanggal 

15 Februari 2011 di Rumah Ibu Wuninggar. 

9) Wawancara ke Sembilan di lakukan hari Rabu, pukul 9.00 WIB, tanggal 

16 Februari 2011 di Dinas Pariwisata. 

10) Wawancara ke Sepuluh di lakukan pada hari Kamis, pukul 09.00 WIB, 

tanggal 17 Februari 2011 di Dinas Pariwisata dan Pukul 11.00 WIB ke 

Balai Desa Slarang Lor. Pada  pukul 14.00 WIB, ke rumah Ibu Sawitri.  

 

 

 



 

 

3.4.2. Teknik Observasi 

Obsevasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang 

spesifik (Sugiyono 2007:145). Arikunto (1998:146) memberi pengertian 

observasi adalah pengamatan yang meliputi pembuatan pemantauan terhadap 

suatu obyek yang menggunakan seluruh alat indera atau pengamatan 

langsung. 

Penggunaan metode observasi, oleh peneliti akan mengamati 

beberapa hal yaitu 1) Sketsa Biografi berupa riwayat hidup: Latar Belakang 

Pendidikan, perjalanan hidup Sawitri sebagi Penari. 2) pengalaman pribadi 

sebagai seorang penari: Proses Pembelajaran Tari, Kegiatan yang di ikuti. 

Peneliti menggunakan cameradigital untuk mengambil foto pada proses 

observasi di harapkan untuk mendapatkan bukti secara autentik sebagai salah 

satu sumber data penelitian. 

peneliti mendatangi rumah Ibu Sawitri setelah mendapatkan 

informasi dari tokoh seni yaitu Bapak Nur Wahyu untuk menanyakan 

beberapa informasi tentang Ibu sawitri untuk mengawali proses Observasi. 

Setelah mendapatkan informasi peneliti datang ke tempat tinggal Ibu Sawitri 

untuk melihat keadaan dan bertanya sedikit tentang Beliau itu merupakan 

perkenalan sekaligus awal observasi langsung kepada Ibu Sawitri. 

3.4.3. Teknik Dokumentasi  

Pada teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

agenda, dan sebagainya (Arikunto 2006: 227-231). Teknik dokumentasi ini di 



 

 

laksanakan untuk memperoleh data sekunder guna melengkapi data yang 

belum ada, yang belum di peroleh melalui wawancara dan teknik observasi. 

Dokumen yang digunakan oleh peneliti adalah dokumen yang berkaitan 

dengan Profil Sawitri sebagai penari topeng Tegal yaitu Foto-foto tentang 

kegiatan Sawitri, Piagam-piagam penghargaan yang di peroleh Sawitri, 

catatan dan buku yang berisi  tentang Sawitri. 

 

3.5. Teknik Pemeriksaan Keabsaaan Data 

Data atau Dokumen yang di peroleh oleh penelitian kualitatif perlu di 

periksa keabsahannya agar menjadi penelitian yang terdisiplin atau ilmiah. 

Pemeriksaan keabsahan data pada dasarnya selain untuk menyanggah pendapat 

bahwa penelitian kualitatif tidak ilmiah, juga merupakan unsur yang tidak 

terpisahkan dari tubuh pengetahuan kualitatif  (Moleong, 2007:320). Data yang 

di dapat dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi selanjutnya di 

tafsirkan hingga penarikan kesimpulan melalui pembimbing. Selain itu, juga 

menggunakan member checking yakni meminta pengecekan dari informan, 

dalam hal ini adalah 1) Sketsa Biografi berupa riwayat hidup: Latar Belakang 

Pendidikan, perjalanan hidup Sawitri sebagi Penari. 2) pengalaman pribadi 

sebagai seorang penari: Proses Pembelajaran Tari, Kegiatan yang di ikuti. 

 

 

 

 



 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

Analisis Data adalah proses pengorganisasikan dan mengurutkan data 

ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat di tentukan 

tema dan dapat di rumuskan hipotesis kerja seperti yang di sarankan oleh data  

(Moleong 1993:103 ). Pada penelitian ini data yang telah terkumpul di pelajari 

dan di telaah dengan mengadakan reduksi data yaitu dengan membuat 

abstraksi. Analisis data adalah suatu analisis berdasarkan data yang di peroleh, 

selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis (Sugiyono 2008: 245). Proses 

analisis data dalam penelitian yang berjudul “Profil Sawitri Sebagai Penari 

Topeng Tegal di Kabupaten Tegal” ini di mulai dengan mengumpulkan data 

yang diperoleh. Data yang telah terkumpul tersebut selanjutnya di proses 

sebelum siap digunakan, kemudian analisisnya menggunakan kata-kata yang 

disusun ke dalam teks yang diperluas. 

BAGAN ANALISIS DATA 
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5.2. Reduksi Data 

Reduksi data menurut Mile & Huberman dalam Sumaryanto 

(2007:106) diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi dan data kasar yang muncul 

dari catatan tertulis di lapangan. 

Mengolah data yang di peroleh dari lapangan, di pilih yang sesuai dengan  

permasalahanya dalam hal ini peneliti telah memerinci data yang layak disajikan 

yang sesuai dengan Profil Sawitri sebagai Penari Topeng Tegal di Kabupaten 

Tegal yang meliputi: 1) Sketsa Biografi berupa riwayat hidup: Latar Belakang 

Pendidikan, perjalanan hidup Sawitri sebagi Penari. 2) pengalaman pribadi 

sebagai seorang penari: Proses Pembelajaran Tari, Kegiatan yang di ikuti 

selanjutnya dipilih sesuai dengan pokok permasalahan, ditajamkan dengan  teori 

yang mendukung, digolongkan sesuai dengan teori yang mendukung , diarahkan 

untuk di uraikan di pembahasan dan diorganisasikan sehingga kesimpulan-

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

3.5.3. Penyajian Data 

Peneliti dalam menyajikan data telah menetapkan data apa saja yang 

perlu disajikan sesuai dengan permasalahan yang di ajukan seperti semisalnya 

data tentang Profil penari melputi: 1) Sketsa Biografi berupa riwayat hidup: 

Latar Belakang Pendidikan, perjalanan hidup Sawitri sebagi Penari. 2) 

pengalaman pribadi sebagai seorang penari: Proses Pembelajaran Tari, 

Kegiatan yang di ikuti seperti mengikuti Festival dan mendapatkan 

penghargaan. 



 

 

Yang di maksud dengan penyajian data adalah sebagai kumpulan 

informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengumpulan tindakan yaitu data seperti wawancara,observasi 

dan dokumen yang di dapat dari lapangan akan di uraikan dalam pembahasan 

dan hasil akhirnya akan di tarik kesimpulannya.  

3.5.4. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi 

Pada tahap penelitian si peneliti harus menengok kembali tujuan yang 

ingin dicapai. Temuan-temuan apa saja yang dapat di tonjolkan dan bermakna 

yaitu tentang kehidupan dan Pendidikan Sawitri, Pewarisan Tari Topeng, 

Penghargaan yang di peroleh Sawitri, peneliti berangkat dari pernyataan-

pernyataan, dan kesimpulan yang ditarik untuk laporan final. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan di kemukakan mengenai gambaran umum 

Kabupaten Tegal, gambaran umum Desa Slarang Lor dan Profil Sawitri. 

 

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Tegal 

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah tingkat II di Provinsi 

Jawa Tengah dengan Ibu Kota Slawi dan mempunyai letak yang Strategis 

pada jalan Semarang-Tegal-Cirebon serta Semarang-Tegal-Purwokerto-

Cilacap dengan fasilitas Pelabuhan Di Kota Tegal. Tepatnya di sebelah Utara 

berbatasan dengan Kota Tegal dan Laut Jawa, sebelah Timur berbatasan 

dengan Kabupaten Pemalang, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten 

Brebes, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Banyumas.  

Secara Topografi daerah Tegal di bagi 3 (tiga) yaitu Daerah Pantai meliputi 

Kecamatan kramat, Suradadi dan Warurejo, Daerah Dataran Rendah meliputi 

Kecamatan Adiwerna, Dukuh turi, Talang, Tarub, Pager Barang, Dukuhwaru, 

Slawi, Lebaksiu dan sebagian Surodadi, Kedung Banteng dan Pangkah. Dan 

daerah Dataran Tinggi meliputi kecamatan Jatinegara, Balapulang, Margasari, 

Bumi Jawa, Bojong dan sebagian Kecamatan Pangkah, Kedung Banteng. 

Penduduk Kabupaten Tegal mayoritas menganut agama Islam, mata 

pencaharian penduduk di Kabupaten Tegal Mayoritas sebagai Petani.  



 

 

Di tengah-tengah kesibukan masyarakat Kabupaten Tegal mereka 

masih memperhatikan kesenian Traditional  yang tumbuh dan berkembang di 

masyarakat Kabupaten Tegal sebagai Kesenian Daerah, Hal ini terbukti 

dengan munculnya kesenian-kesenian yang tumbuh di Kabupaten Tegal 

seperti Kuntulan, Sintren, Kuda Lumping, Terbang Biola, Rebana, wayang 

kulit, kentrung, Gamelan, Wayang, Tari Topeng dan masih banyak yang 

lainnya. 

 

4.2. Gambaran Umum Lokasi Desa Slarang Lor 

Desa Slarang Lor adalah sebuah desa yang termasuk dalam wilayah 

Kecamatan Dukuh Waru. Desa Slarang Lor jika di tempuh dari Kecamatan 

Dukuh Waru kurang lebih 2 Km sedangkan dari Kota Kabupaten Slawi kurang 

lebih 4 Km. Batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Blubuk, 

sebelah timur bebatasan dengan kelurahan Dukuh Damu dan sebelah  Selatan 

berbatasan dengan Kelurahan Slarang Kidul dan Sebelah barat berbatasan 

dengan desa Salapura. Untuk memasuki lokasi Penelitian dari Balai Desa 

Slarang lor menuju rumah Sawitri kurang lebih 200 meter, sangat mudah di 

jangkau dengan kendaraan sepeda motor maupun jalan kaki, jalan menuju 

Rumah Sawitri sudah beraspal dan pemukiman tempat Sawitri cukup padat. 

Desa Slarang Lor memilki area Persawahan yang luas dan subur dengan 

mendapatkan pengairan yang teratur dari Irigasi. Areal Sawah ini sebagian 

besar adalah tanah milik warga dan di garap oleh warga Desa Slarang Lor. 

Desa Slarang Lor  di kelilingi oleh Sawah yang di tanami dengan tanaman 



 

 

padi yang menguning. Mayoritas masyarakat di desa Slarang Lor beragama 

Islam dan Mayoritas mata pencaharian penduduk desa Slarang Lor adalah 

sebagai Petani.  Kesenian di Desa Slarang Lor  yang terkenal adalah Tari 

Topeng yang di wariskan kepada Sawitri yang tumbuh dan berkembang di 

masyarakat Desa Slarang Lor.  

 

4.3. Asal Usul Tari Topeng di Kabupaten Tegal 

Sampai saat ini belum di jumpai bukti tertulis maupun nara sumber 

yang dapat memberikan keterangan mengenai asal usul Tari Topeng yang ada 

di daerah Tegal sehingga untuk menyusun sejarahnya mengalami kesulitan. 

Menurut Sawitri (62) tahun wawancara 9 Februari 2011 sejarah adanya tari 

Topeng yaitu 

“Adanya Tari Topeng di Desa Slarang Lor RT 1/RW 02, 
kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal bahwa Tari Topeng yang 
ada dan berkembang selama ini di Desa Slarang Lor adalah dari 
hasil pewarisan nenek moyang” (wawancara, 9 Februari 2011) 

 
Dikalangan Masyarakat ada yang berpendapat bahwa Tari Topeng 

berasal dari daerah Betawi, Cirebon, Mataram ada pula yang berpendapat 

berasal dari jawa timur termasuk pulau Madura. Untuk mengungkap asal-usul 

tari Topeng perlu penelitian yang cukup panjang dengan membaca kembali 

literatur yang mungkin masih ada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 

Menurut pengamatan dari beberapa kalangan menyebutkan tatkala kerajaan 

Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk, wilayah Nusantara sampai ke 

semenanjung Malaka, termasuk daerah Tegal menjadi daerah jajahannya. Pada 

masa itu majapahit menjadi pemerintahan, segala kegiatan baik di bidang 



 

 

pemerintahan, hukum, perundang-undangan, ilmu pengetahuan, sosial politik, 

pertanian, peleyaran, keagamaan, keamanan, kebudayaan termasuk kesenian 

dan lainya berkembang pesat. (Soipah,2007:1) 

Setiap tahun di Kerajaan Majapahit di selenggarakan keramaian 

untuk memperingati penobatan Raja, masing-masing daerah jajahan 

mengirimkan Duta seni yang terkenal di daerahnya. Mereka menampilkan 

kebolehannya di hadapan Raja Hayam Wuruk. Namun dari berbagai jenis 

kesenian yang di tampilkan hanya Tari Topeng yang di gemari oleh raja 

Hayam Wuruk. Mengetahui hal tersebut para pakar kesenian lainnya ke 

penjuru pelosok daerah jajahan sehingga dalam waktu singkat Tari Topeng 

sangat terkenal. Apabila Raja Beranjangsana ke daerah-daerah maka di daerah 

yang di kunjungi menampilkan kesenian yang menjadi kegemaran raja dengan 

penari-penariyang masih muda dan cantik jelita sebagai salah satu bentuk 

penghormatan rakyat terhadap rajanya. Sesudah Hayam Wuruk wafat, di akhir 

kemudian kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan karena kerabat kerajaan 

saling berebut kekuasaan. 

Keturunan Raja terakhir majapahit mendirikan kerajaan islam di utara 

pantai Jawa di kota Demak dan bersamaan itu pula berkembang kebudayaan 

dan kesenian yang bernafaskan islam, relativ singkat meluas ke daerah-daerah 

bekas jajahan Majapahit. Seiring dengan pengembangan agama islam yang di 

bawakan oleh penganut agama islam di berbagai kota di jawa berbagai 

kesenian tradisional mulai maju, kemudian hari mulai surut diantaranya Tari 

Topeng, Ronggeng, Doger, Kuda Lumping dan lainnya. Peninggalan Budaya 



 

 

dan Kesenian Majapahit yang masih dapat di jumpai di daerah Tegal, antara 

lain : 

1. Tari Topeng di Desa Slarang Lor, Kecamatan Dukuhwaru. 

2. Lontar Bergambar wayang di Desa Danareja, kecamatan Margasari 

3. Kuda Lumping di Desa Dukuh Waru, Kecamatan Dukuhwaru. 

4. Wayang Kulit di Desa Pagiyanten, Kecamatan Adiwerna. 

5. Kentrung di Desa Bogares Lor, Kecamatan Pangkah. 

6. Arca Lembu Nandi di Desa KaliSalak, Kecamatan Margasari. 

7. Wayang Golek di Desa Pagiyanten, Kecamatan Adiwerna. 

8. Gamelan di Desa Balamoa, Kecamatan Pangkah. 

9. Pondasi Bangun Candi di Desa Salapura, Kecamatan Dukuhwaru  

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa Tari Topeng yang 

sekarang ini masih ada di daerah tegal berasal dari Kerajaan Majapahit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.4. Profil Sawitri Penari Topeng Tegal di Kabupaten Tegal. 

4.4.1. Profil Sawitri 

 

 

Gambar 2. Sawitri Penari Topeng Tegal 

(Foto: Dyah Ayu A, Februari 2011) 

Suwitri lahir di Desa Slarang Lor RT 1/RW 02, kecamatan Dukuh 

Waru, Kabupaten Tegal. Suwitri adalah nama asli dari Sawitri, tetapi Suwitri 

di kenal di Masyarakat Kabupaten Tegal dan Sekitarnya dengan panggilan 

Sawitri. Wanita kelahiran 62 tahun silam ini tinggal di Rumah kecil yang 

bangunannya sudah tua berlantai tanah dan ruang tamu yang beralaskan 

rusbang untuk menerima tamu, sedangkan penerangan di rumah Sawitri 

berupa Lampu Templok (sentir) beberapa buah namun Sawitri merasa nyaman 

dan tentram, Sawitri tinggal sendiri setelah di tinggal meninggal suaminya 

Bapak Suharjo (Alm). Sawitri mempunyai tiga anak yaitu 1 perempuan dan 2 



 

 

laki-laki yaitu Sri Purwanti, Gatot Sismoro dan Rismanto tetapi anak-anaknya 

kini sudah berkeluarga, Sawitri menjadi nenek dari 9 (sembilan) cucu dari 

ketiga anaknya. Setelah Bapak Suharjo meninggal pada tahun 1997 Sawitri 

membesarkan ke tiga anaknya sendirian dan menjadi tulang punggung 

keluarga, Sawitri mencari nafkah untuk membiayai kehidupan dan biaya 

pendidikan ketiga anaknya dengan cara menari di berbagai acara mantenan, 

khitanan di desanya dan setiap paginya Sawitri berkerja sebagai pedagang nasi 

pada pagi hari dari pukul 06.00-08.00WIB, Sawitri bangun setiap harinya 

pukul 01.00 WIB dini hari sampai pagi untuk mempersiapkan daganganya 

yang akan di jual setiap paginya,  tidak semua dagangan yang di jual Sawitri 

langsung habis, kalau dagangannya tidak habis Sawitri keliling desa berusaha 

untuk menjual makananya dari rumah ke rumah. Sawitri sampai sekarang 

masih bekerja sebagai penari dan pedagang nasi walaupun tubuhnya semakin 

tua tapi Sawitri masih tegar untuk mencari nafkah untuk diri Sawitri sendiri. 

Menurut penuturan Sri Pur Wanti (44 tahun anak pertama Sawitri): 

“Sawitri merupakan sosok wanita yang gigih dan bertanggung 
jawab pada keluarga dan wanita yang tak kenal lelah walaupun 
dengan keadaan tubuh tuanya Sawitri masih tetap bekerja keras 
untuk mandiri, Sawitri tidak ingin merepoti anak-anaknya” 
(wawancara 12 Februari 2011). 

  
Sawitri berkata: 

 “ kulo pengen gadah pendopo alit sing saged ngge nari kulo kalih 
tiyang-tiyang desa mriki” (wawancara 12 Februari 2011) 
 

Sawitri ingin sekali mempunyai sanggar di dekat rumahnya untuk 

menyalurkan bakatnya pada masyarakat agar ada generasi penerus Sawitri 

berikutnya, namun tanggapan masyarakat di sekitar tempat tinggal kurang 



 

 

merespon bakat yang di miliki Sawitri karena masyarakat sekitar tempat 

tinggal Sawitri bersifat agamis. Setelah Sawitri terkenal di seluruh Nusantara 

dan Tari Topeng warisan Sawitri sering di jadikan tesis dari berbagai 

universitas, Desa Slarang Lor mulai di kenal dan di kunjungi banyak orang, 

tanggapan masyarakat baik tetapi respon masyarakat untuk mempelajari bakat 

Sawitri masih kurang. Sawitri bisa memahami karakter masyarakat sekitar 

tempat tinggalnya, meskipun masyarakat tidak ingin mempelajari tari Topeng, 

namun bakat Sawitri di turunkan pada anak pertamanya yang bernama Sri 

Purwanti dan cucunya Mars Priyanto anak dari Sri Purwanti. Pada setiap 

penampilan Sawitri sebagai penari di daerah sekitar Kabupaten Tegal maupun 

Luar Kabupaten Tegal, Sri Purwanti anaknya menduduki sebagai penanggung 

jawab dalam setiap penampilan Ibunya. Pemerintah kabupaten sangat tanggap 

dengan kemampuan Sawitri sebagai penari, Sawitri mendapatkan  

penghargaan dan bantuan dari pemerintah Kabupaten Tegal. Pada acara 

tertentu di Kabupaten Tegal, Sawitri sering  di minta untuk menarikan dua 

atau tiga tarian yang di warisanya, Pemerintah Kabupaten selalu mengajukan 

Sawitri untuk mengikuti festival di tingkat Kabupaten maupun Provinsi.  Pada 

tanggal 17 Juni 2010 kehidupan Sawitri mulai berubah sedikit demi sedikit 

karena Sawitri menyandang gelar sang Maestro Seni tahun 2010 yang di 

berikan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, dari 

penghargaan tersebut Sawitri mendapatkan bantuan dari Kabupaten berupa 

penerangan Listrik Rumah serta dana untuk Sawitri dan dari Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia di Jakarta Sawitri 



 

 

mendapatkan bantuan setiap bulanya sejumlah Rp1.200.000, Sawitri merasa 

senang dan terharu. Sebelum menjadi sang Maestro Seni tahun 2010 Sawitri 

sudah mendapatkan dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tegal untuk 

biaya hidup, tetapi karena Sawitri sebagai tulang punggung keluarga, sehingga 

dirasa masih kurang untuk kebutuhan hidup Sawitri.  

  

4.4.2. Perjalanan Sawitri Sebagai Penari Topeng  

 Sawitri merupakan seorang penari Topeng di Kabupaten Tegal, 

Sawitri anak dari pasangan Ibu Warmi (Alm) yang berprofesi menjadi penari 

dan Bapak Sarja (alm) yang berprofesi sebagai pengrawit. Menarikan Tari 

Topeng bagi Sawitri ketika remaja bukan merupakan hal yang baru karena 

jiwa Sawitri masih mengalir darah seni Penari Topeng dari Bu Dresmi (alm) 

yang merupakan nenek dari Sawitri dan Bu Warmi (Alm)  yang merupakan 

Ibu dari Sawitri. 

 

Gambar 3. Sawitri dan Ibu Warmi (Alm) 

(Foto: Dyah Ayu A, Februari 2011) 



 

 

Sejak kecil Sawitri hidup di Desa Slarang Lor, umur 7 tahun Sawitri 

masuk ke bangku sekolah dasar yaitu di SD Slarang Lor yang dekat dengan 

rumahnya karena biaya dan pemikiran orang tua jaman dahulu yang 

mengkesampingkan pendidikan, menurut Sawitri: 

“Saya hanya mengenyam bangku sekolah dasar dari kelas 1 (satu) 
sampai kelas 4 (empat) sampai umur 10 tahun, “Kulo niki Sanes 
tiyang berpendidikan, kulo niki tiyang bodo sing sagede nari”. 
(wawancara 12 Februari 2011) 
 

Menurut Sawitri dirinya merupakan orang bodoh yang tidak 

berpendidikan, Sawitri hanya bisa menari. Setelah lepas dari bangku sekolah 

Sawitri memperoleh pendidikan dari lingkup keluarga yang mempunyai jiwa 

seni. Warmi, Ibu dari Sawitri sekitar tahun 1950 di kenal sebagai Ronggeng 

Tari Topeng yang terkenal di desa Slarang Lor, masa kecil Sawitri sering 

diajak oleh Ibunya untuk menemani pementasan di setiap hajatan, khintanan 

maupun berbagai acara di beberapa Desa di Kabupaten Tegal. Pada musim 

Panen Padi, Sawitri dan Ibu Warmi berkeliling dari desa ke desa untuk 

menjual jasa seninya, ngamen sebagai tambahan penghasilan, pada saat Ibu 

Warmi pergi mengamen Sawitri selalu di ajak dengan harapan Sawitri bisa 

mewarisi kemampuan sebagai penari yang di miliki Ibunya. Sawitri selalu 

mengamati gerak, adeg-adeg dan kepekaaan iringan Ibunya ketika menari di 

berbagai pementasan, dari pengamatan Sawitri pada setiap pementasan Ibunya 

menari, Sawitri sedikit demi sedikit mempelajari setiap gerakan yang di 

tarikan oleh Ibunya. Sawitri berkata: 

 



 

 

“Saya belajar menari dari ibu saya mbak,, waktu kecil saya sering 
diajak ibu melatih tari dan memperhatikan setiap gerakan ibu saat 
menari dari situlah saya belajar mbak..” (Wawancara 12 Februari 
2011) 

 
Sawitri tidak pernah belajar menari di luar lingkup keluarganya 

maupun di berbagai sanggar yang ada, Sawitri mempunyai adik yaitu Madi. 

Sawitri belajar menari secara otodidak dan mewarisi bakat menari dari Ibu dan 

Neneknya. 

Usia Sawitri mulai beranjak dewasa, pada usia 17 tahun Sawitri 

sekitar tahun 1966 mulai menekuni dunia tari. Ibu Warmi (Alm) mewariskan 

12 (dua belas) Tari Topeng tetapi Sawitri hanya mewarisi setengah dari 12 

(dua belas) Tari Topeng ,Sawitri mewarisi 6 tarian topeng yaitu Tari Topeng 

Endel, Topeng Kresna, Topeng Panji, Topeng Kiprahan Patih, Topeng 

Lanyapan Alus, dan Tari Topeng Klana. Setelah Sawitri mempelajari ke 6 

(enam) tarian yang di wariskan oleh orang tuanya dan neneknya, menurut 

Sawitri: 

“Pada waktu kecil saya sering melihat ibu menari 12(dua belas) 
tari Topeng, tapi saya hanya mengingat 6 (enam) nama dan gerak 
tarinya, dan setengahnya lagi saya lupa..” (Wawancara 9 Februari 
2010)   

Sawitri pertama kali menunjukan kebolehannya menari di acara 

Mantenan di Desa Salapura dengan menggunakan iringan dari Madi Adiknya 

setiap gerakan yang di tarikan Sawitri sesuai dengan kendangan adiknya. 

Masyarakat menyambut hangat penampilan Sawitri, sehingga Sawitri di kenal 

oleh kalangan Masyarakat di Kabupaten Tegal. Berbarengan dengan 

terkenalnya Sawitri di Kabupaten Tegal, Sawitri banyak tawaran tampil di 

beberapa acara Mantenan, Khintanan, dan berbagai acara di beberapa Desa 



 

 

Kabupaten Tegal.  

 Usia 18 tahun sekitar 1967 Sawitri menikah dengan Suharjo yang 

berprofesi sebagai Dalang dan dari hasil pernikahanya Sawitri memiliki 3 

(tiga) orang anak yaitu Sri Purwanti, Gatot Sismoro, dan Rismanto. Bersama 

dengan suaminya Sawitri mencari penghasilan untuk biaya hidup dan sekolah 

ke tiga anaknya, Suharjo suami Sawitri sering di undang menjadi Dalang 

Wayang Kulit  untuk mengisi acara Mantenan, Khintanan di beberapa desa, 

dan Sawitri ikut menampilkan keahliannya dalam menari Topeng. Dari 6 

(enam) Tari Topeng yang di wariskan kepada Sawitri, ada satu Tari Topeng 

yang menjadi andalan dalam setiap Penampilan Sawitri dalam menari yaitu 

Tari Topeng Endel.  

Tahun 1970 Sawitri mulai terkenal dengan sebutan penari Topeng 

Endel di mata masyarakat Kabupaten maupun Kota Tegal. Pada tahun 1985 

Sawitri mensosialisasikan pada kalangan Pembina tari, tahun 1990 Sawitri 

menularkan bakat menarinya yang di peroleh dari Ibu dan Neneknya secara 

turun menurun pada guru-guru sekolah dasar, Sawitri mengajarkan Tari 

Topeng ke Guru-guru sekolah dasar di tempat kediamanya di Desa Slarang 

Lor. Puluhan guru berbondong-bondong mendatangi rumah Sawitri untuk 

mempelajari Tari Topeng yang di rasa sangat penting bagi anak-anak dan 

masyarakat luas untuk melestarikan Tari Topeng. Tari Topeng Endel adalah 

satu dari 6 (enam) Tari Topeng yang pertama kali di ajarkan ke Guru-guru 

Sekolah Dasar untuk di kembangkan kepada anak didiknya. Sawitri merasa 

bangga atas bantuan Guru-guru Sekolah Dasar yang telah ikut berpartisipasi 



 

 

dalam pengenalan Tari Topeng Endel di setiap sekolah dasar. Sawitri berkata: 

“Saya merasa bangga dan tidak menyangka mbak saat guru-guru 
ingin belajar tari topeng endel pada saya mbak…” (Wawancara 12 
Februari 2011) 

 
Tari Topeng Endhel sering di pentaskan di berbagai acara maupun 

lomba-lomba, Sejak itu Sawitri di kenal sebagai Pakar, Penari Tari Topeng 

Endel. Sawitri di kenal sebagai pakar, Penari Topeng, Sawitri mendapat 

penghargaan dan mengikuti setiap kegiatannya sebagai penari sampai 

sekarang. Tahun 1993 Sawitri di datangi oleh orang utusan Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, yang pada waktu itu ingin menggali bakat 

Sawitri sebagai Penari Topeng dan (6) enam warisan Tari Topeng yang 

dimiliki Sawitri secara turun temurun, Tahun 1993 Sawitri menarikan 6 

(enam) Tari Topengnya dengan iringan dan kostum yang seadanya, dari 

Pemerintah Kabupaten mengiginkan Tari Topeng Sawitri untuk di jadikan 

Tari Khas Kabupaten Tegal, dan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Tegal berinisiatif untuk mengukuhkan kostum serta 

menyempurnakan Iringan Tari Topeng.  Tahun 2000 dari Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Tegal di mulai penggalian pada bakat Sawitri dan  

warisan Tari Topeng dengan mengirimkan 10 Pamong Seni untuk 

mempelajari bakat yang di miliki Sawitri yaitu mempelajari ke 6 (enam) tari 

topeng. Pada tahun 2001 proses Penggalian kostum dan penyempurnaan 

iringan 6 (enam) Tari Topeng warisan Sawitri dimulai dengan bantuan Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, bantuan para pamong seni dan 

guru-guru Sekolah Dasar proses penggalian secara bertahap dan selesai pada 



 

 

tahu 2004. Pada tahun 2004 Sawitri dan ke 10 (kesepuluh) Pamong Seni 

kabupaten menampilkan semua Tari topeng karena dari Dinas Pariwisata 

menginginkan untuk mengadakan perekaman untuk pendokumentasian ke 6 

(enam) Tari Topeng Warisan Sawitri. Tahun 2010  Tari Topeng tidak hanya di 

kenal disekolah dasar akan tetapi juga di ajarkan di Sekolah Lanjutan Pertama 

(SLTP) dan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) di dalam Kabupaten Tegal 

maupun Luar Kabupaten Tegal. Setelah Sawitri di kenal di kalangan 

masyarakat Kabupaten maupun di kenal di seluruh Nusantara Sawitri 

mendapatkan Penghargaan dari setiap penampilanya sampai sekarang. 

 

4.4.3. Kegiatan Sawitri Penari Topeng Tegal. 

Pada tahun 1990 Sawitri sangat di kenal sebagai Penari Topeng Endel 

di kabupaten Tegal maupun di Luar Kabupaten, dan tahun 1993 Sawitri 

mendapatkan prestasi sebagai Pelestari Budaya yang berkedudukan sebagai 

pelestari Budaya Tari Topeng Endel tari Topeng Khas Tegal dan mendapatkan 

Penghargaan dalam Rangka Apresiasi Seni KAN DEP DIK BUD Kab. Tegal 

pada tanggal 23 januari 1993. Tahun 1995 Sawitri mengikuti Festifval Tari 

tingkat Jawa Tengah di Surakarta, pada tahun 1997 Sawitri mengikuti Festival 

Tari tingkat Jawa Tengah di Kabupaten Tegal dalam Rangka 

memasyarakatkan Tari Topeng Endel di Kalangan Generasi Muda. Setelah 

menerima penghargaan Sawitri mulai terkenal di berbagai wilayah Nusantara, 

Pada tahun 1994-2000 Sawitri mulai mengikuti Festival Budaya maupun 

pihak yang mengundang Sawitri untuk mengisi acara diantaranya STSI 



 

 

Bandung dalam acara Festival Budaya, Semarang dalam acara pekan seni, 

Sawitri mengikuti Festival di Solo di Taman Budaya Surakarta pada acara 

awal tahun Sawitiri mendpatkan penghargaan dari Ibu Megawati berupa dana 

sejumlah Rp 2.500.000 rupiah dan di Jakarta di acara Festival Budaya serta 

pengisian acara di Taman Mini Indonesia. Tahun 2001 – 2003 Sawitri 

mendapatkan Penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Tegal untuk mengikuti 

Festival di Solo dan mendapatkan batuan dana sebesar Rp 500.000 rupiah 

berturut-turut selama tiga kali. 

Pada tahun 2002 Sawitri di undang dalam acara Dinas Pendidikan 

dan Budaya untuk pentas pada tanggal 23-28 oktober 2002 dan pada tahun 

2002 juga sawitri mendapatkan bantuan kostum dari Pemerintah Kabupaten 

Tegal. Tahun 2003-2004 Sawitri sering di panggil di acara ulang tahun 

Kabupaten Tegal yang di adakan di Pendopo Kabupaten Tegal. dan pada 

tanggal 1 oktober 2004 menari kan ke 6 (enam) Tari Topeng Tegal bersama 

dengan anak didiknya yaitu Soipah dalam acara Perekaman Gambar dan 

Iringan Tari Khas Kabupaten Tegal. Tahun 2005 semua warisan Tari Topeng 

Sawitri di sahkan dan di tetapkan sebagai Ikon Tari ciri Khas Kabupaten Tegal 

dengan Turunya SK Bupati pada tanggal 1 Februari 2006 bersamaan dengan 

turunya SK Bupati, Sawitri mendapatkan bantuan 1 stel pakaian Topeng 

Endel. Tahun 2005 Sawitri juga mengikuti Festival yaitu Solo dance di Kota 

Solo. Tahun 2006 Sawitri mengisi acara lomba Tari di Pendopo Kabupaten 

Tegal. Tahu 2007 Ulang tahun Tegal yang ke- 470 salah satu Warisan Tari 

Topeng Sawitri yaitu Tari Topeng Endel masuk Museum Rekor Muri sebagai 



 

 

tarian peserta yang terbanyak yaitu 1.700 penari yang unjuk kebolehan di 

kantor PEMKAB Tegal, ditarikan oleh siswa Sekolah Dasar yang ada di 

daerah Kabupaten Tegal. Tahun 2008 Sawitri menari di acara Festival 17 

Dalang Muda tepatnya pada tanggal 17-19 maret 2008. Tahun 2009 Sawitri 

menunjukkan kebolehanya dengan menampilkan 6 Tarian Topengnya di 

Gedung Rakyat Slawi Kabupaten Tegal. Pada tanggal 17 Juni 2010 Sawitri 

mendapatkan Penghargaan Nasional  yaitu sebagai Maestro Seni Tradisi 

Indonesia atas keputusan Menteri kebudayaan dan Pariwisata Republik 

Indonesia nomor: 311/SK/NBSF/VI/2010 di Jakarta bertempat di Gedung 

Cikini, Penyerahan piagam dan pengukuhan bertempat di Gedung Rakyat 

Kabupaten Tegal di Slawi hari Sabtu tanggal 4 September 2010. Dari Gelar 

Maestronya Sawitri mendapatkan bantuan dari Kabupaten berupa penerangan 

rumah (Listrik) dan dana untuk Sawitri, dari Jakarta Sawitri mendapatkan 

uang sebesar Rp 7.000.000,- dan tunjangan setiap bulanya Rp 1.200.000,-.  

 

4.4.4 Proses 6 (Enam)Tari topeng Di Jadikan Ciri Khas Tegal 

sampai Sawitri di Kukuhkan Sebagai Maestro Seni Tahun 

2010. 

Awal mulanya Warmi (Alm) Ibu Sawitri pada tahun 1950an terkenal 

sebagai Ronggeng Tari Topeng dan Sarja (Alm) sebagai pengrawit. Warmi 

bertempat tinggal di Desa Slarang Lor Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten 

Tegal. Warmi Terkenal dengan sebutan Ronggeng karena pada umumnya 

masyarakat tidak bisa membedakan antara Ronggeng dengan Penari.  Warmi 



 

 

merupakan generasi ke 2 (dua) setelah Ibu Dresmi yaitu Ibu dari Warmi, 

Warmi mewarisi 12 (dua belas) Tari Topeng. Warmi dan sarja memperoleh 

penghasilan dengan cara menjual jasa seninya dengan berkeliling desa dengan 

membawa kedua anaknya yaitu Madi dan Sawitri, Warmi dan keluarga sering 

di tanggap di acara temanten, khitanan, turun tanah dan acara lainnya yang ada 

di Desanya. Setelah usianya semakin lanjut, Warmi berhenti menari dan 

mewariskan Tari Topeng pada anak perempuannya yaitu Sawitri. Sawitri sejak 

kecil sering di ajak Warmi untuk melatih tari, dengan harapan Sawitri bisa 

mewarisi  tari Topeng dan menjadi generasi penerus ke 3(tiga) setelah Warmi. 

Pada umur 7 tahun Sawitri mulai belajar menari dari Ibunya Warmi, dan 

Sawitri menekuni dunia Tari pada umur 17 tahun. Sawitri mewarisi 6 (enam) 

Tari Topeng dari 12 Tari Topeng yang di kuasai Warmi yaitu Tari Topeng 

Endel, Kresna, Panji, Kiprahan Patih, Lanyapan Alus dan Klana Topeng. Pada 

tahun 1970 Sawitri terkenal sebagai penari topeng di Kabupaten Tegal. 

Menurut penuturan Sawitri (Wawancara 9 Februari 2010): 

“Saya kaget dan binggung  ada orang dari Dinas ke rumah saya, 
dan menyuruh saya menarikan salah satu Tari Topeng yang saya 
kuasai.. saya waktu itu tidak ada persiapan apapun”. 
 

Pada awal tahun 1990an dari Dinas pariwisata dan kebudayaan 

mengadakan penggalian terhadap bakat yang dimiliki Sawitri dan 6 (enam) 

Tari Topeng Tegal yang di wariskan pada Sawitri, Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan mengirimkan utusan dari Dinas yaitu Ibu Wuninggar dan kawan-

kawan untuk menelusuri Bakat menari Sawitri dan Tari Topeng lebih dalam 

dan mendatangi rumah Sawitri. Sawitri di suruh untuk menarikan salah satu 



 

 

Tari Topeng yaitu Tari Topeng Endel tanpa menggunakan iringan di depan 

Ibu Wuninggar dan Kawan-kawan, ternyata gerakan demi gerakan yang di 

tampilkan Sawitri sangat menarik perhatian Ibu Wuninggar dan kawan-kawan 

dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Wawancara Wuninggar (14 Februari 

2011): 

“Pada waktu itu saya dan teman-teman di percayai oleh dinas 
untuk melakukan penelusuran terhadap ke enam tari Topeng yang 
di tarikan oleh Sawitri, dan di galih untuk menjadikan tari topeng 
sebagai ciri khas Kabupaten Tegal”  
 

 Setelah Penelusuran yang di lakukan oleh Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan selesai, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mulai merencanakan 

untuk menggali satu persatu dari 6 (enam topeng) tetapi pada tahun 1990an 

dari Dinas Pariwisata belum mempunyai dana pelengkap untuk proses 

penggalian bakat menari dan ke 6 (enam) Tari Topeng. Pada Tahun 2000 

Proses penggalian di teruskan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

mengirimkan 10 Pamong Seni yang ada di Daerah Kecamatan Dukuh Waru. 

Untuk mempelajari 6 (enam) Tari Topeng pada Sawitri, 10 Pamong Seni 

berhasil mempelajari ke 6 (enam) Tarian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

bermusyawarah dengan Dewan Kesenian Kabupaten untuk proses Penggalian 

bakat Sawitri dan ke 6 (enam) Tari Topeng. Penggalian Tari Topeng di sini 

berupa penetapan kostum, rias, penyempurnaan iringan tari dan pencarian 

nama-nama setiap gerak yang ada di ke 6 (enam) Tari Topeng yang di warisi 

oleh Sawitri. Tahun 2001 Sawitri, dan 10 Pamong Seni serta dari Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan berkoordinasi untuk memikirkan Proses 

penggalian, tahun 2001 pertama kali penggalian terhadap Tari Topeng Endel, 



 

 

tahun 2002 penggalian ke dua terhadap Tari Topeng Panji dan Kresna, tahun 

2003 Penggalian ke tiga yaitu  Tari Topeng Patihan dan Klana, tahun 2004 

Penggalian ke empat yang terakhir yaitu Tari Topeng Lanyapan. Setelah 

selesai semua Penggalian pada ke Enam Tari Topeng di adakan 

pendokumentasian di Sanggar Seni Kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan dengan menampilkan ke 6 (enam) Tari Topeng dengan 

menggunakan kostum lengkap dan iringan langsung yang telah di 

sempurnakan. Proses Penggalian sampai Proses Pendokumentasian berupa 

rekaman mendapatkan respon dari Bupati Kabupaten Tegal sangat baik selang 

satu tahun tepatnya pada tanggal 1 februari 2006 SK Bupati turun untuk 

menetapkan 6 (enam) Tari Topeng Sawitri sebagai ciri Khas Kabupaten Tegal, 

Sawitri pun memperoleh penghargaan berupa 1(satu) pakaian lengkap Tari 

Topeng Endel dan berupa dana bantuan untuk Sawitri. 

Pada awal bulan mei 2010 ada 3 (tiga) dosen dari IKJ melakukan 

penelitian untuk Tesis yaitu Bapak Febi Bidang Fotografi, Dedi Lhutan 

Bidang Seni Tari, dan Bapak Barkah Bidang Seni Rupa, ke tiga Dosen dari 

IKJ datang ke Kabupaten Tegal dengan menemui Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan untuk mencari informasi tentang ciri Khas Kabupaten Tegal. Dari 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memberikan informasi bahwa di daerah 

Kabupaten Tegal mempunyai banyak ciri khas sesuai dengan Bidang ke Tiga 

Dosen IKJ yaitu dari berbagai Candi yang ada di berbagai wilayah Kabupaten 

Tegal, berbagai alat musik Tradisional, macam-macam Batik Tegalan, dan 

Tari khas Kabupaten Tegal. Wuninggar berkata: 



 

 

“Dedi luthan, Barkah dan Feby dari Jakarta menemui saya di 
kantor Dinas dan mereka meminta tolong pada saya mencarikan 
sasaran penelitian yang ada di daerah kabupaten Tegal sesuai 
dengan bidang mereka. Saya pun menjelaskan pada Dedy Luthan, 
Barkah dan Feby bahwa di Kabupaten Tegal banyak sasaran 
penelitian yang sesuai dengan bidang mereka yaitu Tari Topeng, 
Candi Linmas dan Batik Pangkah” (Wawancara 14 Februari 2011). 
 

 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di minta untuk mengantarkan ke 

tiga Dosen ke tempat-tempat bentuk seni yang memiliki ciri khas Kabupaten 

Tegal, sebelum mengantarkan ke tiga Dosen IKJ ke lokasi penelitian Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan mengenalkan Teh Asli Kabupaten tegal yang 

sudah terkenal di wilayah Nusantara, ke tiga Dosen IKJ di pertemukan dengan 

Bapak Harnoko yang mengolah Teh Sosro. Bapak Harnoko menceritakan 

asal-usul Teh dan pembuatan Teh Sosro kepada ke tiga Dosen IKJ, Bapak 

Harnoko mempersilahkan ke tiga Dosen IKJ untuk menginap di rumahnya 

sampai penelitian selesai. Pagi harinya Dinas Pariwisata dan Kebudyaan 

bersama Bapak Harnoko mengantar ke tiga Dosen dari IKJ ke tempat 

penelitian, Bapak Febi memilih lokasi penelitian di Candi Linmas tempatnya 

di Desa Slarang Lor, Bapak Dedy Lhutan memilih Tari Topeng di Desa 

Slarang Lor untuk penelitiaanya dan Bapak Barkah memilih Bati Pangkah di 

desa Pangkah untuk menjadi tempat Penelitian. Setelah sampai di lokasi 

Penelitian yang pertama yaitu Desa Slarang Lor, pertama kali mengantarkan 

Bapak Feby ke tempat Candi Linmas untuk melakukan pengambilan foto-foto, 

di lanjutkan Bapak Dedy Lhutan ke tempat Sawitri untuk menemui Sawitri 

sang Penari Topeng menarikan salah satu tariannya, Sawitri pun menari 

dengan lemah gemulai tanpa iringan ternyata Bapak Dedy Lhutan sangat 



 

 

tertarik dengan setiap gerakan yang di peragakan Sawitri, ke dua Dosen 

selesai selanjutnya ke tempat penelitian Bapak Barkah yaitu di pembuatan 

Batik di Desa Pangkah. Penelitian awal sudah selesai  ke tiga Dosen IKJ 

kembali ke Jakarta untuk menyerahkan hasil Observasi awal, dan pada bulan 

Mei 2010 Bapak Harnoko mendapatkan informasi dari bapak Dedy Lhutan 

untuk memberitahukan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk  

menyiapkan Sawitri untuk datang ke Gedung Cikini di Jakarta pada tanggal 10 

juni 2010 karena Sawitri mendapatkan piagam penghargaan nasional dari 

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia atas prestasi dan 

pengabdiannya melestarikan dan Mengembangkan tari Topeng Slawi, Bapak 

Harnoko dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tegal menyiapkan 

Sawitri untuk datang ke Jakarta untuk menerima Penghargaan Nasional. 

Berdasarkan surat undangan yang di terima dari panitia maka Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan, Bapak Harnoko dan Sawitri di temani anaknya Ibu Sri 

Purwanti datang ke Jakarta di gedung Cikini untuk menerima Penghargaan 

sebagai Maestro Seni Tradisi Indonesia 2010 dan menandatangani 

penghargaan yang di berikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Republik 

Indonesia, pemberian Penghargaan itu mendasari atas Keputusan Menteri 

Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor: 

3117/SK/NBSF/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010. Pada tanggal 4 September 

2010 Sawitri akan di kukuhkan sebagai Maestro Seni Tradisi Indonesia 

bertempat di Gedung Rakyat Slawi Kabupaten Tegal, untuk menggelar acara 

itu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan meminta bantuan Dana dari Dewan 



 

 

Kesenian Kabupaten Tegal untuk penyelenggaraan Pengukuhan Sawitri dan 

Penyambutan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan mengundang Pamong Seni dari berbagai Desa 

untuk ikut menyaksikan Pengukuhan Sawitri sebagai  Sang Maestro Seni 

Tradisi Indonesia. Dalam acara Pengukuhan Sawitri dan anaknya Sri Purwanti 

menampilkan tari Topeng Endel untuk penyambutan Menteri Kebudayaan dan 

Pariwisata  Republik Indonesia, dan sejak itu Sawitri di kukuhkan Sebagai 

Maestro Seni Tradisi Indonesia Tahun 2010. 

 

4.4.5 Penguasaan Gerak Sawitri Sebagai Penari 

Sawitri mempunyai adik yang bernama Madi, Madi menuruni bakat 

bapak Sarja (alm) sebagai pengrawit.  Sawitri sering belajar menari dengan di 

iringi adiknya Madi. Waktu kecil  Madi mengiringi tarian kakaknya Sawitri 

tidak menggunakan gamelan lengkap tetapi Madi mengiringi Sawitri dengan 

menggunakan Kendang. Karena sejak kecil Sawitri terbiasa menari dengan 

iringan Kendang sang Adik yaitu Madi dan di rasa paling pas dan menyatu 

dengan gerakan-gerakan tari yang di bawakan saat menari. Sawitri 

(Wawancara 9 Februari 2011) alasan mengapa iringan Madi yang pas dengan 

tariannya yaitu : 

“Madi adik saya mbak tidak memiliki ke unikan dalam mengiringi, 
tetapi karena saya terbiasa mendengarkan bunyi dari 
Kendangannya si Madi dan saya terbiasa berlatih dengan Madi jadi 
saya peka dengan iringan yang di tabuh Madi mbak..” 
 
 
 



 

 

Sejak Sawitri mulai terkenal menjadi Penari Topeng di Kabupaten 

Tegal, Sawitri memperoleh banyak tawaran di beberapa desa dan setiap acara 

di Kabupaten. Di setiap penampilan Sawitri Madi selalu mendampingi untuk 

mengiringi tari yang di bawakan saat Sawitri pentas, Sawitri merasa kurang 

hidup tariannya dalam penampilanya ketika Madi sang adik tidak bisa hadir 

untuk mengiringi saat pentas . Menurut penuturan Sawitri  : 

“Saya menari Topeng akan keliatan hidup atau pas dengan 
iringannya kalau yang memegang kendang adalah adik saya Madi.. 
saya pernah menari tidak pas dengan iringannya di acara 
Kabupaten trus yang memegang kendang orang lain, saya merasa 
kurang puas dengan tarian saya mbak…” (Wawancara 12 Februari 
2011). 
 

Sawitri dalam menarikan ke enam tari Topeng yang di warisi 

mempunyai Persyaratan pokok yang harus di terapkan dalam setiap tariannya 

yaitu Wiraga, Wirama, Wirasa.  

1. Wiraga   

Sawitri dalam menarikan tari topeng gerakan tangan dan hentakan 

kaki di sesuaikan dengan karakter ke 6(enam) tari topengnya ketika sawitri 

menarikan tari topeng Endel gerakannya lincah, erotis dan teknik memainkan 

topengnya sesuai dengan ekspresi karakter tari Topeng yaitu kenes,  Sawitri 

menarikan Tari Topeng Kresna gerakannya gagah, halus dan teknik 

memainkan topengnya sesuai dengan karakter topengnya yaitu wibawa, pada 

Topeng Panji Gerakannya gagah, halus dan tekhnik  memainkan Topengnya 

sesuai dengan ekspresi karakter topengnya yaitu gagah dan wibawa, Topeng 

Kiprahan Patih gerakannya Gagah, keras dan teknik memainkan topengnya 

sesuai dengan ekspresi karakter topengnya yaitu Tegas dan berani. Topeng 



 

 

Lanyapan Alus gerakanya gagah, alus dan Teknik memainkan Topengnya 

sesuai dengan ekspresi karakter topengnya yaitu Wibawa. Yang terakhir 

adalah Tari Topeng Klana gerakanya gagah, Tegas, Keras dan Teknik 

memainkan topengnya sesuia dengan ekspresi karakter topengnya yaitu 

bringas dan Serakah. Sawitri Berkata: 

“Dari ke enam Tari Topeng yang saya warisi hanya ada satu tari 
putri yaitu Topeng Endel yang lima adalah gagahan itu pun ada 3 
yang karakternya permainan topengnya hamper mirip yaitu 
Kresna, Panji dan Lanyapan alus karena ke tiganya merupakan tari 
putra alus.” (Wawancara 12 Februari 2011) 

 
2. Wirama  

Sawitri dalam setiap gerakan tari yang di bawakan harus sesuai 

dengan tempo dan ritme iringan setiap tari topengnya, tari Topeng Endel 

gerakan tarinya di iringi menggunakan  lancaran ombak banyu, laras Slendro 

patet manyuro, Topeng Kresna gerakan tarinya di iringi dengan menggunakan 

lancaran lelenderan naik lancaran praliman, Topeng Panji gerakan tarinya di 

iringi dengan menggunakan Lancaran Gunung Sari, Laras Slendro Patet 6 

(enam), Tari Kiprahan Patih gerakan tarinya di iringi menggunakan Lancaran 

Bledrong, laras slendro patet Manyuro, Topeng Lanyapan Alus tarinya di 

iringi dengan menggunakan Lancaran Lagon Semarangan, Laras Slendro patet 

6 (enam), Topeng Klana gerakan tarinya di iringi menggunakan Lancaran 

Truntung, Laras Slendro Patet Manyuro.  

3. Wirasa 

Setiap menari Sawitri harus menyatukan dan menyelaraskan  gerak 

dengan musik agar maksud yang terkandung di dalam ke enam tari Topengnya 



 

 

yaitu Topeng Endel, Kresna, Panji, Kiprahan Patih, Lanyapan Alus, Klana 

Topeng tersampaikan pada penonton. Agar penonoton dapat menikmati setiap 

gerakan yang di gerakan oleh Sawitri.  

Sawitri sebagai penari Jawa mempunyai ketentuan normatif yang 

harus di terapkan pada dirinya, yaitu Hasta Sawanda merupakan ketentuan 

normative yang harus di terapkan dalam tari Jawa yaitu Pacak, Pancat, Luwes, 

Wilet, Lulut, Irama, Ulat, Gendhing. 

1. Pacak 

Sawitri dalam melakukan gerak tari yang di tarikan selalu sesuai 

dengan karakter dari enam Tari Topengnya. Ketika Sawitri menarika Tari 

Topeng Endel ekspresi geraknya dan Ekspresi  topeng yang di pakai harus 

Kenes karena Topeng Endel karakternya Kenes/mentel, sebaliknya ketika 

Sawitri menarika Klana Topeng ekspresi geraknya dan Ekspresi Topeng yang 

di pakai akan Gagah, Keras, dan Tegas. 

2. Pancat 

Di setiap Tari Topeng yang di tarikan Sawitri mempunyai gerak 

penghubung antara motif petama menuju ke motif dua contohnya pada gerak 

tari topeng Endel motif yang pertama lumaksono Entrak (Mentang tangan, 

tangan kiri tekuk depan puser, kaki kiri maju kemudian sebaliknya) dan motif 

ke dua lontang (Tangan kanan dan kiri di depan wajah melakukan ayunan ke 

kanan,kiri, kaki kanan melangkah maju mundur). Dari motif pertama ke motif 

kedua ada gerakan penghubung yang disebut juga penghubung (Tangan kiri 

mentang ke kiri kepala ogek ukel, tangan kanan seblak sampur kiri, lontang 



 

 

(ke dua tangan, dadah ayunan ke kanan, kiri,kanan) ukel kanan mendak). 

3. Luwes 

Saat Sawitri menari di atas penggung sangat menghayati setiap 

gerakan yang di tarikan, ketika menari Topeng Endel Sawitri menghayati 

karakter Topeng Endel yang Kenes dan setiap gerakan yang di bawakan 

Sawitri sesuai dengan karakter Topeng Endel. Sawitri harus mengendalikan 

emosi saat menari agar setiap gerakan yang di tarikan selaras dan harmonis 

dan bisa menarik perhatian penonton. 

4. Wilet 

Sawitri mempunyai ke khasan sendiri dalam menarikan tari ke enam 

Tari Topengnya yaitu Setiap gerakan yang di bawakan Sawitri saat menari 

pasti pas dengan kendangan sang pengrawit dan gerakan yang sesuai dengan 

kendang sangat mantap di bawakan saat di gerakan oleh Sawitri. 

 5. Lulut 

Gerakan ke enam Tari Topeng yang di kuasai Sawitri saat menari 

sangat runtut gerakannya, Sawitri sudah hafal di luar kepala karena ke enam 

Tari Topeng mulai di tarikan Sawitri saat umur 7 tahun. Jadi setiap Sawitri 

menarikan ke enam Tari Topengnya gerakannya seperti air yang mengalir 

yang tidak menghafalkan urutan-urutan gerakannya.   

 6. Irama 

Sawitri merupakan salah satu penari yang peka terhadap ketukan 

irama pada iringan yang mengiringi ke enam Tari Topengnya karena Sawitri 

bapak dan adik Sawitri merupakan pengrawit. Saat sawitri menarikan Topeng 



 

 

Endel setiap gerakan Sawitri sesuai dengan ketukan, tempo irama yang telah 

di tetapkan.  

7. Ulat 

Ke enam tari topeng yang di kuasai Sawitri mempunyai bentuk 

topeng yang berbeda-beda Topeng Endel bentuk topengnya bentuk wajah 

Cantik yang Menyungging Senyum, Kresna bentuk topeng Warna Topeng 

merah jambu (pink) dengan bentuk wajah tampan, Topeng Panji bentuk 

Topeng berwarna Putih dengan bentuk wajah bagus mirip tokoh Arjuna, 

Topeng Kiprahan Patih bentuk Topeng berwarna Merah tua dengan bentuk 

wajah Sangar dan memiliki mata bentuk mata lebar, Topeng Lanyapan Alus 

Bentuk Topeng berwaran Kuning Gading dan memiliki bentuk muka 

Menunduk mirip tokoh Bambangan dalam warna kulit Purwa, Topeng  Kelana 

bentuk Topeng berwarna Merah Tua memilki bentuk wajah Garang, mirip 

dengan Tokoh Dasa Muka. Ke enam Tari Topeng mempunyai bentuk Topeng 

dan Karakteristik yang berbeda-beda tetapi Sawitri sangat lihai memainkan 

Topeng yang di gunakan saat menari dan sesuai dengan karakter topeng yang 

di gunakan efek dramatik pada tari yang di bawakan saat menari tersalurkan 

pada penonton yang menonton penampilan Sawitri.  

8. Gendhing 

Sawitri sangat mengerti tentang gendhing yang mengiringi ke enam 

tari Topeng yang di kuasai Tari Topeng Endel Gending Pengiringnya adalah 

Lancaran ombak banyu, Laras Slendro Patet Manyuro, Kresna Gending 

Pengiringnya adalah Lancaran lelenderan naik lancaran Praliman, Panji 



 

 

Gending Pengiringnya adalah Lancaran Gunungsari, Laras Slendro Patet 6 

(enam), Kiprahan Patih Gending Pengiringnya adalah Lancaran Blendrong, 

Laras Slendro Patet Manyuro, Lanyapan Alus Gending Pengiringnya adalah 

Lancaran Lagon Semarangan, Laras Slendro Patet 6 (Enam), Klana Topeng 

Gending Pengiringnya adalah Lancaran Truntung, Laras Slendro Patet 

Manyuro. 

4.4.6 Identisifikasi Enam Tari Topeng yang Di Warisi oleh Sawitri 

 4.4.5.1 Tari Topeng Endel 

 Warna Topeng Putih dengan bentuk wajah Cantik yang 

Menyungging Senyum, Gending Pengiringnya adalah Lancaran ombak banyu, 

Laras Slendro Patet Manyuro. 

 

Gambar 4. Tari Topeng Endel 

(Foto Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2009) 



 

 

 

Gambar 5 : Topeng Endel 

(Dyah Ayu Anggarini, Februari, 2011) 

 Pada gambar 5 (lima) Topeng Endel bentuk Topeng berwarna  

putih dengan bentuk wajah Cantik yang menyungging senyum. 

 4.4.5.2 Tari Topeng Kresna 

Warna Topeng merah jambu (pink) dengan bentuk wajah tampan, 

Gending Pengiringnya adalah Lancaran lelenderan naik lancaran Praliman. 

 

Gambar 6. Tari Topeng Kresna 

(Foto Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2009) 



 

 

 

Gambar 7 : Topeng Kresna  

( Foto Dyah Ayu Anggarini, Februari 2011) 

Gambar 7 (tujuh) Tari Topeng Kresna yaitu Topeng Berwarna merah 

Jambu (pink) dengan bentuk wajah tampan. 

 4.4.5.3 Tari Topeng Panji 

Warna Topeng Putih dengan bentuk wajah bagus, Gending 

Pengiringnya adalah Lancaran Gunungsari, Laras Slendro Patet 6 (enam). 

 

Gambar 8. Tari Topeng Panji 

(Foto Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2009) 



 

 

 

Gambar 9 : Topeng Panji 

(Foto Dyah Ayu Anggarini, Februari 2011) 

Gambar 9 (sembilan) Topeng Panji bentuk Topeng berwarna Putih 

dengan bentuk wajah bagus mirip tokoh Arjuna. 

 4.4.5.4 Tari Topeng Kiprahan Patih 

Warna topeng Merah Tua dengan bentuk wajah Sangar, Gending 

Pengiringnya adalah Lancaran Blendrong, Laras Slendro Patet Manyuro. 

 

Gambar 10. Tari Topeng Kiprahan Patih 

(Foto Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2009) 



 

 

 

Gambar 11 : Topeng Kiprahan Patih 

( Foto Dyah Ayu Anggarini,  Februari 2011) 

Gambar 11 (sebelas) Topeng Kiprahan Patih bentuk Topeng 

berwarna Merah tua dengan bentuk wajah Sangar dan memiliki mata bentuk 

mata lebar, mewakili Tokoh Setiati dan Patihan Jawa. 

 4.4.5.5 Tari Topeng Lanyapan Alus 

Warna Topeng Kuning Gading, Gending Pengiringnya adalah 

Lancaran Lagon Semarangan, Laras Slendro Patet 6 (Enam). 

 

Gambar 12. Tari Topeng Lanyapan Alus 

(Foto Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2009) 



 

 

 

Gambar 13 : Topeng Lanyapan Alus  

(Foto Dyah Ayu Anggarini, Februari 2011) 

Gambar 13 (tiga belas) Topeng Lanyapan Alus Bentuk Topeng 

berwaran Kuning Gading dan memiliki bentuk muka Menunduk mirip tokoh 

Bambangan dalam warna kulit Purwa. 

4.4.5.6 Tari Topeng Kelana 

Warna Topeng Merah Tua dengan bentuk wajah Garang, Gending 

Pengiringnya adalah Lancaran Truntung, Laras Slendro Patet Manyuro. 

 

Gambar 14 : Tari Topeng Klana 

(Foto Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2009) 



 

 

 

Gambar 15 : Topeng kelana 

(Foto : Dyah Ayu Anggarini, Februari 2011) 

 Gambar 15  (lima belas) Topeng  Kelana bentuk Topeng berwarna Merah 

Tua memilki bentuk wajah Garang, mirip dengan Tokoh Dasa Muka. 

 

4.4.7 Deskripsi Tari Topeng Endel Sebelum Proses Penggalian 

dan Sesudah Proses Penggalian. 

4.4.6.1 Deskripsi Tari Topeng Endel Sebelum Proses Penggalian 

No Ragam Gerak Uraian Gerak hitungan 

1. 

 

Pasang Topeng 

Pasang topeng, seblak 

sampur 2 tangan 

7-8 



 

 

2 

Lumaksono Entrak 

Mentang tangan, 

tangan kiri tekuk 

depan puser, kaki kiri 

maju kemudian 

sebaliknya 

1-4 

5-8 (3X) 

3. 

 

Penghubung 

Tangan kiri mentang 

ke kiri kepala ogek 

ukel, tangan kanan 

seblak sampur kiri, 

lontang (ke dua 

tangan, dadah ayunan 

ke kanan, kiri,kanan) 

ukel kanan mendak 

1-6 

7-8 

1-6 

7-8 



 

 

4. 

 

Lontang 

Tangan kanan dan kiri 

di depan wajah 

melakukan ayunan ke 

kanan,kiri, kaki kanan 

melangkah maju 

mundur. 

1-8 

1-8 

5. 

 

Penghubung 

Tangan kiri mentang 

ke kiri kepala ogek 

ukel, tangan kanan 

seblak sampur kiri, 

lontang (ke dua 

tangan, dadah ayunan 

ke kanan, kiri,kanan) 

ukel kanan mendak 

1-6 

7-8 

1-6 

7-8 

6. 

 

Giul Bunder 

Goyang pinggul 

bunder, ukel seblak, 

dadah 2 tangan di 

ayun tangan kanan di 

tekuk depan puser, 

tangan kiri mentang 

1-8 (2X) 

1-6 

7-8 

1-4 

5-4 



 

 

7. 

 

Penghubung 

Tangan kiri mentang 

ke kiri kepala ogek 

ukel, tangan kanan 

seblak sampur kiri, 

lontang (ke dua 

tangan, dadah ayunan 

ke kanan, kiri,kanan) 

ukel kanan mendak 

1-6 

7-8 

1-6 

7-8 

8. 

 

Jeglongan 

Mendak goyang 

pinggul jeglong ke kiri 

(6X), ukel kanan 

seblak kiri. 

1-6 

7-8 

9. 

 

Trap Jamang 

Tangan kanan ukel 

pinggir telinga, tangan 

kiri lurus ke depan 

maju kanan, kiri, 

kanan, kiri dan 

sebaliknya. 

1234 

5678 



 

 

10. 

 

Lepas Topeng 

Topeng di lepas 1-4 

 

4.4.6.2 Deskripsi Tari Topeng Endel Setelah Proses Penggalian 

No Ragam Gerak Uraian Gerak Hitungan 

1. 

 

Pasang Topeng 

Pasang topeng, seblak 

sampur 2 tangan 

7-8 



 

 

2. 

 

Lumaksana Entrak 

Mentang tangan, 

tangan kiri tekuk 

depan puser, kaki kiri 

maju kemudian 

sebaliknya 

1-4 

5-8 (3X) 

3. 

 

Penghubung 

Tangan kiri mentang 

ke kiri kepala ogek 

ukel, tangan kanan 

seblak sampur kiri, 

lontang (ke dua 

tangan, dadah ayunan 

ke kanan, kiri,kanan) 

ukel kanan mendak 

1-6 

7-8 

1-6 

7-8 

4. 

 

Lontangan 

Tangan kanan dan kiri 

di depan wajah 

melakukan ayunan ke 

kanan,kiri, kaki kanan 

melangkah maju 

mundur. 

1-8 

1-8 



 

 

5. 

Penghubung 

Tangan kiri mentang 

ke kiri kepala ogek 

ukel, tangan kanan 

seblak sampur kiri, 

lontang (ke dua 

tangan, dadah ayunan 

ke kanan, kiri,kanan) 

ukel kanan mendak 

1-6 

7-8 

1-6 

7-8 

6. 

 

Ukel Seak 

Tangan kana ukel 

kanan, tangan kiri ukel 

kiri, tangan kanan 

bapang, tangan kiri di 

tarik di samping kiri 

belakang 

1,3,5 

2,4,8 

7. Tangan kiri mentang 

ke kiri kepala ogek 

ukel, tangan kanan 

seblak sampur kiri, 

lontang (ke dua 

tangan, dadah ayunan 

ke kanan, kiri,kanan) 

1-6 

7-8 

1-6 

7-8 



 

 

Penghubung ukel kanan mendak 

8. 

 

Boneka (Pacak gulu golekan) 

Ukel satu tangan 

(tangan kanan/ kiri) 

kepala oglek kemudian 

di lakukan ke 

balikannya 

1,3,5,7 

2,4,6,8 

9. 

 

Penghubung 

Tangan kiri mentang 

ke kiri kepala ogek 

ukel, tangan kanan 

seblak sampur kiri, 

lontang (ke dua 

tangan, dadah ayunan 

ke kanan, kiri,kanan) 

ukel kanan mendak 

1-6 

7-8 

1-6 

7-8 

10. 

 

Jeglongan 

Mendak goyang 

pinggul jeglong ke kiri 

(6X), ukel kanan 

seblak kiri. 

1-6 

7-8 



 

 

11. 

Penghubung 

Tangan kiri mentang 

ke kiri kepala ogek 

ukel, tangan kanan 

seblak sampur kiri, 

lontang (ke dua 

tangan, dadah ayunan 

ke kanan, kiri,kanan) 

ukel kanan mendak 

1-6 

7-8 

1-6 

7-8 

12. 

 

Ukel Seak, Boneka 

 

Tangan kana ukel 

kanan, tangan kiri ukel 

kiri, tangan kanan 

bapang, tangan kiri di 

tarik di samping kiri 

belakang. 

Ukel satu tangan 

(tangan kanan/ kiri) 

kepala oglek kemudian 

di lakukan ke 

balikannya 

 

1,3,5 

2,4,8 

 

 

 

 

 

1,3,5,7 

2,4,6,8 



 

 

13. 

Penghubung 

Tangan kiri mentang 

ke kiri kepala ogek 

ukel, tangan kanan 

seblak sampur kiri, 

lontang (ke dua 

tangan, dadah ayunan 

ke kanan, kiri,kanan) 

ukel kanan mendak 

1-6 

7-8 

1-6 

7-8 

14. 

 

Trap Jamang 

Tangan kanan ukel 

pinggir telinga, tangan 

kiri lurus ke depan 

maju kanan, kiri, 

kanan, kiri dan 

sebaliknya. 

1234 

5678 

15. Tangan kiri mentang 

ke kiri kepala ogek 

ukel, tangan kanan 

seblak sampur kiri, 

lontang (ke dua 

tangan, dadah ayunan 

ke kanan, kiri,kanan) 

1-6 

7-8 

1-6 

7-8 



 

 

Penghubung ukel kanan mendak 

16. 

 

Ukel Seak 

Tangan kana ukel 

kanan, tangan kiri ukel 

kiri, tangan kanan 

bapang, tangan kiri di 

tarik di samping kiri 

belakang 

1,3,5 

2,4,8 

17. 

Penghubung 

Tangan kiri mentang 

ke kiri kepala ogek 

ukel, tangan kanan 

seblak sampur kiri, 

lontang (ke dua 

tangan, dadah ayunan 

ke kanan, kiri,kanan) 

ukel kanan mendak 

1-6 

7-8 

1-6 

7-8 

18. Seblak sampur 2 

tangan, kepala muter 

dari kiri ke kanan, 

seblak 2 tangan, 

tangan kanan miwir 

sampur, entrak 2X 

pelan, entrak 2X cepat 

ogek kepala ke 

1-8, 1-8 

 

 

 

 

 



 

 

Nggambul samping kiri (buang 

sampur), seblak 

sampur sudut kanan 

atas, seblak 2 tangan, 

kepala muter dari 

kanan ke kiri, seblak 

sampur tangan kiri 

miwir sampur, Entrak 

4X cepat, Entrak 2X 

pelan, ogek kepala, 

seblak sampur kiri, 

sudut kiri atas seblak 2 

tangan miwir 

sampurputar tangan 

Ogek Kepala, pacak 

gulu kanan kiri, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-8 

1-8 

1-4 

19.  

 

Lumaksana Entrak 

Mentang tangan, 

tangan kiri tekuk 

depan puser, kaki kiri 

maju kemudian 

sebaliknya 

1-4 

5-8 (3X) 



 

 

20. 

Penghubung 

Tangan kiri mentang 

ke kiri kepala ogek 

ukel, tangan kanan 

seblak sampur kiri, 

lontang (ke dua 

tangan, dadah ayunan 

ke kanan, kiri,kanan) 

ukel kanan mendak 

1-6 

7-8 

1-6 

7-8 

 

 

Giul Bunder 

Goyang pinggul 

bunder, ukel seblak, 

dadah 2 tangan di 

ayun tangan kanan di 

tekuk depan puser, 

tangan kiri mentang 

1-8 (2X) 

1-6 

7-8 

1-4 

5-4 

20. 

 

Lumaksono Batangan 

4 langkah Entrak 1-2 

3-4 

5-6 

7-8 



 

 

22. 

 

Nggambul 

Seblak sampur 2 

tangan, kepala muter 

dari kiri ke kanan, 

seblak 2 tangan, 

tangan kanan miwir 

sampur, entrak 2X 

pelan, entrak 2X cepat 

ogek kepala ke 

samping kiri (buang 

sampur), seblak 

sampur sudut kanan 

atas, seblak 2 tangan, 

kepala muter dari 

kanan ke kiri, seblak 

sampur tangan kiri 

miwir sampur, Entrak 

4X cepat, Entrak 2X 

pelan, ogek kepala, 

seblak sampur kiri, 

sudut kiri atas seblak 2 

tangan miwir 

sampurputar tangan 

Ogek Kepala, pacak 

gulu kanan kiri, 

1-8, 1-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-8 

1-8 

1-4 



 

 

23.

. 

 

Lepas Topeng 

Topeng di lepas 1-4 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Pada bab ini akan di kemukakan mengenai Kesimpulan dan Saran. 

 

5.1 Kesimpulan 

 Sawitri adalah Penari Topeng Tegal di Kabupaten Tegal yang 

bertempat tinggal di Desa Slarang Lor, Kecamatan Dukuh Waru, Kabupaten 

Tegal. Sawitri mengenyam bangku sekolah sampai umur 10 tahun dari kelas 1 

SD sampai kelas 4 SD, Sawitri belajar menari secara otodidak yaitu dengan 

memperhatikan di setiap Ibunya Warmi (alm) menari. Sawitri merupakan 

pewaris Tari Topeng setelah ibunya Warmi (Alm), dari 12 (dua belas) Tari 

Topeng Sawitri hanya mampu menguasi 6 (enam) Tari Topeng yaitu Tari 

Topeng Endel, Tari Topeng Kresna, Tari Topeng Panji, Tari Topeng Kiprahan 

Patih, Tari Topeng Lanyapan Alus, Tari Topeng Kelana. Kelihaiannya sebagai 

penari enam tari Topeng di beberapa acara di Kabupaten Tegal maupun di luar 

Kabupaten Tegal Sawitri sering mendapatkan Prestasi dan penghargaan. Pada 

tanggal 17 juni 2010 Sawitri mendapatkan penghargaan Nasional yaitu 

Sebagai Maestro Seni Tradisi Indonesia 2010. 

5.2 Saran 

1. Untuk Kepala Desa Slarang Lor hendaknya mendukung Sawitri dengan 

Profesinya yaitu sebagai penari Topeng dengan cara mengadakan 



 

 

pelatihan Tari Topeng di pelataran Kantor Kepala Desa, untuk 

mewujudkan ke inginan Sawitri untuk melestarikan Tari Topengnya. 

2. Pemerintah dan Dinas Pariwisata sebaiknya memberikan Sarana dan 

Prasarana yang layak pada Sawitri karena Sawitri telah berjasa pada 

Kabupaten Tegal dengan Tarian Topengnya yang menjadi Icon Kabupaten 

Tegal. 

3. Masyarakat Desa Slarang Lor dan Masyarakat Kabupaten Tegal 

hendaknya ikut melestarikan Tari Topeng agar melahirkan Generasi 

penerus dan Sawitri-sawitri yang baru. 
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Lampiran 1 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

A. Tujuan 

Observasi pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Profil 

Sawitri sebagai penari Topeng Tegal. Di Kabupaten Tegal, Observasi di 

lakukan di Tempat tinggal Sawitri desa Slarang Lor RT 1/RW 2. 

 

B. Pembatasan 

Pada penelitian ini di Fokuskan pada Profil Sawitri sebagai Penari 

Topeng Tegal. Di Kabupaten Tegal yang meliputi : (1) Lokasi atau tempat 

tinggal Sawitri, (2) Keadaan lingkungan sekitar tempat tinggal Sawitri, (3) 

Kegiatan yang di lakukan Sawitri sehari-hari selain menjadi penari.  

C. Kisi-kisi Observasi 

1.  Melihat secara langsung keadaan umum lokasi penelitian di Desa Slarang 

Lor. 

2. Melihat dan Menemui Langsung Obyek utama dalam Penelitian. 

3. Mengamati dan Menggali hal-hal yang berkaitan dengan Kehidupan 

Sawitri sang Penari seperti kegiatan sawitri sehari-hari dan sosialisasi 

Sawitri terhadap masyarakat sekitar tempat tinggal Sawitri.  

4. Menarik Kesimpulan.  

 



 

 

Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Tujuan 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang relevan tentang 

Kehidupan Sawitri sebagai Penari Topeng Tegal Di Kabupaten Tegal yang 

bertempat tinggal di Desa Slarang Lor Kecamatan DukuhWaru. 

 

B. Indikator Penelitan 

Dalam pelaksanaan wawancara peneliti hanya membatasi masalah 

data yang meliputi : 

1. Latar belakang pendidikan dan perjalanan Sawitri Sebagai Penari Topeng. 

2. Proses Pembelajaran dan Kegiatan yang di ikuti Sawitri sebagai Penari 

Topeng. 

 

C. Pembatasan Responden   

Judul penelitian Profil Sawitri sebagai penari Topeng Tegal di 

Kabupaten Tegal melaksanakan dengan membatasi 4 (empat) narasumber : 

1. Sawitri sendiri yang menjadi obyek sasaran penelitian Profil Sawitri 

sebagai penari Topeng Tegal di Kabupaten Tegal. 

2. Sri Purwati anak pertama Sawitri yang mengenal tentang Ibu Suwitri. 

 



 

 

3. Nur wahyu salah satu kerabat Sawitri yang mengerti tentang ke hidupan 

Sawitri 

4. Wuninggar Ketua Dinas Pariwisata Kabupaten Tegal yang mempunyai 

data hidup dan data tentang tarian Suwitri yang telah di kukuhkan sebagai 

salah satu ciri khas daerah tegal. 

C.1 Wawancara Kepada Sawitri menjadi Obyek sasaran utama. 

1) Bagaimana awal mulanya menjadi penari? 

2) Dimana saja belajar menari? 

3) Siapakah mengajari anda menari? 

4) Sejak kapan dan pada umur berapa anda menari? 

5) Bagaimana respon keluarga tentang bakat yang anda miliki? 

6) Kenapa anda senang menari? 

7) Apa saja tarian yang anda kuasai? 

8) Dalam acara apa saja menari? 

9) Benarkah tarian yang anda kuasai berasal dari warisan ibu dan nenek 

anda? 

10) Mengapa anda memilih tari Topeng dalam setiap penampilan anda?  

11) Berapakah tari Topeng yang di wariskan oleh Ibu anda kepada anda? 

12)  Bagaimana proses anda mewarisi Tari Topeng  yang di miliki Ibu anda? 

13)  Dari beberapa Tari yang di warisi kepada anda adakah tari Topeng  yang 

paling sering di tampilkan anda? 

 

 



 

 

14)  Siapakah nama Ibu dan Nenek anda yang sudah mewariskan Tari Topeng 

kepada anda? 

15)  Penghargaan apa saja kah yang di peroleh Anda semenjak menjadi penari 

topeng? 

16)  Bagaimana Respon Pemerintah Kabupaten Tegal terhadap bakat yang 

anda miliki? 

17)  Adakah bantuan dari Pemerintah Kabupaten dalam Bakat yang anda 

miliki? 

18) Kegiatan apa sajakah yang Anda ikuti selama menjadi Penari Tari Topeng 

Tegal? 

19)  Apakah anda pernah tampil di beberapa Festifal? 

20) Dimanakah dan tahun berapakah Anda mulai mengikuti Festival? 

21)  Dari beberapa Penghargaan yang pernah Anda dapatkan adakah yang 

paling berkesan untuk anda? 

22)  Apa harapan anda untuk Tari Topeng yang di Wariskan oleh Ibu dan 

Nenek Anda? 

23)  Apakah pekerjaan ibu sekarang ini selain bekerja sebagai penari Tari 

Topeng? 

C.2 Wawancara Pada Sri Purwati 

1) Bagaimanakah sosok  Sawitri di mata keluarga? 

2) Siapakah yang menuruni Bakat Sawitri sebagai Penari Tari Topeng? 

3) Bagaimana pendapat keluarga tentang Bakat yang di miliki Sawitri? 

4) Apakah Anda menuruni Bakat Sawitri? 



 

 

5) Anda sebagai Anak Pertama Apakah tau dimana saja Sawitri mementaskan 

penampilanya sebagai Penari Topeng? 

C.3 Wawancara Pada  Nur Wahyu 

1) Apakah Anda mengenal Sawitri? 

2) Kapan Sawitri mulai melatih Tari Topeng pada Guru-guru? 

3) Di tempat manakah Anda mengikuti Latihan Tari Topeng? 

4) Adakah Salah satu Tari Topeng yang sangat di gemari oleh para Guru dan 

Pamong Seni? Sebutkan? 

5) Ada berapa jenis Tari Topeng yang Anda pelajari dari Sawitri? 

6) Bagaimana Pendapat Anda tentang Sawitri yang berprofesi sebagai Penari 

Topeng? 

7) Apakah Anda tahu Kegiatan apa saja  yang di ikuti Sawitri selama menjadi 

penari Tari Topeng? 

8)   Pada Tahun berapa para Pamong Seni mengikuti kegiatan yang di adakan 

Sawitri? 

9) Apakah Anda tahu bagaimana Penggalian yang di lakukan untuk ke 6 Tari 

Topeng yang di wariskan pada Sawitri? 

10) Pada Tahun berapakah Tari Topeng Sawitri di kenal di kalangan 

Masyarakat Kabupaten Tegal? 

C.4 Wawancara pada Wuninggar selaku Ketua Kesenian di Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan. 

1) Sejak kapan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal mengetahui adanya 

Sawitri Penari tari Topeng? 



 

 

2) Bagaimana Respon Pemerintah Kabupaten Tegal setelah mengetahui di 

salah satu Desanya ada seorang Penari Pewaris tari Topeng Tegal? 

3) Apa saja penghargaan yang di berikan oleh Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan terhadap Sawitri? 

4) Sejak kapan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  melakukan penggalian 

terhadap ke 6 (enam) Tari Topeng yang di warisi Sawitri? 

5) Pada tahun berapakah Tari Topeng yang di Warisi Sawitri di jadikan Ciri 

khas Kabupaten Tegal? 

6) Bagaimana Proses ke 6 (enam) tari Topeng di jadikan ciri Khas Kabupaten 

Tegal? 

7) Adakah bantuan dari Pemerintah dan Dinas Kabupaten Tegal atas jasa 

Sawitri sebagai Pewaris dan Penari Topeng? 

8) Pada acara apakah  dan tahun  berapakah Sawitri di Tampilkan di 

Kabupaten Tegal? 

9) Apakah dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sering mengajukan Sawitri 

pada pentas Festival atau acara besar di Kabupaten Tegal maupun 

Propinsi? 

10) Sejak kapan Sawitri menampilkan diri untuk mengikuti Festival ? 

11) Dimana dan kapan Sawitri mengikuti Festival? 

12)  Festifal apa saja yang Pernah di ikuti Sawitri atas Bantuan dari Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan? 

13) Kapan Sawitri mendapatkan Penghargaan Nasional? 

 



 

 

14) Bagaimana proses Sawitri mendapatkan penghargaan sebagai sang 

Maestro  Seni Tradisi Indonesia 2011? 

15)  Kapan Sawitri di kukuhkan Sebagai Maestro Seni Tradisi Indonesia tahun 

2011? 

16) Bantuan apa saja dari Kementrian Budaya dan Pariwisata Indonesia atas 

Gelar yang di sandang oleh Sawitri? 

17) Bagaimana Respon Dinas Pariwisata terhadap penghargaan sang Maestro 

pada Sawitri? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIODATA PENULIS 
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    Tegal 

SD    : Negeri  Dukuh Salam 01 Lulus tahun 2001 

SMP    : Negeri 2 Slawi Lulus Tahun 2004 

SMA    : Bhakti Praja Adiwerna Lulus Tahun 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR INFORMAN 

1.  

 

 

    Nama  : Suwitri 

    Usia  : 62 Tahun 

    Alamat  : Desa Slarang Lor 

    Pekerjaan : Penari Topeng dan Pedagang  Nasi 

2.  

 

    Nama  : Sri Purwanti 

    Usia  : 44 tahun 

    Alamat  : Desa Slarang Lor 

    Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 



 

 

3.  

 

    Nama  : Nur Wahyu 

    Usia  : 45 Tahun 

    Alamat  : Dukuh Wringin 

    Pekerjaan : Guru SMP Negeri 01 Lebaksiu 

4. 

  

    Nama  : Wuninggar 

    Usia  : 44 tahun 

    Alamat  : Slawi Pos 

    Pekerjaan : Ketua Kesenian Kabupaten Tegal. 



 

 

 
 

Gambar 16 : Sawitri menari Topeng Kresna 

(Foto Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2007) 

 

 
Gambar 17 : Sawitri menari di Festival 17 Dalang 

(Foto Nur Wahyu Tahun 2008) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Gambar 18. Sawitri dan Sri Purwanti Menari di pengukuhannya sebagai Sang 

Maestro Seni 
(Foto Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2010) 

 
 
 

 
Gambar 19. Sawitri Menerima Piagam sang Maestro Seni 2010 

(Foto Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2010) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Gambar 20. Piagam Penghargaan Sang Maestro Seni Tari Tradisional 2010 

(foto Dyah Ayu A. Tahun 2011) 

 

(Gambar 21. Piagam Penghargaan pelestari dan mengembangkan Topeng Endel) 

(Foto Dyah Ayu A. Tahun 2011) 

 

 



 

 

 

Gambar 22. Piagam Penghargaan Pelestari Budaya tahun 1993 

(Foto Dyah Ayu A. Tahun 2011) 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


