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ABSTRAK
SENI TARI JARANAN SEBAGAI MEDIA DAKWAH KULTURAL 
DI DESA VARIA AGUNG KECAMATAN SEPUTIH MATARAM 

LAMPUNG TENGAH

Oleh:
RIA HARYANI

Seni Tari Jaranan merupakan media/alat yang digunakan oleh masyarakat 
Varia Agung untuk menyampaikan pesan dakwah kepada seluruh umat manusia, 
dengan media ini agar pesan dakwah yang disampaikan mudah diterima oleh 
masyarakat dan tanpa ada unsur negatif (syirik). Permasalahannya adalah dakwah 
merupakan tugas bagi setiap umat muslim yang dalam menjalankannya tidaklah 
semudah membalikkan telapak tangan karena dilapangan begitu banyak persoalan 
dan tantangan mulai dari masalah ketidak tahuan umat terhadapa syariat sehingga 
perselisihan antar umat Islam dan antar umat beragama. Kemudian yang menjadi 
pokok permasalahannya adalah 1. Apakah seni tari jaranan dapat dianggap sebagai 
media dakwah kultural. 2. Dimana unsur-unsur dakwah pada seni tari jaranan 
tersebut.

dakwah Islam harus fleksibel, mampu mengikuti perkembangan zaman, 
perkembangan umat dan budaya umat. Ketika melihat kondisi masyarakat desa Varia 
Agung dan ternyata seni tari jaranan sangat digemari bahkan diidolakan oleh 
masyarakatnya, dari sini da’i memanfaatkan budaya yang ada di masyarakat yakni 
seni tari jaranan dijadikan sebagai media dakwah.

Penelitian ini adalah : Deskriptif kualitatif dengan menggunakan objek 
penelitian lapangan. Pengambilan sampel dengan tekhnik non random sampling, 
sehingga diperoleh 7 orang dan beberapa informan. Sedangkan alat pengumpul data 
dalam penelitian ini menggunakan interview, observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Setelah data terkumpul dianalisis. 

Dari penelitian penulis didapat dua temuan sebagai berikut: (a).seni tari 
jaranan dapat dianggap sebagai media dakwah ialah karena dalam proses kegiatanya  
seni tari jaranan ini yakni dilakukan oleh 7 orang pelakon, sebelum penari pentas 
seorang dai akan berdakwah terlebih dahulu yakni menceritakan kisah Rasulallah, 
dan sesuai dengan konteks acara seperti isra’mi’raj, maulid Nabi Muhammad Saw, 17 
Agustus dan acara besar lainnya.

(b). unsur dakwah pada seni tari jaranan yaitu terletak pada 7 pelakon 
diantaranya dai sebagai penceramah, kemudian jaranan/kuda melambangkan bahwa
manusia hidup di dunia kadang senang, kadang sedih, namun semua akan kembali 
pada Allah SWT. Kemudian barongan dan celeng dngan gaya merongos kesana, 
kemari, adigung, adiguno, dengan raut wajah menyeramkan tidak tahu sopan santun, 
sombong, dan rakus memakan hak milik orang lain diibaratkan manusia yang 
memiliki sifat seperti itu berarti sama seperti binatang.







MOTTO

                            

Artinya : “Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau 

belaka. dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang 

yang bertaqwa. Maka Tidakkah kamu memahaminya?” ( Al-An’am: 

32)1

                                                          
1Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, h. 131. 
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan gambaran pokok dalam penulisan ilmiah.Untuk 

memperjelas dan mempersatukan persepsi dalam memahami topik bahasan skripsi 

ini, maka diperlukan penegasan judul dengan memberikan makna atau definisi yang 

terkandung dalam judul.

Skripsi ini berjudul “SENI TARI JARANAN SEBAGAI MEDIA DAKWAH

KULTURAL DI DESA VARIA AGUNG KECAMATAN SEPUTIH MATARAM

LAMPUNG TENGAH”

Seni tari jaranan merupakan kesenian rakyat yang bersifat ritual. Hal itu dapat 

dilihat dari ciri-ciri keseniannya yaitu sebagai sarana upacara ritual, gerakan 

sederhana dan diutamakan hentakan kaki.1

Seni tari jaranan yang penulis maksud adalah seni tari yang dimainkan oleh para 

penari dengan menaiki kuda tiruan yang terbuat dari anyaman bambu, dengan jumlah 

pelakon 7 orang, 4 diantaranya sebagai jaran/kuda, kemudian 2 diantaranya sebagai 

celeng dan babi hutan, dan satu orang sebagai da’i/penceramah. Dari keseluruhan 

pelakon berjenis kelamin laki-laki dan pakaian yang digunakan cukup sederhana 

yakni menggunakan baju biasa seperti yang mereka kenakan dalam setiap harinya. 

                                                          
1Soerjono Wido Minarto, “Jaran Kepang Dalam Tinjauan Interaksi Sosial Pada Upaca Ritual 

Bersih Desa”. Jurnal Bahasa Dan Seni, (Januari 2013), h. 77.
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Atribut yang penari gunakan adalah ikat pinggang yang terbuat dari selendang, 

udeng, cambuk, topeng serta kuda tiruan yang terbuat dari anyaman bambu.

Seni tari jaranan disini, bernilai Islami tanpa ada sedikitpun mengandung 

unsur negatif/syirik, karena dilihat dari segi pementasan sebelum penari tampil da’i 

akan ceramah terlebih dahulu yakni menceritakan kisah Rasulallah serta menjelaskan 

gerakan-gerakan yang terdapat dalam tarian penari dan juga da’i akan berceramah 

sesuai konteks acara seperti isra’mi’raj, maulid Nabi Muhammad Saw, 17 Agustus 

dan dihari besar tertentu lainnya. 

Dalam setiap gerakan penari mengandung makna kehidupan seperti 

jaranan/kuda berjumlah 4 penari yakni memotivasi manusia agar tegar dalam 

menjalani hidup karena pada saat menyelipkan bambu kekanan, kekiri, keatas, dan 

kebawah mengisyaratkan bahwa manusia itu akan ada fasenya masing-masing kadang 

di atas kadang dibaw, kadang senang dan tentu saja pasti akan merasa susah ataupun 

sedih, kemudian celeng dan babi hutan mengisyaratkan rakus, sombong, dan tidak 

mengenal sopan santun jadi jika manusia memiliki sifat seperti itu maka diisyaratkan 

seperti babi hutan dan celeng.

Media adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat (perantara) 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu.2 Media yang penulis maksud adalah suatu 

sarana dakwah yang digunakan oleh masyarakat Varia Agung, melalui seni tari 

                                                          
2Wardani Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 

h. 35.
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jaranan guna mengajak manusia untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan 

garis aqidah, syari’at dan akhlak Islam.

Kata dakwah berasal dari bahasa Arab yakni da’aa, yad’u, du’aah/da’watan. 

Jadi kata duaa’ atau dakwah adalah isim mashdar dari du’aa, yang keduanya 

mempunyai arti sama yaitu ajakan atau panggilan.3

Menurut Syekh Ali Mahfuz dakwah  adalah mendorong manusia atas 

kebaikan dan petunjuk dan menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari 

kemungkaran guna mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.4

Dakwah yaitu mengajak manusia agar beriman kepada Allah dan menaati 

perintah-perintahnya.5

Dari pengertian diatas maka dapat dipahami oleh penulis bahwa dakwah 

adalah suatu proses penyelenggaraan aktivitas atau usaha yang dilakukan secara sadar 

dan sengaja dalam upaya meningkatkan taraf dan tata nilai hidup manusia dengan 

berlandaskan ketentuan Allah Swt dan Rasulullah Saw.

Kultural/culture artinya sama dengan kebudayaan, yang berasal dari kata 

Latin colere yang berarti mengolah, mengerjakan, dari arti ini berkembang arti 

culture, sebagai segala daya dan  aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah 

alam.6

                                                          
3Alwarisal Imam Zaidallah, Strategi Dakwah(Jakarta: Kalam Mulia,2002), h. 1.
4Ibid, h. 2.
5Musthafa Sayani, Kemuliaan Wanita Shalihah (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2004), h. 54.
6Rohiman Notowidagdo, Ilmu Budaya Dasar berdasarkan Al-qur’an dan hadits, Cetakan Ke 

tiga (Jakarta: PT Raja Grafindo persada,2000),h. 24.
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Kata kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta buddayah yang merupakan 

bentuk jamak kata “buddhi” yang berarti budi atau akal, kebudayaan diartikan 

sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal, jadi kebudayaan adalah 

kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat 

istiadat dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh 

manusia sebagai anggota masyarakat.7

Jadi yang penulis maksud berdasarkan definisi diatas cultural atau kebudayaan 

ialah mencakup semuanya yang didapatakan atau dipelajari oleh manusia sebagai 

anggota masyarakat dalam sesuatu hal yang terkait dengan kebudayaan kelompok 

tertentu serta kebiasaan mereka yang meliputi kepercayaan, tradisi, dsb.

Brdasarkan istilah-istilah tersebut maka maksud dari judul skripsi

“Seni Tari Jaranan Sebagai Media Dakwah Kultural Di Desa Varia Agung 

Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah” adalah media dakwah kultural yang 

dilakukan oleh masyarakat Varia Agung melalui seni tari jaranan dengan jumlah 

pemain atau pelakon 7 orang diantaranya da’i, 4 pelakon jaranan atau kuda dan 2 

pelakon celeng dan babi hutan, dengan tujuan agar dakwahnya tersampaikan dan 

diikuti oleh masyarakat setempat dengan menerapakan pola atau kebiasaan hidup 

yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

                                                          
7Soerjono Suekanto, Sosiologi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 150.
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B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Seni tari jaranan merupakan media dakwah yang unik untuk diteliti karena 

kebanyakan diberbagai daerah seni tari jaranan bernilai negatif. Namun, dalam hal ini 

justru seni tari jaranan bernilai positif untuk membangun budaya masyarakat yang 

Islami.

2. Dengan adanya penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimna seni tari jaranan 

sebagai media dakwah kultural di desa Varia Agung Kec. Seputih Mataram Lampung 

Tengah, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengusung judul ini

C. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, 

termasuk salah satu agama dakwah yang harus di sampaikan8. Karenanya apabila 

berpijak dari asumsi ini maka, usia dakwah Islam seiring dengan usia Islam itu 

sendiri. Islam merupakan agama yang luas dan fleksibel serta mengkaji banyak hal, 

kajian Ilmu dalam Islam tidak hanya pada inti ajaran Islam itu sendiri, melainkan juga 

pada ilmu lain yang relevan terhadap ajaran Islam. Semua aspek dan dalamkehidupan 

manusia diatur oleh Islam. Cakupan kajian Islam sangatlah luas karena tidak ada 

satupun hal yang tidak diatur dan dibahas dalam Islam, mulai dari keindahan, dan 

dalam hal ini seni dan budaya. Islam merupakan agama yang berkembang, dan dapat 

menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Namun hal ini perlu difikirkan secara 

                                                          
8Aripudin Acep , Dakwah Antarbudaya (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2012) , h.10.
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lebih mendasar, logis dan menyeluruh sehingga perkembangan yang terjadi tidak 

bertentangan dengan inti ajaran Islam. 

Islam adalah agama yang sangat menghargai seni hampir dalam setiap masa 

penyebaran Islam diberbagai belahan dunia, seni selalu dianggap sebagai cara 

dakwah yang paling tepat. Karena masyarakat akan lebih mudah memahami nilai-

nilai yang dibawa oleh agama Islam melalui seni tanpa perlu ada kekerasan.

Nabi Muhammad adalah da’i pertama dalam penyebaran agama Islam melalui 

Dakwah yang ia sampaikan kepada seluruh umat manusia di kota Mekah. metode 

dakwah yang dilakukannya bisa ditebak yaitu dakwah fardiyah (dakwah 

antarpribadi), yang bersifat sembunyi-sembunyi atau komunikasi personal. 

Kepemimpinan Nabi Muhammad diakhiri dengan ungkapan kata-kata 

humanis, karena dalam prakteknya sejak masa Nabi Muhammad pelaksanaan dakwah 

yang lebih santun dan damai adalah senjata ampuh yang terdepan dipraktekkan.9

Karena Islam merupakan agama dakwah yaitu agama yang mengajak dan 

memerintahkan kepada umatnya untuk selalu menyebarkan dan menyiarkan agama 

Islam kepada seluruh umat manusia yang rahmatan lil’alamin.

Era informasi dan globalisasi adalah dua hal yang sering disebut-sebut pada 

zaman sekarang ini. Adanya teknologi yang canggih misalnya computer, televise, 

radio dan internet dapat berperan penting dalam penyuksesan dakwah tersebut atau 

mungkin malah menjadi hambatan dalam berdakwah. Untuk itu kita dalam 

                                                          
9Acep Aripudin dan Syukriadi Sambas, Dakwah Damai(Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya,2007), h. 18.
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berdakwah diperlukan adanya siasat cermat dan jitu agar kebudayaan luar yang 

masuk melalui alat tekhnologi tidak mengancam. Seperti yang dilakukan oleh Sunan 

Kali Jaga dan dalang lainnya yang memanfaatkan Wayang Kulit sebagai alat untuk 

menyebarkan agama Islam. Di sini, seni dapat menjadi media dakwah.

Sebagaimana yang di lakukan oleh Desa Varia Agung yang diselenggarakan

lembaga pendidikan non formal TPA Lailiyatul Falah berdakwah dengan cara melalui 

seni dan budaya, Yakni kesenian tari Jaranan yang sering dilakukan di desa Varia 

Agung kecamatan seputih mataram. Akan tetapi, perlu kita ketahui bahwa tari 

Jaranan di desa Varia Agung, para pelakon mensyiarkan sejarah islam tentang

Rasulallah SAW dan   para wali yang sejak zaman dahulu berdakwah dengan 

menggunakan kendaraan Jaran atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kuda. 

Berbeda dengan biasanya, kesenian Kuda kepang yang di lakukan oleh masyarakat 

Jawa Timur dan Jawa tengah.yakni, menceritakan tentang kerajaan Kediri dan 

Mataram yang mengkisahkan tentang para raja di kerajaan tersebut.

Kebanyakan masyarakat berpendapat bahwa kuda kepang bernilai negatif, 

karena terdapat unsur syirik. dengan menggunakan sesaji dan mengundang syetan 

namun, sangat berbeda dengan tari Jaranan yang ada di desa varia agung, dengan 

hiasan yang sederhana dan  di iringi  ceramah oleh seorang da’i selaku ketua 

pimpinan TPA Lailiyatul Falah dan disetiap gerik para penari mengandung makna 

tertentu.Tetapi hanya musik nya saja yang sama, karena untuk membuat masyarakat 

tertarik dengan kesenian tersebut dan sebagai hiburan. Dan tidak ada kaitan nya 
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dengan unsur syirik. Namun dengan cara apapun mensyi’arkan sejarah agama Islam 

yang terpenting ialah tidak menyalahi aturan syari’at Islam.

Perlu kita ketahui bahwasannya, desa Varia Agung, terhimpit oleh dua agama

yaitu Kristen dan Hindu.tentunya di desa tersebut beranekaragam budaya bukan 

hanya budaya umat Islam. akan tetapi, Kristen dan Hindupun memilik budaya 

tersendiri yang berkembang di daerah desa Varia Agung.

Indonesia sebagai Negara yang multicultural, yang hidup beragam agama dan 

kepercayaan, maka tidak ada pilihan lain kecuali mendakwahkan agama atau 

kepercayaan mengikuti prinsip-prinsip agama yang menghargai perbedaan dan 

keragaman sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad dalam membangun 

masyarakat madinah.10

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Hujuraat : 13

                            

                

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 
mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.11

Akan tetapi di desa tersebut,  tidak menyurutkan  minat umat Islam  untuk 

mempelajari Islam secara mendalam khususnya terhadap  anak-anak  yang ada di 

desa Varia Agung, yang harus di asah pola fikirnya dalam sejarah agama Islam sedini 

                                                          
10Ibid, h. 11.
11Departemen Agama RI, AL-Qur’an Dan Terjemahnya, h. 517.
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mungkin.Karena pada umumnya di desa tersebut tidak terlalu mengutamakan 

seberapa penting nya pendidikan. Apalagi, melanjutkan pendidikan keperguruan 

tinggi maka dari itu, perlunya  pembekalan ilmu agama yang mendalam bagi 

masyarakat.Dengan demikian penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi 

“Seni tari jaranan sebagai media dakwah Kultural di Desa Varia Agung 

Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah’’. Oleh karena itu penulis ingin tau 

bagaimana dakwahkultural dengan kesenian tari jaranan yang menceritakan sejarah 

Islam di desa Varia Agung. Dengan kondisi masyarakat yang di huni oleh 

beranekaragam budaya dan agama.

Karena Indonesia sebagai Negara yang multicultural, yang hidup beragam agama 

dan kepercayaan, maka tidak ada pilihan lain kecuali dalam mendakwahkan agama 

atau kepercayaan mengikuti prinsip-prinsip agama  yang menghargai perbedaan dan 

keragaman.

Hal seperti ini tampak nya unik untuk diteliti lebih mendalam. karena, kreatif

berfikir masyarakat sangatlah mengalir untuk menyebarkan dakwah terhadap 

lingkungan sekitar.

D.Rumusan Masalah

        Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah seni tari jaranan dapat dianggap sebagai media dakwah kultural?

2. Dimana unsur-unsur dakwah pada seni tari jaranan tersebut?
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E. Tujuan Penelitiana

        Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimna seni tari jaranan sebagai media dakwah

kultural di desa Varia Agung ?

2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas seni tari jaranan sebagai media 

dakwah kultural di desa Varia Agung?

F. Kajian Pustaka

Seni Sebagai Media Dakwah

1. “Lembaga Seni Pernafasan Satria Nusantara Sebagai Media Dakwah”, Judul 

skripsi tersebut disusun oleh: Isrul Hadi yang lulusan tahun 2006, dimana 

dalam pembahasannya penulis memfokuskan pada LSP Satria Nusantara 

sebagai media dalam berdakwah dikategorikan kedalam kelomopok seni dan 

budaya di Kedaton Bandar Lampung, skripsi tersebut lebih fokus kepada 

bagaimana LSP Satria Nusantara sebagai media dakwah yang bergerak 

dibidang ilmu supranatural (tenaga dalam), dalam menyampaikan ajaran Islam 

(berdakwah) dengan memberikan latihan tenaga dalam kepada anggotanya 

yang disertai dengan bacaan zikir kepada Allah SWT dan ceramah agama., 

agar dalam latihan tersebut mendapatkan ridho darinya.12 Dalam 

pengembangan ilmu tenaga dalam dan penggunaannya dapat diselaraskan 

dengan ajaran agama Islam.  

                                                          
12Isrul Hadi, “Lembaga Seni Pernafasan Satria Nusantara Sebagai Media Dakwah”. (Skripsi 

Program S1 komunikasi Penyiaran Islam IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2006), h. 67.
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2. “Zikir Sebagai Media Dakwah”, Judul skripsi tersebut disusun oleh: Fikayatul 

Fakhriyah yang lulusan tahun 2007, dimana dalam pembahasannya penulis 

memfokuskan pada proses pelaksanaan zikir jama’ah perkumpulan At-

Tadzkir Baradatu Waykanan, skripsi tersebut lebih fokus menjelaskan bahwa 

zikir merupakan media dakwah dalam bentuk acara ritual, dimana terdapat 

kegiatan dakwah secara kolektif didalamnya yang merupakan kegiatan wajib 

dan dilaksanakan oleh jama’ah perkumpulan At-Tadzkir Baradatu.13

Berdasarkan judul skripsi di atas, maka peneliti akan mengangkat 

judul skripsi yang berbeda, tentunya terkait dengan media dakwah. Yaitu 

dengan judul skripsi “Seni Tari Jaranan Sebagai Media Dakwah Kultural di 

Desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah”. Dan 

disini peneliti akan memfokuskan terhadap media dakwah kultural melalui 

seni tari jaranan di desa Varia Agung tersebut dengan di huni oleh berbagai 

agama maupun budaya yang berbeda-beda. dengan tujuan menciptakan agama 

Islam yang rohmatanlil’alamin.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

a.Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis laksanakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research),yaitu “suatu penelitian yang dilakukan secara 

                                                          
13Fikayatul Fakhriyah, “Zikir Sebagai Media Dakwah”.(Skripsi Program S1 Komunikasi 

Penyiaran Islam IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2007), h. 40.
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sistematis dan mendalam dengan mengangkat data-data yang ada di lapangan. 

Sehingga dalam pelaksanaan penelitian ini mengharuskan peneliti untuk terjun 

langsung ke lapangan guna mencari data dan fakta yang terjadi secara langsung.14

Berdasarkan jenis penelitian yang dipilih,maka data-data dalam penelitian 

iniakan dihimpun berdasarkan hasil observasi dan interview secara langsung.Adapun 

data-data yang digali diangkat dari lapangan dalam penelitian ini adalah data tentang 

seni tari jaranan sebagai media dakwah kultural di Desa Varia Agung Kec. Seputih 

Mataram Lampung Tengah.

b.Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif , yaitu “penelitian yang semata-mata melukiskan 

keadaan suatu objek tertentu atau peristiwa tertentu.15 Jadi dalam penelitian ini 

penulis bermaksud menggambarkan keadaan objektif mengenaicara berdakwah yang 

dilakukan oleh anggota masyarakat melalui seni tari jaranan.

2.Populasi dan Sampel

   a. Populasi

Dalam penelitian sosial disebutkan bahwa unit analisis menunjukan siapa yang 

mempunyai karakteristik yang akan diteliti. Karakteristik yang dimaksud di sini 

                                                          
14Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi,metodologi Penelitian(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2007),h.41.
15Sutrisno Hadi,Metodologi Research (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1985),hlm.3.
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adalah variable yang menjadi perhatian peneliti. Populasi adalah keseluruhan objek 

penelitian .16

Populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran.baik 

kualitatif maupun kuantitatif daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok 

obyek yang lengkap dan jelas.17

Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah 2 kelompok seni tari jaranan 

dengan jumlah masing-masing anggota sebanyak 7-15 orang, dan yang membedakan 

kelompok seni tari jaranan tersebut ialah kelompok 1 seni tari jaranan milik 

masyarakat bersama yakni desa Varia Agung dan dalam setiap pentasnya melakukan 

adegan-adegan berbahaya yakni makan beling, api, daun janur dan lain sebagainya. 

sementara, kelompok 2 seni tari jaranan yakni milik TPA Layliyatul Falah dalam 

pementasannya tidak mengandung unsur negatif justru sebaliknya bernilai positif 

karena ada unsur dakwahnya ketika seorang da’i berceramah maupun disetiap 

gerakan pelakon mengandung nilai Islami. Namun, kelompok seni tari jaranan 

tersebut sama-sama terletak di dusun 6 desa Varia Agung Kecamatan Seputih 

Mataram Lampung Tengah. 

b.Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti

yang dianggap mewakili terhadap seluruh populasi dan diambil dengan menggunakan 

                                                          
16Irawan Soehartono,Metode Penelitian Limit Sosial (Bandung : Remaja Rosda 

Karya,1995),h.57.
17Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar,Metodologi Penelitian Sosial(Jakarta:Bumi 

Aksara,2009), h.27.
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tekhnik tertentu.18 Dalam penelitian ini, tidak semua populasi akan dijadikan sumber 

data, melainkan dari sampel saja, pengambilan sempel dilakukan dengan 

menggunakan metode non random sampling, yaitu tidak semua individu dalam 

populasi di beri peluang sama untuk ditugaskan menjadi anggota sampel.19

Dari populasi yang diteliti agar lebih spesifik perlu diadakan pemilih objek 

khusus yang akan diteliti, dalam hal ini adalah sampel penelitian. Untuk itu 

diperlukan teknik sampling (cara yang akan digunakan untuk mengambil sampel).20

sedangkan menurut Imam Suprayogo dan Tobroni tekhnik sampling suatu cara yang 

berkaitan dengan pembatasan jumlah dan jenis sumber data yang digunakan dalam 

penelitian.21 Dalam penelitian ini penulis menggunakan tekhnik purposive sampling, 

yaitu cara pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri tertentu.22

Dalam penelitian ini data yang diharapkan atau data yang terkumpul adalah 

mengenai seni tari jaranan sebagai media dakwah. Adapun ciri-ciri yang penulis 

maksud ialah:

1. Warga yang beragama Islam

2. Warga yang terlibat dalam pentas seni tari jaranan TPA Layliyatul Falah

3. Warga yang berpegang teguh terhadap adat/budaya

                                                          
18Ali Muhammad, Penelitian Kependidikan Prosedur Dan Strategi(Bandung : 

Angkasa,1987), h.193.
19Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: PT. Adi Ofset, 1991), h. 80
20Sutrisno Hadi, Metododlogi Research(Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi 

UGM, 1973), h. 75.
21Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Social Agama (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2003), h. 165.
22M.Iqbal Hasan, Metode Penetlitian dan Aplikasinya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 85.
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4. Warga yang aktif mengikuti (menonton) pentas seni tari jaranan selama 

penulis melakukan penelitian

Berdasarkan ciri-ciri diatas yang memenuhi kriteria menjadi sampel dalam 

penelitian ini penulis telah tetapkan sebanyak 7 orang pelakon seni tari jaranan, dan 3

orang warga yang aktif menonton pentas seni tari jaranan. Jadi, jumlah sampel yang 

ditetapkan sebanyak 10 orang. disamping itu penulis juga menetapkan dari beberapa 

tokoh agama dan tokoh masyarakat penulis jadikan informan dalam arti sebagai 

pelengkap data.

3.Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilaksanakan dengan beberapa metode 

diantaranya :

a. Metode Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung 

atau peninjauan secara cermat dan langsung. Dalam hal ini peneliti dengan  

berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk 

mengamati secara langsung berbagai hal atau kondisi yang ada dilapangan.23 Cara 

pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain 

untuk keperluan tersebut .24

                                                          
23Ahsanuddin Mudi, Profesional Sosiologi, (Jakarta: Mendiatama, 2004), h.44.
24Moh Nazir,Metode Penelitian(Bogor, Ghalia Indonesia,2005), h.175.
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Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.25 Dalam hal ini penulis 

menggunakan jenis observasi non partisipasi, yaitu melakukan pengamtan dengan 

cara pengumpulan data dan informasi tanpa melibatkan diri, atau tidak menjadi 

bagian dari lngkungan sosial/organisasi yang diamati.26

Observasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung dari objek 

penelitian, tidak hanya terbatas pengamatan saja, melainkan juga pencatatan yang 

dialkukan guna memperoleh data-data yang lebih konkret dan jelas. Seperti 

mengamati dan mencatat pentas seni tari jaranan saat berlangsung.

b. Metode Wawancara (interview)

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam 

situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta 

informasiatau ungkapan kepada orang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan 

keyakinannya .27

penulis menggunakan jenis interview (wawancara) bebas terpimpin yaitu 

pewawancara secara bebas bertanya apa saja dan harus menggunakan acuan 

pertanyaan lengkap dan terperinci agar data-data yang diperoleh sesuai dengan 

harapan,dengan menggunakan panduan wawancara.

                                                          
25Margono, Metodologi penelitian Pendidikan (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), h.158.
26Rosady Ruslan,Op. Cit, h. 36
27Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: Raja grafindo 
persada,2010), h.50.
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Penulis menggunakan data metode ini karena penulis mengharapkan data 

yang dibutuhkan akan dapat diperoleh secara langsung sehingga kebenarannya tidak 

akan diragukan lagi. Dan penulis mempersiapkan pertanyaan yang berkaitan denagn 

masalah yang sedang diteliti.

Dalam hal ini interview bebas terpimpin akan digunakan kepada pelakon seni 

tari jaranan dan tokoh masyarakat, serta tokoh agama yang dijadikan sampel serta 

informan yang telah penulis tentukan dalam penelitian ini. Metode interview ini yang 

penulis gunakan merupakan metode pokok dalam penelitian ini, karena dipandang 

perlu untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sehingga data-data yang akurat 

dalam penelitian ini dapat diperoleh.

Metode ini digunakan sebagai metode utama dalam pengumpulan data,dan 

data yang penulis tanyakan adalah seni tari jaranan sebagai media dakwah kultural di 

desa Varia Agung.

c. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable 

berupa catatan, transkip, dan buku-buku, surat kabar majalah dan sebagainya.28

Metode ini dilakukan untuk menjadi metode penunjang dalam pengumpulan data

gambaran umum desa Varia Agung.

d. Metode Analisa Data

Setelah semua data terkumpul melalui instrument pengumpulan data yang 

ada, maka tahap selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut. Dalam 
                                                          

28Husaini Usman, Op. Cit, h.11.
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menganalisa data, penulis menggunakan metode analisa kualitatif, artinya penelitian 

ini dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

dari individu dan prilaku yang dapat diamati.29

Dari data terkumpul maka dijelaskan dalam bentuk uraian-uraian pokok dan 

dirangkai dengan teori-teori yang ada sekaligus sebagai upaya untuk menjawab 

pertanyaan dalam permasalahan diatas, sehingga mendapatkan kesimpulan.

                                                          
29De Lex j, Meolong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: R.R Karya, 1991), h. 3.



BAB II

SENI TARI JARANAN DAN DAKWAH KULTURAL

A. SENI TARI JARANAN 

1. Pengertian Seni Tari Jaranan

Tari jaran kepang/kesenian Rakyat jaran kepang mempunyai banyak istilah 

senada seperti jathilan, kuda lumping, ebeg-ebeg, jaran kepang, kuda kepang, dan 

lain-lain. Senada dengan hal tersebut menurut Kuswarsantoyo kesenian jathilan

memiliki sifat mudah dikenal dan memasyarakat, maka sebutan seni dipedesaan 

lebih akrab disebut sebagai seni kerakyatan.1

Seni tari jaranan yang dimaksud disisni ialah seni tari yang dimainkan oleh 7 

pelakon, 4 orang sebagai kuda kepang/jaranan, 2 orang sebagai celeng dan 

barongan serta 1 orang sebagai da’i pengisi ceramah/tausiyah. Tentunya tausiah 

yang disampaikan sesuai dengan konteks acara seperti Isra’ Mi’roj, maulid Nabi 

Muhammad Saw, 17 Agustus dan lain sebagainya.

2. Seni Berdasarkan Ayat Al-Qur’an

Kitab suci Al-Qur’an menuntut manusia mengenal Allah Swt, mengajak untuk 

memandang keseluruh jagad raya yang diciptakannya dengan serasi dan amat 

indah. Sebagaimana terdapat dalam beberapa Firman Allah Swt, sebagai berikut: 

dalam QS, Al-An’am ayat: 50 

                                                          
1Julletri Sasanto, “Penanaman Nilai-nilai Karakter Pada Group Turonggo Tresno Budoyo 

Purwarejo Melalui Media Kesenian Rakyat Jaran Kepang”. (Skripsi program S1 Pendidikan Seni Tari 
Fakultas Bahasa Dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2016),h. 7.
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Artinya: Katakanlah aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan 
Allah ada padaku, dan tidak (pula) aku mengetahui yang ghaib dan tidak (pula) 
aku mengatakan ke padamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti
kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah: "Apakah sama orang yang 
buta dengan yang melihat?" Maka Apakah kamu tidak memikirkan (nya)?2

Langit tidak hanya diciptakan Allah sebagai hifzah tetapi juga sebagai hiasan 

yang indah begitu pernyataannya dalam QS, Ash Shaaffat ayat: 6-7

                             

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menghias langit yang terdekat dengan
hiasan, Yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari
Setiap syaitan yang sangat durhaka,3

Lautpun diciptakan antara lain agar dapat diperoleh darinya bukan sekedar 

“daging segar” tetapi juga hiasan yang memperindah penampilan seseorang

sebagaimana firman Allah SWT dalam QS, AL-An’am ayat:6

                          

                      

                

                                                          
2Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya, h. 133.
3Departemen Agama RI, AL-Quran Dan Terjemahnya, h. 446.
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Artinya: Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang 
telah Kami binasakan sebelum mereka, Padahal (generasiitu) telah Kami 
teguhkan kedudukan mereka di mukabumi, Yaitu keteguhan yang belum pernah 
Kami berikan kepadamu, dan Kami curahkan hujan yang lebat atas mereka dan 
Kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, kemudian Kami 
binasakan mereka karena dosa mereka sendiri, dan Kami ciptakan sesudah
mereka generasi yang lain.4

Ayat terakhir ini melepaskan kendali kepada manusia yang memandangnya 

untuk menikmati dan melukiskan keindahan itu, sesuai dengan subjektivitas 

perasaannya ini berarti bahwa seni dapat dicetuskan oleh perorangan berdasarkan 

kecendrungannya/kelompok masyarakat sesuai budayanya, tanpa diberi batasan 

ketat kecuali yang digariskannya pada awal uraian ayat ini yakni “Maha suci 

Allah dari segala kekurangan”. Jika mengabaikan sisi keindahan yang terdapat di 

alam raya ini, berarti mengabaikan satu sisi dari bukti keesaan Allah Swt, dan 

dengan demikian mengekspresikan dapat merupakan upaya membuktikan 

kebesarannya, rasa naluriah manusia, melalui ekspresi perasaannya akan lebih 

kuat dari upaya membuktikannya dengan akal fikiran. 

3. Seni Sebagai Media Dakwah

Dakwah Islam pada dasarnya ialah ada sejak zaman Nabi Muhammad Saw, 

namun bentuk dan cara penyampaiannya berlainan, yakni disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi masyarakat sekitar. Dakwah dapat dilaksanakan dengan 

berbagai bentuk, seperti: ceramah, diskusi, dan  tanya jawab.5 Serta dapat pula 

                                                          
4Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya, h. 128.
5RiniSetiawati, IlmuDakwah (Bandar Lampung: Pusikamla, 2009), h. 56.
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dilaksanakan dengan berbagai media, seperti: seni ketoprak, seni ludruk, seni 

wayang, seni teater dan lain-lain.

Dengan demikian bagi juru dakwah untuk mempermudah menyampaikan 

dakwah dan juga agar mudah dipahami oleh sasaran dakwah, maka dakwah 

dilakukan dengan menggunakan media yang sudah ada, hal ini untuk 

menyesuaikan keadaan masyaraka yang nantinya menjadi bahan pembicaraan 

dalam berdakwah. Materi dakwah adalah ajaran Islam yang meliputi tiga 

komponen yaitu: aqidah, syari’ah dan akhlak.6 Ajaran-ajaran Islam inilah yang 

wajib disampaikan kepada umat manusia dan mengajak mereka agar menerima 

dan mengikutinya.

Seni merupakan media yang mempunyai peran penting dalam pelaksanaan 

dakwah Islam, karena media tersebut memiliki daya tarik yang dapat 

mengesankan hati bagi pendengar maupun penonntonnya. Terbukti, karena 

keindahan seni dalam Al-Qur’an yang terlantunkan oleh adiknya Umar bin 

Khatab bergetar hatinya untuk masuk Islam. Seni juga memuat niali keindahan 

yang tinggi, ketika semangat para sahabat Rasulullah dalam berdakwah dan 

betapa merdunya suara Bilal bin Rabbah ketika diperankan untuk 

mengumandangkan adzan di dekat kakbah.

Demikian juga dengan penyebaran agama Islam di pulau Jawa dapat tersebar 

luas serta diterima oleh masyarakat karena para Wali Songo sebagai da’i 

menggunakan bentuk-bentuk seni dari budaya masyarakat setempat sebagai salah 
                                                          

6Ibid, h. 38.
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satu media dakwah pada waktu itu, yaitu media Wayang dan Gamelan. 

Demikianlah seni dapat dijadikan media dakwah yang sesuai dengan ajaran 

agama Islam. 

B. DAKWAH KULTURAL 

1. Pengertian Dakwah Kultural

Dakwah secara etimologi berasal dari bahasa arab : “da’a- yad’u- da’watan”, 

artinya ajakan, seruan, panggilan, Secara istilah, menurut Asmuni Sukir dakwah

meliputi dua kegiatan pembinaan, dan pengembangan. Pembinaan, maksudnya

usaha mempertahankan, melestarikan dan menyempurnakan umat Islam agar 

mereka tetap dalam iman kepada Allah, dengan jalan mengerjakan

syariatnya.Pengembangan adalah usaha untuk mengajak orang yang belum

beriman agar masuk dalam keyakinan Islam, agar mereka hidup bahagia

duniaakhirat.7

Dari pendapat di atas, penulis pahami bahwa, dakwah adalah segala usaha

muslim dewasa untuk mengajak orang lain, dan merubah situasi, dari yang tidak

baik kepada yang lebih baik berdasarkan pandangan agama Islam, susila dan

budaya masyarakat. 

Sedangkan cultural berarti budaya sedangkan makna cultural menurut Conrald 

P. Kottak (1989) sebagaimana yang dikutip Choirul Machfud, pertam, kulturala

dalah sesuatu yang general dan spesifik sekaligus, General artinya setiap manusia 

di dunia ini mempunyai kultur, dan spesifik, berarti setiap kultur pada kelompok
                                                          

7Rosidi, Metode Dakwah Multikultural (Bandar Lampung: Harakindo Publising, 2013), h. 19.
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masyarakat adalah variasi antara satu dan lainnya, tergantung dengan kelompok

masyarakat mana kultur itu berbeda. Ini bias dilihat dari gaya bahasa dan budaya 

local yang berbeda-beda. Kedua kulturala dalah sesuatu yang dilakukan secara

bersama-sama, kultur secara alamiah, di tranformasikan melalui masyarakat. 

Ketiga, kultur adalah sesuatu yang bersifat adaptif. Artinya, kultur merupakan

sebuah proses bagi sebuah populasi untuk membangun hubungan yang lebih baik

dengan lingkungan sekitarnya, sehingga semua anggotanya berusaha

mempertahankan hidup dan keturunannya.8

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa cultural adalah cirri-ciri sikap dan

tingkah laku/budaya manusia yang terdapat pada suatu wilayah tertentu yang 

membedakan satu dengan lainnya.

Demikian pula dakwah cultural adalah dakwah yang dilakukan dengan cara

mengikuti budaya-budaya kultur masyarakat setempat dengan tujuan agar 

dakwahnya dapat diterima di lingkungan masyarakat setempat.

2. Media Dakwah

Kata media berasal dari bahasa latin, median yang merupakan bentuk jamak 

dari medium secara etimologi yang berarti alat perantara, Secara lebih spesifik, 

yang dimaksud dengan media adalah alat-alat fisik yang menjelaskan isi pesan 

atau pengajaran, seperti buku, film, video, kaset, slide dan lain-lainnya.9 Adapun 

                                                          
8Ibid, h. 21.
9 http://kamiluszaman. Blogspot.co.id/2015/09/media dakwah
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yang dimaksud dengan media dakwah adalah peralatan yang digunakan untuk 

menyampaikan materi dakwah kepada penerima dakwah.10

Dr. Hamzah Ya’qub, membagi wasilah yaitu;

a. Lisan, wasilah yang paling sederhana yang menggunakan lidah dan suara 

dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan dan sebagainya.

b. Tulisan, buku majalah, surat kabar, surat menyurat (korespondensi), spanduk, 

dan sebagainya.

c. Lukisan, gambar, karikatur dan sebagainya.

d. Audio visual, alat dakwah yang merangsang indera pendengaran atau 

penglihatan atau kedua-duanya seperti; radio, televisi, slide, film,HP dan 

sebagainya.

e. Akhlak, perbuatan-perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran Islam dan 

dapat diamati serta dimengerti oleh mad’u.11

Wasilah dakwah dari segi sifatnya dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu;

1. Media Tradisional yaitu berbagai macam seni pertunjukkan yang secara 

tradisional dipentaskan didepan umum terutama sebagai sarana yang memiliki 

sifat komunikatif, seperti ludruk, wayang kulit, drama dan sebagainya.

2. Media Modern/Elektronika, yaitu media yang dihasilkan dari teknologi, 

seperti; televisi, radio, pers dan sebagainya.12

                                                          
10Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), h. 404.
11Rini Setiawati, Op. Cit, h. 45
12Ibid, h. 46.
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3. Metode Dakwah

Metode dakwah meliputi tiga cakupan sesuai dengan QS. An-nahl ayat 125:

                               

                          

Artinya: serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 
pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang 
tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang 
mendapat petunjuk.

1. Al – Hikmah

Kata “hikmah” dalam Al-Qur’an disebutkan sebanyak 20 kali baik dalam 

bentuk nakiroh maupun ma’rifat. Bentuk masdarnya adalah “hukman” 

yang diartikan secara makna aslinya adalah mencegah. Jika diartikan 

dengan  dakwah maka berarti menghindari hal-hal yang kurang relevan 

dalam melaksanakan tugas dakwah.13

Dapat dipahami bahwa hikmah adalah kemampuan dan ketetapan da’i 

dalam memilih, memilah dan menyelaraskan teknik dakwah dengan 

kondisi obyek mad’u, dan kemampuan da’i dalam menyelaraskan doktrin-

doktrin Islam serta realitas yang ada dengan argumentasi logis dan bahasa 

yang komunikatif.

                                                          
13Munir, Metode Dakwah, cetakan ke tiga (Jakarta: Kencana, 2009), h. 8. 
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2. Al-Mau’idza Al-Hasanah

Secara bahasa, mau’izhah hasanah terdiri dari dua kata, yaitu mau’izhah 

dan hasanah yang berarti: nasihat, bimbingan, pendidikan dan peringatan, 

sementara hasanah merupakan kebalikan dari sayyi’ah yang artinya 

kebaikan lawannya kejelekan. Menurut Imam Abdullah bin Ahmad an-

Nasafi al-mau’izhah al-Hasanah adalah (perkataan-perkataan) yang tidak 

tersembunyi bagi mereka, bahwa engkau memberikan nasihat dan 

menghendaki manfaat kepada mereka atau dengan al-Quran.14

Jadi mauidzatil Hasanah, mengandung arti kata-kata yang masuk kedalam 

qalbu dengan penuh kasih sayang dan kedalam perasaan dengan penuh 

kelembutan tidak membongkar atau membeberkan kesalahan orang lain.

3. Al-Mujadalah Bi-al-lati Hiya Ahsan

Dari segi etimologi lafazh mujadalah terambil dari kata “jadala” yang 

bermakna memintal, melilit. Apabila ditambahkan alif pada huruf jim 

yang mengikuti wazan faala, “jaa dala” dapat bermakna berdebat, dan 

“mujaadalah”perdebatan.

Dari segi istilah Al-Mujadalah berarti upaya tukar pendapat yang 

dilakukan oleh dua pihak secara sinergis, tanpa adanya suasana yang 

mengharuskan lahirnya permusuhan di antara keduanya.15

                                                          
14Ibid, h. 15.
15Ibid, h.18.
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Dari pengertian diatas bahwa dapat diambil kesimpulan Al-mujadalah 

merupakan tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis, 

yang tidak melahirkan permusuhan dengan tujuan agar lawan menerima 

pendapat yang diajukan dengan memberikan argumentasi dan bukti yang 

kuat. 

4. Dasar Dakwah Kultural

Dakwah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam Islam. Dengan 

dakwah, Islam dapat tersebar dan diterima oleh manusia. Sebaliknya tanpa 

dakwah Islam akan semakin jauh dari masyarakat yang selanjutnya akan lenyap 

dari permukaan bumi.16

Karena pentingnya dakwah itulah, maka dakwah bukan pekerjaan yang 

difikirkan dan dikerjakan sambil lalu saja melainkan suatu pekerjaan yang telah 

dibebankan wajibkan bagi setiap pengikutnya.17 Dasar kewajiban dakwah 

tersebut terdapat dalam sumber hukum Islam yaitu; Al-Qur’an dan Hadits. 

Surat An-Nahl ayat 125:

                               

                           

Artinya:serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 
pelajran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik, sesunguhnya 

                                                          
16Rini Setiawati, Op. Cit, h. 12.
17Ibid.
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Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-
nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.18

Surat Al-imran ayat 104:

                                

      

Artinya: dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang 
munkar merekalah orang-orang yang beruntung.19

Ayat ini menjadi petunjuk dan pedoman bagi para pendakwah dan mereka yang 

menyiapkan diri untuk melakukan transformasi nilai-nilai ajran Islam kepada 

masyarakat. Siapapun dia, setiap mereka yang muslim berkewajiban untuk 

melakukan dakwah, sesuai dengan kapasitas keilmuan yang dimiliki Minimal untuk 

diri sendiri. 

Dakwah sebagai upaya untuk tranformasi nilai-nilai ilahiyah, merupakan 

tugas mulia bagi seorang muslim, sekaligus sebagai pelanjut risalah muhammad 

Saw.20 Untuk menciptakan dunia yang damai, ramah, dan melindungi hak-hak 

asasi manusia. Hal ini sesuai dengan misi dan tugas kerasulan beliau. Sebagaimna 

dijelakan dalam QS. Al-anbiya ayat 107 :

           

                                                          
18Departemen Agama RI,Al-Quran Dan Terjemahnya, h. 281.
19Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya, h. 63.
20Rosidi, Op. Cit. h. 1.
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Artinya: Tidak aku utus engkau (Muhammad) kecuali menjadi rahmat 
bagialam semesta (rahmatan lil a’lamin).21

Menjadi rahmat bagi seluruh alam mengandung makna mengembangkan dan 

membudayakan nilai-nilai sehingga seluruh aktivitas masyarakat memiliki makna 

yang bukan hanya bermuatan kepentingan individu, tetapi juga kepentingan 

masyarakat dan umat manusia secara keseluruhan.

Dalam konsep Islam, kebudayaan dikaitkan dengan misi Nabi, yaitu

menyempurnakan akhlak manusia karena dijelaskan dalam Sabdanya:

ِإنََّما ُبِعْثُت ِلُأَتمَِّم َمَكاِرَم اْلَأْخَلاِق.

Artinya: ”Sesungguhnya, aku diutus (oleh Allah), untuk menyempurnakan 
kemuliaan akhlak manusia.” (H.R. Imam Ahmad dan Imam Baihaqi).22

Orang yang berakhlak mulia adalah orang yang mampu mendayagunakan 

potensi yang dimilikinya sehingga mampu melahirkan kebudayaan. 

Berkebudayaan dalam konteks Islam adalah berakhlak mulia ( al-akhlak al-

karimah).

Kebudayaan dalam ajaran Islam tidak terlepas dari hakikat tujuan penciptaan 

manusia karena kebudayaan merupakan proses eksistensi manusia yang 

melibatkan seluruh potensi kemanusiaan yang diberikan Allah.23

                                                          
21Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya, h. 331.
22Ali Anwar Yusuf, Wawasan Islam, cetakan pertama  (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2002), h. 57.
23Ibid, hlm. 58.
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Tujuan penciptaan manusia adalah untuk patuh dan taat kepada Allah Swt. 

Sebagaimana firmannya dalam surat Adz-Dzariyat: 56

            

Artinya: Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 
mereka menyembah-ku.24

Ibadah dilakukan untuk menghormati perintah atau pimpinan Allah dan 

berbelas kasih terhadap sesama ciptaan Allah. Ibadah bukanlah untuk 

kepentingan Allah, tetapi untuk kepentingan manusia sendiri. Dengan 

rahmatnya, Allah memberitahukan rahasia hidup bahwa jalan lurus yang dapat 

membawa kebahagiaan abadi adalah jalan hidup yang tunduk dan patuh 

kepadanya. Dengan demikian, ibadah merupakan perwujudan dari kepatuhan 

manusia kepada Allah dalam segala perbuatan kreatifnya, sehingga ciptaan 

manusia memiliki makna sosial dan moral. Dengan kata lain, ciptaan manusia 

atau kebudayaan merupakan penjelmaan dari iman.25

                                                          
24Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya, h.523.
25Ali Anwar Yusuf, Op. Cit, h. 59.



BAB III

SENI TARI JARANAN DI DESA VARIA AGUNG

A. Profil Desa Varia Agung

a) Sejarah Desa Varia Agung

Desa Varia Agung termasuk kedalam Kecamatan Seputih Mataram Lampung 

Tengah, yang terdiri dari delapan dusun. Penduduk di Desa Varia Agung 

merupakan transmigrasi dari berbagai daerah yakni Solo, Jogja, Malang, Madiun 

dan Bojonegoro. Pada tahun 1963 Desa Varia Agung hanya dihuni oleh beberapa 

kepala keluarga, seiring perkembangannya dan program pemerintah transmigrasi 

maka jumlah penduduk semakin bertambah di Desa Varia Agung tersebut.1

b) Kondisi Geografis 

Desa Varia Agung berada di wilayah Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten 

Lampung Tengah posisi Desa Varia Agung berbatasan dengan: 

 Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Utama Jaya

 Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Subing Karya

 Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Utama Mataram

 Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Wirata Agung

                                                
1Tatang Rahmat Setyawan, Sekertaris Desa Varia Agung, Wawancara, 12 Maret 2017
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c) Monografi

Desa Varia Agung mempunyai luas wilayah 869.00 Ha. Yang terdiri dari 8 

dusun. Kampung Varia Agung mempunyai jumlah penduduk 4441 jiwa, yang 

tersebar dalam 8 Dusun.

a) Wilayah Desa

1. Permukiman 126, 00

2. Petani Sawah 8,00 Ha

3. Kebun 30 Ha

4. Sekolah 2 buah

5. Lapangan Sepak Bola 2 buah 

6. Lapangan Voly 2 buah

b) Orbitasi

1. Jarak ke ibu kota kecamatan terjangkau 18 km/35 menit

2. Jarak ke ibu kota kabupaten cukup jauh 32 km/1 jam

c) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala Keluarga : 1336 Jiwa

2. Laki-laki : 2301 Jiwa

3. Perempuan : 2162 Jiwa

d) Potensi Kelembagaan

Lembaga Pemerintahan

1. Kepala Desa : Wakimin

2. Sekertaris Desa : Tatang Rahmat Setyawan
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3. Kaur Desa : Imam Masrukin, Suwarno, Guntoyo, Katimun

e) Lembaga Pendidikan Formal dan Non-Formal

1. TK : 3 buah

2. SD : 3 buah

3. TPA : 7 buah

f) Keadaan Sosial

a. Tamatan Pendidikan 

Tingkat pendidikan masyarakat Kampung Varia Agung adalah sebagai 

berikut:

Tabel 3.3
Tingkat Pendidikan

PraSekolah SD SMP SLTA Sarjana
841 820 732 502 172

g) Keagamaan

a. Sarana Ibadah

1. Masjid : 4 buah

2. Mushola : 4 buah

3. Gereja : 1 buah2

B. Sejarah Berdirinya Seni Tari Jaranan Sebagai Media Dakwah Kultural

Seni tari jaranan merupakan kesenian yang memiliki asal beragam dan 

sejarah yang cukup panjang. Kesenian ini lahir saat kerajaan kuno Mataram Jawa 

                                                
2Dokumentasi, Desa Varia Agung, 12 Maret 2017
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Timur berdiri sehingga dapat dikatakan bahwa kesenian ini adalah tradisis leluhur 

dari masyarakat Jawa Timur. Tari jaranan adalah kesenian tari tradisisonal yang 

dimainkan oleh para penari dengan menaiki kuda tiruan yang terbuat dari anyaman 

bambu, selain kaya akan nilai seni dan budaya, tarian ini juga sangat kental akan 

kesan magis dan nilai spiritual. Tari jaranan ini merupakan kesenian yang sangat 

terkenal di Jawa Timur.3

Seni merupakan media yang mempunyai peran yang amat penting dalam 

pelaksanaan dakwah Islam, dengan demikian masyarakat Varia Agung 

menyampaikan dakwah melalui seni tari jaranan. Karena kesenian tari jaranan di 

desa tersebut memiliki daya tarik serta dapat mengesankan hati bagi para 

penontonnya. Selain itu, masyarakat juga masih memegang teguh terhadap adat 

dan budaya, apalagi kesenian tari jaranan sangat akrab disapa sebagai kesenian 

pertunjukkan masyarakat Jawa, karena hampir rata-rata masyarakat tersebut 

bersusku Jawa. 

Dalam pertunjukkan ini dipilih kuda/jaran karena simbol kekuatan kuda 

pada jaman itu sebagai kekuatan dan kekuasaan para elit bangsawan dan prajurit, 

Serta hanya orang-orang tertentu yang bisa memilikinya. Perlu kita ketahui bahwa 

kuda memiliki kaki empat, disini memiliki makna yaitu terkait dengan tokoh 

Mazhab Islam yang empat diantaranya: Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab 

Syafi’i, dan Mazhab Hambali. Selain itu juga makna empat kaki kuda disini berarti 

Khulafaur Rasyidin empat sahabat Nabi Muhammad Saw, diantaranya ialah: Abu 
                                                

3Tukirin, Sesepuh Desa, Wawancara, 10 Maret 2017
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Bakar As-Syidiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. 

Keempat sahabat tersebut berhasil mempertahankan Islam sesuai ajaran Nabi 

Muhammad Saw dan membawa Islam semakin dikenal di penjuru Dunia.4

Masyarakat Varia Agung memilih kesenian tari jaranan sebagai media 

dakwah karena, kesenian tersebut merupakan suatu kesenian yang murah dan 

simpel, selain itu juga pada era teknologi sangat sulit untuk mengumpulkan 

banyak orang apalagi dalam acara pengajian, bahkan ketika hendak berdakwah

harus mengetahui situasi dan kondisi masyarakat. Di desa Varia Agung ini tari 

jaranan sangat digemari oleh masyarakat. Jadi, media dakwah dengan kesenian tari 

jaranan sangat mudah untuk mengundang mad’u yang berdatangan ketempat 

dimana seni tari jaranan sebagai media dakwah di pentaskan.5

C. Proses Kegiatan Seni Tari Jaranan Di Desa Varia Agung Sebagai Media 

Dakwah

Kesenian tari jaranan merupakan kesenian rakyat tradisional Jawa sebagai 

salah satu unsur kebudayaan peninggalan nenek moyang yang diwariskan dari 

satu generasi ke generasi berikutnya, dimana eksistensinya mengandung nilai-

nilai keindahan estetika karena didalamnya terdapat unsur-unsur seni diantaranya 

seni tari, seni musik, seni vokal, serta seni tari jaranan disini terdapat unsur seni 

dakwah. Dalam setiap pentasnya di desa Varia Agung ini, kegiatan seni tari 

jaranan biasanya dilakukan setiap ada moment/hari-hari besar tertentu seperti, 17 

                                                
4Mujianto, Ketua Pelakon Seni Tari Jaranan, Wawancara, 03 Februari 2017
5Arif, Pelakon Seni Tari Jarana, Wawancara, 03 Februari 2017
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Agustus, Isra’ mi’raj, dan Maulud Nabi, karena dengan diadakan nya acara ini 

juga, untuk memeriahkan acara majlis ta’lim yang ada di 8 dusun Desa Varia 

Agung.6 Acara dilaksanakan pada malam hari pukul 20.00 WIB. Dengan jumlah 

7 orang pelakon yang berasal dari TPA Lailiyatul Falah yang dipimpin oleh 

bapak Mujianto atau akrab di sapa dengan nama panggilan Abu Yusuf.7

Pendidikian non formal ini berasal dari dusun enam yang berada di desa Varia 

Agung tersebut.

Mengenai proses kegiatan seni tari jaranan di desa Varia Agung, tentunya 

sangat diramaikan oleh banyak penonnton atau mad’u. Dan ternyata bukan hanya 

masyarakat Varia saja yang menjadi mad’u dalam pentas seni tersebut namun, 

berasal dari beberapa desa diantaranya Wirata Agung, Subing, dan Bumi Setia.8

Ketika pementasan belum dimulai, para pelakon sengaja menghidupka musik 

jaranan yang berasal dari DVD sekuat mungkin, guna membuat ketertarikan 

masyarakat agar berkenan hadir dan berkumpul diacara pentas seni tari tersebut. 

Karena dalam acara pentas seni jaranan di desa Varia Agung ini sifatnya umum, 

terbuka, serta menyeluruh,dari masyarakat untuk masyarakat.9

Dalam acara persiapan seni tari jarana ini, alat dan perhiasan yang 

digunakan cukup sederhana, yaitu dengan alat diantaranya mic, salon yang 

berukuran besar berjumlah dua, serta kaset jaranan dan DVD sebagai alat musik. 

                                                
6Adi, Pelakon Seni Tari Jaranan, Wawancara, 03 Februari 2017
7Redo, Pelakon Seni Tari Jaranan, Wawancara, 03 Februari
8Roki, Pelakon Seni Tari Jaranan, Wawancara, 03 Februari 2017
9Nando, Pelakon Seni Tari Jaranan, Wawancara, 03 Februari 2017
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Hiasan yang digunakan dalam pentas ini cukup kreatif dan indah, yang dirangkai 

oleh anak-anak TPA Lailiyatul Falah. Pernak-pernik rangkaian bunga yang di 

sambung dengan benang kemudian dipasang disepanjang  halaman/latar sebagai 

panggung para penari jaranan, serta di lingkari tali rapia sebagai pembatas 

penonton dengan penari agar tetap tertib. Bagi tempat duduk penonton cukup 

dialasi dengan terpal/tiker.10

Acara akan dimulai ketika semuanya sudah siap dan keadaan mulai   

kondusip. Dalam hal ini, sebelum penari tampil diawali ceramah terlebih dahulu 

oleh seorang da’i dan isi ceramah tersebut menjelaskan makna yang terkandung 

dalam gerakan pelakon kuda/jaran yang menyelipkan Kuda mainannya ke atas, 

kekanan, kekiri dan kebawah, yang bermakna bahwa hidup manusia itu kadang 

senang dan susah. Kemudian pelakon celeng dan babi hutan memiliki sifat rakus 

dan sombong dengan gayanya yang merongos kesana kemari. serta menceritakan 

sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang kisah Rasulallah Saw yang berjuang 

membela umat Islam. Selain itu juga isi materi da’i tergantung dengan tema 

acara. Dalam dakwahnya juga diiringi dengan nyanyian sya’ir atau lagu dalam 

bahasa Jawa, dan bermaknakan tentang sejarah Islam para wali, serta 

mengandung moral-moral keislaman. Dengan lirik lagu seperti ini:

Lirik
Jarane, Jarane, Jarane Sembrani 2x
Sing Numpak Ndoro Wali
Asmane Sunan Giri
Yarobbi, Yarobbi, Yarobbi Sholli’alahi Wasallim.

                                                
10Observasi  Langsung pentas seni tari jaranan ke Desa Varia Agung
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Jarane, Jarane, Jarane Sikile Papat
Sing Numpak Ndoro Wali
Asmane Sunan Drajat
Sholallah, Sholallah, Sholallah’ala Muhammad
Jarane, Jarane, Jarane Panganane Pari Gogo
Sing Numpak Kanjen Sunan Raden Sae Kali Jogo
Ya...Allah, Ya...Allah, Nyuhun Selamet Jiwa Lan Rogo
Karya: Abu Yusuf11

Dari lirik lagu diatas terdapat makna bahwasannya sejarah penyebaran 

agama Islam dengan mengendarai kuda, khususnya wali songo yang 

menyebarkan Islam di pulau Jawa, dengan gagah perkasa serta penuh keberanian. 

jaranan dalam artian kuda disini memiliki kaki empat. Selain itu juga, jaranan 

disini pari gogo yaitu pada jaman dahulu padi ditanam di daratan cara 

penanamannya cukup di gelar secara rata kemudian ditutup rapih sehingga, padi 

akan tumbuh dengan sendirinya. Sama dengan halnya penyebaran agama Islam 

pada jaman dahulu ditutup-tutupi secara sembunyi-sembunyian dengan melalui 

tembang lagu dll. Kemudian dengan sendirinya agama Islam mulai berkembang 

dan diakui oleh umat manusia.12

Setelah tausiah da’i selesai maka, tibalah dipuncak hiburan pentas seni 

tari jaranan yang diawalai oleh 4 penari jaranan yang keluar dari gerbang 

panggung yang sama secara beruntut, dengan membawa kuda mainan yang 

terbuat dari anyaman bambu, dan membawa cambuk dengan wajah cemongnya 

serta memakai ikat kepala diibaratkan prajurit peperangan di zaman dahulu kala 

dengan gaya sambil menari-nari memainkan kuda tiruan kearah kiri, kana, 

                                                
11Mujianto, Ketua Pelakon Seni Tari Jaranan, Wawancara 03 Februari 2017
12Mujianto, Ketua Pelakon Seni Tari Jaranan, Wawancara 03 Februari 2017



40

kebawah, dan keatas. pentas tari terus berlangsung tidak lama kemudian disusul

oleh Celeng atau Babi Hutan, yang keluar melalui gerbang yang sama juga, dari 

arah samping panggung dengan gaya kesana kemari dalam bentuk wajah yang 

merongosan. Lalu yang terakhir disusul lagi oleh Barongan, melalui gerbang 

yang samapula ia keluar dari samping panggung dengan raut wajah yang 

menyeramkan sehingga membuat para penonton ketakutan, tetapi tertawa 

terbahak-bahak disaat barongan ini melakoni suatu hal yang iseng yakni 

menghampiri wanita-wanita cantik sebagai penonton pentas seni yang berada 

disekelilingnya. Ketika semua pelakon sudah tampil dan menghibur masyarakat 

serta memberikan makna-makna nyata tentang kehidupan yang berbudaya, serta 

beragama. Maka para pelakon kembali menuju gerbang pulang dengan cara 

seksama.13

Dalam hal ini, kata keluar, masuk, dengan gerbang yang sama terdapat 

makna yang sangat mendalam terkait kehidupan umat manusia yaitu 

bahwasannya manusia semuanya dimata Allah SWT sama mulai dari harta, 

martabat, tahta, dan lain sebagainya semua itu hanya perhiasan dunia semata 

serta sifatnya sementara dan semuanya akan kembali kepada sang Maha Kuasa 

“Innalillahi wainnailaihi roji’un”.14

                                                
13Observasi Langsung pentas seni tari jaranan  ke Desa Varia Agung
14Dini, Udztazah TPA Lailiyatul Falah, Wawancara, 03 februari 2017
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D. Tujuan dikembangkannya Seni Tari Jaranan Sebagai Media Dakwah

Budaya merupakan suatu ciri dari masyarakat setempat yang tidak bisa 

dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada masyarakat tanpa adanya 

budaya yang melekat padanya. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda 

antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan adanya perbedaan budaya 

menjadikan masyarakat tersebut unik dari yang lainnya. Budaya bisa terbentuk 

dari adanya kebiasaan masyarakat layaknya sebuah bahasa. Dalam suatu budaya 

terdapat banyak sekali hal yang terkait baik dalam bentuk seni, pakaian, makanan 

maupun tata kehidupan/norma yang berlaku dalam suatu suku bangsa. 

Tentunya dalam hal ini kesenia yang menjadi sorotan masyarakat yakni 

seni tari jaranan dapat dijadikan sebagai media dakwah dan sering dilakukan 

setiap hari-hari besar tertentu oleh masyarakat Varia Agung. Dalam 

perkembangannya seni tari jaranan ini akan terus dihidupkan dan dilestarikan 

sebagai media dakwah kultural karena seni tari jaranan ini kaya akan nilai seni 

dan selalu tampil memeriahkan serta menghibur disetiap pentasnyadalam 

mensyiarkan dakwah Islam, seperti Isra’ Mi’roj, Maulud Nabi dan acara 17 

Agustus. Sehingga, dengan media ini berhasil untuk mengumpulkan masyarakat

karena kecintaan masyarakat terhadap kesenian ini membuat kesenian tari 

jaranan ini tetap hidup dan terus dikembangkan sebagai media dakwah. Meski 

demikian, dilihat dari kondisi masyarakat yang terhimpit oleh dua agama yaitu 

hindu dan kristen namun, tidak menyurutkan minat umat Islam untuk terus 

berdakwah mendakwahkan agama Islam secara rohmatan lil’alamin yakni 
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toleransi dan saling menghargai antar sesama umat beragama yang sangat erat 

kaitannya dengan agama lain tersebut.15

Adapun tujuan dikembangkannya dakwah melalui seni tari jaranan di 

desa Varia Agung antara lain: 

1. Agar ajrana Islam benar-benar diketahui, dipahami, dihayati, dan diamalkan. 

Sehingga masyarakat hidup berada dalam kehidupan yang sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan ajaran agama Islam.

2. Mengajak umat manusia (meliputi orang mukmin maupun orang 

kafir/musyrik), kepada jalan yang benar agar dapat hidup sejahtera di dunia 

maupun di akhirat. 

3. Mengajak umat Islam untuk selalu meningkatkan taqwanya kepada Allah 

Swt.

4. Untuk mempererat ciri khas budaya masyarakat Jawa sehinggga terus hidup 

dan dilestarikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, dengan nilai 

positif (dakwah Islam)

5. Mendidik dan mengajar anak-anak agar tidak menyimpang dari fitrahnya.16

E. Ciri-ciri Seni Tari Jaranan di Desa Varia Agung 

Seni tari jaranan dapat dipergelarkan di tempat yang cukup luas seperti 

pelataran, lapangan atau halaman rumah yang luas. Waktu permainan malam hari 

                                                
15Inu, Pelakon Seni Tari Jaranan, Wawancara, 03 Februari 2017
16Mujianto, Ketua Pelakon Seni Tari Jarann, Wawancara, 03 Februari 2017.
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dan lamanya anatar 1-4 jam. Jumlah penari 6 orang, 1 orang berperan sebagai 

da’i.

Ciri khas seni tari jaranan di desa Varia Agung antara lain:

a. Terdapat 4 penari yang menunggangi kuda-kuda-an yang terbuat dari 

anyaman bambu yang dihias sedemikian rupa di cat berwarna coklat dan 

putih dengan lukisan stilasi bentuk kuda dengan jambul dan ekor dari sisiran 

tali rafia, 2 diantaranya berperan sebagai barong dan celeng sementara 1 

orang berperan sebagai pendakwah.

b. Dilihat dari make up, para penari berperan sangat tegas serta memberikan 

kesangaran. Beberapa aksesoris yang digunakan begitu khas adalah udeng 

c. yang dipakai di kepala, ikat pinggang yang terbuat dari selendang, serta 

cambuk yang terbuat dari pohon rotan. Namun, pakaian yang digunakan 

sederhana yaitu pakaian seperti biasa yang digunakan sehari-hari oleh 

mereka.

d. Seni tari jaranan disini, tidak menggunakan sesaji/mengundang setan dengan 

memakan beling, api, areng, janur dan lain sebagainya.

F. Pandangan Masyarakat Terhadap Seni Tari Jaranan Di Desa Varia Agung 

Sebagai Media Dakwah

Kesenian tari jaranan atau kuda lumping merupakan kesenian rakyat 

tradisional Jawa sebagai salah satu unsur kebudayaan peninggalan nenek 

moyang yang diwariskan dari satu generasi kegenerasi berikutnya. Kesenian ini 

menggambarkan sekelompok prajurit penunggang kuda, kuda yang digunakan 
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dalam tarian ini bukanlah kuda sungguhan, namun kuda yang terbuat dari 

bambu yang dianyam dan dibentuk dan dihias menyerupai kuda. Tarian ini 

sangat populer di masyarakat Jawa. Khususnya di desa Varia Agung yang 

memang di huni oleh sebagian besar masyarkat yang bersuku Jawa, maka dari 

sinilah erat kaitannya seni tari jaranan dengan masyarakat tersebut, apalagi di 

desa ini mengemas seni tari jaranan dengan berunsur dakwah. Tentu disini 

sangat memberikan nilai positif bagi para penonton karena selain hiburan yang 

sangat digemari oleh seluruh khalayak disini pentas seni tari jaranan juga 

memberikan ilmu pengetahuan yang cukup serta mudah dipahami oleh para 

penerima pesan dakwah, khususnya pada anak-anak yang berusia 6-13 tahun 

yang sering diberi pembelajarn/latihan di TPA Layliyatul Falah disetiap akan 

pentasnya, jadi lama-kelamaan sejarah Rasulallah akan lekat di akal fikiran 

mereka sampai tua nantinya sehingga akan terus diwariskan secara turun 

temurun kepada anak cucunya kelak.17

Seni tari jaranan juga disini memberikan nilai positif bukan hanya pada 

anak-anak dibawah umur, namun untuk kalangan remaja karena pada saat 

pementasan seni berlangsung warga dari berbagai daerah ikut serta 

menyaksikan pentas seni ini, khususnya para remaja yang kompoy dan kompak 

menyaksikan pentas seni tari jaranan tersebut, dengan begitu yang tadinya 

remaja suka trek-trekan, main-main yang tidak bermanfa’at pada akhirnya 

                                                
17Suratun, Warga Yang Aktif (menonton) Pentas Seni Tari Jaranan, Wawancara, 10 Maret 

2017
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membatalkan niatnya untuk lebih mengikuti/menyaksikan pentas seni tari 

jaranan karena pentas ini terbuka untuk umum dan selain menghibur pentas seni 

tari juga berbekal Ilmu pengetahuan baik agama maupun Ilmu sosial sehingga 

banyak manfaatnya untuk seluruh umat manusia.18

Selain itu juga, pentas seni tari jaranan ini mengandung nilai plus karena 

selain hiburan juga mengandung Ilmu pengetahun, dari yang tidak tahu tentang 

sejarah Rasulallah (sejarah Islam) jadi tau tanpa harus membaca buku, karena 

kebanyakan orang-orang sekarang malas membaca, dan juga disini yang 

menyaksikan bukan hanya anak-anak dibawah umur, remaja dan dewasa, 

namun lansia juga termasuk sebagian besar yang menyaksikan jadi tidak perlu 

membaca buku karena kebanyakan lansia di desa Varia Agung buta huruf.19

Dengan adanya jaranan yang mengangkat pesan dakwah masyarakat 

menganggap lebih dihargai diberbagai kalangan masyarakat lain, karena budaya 

harus terus dikembangkan dan terus dilestarikan untuk dijadikan sebagai 

cirikhas budaya masyarakat Jawa tersendiri.

                                                
18Widi, Warga Yang Aktif (menonnton) Pentas Seni Tari Jaranan, Wawancara, 10 Maret 2017 
19Fatimah, Warga Yang Aktif (menonton) Pentas Seni Tari Jaranan, Wawancara, 10 Maret 

2017



BAB IV

SENI TARI JARANAN DAN MEDIA DAKWAH

1. Seni Tari Jaranan Dapat Dianggap Sebagai Media Dakwah Kultural

Indonesia adalah negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau, Sehingga terdapat 

bentuk ras dan suku bangsa yang mempunyai budaya tersendiri. Perbedaan budaya 

inilah yang menyebabkan Indonesia kaya akan banyak kebudayaan. Sampai saat ini 

banyak kebudayaan jaman dahulu yang masih dilestarikan, namun banyak juga 

kebudayaan yang hilang akibat tidak adanya generasi penerus yang tidak mau 

melestarikannya. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran generasi muda untuk 

melestarikan warisan kebudayaan leluhur agar tidak hilang/punah, Seperti 

kebudayaan tradisional yang sampai sekarang masih dilestarikan yaitu seni tari 

jaranan atau kuda kepang. 

Permainan kesenian rakyat, tari jaranan, hingga kini masih tumbuh berkembang 

dibanyak kelompok masyarakat. Tarian tradisional yang dimainkan secara “tidak 

berpola” oleh rakyat kebanyakan tersebut telah lahir dan digemari masyarakta, 

khususnya di jawa. Disamping itu juga, sebagai media menghadirkan hiburan yang 

murah-meriah.

Kini kesenian kuda lumping masih menjadi sebuah pertunjukkan yang cukup 

membuat hati para penonntonnya terpikat. Walaupun peninggalan budaya ini 

keberadaannya mulai bersaing ketat oleh masuknya budaya dan kesenian asing ke 

tanah air, tarian tersebut masih memperlihatkan daya tarik yang tinggi harus ada 
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kesadaran dari kita untuk tetap melestarikan kebudayaan dari leluhur agar tidak punah 

atau diakui milik negara lain. 

Karena seni adalah ide, gagasan, perasaan, suara hati, gejolak jiwa, yang 

diwujudkan atau diexpresikan, melalui unsur-unsur tertentu, yang bersifat indah 

untuk memenuhi kebutuhan manusia. Maka dari itu juga, Seni sangat berpengaruh 

besar dalam penyebaran dakwah Islam, terutama dalam masuk dan mengislamkan 

tanah jawa, Para Wali yang biasa kita kenal Wali Songo, menggunakan banyak 

metode yang salah satunya adalah melalui seni. 

Banyak ragam seni di Indonesia, salah satunya kesenian tari jaranan yang telah 

dijelaskan pada paragraf diatas, kesenian ini telah diselenggarakan selama 8 tahun 

hingga sampai saat ini masih dilestarikan, dijadikan sebagai media dakwah di Desa 

Varia Agung.

Karena pada dasarnya hakekat dari dakwah itu sendiri adalah mempengaruhi 

dan mengajak manusia untuk mengikuti (menjalankan) ideology pengajaknya (da’i) 

yaitu keajaran agama Islam. Sedangkan pengajak (da’i) sudah barang tentu memiliki 

tujuan yang hendak dicapainya dalam berdakwah. Proses dakwah tersebut agar 

mencapai tujuan yang efektif dan efesien, da’i harus mengorganisir komponen-

komponen (unsur) dakwah secara baik dan tepat. Salah satu komponen (unsur) 

dakwah adalah media dakwah.

Sebenarnya media dakwah ini bukan saja berperan sebagai alat bantu dakwah, 

namun bila ditinjau dakwah sebagai suatu sistem, yang mana sistem ini terdiri dari 

berbagai komponen (unsur) yang komponen satu dengan lainnya saling kait mengait, 
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bantu membantu dalam mencapai suatu tujuan. Maka dalam hal ini media dakwah 

mempunyai peran atau kedudukan yang sama dibanding dengan komponen yang lain, 

seperti materi dakwah, metode dakwah, dan lain sebagainya. 

Telah dijelaskan pada bab II mengenai media dakwah, bahwasannya dalam 

berdakwah kita memerlukan media (alat perantara) dalam menyampaikan ajaran 

Islam kepada manusia (mad’u), yang mana peranan media ini sangat penting demi 

kelangsungan dalam berdakwah. Seni tari jaranan merupakan salah satu media di 

dalam penyampaian ajaran Islam (dakwah).

Seni tari jaranan adalah seni tari yang dimainkan dengan menaiki kuda tiruan 

yang terbuat dari anyaman bambu, dalam memainkan seni ini juga diiringi dengan 

musik khusus yang sederhana, dan para pelakon seni tari jaranan di desa Varia Agung 

berjumlah 7 orang yang berasal sekaligus didirikan oleh TPA Lailiyatul Falah. 

Perkembangnnya begitu pesat dari tahun ke tahun oleh anak-anak yang berusia 10-12 

tahun, yang di ketuai Abu Yusuf atau sering biasa disapa mujianto yang berumur 45 

tahun. Selain mendirikan seni sebagai media dakwah, TPA ini juga sudah banyak 

meraih prestasi menjadi juara da’i-da’iah dan juga menjadi TPA terbaik, teraktif se-

Lampung Tengah pada tahun 2013-2015.

2. Unsur-unsur Dakwah Pada Seni Tari Jaranan 

Bukti bahwa kesenian ini mempunyai sifat dakwah adalah dapat dilihat dari isi 

cerita yang ditunjukkan oleh karakter para tokoh yang ada dalam pentas seni tari 

jaranan. Para tokoh tersebut masing-masing mempunyai sifat dan karakter yang 

berbeda, tokoh- tokoh itu antara lain:
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a. Ketua pelakon seni tari jaranan yakni sebagai da’i yang menjelaskan 

tentang sejarah singkat Rasulallah Saw (Sejarah Agama Islam), dan 

menceritakan makna-makna yang terkandung dalam gerak-gerik tari 

jaranan tersebut. Selain itu juga dai berceramah sesuai dengan konteks dan 

tema acara, tokoh ini berceramah sebelum penari jaranan keluar dari 

gerbang.

b. 4 pelakon seni sebagai penari jaranan yang keluar dari gerbang yang sama, 

melambangkan bahwa semua manusia sama diciptakan oleh Allah Swt, dan 

sejak dalam kandungan sudah ada perjanjian serta hidup di dunia harus 

memiliki aturan. Simbol kuda menggambarakan suatu sifat keperkasaan 

yang penuh semangat, pantang menyerah berani dan selalu siap dalam

kondisi serta keadaan apapun, simbol kuda disini dibuat dari anyaman 

bambu, anyaman bambu ini memiliki makna, dalam kehidupan manusia 

adakalanya sedih, susah dan senang. Seperti halnya dengan anyaman 

bambu kadang diselipkan keatas kadang diselipkan kebawah, kadang 

kekanan juga kadang kekiri, semua sudah ditakdirkan oleh yang kuasa, 

tinggal manusia mampu/tidak menjalani takdir kehidupan yang telah 

digariskannya.

c. Barongan dengan raut muka yang menyeramkan, matanya membolak 

bengis dan buas, hidungnya besar, gigi besar bertaring serta gaya gerakan 

tari yang seolah-olah menggambarkan bahwa dia adalah sosok yang sangat 
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berkuasa dan mempunyai sifat adigung, adigung, adiguno yaitu sifat 

semaunya sendiri, tidak kenal sopan santun dan angkuh.

d. Simbol celeng atau babi hutan dengan gayanya yang kesana kemari dan 

memakan dengan rakus apa saja yang ada dihadapannya tanpa perduli 

bahwa makanan itu milik/hak siapa, yang penting ia kenyang dan merasa 

puas, mengisyaratkan bahwa orang yang rakus diibaratkan seperti 

celeng/babi hutan.

Sifat dari para tokoh yang diperankan dalam seni tari jaranan merupakan 

gambaran dari berbagai macam sifat yang ada dalam diri manusia. Para pelakon seni 

tari jaranan memberi isyarat kepada manusia bahwa di dunia ini ada sisi buruk dan 

sisi baik, tergantung manusianya tinggal ia memilih sisi yang mana, kalau dia 

bertindak baik berarti dia memilih semangat kuda untuk dijadikan motivasi dalam 

hidup, bila sebaliknya berarti ia memilih semangat dua tokoh berikutnya yaitu Barong 

dan Celeng atau babi hutan. 

Dewasa ini, banyak sekali umat Islam yang menyerukan kalimat ilahi dengan 

dakwah Islamiyah. Dakwah disini dalam artian penyebaran agama Islam melalui seni 

tari jaranan dengan bertujuan untuk meluruskan pandangan masyarakatnya terhadap 

agama Islam dari segi akidah maupun ajaran syariat-syariatnya. Pada awalnya 

kebanyakan masyarakat Varia Agung berpendapat, bahwasannya jaranan ini biasanya 

dilakukan pada saat pernikahan, aqikah, dan khitanan, itupun hanya sebagai pentas 

seni hiburan saja, tanpa ada keterkaitan dengan unsur dakwahnya. 
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Maka disinilah banyak orang yang salah paham, karena bagaimana mungkin 

seni tari jaranan dijadikan sebagai media dakwah, sementara jaranan yang biasanya 

warga lakukan yaitu bermaknakan pentas seni yang para pelakonnya adalah pemuja 

roh hewan seperti roh kuda, juga beranggapan bahwa seni tari jaranan dekat dengan 

kemusyrikan karena identik dengan kesurupan/kalap, kemenyan, dupa dan bunga-

bungaan.

Akan tetapi setelah kesenian tari jaranan ini ditampilkan sebagai media dakwah 

justru membuat masyarakat yakin adanya nilai-nilai Islami tentang kehidupan 

sesungguhnya yang harus tertanam di masyarakat, sudah pasti dapat dilihat dari 

gerak-gerik sipelakon. Selain itu juga, seni tari jaranan dijadikan sebagai alat dakwah 

sangat kreatif, unik dan bagus bisa membuat masyarakat tercengang. Karena jaranan 

disini bukan hanya bermaknakan tentang budaya atau kebiasaan yang tertanam 

dimasyarakat namun juga bermakna untuk ajaran agama, serta dengan media jaranan

ini masyarakat mudah mengerti atau memahami terhadap apa yang disampaikan oleh 

pendakwah.

Selain itu juga, bahwasannya banyak penonton yang menyaksikan pentas seni 

tari jaranan dan lebih menarik lagi bukan hanya di desa Varia Agung saja, namun di 

berbagai daerah seperti Subing, Wirata Agung dan Bumi Setia. Dan kebanyakan dari 

kalangan mereka yang hadir serta menyaksikan yakni anak-anak remaja. Tentu sudah 

terbukti disinsi pentas seni tari jaranan bernilai positif yang bermanfaat untuk semua 

masyarakat luas yang memberikan bekal ilmu pengetahuan karena remaja adalah 

generasi penerus bangsa yang pola fikirnya harus benar-benar diasah maupun diasuh 
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dengan bekal Ilmu pengetahuan agama sedini mungkin dengan meyakini hatinya 

serta sedetail mungkin.

Karena dengan adanya pentas seni tari jaranan ini dalam mensyi’arakan dakwah 

Islam, dari masyarakat yang tidak tahu tentang sejarah Rasulallah jadi tau, tanpa 

harus membaca buku, karena sebagiana besar yang menyaksikan seni tari jaranan 

disini juga Lansia yang kemungkinan besar tidak bisa membaca. Selain lansia anak-

anak kecil dan orang dewasa. Jadi pola fikir mereka akan terus terasah dalam setiap 

pementasan seni tari jaranan dalam penyebaran dakwah Islam terkait semua hal yang 

berhubungan dengan kehidupan, baik habluminallah maupun habluminannas di desa 

Varia Agung tersebut. 



BAB V

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan di dalam bab-bab terdahulu, tentang 

skripsi yang berjudul “Seni Tari Jaranan Sebagai Media Dakwah Kultural Di 

Desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram Lampung Tengah”, penulis 

menyimpulkan bahwa:

1. Islam adalah agama dakwah yaitu agama yang mengajak dan memerintahkan 

kepada umatnya untuk selalu menyebarkan dan menyiarkan agama Islam 

kepada seluruh umat manusia. Seni merupakan media yang mempunyai 

peran yang amat penting dalam pelaksanaan dakwah Islam, karena media 

tersebut memiliki daya tarik yang dapat mengesankan hati bagi para 

pendengar maupun penonntonnya. seni tari jaranan adalah seni tari yang 

dimainkan dengan menaiki kuda tiruan yang terbuat dari anyaman bambu, 

dalam memainkan seni ini juga diiringi dengan musik yang khusus serta 

sederhan, acara dilaksanakan pada malam hari dan diadakan pada hari besar 

tertu saja seperti isra’ mi’raj, maulid Nabi Muhammad Saw, 17 Agustus dan 

acara besar lainnya. Acara ini juga sebagai memeriahkan majlis ta’lim yang 

ada di desa Varia Agung yang berjumlah 8 majlis ta’lim karena terdapat 8 

dusun dari desa tersebut. Dan para pelakon seni tari jaranan di desa Varia 

Agung berjumlah 7 orang yang berasal dari TPA Lailiyatul Falah dusun 6. 
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Oleh karenanya terbukti, bahwa berdakwah melalui seni tari jaranan ini 

sangat digemari oleh berbagai kalangan masyarakat dan khususnya 

masyarakat Varia Agung, yang mengemas budaya dijadikan sebagai media 

dakwah. Maka dalam proses penyampaiannyapun mudah dipahami serta 

dapat menarik perhatian masyarakat dan mereka juga berkenan hadir dan 

berkumpul untuk menyaksikan pertunjukkan tersebut. Sehingga dapat 

menambah ikatan tali silaturrahmi, baik sesama umat muslim maupun antar 

umat beragama lainnya.

2. Seni tari jaranan disini tidak bernilai negatif dan berunsur syirik, seperti 

memakai sesaji, kesurupan, memakan kemenyan, beling dan sebagainya. 

Namun, jelas terbukti kesenian tari jaranan disini bernilai positif karena 

dalam pementasannya terdapat seorang da’i yang menyampaikan ceramah 

dengan isi materi menceritakan sejarah rasullah, empat sahabat rasul dan 

sembilan wali songo (Sejarah Islam) dan menjelaskan makna-makna yang 

terkandung di dalam gerak-gerik para penari jaranan yang berisi tentang arti 

kehidupan manusia yang harus benar-benar ditanamkan untuk diri sendiri 

dan orang lain. Serta dengan melihat pentas seni tari jaranan ini, masyarakat 

dapat mengetahui bahwa ajaran Islam penuh dengan kasih sayang, ajaran 

Islam mengutamakan kebersamaan, ajaran Islam melarang sombong dan 

takabur, ajaran Islam penuh dengan kemulyaan-kemulyaan lainnya. 
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B. Saran-saran

Sebelum menutup bab ini, kiranya perlu dikemukakan saran-saran, 

bahwasannya Islam adalah agama yang sempurna, diturunkan kepada nabi 

Muhammad Saw untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, Islam juga 

sebagai sebuah agama mengatur kehidupan manusia untuk mencapai 

kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mencapai kesejahteraan itu, manusia 

diberikan akal fikiran. Agar selalu berfikir dan mengexpresikan ide-ide baru 

terutama untuk penyampaian pesan dakwah harus pandai-pandai membuat 

kreasi baru agar masyarakat tertarik untuk melihatnya dan tidak jenuh salah 

satunya ialah melalui seni dan budaya yakni seni tari jaranan yang telah di 

jelaskan dalam skripsi ini. Apalagi maraknya internet dijaman saat ini, jangan 

sampai budaya yang kita miliki punah oleh kebudayaan asing yang masuk 

melalui jalur internet. 

Maka dari sini kita sebagai umat muslim selaku  penerus dakwah 

Rasulallah, harus pintar melestarikan kebudayaan yang tertanam dilingkunngan 

sekitar sebaik mungkin serta memberikan manfaat untuk orang banyak

berdasarkan syariat Islam, karena proses penyampaian dakwah itu tidaklah 

mudah sudah pasti banyak hambatannya. Namun, dengan media apapun kita 

berdakwah yang terpenting adalah tidak menyalahi aturan ajaran agama Islam.

Kepada pengurus seni tari jaranan di desa Varia Agung, sebaiknya seni 

tari jaranan ini, lebih ditingkatkan lagi dalam setiap pementasannya dan tidak 

hanya di hari-hari besar tertentu saja akan tetapi, seharusnya disetiap acara 
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pengajian akbar yang biasa dilaksnakan selama 40 hari sekali dalam setiap 

dusunnya di desa tersebut, kemudian acara pernikahan dan acara selametan 

lainnya. Sehingga kesenian ini sebagai media dakwah akan lebih pesat 

perkembangannya dan akan lebih terkenal lagi diberbagai daerah lainnya. 

Karena berdakwah dengan media seni ini sangat terlihat efektif dalam proses 

penyampaiannya jika terus-menerus dilakukandan seni tari jarann ini banyak 

digemari oleh khalayak ramai.

Bagi fakultas dakwah untuk melakukan pengkajian yang lebih luas 

tentang media dakwah dan merumuskan strategi- strategi dakwah yang sesuai 

dengan karakter, kebiasaan sosial budaya masyarakat

Bagi mahasiswa fakultas dakwah karena dakwah adalah mengajak 

manusia untuk berbuat baik, mena’ati perintah Allah dan menjauhi larangannya 

maka berdakwah dengan cara apaun tidak masalah yang terpenting ialah tidak 

menyalahi aturan syariat Islam yang sesuai garis akidah yang telah ditetapkan.

C. Penutup

Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

mencurahkan Rahmat serta Hidayahnya kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar dan tanpa hambatan yang 

besar, serta tidak lupa penulis haturkan shalawat serta salam kepada baginda 

Nabi agung Muhammad SAW yang senantiasa dinanti-nantikan syafa’atnya 

dihari akhir nanti. 
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Atas segala saran serta kritik dari semua pembaca yang budiman, penulis 

mengucapkan terimakasih yang tak terhingga semoga Allah SWT dapat 

memberikan ganjaran yang sesuai dengan amal ibadahnya. Akhirnya penulis 

mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu serta 

memberikan motivasi kepada penulis, semoga semua yang diberikan kepada 

penulis menjadi amal shaleh disisi Allah SWT.
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Lampran-Lampiran



LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara 7 Pelakon Seni Tari Jaranan

1. Sejak kapan berdirinya seni tari jaranan sebagai media dakwah di desa ini?

2. Siapa yang mendirikan seni tari jaranan di desa Varia Agung?

3. Siapa saja, yang menjadi pelakon seni tari jaranan?

4. Siapa yang membimbing pentas seni tari jaranan?

5. Kapan saja seni tari jaranan di pentaskan?

6. Sudah berapa lama seni tari jaranan sebagai media dakwah?

7. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pentas seni tari jaranan?

8. Adakah kaitannya jaranan dengan unsur dakwah?- jika iya seperti apa bentuk 

kegiatannya?

9. Siapa yang mengisi tausiah dalam pentas seni tari jaranan?

10. Makna apakah yang terkandung dalam gerakan para pelakon?

11. Kenapa harus jaranan sebagai media dakwah?

12. Apakah ada perkembangan disetiap pentasnya dari tahun ke tahun?

13. Jaranan ini berasal dari daerah mana?

B. Wawancara Informan dan warga yang aktif menonton seni tari jaranan

1. Apakah bapak/Ibu mengetahui adanya kegiatan jaranan sebagai media 

dakwah?



2. Menurut pandangan bapak seperti apa?

3. Bagaimana sejarah Seni Tari Jaranan di Desa Varia Agung sehingga menjadi 

fenomenal?

4. Bagaimana sejarah berdirinya Desa Varia Agung?

5. Makna apa yang terkandung di dalam gerik pelakon jaranan pada saat 

keluar/masuk gerbang yang sama?



LAMPIRAN 2

PEDOMAN OBSERVASI

Aspek aktifitas Hasil observasi
Proses Kegiatan Pentas Seni Tari 
Jaranan sebagai media dakwah  

 Menyimpulkan hasil proses 
kegiatan pentas seni tari jaranan 
sebagai media dakwah

 Efektivitas seni tari jaranan 
sebagai media dakwah kultural  

  



LAMPIRAN 3

PEDOMAN DOKUMENTASI

Sumber Dokumentasi Kebutuhan Dokumentasi Hasil Dokumentasi

Desa Varia Agung Profil Desa Varia Agung Gambaran Umum Lokasi



LAMPIRAN 4

DAFTAR NAMA SAMPEL

No Nama Usia Pelakon/Warga Setempat
1 Mujianto 45 Tahun Sebagai Da’i/Ketua
2 Arif 12 Tahun Sebagai Barong
3 Adi 12 Tahun Sebagai Jaran/kuda
4 Redo 10 Tahun Sebagi Jaran
5 Roki 11 Tahun Sebagai Jaran
6 Nando 10 Tahun Sebagai Jaran
7 Inu 10 Tahun Sebagai Celeng
8 Suratun 35 Tahun Warga AktifAktif
9 Widi 40 Tahun Warga Yang Aktif
10 Fatimah 38 Tahun Warga Yang Aktif



LAMPIRAN 5

DAFTAR NAMA INFORMEN

NO Nama Jabatan
1 Tatang Rahmat Setyawan Sekertaris Desa
2 Dini Udztazah TPA Layliyatul Falah/Tokoh 

Agama
3 Tukirin Sesepuh Desa/Tokoh Mayarakat



Gambar I foto bersama Ustadz dan Ustadzah TPA Layliyatul Falah, setelah selesai 
wawancara

Gamabr II foto santri TPA Layliyatul Falah



Gambar III foto pengambilan surat Survei

Gambar IV Pentas seni tari jaranan empat pelakon sebagai jaran/kuda



Gambar V Pentas seni tari jaranan pelakon sebagai celeng/babi hutan

Gambar VI pentas seni tari jaranan pelakon sebagai barong



Gambar VII Kolaborasi anatr pelakon

Gambar VIII Penjelasan da’i terhadap para pelakon
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