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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Pada bab ini peneliti akan menuturkan mengenai budaya secara umum 

yang berkembang dan mengakar pada kehidupan manusia. Pada poin 

selanjutnya, peneliti akan lebih mengerucutkan masalah pada kebudayaan 

Lengger, fenomena kesurupan yang terjadi dan tanggapan masyarakat 

mengenai Tari Lengger secara umum yang membuat peneliti memilih tema ini. 

Tema ini lantas peneliti rumuskan ke dalam tujuan dan manfaat penelitian. 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk yang memiliki perjalanan panjang 

sebelum bisa sampai ke era saat ini. Manusia terus berkembang dan 

menemukan berbagai macam hal agar dapat membantu mereka untuk 

bertahan hidup. Salah satu hal yang mendasar dan berkembang di dalam 

kehidupan manusia adalah budaya. Budaya memang pada awalnya 

adalah salah satu cara untuk bertahan hidup, namun seiring 

berkembangnya kognisi manusia, budaya adalah salah satu hal yang 

penting di dalam kehidupan manusia. Sesuai dengan yang dituturkan 

Matsumoto (2007, hal. 1293), budaya membuat manusia mampu 

mengembangkan jaringan sosial dan relasi. Budaya juga membuat 

manusia meningkatkan kehidupan sehari-harinya, meningkatkan daya 
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kreatif di dalam musik, seni rupa, drama dan pekerjaan. Budaya juga 

membuat manusia mampu mengorganisir sebuah kompetisi seperti 

Olympic Games. Manusia juga mampu membuat sistem edukasi yang 

baik, yang akhirnya membawa manusia ke Bulan, lewat kebudayaan.  

 Bisa dikatakan budaya menyentuh hampir segala aspek di dalam 

kehidupan manusia. Dengan seiring berkembangnya kognisi sosial, 

manusia menyadari bahwa ada perbedaan antara budaya manusia yang 

satu dengan yang lainnya. Manusia membentuk sebuah komunitas yang 

memiliki kesamaan di dalam budaya (Matsumoto, 2007).  

Salah satu bentuk dari kebudayaan sangat terlihat atau tercermin 

di dalam kesenian. Seni sendiri tidak memiliki definisi yang mampu 

diterima secara menyeluruh, karena memang bentuk dan maksud dari 

seni yang berbeda tujuannya. Ada kesenian yang dibuat untuk nilai 

estetis, namun ada pula kesenian yang dibuat selain hanya bernilai 

estetis, tetapi juga memiliki tujuan tertentu sehingga sangat sulit 

mendefinisikan sebuah karya seni. Liliweri (2014, hal. 351) mencoba 

menjelaskan seni dalam perspektif budaya ditampilkan sebagai 

kebanyakan benda lain sehari-hari tetapi dikerjakan, dibentuk dan 

diciptakan dengan susah payah karena dijiwai dengan makna tertentu 

oleh pembuatnya. 

Kesenian, terutama seni tari di dalam budaya Indonesia sering 

digunakan sebagai upacara adat, maka tidak jarang di dalam kesenian 
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adat di Indonesia banyak yang mengandung unsur magis (Kusmayati 

dkk, 2002). Hal magis yang paling kentara di dalam kesenian tari 

tersebut adalah ketika sang penari mengalami trance atau biasa disebut 

"kesurupan". Ada yang mempercayai kesurupan ini adalah tanda bahwa 

roh dari para leluhur sudah turun dan merasuki raga sang penari, namun 

ada pula yang melihat sebagai sebuah tontonan seni semata dan 

"kesurupan" hanya sebagai "bumbu" untuk menarik penonton agar lebih 

antusias dalam melihat pertunjukan seni tersebut. Tidak terkecuali 

kesenian tari Lengger dari Kabupaten Wonosobo (Sisworo, 2012). 

Tari Lengger Wonosobo ini menggunakan dua orang penari, 

seorang perempuan dan seorang lagi adalah laki-laki. Penari laki-laki 

biasanya akan menggunakan topeng yang berbeda-beda, tergantung dari 

jenis tarian yang dimainkan. Jenis tarian itu sendiri ada Tari Kebo Giro, 

Tari Cuthang Walang, Tari Criping Kuning, Tari Gones dan masih 

banyak lagi. Biasanya pagelaran tari Lengger ini dimulai setelah 

Maghrib hingga dini hari. 

Menurut hasil wawancara dengan W (55th), salah seorang tetua 

kesenian tari Lengger, kesenian ini yang sekarang sudah menjadi 

identitas atau ciri khas bagi Kabupaten Wonosobo juga merupakan 

kesenian tari yang sudah cukup lama berkembang. Perkembangan 

kesenian tari Lengger ini tidak lepas dari jasa seorang tokoh seni di 

Wonosobo bernama Bapak Gondhowinangun yang memperkenalkan 



4 
 

tari ini pada tahun 1910. Tari Lengger ini merupakan perkembangan 

dari tari Lengger yang sudah banyak beredar di daerah Banyumasan.  

Pada awal perkembangannya, tari Lengger Wonosobo ini hanya 

boleh dimainkan oleh laki-laki. Jadi, mau tidak mau saat itu laki-laki 

jugalah yang menjadi penari Lenggernya. Tari ini juga menjadi bagian 

dari upacara adat di Wonosobo. Upacara-upacara tersebut antara lain 

pada saat ritual pemotongan rambut gembel dan upacara sedekah bumi. 

Akan tetapi seiring dengan perkembangan jaman, tarian ini sudah 

menjadi bagian dalam hiburan masyarakat umum di Wonosobo. Agar 

semakin menarik perhatian, dibuatlah keputusan bahwa penari Lengger 

bisa dimainkan oleh penari perempuan. Ini membuat masyarakat 

semakin antusias dalam melihat kesenian tari Lengger Wonosobo ini. 

Selain itu, ada satu hal yang membuat masyarakat semakin antusias 

menikmati tari Lengger, yakni ketika para penari mengalami kesurupan. 

Kesurupan pada penari Lengger dalam kesenian Lengger 

Wonosobo bukanlah hal baru. Seperti penjelasan W (55th), awal 

perkembangan tari Lengger adalah dimaksudkan untuk mendukung 

upacara adat. Maka ada unsur magis yang kental di dalam tarian ini. 

Menurut kepercayaan, roh-roh leluhur penari Lengger yang merasuk di 

dalam raga untuk ikut menari dan membantu penari Lengger pria 

sehingga ia mampu berbuat hal-hal tertentu. Contohnya memakan gelas 

dari kaca tanpa terluka sedikitpun, tahan dicambuk tanpa rasa sakit dan 
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sebagainya. Bahkan tak jarang ada penonton yang ikut kesurupan. 

Namun justru di situlah letak daya tarik bagi masyarakat. Mereka 

penasaran dengan atraksi-atraksi yang mampu dilakukan oleh penari 

Lengger saat kesurupan. 

Peneliti tertarik untuk melihat secara langsung bagaimana 

Pagelaran Tari Lengger ini berlangsung. Pagelaran Tari Lengger kali ini 

diselenggarakan di Kampung Puntuksari yang tidak lain adalah 

kampung tempat tinggal peneliti. Pagelaran ini diadakan untuk 

memperingati Satu Suro. Pagelaran dimulai pada sore hari. Pertama kali 

yang dibawakan adalah Tari Kuda Kepang yang menggambarkan para 

perwira sedang latihan perang sebelum akhirnya berperang melawan 

barongan lalu dilanjutkan dengan 2 tarian yakni Sulasih dan Pitik 

Walik. Pada tarian Pitik Walik inilah mulai banyak orang yang 

kesurupan, mulai dari penari, niyaga dan penonton. Pattern orang-orang 

yang kesurupan ini semua hampir sama. Mereka akan dihadapkan pada 

sebuah barongan di mana orang yang kesurupan tersebut akan berusaha 

meraih kepala barongan. Setelah kepala barongan dapat diraih, orang 

yang kesurupan itu akan memasukkan kepala mereka ke dalam mulut 

barongan baru akhirnya mereka dapat sembuh. Ini adalah pagelaran sesi 

pertama. Sesi kedua diadakan setelah Isya. 

Di dalam pagelaran sesi yang kedua ini ada 10 tarian yang 

ditampilkan, yakni Kinayakan atau Ayak-Ayak, Gondhang Keli, Srimpi 

Kuning atau yang biasa dipanggil Criping Kuning, Gones, Jangkrik 
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Genggong, Gondosuli, Cuthang Walang, Melik-Melik, Gotak-Gatik dan 

Kebo Giro. Sebelum pementasan, dukun atau pawang akan membakar 

kemenyan dan berjalan mengitari panggung sambil membawa 

kemenyan tersebut.  

Selama pagelaran berlangsung, banyak sekali kesurupan yang 

terjadi, terutama ketika tarian gagahan dan buta. Bahkan ada insiden 

gigi salah satu orang yang kesurupan copot ketika pawang berusaha 

melepaskan topeng yang dikenakan. Ada penonton yang kesurupan 

termasuk salah satu orang di sebelah peneliti. Kepalanya bergerak 

sesuai irama gamelan sementara ia meminta badannya dicambuk 

menggunakan pecut. 

Fenomena kesurupan pada penari Lengger ini sangat menarik 

untuk diikuti karena kesurupan ini bukan menjadi hal yang ditakutkan, 

namun hal yang ditunggu dan menjadi tontonan tersendiri bagi 

masyarakat. Bahkan menurut M (21th), salah seorang penikmat seni tari 

ini, justru adalah saat-saat ketika penari kesurupan atau biasa dibilang 

"mendhem". "Lengger ora nana mendheme si ora maer" yang kira-kira 

bila diterjemahkan berarti "jika Lengger tidak ada kesurupannya maka 

tidak menarik".  

 Masyarakat saat ini masih banyak yang percaya bahwa 

kesurupan adalah sesuatu yang sungguh mistis, terutama di dalam tari 

Lengger ini. Kesurupan sudah menjadi satu dengan tarian dan menjadi 
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warisan budaya turun temurun dari leluhur. Kesurupan tidak dianggap 

sebagai sesuatu yang berbahaya bagi kesehatan, namun justru tetap 

dipertahankan sebagai kearifan budaya di Wonosobo. 

Fenomena ini sangat menarik untuk diteliti, sebenarnya apa yang 

terjadi pada penari yang kesurupan? Benarkah mereka tidak tahu apa-

apa mengenai hal yang mereka lakukan ketika sedang kesurupan? 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui fenomena kesurupan pada penari Lengger di Kabupaten 

Wonosobo. 

2. Memahami fenomena kesurupan pada penari Lengger di Kabupaten 

Wonosobo. 

C. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni : 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan dunia psikologi, 

khususnya perkembangan ilmu psikologi budaya dan sosial terkait 

dengan kesurupan di dalam budaya Indonesia. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini dapat berguna bagi para penari Lengger agar semakin 

memahami bagaimana pekerjaannya dan apa sebenarnya kesurupan 
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itu sehingga mampu mengembangkan kesenian tari Lengger 

Wonosobo menjadi lebih baik lagi tanpa mengurangi kesakralannya. 


