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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 Selama penelitian berlangsung, ada banyak hal yang harus peneliti 

siapkan. Bab ini akan memberikan gambaran mengenai apa saja yang 

peneliti siapkan, keadaan saat penelitian berlangsung dan hasil penelitian 

dari subyek I, subyek II dan subyek III. Masing-masing akan disertai bagan 

per subyek. 

 

A. Persiapan Penelitian 

Persiapan merupakan langkah awal yang dilakukan agar 

perolehan data berjalan dengan lancar. Tahap yang pertama, peneliti 

membatasi kriteria subyek yang akan diteliti. Batasan ini 

memudahkan peneliti nantinya untuk mengidentifikasi apa saja yang 

muncul di dalam perolehan data. Kriteria ini peneliti ambil dari hasil 

survey dan tujuan penelitian yang sudah ditetapkan di awal. Subyek 

yang peneliti pilih adalah Penari Lengger Wonosobo aktif berumur 

20 sampai dengan 45 tahun.  

Tahap kedua, peneliti mencari subyek yang sesuai dengan 

ketetapan kriteria di atas. Ada 3 subyek yang berhasil peneliti 

temukan. Ketiga subyek ini diberi penjelasan mengenai maksud dan 

tujuan dari penelitian. Subyek yang bersedia untuk menjadi 

responden diminta menandatangani surat persetujuan penelitan yang 

sudah peneliti siapkan sebelumnya. 
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Tahap ketiga, peneliti juga mempersiapkan dan menyusun 

daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada subyek berkaitan 

dengan berpedoman kepada tema penelitian. Setelah daftar 

pertanyaan siap, maka peneliti juga menyiapkan dan mengecek 

kelengkapan alat untuk mengambil data, yakni handphone 

(digunakan sebagai recorder), ballpoint dan kertas kecil untuk 

menulis poin-poin penting. 

 

B. Pelaksanaan Penelitian 

Metode penelitian tentang kesurupan pada penari Lengger ini 

menggunakan metode kualitatif. Peneliti menggunakan dua metode 

pengumpulan data pada setiap subyek, yakni metode observasi dan 

wawancara. Pertemuan pertama peneliti manfaatkan untuk 

berkenalan, membangun rapport dan melakukan observasi. 

Pertanyaan yang peneliti lontarkan pun masih bersifat umum. Baru 

pada pertemuan selanjutnya, peneliti mulai mewawancarai subyek 

secara lebih mendalam. 

Secara umum, peneliti tidak mengalami masalah berarti dalam 

mencari subyek karena memang semua subyek berdomisili di 

Wonosobo, sama dengan domisili peneliti. Akan tetapi untuk 

mencari subyek yang sesuai dengan kriteria sedikit memakan waktu 

karena kebanyakan orang yang sesuai dengan kriteria tersebut 

memilih untuk bekerja di luar kota. Dalam pencarian subyek, peneliti 

dibantu oleh beberapa orang yang kemudian mempertemukan 

peneliti dengan subyek.  
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Tidak hanya itu, menjadi lebih lama karena peneliti juga 

sangat tertarik untuk melihat dan mengobservasi Pagelaran Tari 

Lengger secara langsung dan melihat bagaimana orang yang sedang 

kesurupan. 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 ini 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 dua 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 sepuluh tarian 

yang ditampilkan, yakni Kinayakan atau Ayak-Ayak, Gondhang 

Keli, Srimpi Kuning atau yang biasa dipanggil Criping Kuning, 

Gones, Jangkrik 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.  
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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 inilah yang akhirnya membawa 

penulis untuk mengetahui bagaimana kesurupan di dalam Lengger 

itu dan sejauh mana mempengaruhi para penarinya. 

Waktu dan tempat selama wawancara ditentukan sendiri oleh 

subyek sesuai dengan kegiatan dan kesibukannya masing-masing. 

Jumlah pertemuan ditentukan sesuai dengan kebutuhan peneliti. Jika 

peneliti rasa sudah cukup, maka peneliti akan menyudahi pertemuan 

itu. 

 

C. Hasil Pengumpulan Data 

 Hasil di bawah merupakan data yang dapat peneliti gali dari 3 

subyek. Peneliti sendiri menganalisis menggunakan dasar kategori 

tema yang sudah penulis tulis pada bab sebelumnya.  

1. Subyek I 

a. Identitas 

Nama   : R 

Umur   : 45 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Pekerjaan  : Pedagang Mie Ongklok 
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b. Hasil Observasi dan Wawancara 

1) Hasil Observasi 

Ketika peneliti bertemu dengan beliau untuk pertama 

kalinya di dalam warung mie ongklok, terlihat bahwa 

beliau adalah orang yang ramah dan murah senyum. Pada 

pertemuan pertama saja beliau sudah menceritakan 

banyak hal mengenai Lengger, karena memang beliau 

adalah pakar di dalam dunia Lengger. Bahkan peneliti 

tidak perlu bertanya banyak hal, beliau sudah 

menceritakan dengan sendirinya.  

Pada pertemuan selanjutnya di rumah beliau, beliau 

juga terlihat sumringah, padahal beliau mengaku tengah 

sakit meriang. Lagi-lagi, beliau bercerita sangat banyak, 

bahkan terkadang peneliti tidak perlu untuk bertanya 

kepada beliau. Dari sini peneliti melihat bahwa beliau 

sangat terbuka dan senang untuk menceritakan apa yang 

beliau ketahui mengenai Lengger. 

Di dalam rumahnya terdapat perlengkapan untuk 

Lengger, bahkan ada barongan yang disimpan di dalam 

rumahnya. Selain itu beliau juga memiliki berbagai video 

mengenai Lengger, Wonosobo dan sejarahnya sehingga 

peneliti berasumsi bahwa beliau adalah seorang yang 

memang mencintai Kesenian Tari Lengger.  
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2) Hasil Wawancara 

a) Latar Belakang Subyek 

  Bapak R adalah seorang ‘dukun’ atau pawang 

dalam Tari Lengger yang sebelumnya juga pernah 

menjadi penari Lengger. Beliau sudah lama menekuni 

dunia Lengger dan mengetahui seluk beluk tentang 

Lengger itu sendiri. Bahkan bila ditanyakan lebih 

mendalam lagi, beliau akan dengan senang hati 

menjawab segala pertanyaan tentang Lengger yang 

mungkin tidak akan selesai sehari semalam. 

 

b) Sejarah Tari Lengger dan Simbol-Simbol di 

Dalamnya 

  Beliau mengatakan bahwa pada awalnya, 

Lengger itu adalah Tari Tayub yang gerakannya sangat 

erotis. Tari Tayub memang juga berkembang di 

masyarakat Wonosobo kala itu. Akan tetapi, ketika 

Islam mulai masuk di Tanah Jawa, nilai-nilai di dalam 

Tari Tayub itu sendiri tidak sesuai dengan ajaran Islam. 

Maka, oleh salah seorang murid dari Sunan Kalijaga 

yang berasal dari Dieng bernama Eyang Walik, salah 

seorang yang bisa dibilang merupakan pendiri tanah 

Wonosobo, Tari Tayub itu diubah menjadi Tari 

Lengger dengan menambahkan nilai-nilai Islam di 

dalamnya. Lengger sendiri sebenarnya adalah 
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singkatan dari elingo yo ngger yang artinya ‘ingatlah, 

nak’ sebagai penanda agar masyarakat Wonosobo 

selalu ingat akan ajaran-ajaran Islam dan meninggalkan 

ajaran-ajaran yang kurang baik (Tayub). 

Ada sejarah yang tersimpan di setiap bentuk 

topeng tersebut, akan tetapi subyek pun tidak hapal 

satu per satu. Ada satu topeng yang subyek masih 

hapal. Topeng itu adalah topeng Sontoloyo. Sontoloyo 

adalah gambaran dari seorang jendral Belanda bernama 

Santa Lion yang berbalik membela Nusantara pada 

waktu itu karena jatuh cinta dengan penduduk pribumi 

bernama Siri Pithi. Lantas bersama dengan para 

pribumi yang lain, Santa Lion bahu membahu 

memberantas penjajahan Belanda di Nusantara. Kisah 

heroiknya tersebut diabadikan menjadi bagian dalam 

Tari Lengger. Maka dari itu bentuk topengnya sendiri 

memiliki pet selayaknya tentara Belanda jaman dahulu. 

Karena Tari Lengger ini dibuat oleh Eyang 

Walik sebagai ‘pengingat’, maka di dalamnya pun 

dipenuhi dengan simbol-simbol yang sifatnya 

mengingatkan masyarakat Wonosobo untuk terus 

melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. 

Subyek bercerita mengenai mahkota yang dipakai oleh 

penari wanita sebagai simbol bahwa wanita bukan lagi 

diperlakukan sebagai pelacur seperti yang digambarkan 
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oleh Tari Tayub. Wanita dinaikkan derajatnya dengan 

lambang mahkota itu, yang menandakan ia adalah 

seorang ratu, paling tidak ratu di dalam rumah tangga 

yang harus dijaga kehormatannya oleh para pria. Cara 

menjaga kehormatan tersebut salah satunya adalah 

dengan memperlakukan sebagaimana mestinya.  

Sesajen juga menjadi simbol berkah dari 

Tuhan. Sesajen yang memang identik dengan budaya di 

Indonesia, terkhusus di Jawa, memiliki arti bahwa 

semoga ini menjadi berkah yang membahagiakan 

masyarakat. Di dalam sesajen ini biasanya juga 

terdapat bunga mawar, kenanga dan kantil. Ketiga 

bunga ini memiliki pesan sakmawarna-warna 

manungsa, kenganga, kumantil marang sing Maha 

Kuasa yang bila diartikan dalam Bahasa Indonesia 

berarti beraneka ragamnya manusia, ingatlah bahwa 

semuanya kembali kepada Yang Maha Kuasa. 

Topeng juga turut menguatkan karakter yang 

akan ditarikan. Karakter Kebo Giro memiliki topeng 

berbentuk buta kerbau, karakter Sontoloyo memiliki 

bentuk topeng yang tegas dan gagah seperti tentara, 

dan masih banyak lagi. Setiap bentuk tari memiliki 

karakter topengnya masing-masing. Topeng juga 

menjadi simbol batasan bagi hubungan pria dan wanita 

yang belum menikah agar tidak terjerumus ke dalam 
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dosa karena pada saat Tari Tayub masih populer, 

banyak laki-laki yang lepas kontrol dan lantas 

menciumi penarinya. 

 

c) Nilai-Nilai dan Peran Leluhur 

  Dalam setiap pementasan, penari laki-laki Tari 

Lengger akan mengenakan topeng sesuai dengan peran 

yang akan dibawakannya. Subyek sendiri mengatakan 

ada 20 jenis topeng yang ada, bersama dengan 20 

gendhing untuk mengiringinya. Setiap topeng 

menggambarkan watak manusia. Jadi, bisa dibilang 

kedua puluh topeng tersebut menggambarkan watak 

manusia sejagad, dari mulai awal kelahiran hingga 

kematian.  

  Beliau melanjutkan bahwa memang di dalam 

Tari Lengger ini tersimpan banyak sekali nilai-nilai 

yang masih layak diaplikasikan di kehidupan saat ini. 

Contohnya seperti kedua puluh gendhing dari Ayak-

Ayak sampai Iye-Iye yang menggambarkan karakter 

manusia dan jalan dari mulai kelahiran sampai 

kematian. Di setiap gendhingnya, disampaikan banyak 

sekali petuah-petuah yang sifatnya tersirat. Pesan-pesan 

ini akan dapat dimengerti ketika orang-orang mulai 

mencoba membedah gendhing itu satu per satu.

 Gendhing-gendhing yang dipakai di dalam Tari 
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Lengger memiliki makna bermacam-macam. 

Contohnya gundhul-gundhul pacul merupakan simbol 

pemimpin yang harus memikul beban masyarakat 

sehingga harus sangat hati-hati. Ada juga gendhing 

Sontoloyo yang bunyinya “Ala Sontoloyo, angon babak 

ilang loro. Sing kuning, kuning ra patio. Sing kuning 

duwekke sapa”. Angon babak ilang loro rtinya sendiri 

adalah menyimbolkan penjajahan Belanda dan Jepang 

yang sejarahnya hilang. Sing kuning, kuning ra patio 

itu adalah simbol untuk orang Jawa yang kulitnya 

hitam tidak dan putihpun tidak. Sing kuning duwekke 

sapa menandakan kepemilikian bagi orang Jawa. Jadi 

gendhing ini adalah pesan bahwa saat penjajahan 

jaman dahulu, sejarah milik orang Jawa banyak yang 

hilang. Ada pula gendhing Jangkrik Genggong yang 

berbunyi Sir kumbang sir kumbang sir kumbang 

jangkrik gunung ngangkang. Orong-orong mindho 

jungkang. Ini melambangkan bahwa binatang malam 

saja harus selalu dzikir ketika akan makan, begitu pula 

manusia seharusnya jangan mau kalah dengan 

binatang. Mindho jungkang berarti mindho juz kang 

artinya ada dua kata yang harus dilakukan, yakni 

Qur’an sakmaknane yang berarti Qur’an beserta 

maknanya. Manusia tidak boleh hanya pintar membaca 
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Kitab Suci, melainkan juga harus memaknai dan 

melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. 

  Penyampaian nilai yang tersirat ini 

menyebabkan Islam dapat masuk dengan mudah ke 

dalam aspek kehidupan masyarakat karena mereka 

tidak dipaksa untuk menganut agama Islam. Melalui 

budaya, leluhur berhasil memasukkan nilai-nilai Islam 

tanpa menghancurkan ajaran agama sebelumnya. 

Lambat laun masyarakat mulai meninggalkan Tari 

Tayub tersebut dan beralih ke jalan yang benar. 

  Subyek menambahkan, karena gendhing 

tersebut diciptakan oleh leluhur jaman dahulu yang 

dipercaya memiliki kekuatan luar biasa, maka ada 

nuansa mistis ketika gendhing dibawakan. Tidak heran, 

setiap pagelaran Lengger pasti ada yang kesurupan, 

salah satunya karena nuansa mistis yang diciptakan. 

Bahkan, beliau mengatakan bahwa bagi manusia yang 

peka ketika mendengar gendhing tersebut, maka 

seketika itu ia akan kesurupan roh leluhur. 

  Subyek percaya bahwa roh leluhur yang sudah 

meninggal masih ada dan hidup mendampingi anak 

cucunya. Jadi peran leluhur di sini, terutama di Tari 

Lengger dianggap sangat sakral, bahkan leluhur masih 

mampu memberi petuah-petuah lewat bantuan orang 

yang kesurupan. 
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  Lebih jauh lagi, subyek juga mengapresiasi 

Bangsa Indonesia yang tidak melupakan para leluhur. 

Ia membandingkan dengan negara-negara yang sedang 

bergejolak, terutama di Timur Tengah. Ia mengatakan 

bahwa itu adalah akibat karena mereka semua 

melupakan leluhur mereka. 

 

d) Kesurupan dan Jenisnya 

  Di dalam prakteknya, banyak sekali atraksi-

atraksi yang dilakukan oleh penari yang sedang 

kesurupan, seperti memakan bara api, minum air 

mendidih, memakan gelas atau torong. Subyek percaya 

bahwa hal itu bisa terjadi karena dahulu leluhur sangat 

sering bertapa dan prihatin sehingga kekuatan-kekuatan 

yang mereka miliki dan memang di luar nalar terbawa 

kepada orang yang sedang kesurupan sehingga mereka 

mampu melakukan di luar akal pikir manusia. Bahkan 

karenanya, ada masyarakat yang menganggap bahwa 

penari Lengger adalah orang ‘gila’ yang sedang 

menari.   Padahal, bagi penari Lengger itu 

sendiri, menari adalah cara mereka melestarikan 

budaya dan warisan leluhur. Beliau menambahkan 

bahwa yang ditarikan adalah sebuah tari tradisi, di 

mana di dalamnya terdapat cerita sejarah yang harus 
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dilestarikan dan diingat, agar anak cucu kelak tidak 

lupa dengan sejarah. 

  Dalam bahasa sehari-hari Wonosobo, orang 

yang mengalami kesurupan dianggap mendhem atau 

mabuk karena tidak bertingkah layaknya orang normal. 

Orang yang mendhem biasanya akan berbuat 

seenaknya sendiri. Ini juga menjadi nilai yang tersirat 

karena sesungguhnya orang yang mendhem atau 

mabuk kekuasaan, harta dan perempuan akan berbuat 

seenaknya sendiri tanpa memikirkan keadaan sekitar 

dan pada akhirnya akan mengarah pada ketidak baikan. 

  Selanjutnya, menurut subyek ada dua jenis tipe 

kesurupan yang akan terjadi selama pagelaran Lengger 

berlangsung. Pertama yakni kesurupan yang benar-

benar kesurupan, yang berarti roh leluhur dipercaya 

benar-benar masuk ke dalam tubuh orang yang 

mengalami kesurupan. Subyek mengatakan bahwa 

kesurupan ini berarti orang yang kesurupan menjadi 

satu atau manunggal dengan roh leluhur yang ada. Ini 

sebagai pengingat bahwa leluhur yang sudah 

meninggal tidaklah jauh dan tetap menjagai 

keturunannya yang masih hidup. 

  Kedua adalah kesurupan yang diakibatkan 

karena orang tersebut terlalu menikmati Lengger atau 

terlalu senang. Bila ditarik lagi, ada yang berpura-pura 
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kesurupan karena bermacam-macam alasan, yakni 

mengikuti euforia dan keinginan untuk ‘nampang’. 

 

c. Analisis Subyek I 

Subyek merupakan orang yang sudah berkecimpung lama 

di dalam dunia Lengger sehingga banyak hal yang dapat 

diambil. Selama beliau menekuni dunia Lengger, beliau 

mengambil makna bahwa Lengger itu penuh dengan makna 

yang tersembunyi, asalkan mau disadari dan dicari. Lengger 

menurutnya adalah pesan dari para leluhur bagi anak cucu. 

Seluruh pesan itu pada intinya adalah ajakan untuk berbuat 

yang lebih baik dan meninggalkan yang buruk. Ini tidak 

terlepas dari bagaimana Tari Lengger tercipta yang awal 

mulanya adalah Tari Tayub di mana orang bisa dengan bebas 

memperlakukan penarinya. Leluhur bernama Eyang Walik 

yang melihat bahwa praktek kebudayaan ini lantas 

mengadaptasi, memodifikasi dan menyisipkan ajaran-ajaran 

Islam. Tarian ini kemudian diberi nama Lengger yang berasal 

dari kata eling o Ngger atau “Ingatlah, Nak” sebagai 

pengingat agar masyarakat tidak kembali terjun ke dalam 

dosa. 

Sebagai bentuk pengingat tersebut, maka banyak simbol-

simbol yang terkandung di dalam budaya Lengger. Sebagai 

simbol penghormatan terhadap kaum perempuan, maka penari 

perempuan diberi mahkota. Sebagai pengingat untuk berbuat 
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baik, maka dibuat lah 20 gendhing tentang watak manusia dari 

lahir sampai meninggal. Topeng sebagai pembatas antara 

hubungan pria dan wanita sebelum pernikahan berlangsung. 

Sesajen sebagai wujud syukur masyarakat kepada Tuhan. 

Leluhur bagi subyek adalah salah satu pemegang peranan 

penting di dalam kehidupan masyarakat. Beliau 

membandingkan dengan negara lain di mana mereka 

bergejolak terus menerus akibat dari melupakan leluhur. Maka 

dari itu, ia mengapresiasi masyarakat Indonesia yang masih 

terus mengingat leluhurnya. 

Kesurupan pada prinsipnya ada dua jenis, yakni 

kesurupan setengah sadar dan kesurupan tidak sadar. 

Kesurupan setengah sadar akibat dari terlalu gembira dalam 

mendengarkan gendhing gamelan. Dipercaya karena gendhing 

adalah buatan leluhur, maka ketika dimainkan akan 

mengundang nuansa mistis. Untuk kesurupan tidak sadar, 

dipercaya leluhur benar-benar masuk dan menjadi satu dengan 

orang yang sedang kesurupan. Di sinilah akan muncul atraksi-

atraksi yang di luar akal pikir manusia seperti makan kaca, 

minum air mendidih, makan bara api dan masih banyak lagi. 

Subyek mengamini bahwa tidak ada unsur rekayasa karena 

kembali lagi, leluhur memiliki kekuatan yang memang di luar 

akal pikir manusia. 

Bahkan, menurut hikmat subyek, kesurupan merupakan 

pesan dari leluhur. Di dalam bahasa sehari-hari Wonosobo, 
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kesurupan dikenal dengan sebutan mendhem atau mabuk. 

Subyek mengatakan bahwa ketika mabuk, orang akan 

melakukan hal-hal yang tidak baik, bahkan dirinya pun tidak 

akan ingat ketika sadar. Ada banyak macam mabuk, yakni 

mabuk wanita, mabuk kekuasaan dan mabuk harta yang 

membuat manusia lupa akan dirinya. Leluhur mengingatkan 

agar anak cucunya sadar bahwa satu-satunya cara 

mendapatkan kebahagiaan adalah dengan menjadi lebih baik 

dan meninggalkan segala yang buruk.
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d. Bagan Analisa Subyek I 

               

       Hasil refleksi 

 

 

 

 

 

 

 

Latar Belakang 

Subyek sudah lama berkecimpung di 

dalam dunia Lengger. Beliau banyak 

berefleksi untuk mengerti arti Lengger 

sebenarnya 

Sejarah Tari Lengger 

 Lengger yang berasal dari Tari Tayub 

adalah cara leluhur mengingatkan dan 

memberi petuah 

 Eyang Walik memasukkan ajaran-ajaran 

Islam ke dalam Tari Tayub dan sedikit 

modifikasi hingga lahirlah Tari 

Lengger. 

 Eling o Ngger atau “Ingatlah Nak” 

adalah asal nama dari Tari Lengger. Ini 

juga menunjukkan bahwa fungsi 

Lengger adalah sebagai pengingat agar 

masyarakat tidak kembali ke keburukan. 

Nilai-Nilai Dalam Tari Lengger 

 20 topeng dan gendhing yang ada 

menggambarkan sifat manusia sejagad, 

dari awal mula sampai kematian. 

 Ada tarian yang menceritakan sejarah. 

Maksudnya agar masyarakat tidak 

melupakan sejarahnya. 

 Leluhur menjadi bagian yang tidak bisa 

dipisahkan dan harus selalu diingat dan 

didoakan. 

 Leluhur dianggap akan terus melihat 

anak cucunya. 

 Leluhur bisa memberikan petuah-petuah 

lewat seseorang yang kesurupan. 

Simbol-Simbol dalam Tari Lengger 

 Jamang  : Simbol penghormatan 

kepada wanita 

 Topeng : Simbol batasan wanita 

dan pria 

 Sesajen : Simbol syukur atas 

berkat dari Tuhan 

 

 

Kesurupan setengah sadar  

 Kesurupan ini adalah akibat dari 

orang yang terlalu senang dalam 

mendengarkan musik gamelan 

 Bisa juga orang yang berpura-

pura. 

Pemaknaan Kesurupan 

 Kesurupan di dalam bahasa 

Wonosobo adalah mendhem atau 

mabuk.  

 Kata-kata ‘mabuk’ ini 

menggambarkan apa yang 

dilakukan orang yang kesurupan 

secara tidak sadar. 

 Ini menjadi pengingat bagi 

masyarakat bahwa mereka yang 

mabuk kekuasaan, mabuk harta dan 

mabuk wanita bisa melakukan hal-

hal yang mereka tidak sadari dan 

sifatnya merugikan orang lain. 

2 jenis kesurupan 

dalam Lengger 

Kesurupan tidak sadar 

 Kesurupan ini membuat orang yang kesurupan 

sama sekali tidak sadar. 

 Dipercaya bahwa roh leluhur masuk ke dalamnya 

ketika kesurupan ini terjadi 

 Saat kesurupan ini berlangsung, orang yang 

kesurupan bisa melakukan hal di luar akal manusia 

seperti makan bara api, minum air mendidih, 

makan kaca. 
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2. Subyek II 

a. Identitas 

 Nama   : A 

 Umur    : 21 tahun 

 Jenis Kelamin : Laki-laki 

 Pekerjaan  : Belum bekerja 

 

b. Hasil Observasi dan Wawancara 

1) Hasil Observasi 

Menurut pengamatan peneliti, Mas A mudah dekat 

dengan orang baru. Terbukti ketika baru pertama kali 

bertemu dengan peneliti, subyek sudah dekat dan mau 

menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan Tari Lengger 

yang sudah ia geluti dari kecil. Bahkan tidak jarang beliau 

melontarkan candaan kepada penulis.  

Selama sesi wawancara, subyek terlihat nervous dalam 

menjawab pertanyaan. Terlihat ketika beliau 

mengucapkan jawaban, seringkali beliau harus berpikir 

terlebih dahulu, diikuti dengan kata “hm...”, “anu...” atau 

diam sejenak.  

Dari tata bahasanya ketika menjawab pertanyaan, 

beliau tidak terbiasa dengan Bahasa Indonesia karena 

setiap kali beliau melontarkan perkataan, sering kali 

campur aduk antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa. 
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Memang pada akhirnya beliau mengakui bahwa kurang 

bisa menggunakan Bahasa Indonesia. Kurangnya 

penguasaan bahasa ini yang mungkin menyebabkan 

subyek merasa nervous saat wawancara. Terbukti ketika 

wawancara selesai dan recorder dimatikan, beliau 

menjadi lebih gampang dalam bertutur kata dalam 

menggunakan Bahasa Jawa. 

Di dalam lingkungan, subyek termasuk orang yang 

suka bergaul, terutama dengan anak muda. Ini dapat 

dibuktikan dengan banyaknya anak muda yang sedang 

berkumpul di rumahnya. Ada lima orang yang berada di 

rumahnya ketika peneliti datang dan bertambah seiring 

berjalannya wawancara. Mereka semua datang dan 

bercakap-cakap dengan santai. Bahkan ada yang dengan 

bebas masuk keluar ruangan, sehingga peneliti berasumsi 

bahwa beliau sangat terbuka dan percaya dengan teman-

temannya. 

 

2) Hasil Wawancara 

a) Latar Belakang Subyek 

  Mas A adalah seorang pegiat Seni Tari Lengger 

yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia per-

Lengger-an. Beliau menyebutkan bahwa sejak usianya 

6 tahun, beliau sudah menekuni kesenian ini. Kecintaan 

menjadi seorang penari Lengger sudah tumbuh karena 



60 
 

lingkungan keluarganya juga merupakan seorang 

seniman Lengger. Simbahnya merupakan seorang 

seniman yang mengerti betul sejarah-sejarah mengenai 

Tari Lengger beserta topeng-topeng di dalamnya. 

  Padhepokan Tari Yitnan Sari Kedung Amba 

menjadi tempatnya beraktivitas sebagai seorang 

seniman Tari Lengger yang sudah berdiri sejak 17 

Agustus 2015 silam. Beliau menyebutkan bahwa di 

Desa Kedung Amba ini ada dua padhepokan, salah 

satunya adalah Yitnan Sari ini. Mas A menambahkan 

bahwa memang dahulu hanya ada satu, akan tetapi 

karena ada perbedaan pendapat antara golongan tua dan 

golongan muda, akhirnya golongan muda memilih 

mendirikan padhepokan sendiri yang bernama Yitnan 

Sari. Sekarang ini sedang dibicarakan mengenai 

penyatuan kembali dua padhepokan tersebut. 

  Menjadi pelatih Tari Lengger juga merupakan 

keseharian dari Mas A. Beliau yang sehari-harinya 

memang belum memilik pekerjaan tetap ini terbiasa 

melatih anak-anak yang suka dengan Seni Lengger dan 

mau melestarikannya. Budaya-budaya baru yang 

sekarang menjamur di kalangan anak muda tidak 

menarik perhatiannya sama sekali. Pria Ambon yang 

mengaku sejak lahir sudah ada di Wonosobo ini berujar 

bahwa suatu saat nanti ketika beliau memiliki 
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pekerjaan pun tidak akan meninggalkan dunia Tari 

Lengger karena sudah kadung cinta dan tidak bisa 

pindah ke lain hati.  Beliau juga mengaku lebih 

memilih untuk tetap melestarikan kesenian khas dari 

Wonosobo ini daripada harus melestarikan budaya-

budaya lainnya. 

 

b) Sejarah Lengger dan Simbol-Simbol di Dalamnya 

  Dari simbahnya itu pula beliau mengetahui latar 

belakang seni kebudayaan Lengger. Jadi menurut 

versinya, dahulu Tayub sudah menjadi primadona bagi 

masyarakat Wonosobo. Prakteknya yang memang bisa 

dibilang tidak senonoh mendapat perhatian dari Sunan 

Kalijaga. Pada waktu itu, Sunan Kalijaga berpura-pura 

menjadi seorang penari Lengger dan mengenakan 

topeng. Ia menari dan menghibur masyarakat 

Wonosobo kala itu. Ketika hari petang, ia melepaskan 

topeng yang dikenakannya. Saat itu pulalah ia 

melakukan dakwah. Elingo Ngger menjadi kata-kata 

beliau yang digunakan sebagai nama pertunjukan baru 

itu, yakni Lengger. Baru setelah itu ada Eyang 

Gondowinangun yang melestarikannya. 

  Beliau sendiri pernah diberitahu bahwa setiap 

topeng memiliki sejarah atau maksud sendiri-sendiri. 

Akan tetapi beliau sudah lupa karena ia diberitahu oleh 
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simbahnya ketika masih kecil. Ingatannya hanya 

samar-samar sehingga beliau sudah tidak yakin itu 

benar atau tidak. 

 

c) Ritual Dalam Lengger 

  Sehari sebelum pementasan, ada ritual-ritual 

yang sudah biasa dilakukan oleh padhepokan. Mereka 

biasanya akan melakukan tahlilan sebelum pentas. Ini 

dimaksudkan untuk meminta keselamatan kepada 

Tuhan Yang Maha Kuasa. Bila ada yang menginginkan 

puasa, maka dia juga boleh berpuasa, namun ini bukan 

merupakan kewajiban. Keesokan harinya mereka akan 

melakukan nyekar ke makam leluhur untuk meminta 

doa restu. Selanjutnya tepat sebelum pementasan, 

beberapa orang yang sudah menjadi ‘tetua’ akan 

melakukan ritual yang tidak sembarangan orang boleh 

melihat, termasuk orang-orang rombongan Lengger 

sendiri. Lagi-lagi, peneliti tidak diperkenankan untuk 

mengetahui ritual itu karena memang sifatnya yang 

sangat rahasia. Setelah itu dipersiapkan sesajen untuk 

kebutuhan selama pementasan. Isinya berupa bunga, 

kemenyan yang oleh Mas A disebut sego putih pulen 

gondoarum, degan ijo sebagai penetralisir aura jahat 

berjumlah dua buah, dan beberapa jenis makanan yang 

sesuai dengan apa yang dipesankan oleh leluhur.  
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  Sesajen ini juga berguna untuk menyembuhkan 

orang yang kesurupan. Tetapi kegunaan ini baru ada 

ketika sesajen sudah diberi doa atau dijapa. Sebelum 

itu, bahan-bahan sesajen sama sekali tidak bisa 

digunakan untuk menyembuhkan orang yang 

kesurupan. 

  Mas A juga menjelaskan terkait maksud dari 

sesajen itu. Sudah dijelaskan tadi bahwa degan ijo 

sebagai alat untuk mengusir aura jahat, biasanya ada 

yang disiram ke gamelan, ada yang diletakkan 

bebarengan dengan sesajen. Sementara itu, bunga yang 

terdiri dari melati dan kenanga dimaksudkan sebagai 

pralambang laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan 

perempuan ini harus bersanding, maka begitu juga 

melati dan kenanga harus ada di dalam setiap 

pementasan. Beliau berkata bahwa memang sudah 

sepantasnya seperti itu. 

 

d) Kesurupan dan Jenisnya 

  Dalam pagelaran Tari Lengger, Mas A juga 

menjadi seorang penari laki-laki. Ia menceritakan 

bahwa dulu pernah ada pengalaman menarik ketika 

sedang menari. Memang ia tidak ingat peristiwanya 

sama sekali karena sedang dalam posisi kesurupan, 

namun menurut cerita dari bapaknya, ketika itu ia 
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mengalami kesurupan dan tiba-tiba pergi dari atas 

panggung. Ditemani oleh bapak dan beberapa orang, ia 

pergi menuju ke sebuah makam leluhur di sana, yakni 

Eyang Jogoyitnan, masih dengan busana Tari Lengger 

yang lengkap. Saat itu ia sama sekali tidak tahu apa 

yang terjadi, namun tiba-tiba ia mendapatkan sebuah 

‘mustika’ yang dipercaya diberi oleh leluhur. Sejak saat 

itu pula ia bisa menyembuhkan orang yang mengalami 

kesurupan dengan menggunakan mustika itu.  

  Sayangnya, subyek tidak mau mengatakan ritual 

apa saja yang ia lakukan untuk menyembuhkan orang 

yang kesurupan dengan menggunakan ‘mustika’ yang 

diberikan oleh Eyang Jogoyitnan tersebut. Beliau 

hanya mengatakan bahwa itu adalah sebuah rahasia, 

bahkan tidak sembarang orang boleh mengetahuinya. 

Garis besarnya pun beliau menolak untuk 

memberitahunya. 

  Ia hanya menjelaskan bahwa dilihat dari cara 

menyembuhkannya, kesurupan terdiri dari dua macam, 

kesurupan kasar dan kesurupan halus. Kesurupan kasar 

sendiri berarti kesurupan yang cara mengeluarkannya 

harus menggunakan cara-cara yang agak ‘kasar’ seperti 

menekuk-nekuk tubuh orang yang kesurupan. 

Dipercaya orang yang kesurupan seperti ini semua 

bagian tubuhnya kaku sehingga cara untuk 
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menyembuhkannya adalah dengan melemaskan otot-

otot yang kaku tersebut. Biasanya dibutuhkan tenaga 

ekstra karena harus beberapa orang yang menghalau 

orang yang kesurupan tersebut. Sedangkan kesurupan 

halus sendiri adalah kesurupan yang hanya perlu 

menggunakan media bunga atau kemenyan agar 

makhluk halus yang mendiami si pemilik tubuh yang 

kesurupan itu dapat pergi. Jadi tidak diperlukan tenaga 

yang lebih. Cara ini bisa dibilang lebih efektif karena 

tidak membahayakan tubuh orang yang sedang 

kesurupan. Biasanya, bunga itu bisa hanya dicium 

baunya atau dimakan, tergantung dari ‘asosisasi’ 

makhluk halus tersebut. Bunga bisa diasosiasikan 

sebagai rokok, yang mana orang yang kesurupan hanya 

perlu mencium bau bunga. Bisa juga diasosiasikan 

sebagai makanan, misalkan roti, yang berarti bunga itu 

akan dimakan oleh orang yang kesurupan tersebut. 

Semuanya tergantung pada makhluk halus yang 

memintanya. 

  Bila dibedakan dari tingkat kesadaran orang 

yang kesurupan, ada dua jenis kesurupan, yakni 

kesurupan karena memang benar ada roh yang masuk 

dan kesurupan karena terlalu gembira. Kesurupan 

karena diakibatkan oleh roh yang masuk menyebabkan 

kesadaran seseorang sama sekali hilang dan tidak 
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mengingat apa-apa. Biasanya ini terjadi ketika roh dari 

leluhur masuk ke dalam tubuh seorang penari. 

Sebaliknya, pada kesurupan karena terlalu gembira, 

orang yang mengalami hal itu dalam keadaan setengah 

sadar dan masih dapat merasakan dan mendengar suara 

samar-samar, walaupun tubuhnya sama sekali tidak 

bisa dikendalikan. Mas A pernah mengalami kedua 

jenis kesurupan ini. Ia mengaku bahwa ketika ia 

kerasukan roh leluhur, kesadarannya benar-benar 

hilang. Ia mengaku selama keadaan itu, dirinya 

mengalami kegelapan dan tidak bisa mengingat apa 

saja yang ia lakukan. Sedangkan ketika ia mengalami 

kesurupan karena terlalu gembira, ia melihat orang-

orang lain di sekitarnya terasa lebih kecil. Orang yang 

paling besar yang mampu dilihatnya adalah ‘dukun’ 

yang bisa menyembuhkan dirinya. Kegembiraan ini 

ditimbulkan karena penari atau bahkan penonton terlalu 

menikmati suara gamelan dan mengakibatkan pikiran 

kosong. Mas A bahkan mengutarakan bahwa semakin 

lama, suara gamelan itu semakin jauh dan berputar di 

atas kepala. 

  Ia mengaku bahwa ketika orang dalam keadaan 

kesurupan, terutama kesurupan karena kerasukan roh 

leluhur, ia tidak merasakan apapun. Dicambuk 

sekalipun ia tidak merasakan sakit. Hanya pegal-pegal 



67 
 

dan lelah yang ia rasakan setelah ‘dukun’ berhasil 

menyembuhkan dirinya.  

  Biasanya ketika kesurupan, topeng yang 

digunakan sulit untuk dilepaskan. Mas A menjelaskan 

bahwa fenomena itu terjadi akibat topeng yang menjadi 

‘perantara’ antara penari dan roh halus sudah menjadi 

satu dengan sang penari. Jadi, ketika penari Lengger 

kesurupan, topeng itulah yang menjadi ‘muka 

sebenarnya’. Mas A pernah mengalami ini dan rasanya 

sakit sekali ketika topeng dilepas. Ia menggambarkan 

rasa sakitnya sama seperti melepaskan kulit wajahnya 

sendiri.  

  Mas A melanjutkan bahwa sesungguhnya 

hampir di dalam semua perkumpulan Tari Lengger, 

topeng-topeng dan gamelan yang digunakan sudah 

‘diisi’ oleh makhluk halus, bahkan tidak jarang ada roh 

leluhur yang mendiaminya. Biasanya topeng-topeng 

yang diisi adalah topeng buta, penthul dan gagahan. 

Namun tidak jarang hampir seluruh topeng diisi oleh 

makhluk halus. 

  Bahkan pada jaman dahulu, kesurupan yang 

terjadi memang jauh lebih berbahaya daripada 

sekarang. Mas A pernah bercerita bahwa dulu ada 

orang yang kesurupan kethek ogleng. Ia melompat dari 

satu pohon ke pohon yang lain. Akan tetapi ketika ia 
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melompat ke pohon, lompatannya kurang jauh 

sehingga ia langsung jatuh ke tanah dan meninggal saat 

itu juga. Memang untuk saat ini kesurupannya bisa 

dikatakan lebih ‘aman’ karena tidak ada yang seekstrim 

seperti jaman dahulu. 

  Akan tetapi dalam prakteknya, Mas A 

mengatakan bahwa tidak semua orang yang 

‘kesurupan’ di atas panggung benar-benar mengalami 

kesurupan. Ada yang hanya ingin sekedar ‘nampang’, 

ada pula yang dimaksudkan untuk hiburan atraksi. 

Contohnya adalah atraksi kesurupan ‘makan beling’. 

Menurut Mas A, atraksi ini disengaja dan bukan karena 

pengaruh makhluk halus. Dengan teknik-teknik khusus, 

penari yang melakukan atraksi ini akan terlihat 

memakan ‘beling’ yang diberikan oleh dukun atau 

pawang. Sebenarnya yang terjadi adalah beling-beling 

yang sudah dimakan lantas disimpan sementara di 

bagian kanan dan kiri mulut. Baru ketika penari yang 

pura-pura kesurupan itu minum air dari dalam baskom 

ember, ia akan memuntahkan beling-beling itu. Secara 

kasat mata tidak akan terlihat jika ada beling di dalam 

ember. Atraksi ini memang ditujukan sebagai hiburan 

bagi para penontonnya. 

  Ada juga yang memang sengaja ingin 

kesurupan. Biasanya penari yang ingin kesurupan ini 
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akan melakukan puasa ‘mutih’, di mana hanya makan 

nasi dan minum air putih dan tidak tidur selama satu 

hari. Jika ‘lelaku’ ini berkenan di hadapan leluhur, 

maka penari ini akan kesurupan. 

  Beliau juga memperlihatkan perbedaan topeng 

yang sudah ada ‘isinya’ dan yang belum ada. Beliau 

berkata bahwa ada perbedaan aura di mana topeng 

yang sudah diisi akan tampak jauh lebih menyeramkan 

daripada yang belum diisi.  

  Biasanya dalam pagelaran, Topeng Kebo Giro 

adalah topeng terakhir yang ditampilkan karena 

menurut Mas A, bentuk topeng ini memang yang 

paling seram. Suasana selama topeng ini dipentaskan 

juga ‘wingit’ dan biasanya akan banyak orang yang 

kesurupan, baik itu dari penonton maupun dari penabuh 

gamelan.  

 

c. Analisis Subyek 

Subyek bisa dibilang adalah orang yang ‘cinta mati’ 

bahkan ia berkata bahwa tidak akan pernah meninggalkan 

kesenian Lengger. Berangkat dari keluarga yang memang 

sudah berkecimpung di dunia Lengger, dalam hal ini adalah 

kakeknya, subyek mengenal dan mendalami kesenian Lengger 

ini sejak dini. Bahkan kakeknya juga turut menceritakan 
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sejarah tari Lengger beserta topeng-topengnya, terlepas dari 

fakta bahwa beliau sekarang lupa. 

Beliau menceritakan sejarah Lengger yang awalnya 

adalah Tari Tayub yang presentasinya seronok lalu diubah 

menjadi Lengger oleh salah seorang wali bernama Sunan 

Kalijaga. Lengger sendiri berasal dari kata eling o ngger yen 

kowe sesuk bakal e mati. Selanjutnya, perkembangan Tari 

Lengger dipegang oleh Mbah Gondowinangun. 

Selama subyek menjadi penari, sudah banyak hal yang 

subyek alami ketika sedang menari Lengger. Dari ceritanya, 

subyek sama sekali tidak menyesal dan ingin tetap terlibat di 

dalam kesenian Lengger. Bahkan saat ini beliau juga melatih 

Tari Lengger untuk anak-anak. Beliau ingin anak-anak juga 

belajar untuk melestarikan kebudayaan asli Wonosobo ini. 

Bahkan ketika ada salah satu kebudayaan yang kemudian 

diadaptasi dan digabungkan dengan seni Lengger, beliau tidak 

terlalu suka. Beliau lebih senang dengan budaya Lengger yang 

asli dan memajukan Budaya Wonosobo. Semua ini menjadi 

motivasi subyek untuk terus berkecimpung di dalam dunia 

Lengger. 

Ritual-ritual memang sudah biasa dipraktekkan di dalam 

Seni Tari Lengger. Subyek sendiri melakukan ritual ziarah ke 

makam leluhur dan tahlilan sebelum pentas. Gunanya adalah 

untuk meminta keselamatan baik kepada penonton maupun 

anggota rombongan Lengger. Selain itu, bunga-bunga yang 
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sudah disiapkan akan dimantrai karena dipercaya bisa berguna 

untuk menyembuhkan orang yang kesurupan. Ada 

kepercayaan bahwa bunga yang tidak dimantrai tidak akan 

berguna sama sekali. Bunga yang dipakai biasanya adalah 

mawar dan kantil. 

Selanjutnya degan ijo harus ada pada setiap pagelaran. 

Biasanya ada degan ijo yang disiram ke gamelan, ada yang 

disandingkan dengan sesajen. Dipercaya guna degan ijo untuk 

menetralisir roh jahat.  

Dalam pengalamannya menjadi penari, subyek pernah 

mengalami kesurupan, baik itu yang setengah sadar maupun 

yang sama sekali tidak sadar. Ketika subyek mengalami 

kesurupan setengah sadar, yang diidentifikasikan akibat 

terlalu gembira dalam mendengarkan gendhing gamelan, di 

mana subyek sendiri percaya bahwa setiap gamelan ada roh 

yang menunggu, subyek merasakan seakan suara gamelan 

berputar di kepalanya seperti pusaran angin. Pada saat yang 

sama beliau melihat seluruh penonton menjadi sangat kecil 

dan hanya dukun yang akan menyembuhkannya lah yang 

terlihat paling besar. Itu pun menurut beliau hanya auranya 

saja yang kelihatan. Ditambah dengan menjadi sempitnya 

topeng yang dipakai dan seakan topeng menyatu dengan 

orang yang kesurupan sehingga sulit untuk dilepas. Subyek 

tahu akan tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa, seakan 

tubuhnya dikendalikan oleh orang lain. 



72 
 

Akan tetapi sebaliknya, subyek sama sekali tidak ingat 

apa saja yang beliau lakukan ketika beliau mengalami 

kesurupan yang sama sekali tidak sadar. Subyek mengatakan 

bahwa kesurupan yang seperti ini ketika yang merasuk adalah 

leluhur dengan ilmu yang tinggi. Beliau hanya diberitahu oleh 

bapaknya bahwa tiba-tiba beliau pergi dari panggung 

kemudian pergi ke dalam kuburan dan mengambil semacam 

mustika salah satu makam leluhur, yakni Eyang Jogoyitnan. 

Bahkan roh yang merasuk ke dalam subyek berpesan kepada 

orang yang ada di dekatnya bahwa mustika itu telah diberikan 

kepada subyek. Beliau sama sekali tidak ingat apa-apa setelah 

sadar. Beliau hanya ingat bahwa ia ada di tempat yang gelap. 

Selain menjadi penari, subyek juga dikenal sebagai orang 

yang bertugas menyembuhkan orang yang kesurupan. Ia 

mengaku ada beberapa cara menyembuhkan orang yang 

kesurupan. Ada yang menggunakan cara kasar, yakni dipaksa 

keluar secara fisik, bisa ditekan jempolnya hingga menekuk 

sendi kaki dan tangan yang kaku, dan cara halus yakni 

menggunakan bunga kantil dan mawar yang sudah dibacai 

mantra. Tanpa mantra, bunga itu hanyalah bunga biasa. Maka 

dari itu jenis kesurupan juga bisa diidentifikasikan menjadi 2 

menurut cara penyembuhannya, yakni cara kasar dan cara 

halus.
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d. Bagan Analisa Subyek II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latar Belakang Subyek 

 Sudah aktif di dunia Lengger sejak 

umur 6 tahun 

 Memiliki simbah seorang pegiat 

Lengger 

 Sekarang aktif di Padhepokan Yitnan 

Sari 

 Belum bekerja tetap, namun sudah 

diminta untuk melatih Lengger 

Motivasi Subyek 

 Subyek termotivasi untuk tetap 

menekuni Lengger karena 

ingin membekali generasi 

penerus 

 Subyek sudah terlanjur ‘cinta 

mati’ kepada Lengger sehingga 

ingin melestarikannya. 

Sejarah Lengger 

 Tari Lengger berasal dari Tari 

Tayub 

 Karena tidak sesuai dengan 

ajaran Islam, tari ini diubah oleh 

Sunan Kalijaga menjadi sebuah 

tarian baru bernama Lengger 

 Kata Lengger berasal dari Eling 

yo Ngger. 

Ritual-Ritual Sebelum Pentas 

 Ziarah ke makam leluhur (Eyang Jogoyitnan) 

 Tahlilan 

 Puasa (opsional) 

 Menyiapkan kemenyan sesuai pesanan dari 

leluhur. 

 Menyiapkan degan ijo dan menyiramkannya 

ke gamelan. Dipercaya degan ijo adalah 

penetralisir roh jahat. 

Kesurupan dalam Lengger 

 Menurut tingkat kesadaran 

 Menurut cara penyembuhan 

Menurut Tingkat Kesadaran 

 Setengah Sadar 

 Akibat dari terlalu senang dan 

menikmati musik gamelan sehingga 

pikirannya kosong 

 Ada pula yang pura-pura, untuk 

mencari ketenaran atau ‘nampang’ 

 Tidak sadar 

 Yang merasuk adalah benar-benar 

leluhur 

 Biasanya merupakan keturunan dari 

leluhur tersebut 
Menurut Cara Penyembuhan 

 Kasar 

 Biasanya untuk makhluk halus yang 

tidak mau pergi 

 Diperlukan beberapa orang untuk 

memaksa melipat kaki dan tangan 

orang yang kesurupan, karena keadaan 

kaki dan tangan mereka kaku. 

 Halus 

 Hanya perlu dukun atau pawang 

 Makhluk halus hanya meminta bunga 

lalu kemudian pergi 

 Bunga yang belum dimantrai tidak 

berguna untuk menyembuhkan 

Pengalaman Subyek 

 Setengah sadar 

 Suara gamelan 

mengitarinya 

 Orang jadi terlihat kecil, 

sementara yang paling 

besr adalah dukun atau 

pawang 

 Tidak Sadar 

 Gelap dan tidak ada 

ingatan sama sekali 

Yang Terjadi Setelah Kesurupan 

 Badan terasa pegal dan lemas 

 Pada kejadian ekstrim, kesurupan 

dapat mengakibatkan kematian 

(kethek ogleng) 

 Tidak ingat apa saja yang dilakukan 

 Untuk catatan, subyek tidak 

percaya mengenai atraksi 

makan kaca dan sebagainya. 

Atraksi itu ia anggap 

disengaja dan sudah dilatih 

sebelumnya. 
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3. Subyek III 

a. Identitas 

Inisial   : T 

 Umur   : 29 tahun   

 Jenis kelamin  : laki-laki 

 Pekerjaan  : Pengusaha kayu 

 

b. Hasil Observasi dan Wawancara 

1) Hasil Observasi 

Wawancara pertama berlangsung selama satu jam, 

mulai dari jam 8 malam hingga jam 9. Di ruangan 

wawancara ada beberapa orang yang tidak ikut 

wawancara. Ada seorang dukun, dua orang penari dan 

satu orang yang peneliti kurang paham apa jabatannya. 

Mereka duduk di samping kanan kiri Bapak T, dan ada 

seorang yang duduk di sebelah peneliti.  

Beberapa kali selama wawancara beliau harus berpikir 

agak lama sebelum menjawab pertanyaan. Di samping 

beliau ada seseorang lagi yang sudah cukup tua, anggap 

namanya adalah Bapak A. Bapak A inilah yang 

mengiyakan apa saja yang dikatakan oleh Pak T. Bahkan 

ketika peneliti menanyakan kebenaran, contoh kebenaran 

tentang memakan kaca, Bapak A sudah membenarkan 

lebih dahulu sebelum Bapak T mengatakannya. Sempat 
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beberapa kali Bapak T juga menanyakan atau meyakinkan 

jawabannya kepada bapak-bapak lain. 

Dalam alur pembicaraan, Bapak T antusias dalam 

menjawab pertanyaan, bahkan ada hal yang tidak 

ditanyakan tetapi juga diceritakan. Kontak mata yang 

terjalin antara peneliti dan Bapak T juga sudah baik. 

Bapak T tidak menghindari kontak mata. Akan tetapi 

ketika peneliti mulai bertanya mengenai hal-hal gaib, 

beliau banyak melihat ke kanan dan kiri atas sebelum 

menjawab pertanyaan. Baru setelah sesi wawancara, 

Bapak T lebih leluasa dalam berbicara, bahkan 

melontarkan candaan selama obrolan. 

Dalam sesi wawancara kedua, suasana sudah jauh lebih 

cair. Bapak T berbicara lebih leluasa daripada 

sebelumnya, bahkan kontak mata semakin banyak terjadi. 

Data yang dilontarkan Bapak T juga lebih mudah digali 

daripada sebelumnya.  

Lingkungan tempat tinggal Bapak T adalah sebuah 

lingkungan yang ramah, sebuah desa di bagian atas 

Wonosobo yang bernama Sendangsari. Lingkungan ini 

bisa dibilang baik, karena peneliti yang baru pertama kali 

datang ke sana diterima baik. Subyek sempat mengatakan 

bahwa lingkungan ini pernah menjadi tempat yang penuh 

kriminalitas, namun peneliti tidak melihat adanya tanda-
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tanda kriminalitas di sini. Bahkan saat malam pun peneliti 

dapat dengan aman pulang dan pergi dari lingkungan ini. 

 

2) Hasil Wawancara 

a) Latar Belakang Subyek 

  Bapak T adalah seorang penari Lengger yang 

sudah lama berkecimpung di dalam dunia Lengger. 

Sehari-harinya, Bapak T adalah seorang pengusaha 

kayu di Desa Sendangsari. Beliau bergabung dengan 

Padhepokan Tari Topeng dan Kuda Kepang Taruna 

Budaya kurang lebih sudah 7 tahun. Selain menjadi 

penari, beliau juga menjadi seorang pelatih tari 

Lengger. Beliau berpendapat bahwa ini adalah caranya 

melestarikan budaya asli Wonosobo, karena jika tidak 

ada bibit-bibit baru, siapa lagi yang akan meneruskan 

budaya ini.  

  Dalam kesehariannya, Bapak T ini adalah orang 

yang murah senyum. Beliau pernah bercerita bahwa 

kehidupannya dulu tidak seperti sekarang ini. Beliau 

berkata bahwa dulu di Desa Sendangsari ini, banyak 

kriminalitas yang terjadi. Anak mudanya mabuk-

mabukkan, tidak ikut aturan, sering tawuran dan 

berjudi. Bapak T termasuk salah satu di dalamnya. 

Akan tetapi beliau mengaku setelah masuk ke dalam 

perkumpulan tari Lengger, mengikuti dinamikanya, 
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banyak perubahan yang terjadi. Beliau menjadi lebih 

mawas diri. Pelan tetapi pasti, Lengger mengubah 

hidupnya ke arah yang lebih baik. Bahkan pola 

hidupnya berubah. Kini ia lebih rajin sembahyang, 

memberi tausiyah kepada sesama anggota padhepokan 

da meninggalkan dunia ‘premanisme’.  

  Di dalam Lengger sendiri, Bapak T sering 

didhapuk untuk membawakan tarian alusan dan 

gagahan. Jenis tarian ini juga beliau mengaku memang 

lebih senang membawakannya daripada tarian buta. 

Tarian alusan menggambarkan laki-laki yang lemah 

lembut, sedang gagahan seperti namanya, 

menggambarkan laki-laki yang gagah. 

  Bapak T mengaku sekarang lebih fokus untuk 

mengajari anak-anak SMP dan SMA yang mau belajar 

Tari Lengger. Mengaku tidak ada pakem yang jelas 

dalam Tari Lengger, Bapak T ingin melestarikan Seni 

Budaya Lengger khas Sendangsari. 

 

b) Sejarah Tari Lengger dan Simbol-Simbol di 

Dalamnya 

  Dalam sejarah yang dituturkan oleh Bapak T, 

Lengger merupakan perkembangan dari Tari Tayub. 

Bapak T menuturkan sesuai dengan yang diajarkan 

gurunya bahwa Tari Tayub dulu digunakan untuk 
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bersenang-senang bagi kalangan masyarakat sekitar. 

Memang pada kenyataannya banyak praktek-praktek 

dalam Tari Tayub yang dianggap seronok dan tabu. 

  Dalam Tari Tayub dikenal dengan adanya 

sistem nyawer, yakni memberikan uang kepada Penari 

Tayub. Akan tetapi pada prakteknya banyak penikmat 

Tari Tayub ini menyawer dan memasukkan uang di 

tempat yang tidak pantas, misalnya di pakaian dalam 

penari atau bagian lainnya yang pada waktu itu 

dianggap tabu.  

  Lantas setelah Islam masuk, Tari Tayub ini 

digunakan sebagai alat untuk menyebarkan agama 

Islam oleh Sunan Kalijaga. Diceritakan bahwa dulu 

Sunan Kalijaga menari dari sore hingga maghrib 

menggunakan topeng. Tidak ada yang mengetahui 

identitas aslinya. Baru ketika maghrib, Sunan Kalijaga 

melepas topengnya. Di situlah ia berdakwah. Dari 

sinilah awal mula kata ‘Lengger’ itu sendiri, yang 

berarti elingo ngger atau dalam Bahasa Indonesia 

diterjemahkan ‘ingatlah, nak’. Tari ini menjadi 

pengingat bahwa orang-orang harus ingat kepada Sang 

Maha Pencipta sendiri. 

 

c) Nilai-Nilai dalam Tari Lengger 
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  Bapak T menambahkan, bahwa sebenarnya 

setiap topeng memiliki makna dan sejarahnya sendiri-

sendiri. Ada Gondhang Keli yang merupakan topeng 

jenis alusan. Ada juga jenis topeng yang lain, yakni 

gagahan. Salah satu yang termasuk gagahan adalah 

Sontoloyo. Sontoloyo ini diibaratkan seperti komandan 

perang yang gagah. Selanjutnya ada juga jenis topeng 

yang lain lagi, yakni buta seperti Gotak Gatik, Melik-

Melik. Ciri paling jelas dari topeng buta ini adalah 

bentuk topeng yang kasar dan menyeramkan serta 

gerak tarinya yang lincah dan tegas cenderung kasar. 

Bahkan menurut Bapak T, bila ada orang dengan tubuh 

kecil kesurupan topeng buta, kekuatannya akan 

bertambah berkali-kali lipat.  

  Bapak T sendiri mengaku tidak hafal dengan 

topeng yang ada di Tari Lengger ini dikarenakan 

banyaknya topeng yang ada. Sekali pagelaran yang 

berlangsung dari sore hingga malam jam 11 pun topeng 

yang ditampilkan tidak lebih dari 15 karakter. 

Biasanya, sore hari ada 3 sampai 4 karakter yang 

ditampilkan. Baru sehabis Maghrib, nanti ada 10 

karakter yang ditarikan. Tidak ada pakem yang jelas 

mengenai urutan topeng, akan tetapi biasanya topeng 

yang ditarikan pertama kali adalah Sulasih. Sulasih ini 

termasuk salah satu karakter yang unik, karena gerak 
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tarinya ini gagah juga halus. Sulasih ini sebagai 

lambang permohonan kepada leluhur dan Tuhan Yang 

Maha Kuasa agar segenap grup padhepokan dan 

penonton mendapat keselamatan. Selanjutnya ada Tari 

Gambyong yang maksudnya juga sama, yakni 

memohon keselamatan. Baru setelah itu tari bisa 

dilanjutkan sesuai dengan kebutuhan. 

  Ada beberapa karakter yang sering ditampilkan, 

di antaranya ada Sulasih, Somyar, Gothak Gathik, Siri 

Pithi, Sontoloyo, Jangkrik Genggong, Umar Moyo, Ijo-

Ijo dan Kebo Giro. Karakter ini memang sudah melekat 

di dalam ingatan masyarakat sehingga sering untuk 

ditampilkan.  

  Biasanya, tarian Lengger ini mengangkat suatu 

cerita tertentu tergantung dari padhepokan. Bisa 

mengenai cerita tentang Tumenggung Jogonegoro, 

cerita Babad Alas Wonosobo, atau cerita khas 

Wonosobo lainnya. Sebagai awal penceritaan, tari yang 

dimainkan adalah Kinayakan.  

  Ada hal menarik yang diceritakan oleh Bapak T. 

Beliau bercerita bahwa ada tarian yang memang 

sengaja disimpan di akhir untuk memikat penonton, 

seperti Tari Kebo Giro. Penonton memang banyak 

menyukai tari ini sehingga Tari Kebo Giro disimpan 

sebagai pertunjukan terakhir. Ini dimaksudkan agar 
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penonton masih tetap bertahan hingga pagelaran 

selesai. Bapak T berkata bahwa jika seandainya Tari 

Kebo Giro ditaruh di depan, penonton akan bubar dan 

tidak ada yang bertahan sampai selesai. 

 

d) Kesurupan dan Jenisnya 

  Selama membawakan tari Lengger sendiri, 

Bapak T mengaku sudah beberapa kali mengalami 

kesurupan. Beliau berkata bahwa selama kesurupan, 

beliau tidak sadar telah melakukan apa saja. Yang 

beliau ketahui hanya setelah kesurupan, badannya 

lemas seperti kehabisan energi. Biasanya, setelah itu 

baru teman-temannya menceritakan apa yang tadi 

beliau lakukan.  

  Di dalam prakteknya, Bapak T menuturkan 

bahwa kesurupan di dalam pagelaran Lengger ini 

dibagi menjadi dua jenis. Ada yang memang asli 

kesurupan, di mana dia yang kesurupan tidak sadarkan 

diri dan melakukan hal-hal yang di luar nalar seperti 

memakan beling, torong dan ayam hidup-hidup, 

sedangkan ada yang kesurupan karena terlalu senang. 

Bapak T menjelaskan dengan contoh orang-orang yang 

senang dangdut. Beliau berkata bahwa di dalam 

dangdut pun, ketika orang-orang terlalu senang dan 

asyik dengan musiknya, orang itu bisa menari tanpa 
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sadar. Lengger pun demikian, mereka yang suka 

Lengger ketika mendengar musiknya dan mengikuti 

iramanya, terutama bila yang dibawakan adalah tarian 

kesukaan mereka, maka mereka akan menjadi tidak 

sadarkan diri dan terus menari mengikuti irama 

gamelan.  

  Bapak T sendiri tidak bisa membedakan mana 

yang benar-benar kesurupan dan mana yang hanya 

akibat dari terlalu senang. Beliau pernah diberitahu 

oleh gurunya bahwa untuk membedakannya bisa dilihat 

dari sorot matanya. Akan tetapi, beliau sendiri tidak 

tahu sorot mata yang bagaimana yang menandakan 

bahwa ia benar-benar kesurupan dan mana yang 

kesenangan. 

  Beliau pernah memiliki pengalaman 

menyembuhkan temannya yang kesurupan. Pernah 

suatu kali temannya mengalami kesurupan ketika 

sedang pentas. Badannya menjadi kaku semua dan 

sama sekali tidak bisa ditekuk. Bahkan untuk 

mengangkatnya pun, tidak ada orang yang kuat. Karena 

itu, beliau menggunakan bunga kanthil dan temannya 

disuruh untuk mencium baunya. Setelah diberi bunga 

kanthil tersebut, temannya langsung lemas. Baru 

setelah itu ia bisa dibawa ke belakang panggung. 
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  Bapak T mengaku bahwa di dalam kesurupan, 

atraksi-atraksi seperti makan kaca itu benar-benar 

terjadi dan tidak ada rekayasa. Beliau mengatakan 

bahwa setelah atraksi berakhir pun, contohnya makan 

beling, perut orang yang melakukan atraksi tadi tidak 

mengalami masalah apapun. Bahkan pencernaannya 

lancar dan tidak bermasalah. 

  Atraksi-atraksi ini dipengaruhi juga oleh 

permintaan roh-roh yang merasuk. Jika roh yang ada di 

dalam tubuh orang yang kesurupan meminta makan 

kaca, maka saat itu juga harus dipenuhi atau roh tadi 

akan marah. Jika yang diberi pun tidak sesuai dengan 

yang diminta, roh tadi akan marah. Maka dari itu di 

awal biasanya sudah dipersiapkan apa saja yang 

biasanya diminta oleh roh-roh tersebut bersama dengan 

sesaji. Sesaji-sesaji yang dipersiapkan sendiri pun 

beraneka ragam, ada air putih, kopi, pisang, kacang dan 

bunga. Biasanya bunga harus tersedia di dalam 

pagelaran Lengger.  

  Bapak T sendiri mengatakan bahwa kesurupan 

ini juga tergantung pada karakter topengnya. 

Contohnya, karakter topeng Cuthang Walang ketika 

kesurupan akan makan pisang, Kebo Giro akan makan 

jipang waluh.  
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  Penari sendiri tidak ada yang ketakutan dengan 

atraksi itu. Bapak T menegaskan bahwa tidak ada 

penari yang takut karena mereka sendiri tidak tahu apa 

yang akan terjadi di panggung karena kesurupan itu 

sifatnya seketika. Baru setelah selesai tampil para 

penari itu tahu apa yang mereka lakukan, itu saja 

karena diberitahu teman-temannya. 

  Ternyata, selama pementasan Lengger, yang 

kesurupan tidak hanya penari laki-laki, akan tetapi juga 

penari perempuan. Kebanyakan penari perempuan akan 

kesurupan ketika menarikan Tari Gondhang Keli. Tari 

itu menceritakan tentang kesedihan seorang anak yang 

memiliki dua orang adik dan ditinggal pergi oleh ayah 

ibunya. Anak ini meratapi nasibnya hidup di dunia, 

yang harus juga menanggung adik-adiknya. Biasanya, 

penari perempuan akan hanyut dan terbawa emosi di 

dalam tarian ini, sehingga akan mengalami kesurupan.  

 

e) Tanggapan Masyarakat 

  Ternyata, di tengah kemajuan jaman sekarang 

ini, masih banyak yang menggemari Tari Lengger ini. 

Bapak T sendiri menyebutkan bahwa masyarakat di 

sini (Desa Sendangsari) sangat antusias dengan Tari 

Lengger. Memang tidak dipungkiri ada pula yang 

memandang Tari Lengger hanya sebelah mata bahkan 
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dianggap musyrik. Namun Bapak T menambahkan 

bahwa itu adalah hal yang wajar.  

  Bapak T bercerita bahwa dulu pernah ada 

seorang ulama dari pesantren yang datang ke 

padhepokan dan mengatakan bahwa apa yang mereka 

lakukan adalah perbuatan yang musyrik dan tidak 

sesuai dengan ajaran agama karena menggunakan 

sesajen-sesajen. Suatu ketika, pemimpin padhepokan 

yang bernama Pak Budi mengajak anak-anak santrinya 

untuk melihat Lengger. Justru ketika itu, banyak 

santrinya yang ikut menari. Semenjak saat itu ulama 

tersebut mulai terbuka dengan Lengger dan sekarang 

hubungannya sudah membaik. 

  Tidak hanya itu perubahan yang terjadi. Desa 

Sendangsari yang dahulu banyak terjadi kriminalitas, 

sekarang angka kriminalitas sudah menurun drastis. 

Anak mudanya diajarkan untuk berkumpul yang 

bermanfaat, seperti membahas pagelaran, latihan tari 

dan nggamel, serta Tausiyah. Dengan adanya kegiatan-

kegiatan ini, diharapkan tidak hanya keakraban yang 

terjalin, akan tetapi juga ilmu agama yang bertambah 

dan akhlaknya semakin baik. Ini terbukti dengan 

banyaknya pihak yang mendukung kegiatan-kegiatan 

semacam ini karena pengaruhnya sangat positif di 

masyarakat. 
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  Masyarakat sendiri tidak takut dengan para 

penari yang hidup di tengah masyarakat. Walaupun 

para penari ini kesurupan di atas panggung, ketika 

kembali ke masyarakat mereka mampu membaur 

kembali. Bapak T sendiri tidak pernah merasa menjadi 

bahan gunjingan di tengah masyarakat karena kegiatan 

Lenggernya. Beliau mengatakan bahwa selama ini 

tidak ada yang menggunjingnya, akan tetapi beliau 

tidak memahami apa yang terjadi di belakang beliau. 

Akan tetapi, Bapak T mengaku memiliki fans sendiri 

yang selalu menanyakan kapan beliau tampil. Fans 

tersebut mengaku sering kangen dengan tarian yang 

dibawakan olehnya. Bapak T sendiri berpendapat 

bahwa sama seperti vokalis dangdut, lagunya bisa saja 

sama, akan tetapi nuansanya akan berbeda tergantung 

siapa yang membawakannya. Begitu pula dengan 

penari Lengger. 

 

c. Analisis Subyek 

Subyek mengaku bahwa Tari Lengger mengubah 

kehidupannya. Ia dulu adalah seorang yang dianggap tidak 

memiliki masa depan, selalu minum minuman keras dan berjudi. 

Lengger mengubahnya menjadi lebih baik lagi sehingga ia bisa 

sampai sekarang ini. Pola pikirnya yang dahulu tidak 

memikirkan masa depan, berubah menjadi semakin sadar diri, 
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mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjauhkan diri dari dunia 

yang sebelumnya ia geluti. Pengalaman transformasi ini 

membuatnya menjadi semakin termotivasi untuk melestarikan 

Seni Lengger karena lewat seni inilah yang buruk dirubah untuk 

menjadi lebih baik lagi, sesuai dengan esensi Tari Lengger yakni 

sebagai pengingat kepada Sang Maha Pencipta, yakni Tuhan 

sendiri. Beliau benar-benar mendedikasikan dirinya untuk 

Lengger walaupun sudah memiliki pekerjaan tetap. Beliau yang 

selalu didapuk untuk menari alusan dan gagahan ini memilih 

untuk mengajar anak-anak SMP dan SMA menari Lengger 

sebagai salah satu cara dalam melestarikan kebudayaan ini 

karena beliau sadar, bibit-bibit baru adalah kunci lestari atau 

tidaknya sebuah kebudayaan. 

Selama 7 tahun berkecimpung di dunia Lengger, beliau 

juga pernah mengalami kesurupan saat menari di atas panggung. 

Baginya, ada dua jenis kesurupan, yakni kesurupan secara tidak 

sadar dan kesurupan karena terlalu senang. Beliau mengaku 

pernah kesurupan tidak sadar dan sama sekali tidak ingat apa 

saja yang dilakukannya. Biasanya kesurupan model ini mampu 

melakukan hal-hal yang di luar akal pikir manusia seperti 

memakan kaca. Sedangkan untuk kesurupan karena terlalu 

senang sendiri adalah akibat dari terlalu nikmat dalam 

mendengarkan gamelan dan melihat tariannya. Apalagi jika itu 

adalah tarian yang disuka, maka kesurupan ini kemungkinan 

besar akan terjadi. Akan tetapi beliau mengaku tidak bisa 
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membedakan mana kesurupan yang tidak sadar dan karena 

terlalu senang karena jika hanya dilihat sekilas, kedua jenis 

kesurupan itu terlihat mirip. 

Pasca-kesurupan, beliau mengaku badannya menjadi 

sangat pegal dan lemas, serta sedikit linglung karena tidak tahu 

apa yang sudah beliau lakukan selama periode tidak sadar itu.  

Beliau hanya mendapat cerita dari teman-temannya tentang apa 

yang beliau lakukan selama proses kesurupan. Tetapi penyesalan 

atau ketakutan sama sekali tidak nampak pada dirinya. Beliau 

mengaku sampai sekarang tetap sehat walafiat dan tidak kapok 

untuk menari Lengger. Bahkan di dalam kehidupan sehari-hari, 

tidak ada masyarakat yang menggunjing atau takut padanya. 

Bahkan beliau mengaku memiliki fans yang selalu menunggu 

kapan beliau akan tampil. 

Masyarakat yang tinggal justru kebanyakan mendukung 

adanya grup Lengger di desa mereka, karena secara tidak 

langsung, Lengger turut berperan dalam berkurangnya 

kriminalitas dan praktek-praktek perjudian di kalangan anak 

muda desa tersebut. 

Kesurupan memang sifatnya seketika. Tidak ada satu pun 

penari yang tahu siapa yang akan kesurupan apa sehingga dalam 

atraksi pun tidak ada unsur kesengajaan. 
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Latar Belakang Subyek 

 Seorang pengusaha kayu 

 Sudah menekuni Lengger 

selama 7 tahun 

 Pengajar Tari Lengger SMP dan 

SMA 

 Saat pagelaran, subyek biasa 

menari alusan dn gagahan. 

Motivasi 

 Melestarikan kebudayaan asli Wonosobo, 

terlebih asli Desa Sendangsari. 

 Subyek berubah menjadi lebih baik serta 

memiliki masa depan yang jelas setelah 

mengikuti Lengger, sehingga ia mengharapkan 

orang lain juga bisa demikian. 

Sejarah Tari Lengger 

 Berasal dari Tari Tayub 

 Sunan Kalijaga ingin mengubah menanamkan 

ajaran Islam lewat tarian, maka beliau 

memodifikasi Tayub dan diberi ajaran Islam 

sehingga jadilah Tari Lengger. 

 Tari Lengger berasal dari kata Eling o Ngger 

yang artinya, Ingatlah Nak. 

 Karena sejarah inilah, esensi Tari Lengger 

adalah mengubah sesuatu yang buruk menjadi 

baik 

Kesurupan Pada Lengger 

 Kesurupan pada Lengger merupakan hal yang 

lumrah. 

 Dibedakan menurut tingkat kesdarannya, ada 2 jenis 

kesurupan. 

Kesurupan Setengah Sadar 

 Karena terlalu senang ketika 

mendengarkan gamelan.  

 Terutama ketika gendhing yang 

dimainkan adalah gendhing kesukaan 

orang tersebut. Besar kemungkinannya 

orang itu akan kesurupan. 

Kesurupan Tidak Sadar 

 Dipercaya roh leluhur benar-benar 

merasuk. 

 Mampu melakukan hal-hal di luar akal 

manusia.  

 Itu benar-benar asli dan tidak ada unsur 

kesengajaan atau hanya tipuan belaka. 

Pengalaman Kesurupan Subyek 

 Sama sekali tidak ingat apa 

yang terjadi 

 Baru tahu apa yang ia 

lakukan ketika teman-teman 

memberitahunya. 

Keadaan Pasca-Kesurupan 

 Badan terasa pegal, lemas serta 

linglung karena tidak 

mengingat apa saja yang ia 

lakukan. 

 Badan pegal bisa disebabkan 

berbagai hal, salah satunya 

adalah cara orang yang 

kesurupan disembuhkan. 

 Jika penyembuhannya kasar 

(harus melipat sendi kaki dan 

tangan yang kaku) maka 

kemungkinan badan akan 

terasa lebih pegal. 

Pandangan Masyarakat 

 Lengger diterima dengan baik oleh sebagian 

besar masyarakat. 

 Sempat terjadi gesekan dan Lengger dianggap 

musrik, akan tetapi ini karena orang tersebut 

tidak mengerti tentang budaya Lengger. 

 Apresiasi masyarakat bagus, terlebih karena 

adanya grup Lengger, tingkat kriminalitas 

berkurang dan anak mudanya juga semakin 

dekat dengan Tuhan. 


