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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 Pada bab sebelumnya peneliti telah menjelaskan mengenai hasil 

wawancara per subyek. Pada bab ini, penulis akan mengelaborasi dan 

menyatukan hasil dari ketiga subyek menjadi satu analisa besar mengenai 

fenomena kesurupan pada penari Lengger di Wonosobo. Analisa ini akan 

peneliti bahas menggunakan teori-teori yang telah peneliti kumpulkan 

sebelumnya. 

 

A. Rangkuman Penelitian Seluruh Subyek 

1. Analisa Kasus Seluruh Subyek 

 Subyek sudah lama berkecimpung di dunia Lengger. Awalnya, 

mereka adalah penari, akan tetapi semakin banyaknya jam terbang 

yang mereka miliki membuat subyek mulai dapat untuk mengajari 

Tari Lengger kepada generasi penerus dan ada pula yang lantas 

menjadi dukun atau pawang Lengger serta mampu 

menyembuhkan kesurupan. Subyek memiliki pekerjaan tetap 

yang menjadi sumber penghasilan sehari-hari, namun Lengger 

adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dipisahkan. Semua 

subyek sudah memiliki kesan mendalam kepada Lengger. Subyek 

I memahami dan memaknai bahwa Lengger adalah sumber 

nasihat dan mengandung nilai-nilai luhur. Subyek II sudah ‘cinta 

mati’ karena semenjak kecil hidupnya tidak lepas dari dunia 
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Lengger, sedang subyek III mengalami transformasi di dalam 

kehidupannya, dari hidup tanpa masa depan menjadi hidup yang 

memiliki masa depan dan mampu mendekatkan diri pada Tuhan. 

Latar belakang ini pula lah yang menyebabkan subyek memiliki 

motivasi untuk terus berkegiatan Lengger. Mereka menginginkan 

agar Lengger terus lestari dan tetap menjadi budaya masyarakat 

Wonosobo.  

 Budaya Lengger sendiri tidak bisa dipisahkan dari asal mula 

mengapa Lengger itu ada. Subyek sepakat bahwa asal mula Tari 

Lengger adalah modifikasi dari Tari Tayub. Tari Tayub yang 

sudah berkembang di masyarakat Wonosobo saat itu merupakan 

tari yang dianggap sangat vulgar dan seronok, bahkan penari 

Tayub saat itu bisa dikatakan diperlakukan sebagai ‘pelacur’ 

karena terlalu vulgar. Melihat hal itu, ada tokoh Islam yang 

melihat bahwa tari ini harus dihilangkan dan dimodifikasi serta 

ditambahi nilai-nilai Islam. Di sini ada perbedaan antara subyek I 

dan subyek II dan III di mana menurut subyek II dan III, yang 

memprakarsai lahirnya Tari Lengger adalah Sunan Kalijaga, 

sementara menurut subyek I, yang memprakarsai adalah murid 

dari Sunan Kalijaga dan merupakan putra daerah asli Wonosobo, 

tepatnya Dieng, yakni Eyang Walik. Memang ada perbedaan 

pendapat antara ketiga subyek, namun dari nama dan maksudnya, 

ketiga subyek sepakat bahwa asal nama Lengger adalah eling o 

Ngger atau “Ingatlah Nak” yang diucapkan oleh tokoh Islam 

tersebut. Lengger sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat 
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Wonosobo agar selalu ingat untuk menjauhi yang buruk dan 

berjalan menuju ke kebaikan. 

 Lengger sendiri memiliki muatan-muatan nilai yang 

terkandung di dalamnya. Akan tetapi tidak semua nilai-nilai luhur 

yang ditanamkan oleh leluhur terlihat jelas, melainkan hadir 

secara tersirat berupa simbol-simbol. Ada beberapa simbol yang 

berhasil peneliti ungkap. Pertama, jamang atau mahkota yang 

dikenakan oleh penari Lengger wanita. Jamang ini menjadi tanda 

bahwa Penari Lengger bukan lagi ‘pelacur’ yang bisa 

diperlakukan seenaknya seperti di dalam Tari Tayub, melainkan 

seorang Ratu sehingga harus diperlakukan dengan hormat dan 

sopan. Ada pula topeng yang merupakan simbol batasan bagi 

hubungan pria dan wanita, terlebih agar pria tidak memperlakukan 

wanita secara tidak senonoh.  

 Jumlah topeng yang terdiri dari 20 buah dengan nama yang 

berbeda, dari Ayak-Ayak hinga Iye-Iye menjadi gambaran watak 

manusia di dunia ini dari awal mula kelahiran hingga kematian. 

Ada berbagai macam jenis topeng, akan tetapi dibagi menjadi 3 

menurut gerak tarinya, yakni alusan, gagahan dan buta. Topeng 

alusan memiliki gerak tari yang halus dan lembut, sementara 

gagahan memiliki gerak yang tegas, tegap dan juga gagah dan 

buta memiliki gerak tidak terkendali dan beringas. Contoh topeng 

alusan adalah Gondhang Keli dan Gones, gagahan adalah 

Sontoloyo dan Criping Kuning, buto adalah Kebo Giro dan Melik-

Melik. 
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 Sesajen juga merupakan hal yang selalu ada di dalam Tari 

Lengger dan dimaksudkan sebagai simbol berkat dari Tuhan. 

Bunga yang terdiri dari mawar, kantil dan kenanga merupakan 

simbol dari kebersatuan dan manunggal kepada Tuhan, yakni 

sakmawarna-warnane manungsa, kenganga, kumantil marang 

sing Maha Kuasa. 

 Ritual-ritual dalam Lengger pun tidak akan pernah lepas dari 

nilai-nilai yang menjadi semangat dalam Lengger. Sebelum 

pentas, para penari beserta rombongan termasuk penggamel atau 

niyaga akan pergi ke makam leluhur dan mohon doa restu dan 

keselamatan selama pentas Lengger. Malamnya, mereka akan 

mengadakan tahlilan dan meminta berkah dari Tuhan supaya 

pementasan berjalan dengan lancar dan semua selamat. Sehabis 

itu, menyiapkan sesajen yang dipesan oleh leluhur pun menjadi 

kewajiban. Sesajen ini bisa berbeda antara satu rombongan 

dengan rombongan lainnya, karena setiap leluhur memiliki 

kesukaan sendiri-sendiri. Hanya bunga mawar, kantil, kenanga 

dan degan ijo yang biasanya selalu ada di rombongan Tari 

Lengger manapun. Degan ijo dipercaya memiliki guna untuk 

menetralisir aura jahat yang berada di sekitar pagelaran. Jadi 

sebelum pentas, degan ijo akan dibelah, kemudian airnya akan 

disiramkan ke gamelan, sementara ada satu degan ijo yang 

dibiarkan terbuka selama pementasan. 

 Leluhur adalah salah satu elemen penting di dalam Tari 

Lengger. Ketiga subyek sependapat bahwa leluhur yang sudah 
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meninggal masih tetap tinggal dan melihat serta mengawasi anak 

cucunya. Leluhur juga bisa memberikan petuah-petuah kepada 

masyarakat secara langsung dengan cara merasuk ke dalam raga 

penari yang menyebabkan penari mengalami kesurupan.  

 Kesurupan di dalam Tari Lengger diidentifikasikan dan bisa 

dibedakan menurut tingkat kesadaran dan cara penyembuhannya. 

Menurut tingkat kesadarannya, kesurupan dibagi menjadi dua 

tipe, yakni kesurupan tidak sadar dan kesurupan setengah sadar 

dan jika dilihat menurut cara penyembuhannya, ada kesurupan 

kasar dan halus.  

 Lebih jauh lagi, subyek I, II dan III menuturkan hal yang sama 

bahwa menurut tingkat kesadarannya, kesurupan tidak sadar 

adalah kesurupan yang dianggap benar-benar kesurupan, di mana 

dipercaya roh leluhur merasuk ke dalam badan orang yang 

kesurupan. Tidak sembarang orang yang bisa dirasuki, hanya 

orang-orang yang masih memiliki garis keturunan dengan leluhur 

tersebut. Leluhur ini dipercaya bisa memberikan petuah-petuah, 

nasehat bahkan marah berhubungan dengan cara hidup 

masyarakat setempat.  

 Pada saat kesurupan tidak sadar, penari mampu melakukan hal-

hal yang tidak mungkin dilakukan manusia normal, seperti 

memakan kaca atau torong, minum air mendidih, memakan bara 

api dan masih banyak lagi. Dipercaya bahwa kekuatan ini berasal 

dari leluhur yang memiliki kesaktian akibat dari selalu bertapa dan 

prihatin. Subyek I dan subyek III percaya dan mengamini bahwa 
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fenomena ini benar-benar terjadi dan tidak ada unsur kesengajaan 

sama sekali, akan tetapi subyek II menampik pendapat tersebut. 

Subyek II berpendapat bahwa atraksi-atraksi semacam itu 

memang disengaja dan para penari yang akan mempraktekkan 

atraksi tersebut sudah dilatih berkali-kali sebelum pentas.  

 Subyek II dan III pernah mengalami kesurupan ini. Mereka 

sama sekali tidak sadar ketika kesurupan terjadi dan hanya 

merasakan kegelapan total. Mereka mengetahui kejadian ketika 

mereka kesurupan saja karena orang lain yang menceritakan. 

 Perbedaan terlihat ketika penari mengalami kesurupan 

setengah sadar. Kesurupan yang dipercaya akibat dari terlalu 

senang dalam mendengarkan musik gamelan ini membuat orang 

menjadi hilang setengah kesadarannya. Subyek II yang pernah 

mengalami kesurupan ini menjelaskan bahwa ketika periode 

kesurupan berlangsung, ia masih mampu melihat orang-orang di 

sekitarnya, namun dalam ukuran yang lebih kecil dari biasanya 

dan hanya dukun atau pawang yang dilihatnya memiliki ukuran 

normal atau bahkan lebih besar. Suara gamelan sendiri 

dirasakannya seperti berputar dan mengitar di atas kepalanya. 

Subyek II masih mampu melihat apa saja yang ia lakukan, akan 

tetapi serasa seperti tidak memiliki kuasa atas tubuhnya. 

 Sementara itu menurut cara penyembuhannya, kesurupan kasar 

adalah kesurupan yang harus menggunakan cara kasar dalam 

menyembuhkan penari yang kerasukan. Penari akan dipegangi 

oleh beberapa orang sementara ada pula yang berusaha melipat 
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sendi tangan dan kaki yang kaku. Cara ini dipilih karena makhluk 

halus yang merasuk tidak mau keluar sehingga harus dilakukan 

sedikit pemaksaan. 

 Berbeda dengan cara penyembuhan kesurupan yang halus. 

Penyembuh hanya perlu menggunakan bunga yang sebelumnya 

sudah dimantrai sebagai alat penyembuhan. Bunga mawar dan 

kantil biasa dipakai, namun menurut subyek II bisa bunga apa 

saja, asal sudah dimantrai karena bunga yang tidak dimantrai tidak 

akan berguna sama sekali. Bunga ini lantas akan dimakan atau 

dihirup baunya oleh penari yang sedang kesurupan sebelum 

akhirnya sembuh. Bunga sendiri bisa diasosiasikan sebagai 

makanan atau rokok, sehingga bisa dimakan atau hanya dihirup. 

Semua tergantung dengan roh yang masuk ke dalam tubuh penari 

tersebut.  

 Setelah periode kesurupan, penari akan merasa lemas dan 

pegal, bahkan bila cara penyembuhan yang digunakan kasar, 

penari akan merasa lebih lemas dari kesurupan biasa. Untuk 

kesurupan tidak sadar, penari akan merasa ling-lung dan merasa 

bingung untuk sementara. Akan tetapi bila tidak berhati-hati, 

maka akibat yang bisa ditimbulkan bisa jadi sangat berbahaya 

hingga menyebabkan kematian.  

 Seluruh substansi Lengger memang berguna untuk 

mengingatkan masyarakat dari yang buruk menjadi baik, 

termasuk kesurupan. Kesurupan di dalam bahasa Wonosobo 

adalah mendhem yang juga bisa diartikan mabuk. Penggunaan 
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kata-kata mabuk ini sebenarnya sebagai pengingat mengenai apa 

yang bisa seseorang lakukan ketika ia tidak sadar, karenanya 

leluhur jaman dahulu menekankan pentingnya kesadaran. Eling o 

Ngger juga adalah seruan untuk sadar. Sadar bahwa perbuatan 

yang dilakukan salah dan ingat untuk kembali menjadi lebih baik 

lagi. Orang yang mendhem akan sangat merugikan orang lain dan 

terutama dirinya sendiri, contohnya adalah mabuk harta, mabuk 

kekuasaan dan mabuk wanita sehingga leluhur menjadikan 

kesurupan ini sebagai pengingat bahwa tidak ada hal bagus akan 

keluar dari orang yang tidak sadar. 

 Masyarakat sendiri menilai Lengger sebagai sesuatu yang 

positif dan memberikan support bagi para penarinya. Bisa 

dibilang, animo masyarakat lebih besar saat ini dibandingkan 

jaman dahulu. Dahulu, banyak orang yang menganggap Lengger 

adalah hal musyrik yang justru bertentangan dengan nilai-nilai 

Islam, akan tetapi setelah melihat sendiri dampak positif yang 

muncul karena adanya Lengger, masyarakat bisa lebih menerima 

dan mengapresiasi dengan baik. Penari-penari yang setiap pentas 

ada kemungkinan atau bahkan selalu kesurupan pun bisa tetap 

hidup dan diterima di masyarakat. Tidak ada gunjingan yang 

diterima.
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2. Bagan Analisa Seluruh Subyek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latar Belakang Subyek 

 Subyek telah lama berkecimpung dan 

menghidupi Tari Lengger 

 Memiliki pekerjaan tetap, akan tetapi 

tetap berusaha untuk melestarikan 

Lengger 

 Ada kesan yang mendalam terhadap 

Lengger 

Motivasi Subyek 

 Subyek ingin mengembangkan dan 

melestarikan budaya Tari Lengger 

Wonosobo. 

 Berbagai macam cara dilakukan, salah 

satunya dengan mengajarkan Tari 

Lengger kepada bibit-bibit baru. 

Sejarah Tari Lengger 

 Berasal dari Tari Tayub 

 Ada tokoh Islam, yakni Sunan Kalijaga dan 

Eyang Walik yang memodifikasi Tari Tayub dan 

menambahkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya.  

 Lengger berasal dari kata Eling o Ngger yang 

artinya Ingatlah Nak. Lewat tari ini, masyarakat 

Wonosobo diingatkan untuk berbuat baik dan 

meninggalkan keburukan 

Simbol-Simbol Dalam Tari Lengger 

 Jamang : Simbol penghormatan 

terhadap wanita 

 Topeng : Simbol batasan pria dan 

wanita 

 Sesajen : Simbol syukur atas berkat 

dari Tuhan 

Nilai-Nilai Dalam Tari Lengger 

 20 topeng dan gendhing yang ada 

menggambarkan sifat manusia sejagad, dari 

awal mula sampai kematian. 

 Beberapa tarian 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. 

Ritual-Ritual Sebelum Pentas 

 Ziarah ke makam leluhur  

 Tahlilan untuk meminta berkat pada Tuhan 

 Puasa (opsional) 

 Menyiapkan sesajen 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 

 Dipercaya leluhur sendiri yang merasuk 

sehingga menyebabkan kesurupan 

 Biasanya merupakan keturunan dari leluhur 

tersebut 

 Bisa melakukan hal-hal di luar akal manusia 

seperti makan beling, minum air mendidih 

Menurut Cara Penyembuhan 

 Kasar 

 Biasanya untuk makhluk halus yang tidak 

mau pergi 

 Diperlukan beberapa orang untuk 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 

Yang Terjadi Setelah Kesurupan 

 Badan terasa pegal dan lemas 

 Jika penyembuhannya kasar (harus melipat sendi 

kaki dan tangan yang kaku) maka kemungkinan 

badan akan terasa lebih pegal. 

 Pada kejadian ekstrim, kesurupan dapat 

mengakibatkan kematian (kethek ogleng) 

 Tidak ingat apa saja yang dilakukan 

 Untuk catatan, subyek II tidak percaya 

mengenai atraksi makan kaca dan sebagainya. 

Atraksi itu ia anggap disengaja dan sudah 

dilatih sebelumnya. 

 

Pengalaman Subyek 

 Setengah sadar 

 Suara gamelan serasa berputar di atas 

kepala 

 Orang jadi terlihat kecil, sementara 

yang paling besar adalah dukun atau 

pawang 

 Tidak Sadar 

 Gelap dan tidak ada ingatan sama 

sekali 

 Mengetahui apa yang dia lakukan 

selama periode kesurupan lewat 

cerita orang lain (mis. teman, 

keluarga) 

Pandangan Masyarakat 

 Lengger diterima dengan baik oleh sebagian besar 

masyarakat. 

 Sempat terjadi gesekan dan Lengger dianggap musyrik. 

 Apresiasi masyarakat bagus, terlebih karena adanya 

grup Lengger, tingkat kriminalitas berkurang dan anak 

mudanya juga semakin dekat dengan Tuhan. 

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. 
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B. Pembahasan 

 Lengger sebagai sebuah tari rakyat erat kaitannya dengan 

penyebaran Islam di tanah Jawa, terutama di daerah Wonosobo. Sunan 

Kalijaga yang merupakan seorang Wali Songo, atau Eyang Walik 

yang merupakan murid dari Sunan Kalijaga, mempelopori tarian ini. 

Tari Lengger ini dijadikan pengingat agar para penonton bisa menjadi 

lebih baik lagi dan meninggalkan segala hal buruk yang 

direpresentasikan oleh Tari Tayub.  

 Tari Lengger memang benar merupakan tarian asli dari 

Wonosobo, dengan kata lain Tari Lengger adalah tari rakyat 

Wonosobo. Sesuai dengan teori dari Liliweri (Liliweri, 2014 hal. 366) 

Tari Lengger memiliki ciri-ciri tari rakyat, yakni 1) Tarian ini dapat 

ditampilkan sebagai fungsi sosial di mana penarinya tampil melalui 

pelatihan profesional, sering diiringi oleh musik berbasis tradisional. 

Menurut fungsinya, Tari Lengger memang digunakan sebagai 

pengingat bagi masyarakat Wonosobo, dan para penari yang sudah 

senior seperti para subyek berusaha melestarikannya dengan cara 

terus melatih penari-penari baru. Dalam prakteknya, tari Lengger pun 

selalu diiringi dengan gamelan, yang mana gamelan sendiri adalah 

seperangkat alat musik tradisional. 2) Kinerja para penari umumnya 

tidak dirancang untuk ditampilkan di depan publik atau panggung 

meskipun mungkin mereka diatur dan ditatapkan untuk tampil aktif 

pada pertunjukan panggung. Kalimat ini kurang lebih mengatakan 

bahwa penari bukanlah mata pencaharian di dalam tari rakyat. 

Lengger yang merupakan sebuah tari rakyat juga bukan merupakan 
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mata pencaharian utama para praktisinya. Para subyek juga memiliki 

pekerjaan lain namun tetap menggeluti Tari Lengger. Subyek II 

bahkan mengatakan bahwa ia tidak bisa lepas dari Tari Lengger yang 

sudah menemaninya sejak kecil. 3)Eksekusi didominasi oleh tradisi 

warisan daripada inovasi. Tari Lengger memiliki pakem yang tidak 

boleh dilanggar. Penggunaan topeng, pakaian, sesaji yang disiapkan 

dan gendhing yang digunakan sudah turun-temurun ada. Memang 

dalam prakteknya tidak semua topeng atau karakter akan muncul 

dalam setiap pagelaran dan disesuaikan dengan jalan cerita yang ingin 

dimainkan, akan tetapi gendhing pakaian atau kostum yang digunakan 

selalu sama bentuknya. Leluhur yang dianggap menurunkan Tari 

Lengger ini juga masih dijunjung tinggi dan memegang peranan 

penting di dalam aspek Tari Lengger sehingga inovasi jarang terjadi. 

4)Para penari baru sering belajar secara informal dengan mengamati 

orang lain atau menerima bantuan dari orang lain. Sejalan dengan ciri-

ciri nomor 1, subyek berusaha meneruskan Lengger lewat bibit-bibit 

baru yang mereka latih. 

 Lengger dikategorikan sebagai kesurupan hiburan karena 

maksud dan tujuan kesurupan di dalam Tari Lengger adalah sebagai 

atraksi dan hiburan dan dilakukan secara sukarela(Rahardanto dan 

Subandi, 2012, hal. 29). Subyek menarikan Tari Lengger dan bahkan 

memilih untuk menjadi pengajar Tari Lengger karena mereka 

mengerti bahwa Lengger adalah kebudayaan yang harus dilestarikan. 

Tidak ada paksaan dari pihak manapun dan mereka secara sadar 

melakukan itu demi lestarinya Lengger Wonosobo. 



101 
 

 Ada banyak simbol-simbol yang terkandung di dalam Tari 

Lengger dan semuanya ditampilkan secara tersirat sehingga orang 

perlu menggali lebih dalam untuk mengerti artinya. Simbol-simbol 

adalah cara leluhur untuk mengajarkan dan mengenalkan Agama 

Islam di dalam masyarakat. Sejalan dengan Geertz, salah satu aspek 

agama yang dianut masyarakat menggunakan sistem simbol-simbol 

(Desfiarni, 2004, hal. 40). Simbol-simbol ini juga pada akhirnya 

tertanam kuat di dalam diri masyarakat dan dilestarikan (Desfiarni, 

2004, hal. 40).  

 Menurut sejarahnya, Tari Lengger lahir pada masa periode 

Sunan Kalijaga, yang artinya agama Hindu dan Kejawen masih erat 

di dalam lingkup masyarakat. Di dalam agama Kejawen atau Jawi 

sendiri, ada konsep yang sudah mengakar tentang kehidupan setelah 

kematian, roh-roh serta kekuatan gaib di alam semesta sehingga 

masyarakat Jawa harus hidup harmonis di dalamnya. Konsep ini 

diturunkan secara lisan baru akhirnya diterbitkan secara tertulis serta 

dijadikan tradisi bahkan dianggap keramat dan diritualkan 

(Koentjaraningrat, 1984, hal. 319). Konsep agama Jawi ini sangat 

menjunjung tinggi leluhur, bahkan bila leluhur itu dianggap sangat 

berjasa, maka ia akan dikeramatkan (Koentjaraningrat, 1984, hal. 

319). Konsep ini jelas sangat tergambar di dalam Lengger di mana 

leluhur dianggap tetap ada dan melindungi anak cucunya, bahkan bila 

beliau ingin, beliau bisa memberi petuah lewat orang yang kesurupan.  

 Jung sendiri berpendapat bahwa simbol-simbol memainkan 

peranan yang kuat. Di dalam agama, simbol ini lantas disematkan ke 
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dalam sebuah dogma atau ritual sebagai pengganti dari ‘pengalaman 

langsung’ (Jung, 2017, hal. 15 dan 96). Lengger sendiri memuat 

banyak konten tentang ajaran-ajaran agama, terutama Islam dan 

Agama Kejawen atau Jawi, dan ritual-ritual yang disiratkan dan 

dikeramatkan di dalam simbol. Ini seperti apa yang dikatakan Jung 

merupakan bagian dari pengganti ‘pengalaman langsung’ di mana 

lewat sejarah Lengger, subyek mengerti soal kebaikan dan keburukan, 

lewat simbol jamang subyek jadi mengerti arti penghormatan kepada 

wanita, simbol topeng sebagai batas antara pria dan wanita, serta 

kurang lebih 20 gendhing yang memiliki makna berbeda-beda, 

menceritakan kisah dari awal kelahiran sampai kematian manusia. 

Subyek tidak benar-benar mengalaminya, akan tetapi karena hal itu 

sudah diamini secara kolektif di dalam masyarakat dan diturunkan 

beratus-ratus tahun yang lalu, maka subyek juga mengamini simbol-

simbol di dalamnya. Inilah yang dinamakan ketidaksadaran kolektif. 

 Pengetahuan dalam ketidaksadaran kolektif sendiri juga 

dijelaskan oleh Siswanto bahwa kondisi kesurupan di dalam 

kebudayaan, dalam hal ini Tari Lengger, ketidaksadaran kolektif bisa 

muncul dan mengambil alih kesadaran orang yang kesurupan serta 

membuatnya mampu melakukan hal-hal seperti memakan kaca atau 

beling (Siswanto, 2015, hal. 49). Jung mengatakan bahwa 

ketidaksadaran kolektif pada manusia tidak “tidur”, namun 

mempengaruhi pemikiran, emosi, dan aksi seseorang (Feist & Feist, 

2009, hal. 104). Siswanto sendiri mengamini bahwa ketidaksadaran 

kolektif mampu melakukan hal-hal yang luar biasa ketika sang 
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pemilik bawah sadar mampu memanggilnya keluar (Siswanto, 2015, 

hal. 50).  

  Subyek mengatakan bahwa kesurupan pada tingkat tidak 

sadar, di mana biasanya leluhur yang dipercaya merasuk ke dalam 

tubuh penari, mampu melakukan hal-hal yang luar biasa seperti 

memakan kaca dan bara api, meminum air mendidih bahkan mampu 

menyayat lidah dengan pisau tajam tanpa tergores sama sekali. Jadi 

bisa dipastikan ketidaksadaran kolektif keluar dari alam bawah sadar 

penari dan timbul ke alam sadarnya.  

 Trance atau kesurupan menurut Shiraev dan Levy (2012, hal. 

157) dapat dipicu oleh kekuatan dari luar, salah satunya adalah musik. 

Musik yang berulang dan monoton dapat mencetuskan keluarnya 

ketidaksadaran kolektif (Siswanto, 2015, hal. 50). Jika dihubungkan 

dengan hasil wawancara, maka sangat bisa dimungkinkan bahwa awal 

dari kesurupan tidak sadar adalah kesurupan setengah sadar. 

 Kesurupan setengah sadar merupakan kesurupan yang terjadi 

akibat sang penari terlalu senang dalam mendengarkan musik 

gamelan. Kondisi ini dikarenakan gamelan mengirimkan sinyal pada 

gelombang transmiter pada otak sehingga keluar pleasure generating 

transmitter yang diproduksi sendiri oleh otak berupa beta-endorphine, 

dopamine dan noradrenaline dengan konsentrasi tinggi sehingga 

penari yang mengalaminya mampu merasakan sensasi seperti 

menggunakan zat-zat narkotika (Oohashi & Kawai, 2002, hal. 57). 

Zat-zat narkotika ternyata perlu digunakan di dalam tahap menuju 

kesurupan. Siswanto mengatakan bahwa zat-zat ini juga dibutuhkan 
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oleh mediator atau dukun untuk membuatnya menjadi setengah sadar 

dan mampu berkomunikasi dengan makhluk halus (Siswanto, 2015, 

hal. 50). 

 Penari-penari yang mengalami periode kesurupan setengah 

sadar harus memenuhi satu kriteria agar ia mampu mengalami 

kesurupan tidak sadar, yakni ia harus merupakan keturunan dari 

leluhur setempat. Jung menemukan bahwa ketidaksadaran kolektif 

diturunkan oleh nenek moyang dan pengetahuan ini sifatnya 

diwariskan dari generasi ke generasi (Siswanto, 2015, hal. 48). Jadi, 

ada pengetahuan-pengetahuan yang hanya dimiliki oleh keturunan 

leluhur tersebut sehingga hanya para keturunannya lah yang mampu 

kesurupan dan merepresentasikan leluhur itu. Koentjaraningrat 

mengatakan bahwa arwah leluhur sendiri di dalam Agama Kejawen 

atau Jawi sangat dipuja dan diagungkan. Mereka bisa melakukan 

kontak kepada keturunannya dan memberi wejangan 

(Koentjaraningrat, 1984, hal. 338). 

 Karena proses panjang menuju kesurupan inilah, yang terjadi 

adalah setelah kesurupan para penari merasakan pegal dan lemas. 

Peneliti berasumsi bahwa energi yang digunakan penari untuk 

mencapai tahap kesurupan sangat besar, terlebih ketika 

ketidaksadaran kolektif berada di permukaan. Jika Siswanto 

mengatakan bahwa ketidaksadaran kolektif memiliki kemampuan 

untuk melakukan hal-hal luar biasa, bukan tidak mungkin pula energi 

yang diperlukan juga luar biasa sehingga menyebabkan para penari 

kehabisan energi. Ling-lung dan tidak ingat apapun selama periode 
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kesurupan tidak sadar semata adalah karena kesadaran penari diambil 

alih oleh ketidaksadaran kolektif sehingga kesadaran masuk ke alam 

bawah sadar. 

 Masyarakat yang tidak mempermasalahkan hal itu dan antusias 

melihat pagelaran Lengger menjadi hal yang baik. Oohashi dan Kawai 

mengatakan bahwa orang yang kesurupan sebagai akibat dari 

banjirnya hormon pleasure generatting transmitter tidak ada yang  

diindikasikan mengalamai gangguan disosiatif (Oohashi & Kawai, 

2002, hal. 62) sehingga penari Lengger sendiri masih bisa 

bermasyarakat dengan baik. 

 Lebih daripada itu, karena kegunaan Tari Lengger adalah 

sebagai pengingat, maka kesurupan sebenarnya juga adalah bentuk 

untuk mengingatkan masyarakat. Kesurupan yang dalam bahasa 

Wonosobo berarti mendhem atau mabuk, menjadi simbol bahwa orang 

yang mabuk akan melakukan apa saja yang bisa merugikan diri sendiri 

dan orang lain, terutama orang yang mabuk kekuasaan, mabuk harta 

dan mabuk wanita. Leluhur yang dikeramatkan sendiri memiliki tugas 

untuk menjadi pengingat secara ‘langsung’ sehingga masyarakat tetap 

ada pada jalurnya, yakni menuju ke kebaikan.  

 Di dalam ketidaksadaran kolektif, ada bermacam-macam 

arketipe. Arketipe ini merupakan pola tertentu yang sifatnya laten dan 

hasil dari warisan sekian generasi yang lalu (Harbunangin, 2016, hal. 

48). Simbol adalah manifestasi dari arketipe karena lebih mudah 

dipahami, konkrit, detail dan berbentuk bayangan yang dikonstruksi 

dalam pikiran yang dapat muncul di dalam ekspresi seni, salah satunya 
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budaya (Harbunangin, 2016, hal. 49). Di dalam Lengger sendiri, 

banyak simbol-simbol yang muncul sebagai bentuk manifestasi 

arketipe. Ada the lover di mana kedua penari Lengger, baik laki-laki 

maupun perempuan memiliki pesona dan kharisma romantik yang 

dicurahkan selama pementasan berlangsung. Selanjutnya, di dalam 

salah satu jenis tarian, ada Tari Sontoloyo yang merupakan simbol the 

hero, yakni menyimbolkan pahlawan yang gagah dan memihak 

kepada rakyat kecil.  

 Kesurupan sendiri yang digambarkan merupakan sebuah cara 

leluhur untuk dapat mengingatkan anak cucunya merupakan 

manifestasi dari arketipe wise old man yang mana arketipe ini 

memiliki spirit tentang pengetahuan dan kebijaksanaan (Harbunangin, 

2016, hal. 62). Arketipe ini memiliki ciri khas yakni kemampuannya 

dalam menunjukkan jalan pada orang lain. 


