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Abstract 
 
Jaranan is one of art traditional performance in most of city of regency in East Java. From the 
observation there are 34 of 38 region in East Java which have the Jaranan art performance with 
many different name (17 names of jaranan). Jaranan art performance have many kinds of 
Jaran’s shape (“kuda” in Indonesia) made from bamboo, woods, or leather with a shape like 
“jaran” two or three dimension, the giant “jaran” or the real “jaran”. Besides, there is also a 
different “jaran” property, but it has a similar in the performance, it showed in outdoor stage. 
The type of performance is based on the structure. It can be divide into two types. First, Jaranan 
performance which is showed as jaranan dance. Second, it is showed as a complete performance 
with jaranan dance as the main performance and it was preceded by another performance as the 
opening. The social function of Jaranan performance in general is as a ritual, entertainment, 
aesthetic satisfaction for the artist and as a conservation efforts traditional culture. As feature of 
ritual, Jaranan art performance is used for a ceremony in the village whereas that art 
performance is alive and progress. As the entertainment, Jaranan art performance is used for 
tasyakuran associated with the human life cycle (birth, circumcision, wedding) to entertain the 
audience. The function of Jaranan art performance as an expression of aesthetic satisfaction 
from the artist is a form of self actualization to get the satisfaction. While the function as 
cultural preservation is raised by artist community in being actualization their art by intuition 
which have a decision to conserve the art culture. 
 
Keywords: Jaranan art performance, form and function 
 
 
 
 
A.  Pendahuluan 

Seni pertunjukan tradisional adalah seni yang hidup dan berkembang dalam 
suatu daerah berdasar kesepakatan bersama antar masyarakat pendukungnya yang 
terjadi secara turun temurun. Seni pertunjukan tradisional pada umumnya memiliki ciri 
yang tetap pada bentuk seninya yang menjadikan kekhasan dalam pertunjukannya. Pada 
saat ini pengembangan seni pertunjukan tradisional sudah dipengaruhi oleh masuknya 
budaya modern yang memberikan pengaruh pada berbagai unsur pendukung seninya. 
Diantara unsur tersebut adalah bentuk pemanggungan, gerak tari, iringan, rias, dan 
busana. 

Pengembangan seni pertunjukan tradisional yang tidak dapat beradaptasi dengan 
perkembangan jaman sangat sulit untuk dapat berkembang dan bahkan seni pertunjukan 
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tersebut akan berada diambang kepunahan. Menurut Haris Supratno (1996) faktor 
kepunahan seni pertunjukan disebabkan, antara lain karena: (1) semakin 
berkembangnya kebudayaan atau kesenian populer; (2) semakin banyaknya hiburan 
melalui televisi dan video; (3) seni pertunjukan tidak dapat beradaptasi dengan 
kebudayaan modern (hanya begitu-begitu saja); (4) masyarakat sudah semakin maju dan 
sangat sibuk sehingga tidak sempat menonton hiburan seni pertunjukan tradisional; dan 
(5) masyarakat jarang mau menanggap seni pertunjukan tradisional karena pada 
umumnya sudah berpikir secara praktis dan hemat. 

Melihat kenyataan akan kecanggihan teknologi dan perkembangan budaya 
masyarakat, maka kiranya perhatian terhadap seni pertunjukan tradisional perlu 
ditingkatkan. Salah satu bentuk pelestarian seni pertunjukan tradisional adalah melalui 
pengidentifikasian dan pengkajian seni. Melalui pengidentifikasian dengan cermat akan 
diperoleh data tentang jenis seni pertunjukan yang ada di daerah-daerah dengan melihat 
eksistensinya. Eksistensi seni pertunjukan tradisional akan semakin lengkap jika dikaji 
unsur seninya baik melalui bentuk, fungsi, makna, nilai budaya atau bentuk kajian 
lainnya.  

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi terbesar kedua di Indonesia memiliki 
kekayaan ragam seni tradisional. Diantara seni tradisional tersebut adalah seni 
pertunjukan tradisional atau yang sering juga disebut seni rakyat. Dari identifikasi seni 
pertunjukan tradisional yang ada di Jawa Timur,dengan mengkhususkan pada seni 
pertunjukan tradisional setidaknya terdapat 44 jenis seni pertunjukan tradisional yang 
hidup dan berkembang. Seni pertunjukan tradisional yang dimaksud dalam tulisan ini 
meliputi seni tari dan seni teater tradisional atau sering disebut juga dengan drama 
rakyat.  

Seni pertunjukan tradisional di Jawa Timur memiliki kekhasan atau karakteristik 
dalam bentuk maupun fungsi seninya. Hal ini sesuai dengan karakteristik masyarakat 
dimana seni pertunjukan tersebut hidup dan berkembang. Bentuk seni pertunjukan 
tersebut dapat berwujud: 1) tari lepas misalkan tari Remo, tari Jejer, tari Glipang, tari 
Jaranan atau tari yang ditampilkan sendiri hasil dari cuplikan drama tradisional 
misalkan tari Gunungsari, tari Gambuh, tari Sekartaji; 2) tari dalam bentuk kesenian 
yang di dalamnya terdapat rangkaian tari dengan memunculkan penokohan misalkan 
kesenian Jaranan Dor yang dalam pertunjukannya menampilkan karakter jaran, 
jepaplok (perwujudan singa) dan gondoruwo (perwujudan setan), kesenian Bantengan 
yang dalam pertunjukannya menampilkan pesilat, binatang banteng, harimau, ular dan 
kera; 3) drama tradisional misalkan Ludruk, Ketoprak dan Wayang (Wayang Krucil, 
Wayang Kulit, Wayang Topeng, Wayang orang, Wayang Suluh, Wayang Tengul, 
Wayang Beber, Wayang Jemblung dan Wayang Timlong).  

Salah satu jenis seni pertunjukan tradisional yang sangat dikenal oleh 
masyarakat adalah kesenian Jaranan. Kesenian Jaranan khususnya di Jawa Timur, 
terdapat di hampir seluruh daerah. Dari 38 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur, 
34 diantaranya memiliki kesenian Jaranan dan  4 daerah belum ditemukan kesenian 
Jaranannya, yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi dan 
Kabupaten Pamekasan. Pada umumnya keempat wilayah tersebut juga menggunakan 
kesenian Jaranan untuk berbagai kegiatan di daerahnya akan tetapi pertunjukan Jaranan 
bukan dari daerahnya melainkan “ditanggap” dari daerah lain. Hal ini tentunya 



 
Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: “Ethnicity and Globalization” 

 379

berhubungan pula dengan pemenuhan fungsi seni bagi “penanggap” dan masyarakat. 
Hasil identifikasi seni pertunjukan Jaranan di Jawa Timur pada tabel di lampiran.  

Keberadaan seni pertunjukan Jaranan atau kesenian Jaranan dalam budaya 
masyarakat tidak terlepas dari peran seni tersebut dalam membantu memberikan simbol 
ekspresi “kenyamanan” masyarakat melalui keberadaannya. Ekspresi kenyamanan 
tersebut tidak terlepas dari bentuk dan fungsi pertunjukan dalam kehidupan masyarakat. 
Sedangkan eksistensi bentuk dan fungsi pertunjukan akan bergantung pada masyarakat 
pendukungnya. 

B.  Metodologi 

Seni pertunjukan Jaranan di Jawa Timur memiliki persamaan dan perbedaan dari 
satu daerah dengan daerah lain dalam hal nama pertunjukan, bentuk pertunjukan dan 
fungsi sosial seni bagi masyarakat. Persamaan dan perbedaan tersebut juga dipengaruhi 
oleh karakteristik budaya masyarakat dimana kesenian tersebut hidup dan berkembang. 
Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kesenian Jaranan dalam kehidupan 
masyarakat, maka metode yang tepat digunakan adalah melalui penelitian deskriptif 
kualitatif yang mendeskripsikan data penelitian dengan mengamati objek karya seni 
Jaranan. Anselm Strauss dan Juliet Corbin mengatakan dengan penelitian kualitatif 
dapat ditunjukkan tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, juga tentang 
fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial atau hubungan kekerabatan 
(1997:11).  

Sumber data penelitian diperoleh dari pertunjukan Jaranan (pertunjukan 
langsung, dokumen video dan dokumen gambar pertunjukan), pelaku seni dan 
masyarakat. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi atau 
pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data mengacu pada analisis 
Straus dan Corbin (1997: 64) yang membagi menjadi tiga tahap, yaitu: 1). pengkodean 
terbuka (open coding); 2). kode Aksial (axial coding); dan 3). kode selektif (selective 
coding). Validitas data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi sumber dan 
metode. 

C.  Bentuk Seni Pertunjukan Jaranan 

Seni pertunjukan Jaranan atau biasa disebut juga dengan Kesenian Jaranan 
sudah ada sejak masa kerajaan atau sebelum kemerdekaan. Pada masa tersebut dikenal 
dua bentuk seni pertunjukan yaitu seni pertunjukan istana atau court performing arts 
dan seni pertunjukan rakyat yang disebut fallo performing art (Soedarsono, 2002: 3). 
Seni pertunjukan istana adalah seni yang hidup, tumbuh dan berkembang di kalangan 
istana, sedangkan seni pertunjukan rakyat adalah seni pertunjukan yang berkembang di 
kalangan rakyat diantara seni tersebut adalah Jaran Kepang atau Jaranan (Pigeaud, 
1938). 

Ditinjau arti katanya, Jaranan berasal dari kata Jaran atau kuda dan akhiran “an” 
menunjukkan bentuk tidak asli atau Jaran-jaranan (mainan). Dalam budaya Jawa, 
“jaran” merupakan binatang symbol kekuatan, lambang keperkasaan dan lambang 
kesetiaan. Ketika manusia menggunakan kuda sebagai kendaraannya, maka manusia 
digambarkan sedang berjuang menempuh kehidupannya untuk mencapai tujuan 
hidupnya. 
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Bentuk seni pertunjukan Jaranan dapat dikelompokkan dalam dua kelompok 
berdasarkan property yang digunakan dalam pertunjukannya, yaitu yang menggunakan 
property menyerupai Jaran atau bukan aslinya dan yang menggunakan Jaran asli dalam 
pertunjukannya. Kesenian Jaranan yang menggunakan “jaran” atau kuda hidup dalam 
pertunjukannya adalah: Kuda Joged; Kuda Kincak; Jaran Kencak; dan Jaran Jenggo. 
Sedangkan kesenian Jaranan yang menggunakan property menyerupai “jaran” yang 
digunakan untuk menari adalah: Jaranan Buto; Kuda Lumping; Jaranan Jur; Jaran 
Kepang; Jaranan; Jaran Dor; Jaranan Senterewe; Jaranan Campursari; Kepang Dor; 
Jaranan Pogokan; Jathilan; Jaran Bodhag; Turonggo Yakso; Jaran Jawa; Jaranan 
Pegon; dan Jaranan Campursari. Demikian juga bentuk dan bahan property berbeda 
antara Jaranan satu dengan lainnya, hal ini sesuai dengan ekspresi karakteristik budaya 
daerah perkembangannya. 

Walaupun nama pertunjukan berbeda-beda pada masing-masing daerah, namun 
tempat atau arena pertunjukan memiliki persamaan yaitu dipentaskan di  pentas terbuka 
dengan penonton berada di sekeliling arena. Pada fungsi ritual, pertunjukan Jaranan 
dilakukan dengan berkeliling desa dan pada saat melewati perempatan jalan desa, para 
rombongan berhenti dan melakukan atraksi. Hal ini sesuai dengan fungsi ritual pada 
budaya masyarakat yang mengandung makna pembersihan desa dari segara marabahaya 
atau pengganggu desa yang akan mengganggu kehidupan penduduk desa atau biasa 
disebut “pageblug”.  

Bentuk atau wujud pertunjukan Jaranan terdiri dari susunan berbagai unsur-
unsur pendukung pertunjukan. Menurut Djelantik (1999: 41) kata bentuk, wujud atau 
struktur mengandung arti bahwa di dalam karya seni itu terdapat pengorganisasian, 
penataan, dan ada hubungan tertentu antara bagian-bagian yang tersusun. Pada unsur 
pendukung musik, alat musik yang dipergunakan dalam pertunjukan Jaranan umumnya 
sederhana terdiri dari kenong, kempul, gong suwuk, kendang dan slompret. Walaupun 
alat musiknya sederhana, namun suara yang dihasilkan sangat luar biasa dan mampu 
mewujudkan suatu harmonisasi. 

Bentuk pertunjukan Jaranan pada umumnya memiliki struktur pertunjukan yang 
hampir sama dari satu daerah dengan daerah lain. Perbedaan terletak pada gaya gerak 
yang menjadi ciri khas daerah dan penokohan dalam peran yang diambil dari budaya 
masyarakat setempat. Pada pertunjukannya, kesenian Jaranan terbagi dalam beberapa 
babak atau adegan yang membentuk pola dramatik. Menurut Aston (dalam Satoto, 
1994: 7-13) bahwa wujud atau bentuk dramatik yang disebut babak dan adegan ditandai 
dengan alur cerita dari awal sampai akhir peristiwa. Dengan adanya alur cerita, maka 
terdapat pula tokoh, karakter, watak, dan peran. Disamping itu terdapat dialog yang 
dibangun secara keseluruhan dengan alat bahasa sebagai alat berkomunikasi. Demikian 
juga dengan bentuk pertunjukan yang menentukan karakteristik seni pertunjukan. 
Adapun struktur pertunjukan Jaranan pada umumnya adalah sebagai berikut. 

1. Adegan 1: Bukak Kalangan 

Pada adegan pertama pertunjukan kesenian Jaranan, Pawang atau Gambuh atau 
pemimpin pertunjukan tampil dengan membawa pecut atau cambuk yang 
dipecutkan ke tanah dengan cara memutar di area pertunjukan. Hal ini sebagai 
simbol membuka ruang dan waktu yang akan digunakan untuk pertunjukan.  
Disamping itu dengan mencambukkan pecut ke tanah juga melambangkan 
perlindungan pada arena pentas agar tidak diganggu oleh machluk yang tidak 
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tampak ataupun gangguan yang ditimbulkan oleh manusia. Melalui adegan itu, 
Pawang tersebut juga seolah menyiapkan area pertunjukan dan meminta penonton 
memusatkan perhatiannya pada pertunjukan. 

2. Adegan 2: Tari Jaranan 

Pada adegan ini, empat orang penari muncul dengan menunggang kuda yang terbuat 
dari bambu dianyam menyerupai kuda. Biasanya dua kuda berwarna putih dan dua 
kuda berwarna hitam sebagai simbol adanya keadaan yang senantiasa berlawanan di 
dunia, misalkan ada siang ada malam, ada baik dan ada buruk. Pada adegan Tari 
Jaranan dibagi lagi dalam tiga adegan yaitu solah prajuritan, solah perang dan 
solah krida.  

- Solah keprajuritan yaitu penari melakukan ragam gerak bersama seolah prajurit 
yang tangkas dalam menunggang kuda dan siap maju dalam peperangan. Pada 
adegan ini sering terjadi trance atau kesurupan pada penarinya dan Pawang akan 
selalu siap untuk menyadarkan kembali penarinya.  

- Solah perang adalah adegan perang antara prajurit berkuda dengan 
Barongan/Macanan yaitu penari dengan menggunakan busana menyerupai 
binatang macan menyerang prajurit dan terjadilah peperangan yang 
dimenangkan prajurit berkuda. Peperangan selanjutnya terjadi dengan Celeng 
(penari yang menggunakan busana menyerupai celeng) dan dimenangkan 
kembali oleh prajurit berkuda. Perang tersebut menggambarkan pertentangan 
yang terjadi antara energi negatif dengan energi positif dan selalu dimenangkan 
energi positif. 

- Solah Krida adalah gambaran keberhasilan seseorang dalam memerangi 
rintangan dalam kehidupannya. 

3. Adegan 3: Tari Macanan/Barongan 

Pada adegan ini penari Jaranan sudah keluar arena pertunjukan dan muncullan 
penari Macanan/Barongan yang menggunakan busana menyerupai macan menari 
nari di arena pertunjukan. Perwujudan binatang macan pada masyarakat menjadi 
simbol energi negatif yang selalu berkeinginan menggagalkan kebaikan manusia. 
Macan atau harimau adalah binatang buas penguasa hutan yang dipercaya 
masyarakat sebagai penunggu hutan atau disebut yang mbahu rekso.  

4. Adegan 4: Tari Celengan  

Tari Celengan  dilakukan oleh penari yang menggunakan busana menyerupai 
binatang celeng atau babi hutan. Penari bergerak menari mengikuti irama musik. 
Perwujudan celeng pada akhir adegan kesenian Jaranan menjadi simbol energi 
positif yaitu manusia harus selalu ingat terhadap kebutuhan hidup yang akan datang 
dan salah satu yang harus dilakukan manusia adalah nyelengi atau menabung. 
 

Pada perkembangannya, struktur pertunjukan mulai bergeser menyesuaikan 
perkembangan budaya masyarakat. Karakter masyarakat lebih cenderung pada budaya 
modern yang lebih mengutamakan unsur kepraktisan, maka hal itu berdampak pula pada 
seni pertunjukan Jaranan di daerah-daerah. Seni pertunjukan tradisional yang dapat 
hidup dalam budaya masyarakat yang senantiasa berkembang adalah seni pertunjukan 
yang dapat beradaptasi dengan budaya masyarakatnya. 
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Walaupun demikian, unsur-unsur pakem dari nilai nilai yang terkandung dalam 
seni pertunjukan harus tetap dipertahankan untuk menjaga pelestariannya. Diantara 
unsur pakem dalam pertunjukan Jaranan  adalah pada pola lantai panjer papat, 
prapatan, puteran dan lanjaran. Panjer papat adalah pola lantai dengan posisi penari 
berada pada empat sudut yang menggambarkan empat sudut mata angin yang 
diibaratkan panjer atau pusat kehidupan. Pemaknaan dari pola lantai panjer papat 
adalah kemanapun manusia berjalan dalam kehidupan ini harus tetap ingat pada sang 
pencipta. Pola lantai prapatan yang dilakukan dengan penari Jaranan bergerak saling 
bertukan tempat merupakan simbol bahwa manusia akan selalu bergerak dalam 
kehidupan ini dan makna dari pergerakan itu adalah bahwa manusia saling 
membutuhkan satu sama lain dan manusia harus saling membantu untuk memperoleh 
ketentraman hidup. Pola lantai puteran dilakukan penari berputar seolah memutari 
kiblat yang menjadi simbol dunia. Hal ini mengandung makna bahwa manusia harus 
menyeimbangkan kehidupannya. Pola lantai lanjaran atau posisi penari dalam satu garis 
menyimbolkan sebuah kesatuan yang bermakna bahwa manusia harus menyatu dalam 
wujud batiniah dan rohaniah. 

Bentuk pakem pada pola lantai tersebut di atas dalam perkembangannya masih 
tetap digunakan dalam pertunjukan Jaranan yang dilakukan khusus dalam bentuk tari 
lepas. Munculnya bentuk tari lepas Jaranan ini juga sebagai wujud pengaruh 
perkembangan budaya dalam masyarakat. Untuk menyaksikan seni pertunjukan Jaranan 
dengan struktur lengkap diperlukan waktu yang relatif lama, untuk itu dengan 
mengambil salah satu adegan yaitu adegan Tari Jaranan, maka akan dapat memberikan 
apresiasi pada penonton dan menjadi sebuah strategi pelestarian budaya.  

Pada bentuk tari Jaranan, pertunjukan dilakukan dengan mengutamakan unsur 
keseragaman gerak dengan pola gerak dan komposisi pola lantai telah ditata dengan 
mempertimbangkan unsur estetik dan pakem dari seni pertunjukannya. Pada dasarnya 
hampir semua kesenian Jaranan yang ditampilkan dengan property menyerupai “jaran” 
atau “kuda” dapat ditampilkan dalam bentuk tarian lepas. Pergeseran bentuk 
pertunjukan tidak dapat dielakkan pada seni pertunjukkan tradisional yang ingin tetap 
eksis dalam masyarakat. Pergeseran bukan merupakan evolusi dalam pertunjukan 
kesenian Jaranan yang akan mengikis unsur tradisional, tetapi merupakan upaya 
memperkokoh jati diri kesenian. Hal ini juga harus diiringi kesadaran akan pakem-
pakem tradisi yang harus dipertahankan agar nilai-nilai budaya bangsa yang ditampilkan 
dalam kesenian Jaranan tetap terjaga.  

D.  Fungsi Seni Pertunjukan Jaranan 

Manusia hidup pada dasarnya adalah untuk melakukan aktivitas dalam 
memenuhi kebutuhan hidup, yaitu belajar, bekerja, bermain dan berkesenian. 
Kebutuhan akan berkesenian sangat erat sekali hubungannya dengan pemenuhan 
kebutuhan manusia akan keindahan. Salah satu peran seni pertunjukan tradisional 
sebagai bentuk kesenian mempunyai fungsi yang  dapat memenuhi kebutuhan akan 
keindahan dan dapat menunjang kepentingan kegiatan manusia dalam beraktivitas 
dalam hidupnya. Soedarsono mengatakan bahwa seni pertunjukan tradisional 
mempunyai fungsi utama yaitu sebagai sarana ritual, ungkapan pribadi yang pada 
umumnya berupa hiburan pribadi dan sebagai presentasi estetis (2002: 123).  
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Seni pertunjukan Jaranan berfungsi sebagai sarana ritual, hal ini dapat dilihat 
pada pertunjukan Jaranan dalam upacara bersih desa dan upacara peringatan tentang 
siklus kehidupan (kelahiran, khitanan, pernikahan). Pada dasarnya seni pertunjukan 
Jaranan di daerah-daerah hidup dan berkembang karena menjaga budaya tradisi yang 
turun temurun di daerahnya. Bersih desa merupakan kegiatan yang senantiasa dilakukan 
oleh masyarakat di daerah dimana kesenian itu hidup dan berkembang. Jaranan akan 
tampil sebagai simbol energi positif desa yang akan memerangi dan menjaga desa dari 
segala marabahaya dan Jaranan juga menjadi sebagai simbol pemersatu masyarakat baik 
masyarakat penonton maupun pelaku seninya. Istilah yang sering digunakan dalam 
simbol pemersatu adalah guyub dan rukun. 

Fungsi seni pertunjukan Jaranan sebagai ungkapan pribadi yang pada umumnya 
berupa hiburan pribadi dapat dilihat pada fungsi Jaranan bagi pelaku seninya. 
Merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan bagi masyarakat yang dapat tampil 
dalam pertunjukan Jaranan. Mereka dapat mengaktualisasikan diri melalui karya 
estetinya dan hal itu memberikan kepuasan pribadi yang lebih ketika banyak masyarakat 
yang menontonnya. Fungsi hiburan juga diperoleh oleh penonton yang melihat 
pertunjukan. Dengan melihat pertunjukan Jaranan, penonton dapat melepaskan 
kepenatan dalam keseharian bekerja dan mendapatkan hiburan dengan atraksi-atraksi 
yang ditampilkan dalam pertunjukan Jaranan. Fungsi hiburan dalam seni pertunjukan 
Jaranan juga ditampilkan dalam acara tasyakuran yang berhubungan dengan siklus 
kehidupan manusia (kelahiran, khitanan, pernikahan) dengan tujuan menghibur 
penonton. 

Seni pertunjukan Jaranan sebagai fungsi estetis dapat dilihat pada Tari Jaranan 
yang ditata semua unsur pendukung tarinya mulai dari gerak, pola lantai, busana dan 
rias tarinya, iringan musik dan ekspresi penarinya. Penataan dilakukan untuk memenuhi 
kebutuhan estetik pertunjukan dimana penonton akan puas melihat pertunjukan yang 
tertata dengan baik. Biasanya pertunjukan Jaranan yang mendapat perlakuan seperti ini 
adalah pertunjukan yang “ditanggap” khusus untuk memenuhi undangan suatu instansi, 
hajatan atau khusus untuk tontonan yang memiliki keterbatasan waktu dalam 
pertunjukannya. Pesona pertunjukan pada fungsi estetik memberikan kesan emosional 
dan empati baru yang memunculkan semangat bagi penontonnya.  

Pada akhirnya fungsi seni pertunjukan Jaranan adalah sebagai pelestarian 
budaya tradisional merupakan fungsi yang dimunculkan oleh komunitas pelaku seni 
dalam mengaktualisasikan seninya dan oleh institusi yang memiliki tujuan pelestarian 
seni budaya tersebut. 

E.  Kesimpulan 

Seni pertunjukan tradisional Jaranan tersebar hampir di seluruh daerah yang ada 
di Jawa Timur. Dari identifikasi penelitian ditemukan 34 kabupaten/kota memiliki 
kesenian Jaranan dan 4 kabupaten/kota belum teridentifikasi kesenian Jaranannya. 
Bentuk dan fungsi seni pertunjukan Jaranan memiliki persamaan dan perbedaan. 
Persamaan bentuk dapat dilihat pada property yang digunakan yaitu dalam bentuk jaran 
atau kuda baik kuda hidup maupun yang menyerupai kuda. Penggunaan property kuda 
dalam budaya Jawa menjadi simbol keperkasaan dan kesetiaan. Persamaan bentuk juga 
dapat dilihat pada adegan pertunjukan Tari Jaranan yang memilik struktur solah 
prajuritan, solah perang dan solah krida. 
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Fungsi sosial seni pertunjukan Jaranan secara umum adalah sebagai sarana 
ritual, hiburan, kepuasan estetis bagi pelaku seninya dan sebagai upaya pelestarian 
budaya tradisional. Sebagai sarana ritual, seni pertunjukan Jaranan dipergunakan dalam 
kegiatan upacara desa dimana seni pertunjukan tersebut hidup dan berkembang. Sebagai 
fungsi hiburan dalam seni pertunjukan Jaranan ditampilkan dalam acara tasyakuran 
yang berhubungan dengan siklus kehidupan manusia (kelahiran, khitanan, pernikahan) 
dengan tujuan menghibur penonton. Fungsi seni pertunjukan Jaranan sebagai ungkapan 
kepuasan estetis bagi pelaku seni merupakan bentuk aktualisasi diri pelaku seni untuk 
mendapatkan kepuasan diri. Sedangkan fungsi sebagai pelestarian budaya tradisional 
merupakan fungsi yang dimunculkan oleh komunitas pelaku seni dalam 
mengaktualisasikan seninya dan oleh institusi yang memiliki tujuan pelestarian seni 
budaya tersebut. 
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Lampiran 
 

Tabel: Data Seni Pertunjukan Jaranan Di Jawa Timur 
 

Kabupaten/Kota Nama Seni Pertunjukan 

Kabupaten Banyuwangi Jaranan Buto 
Kabupaten Blitar dan  Kota Blitar Kuda Lumping, Jaranan Jur, Jaran Kepang 
Kabupaten Bojonegoro Jaranan, Jaran Kepang 
Kabupaten Bondowoso Kuda Joged,  Jaran Kepang,  
Kabupaten Jember Jaranan 
Kabupaten Gresik Kuda Kincak,   Kuda Lumping,  Jaran Jenggo 
Kabupaten Jombang Kuda Lumping,  Jaran Dor,  Jaranan 

Senterewe/Semboyo 
Kabupaten Kediri dan  Kota Kediri Jaranan,  Jaranan Campursari 
Kabupaten Lumajang Jaranan,  Kuda Kincak 
Kabupaten Lamongan Jaran Kepang,  Jaran Jenggo,  Kepang Dor 
Kabupaten Malang dan Kota Malang Kuda Lumping 
Kabupaten Magetan Jaranan 
Kabupaten Mojokerto dan Kota 
Mojokerto 

Kuda Lumping 

Kabupaten Nganjuk Jaranan,  Jaranan Pogokan 
Kabupaten Ponorogo Jathilan,  Jaranan 
Kabupaten Probolinggo dan  Kota 
Probolinggo 

Jaran Kencak,  Jaran Bodhag 

Kabupaten Situbondo Jaran Bodhag 
Kota Batu Jaran Kepang,  Kuda Lumping 
Kabupaten Pacitan Jaranan 
Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan Jaranan,  Kuda Lumping,  Kuda Kincak 
Kabupaten Sidoarjo Jaranan 
Kabupaten Sumenep Kuda Lumping 
Kabupaten Trenggalek Jaranan,  Turonggo Yakso 
Kabupaten Tuban Jaranan 
Kabupaten Sampang Kuda Kincak 
Kabupaten Tulungagung Jaran Jawa,  Jaranan Campursari,  Jaranan 

Senterewe,  Jaranan Pegon 
Kota Surabaya Jaranan 

 

                               
 
 Jaranan Dor dari Kabupaten 

Jombang 
Warna Putih dan Hitam Pada Jaranan 

menunjukkan dua sisi kehidupan 
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