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KATA PENGANTAR 

 

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, usaha pendokumentasian 

dan pendiskripsian kesenian Reyog Tulungagung berhasil disusun. Hasil ini merupakan 

langkah awal dari upaya melestarikan salah satu bentuk kesenian tradisional, khususnya 

kesenian khas Tulungagung. Langkah positif ini semoga mendapat tanggapan positif dari 

masyarakat Tulungagung, khususnya para peminat seni dan senimannya. Diharapkan hasil ini 

merupakan pola dasar dari kesenian Reyog Tulungagung dalam perkembangannya di masa-

masa mendatang. 

Reyog Tulungagung merupakan salah satu kesenian tradisional yang mempunyai 

keunikan, karena para penarinya sekaligus sebagai penabuh instrumennya. Keunikan ini 

sudah sewajarnya apabila kita angka menjadi kesenian unggulan dari Daerah Tulungagung, 

karena tidak ada duanya. Disamping menjadi uanggulan wajar pula apabila kita jadikan 

kesenian Khas seperti daerah lain, misalnya Reyog Ponorogo. Dimana tampil reyog kendang 

orang akan ingat akan ingat Tulungagung merupakan kebanggaan masyarakat Tulungagung. 

Sudah barang tentu hasil karya yang sangat sederhana ini masih jauh dari sempurna. 

Namun sebagai kerja keras dari anggota Team Penyusun dan dukungan Para nara sumber, 

kami ucapkan terima kasih. 

Semoga hasil ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Tulungagung khususnya, dan 

masyarakat pada umumnya. 

 

 
  

 
 
 

 

 

                                                                     Tulungagung, …………………….2009 

             KEPALA DINAS  KEBUDAYAAN PARIWISATA 
                                                        PEMUDA dan OLAH RAGA KAB. TULUNGAGUNG 

 

 

 

 
                                                     Drs. EKO HANDAYANTO, MM 

     NIP. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Reyog sebagai salah satu bentuk kesenian tradisional sudah tidak asing lagi bagi 

masyarakat kita pada umumnya. Namun istilah reyog yang dikenal masyarakat selalu 

dihubungkan dengan Reyog Ponorogo. Sementara Reyog Kendang kurang dikenal oleh 

masyarakat. 

Hingga saat ini Reyog Kendang belum banyak dikenal masyarakat di luar wilayah 

Tulungagung. Tidak tertutup kemungkinan suatu saat kesenian ini akan berkembang maupun 

dikembangkan di daerah lain, dengan bentuk dan corak yang sama mungkin juga berbeda. 

Untuk menjaga berbagai kemungkinan tersebut, sudah saatnya diadakan beberapa upaya ke 

arah itu. Salah satu di antaranya berupa pembakuan nama. Karena Reyog Kendang milik 

masyarakat Tulungagung, maka apabila ada orang yang menyebut Reyog Kendang selalu 

berasosiasi dari Tulungagung. Bagaimana apabila suatu saat berkembang di daerah lain ?. 

Untuk itulah kiranya sudah sewajarnya apabila nama ini dibakukan atau disempurnakan dari 

“REYOG KENDANG” menjadi “REYOG TULUNGAGUNG”. Agar apabila suatu saat 

berkembang di daerah luar Tulungagung orang selalu mengetahui bahwa Reyog Kendang 

tersebut berasal dari Tulungagung. Seperti yang telah terjadi pada nama Reyog Ponorogo, 

berkembang dimanapun sudah diketahui berasal dari Ponorogo. 

Di lain pihak bentuk dan corak kesenian Reyog Tulungagung sangat bervariasi, 

tergantung pada kreativitas senimannya. Hal ini suatu saat tidak tertutup kemungkinan akan 

berkembang berbagai corak reyog kendang diberbagai daerah. Untuk itu diadakan 

inventarisasi dan pembuatan pedoman bentuk dan corak. Baik bentuk dan corak costum, 

peralatan maupun hal-hal lain yang memberikan corak khas Reyog Tulungagung. Perlu 

disadari bahwa upaya pembuatan pedoman ini tidak berati pemasungan kreativitas, tetapi 

memberikan gambaran hal-hal pokok yang menjadi pola dasar minimal bagi kesenian Reyog 

Tulungagung. Apabila hal ini dapat dicapai, maka berkembang dimanapun ciri khas tersebut 

masih akan tampak. 

Melalui berbagai media publikasi, Reyog Tulungagung yang sudah jelas identitas serta 

polanya yang baku, suatu saat aan dapat diterima oleh masyarakat diluar Wilayah 

Tulungagung. Dengan bekal tersebut tidak akan khawatir Reyog Kendang yang berkembang 

dikemudian hari kehilangan identitas dan menyimpang dari pola dasarnya. 

Penulisan Reyog Tulungagung ini tidak ditujukan untuk menggali bentuk dasarnya, 

melainkan sebagai upaya pendokumentasian, pendiskripsian dan pembuatan pedoman dari  
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yang ada sekarang. Dengan penulisan ini diharapkan akan memberikan gambaran dasar 

tentang jenis corak dan bentuk Reyog Tulungagung, sehingga para peminat dan senimannya 

akan dapat secara konsisten berpegang pada unsur-unsur dasar yang telah diungkap dalam 

dokumentasi dan ingin mengembangkan kreativitasnya, tidak akan merubah pola dasar yang 

telah dibuatkan pedoman, melainkan akan mengembangkan hal-hal lain yang bersifat 

pengayaan tanpa merubah pola dasarnya. 
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BAB II 

SEJARAH REYOG 

 

Putri Kediri Sang Kili Suci dilamar Raja Bugis untuk dijadikan permaisuri. Akan 

tetapi dalam lamaran tersebut, Raja Bugis hanya utusan para prajurit. Dalam perjalanan dari 

Bugis ke Kediri, para prajurit mengalami hambatan sesampainya di Madiun. Para prajurit 

salah jalan (kesasar) lewat Ponorogo-Trenggalek-Tulungagung. Setelah mengalami hambatan, 

samapailah para prajurit Bugis di Kraton Kediri. Srtibanya di Kediri disampaikanlah amanat 

(perintah) yang dibawanya dari Bugis yaitu berupa lamaran kepada sang putri Dewu Kili 

Suci. Sang Dewi Kili Suci menerima lamaran tersebut asalkan raja Bugis bisa 

mempersermbahkan : 

1. Mata ayam Tukung lebarnya sebesar terbang miring digantung digubuk penceng. 

2. Seruling Pohon padi sebesar batang kelapa. 

3. Dinding tamu sak tetelan pulut (jadah). 

4. Ati tengu : Sebesar guling. 

5. Madu lanceng : 6 bumbung 

6. Binggel emas bisa. Berbunyi sendiri 

Para prajurit setelah mendengar permintaan sang Putri pulang untuk melaporkan kepada 

sang Raja. Dalam perjalanan pulang ke Bugis, di Tulungagung Prajurit berhenti. Karena 

payah. Bila dia pulang dengan tangan hampa jelas dimarahi sang Raja. Maka dari itu para 

Prajurit minta tolong warga Tulungagung untuk membuatkan ; 

 

1. Mata ayam tukung selebar terbang miring digantung digubuk 

penceng: diciptakan gong kempul: digantung digayornya. 

 

2. Seruling pohon pada sebesar pohon kelapa selompret kutu 

 

 

3. Dendang tamu sak seletan (pulut). Dicpitakan kenong 

 

 

4. Ati tengu sebesar bantal (guling) diciptakan iker. 
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5. Madu lanceng enam (6) Bumbung diciptakan dodok 6 didip. 

 

 

6. Binggel mas bisa berbunyi sendiri diciptakan Gongseng. 

 

 

Setelah barang tersebut tercipta maka, para prajurit mengantarkan barang – barang 

tersebut kepada sang putri Dewi Kili suci dengan membentruk formasi barisan.terciptalah 

gerak baris. Sebelum diserahkan kepada sang Putri, sang Prajurit memohon kepada sang 

pencipta maka para prajurit memandang bawah atas kekanan-kekiri. Maka terciptanya gerak 

sumi langit (Sundangan) para prajurit melalui semedi dengan geduk tanah supaya diterima. 

Barang-barangnya maka terciptalah gerak Gejoh Bumi. Para prajurit setelah semedi 

mengantarkan persembahan (Bebono). Maka tercipta gerak joget menthokan (munduk-

munduk). Setelah barang-barang diserahkan maka para prajurit mundur / lengser. Terciptalah 

gerak patetan. Setelah barang-barang diteliti para prajurit melingkar menyaksikan, maka 

terciptakah joget lilingan. Setelah dinyatakan cocok diterima barang-barang itu para prajurit 

kaget terciptalah joget mindak kecik noleh kanan noleh kiri. Para prajurit memuncak 

kegirangannya, maka tercipta gerak (joget), Andul (engklek). Setelah para prajurit senang-

senang sang putri khidmat menciptakan sesosok tubuh melesat masuk sumur prajurit tahu. 

Semua melihat sumur maka tercipta geraka ngungak sumur. Setelah melihat sumur sangat 

dalam, maka tercipta joget kejang jinjit. Setelah sang putri tidak muncul hilang para prajurit 

berbalik gembyang. Para prajurit merasa tak berhasil maka tangan hampa dia pulang, 

terciptalah gerak baris lagi. 
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BAB III 

KOSTUM PENARI dan MAKNA 
 

1. KOSTUM BAGIAN KEPALA 

a. UDHENG : adalah ikat kepala terbuat dari kain batik motif gadung 

warna hitam. Cara pemakaiannya diikat dikepala dengan 

sudut tengah udheng diletakkan di dahi, kedua ujung 

ditarik kedepan kemudian melingkar dengan ikatan 

dibagian belakang kepala. Setelah diikat bagian samping 

kiri dan kanan ditarik ke atas sehingga menyerupai 

tanduk. 

      Makna ;  Melambangkan tali persatuan dan kesatuan 

             Warna hitam ketenangan (adil, tegas, berwibawa)  

 

b. GULING : adalah bulatan panjang dari kain warna merah putih 

yang dibentuk melingkar dikepala diluar udheng, dengan 

ujung menyilang disamping kiri. 

 Makna ;   Guling : Golong (Gumolong)   Bersatu 

                         Merah : Berani, Putih: Suci       Berani dalam Kebenaran 

 Garuda / Jatayu : Lambang Kekokohan 

 

c. SUMPING : adalah hiasan telinga 

              Makna ;  Lambang penampung aspirasi 

 

d. KACA MATA HITAM : secara tradisi kaca mata hitam ini dipakai para pemaian, 

namun karena perkembangan tata rias wajah boleh juga 

tidak dipakai. 

 

2. KOSTUM BAGIAN BADAN : 

a. BAJU : Adalah baju lengan panjang dengan krah model cina, 

warna bebas namun sebaiknya memilih warna-warna 

kontras. 

   Makna        ;   Lambang kesucian untuk diri pribadi 

  

b. CLONO / KATHOK : adalah celana panjang sebatas lutut, warna hitam. 
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      Makna        ;   Pandai – pandai menyimpan rahasia  

c. KAIN PANJANG : Adalah kain batik motif parang, cara pemakaiannya kain 

dilipat dua memanjang, kemudian bagian pinggir lipatan 

diatas, kain dililitkan pada bagian pinggang hingga bawah 

pantat dan ujungnya dibuat menggelantung dibagian 

depan tengah. 

     Makna        ;   Lambang kejujuran 

  

d. STAGEN : Adalah kain stagen untuk pengikat kain panjang 

digunakan diluar stageN. 

      Makna        ;   Lambang keprehatinan  

 

e. SABUK / TIMANG : Adalah ikat pinggang yang terbuat dari bludru digunakan 

diluar stagen. 

      Makna        ;   Lambang ikatan tali persaudaraani  

 

f. KACE :  Adalah kaluang yang berbentuk bulan sabit dari bahan 

bludru dihiasi mote. 

      Makna        ;   Jelas / lugas  

 

g. TER : Adalah semacam tanda kepangkatan diletakkan di pundak 

kanan dan kiri 

      Makna        ;   Terang - terangan  

 

SREMPANG :  Adalah hiasan yang terbuat dari bludru dan disulam mote,                             

h. cara pemakaiannya dipasang melintang dari pundak kiri dan ujungnya di pinggul 

kanan. 

      Makna        ;   Lambang jati diri 

  

i. BORO-BORO :  Adalah hiasan dari bludru diberi hiasan mote, jumlah dua 

buah dipasang didepan paha  kanan dan kiri. 

 j.    SAMPUR                   :  Adalah selendang berjumlah dua buah dipasang di kiri dan      

kanan pinggang depan diikatkan pada sabuk, dibuat  

                                                 menggelantung ke depan dan belakang. 
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       Makna        ;   Lambang kesempurnaan  

   g.     KERIS                        : Senjata yang dipasang di bagian belakang disisipkan pada  

stagen dengan posisi bagian atas condhong ke kanan. 

 

3. KOSTUM BAGIAN LENGAN 

a. DEKER : Adalah hiasan pada pergelangan tangan kiri dan kanan, 

terbuat dari bludru dhiasi monte. 

 

4. KOSTUM BAGIAN KAKI 

a. KAOS KAKI : Adalah kaos kaki panjang berwarna putih  

b. GONGSENG/  : Adalah hiAsan pergelangan kaki yang diberi 

KLINTHING   klinting 

Makna ;   Lambang keserasian 
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KETERANGAN KOSTUM PENARI 

                                                                          IKET / UDHENG 

                                                                                             IKER – IKER / GULINGAN 

 

                                                       KACE 

 

 
 
 
 
 DHODHOG  
 
 
 
  SAMPUR 
 
 
 
 
 KAOSKAKI 
 
 
 
 
                   GARUDA /JATAYU 
                 SUMPING 
 
 
                                               TER 
 
                                 SREMPANG 
 
                                          DEKER 
 
 
                             BORO - BORO 
 
 
 

 

 
 
                    
            GONGSENG  
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   GENDHONG 

 

                                                KERIS 

 

                                                  SABUK 

                                                                                   KAIN PANJANG / JARIT 

 

 

  CELANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             BAJU 

 

          STAGEN  
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BAB IV 

PERALATAN TARI DAN INSTRUMEN 

 

Reyog Tulungagung ini mempunyai ciri khas yang membedakan dengan seni tari pada 

umumnya, yaitu para pemain/ penari sekaligus sebagai pemukul instrumen. Namun istrumen 

tari ini tidak hanya yang dipukul oleh para penari, melainkan masih ada seperangkat 

instrumen yang dibunyikan oleh para penabuh. 

Adapun peralatan tari yang juga menjadi instrumen tari adalah “DHODHOG”. Yang 

dimaksud dhodhog adalah alat musik yang berbentuk dan cara menyembunyikannya semacam 

tifa dari maluku atau tamtam dari Irian, yaitu berbentuk dan cara menyembunyikannya 

semacam tifa dari maluku atau tantam dari Irian, yaitu berbentuk kendang pada sisi depan saja 

yang diberi penutup kulit, sedangkan bagian belakang tetap berlubang. 

Ada beberapa jenis dhodhog, yaitu : 

a. Dhodhog Kerep    : 1 buah 

 

 

 

b. Dhodhog Arang  : 1 buah 

 

 

 

c. Dhodhog Imbal 1 :  1 buah 

 

 

 

d. Dhodhog Imbal 2 :  1 buah 

 

 

 

e. Dhodhog Keplak  :  1 buah 

 

 

 

f. Dhodhog Trimthing :  1 buah 
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Jumlah pemaian yang menyembunyikan dhodhogan adalah : 

a. Dhodhog Kerep : 1 buah 

b. Dhodhog Arang : 1 buah 

c. Dhodhog Imbal 1 :  1 buah 

d. Dhodhog Imbal 2 :  1 buah 

e. Dhodhog Keplak :  1 buah 

f. Dhodhog Trinthing :  1 buah 

Cara memakai Dhodhog dengan selendang yang diselempangkan dipundak kanan, sehingga 

posisi dhodhog dipinggul sebagai kiri. Diantara dhodhog tersebut mempunyai ciri yang 

berbeda, sesuai dengan nama dan perannya. 

Ukuran dhodhog untuk orang dewasa : 

a. Ukuran Dhodhog Kerep : 

- Panjang : 50 cm 

- Diameter luas atas : 20 cm 

- Bagian dalam tajukan kedalam 10 cm, tebal bibir yang paling tipis 1 cm. Dibawah 

tajukan melebar dengan bagian yang menggelembung paling tipis ketebalan dindingnya 

1 cm. 

- Diameter pinggang / bagian yang paling kecil dhodhog; 14. 

- Diamter luas bawah ; 17 cm dengan ketebalan bibir bawah 2 cm.  

 

b. Ukuran Dhodhog Arang : 

Sama dengan dhodhog kendang 1 

  

c. Ukuran Dhodhog Imbal 1 : 

- Panjang : 50 cm 

- Diameter luas atas : 19 cm 

- Bagian dalam tajukan kedalam 10cm, ketebalan bibir yang paling tipis 1 cm dibawah 

tajukan melebar dengan bagian  yang menggelembung paling tipis ketebalan dinding 1 

cm. 

- Diameter pinggang / bagian yan paling kecil dhodhogan 14 cm 

- Diameter luar bawah 17 cm dengan ketebalan bibir bawah 2 cm. 

 

d. Ukuran Dhodhog Imbal 2 

Sama dengan Dhodhog imbal 1 
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e. Ukuran Dhodhog Keplak 

- Panjang : 50 cm 

- Diameter luas atas : 18 cm 

- Bagian dalam tidak menggunakan tajukan, ketebalan dinding rata-rarta 2 cm. 

- Diameter pinggang / bagian yan paling kecil dhodhogan 14 cm 

- Diameter luar bawah : 17 cm dengan ketebalan bibir bawah 2 cm. 

f. Ukuran Dhodhog Trinthing 

Sama dengan Dhodhog Keplak 

 Adapun dhodhog untuk anak-anak yang dipandang tidak mampu menggunakan dhodhog 

diatas disesuaikan sejauh masih proposional. Yang dimaksud bentuk tetap serasi dan nada 

tidak berubah. Apabila diameter diperkecil maka panjangnya juga berkurang secara 

berimbang. 

 
CARA DAN PUKUL DHODHOG 

Cara pukul dhodhog secara garis besar teridiri atas tiga macam, ada yang dipukul dengan 

telapak tangan penuh untuk dhodhog kerep dan keplak. Sedang untuk dhodhog, imbal satu 

dan imbal dua dipukul dengan telapak tangan injo. Dan satu lagi dhodhog trinthing 

dipukul dengan alat pukul yang bernama trunthung.  

Adapun instrumen lain disamping dhodhog adalah:  

a. Kenong 

Menggunakan nada 5 slendro, jumlah satu buah. 

b. Gong 

Menggunakan kempul atau nada 5 slendro, jumlah satu buah. 

c. Trompet 

Jumlah satu buah  

Sebagai instrumen pengiring, biasanya dapat dilantunkan gending-gendhing atau lagu 

secara instrumentalis. Namun kadang-kadang dapat diselingi dengan gerongan. Nada 

pukul masing-masing dhodhog, gong dan kenong dengan notasi sebagi berikut: 

4/4 SEDANG  

ATER-ATER KENDANG KEREP 

OTK     TK     TK       * * * * *         * * * *  

  NG  N  NG          N  NG 

DHODHOG ARANG :  B O BB O      B            O BB  O B…dst 

IMBAL I :  OB B OB B OB         B OB  B OB…dst 
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IMBAL II : O OB B OB B       OB B OB B…dst 

KEPLAK  :  OP OP OP OP OP       OP OP OP OP…dst 

TRINTHING : OT TT OT TT OT        TT OT TT OT…dst 

KEREP :         OP  OP OP     OP   OP          OP     OP   OP OP…dst 

                       

                            4/4 LAMBAT 

  * * * *     *      *       *     *  

DHODHOG ARANG :  O O O B      B      O      O      B…dst 

IMBAL I :  B B O O          B       B O    O…dst 

IMBAL II : O O B B      O       O B       B…dst 

KEPLAK  :  P O P O       P  O P       P…dst 

TRINTHING : TT TT T T     TT T T        T…dst 

KEREP :         P      P        P       P           P       P     P          P…dst 

 

IRAMA DRUM BAND 

(Biasanya Semua Dhodhok dipukul Bersama) 

                               4/4 SEDANG   

  N NG  N   NG  

 * * * * * * * * 

 BB B BB B BB BB BB B…dst 
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BAB V 

TATA GERAK/ TARI 

 

Sebagai diuraikan didepan, bahwa para penari juga penabuh instrumen yaitu membawa 

dan menabuh dhodhog. Maka konsekuensinya gerak tarinya sangat terbatars pada geakan 

kepala dan kaki. Oleh karena itu gerak tari reyog Tulungagung ini  sangat terbatas. Sesuai 

dengan jumlah dhodhognya ada enam buah, maka penarinya juga ada enam orang penari, 

jumlah ini biasa disebut satu unit reyog Tulungagung. Dalam penampilan tari reyog 

Tulungagung ini dapat ditarikan dalam satu unit, dapat pula dalam bentuk tarian masal yang 

terdiri atas beberapa unit. Baik tarian satu unit ataupun beberapa unit para penari dapat 

mengadakan gerakan tidak monoton dalam barisan unitnya, melainkan dapat mengdakan 

gerakan dalam bentuk konfigurasi, atau gerak lantai.untuk gerak lantai ini tergantung 

improvisasi dari koreografinya. Namun disamping bebas dalam gerakan lantai, maka perlu 

memperhatikan jenis-jenis gerakan tari yang tetap atau baku dengan bertumpu pada gerak 

kepala dan kaki.  

 

Diantara gerak tari tersebut sebagai berikut: 

1) Gerak Baris : Yaitu gerakan luruh seperti layaknya berbaris dengan 

dhodhong kerep berada paling depan, kaki berjalan mengikuti 

irama dhodhong, biasanya menggunakan irama drum band. 

Irama dan gerak ini dilakukan pada saat sedang keluar maupun 

berjalan masuk. 

 

2) Gerakan Menthokan : Yaitu gerak berjalan sambil jongkok menirukan yang menthok 

berjalan dengan pinggul digoyang-goyang. 

 

3) Gerakan Patettan : Gerakan yang membuka kaki kanan membuka memutar. 

 

4) Gerakan Kejang : Yaitu berjalan dengan tumit diangkat, posisi badan kaku 

seperti orang kejang atau robot. 

 

5) Gerak Lilingan : Yaitu gerakan ngliling secara berpasang-pasangan maju 

berpapasan ngliling lagi begitu seterusnya atau robot. 
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6) Gerak Ngongak Sumur: Yaitu gerakan kaki kanan ke depan dan kebelang, pada saat 

kaki kanan ke depat pandangan ke bawah dan waktu kaki 

kanan ke belakang pandangan ke depan, begitu berulang-

ulang. 

 

7) Gerak Gejoh Bumi : Yaitu gerakan dengan posisi badan agak membungkuk kaki 

kanan di depan menapak datar, sedangkan kaki kiri dibelakang 

dengan menangkat tumit dan kaki kiri digejoh-gejohkan ke 

tanah. 

8) Gerakan Midak Kecik: Yaitu jalan mundur dengan ujung kaki menapak lebih dulu, 

kemudian baru tumitnya. 

9) Gerakan Sundang : Yaitu gerakan pada bahu dan kepada dengan badan agak 

membengkong, gerakan yang menyrupai kerbau atau sapi yang 

sedang menyudang. 

10) Gerak Andul : Yaitu gerak berjalan sambil jongkok menuirukan gaya 

menthok berjalan dengan pinggul digoyang-goyang. 

11) Gerak Gembyangan : Gerakan bertumpu pada kaki kiri dan kaki8 kanan diayunkan 

kaki kiri 

12) Gerak Baris : Seperti gerak pertama, untuk masuk 

 

Demikan macaqm gerak dasar tari Reyog Tulungagung, sedangkan lamanya tiap-tiap 

gerakan dihitung sebanyak delapan gong dengan diberi aba-aba oleh pengendang berganti 

gerakan. Begitu seterusnya, kecuali karena menyesuaikan dengan gerak lantai atau 

membentuk konfigurasi lamanya menyesuaikan dengan kebutuhan terbentuknya. 
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GAMBAR TATA GERAK / TARI 
1. Gerak Dasar  ( Baris ) 

Menggambarkan prajurit baris membawa barang–barang (bebono)  permintaan sang putri. 

 Makna : 

 Bila kita mempunyai tujuan harus                             

menyatukan dari segala penjuru, arah tujuan, 

gerak / langkah harus sama      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gerak Menthokan { Merendahkan badan (mundhuk – mundhuk)} 

Menggambarkan gerakan hormat menyerahkan barang – barang (bebono), maka dengan 

geraknya seperti orang jongkok merendahkan badan seperti hormat 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makna : Sebagai manusia kita harus memiliki sifat andap asor (wani ngalah), ibarat padi 

semakin tua semakin merendah. 
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3.  Gerak Patettan (Gerak Maju Mundur) Menggambarkan rasa hormat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Makna : Sebagai manusia kita senantiasa diwajibkan memiliki sifat sopan dan santun  

terhadap sesama 

 

4. Gerak Kejang (Gerakan Jinjit seperti orang kejang) 

Karena sumur sangat dalam gerakannya menggambarkan orang ngungak sumur tak 

sampai itu gerakannya jinjit seperti lihat kedalaman 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makna : 

Dalam mengerjakan sesuatu haeus didikirkan dahulu agar tidak menyesal kemudian. 
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5. Gerak Lilingan  (Melilingi) 

  Menggambarkan barang – barang yang diterima sang putri diperiksa, maka para prajurit    

menyaksikan melingkar dan melihat kearah barang – barang yang dipriksa sang putri  

                                                        Makna :  

Sebagai manusia kita harus saling                                      

mengingatkan tentang hal yang benar 

walaupun arah kita tudak sama, akan tetapi 

jangan sampai berbenturan.  

 

 

 

 

 

 

 

6. Gerak Ngungak Sumur (Seperti orang ngungak sumur) 

Konon barang yang diserahkan itu cocok dan diterima sang putri karena itu untuk 

menutupi rahasia sang putri dan sudah disiapkan segalanya, sang putri khianat 

menciptakan sesosok tubuh berpakaian putih – putih seperti sang Dewi meluncur masuk 

sumur maka para prajurit bersamaan ngungak sumur. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Makna : Kita jangan percaya dengan kabar yang belum pasti, sebelum kita melihat yang 

sebenarnya 
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7. Gerak Gejoh Bumi 

Menggambarkan prajurit mulai semedi geduk sang bumi sebanyak empat kali berpaling 

arah sampai empat kali satu Selatan, dua Timur, tiga Utara, empat Barat maksudnya 

barang–barang (bebono) yang dibawanya diridhoi sang pencipta bisa diterima sang putri.     

                                                                        Makna :  

Tujuan apapun akan tercapai bila tidak disertai 

doa / permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

dengan rendah hati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Gerak Midak Kecik 

Gerakan kaki gedruk ketanah kegirangan noleh kanan kiri para prajurit girang 

persembahannya diterima   

            Makna : 

                                                                          Setiap ada tujuan yang baik pasti ada cobaan 
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9. Gerak Sundangan (Gerakan Bumi Langit kepala lihat bawah atas dan kanan kiri) 

Menggambarkan sang prajurit minta doa restu kepada sang bumi langit yang artinya san 

ibu bumi bopo sang kuoso. Karena itu supaya diteima persembahannya.    

                                                                           

                                                                          Makna : 

                                                                          Siang malam kita senantiasa selalu harus ingat 

kepada bumi yang telah menghidupi kita dan 

selalu ingat kepada yang maha Kuasa yang 

memberi hidup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Gerak Andul 

Menggambarkan kegirangan karena persembahannya diterima. 

            Makna : 

                                                                          Sebagai manusia kita harus bijaksana 

menentukan langkah yang tepat, maju untuk hal 

yang benar, mundur untuk hal yang salah.   
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11. Gerak Gembyangan (Gerakan Berbalik) 

Menggambarkan karena sang putri bunuh diri para prajurit membalikkan badan   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Makna : Sebagai pemimpin harus mampu memberi tauladan yang baik untuk sesama 

dari segala penjuru manapun (Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun 

karso, Tut Wuri Handayani)    

 

12. Gerak Baris (Gerak Terakhir) 

Menggambarkan gerakan baris pulang dangan tangan hampa. 

 

                                                                            Makna : 

                                                                            Sebagai manusia kita harus bijaksana      

menentukan langkah yang tepat, maju untuk 

hal yang benar, mundur untuk hal yang salah.   
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TEMBANG DALAM GERAK TARI 
 

  
                    
. 3 3 3  - 32 1 2 3 - 6         

    Ngumandhang      Re yog     kendhang 

 6 6  1 6  5 3 5           

       A  –  ga –      we    neng      ati   padhang 

 1  6   5  3 -3           

       Ta           ri                 Re  -     og        A 

 5 6  2 2 2 2             

     Ngindhit kendhang dho dhog 

                    
- 5  6   1   2           
 e  0   0   E           
                    
 2      3  1  6  5            
 a e  0  o  ya            
                    

 
 

  2 3 5 6 6 6 7 6 5  6 7 2      

            Kapyarsa      gu   mu ruh  ngumandhang ing ta wang 

2 3 2 7 5 6  - 5 3 5 6 7 5       

      Pra  nyo  to  gu mla ring        ta    ri     reyog  kendang 

  2 3 5 6 6 6 2 3 2 7         

            Pan tes  ka   la   mun  gi nadhang ga dhang 

2 7 2 7 6 5  3 2 6 7 2 3        

En   da   he  kagunan            ta    ri    re   yog   kendhang 

o o o o o                
o o 2 3 5 6  o o 2 7 6 5        

               A yo        a    yo                       go tong  ro yong 

o o 2 3 5 6  o 2 3 7 2         

             Gu yub   rukun                di men gu ma lang     2x 

 
 

                     22 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


o o 2 3 5 6 . 6 6 7 5 3 5 6 7      

              Wus  sa  map  ta   sa  we  ga  ba  reng tumandang 

o 2 3 2 7 5 6 . 5 2 3 5 7 3       

     Am ba bar gumla ring            ta ri reyog kendang 

o o 2 3 5 6 x x x x 2 7 6 5 x      

                O     ya   ya  ya     ha    e       ha   e    o   ya   ya   ya 

X X X 2 3 5 6 o o o o 3 2 6 7 2 3    

He  a  he  a  O   a    ya    ya                               ta   ri     re   yog  kendhang 

 
 
 
 
 
 

TEMABANG PENUTUP 
PENGUJUNG PAGELARAN 

 
 

o o 6 6 o    6 6 o 6 6  5 3 5 6 1      

              Pa   ri       pur     na          ba ba   ring  pa  ge  la  ran 

o 5 6 6 6 5 3 0 3 5 6 i 5 6       

Ge  byar  ing  khagunan                   ta     ri      re og  ken  dang 

o i 2 i 6 5 0 6 3 2 i i         

                 Sa            gu  nging     pa  ra  pa mrik   sa 

o i i o 5 6 5 3 2 3 5 2 3        

         Mu gi            tansah    manggyo   suko  re no 
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TEAM PENYUSUN 
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