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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Tampilan pesan diri pemain Ntumbu Tuta di
depan panggung dalam tarian tradisional mpa’a Ntumbu di Desa Maria Kecamatan Wawo
Kabupaten Bima (2) Tampilan pesan diri pemain Ntumbu Tuta di belakang panggung dalam tarian
tradisional mpa’a Ntumbu di Desa Maria Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Adapun jenis
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penentuan informan, penulis menggunakan
teknik purposive sampling yaitu dengan menetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk menentukan
informan. Kriteria dalam memilih informan adalah: (1) Memiliki pengalaman sebagai penari
Ntumbu Tuta minimal 3 kali, (2) Memahami tarian Ntumbu Tuta secara mendalam, (3) Sering
mengikuti pentas tarian Ntumbu Tuta. Hasil dari penelitian ini menunjukka bahwa: pertama,
tampilan pesan diri pemain ntumbu tuta di panggung belakang disampaikan secara verbal
maupun nonverbal. Pesan secara verbal disampaikan secara lisan berupa rapalan-rapalan doa
yang dibacakan pada saat ritual kalondo genda maupun doa yang dibacakan guru doa untuk
kemudian ditiupkan ke air yang akan diminumkan kepada para pemain yang akan melakukan
ntumbu tuta agar mereka menjadi kebal. Sedangkan pesan secara nonverbal disampaikan melalui
ritual-ritual yang dilakukan sebelum memulai permainan ntumbu tuta seperti berwudhu sebelum
berangkat ketempat pertunjukan. Kemudian meminum dan mengusap air yang telah ditiupkan
doa oleh guru doa. Kedua,tampilan pesan diri pemain ntumbu tuta di panggung depan
disampaikan secara verbal namun mayoritas disampaikan secara nonverbal. Permainan ntumbu
tuta Diawali dengan alunan melodi silu (serunai) dan kemudian tabuhan genda (gendang).
Sedangkan pesan secara non verbal disampaiakan memalui gerakan-gerakan yang dilakukan yaitu
yang pertama gerakan Wura bongi monca (menabur beras berwarna kuning), gerakan mbiri sala
(hadap salam), gerakan horma (hormat). Setelah gerakan penghormatan dilanjutkan dengan
lampa sese (jalan jinjit), kemudian dilanjutkan dengan gerakan ntumbu atau saling membenturkan
kepala satu sama lain yang bermakna kekuatan, ketangguhan dan keberanian sang kesatria. Usai
melakukan ntumbu dilanjutkan dengan dengan gerakan ruku hade (penutup).
Kata Kunci: Tarian, Mpa’a Ntumbu tuta, dramaturgi.
PENDAHULUAN
Suku Bima atau suku Mbojo merupakan
salah satu suku yang ada di provinsi Nusa
Tenggara Barat yang berada di wilayah Kota
Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten
Dompu. Kabupaten Bima merupakan salah
satu kabupaten di Nusa Tenggara Barat yang

kaya akan tradisi dan kebudayaannya. Mulai
dari norma-norma yang dianut, upacara adat,
ritual, pakaian adat maupun kesenian
tradisionalnya. Suku Bima masih sangat
kental dengan adat istiadat dan kesenian
tradisionalnya, mereka saling bahu membahu
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untuk tetap melestarikan budaya dan
kesenian tradisional diantara derasnya arus
modernisasi. Beragam budaya dan tradisi
yang masih dipertahankan oleh rakyatnya.
Banyak sekali kesenian tradisional yang masih
hidup dan sangat digemari oleh masyarakat
Bima sampai sekarang, salahsatunya adalah
mpa’a ntumbu tuta.
Mpa’a Ntumbu Tuta, atau lebih dikenal
dengan kesenian “adu kepala” yaitu, sebuah
kesenian tradisional masyarakat desa Ntori
Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, NTB,
yang sudah ada sejak abad ke 15 (Salmah
Abdullah : 2005). Banyak yang berasumsi
bahwa Mpa’a Ntumbu Tuta (adu kepala)
dapat menyebabkan geger otak, tuli, buta,
kerusakan syaraf dan lain-lain. Karena dilihat
dari pertunjukannya yang saling menanduk
kepala antara yang satu dan yang lainnya
dengan sangat keras, namun dari beberapa
fakta yang terlihat sampai sekarang ini bahwa
Mpa’a Ntumbu Tuta (adu kepala) tidak
mempunyai dampak terhadap pelaku Mpa’a
Ntumbu Tuta (adu kepala) bahkan mereka
sehat dan bugar sampai usia lanjut (Salmah
Abdullah: 2009).
Namun sebelum tarian Ntumbu Tuta
dimulai ada ritual yang harus dilakukan
terlebih dahulu, seperti memberikan air atau
menyapi air yang sudah dibacakan doa pada
bagian sensitive kepala. Bagi yang sudah
diusap dan diajak terlibat bermain, harus
beradu kepala. Jika tidak, maka akan
mengalami gatal-gatal hingga sepekan,
kecuali sang guru mengusap lagi air di
kepalanya. Tarian mpa’a ntumbu dilakukan
oleh dua orang terpilih yang saling
membenturkan kepala secara bergantian
atau yang disebut, “sabua dou ma te’e sabua
dou ma ntumbu” (satu orang yang bertahan
dan satu lagi yang menyerang). Gerakan yang
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ada dalam kesenian tersebut menyeruai
gerakan pencak silat dengan diiringi alat
music yang berupa 1 gong, 2 gendang dan 1
alat music tiup khas Bima (serunai). Ketika
musik mulai dimainkan, sang guru
memberikan salam penghormatan kepada
sang pencipta dengan gerakan tarian, lalu
kemudian memanggil para penari untuk
memulai menari, saat penari mendapatkan
aba-aba dari sang guru, maka para penari
akan mulai berari sekencang-kencangnya
untuk mengadu kepala dengan penari lain
yang memang sudah bersiap menerima
hantaman kepala dari penari lain. jika sang
penari sudah di berikan aba - aba oleh si guru
dan penari tersebut tidak mengadu
kepalanya dengan penari lain, maka sang
penari tersebut akan merasa kesakitan di
bagian kepala, sehingga dia akan mencari
benda yang keras untuk di adu dengan
kepalanya. dan anehnya lagi kepala mereka
tidak pernah mengeluarkan darah slama
melakukan pertunjukan tersebut. tentu saja
sebelum melakukan tarian yang berbahaya
itu para penari sudah melakukan sebuah
ritual terlebih dahulu, yaitu meminum air
putih yang sudah di bacakan mantra oleh
sang guru yang bertujuan untuk memberikan
kekebalan tubuh.
Tabuhan gedang dan silu mengiringi
para pemain Ntumbu Tuta.Suara benturan
yang terdengar merupakan bukti bahwa
tarian adu kepala ini benar-benar dilakukan
dengan seluruh tenaga para pemainnya.
Namun tidak ada pemain yang tampak
kesakitan apalagi berdarah. Efek kebal itu
diyakini berasal dari mantera yang dirapal
oleh tetua adat dan air doa. Pemain juga
berserah sepenuhnya pada Sang Maha Kuasa
sehingga mereka tidak takut rasa sakit untuk
melakukan mpa’a ntumbu. Mpa’a ntumbu ini
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dipimpin dan diawasi oleh sando atau “orang
pintar” yang juga bertugas sebagai wasit.
Dalam mpa’a ntumbu tidak ada yang kalah
atau menang. Bahkan, para pemainnya tidak
akan merasa dendam kepada lawannya.
Hal ini sejalan dengan pandangan
bahwa kehidupan bagaikan “panggung
sandiwara”. Sadar atau tidak sadar segala
tindakan yang kita lakukan merupakan
sebuah drama, dimana tiap-tiap orang
memiliki peran dan kedudukan nya masingmasing yang kita kenal dengan istilah
dramaturgi. Dramaturgi diperkenalkan oleh
ahli sosiologi bernama Ervin Goffman. Ervin
Goffman berasumsi bahwa dalam proses
berinteraksi,
orang
selalu
berusaha
menyajikan suatu gambaran diri yang akan
diterima oleh orang lain. Orang-orang
melakukan permainan informasi agar orang
lain memiliki kesan yang lebih baik terhadap
dirinya.
Mpa’a ntumbu tak ubahnya sebuah
pertunjukan yang mementaskan sebuah
drama
dimana
penonton
sebagai
penikmatnya. Dalam kesenian mpa’a ntumbu
para pemain menampilkan perilaku non
verbal berupa gerakan saling menumbukkan
kepala tanpa sakit atau luka sedikitpun. Serta
perilaku verbal berupa teriakan dan
pembacaan mantera oleh sando sehingga
menimbulkan kesan kuat bagi orang yang
melihatnya.
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manusia mau berkomunikasi dengan
sekitarnya.
Ada banyak definisi yang dikemukakan
oleh para ilmuwan yang tertarik mempelajari
komunikasi. Istilah komunikasi berasal dari
bahasa latin yaitu communis yang atinya
membuat kebersamaan atau membangun
kebersamaan antara dua orang atau lebih.
Hafied Cangara (2011:19) dalam bukunya
mengemukakan
beberapa
definisi
komunikasi diantara yaitu :
Shanon dan Weaver, menyatakan
bahwa komunikasi adalah bentuk interaksi
manusia yang saling pengaruh memengaruhi
satu sama lainnya, sengaja atau tidak
sengaja. Tidak terbatas pada bentuk
komunikasi menggunakan bahasa verbal,
tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan,
seni, dan teknologi.
Steven, menyatakan bahwa komunikasi
terjadi kapan saja suatu organism memberi
reaksi terhadap suatu objek atau stimuli.
Everett M. Rogers, menyatakan bahwa
komunikasi adalah proses dimana suatu ide
dialihkan dari sumber kepada satu penerima
atau lebih, dengan maksud untuk mengubah
tingkah laku mereka.
D. Lawrence Kincaid, menyatakan
komunkasi sebagai suatu proses dimana dua
orang atau lebih membentuk atau melakukan
pertukaran informasi dengan satu sama
lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada
saling pengertian yang mendalam.

TINJAUAN PUSTAKA
1. Pengertian Komunikasi
Komunikasi merupakan suatu hal yang
mustahil dapat dipisahkan dari kehidupan
manusia.
Dalam
usaha
memenuhi
kebutuhan-kebutuhannya manusia tentu
membutuhkan pertolongan orang lain, dan
pertolongan itu dapat diperoleh ketika

2. Pesan dalam komunikasi
Salah
satu
unsur
pendukung
terjadinya komunikais adalah pesan. Oleh
sebabcitu, komunikasi tidak dapat dilepaskan
dari apa yang disebut simbol dank ode,
karena pesan yang dikirim oleh komunikator
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kepada penerima terdiri dari rangkaian
simbol dan kode.
a. Pesan Verbal dalam Komunikasi
Pesan verbal dalam pemakaiannya
menggunakan bahasa. Kuswarno (2008:6)
menyatakan
bahwa
bahasa
dan
komunikasi memang merupakan dua
bagian yang saling melengkapi dan sulit
untuk dipahami sebagai bagian yang
terpisah satu sama lain. Komunikasi tidak
akan berlangsung bila tidak ada simbolsimbol (bahasa) yang dipertukarkan.
Begitu juga sebaliknya, bahasa tidak akan
memiliki makna jika tidak dilihat dalam
konteks
sosial
atau
ketika
ia
dipertukarkan.
Ruben dan Stewart (2013:140)
menyatakan
bahwa
pesan
verbal
menggunakan bahasa alfanumerik yang
tercatat sebagai salah satu prestasi
kemanusiaan paling mengesankan. Sekitar
10.000 bahasa dan dialek berbeda
digunakan saat ini, dan masing-masing
kegunaannya unik dalam beberapa hal.
b. Pesan Non Verbal dalam Komunikasi
Pesan non verbal menurut studi
Albert Maharabian dalam (Cangara,
2011:105) yang menyimpulkan bahwa
tingkat kepercayaan dari pembicaraan
orang hanya 7 persen berasal dari bahasa
verbal, 38 persen dari vocal suara dan 55
persen dari ekspresi muka. Ia juga
menambahkan
bahwa
jika
terjadi
pertentangan antara apa yang diucapakan
seseorang dengan perbuatannya, orang
lain cenderung memercayai hal-hal yang
bersifat nonverbal.
Ada empat saluran isyarat nonverbal
yang dikemukakan oleh Ruben dan
Stewart (2013:175) yaitu,
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1) Paralanguage, mengacuh pada setiap
pesan
yang
menyertai
dan
melengkapi bahasa. Secara teknis
setiap pesan nonverbal taambahan
dapat dilihat sebagai sebuah contoh
dari paralanguage.
2) Wajah, memiliki arti penting dalam
menyumbang penampilan seseorang
secara keseluruhan, ekspresi wajah
juga bisa menjadi sumber pesan
dirinya
sendiri,
menyediakan
informasi terbaik tentang kondisi
emosi
seorang individu
yakni
kegembiraan, ketakutan, kesedihan,
ketertarikan dll. Fitur bagian wajah
yang paling berpengaruh dalam
komunikasi adalah mata.
3) Tubuh, mengacuh pada sejumlah
faktor yang berkontribusi terhadap
penampilan
misalnya
tampilan
rambut, pakaian, fisik, perhiasan, dan
artefak.
4) Isyarat eksternal, isyarat ini juga
menjadi sumber informasi yang
penting. Terbagi menjadi 2 yaitu
ruang (lingkungan fisik berupa
bangunan sekitar kita, furnitur,
dekorasi,
pencahayaan),
waktu
(pemilihan waktu dan penetapan
waktu). Fungsi informasi tersebut
beberapa diantaranya dibuat dengan
sengaja, dan ada juga yang dibuat
tanpa sengaja.
3. Konsep Diri
Teori tentang diri (self) dari George
Herbert Mead merupakan inti dari teori
interaksi simbolik, yang juga dapat dilacak
hingga ke definisi diri dari Charles Horton
Cooley. Mead, seperti juga Cooley,
menganggap bahwa konsepsi diri adalah
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suatu proses yang berasal dari interaksi sosial
individu dengan orang lain (Mulyana,
2013:73).
Beberapa ahli mengemukakan definisi
konsep diri (Rakhmat, 2003:99) yakni :
1) William D. Brooks mendefinisikan konsep
diri sebagai “those physical, social, and
psychological perceptions of ourselves
that we have derived from experiences
and our interactions with others”. Jadi,
konsep diri adalah pandangan dan
perasaan kita tentang diri kita. Persepsi
tentang diri ini boleh bersifat psikologi,
sosial, dan fisis.
2) Anita Taylor mendefinisikan konsep diri
sebagai “all you think and feel about you,
the entire complex of beliefs and
attitudes you hold about yourself”.
3) Erving Goffman juga menyumbang karya
terpenting tentang diri dalam bukunya
yang berjudul Presentation of Self in
Everyday Life. Konsep diri Goffman
sangat
dipengaruhi
oleh
Mead,
khususnya dalam diskusinya mengenai
ketegangan antara diri spontan “i” dan
“me” diri yang dibatasi oleh kehidupan
sosial. Ketegangan ini disebabkan oleh
perbedaan antara apa yang ingin kita
lakukan secara spontan dan apa
yangdiharapkan orang lain untuk kita
lakukan (Ritzer 2014:280)
Konsep diri tidak hanya sekedar
gambaran deskriptif, tetapi juga penilaian
tentang diri. Jadi, konsep diri meliputi apa
yang dipikirkan dan apa yang dirasakan
tentang diri kita.
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lebih bersifat teateris, kontekstual, nonverbal, dan tidak bersifat intensional (Sukidin
dan Baswori, 2002:103). Menurut Goffman
tindakan non verbal lebih akurat dari pada
ungkapan-ungkapan yang bersifat verbal.
Dramaturgi
menekankan
dimensi
ekspresif/impresif aktivitas manusia, yakni
bahwa makna kegiatan manusia terdapat
dalam cara mereka mengekspresikan diri
dalam interaksi dengan orang lain yang juga
ekspresif. Oleh karena itu perilaku manusia
bersifat ekspresif inilah perilaku manusia
bersifat dramatik (Mulyana 2013:107)
Dalam
perspektif
dramaturgis,
kehidupan diibaratkan teater, interaksi sosial
yang mirip dengan pertunjukan di atas
panggung, yang menamppilkan person-peran
yang dimainkan para actor. Melalui analogi
teaterikal, Goffman membagi kehidupan
sosial menjadi dua bagian yaitu wilayah
depan (front region) dan wilayah belakang
(back region).
Wilayah depan merujuk pada peristiwa
sosial yang memungkinkan individu bergaya
atau menampilkan peran formalnya. Mereka
seperti sedang memainkan suatu peran di
atas panggung sandiwara di depan khalayak
penonton. Sebaliknya, wilayah belakang
merujuk kepada tempat dan peristiwa yang
memungkinkannya mempersiapkan perannya
di wilayah depan (Mulyana 2013:114).
Selain menggunakan istilah wilayah
depan dan wilayah belakang, beberapa buku
juga menggunakan istilah panggung depan
dan panggung belakang dalam konsep
dramaturgis. Sukidin dan Baswori (2002:105)
menyatakan bahwa panggung depan
merupakan
bagian
pertunjukan
dari
penampilan (appearance) dan gaya (manner)
yang dilengkapi dengan setting yang
mendukung. Di arena panggung depan ini,

4. Dramaturgi
Dalam konsep dramaturgi, Goffman
memfokuskan pada ungkapan-ungkapan
yang tersirat, yakni suatu ungkapan yang
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individu akan menunjukkan sosok ideal.
Sedangkan panggung belakang merupakan
bagian penampilan individu di mana ia dapat
menyesuaikan
diri
dengan situasi
penontonnya.

verifikasi. Teknik pemeriksaan keabsahan
data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah teknik perpanjangan keikutsertaan,
teknik triangulasi dan teknik diskusi dengan
teman sejawat.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian
yang bemaksud untuk memahami fenomena
tentang apa yang dialami oleh subyek
penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di
Desa Ntori Kecamatan Wawo Kabupaten
Bima secara sengaja atau purposive yang
didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan
khusus peneliti, termasuk pertimbangan yang
bersifat subyektivitas.
Penentuan
informan
ini
peneliti
dilakukan berdasarkan kriteria yang telah
ditetapkan terlebih dahulu yaitu : (1)
Memiliki pengalaman sebagai penari Ntumbu
Tuta minimal 3 kali. (2) Memahami tarian
Ntumbu Tuta secara mendalam. (3) Sering
mengikuti
pentas tarian Ntumbu Tuta.
Sehingga didapatkan tiga informan penelitian
yaitu: (1) Ibu Salmah sebagai ketua sanggar
Doro Ntori, (2) Supriadin sebagai guru doa,
dan (3) Samsudin sebagai pemain Ntumbu
Tuta.
Adapun teknik pengumpulan datanya
adalah observasi, wawancara mendalam
(Depth Interview) dan dokumentasi yaitu
proses pencatatan berupa penelusuran
terhadap dokumen-dokumen tertulis seperti
arsip, rekaman dan foto-foto yang dipandang
perlu untuk mendukung data-data lain guna
penyempurnaan hasil penelitian.
Teknik analisa data dalam penelitian ini
menggunakan metode deskriptif-kualitatif
melalui tiga tahapan reduksi data, display
data dan pengambilan kesimpulan dan

PEMBAHASAN
1. Tampilan Pesan Diri Pemain Ntumbu Tuta
Di Panggung Belakang
Mulyana dan Solatun (2013:188)
mengatakan bahwa panggung belakang pada
kenyataannya adalah sebuah tempat dimana
persiapan
dilakukan
untuk
nantinya
dipertunjukkan. Panggung belakang ini
apabila dapat dilihat boleh jadi bertolak
belakang, mengubah, meningkatkan atau
bahkan merusak impresi yang akan
dipertunjukkan di depan. Namun karena
khalayak memiliki keterbatasan
untuk
melihat, maka apa yang terjadi di panggung
belakang luput dari pengamatan mereka.
Seperti halnya pertunjukkan drama, apa yang
dipertunjukkan di panggung depan itulah
yang diperhatikan, sementara persiapan dan
apa yang dilakukan di belakang layar, tidak
ketahui oleh khalayak.
Pada permainan ntumbu tuta, ada
panggung belakang yang tidak ditampilkan
secara frontal kepada penonton, diantaranya
adalah persiapan-persiapan yang dilakukan
sebelum
permainan
ntumbu
tuta
dipentaskan. Sebelum para pemain turun
untuk melakukan pertunjukan Mpa’a
Ntumbu Tuta terlebih dahulu sang guru harus
melakukan ritual atau doa untuk meminta
kelancaran permainan ntumbu tuta. Hal ini
seperti yang dikatakan oleh Bapak Supriadin
sebagai guru doa, yaitu:
“Sebelum pentas, ada ritual kalondo
genda atau doa meminta keselamatan
sebelum bermain ntumbu tuta. Doa ini
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baik untuk yang punya hajat maupun
para pemainnya.”
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terlebih dahulu. Tujuannya untuk
membersihkan diri baik lahir maupun
batin serta menyerahkan segalanya dan
tawakal kepada Allah. Apapun yang
terjadi kita harus pasrah pada Allah.
Yang lebih penting lagi, tidak boleh ada
sikap arogansi dan kesombongan dalam
dirinya. Biasanya gurunya sudah tau
sebelumnya kalau ada sifat arogansi
atau kesombongan pada anggotanya
maka sudah pasti akan cidera saat
bermain jadi pasti gurunya akan
melarang dia untuk main.”

Sama halnya dengan Bapak Supriadin,
Ibu Salmah juga mengatakan hal yang sama,
yaitu:
“Sebelum melakukan ntumbu tuta,
biasanya semua yang terlibat di
permainan ntumbu tuta diwajibkan
mengikuti doa meminta keselamatan
atau biasa kita kenal dengan kalondo
genda. Tujuannya memohon kepada
Allah agar pentas keesokan hari
berjalan dengan lancar tanpa ada
hambatan.”

Saat di tempat pementasan atau
permainan, guru doa mulai melafalkan doadoa pada segelas air yang akan diusapkan ke
kepala dan diminumkan ke para pemain. Hal
ini dipercaya dapat memberikan efek kebal
kepada para pemain. Sehingga saat mereka
mulai membenturkan kepala antar satu
dengan yang lainnya tidak akan terjadi cidera.
Hal ini dikenal dengan istilah ufi oi yang
artinya meniup air. Seperti yang dijelaskan
oleh bapak Suriadin sebagai guru doa,
bahwa:
“Sebelum mulai pentas, saya akan
meniupkan air doa untuk diberikan
kepada para pemain, gunanya supaya
mereka kebal dan kepala mereka tidak
berdarah. Tidah hanya di minum tetapi
air itu juga digunakan untuk mengusap
kepala mereka.”

Ritual Kalondo Genda (mendoakan
gendang) sangat penting untuk dilakukan
menurut ketentuan adat dan tradisi yang
dipercayai dan diyakini oleh masyarakat Desa
Ntori, jika saja ritual ini tidak dilakukan
dengan tepat dan soji (sesajen) yang
disiapkan itu kurang atau tidak lengkap maka
pada saat pertunjukan akan mendapat
kejanggalan dalam prosesnya, bisa saja
penari Mpa’a Ntumbu Tuta mendapat celaka.
Ritual kalondo genda ini adalah ritual
doa yang bertujuan untuk memohon
kelancaran dan juga memohon keselamatan
bagi para pemain ntumbu selama pentas
keesokan harinya.
Setelah Ritual kelondo genda yang
dilakukan pada malam hari sebelum pentas,
ritual selanjutnya adalah berwudhu. Semua
pemain yang akan beradu kepala diharuskan
berwudhu sebelum berangkan ke tempat
diadakannya ntumbu tuta. Hal ini bertujuan
untuk mensucikan diri. Hal ini seperti yang
dikatakan oleh ibu Salmah, bahwa:
“Sebelum berangkat pentas, para
pemain dan guru doa harus berwudhu

Kunci dari permainan Ntumbu Tuta
adalah air. Air menjadi media guru
mentrasfer atau memberikan kekuatan dan
kekebalan kepada para pemainnya. Doa-doa
yang ditiupkan di air diusapkan dan
dimunumkan ke para pemain yang akan
melakukan ntumbu, dan dalam sekejab
mereka akan menjadi kebal.
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Semua ritual yang dijalani sebelum
pentas atau bermain ntumbu tuta tidak
terlepas dari ilmu yang di ajarkan dalam AlQuran bukan ilmu di luar Al-Quran,
gurunyapun adalah orang yang menguasai AlQuran dan mengetahui seluk beluk tentang
permainan ntumbu tuta. Hal ini seperti yang
dijelaskan oleh ibu Salmah sebagai ketua
Sanggar Doro Ntori, bahwa:
“Sebenarnya permainan ntumbu ini
bersumber dari ilmu dalam Al-Quran.
Doa-doa yang dilafalkan oleh guru doa
itu adalah doa-doa yang ada di dalam
Al-Quran. Cuma memang itu menjadi
rahasia yang mereka wariskan turun
temurun.”
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kebanyakan. Kekuatan dan kekebalan yang
mereka miliki pada saat melakukan ntumbu
hanyalah sementara, kekebalan yang mereka
dapat dari air yang telah bacakan doa-doa
tersebutlah yang membuat efek kebal
sementara kepada mereka. ketika mereka
selesai melakukan ntumbu maka kekebalan
tersebut akan hilang dengan sendirinya.
Sebaliknya, jika mereka telah meminum
air doa namun belum melakukan adu kepala
atau ntumbu, maka mereka akan merasa
kesakitan dan akan mencari benda keras di
sekelilingnya yang bisa dijadikan media untuk
ia membenturkan kepalanya. Seperti yang
dikatakan oleh ibu Salmah, bahwa:
“Kebal tidak, cuma saat pemain
Ntumbu
sudah
dibacakan
doa,
kemudian mereka yakin dan tawakal
maka insya Allah tidak ada cidera.”

Ntumbu Tuta atau adu kepala adalah
seni pentas yang menggunakan organ tubuh
bagian kepala, sehingga sangatlah rawan bila
dilakukan oleh sembarang orang yang tidak
profesional, dan sangat hati-hati bagi pemain
pemula oleh sebab itu diperlukan seorang
guru untuk melatih dan membina para
pemain pemula tersebut. Permainan Ntumbu
Tuta atau adu kepala menampilkan pesan diri
kekuatan dan keberanian seorang lelaki
Bima. Seperti yang dikatakan oleh ibu Salmah
sebagai ketua sanggar Doro Ntori bahwa:
“Ntumbu
itu
dimainkan
untuk
menunjukkan keberanian seorang
kesatria, kejujuran dan keiklasan.
Karena Ntumbu itu permainan yang
sangat berbahaya karena kita bermain
pake kepala yang notabene salah satu
organ paling vital. Sehingga jika tidak
jujur dan tidak benar-benar ikhlas maka
akan cidera”.

Ntumbu Tuta atau adu kepala adalah
seni pentas yang menggunakan organ tubuh
bagian kepala, sehingga sangatlah rawan bila
dilakukan oleh sembarang orang yang tidak
profesional, dan sangat hati-hati bagi pemain
pemula oleh sebab itu diperlukan seorang
guru untuk melatih dan membina para
pemain pemula tersebut. Permainan Ntumbu
Tuta atau adu kepala menampilkan pesan diri
kekuatan dan keberanian seorang lelaki
Bima. Seperti yang dikatakan oleh ibu Salmah
sebagai ketua sanggar Doro Ntori bahwa:
“Ntumbu
itu
dimainkan
untuk
menunjukkan keberanian seorang
kesatria, kejujuran dan keiklasan.
Karena Ntumbu itu permainan yang
sangat berbahaya karena kita bermain
pake kepala yang notabene salah satu
organ paling vital. Sehingga jika tidak
jujur dan tidak benar-benar ikhlas maka
akan cidera”.

Tidak ada yang spesial dari para pemain
ntumbu tuta. Mereka tidak memiliki
kekuatan ataupun kekebalan khusus. Mereka
hanyalah manusia biasa seperti manusia
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Dari hasil wawancara tersebut dapat
disimpulkan bahwa permainan ntumbu tuta
adalah sebuah permainan kesenian khas desa
Ntori yang menampilkan kesan kuat dan
tangguh. Namun jika dilihat lebih dalam lagi
pada ritual-ritual yang berada di panggu
belakangnya sebenarnya tak ada kekuatan
yang spesial dari para pemain, mereka hanya
mengikuti alur ritual sebelum mulai bermain
ntumbu kemudian memasrahkan segala yang
akan terjadi kepada Allah. Kepercayaan dan
keyakinan diri menjadi kunci utama
suksesnya permainan, jika diri tidak yakin
maka akan terjadi cidera.
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penjajahan selesai akhirnya ntumbu
selalu dilestarikan sebagai sebuah
kesenian yang sangat unik di
masyarakat Ntori khususnya.”
Dalam pertunjukan Mpa’a Ntumbu
Tuta dilakukan oleh tiga pasang orang atau
lebih penari laki-laki yang akan mengadu
kepala mereka. Namun, sebelum mulai
mengadu kepala para pemain dan guru doa
melakukan beberapa ritual pembuka
permainan Ntumbu Tuta, seperti yang
dikatakan oleh bapak Supriadin sebagai guru
doa, bahwa:
“Sebelum mulai adu kepala, biasanya
pertunjukan diawali oleh alunan melodi
silu (serunai) dan kemudian tabuhan
genda (gendang) sebagai musik khas
Bima, kemudian saya sebagai sang guru
terlebih dahulu melakukan wura bongi
moca (menabur beras kuning) sebelum
melakuan gerakan hormat dan
memberi salam kepada penonton
dengan
posisi
duduk
bersilah,
kemudian disusul dengan gerakan mbiri
sala (hadap salam) sebagai tanda
penghormatan kepada Tuhan Yang
Maha Esa, setelah itu barulah para
pemain melakukan adu kepala setelah
mendapatkan aba-aba dari sang guru.”

2. Tampilan Pesan Diri Pemain Ntumbu Tuta
Di Panggung Depan
Ntumbu Tuta atau adu kepala adalah
seni pentas yang menggunakan organ tubuh
bagian kepala, sehingga sangatlah rawan bila
dilakukan oleh sembarang orang yang tidak
profesional, dan sangat hati-hati bagi pemain
pemula oleh sebab itu diperlukan seorang
guru untuk melatih dan membina para
pemain pemula tersebut. Permainan Ntumbu
Tuta atau adu kepala menampilkan pesan diri
dari para pemain melalui gerakan-gerakan
yang dilakukan, musik yang dimainkan serta
pakaian yang digunakan.
Gerakan pada tari Mpa’a Ntumbu Tuta
dalam pertunjukannya didominasi oleh
gerakan bela diri yang dipadukan dengan
gerakan tari. Seperti yang dikatakan oleh
bapak Supriadin sebagai guru doa, bahwa:
“Gerakan dalam permainan ntumbu itu
kebanyakan gerakan silat, itu karena
pada jaman dulu ntumbu digunakan
untuk perang pada masa penjajahan,
karena dulu belum ada bambu runcing
apalagi senjata jadi betul-betul
mengandalkan kekuatan fisik untuk
melawan penjajah. Setelah masa

Ntumbu Tuta atau adu kepala adalah
seni pentas yang menggunakan organ tubuh
bagian kepala, sehingga sangatlah rawan bila
dilakukan oleh sembarang orang yang tidak
profesional, dan sangat hati-hati bagi pemain
pemula oleh sebab itu diperlukan seorang
guru untuk melatih dan membina para
pemain pemula tersebut. Permainan Ntumbu
Tuta atau adu kepala menampilkan pesan diri
kekuatan dan keberanian seorang lelaki
Bima. Seperti yang dikatakan oleh ibu Salmah
sebagai ketua sanggar Doro Ntori bahwa:
246

Yayu; Tampilan Pesan Diri Pemain Ntumbu Tuta
dalam Tarian Tradisional…
“Ntumbu
itu
dimainkan
untuk
menunjukkan keberanian seorang
kesatria, kejujuran dan keiklasan.
Karena Ntumbu itu permainan yang
sangat berbahaya karena kita bermain
pake kepala yang notabene salah satu
organ paling vital. Sehingga jika tidak
jujur dan tidak benar-benar ikhlas maka
akan cidera”.
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kemudian duduk barulah penari
melakukan gerakan ruku hade (gerak
tutup) dengan semua penari bahkan
penonton yang ikut berpartisipasi
dalam
pertunjukan
juga
harus
melakukan
gerakan
ruku
hade
(penutup).”
Dengan berakhirnya gerakan ruku hade
tersebut maka permainan ntumbu tuta pun
selesai dipentaskan. Saat pentas telah usai,
maka secara otomatis, kekebalan dan
kekuatan yang tadi dimiliki oleh para
pemainpun berakhir. Sehingga mereka akan
kembali menjadi orang normal seperti sedia
kala, tanpa memiliki kekebalan khusus.

Selain itu, dalam permainan ntumbu
tuta juga menampilkan keyakinan dan
kepasrahan hamba kepada sang Penciptnya.
Sebab, syarat seseorang bisa bermain
Ntumbu adalah keyakinan dan tawakal dalam
dirinya. Hal ini seperti yang dikemukakan
oleh bapak Samsudin sebagai salah satu
pemain Ntumbu, Bahwa:
“Kalau kita bersedia bermain Ntumbu
Tuta berarti kita juga mengakui
kebesaran Allah dan memasrahkan
segala sesuatu yang ingin dilakukan
kepadaNya”.

KESIMPULAN
Tampilan pesan diri pemain ntumbu
tuta di panggung belakang disampaikan
secara verbal maupun nonverbal. Pesan
secara verbal disampaikan secara lisan
berupa rapalan-rapalan doa yang dibacakan
pada saat ritual kalondo genda maupun doa
yang dibacakan guru doa untuk kemudian
ditiupkan ke air yang akan diminumkan
kepada para pemain yang akan melakukan
ntumbu tuta agar mereka menjadi kebal. Hal
ini dimaknai sebagai memohon kelancaran
dan kekuatan kepada Allah sebelum
melakukan pertunjukan. Sedangkan pesan
secara nonverbal disampaikan melalui ritualritual yang dilakukan sebelum memulai
permainan ntumbu tuta seperti berwudhu
sebelum berangkat ketempat pertunjukan
yang dimaknai sebagai pembersihan diri
secara lahir dan batin. Kemudian meminum
dan mengusap air yang telah ditiupkan doa
oleh guru doa yang dapat dimaknai sebagai
upaya untuk membuat diri mereka menjadi

Setelah penari melakukan gerakan
mpa’a ntumbu tuta, penari kemudian
melakukan gerakan ruku hade (penutup).
Seperti yang dikatakan oleh ibu Salmah
sebagai ketua sanggar Doro Ntori bahwa:
“Setelah permainan ntumbu selesai
pertunjukan
dilanjutkan
dengan
gerakan
ruku
hade
(penutup).
Gerkannya itu bersilah dengan melipat
kedua kaki secara silang, telapak tangan
disatukan antara yang kiri dan kanan
dengan posisi kepala tunduk kebawah
sebagai bentuk ucapan terimakasih
kepada penonton dan yang lebih utama
adalah wujud terima kasih kepada
Tuhan, untuk mengantar kepada
gerakan mentup (ruku hade) penari
melakukan gerakan tampu’u wa’a atau
lampa sese (jalan berjinjit) lagi, secara
perlahan penari mundur kebelakang
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kebal sehingga nanti saat saling ntumbu tidak
terjadi cidera.
Tampilan pesan diri pemain ntumbu
tuta di panggung depan disampaikan secara
verbal namun mayoritas disampaikan secara
nonverbal. Permainan ntumbu tuta Diawali
dengan alunan melodi silu (serunai) dan
kemudian tabuhan genda (gendang) yang
dimaknai sebagai tanda permainan ntumbu
tuta akan segera dimulai. Sedangkan pesan
secara non verbal disampaiakan memalui
gerakan-gerakan yang dilakukan yaitu yang
pertama gerakan Wura bongi monca
(menabur beras berwarna kuning) gerakan
mbiri sala (hadap salam) yang bermakna
sebagai tanda penghormatan kepada Tuhan
Yang Maha Esa, setelah itu dilanjutkan
dengan gerakan horma (hormat) yang
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bermakna menghormati para penonton.
Setelah gerakan penghormatan dilanjutkan
dengan lampa sese (jalan jinjit), kemudian
dilanjutkan dengan gerakan ntumbu atau
saling membenturkan kepala satu sama lain
yang bermakna kekuatan, ketangguhan dan
keberanian sang kesatria. Ntumbu dilakukan
secara bergantian antara pemain yang satu
dengan
penari
yang
lainnya,
ini
menggabarkan keadilan dan ketangkasan
masyarakat desa Ntori sebagai filosofi yang
dianut dan dipegangnya. Usai melakukan
ntumbu dilanjutkan dengan dengan gerakan
ruku hade (penutup) yang bermakna ucapan
terimakasih kepada penonton dan yang lebih
utama adalah wujud terima kasih kepada
Tuhan.
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