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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Peradaban manusia tidak lepas dari budaya. Budaya merupakan hasil 

cipta, rasa, dan karsa manusia yang selalu melekat pada diri manusia dalam 

kodratnya sebagai makhluk sosial. Dalam setiap komunitas, pasti memiliki 

budaya yang khas yang mencerminkan keadaan atau ciri khas masyarakat. Tidak 

berlebihan kalau peradaban sebuah komunitas akan dapat dilihat dari seberapa 

kuat budaya itu dipertahankan dan dilestarikan sebagai sebuah hasil cipta manusia 

yang sekaligus merupakan elemen dasar dalam membentuk karakter sebuah 

bangsa. 

 Indonesia terkenal dengan keanekaragaman budaya yang melekat pada 

setiap suku bangsa, merupakan sebuah ciri khas yang membedakan antara bangsa 

Indonesia dengan bangsa lainnya, selain itu bangsa Indonesia merupakan bangsa 

yang sangat kaya budaya lokal yang beranekaragam, jenis dan bentuknya. Hal itu 

merupakan sebuah perwujudan cipta, rasa, karsa manusia yang sejatinya 

merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya.  

Sebagai suatu  bangsa, masyarakat Indonesia harus memiliki kebudayaan 

nasional yang berlaku secara umum dan menjadi kerangka acuan bagi segenap 

penduduk dalam pergaulan lintas lingkungan sosial budaya yang beragam. 

Menurut Koetjaraningrat (2000:180) “Kebudayaan adalah seluruh gagasan, 

tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang 

dijadikan untuk pedoman bangsa Indonesia belajar”. Kebudayaan meliputi 
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beberapa aspek yaitu : seni, bahasa, sastra, dan organisasi. kebudayaan adalah 

keseluruhan kompleks yang meliputi ilmu pengetahuan, sistem kepercayaan, 

kesusilaan, hukum, adat, dan setiap kemampuan atau kebiasaan lainya yang 

diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. 

Kebudayaan menurut Koetjaraningrat,(2002:2) dijelaskan terdiri dari tujuh 

unsur yang meliputi (1) sistem religi dan kepercayaan masyarakat, (2) sistim dan 

organisasi masyarakat, (3) sistim pengetahuan, (4) bahasa, (5) kesenian, (6)  

sistim mata pencaharian hidup, (7) sistim teknoligi dan peralatan. Ketujuh unsur 

kebudayaan universal tersebut memang tercakup juga dalam kebudayaan di 

seluruh dunia. 

Berdasarkan ketiga konsep kebudayaan tersebut dapat dilihat bahwa 

kebudayaan tidak dapat terpisahkan dari manusia sebagai makhluk yang memiliki 

cipta, rasa, dan karsa sehingga mempunyai sebuah peradaban, dan kebudayaan 

sesungguhnya adalah sebuah intisari kehidupan dalam bermasyarakat. Semua 

hasil cipta,  karya,  dan penemuan manusia adalah sebuah wujud dari kebudayaan. 

Sebagai orang Indonesia,  tiap-tiap orang di daerah tidak harus kehilangan 

akar budaya aslinya tetapi masing-masing perlu memperluas pandangan dan sikap 

budayanya. Kekhasan masing-masing daerah atau suku bangsa dapat menjadi akar 

bagi perkembangan pribadi setiap perorangan. Dengan akar budaya yang mantap, 

merupakan jaminan kesinambungan budaya,  dan pembangunan watak bangsa 

juga terjamin serta diharapkan mampu menghadapi perubahan zaman. Strategi 

budaya dalam pembelajaran kiranya sangat penting dan perlu diarahkan 

pemberdayaan budaya daerah yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. 
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Pelestarian dan pengembangan budaya daerah khususnya seni pertunjukan kiranya 

sangat penting serta mempunyai makna dalam upaya pembentukan jati diri dan 

watak bangsa. 

Wilayah Indonesia mempunyai kondisi geografis  kepulauan yang 

dipisahkan oleh laut, menjadikan Indonesia kaya akan kesenian daerah. 

Keanekaragaman kesenian itu sesuai dengan corak kehidupan, corak kehidupan 

bangsa Indonesia yang “Bhineka Tunggal Ika”. Hal itu berarti bahwa budaya 

bangsa Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedang corak kebudayaan yang ada 

menggambarkan kekayaan budaya bangsa seluruhnya. Oleh karena itu kesenian 

yang mempunyai nilai-nilai khas wajib dilestarikan dan dikembangkan untuk 

diwariskan kepada generasi berikutnya. 

 Dalam UUD 1945 pasal 32, pemerintah memajukan kebudayaan Indonesia 

yang dalam penjelasannya dinyatakan (MPR RI , 2010:123) bahwa : 

“ Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban 
dinia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan 
mengembangkan nilai-nilai budayanya.” 
 
Setiap budaya daerah dapat menambah eratnya ikatan solidaritas 

masyarakat yang bersangkutan. Menurut Boscom (dalam Danandjaja, 1986:19) 

bahwa budaya daerah memiliki empat peranan yaitu: (1) sebagai proyeksi adalah 

pencerminan angan-angan suatu kolektif, (2) sebagai pengesahan pranata-pranata 

dan lembaga-lembaga kebudayaan, (3) sebagai alat pendidikan anak (pedagogical 

device), dan (4) sebagai alat control agar norma-norma masyarakat akan selalu 

dipatuhi anggota kolektifnya. Perkembangan hasil karya seni selalu dipengaruhi 

oleh fenomena-fenomena kehidupan masyarakat selaku pendukung kelangsungan 
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suatu kesenian. Suatu kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari beberapa 

suku bangsa, tentunya memiliki latar belakang sosial-budaya yang beraneka 

ragam. Keanekaragaman masyarakat tersebut tercermin dalam berbagai aspek 

kehidupannya, termasuk di dalam hasil karya seninya. Salah satu karya seni yang 

menjadi bagian kebudayaan, dikenal oleh masyarakat adalah seni pertunjukan.  

Berkaitan dengan tradisi budaya bangsa Indonesia yang beraneka ragam, 

“Bantengan” merupakan salah satu jenis kesenian yang terdapat pada masyarakat 

Kota Batu. Kesenian  ini pada awalnya merupakan hasil kreasi dari kesenian 

beladiri pencak silat yang kemudian justru pertunjukan “Bantengan” menjadi 

sebuah seni pertunjukan yang dapat dimainkan tanpa adanya pencak silat. 

Dipilihnya penelitian tentang seni pertunjukan “Bantengan” adalah karena 

beberapa hal, antara lain; 

Pertama, keberadaan seni budaya tradisional semakin tergeser oleh 

perkembangan zaman dan mulai tergantikan dengan hal-hal yang bersifat 

moderen. Di Indonesia khususnya  banyak terdapat kesenian tradisional yang 

sangat  beragam dan merupakan sebuah budaya yang sangat mengandung nilai 

serta sarat akan makna di dalamnya, jika kasenian tradisional yang sangat kaya  

tersebut dibiarkan tergeser oleh budaya lain akan sangat disayangkan, karena 

budaya tersebut pasti tidak akan bisa ditemukan di tempat lain. 

Di pulau Jawa misalnya, terdapat beberapa  subkultur yang terkenal akan 

kekayaan budayanya, mulai dari Jawa barat dengan suku Sunda didalamnya, 

mempunyai budaya pasundan yang sangat melekat dan menjadi ciri khas 

masyarakatnya sendiri sehingga berbeda dengan daerah yang lain di pulau Jawa, 
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sampai masyarakatnya menyebut dirinya orang Sunda bukan orang Jawa, padahal 

secara geografis keberadaan suku Sunda berada di dalam pulau Jawa bagian barat 

(Jawa barat). Kemudian ada Jawa tengah yang sangat terkenal dengan kraton 

Surakarta dan Yogyakarta sebagai ciri khas masyarakat yang secara tidak 

langsung masih menjaga budaya Kraton yang bersifat Istanasentris, ini juga 

merupakan kekayaan budaya yang tidak dapat kita temui di tempat lain selain di 

Jawa tengah dan Yogyakarta. Selain itu yang tidak kalah menarik lagi adalah 

daerah  Jawa Timur yang terdapat juga beberapa ciri khas budaya di dalamnya, 

dengan kondisi kultur yang  sedikit hilang unsur Istanasentrisnya meskipun 

terdapat juga kerajaan-kerajaan di dalamnya, namun budaya Jawa timur berbeda 

dengan Jawa Tengah. Selain Suku Jawa terdapat pula Suku Madura dan Osing di 

dalamnya, ini yang merupakan ciri khas Jawa timur yang tentunya lebih banyak 

ragam budayanya dibandingkan daerah Jawa yang lain. 

 Salah satu  budaya yang ada di Jawa Timur adalah kesenian tradisional 

“Bantengan” yang  merupakan salah satu kesenian tradisional yang sangat 

mencerminkan keadaan masyarakatnya. Kesenian ini belum banyak di 

publikasikan sebagai icon budaya khas  Indonesia khususnya Jawa timur, namun 

pada dasarnya kesenian ini sangat berkembang di beberapa daerah di Jawa Timur 

khususnya daerah-daerah sekitar pegunungan Arjuna, Semeru, Welirang, dan 

Bromo. Oleh karena itu kesenian ini sangat penting untuk lebih diperhatikan 

keberadaannya sebagai sebuah kekayaan nusantara yang unik. 

Kedua, jika diamati lebih teliti ada kelebihan dalam kesenian “Bantengan” 

dibandingkan seni pertunjukan yang lainnya. Kesenian Jawa pada umumnya 
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mempunyai pakem yang terdapat di dalam unsur kesenian tersebut, seperti contoh 

Wayang dan tari-tarian, yang sudah harus sesuai dengan yang dilestarikan oleh 

Kraton. Ini jauh berbeda dengan “Bantengan” ataupun Reog Ponorogo misalnya, 

yang merupakan hasil kreasi kesenian yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat 

Jawa khususnya Jawa Timur. Pelestarian, tumbuh, dan berkembangnya kesenian 

tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakatnya yang pada dasarnya dari 

masyarakatlah munculnya kesenian tersebut. Itulah yang membedakan kekhasan 

kesenian “Bantengan” dengan kesenian Jawa yang lain. 

Ketiga, Struktur sebagai unsur pembangun sebuah kerya seni, memiliki 

peranan yang sangat kuat dalam membentuk sebuah karya seni pertunjukan. Serta 

jika dilihat dari penampilan seni pertunjukan keberadaan tekstur yang muncul 

merupakan salah satu unsur yang menarik, dimana keberadaan tekstur sebagai 

penguat, penegas, dan akan lebih memunculkan sisi kemenarikan sebuah seni 

pertunjukan merupakan hal yang tidak bisa dilihat sebelah mata dalam kaitanya 

membentuk seni pertunjukan menjadi sebuah karya istimewa. Dengan asumsi 

bahwa kesenian “Bantengan” merupakan kesenian rakyat yang tumbuh apa 

adanya tanpa  pakem yang ditentukan, sehingga keberadaan struktur dan tekstur 

dalam kesenian rakyat khususnya “Bantengan”  sangatlah penting keberadaanya 

dalam membentuk sebuah karya yang menarik. 

Keempat, keberadaan Kota Batu yang telah mencanangkan jati diri sebagai 

Kota Pariwisata dan bahkan berubah nama menjadi Kota Wisata Batu merupakan 

sebuah aset negara sebagai salah satu tujuan wisata yang dapat menyumbang 

pendapatan pemerintah, baik dari wisatawan domestik dan mancanegara. Oleh 
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karena itu keberadaan kesenian tradisional di Kota Batu khususnya “Bantengan” 

sangatlah penting, karena sebagai kebudayaan lokal yang mulai tergeser dengan 

kebudayaan moderen, “Bantengan”  di Kota Batu khususnya perlu dilestarikan 

keberadaanya sebagai warisan budaya nusantara. 

Kesenian tradisional “Bantengan” pada dasarnya adalah sebuah seni 

pertunjukan yang menyuguhkan atraksi-atraksi yang berpedoman dengan 

gerakan-gerakan kesenian beladiri Pencak Silat. Dimana “Bantengan” akan 

melakukan gerakan-gerakan yang menunjukkan kekuatan serta seni olah tubuh 

dengan menggunakan kostum banteng, macan, dan monyet yang saling 

berkesinambungan antara gerakan yang satu dengan yang lain. 

 

1.2. Masalah 

1.2.1 Jangkauan Masalah 

Seni pertunjukan dapat disajikan dalam berbagai peristiwa, dalam banyak 

kebudayaan daerah dikenal penyajian seni pertunjukan dalam rangka suatu 

upacara keagamaan. Bahkan tidak jarang sebuah seni pertunjukan itu merupakan 

bagian yang tidak terlepaskan dari acara itu. Masyarakat yang menyaksikan 

penampilan itu adalah mereka yang turut dalam upacara. Mereka tidak bersikap 

menilai dan berhadapan dengan penonton, tetapi berada di belakangnya dan 

mendukung pelaksanaan upacara secara keseluruhan. Upacara yang dilengkapi 

dengan seni pertunjukan kadang-kadang tidak mengandung unsur keagamaan, 

tetapi merupakan upacara adat. Dalam kedua jenis upacara itu seni pertunjukan 



 

 

 

8 

dapat merupakan bagian dari upacara,  tapi dapat pula sekedar menjadi pelengkap 

atau penyemarak. 

 Seni pertunjukan tradisional Indonesia berangkat dari suatu keadaan 

kesenian tumbuh dalam lingkungan suku yang berbeda satu sama lain. Dalam 

lingkungan suku ini kesempatan bersama yang turun temurun mengenai prilaku 

mempunyai wewenang yang sangat besar untuk mentukan jatuh bangunnya 

kesenian itu, seni pertunjukan berupa tari-tarian dengan iringan bunyi-bunyian 

serta merupakan kekuatan magis yang diharapkan hadir, tetapi juga tidak jarang 

merupakan semata-mata tanda syukur pada terjadinya pristiwa tertentu 

(Sedyawati, 1981:52). 

Perkembangan ilmu pengetahuan dari kebudayaan baru, merupakan salah 

satu faktor yang dapat menyebabkan sebuah perubahan prilaku sosial suatu 

masyarakat. Dengan adanya perubahan-perubahan prilaku sosial masyrakat 

keberadaan kesenian ini lambat laun mulai ditinggalkan oleh masyarakat Kota 

Batu. 

 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Struktur sebagai unsur pembangun sebuah kerya seni, memiliki peranan 

yang sangat kuat dalam membentuk sebuah karya seni pertunjukan. Serta jika 

dilihat dari penampilan seni pertunjukan keberadaan tekstur yang muncul 

merupakan salah satu unsur yang menarik, dimana keberadaan tekstur sebagai 

penguat, penegas, dan akan lebih memunculkan sisi kemenarikan sebuah seni 

pertunjukan merupakan hal yang tidak bisa dilihat sebelah mata dalam kaitanya 
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membentuk seni pertunjukan menjadi sebuah karya istimewa. Dengan asumsi 

bahwa kesenian “Bantengan” merupakan kesenian rakyat yang tumbuh apa 

adanya tanpa  pakem yang ditentukan, sehingga keberadaan struktur dan tekstur 

dalam kesenian rakyat khususnya “Bantengan”  sangatlah penting keberadaanya 

dalam membentuk sebuah karya yang menarik. 

 Penelitian sejenis yang  sudah pernah diteliti adalah penelitian yang baru 

saja diteliti oleh Luqman Haroni Said, mahasiswa UMM 2008 yang meneliti 

tentang “Seni Pertunjukan Wayang Beber di Desa Gedombol, Kecamatan 

Donorejo, Kabupaten Pacitan dalam Telaah Bentuk, Fungsi, dan Makna”. 

Penelitian tersebut lebih menekankan pada kedudukan seni pertunjukan wayang 

dilihat dari bentuk, makna, serta fungsinya terhadap masyarakat penikmat seni 

pertunjukan tersebut. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini lebih 

difokuskan pada dekripsi tentang struktur dan tekstur seni pertunjukan yaitu pada 

kesenian tradisional “Bantengan” di Kota Batu..  

 Semua karya seni pada dasarnya merupakan sebuah struktur, dalam arti 

bahwa karya seni itu merupakan susunan unsur-unsur yang bersistem, yang antara 

unsur-unsurnya ada timbal balik dan saling menentukan. Jadi, kesatuan unsur-

unsur dalam seni sangat berkaitan dan saling tergantung, misalnya antara alur, 

tema, dan makna gerak yang kesemuanya menentukan hasil dari pada karya seni 

yang ditampilkan. Tekstur berkaitan dengan aspek penyajian seni pertunjukan. 

Penyajian sebuah karya seni sebagai sebuah seni pertunjukan selalu memerlukan 

sarana-sarana penunjang tersebut yang berupa pakaian/ kostum, peralatan musik, 

lagu/ liruk, serta waktu dan tempat. 
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Berangkat dari latar belakang di atas serta  pentingnya pelestarian budaya 

khususnya seni pertunjukan yang mulai tergeser oleh zaman, maka peneiti tertarik 

menjadikan “Bantengan” yang merupakan sebuah seni pertunjukan berunsur 

teatrikal yang unik. Oleh sebab itu peneliti menjadikan seni “Bantengan”  sebagai  

skripsi dengan mengambil  judul “TELAAH STRUKTUR DAN TEKSTUR 

KESENIAN TRADISIONAL “BANTENGAN” DI KOTA BATU ” dikarenakan 

penelitian mengenai kesenian “Bantengan” merupakan upaya yang sangat penting 

sebagai bentuk pelestarian warisan budaya tradisional nusantara. Penelitian ini 

ditujukan untuk mengetahui struktur dan tekstur  kesenian “Bantengan”, baik 

sebagai hiburan maupun keberadaannya dalam acara-acara tertentu di Kota Batu.   

 

1.3  Rumusan Masalah 

 Penelitian ini lebih mengacu pada bentuk performansi kesenian 

“Bantengan” sebagai unsur budaya masyarakat Kota Batu. 

Dengan demikian masalah yang akan dikaji dirumuskan sebagai berikut. 

1) Bagaimanakah Sejarah kesenian tradisional “Bantengan” di Kota Batu? 

2) Bagaimanakah struktur performansi kesenian tradisional “Bantengan” di 

Kota Batu yang meliputi; Tema, Alur, dan Karakter? 

3) Bagaimanakah bentuk tekstur kesenian tradisional “Bantengan” di Kota 

Batu yang meliputi; Pola gerak, Peralatan, Kostum/ Pakaian, Perangkat 

Pendukung, Alat Musik / Bunyi-bunyian, Waktu dan Tempat Pertunjukan? 
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1.4 Tujuan penelitian  

1.4.1 Tujuan Umum 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana struktur dan tekstur 

dalam performansi kesenian “Bantengan”, dan merupakan sebuah usaha untuk 

melestarikan sebuah kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

 Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini, yaitu; 

1) Menjelaskan Sejarah kesenian tradisional “Bantengan” di Kota Batu. 

2) Menjelaskan bentuk struktur kesenian tradisional “Bantengan” di Kota Batu 

yang meliputi; Alur, Tema, dan Karakter. 

2) Menjelaskan bentuk tekstur kesenian tradisional “Bantengan” di Kota Batu 

yang meliputi Pola gerak, Peralatan, Kostum/ Pakaian, Perangkat pendukung, 

Alat Musik / Bunyi-bunyian, Waktu dan Tempat pertunjukan. 

 

1.5 Manfaat penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoretik 

 Dari tujuan penelitian di atas, manfaat Teoritik yang dapat di peroleh dari 

hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut; 

1) Memperluas wawasan pengetahuan tentang “Bantengan” baik secara 

Antropologis maupun seni. 

2) Mengetahui bentuk kesenian “Bantengan”  yang ada di Kota Batu. 

3) Mempelajari teori seni pertunjukan tradisional. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

 Dari tujuan penelitian di atas, manfaat praktis yang dapat di peroleh dari 

hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

1) Bagi masyarakat Kota Batu penelitian ini dapat digunakan sebagai umpan 

balik agar masyarakan dapat tertarik kembali dengan kesenian “Bantengan”. 

2) Bagi peneliti sendiri diharapkan akan menjadikan sebagai tambahan 

pengetahuan tentang kebudayaan khususnya mengenai “Bantengan” sebagai 

bagian dari kebudayaan nasional. 

3) Bagi institusi terkait, dapat digunakan sebagai pendokumentasian kebudayaan 

daerah. 

4) Bagi mahasiswa yang mengambil penelitian sejenis, dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam menyusun penelitiannya. 

 

1.6 Penegasan Istilah 

 Agar istilah-istilah dalam penelitian ini lebih jelas, maka perlu dijabarkan 

secara oprasional sebagai berikut. 

1) “Bantengan” merupakan hasil kreasi dari kesenian bela diri pencak silat 

berupa tiruan binatang banteng, macam, dan monyet yang berkembang di 

Kota Batu dan sering dilaksanakan pada acara-acara tertentu sebagaI hiburan 

dan pendidikan masyarakat akan pesan yang tersirat dalam kesenian 

“Bantengan” itu sendiri. 
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2) Struktur adalah bentuk drama pada waktu pementasan. Struktur terdiri atas 

alur, karakter, dan tema (premise). 

3) Tekstur adalah aspek penyajian tarian. Penyajian tarian sebagai suatu bentuk 

pertunjukan selalu memerlukan sarana-sarana penunjang tersebut yang berupa 

waktu dan tempat, peralatan, syarat-syarat pelaksanaan, tata cara pelaksanaan, 

pemain/ pelaku, maupun suasana. Tekstur juga dapat diartikan sebagai 

sesuatu yang dialami langsung oleh penonton. Pengalaman tersebut hadir 

melalui indra, sesuatu yang didengar (audio), sesuatu yang dilihat (spectacle), 

dan sesuatu yang dirasa lewat pengalaman visual dan aural (suasana). Tekstur 

terdiri dari audio, suasana, dan spectacle. 

4) Pertunjukan adalah tontonan yang mencakup gambar hidup, wayang orang 

dan sebagainya (kamus besar bahasa Indonesia, 1989: 974) 


