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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini merupakan pembahasan awal dalam penulisan skripsi yang 

berjudul “Peran Kelompok Seni Budaya Bantengan Dalam Melestarikan Nilai 

Gotong-royong di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang”. Pada 

bab ini terdapat beberapa sub bab yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini 

yang tersusun secara sistematis, yaitu: (1) Latar belakang Masalah, (2) rumusan 

Masalah, (3) Tujuan Penelitian, (4) Manfaat Penelitian, dan (5) Penegasan Istilah. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Banga Indonesia ialah bangsa yang berbudaya, karena Indonesia 

merupakan Negara majemuk yang terdiri atas bebagai suku bangsa, adat-istiadat, 

bahasa daerah serta agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut terdapat 

diberbagai wilayah yang tersebar dari sabang sampai merauke. Kenyataan yang 

tidak dapat ditolak bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia secara sederhana 

dapat disebut sebagai bangsa yang kaya akan budaya. 

Menurut Tim Sosialisai MPR (2014:197). Keanekaragaman budaya di 

Indonesia adalah suatu hal yang tidak dapat dipungkiri keberadaanya. Dalam 

konteks pemahaman masyarakat yang majemuk, selain kebudayaan kelompok 

suku bangsa, masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan darerah 

yang bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari kebudayaan 

kelompok, suku bangsa yang ada didaerah tersebut. Dengan jumblah penduduk 

lebih dari 237.000.000 (dua ratus tiga puluh tuju juta) jiwa yang tinggal di pulau-

pulau Indonesia (Badan Pusat Statistik Tahun 2010). 
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Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 1.128 (seribu seratus dua puluh 

delapan) suku bangsa dan lebih dari 700 (tujuh ratus) bahasa daerah serta pulau-

pulau Indonesia yang berjumblah 17.505 buah pulau besar dan pulau kecil. Setiap 

suku bangsa Indonesia mempunyai kebiasaan hidup yang berbeda-beda. 

Keberagaman yang menjadi ciri bangsa Indonesia ditambah dengan letak posisi 

geografis yang sangat srategis. Kepulauan Indonesia berada diantara dua benua 

yaitu benua asia dan benua Australia, diapit dua samudra yaitu samudra Pasifik 

dan samudra Hindia, dan terletak ditengah garis khatulistiwa, sehingga pergantian 

siang dan malam berjalan sesuai dengan siklus yang seimbang. 

UUD 1945 pasal 32 (1) dan (2) “Negara memajukan kebudayaan nasional 

Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam 

memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Negara menghormati dan 

memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”. Upaya untuk 

membangun Indonesia yang kaya budaya ini hanya mungkin dapat terwujud apabila 

keragaman budaya menyebar luas dan dipahami pentingnya bagi bangsa Indonesia, serta 

adanya keinginan bangsa Indonesia pada tingkat nasional maupun lokal untuk 

mengadopsi dan menjadi pedoman hidupnya. Kesamaan pemahaman mengenai 

keragaman budaya serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan cita-cita 

pembangunan dengan menjadi mayarakat berbudaya akan menunjang kemajuan bangsa. 

Dalam menyelenggarakan pelestarian dan penyelenggaraan kebudayaan 

yang bertujuan untuk membangkitkan nilai gotong-royong dan rasa cinta tanah air 

yang kuat serta membentuk karakter generasi penerus agar tetap menjaga dan 

melestarikan budaya asli yang selalu mencintai alam dan sesamanya disinilah 

peran pendidikan yang menjunjung nilai gotong royong sangat berperan penting 

dalam melestarikan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. 
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Pendidikan yang mengandung nilai-nilai gotong royong adalah jawaban 

mengenai fenomena lunturnya rasa persatuan dan kesatuan dalam menjaga 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Gotong-royong ialah budaya yang 

mencirikan Indonesia dengan Negara lain karena didalamnya terdapat nilai-nilai, 

ketuhanan dan kemanusiaan yang terwujud dalam sikap, prilaku, perkataan 

maupun perbuatan yang berdasarkan atas norma-norma, hukum, budaya dan adat-

istiadat. 

Pentinganya pendidikan gotong-royong pada masyarakat dalam berbagai 

aspek sangat dibutuhkan baik melalui pendidikan formal, non formal maupun 

dengan cara membangun pendidikan budaya dikegiatan masyarakat. Hal itu 

sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh Pancaila dan UUD 1945 yaitu setiap 

warga Negara harus mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajibanya 

sebagai warga Negara yang cerdas emosional maupun spiritual, terampil, 

berkarakter  untuk membangun bangsa yang mencintai budaya dan lingkungan 

serta alam sekitar. 

Atas dasar pemikiran itu, pengembangan pendidikan budaya gotong-

royong sangat strategis bagi masyarakat Indonesia untuk melangsungkan 

kehidupan dan kejayaan dimasa mendatang. Pengembangan tersebut harus 

dilakukan dengan perencanaan yang baik dan matang. Wawasan cinta tanah air 

bersumber pada Pancalia dan UUD 1945. Cinta tanah air ialah cara pandang, 

sikap dan norma bangsa Indonesia mengenai jati diri dengan mengutamakan 

persatuan dan kesatuan.     

Bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya harus mampu 

mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat karena gotong-royong 

merupakan salah satu faktor penting dalam membangun bangsa, kepedulian dan 
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tanggap terhadap masalah bangsa merupakan cara untuk meminimalisasi kerusakan 

moral dan etika masyarakat. Dengan menjunjung nilai gotong-royong berawal dari 

keluarga, teman bergaul dan lingkungan sifat dan perilaku manusia terbentuk dengan 

sendirinya secara bertahap. Lingkungan yang baik akan membentuk pribadi yang 

baik, sementara lingkungan yang buruk akan membentuk sifat dan perilaku yang 

buruk pula. Dengan kata lain lingkungan yang menjunjung nilai-nilai gotong-royong 

akan mengubah dan membentuk perilaku manusia yang ada di dalamnya menjadi 

lebih baik dalam membangun solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat. 

Gotong royong merupakan kebutuhan manusia dalam membentuk individu 

dan masyarakat yang baik. Dengan gotong-royong dapat menciptakan 

keberhasilan dalam pembangunan karena lebih cepat dan lebih evektif serta 

dengan gotong royong setiap masalah akan cepat terselesaiakan baik masalah 

pribadi, rumah tangga, dan Negara yang yang berkaitan dengan sosial, budaya, 

kesenian ekonomi, olah raga, maupun politik. 

Dalam realita yang ada masih banyak masyarakat yang masih kurang 

mempunyai kesadaran dalam menjaga nilai gotong-royong hal ini dapat dilihat 

dari lingkungan masyarakat. Dalam hal ini peran kelompok-kelompok yang 

mencintai nilai gotong-royong dan budaya sangat dibutuhkan dalam mewadahi 

masyarakat untuk saling bekerjasama dan mengerti kebutuhan satu samalainya. 

Pada karya tulis ini peneliti akan membahas peran kelompok seni budaya 

bantengan yang merupakan budaya asli dan salah satu icon kebudayaan di 

Kabupaten Malang dalam melestarikan nilai gotong-royong di Desa Mulyoagung 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang masih eksis dan berkembang sampai 

sekarang ini. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaiamana  peran kelompok seni budaya bantengan dalam melestarikan 

nilai gotong-royong di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau kabupaten 

Malang? 

1.2.2 Apa faktor pendukung dan penghambat kelompok seni bangtengan dalam 

melestariaan nilai gotong-royong di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang? 

1.2.3 Bagaimana solusi kelompok seni bantengan dalam mengatasi hambatan 

yang muncul dalam melestarikan nilai gotong-royong di Desa Mulyoagung 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang? 

1.3  Batasan Masalah 

Untuk menghindari kesalahan persepsi ataupun pembahasan yang melebar 

dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya pembatasan masalah, batasan 

masalah pada penelitian ini adalah, penelitian dilakukan pada masyarakat yang 

ada di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan peneliti 

berusaha untuk menggali peran kelompok seni budaya bantengan dalam 

melestariakan nilai gotong-royong di Desa Mulyoagung. 

1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas  maka tujuan penelitian  adalah 

sebagai  berikut:  
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1.4.1 Untuk mengetahui peran kelompok seni budaya bantengan dalam 

melestariakan nilai gotong-royong di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang. 

1.4.2 Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kelompok seni 

bantengan dalam melestarikan nilai gotong-royong di Desa Mulyoagung 

Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 

1.4.3 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan solusi kelompok seni bantengan 

mengatasi hambatan yang muncul dalam melestarikan nilai gotong-royong 

di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 

1.5  Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai wahana bagi peneliti dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan, serta ketrampilan berpikir kritis, 

sistematis dan produktif  khususnya terkait dengan penelitian peran 

kelompok seni budaya bantengan dalam melestarikan nilai gotong-royong di 

Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang. 

1.5.2 Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan informasi tentang bagaimana peran kelompok seni 

budaya bantengan dalam melestarikan nilai gotong-royong di Desa 

Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang sehingga masyarakat 

mendukung kelompok seni bantengan serta bersama-sama melestarikan nilai 

gotong-royong dan budaya bantengan yang menjadi salah satu icon yang 

membanggakan Kabupaten Malang tersebut. 
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1.5.3 Bagi Pemerintah Kabupaten Malang 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu referensi bagi pemerintah 

Kabupaten Malang dalam mengembangkan dan mendukung kelompok seni 

budaya bantengan sebagai sarana untuk melestarikan nilai gotong-royong. 

1.5.4 Bagi Jurusan Civic Hukum 

Dapat memberikan dorongan untuk melakukan hal yang baik dalam 

membangun  masyarakat melalui cinta budaya sebagai jati diri bangsa. 

1.5.5 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, menjadi referensi penelitian berikutnya, baik 

pengetahuan secara teoritis maupun secara praktis tentang pelestarian nilai 

gotong-royong melalui salah kelompok-kelompok seni budaya bantengan 

yang membanggakan di Kabupaten Malang. 

1.6  Penegasan Istilah 

Penegasan istilah ini bertujuan agar tidak terjadi perbedaan interpretasi 

pemahaman atau salah persepsi mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam 

skripsi. Maka definisi yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1.6.1 Seni Budaya Bantengan 

Seni Budaya bantengan adalah sebuah seni pertunjukan budaya 

tradisi yang menggabungkan unsur sendra tari, olah kanuragan, musik, dan 

syair/mantra yang sangat kental dengan nuansa magis. Pelaku Bantengan 

yakin bahwa permainannya akan semakin menarik apabila telah masuk 

tahap “trans” yaitu tahapan pemain pemegang kepala Bantengan menjadi 

kesurupan arwah leluhur Banteng (Dhanyangan).  
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1.6.2 Nilai Gotong Royong 

Sesuatu yang dianggap berharga oleh setiap orang maupun 

kelompok dalam menjalani kehidupan bersama untuk dijadikan pedoman 

sebagai dasar menjunjung asas kebersamaan, persatuan, kesatuan dan 

menjadikanya sesuatu yang unik yang melambangkan ciri khas yang tidak 

bisa dipisahkan. 

1.6.3 Desa Mulyoagung 

Desa Mulyoagung adalah merupakan desa yang berhawa sejuk 

dengan suhu udara rata-rata 20º C dan salah satu dari 10 Desa yang ada di 

Kecamatan Dau dan berbatasan dengan Kota Malang. Kabupaten Malang 

dan Kota Batu dengan batas desa sebelah utara sungai brantas dan Desa 

Tegal Gondo, Sebelah selatan desa Landungsari dan sungai Metro, 

Sebelah barat desa Sumbersekar dan kota Batu, Sebelah timur kota Malang 

dan desa Landungsari Kondisi Topografis desa Mulyoagung dengan 

ketinggian tanah rata-rata ± 600 M di atas permukaan air laut, berhwa 

sejuk sesuai dengan daerahnya yang terletak pada kawasan lereng gunung. 

Kondisi Demografis desa Mulyoagung merupakan desa tujuan 

perpindahan penduduk dari kota maupun luar daerah / propinsi, maka 

keberadaan penduduk bersifat heterogen yang berpengaruh sekali pada tata 

cara kehidupan penduduk yang semula bersifat pedesaan menjadi 

perkotaan sehingga lambat laun dapat menggeser tata cara pedesaan. 

Sumber: Arsip Desa Mulyoagung 

 


